
Z*** !o 

D R A U G A S 
LEXD£IA MARIJONŲ B E V D R O V t 
S3S4 So. Osdkley Ave^ Chlcago, nUnois 

Administratoriaus telefoną* CANal 7778 

Vienintelis taut inis Ir t ikybinis minties 
lietuvių dlenraAtia Amerikoje. 

D R A U G A S Tn<? Uthiianian I>aily I r i. m! 
P r B U S H E D BY M A R U \ «UILI>, Inc^ 
2334 So. Oakley Avi'., Chicajro. lUinois 

TMeptume CAXal 7790 
The most Influential Lithuanian Daily 

in America, 

T H E L I T H U A N I A N D A I L Y F R I E N P 
No. 109 3c a Copy Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Gegužes-May 9 d., 1940 m. Kaina 3c V0LXIV 

T R U M P A I 
Rado J. Pilipauskas 

Atrodo, jog Anglija, kuri sa
vo blokada įvelė Norvegiją 
karan, ir vel nesuspėjo pagal
bon prieš Vokietiją Tiesa, Nor 
vegijos okupacija dar nebaig
ta, bet šiuo laiku, lyg ir gali
ma ąpėti kuo ji baigsis. 

CHAMBERLAINAS ĮSUKO VIETOJE 
Savo kalboje parlamente 

Chamberlainas pareiškė, jog 
siųsti pagalbą Norvegijai bu
vę labai rizikinga ir jog buvę 
sunku tikėtis laimėjimo. Va
dinas, Anglija prisipažino 
pralaimėjus kovą prieš prade 
dama. Nenuostabu, kad vokie
čiams taip lengvai viskas vy
ko. 

Šiuo laiku neramu Balka
nuose ir šiaurinėj Afrikoj. 
Koks likimas laukia Vengri
jos, Rumunijos Jugoslavijos 
ir kirų Balkanų valstybių sun 
kų pasakyti. Priklausys nuo 
Anglijos su Prancūzija pas
tangų ir nuo to, kuria kryp
tim pasuks Italija ir ar Ru
sija išdrįs išeiti viešai karan 
su Vokietija. 

Britų kariuomenes štabo viršininkas gen. Sir Edmund Ironside vienam Anglijos uostų 
pasitinka ir sveikina grįžusius iš Norvegijos britų kareivius. Grįžusieji pasakoja, kad 
jiems netekę matyti vokiečių Norvegijoje. Nusiskundžia pergyventais sunkumais. (Acme). 

CHURCHILL IŠVADAVO 
MINISTRĄ PIRMININKĄ 

Jis sakė už nepasisekimus 
Norvegijoje jis pats kaltas 

LONDONAS, geg. 8. — M i- linio karo laikais premjeras, 

Savo laiku pirmuosius laik
raščių puslapius užpildydavo 
žinios iš Ispanijos. Tai buvo 
civilinio karo metu. Tačiau 
dabar, rodos, jog Ispanija tik 
susirfipinus savųję namų at 
statymu. 

Kaip ten bebuvę, iškilus 
karui Balkanuose, ir Ispanija 
gali sulošti didelį vaidmenį. 
Franko gali patikėti Hitlerio 

NUMATOMAS KITAS 
VOKIEČIŲ SMOGIMAS 

BERLYNAS, geg. 8. — Čia 
kilęs nepaprastas įtempimas 
ir tai dar stipresnis už buvu
sį išvakarėmis prieš vokiečui 
įsiveržimą Danijon ir Norve-

zvaigžde ir pereiti Vokietijos 
m v. , , b s nuotykis, 

pusėn. Tai, žinoma, sudarytų x r * . 
. «- . , Vokiečiu onciaa 

nemaža keblumų Anglijai 
Prancūzijai. 
eigą nulemti. 

T*_ - •• n u 1 - i niuose apie tai Prancūzijai. Gali liet ir karo , ,r 

kas spėja, kad įtempimas yra 
sąryšy su 
sąjūdžiu Viduržemio Mussolini iki šiol buvo ne

nusistovėjęs, geruoju s^^0110!unvir^iii onriTii 
su Anglija ir Prancūzija, bet j V U M L C I A I U R L I T A ! 
aiškiai rėme Vokietiją. Jis l i n y y y o kl A D171V A 
lyg ir lauke Norvegijos karo A l U Rw lt n R f JA A 

ir pietrytinėje Europoje. 
Kilusį nepaprastą įtempi

mą liudija šie faktai. 
1. Žymiai trukdomas Ber

lyno telefonu susisiekimas su 
Olandija. 

2. Tarp 30 ir PO m. amž. vy 
įams pranešta, būti pasiruo
šusiems, nes gali būti netik." 
tai pašaukti karo tarnybon. 

Reikia žinoti, kad Vokieti
ja karo tarnyboj*! turi iki 5 
milijonų vyrų. Ir to neužten
ka. Pasiryžta šauk'i daugiau 

britų ir prancūzų vyrų, kurie šiandien dirba 
pramonėse. 

gijon. Spėjama, kad turės f-
vykti ir vel kas nauja, kad 
vokiečių kariuomenė paruošta 
kokiam nors naujam staigiam 
žygiui. Užsienių korespondm 
t u kalbasi, kad jaučiamai ki-

uose sluoks 
tvlima. Kai 

jU10,j(; 

pabaigos, kuriame ejo bandy
mas orlaivių prieš laivyną. 
Orlaiviai laimėjo. Nenuostabu 

BERLYNAS. geg. 8. -
BNB — oficiali vokiečiu ii-J 

DIDĖJA VYRIAUSYBĖS 
TARNAUTOJŲ SKAIČIUS 

WASHINGTON, geg. 8. — 
Civil Service komisija šian
die paskelbė, kad kovo mene-

JUGOSLAVIJA IMASI 
SAUGUMO PRIEMONIŲ 

BUDAPEŠTAS, geg. 8. — 
Žiniomis iš Belgrado, Jugos
lavija imasi saugumo priemo
nių. Vokietijos ir Italijos pa
sieniais dirbdinami apkasai, 
įvairių rf&ių~£liūtys tankams 
ir kulkosvaidžiams konkreti-
niai lizdai. J pasienius sutrau 
kta apie 300,000 karo vetera
nų — atsarginių. 

Kariuomenės koncentracijos 
vietos: Italijos pasieniui yra 
Liubliana, o Vokietijos — Ma 
ribor. 

Turima žinių, kad skubotai 
karinis pasiruošimas vykdo
mas Graikijoj ir įTurkijoj. 

nistras pirmininkas Chamber
lainas ir jo vyriausybė išva
duota. 

Parlamentas šiandien vaka
re 281 balsais prieš 200 reiš-
ky pasitikėjimą vyriausybe, 
nepaisant opozicijos šūkavi 
mų, kad Chamberlainas atsis
tatydintų. 

Prieš uždarant svarstymus, 
admiraliteto pirmasis lordas 
Uhurchill pasisakė, kad jis y-
ra kaltas už nepasisekimus 
Norvegijoje. Ir tik jis, ne kas 
kitas už tai atsakingas. 

Tas pasisakymas paveikė 
parlamento atstovų daugumą 
ir balsuota už pasitikėjimą. 

būtų, jei Mussolini paskelbtų 
karą sąjungininkams ir atvi
rai išeitų su Vokietija. 

Mat, Idalijos laivynas ma
žesnis už Anglijos ir net Pran 
cūzijos, bet jos oro ipajegos 
didesnes už Anglijos ir Pran
cūzijos sujungtą oro laivyną. 
Na, Mussolini gali pamėginti 
ką nors laimėti Balkanuose. 

KARO KOMISARAS VORO 
ŠILOVAS PAKEISTAS 
KITU 

MASKVA, geg. 8. — Karo 
komisaras Vorošilovas paskir 
tas komisarų tarybos pirmi 
ninko padėjėju, o jo vietoje 
karo komisaru paskirtas mar 
salas S. Timošenko, Kijevo 
karinio rajono vadas, kurs 
vadovavo kariuomenei uži
mant Lenkijos dalį. 

Maršalo titulai pripažinti 
kariuomenes štabo viršinin
kui Sapožnikovui ir Kūlikui. 

i nių agentūra, praneša, kadi8* v y r i a u s y b e turėjo 945,836 
apmokamus tarnautojus 
darbininkus. 

vokiečiai jau bai^ę okupuoti 
pietinę ir centrine Norvegijai 
ir visur gražiu r. normali' 
tvaska. i PASKELBĖ MOTINŲ 

DIENĄ 

ir 

SPRINGFIELD, 111., geg. 
8. — Gubernatorius Horneris 

NACIAI BALKANAMS 
'TIK GELBĖSIĄ" 

BELGRADAS, geg. 8. — 
Vokietija pranešė Balkanų 
valstybėms, kad vokiečiai su-
simesią į Balkanus, jei ten į-
'siveršią santarvininkai ir jei 
tos valstybes negalėsiančios 
pačios vienos apsiginti. 

LONDONAS, geg. 8. — 
Šiandien parlamente tęsiant 
tolesnį britų nepasisekimų 
Norvegijoje svarstymą minis
tras pirmininkas Chamberlai
nas gavo tai, ko visiškai nesi
tikėjo. Darbiečių ir liberalų 
vadai, Morrison ir JJovd 
George, atvirai šaukė, kad mi
nistras pirmininkas būtinai 
atsistatydintų, nes priešingai 
numatomas pačiai Anglijai 
pavojus. Sakė, kad jei Cham
berlainas pasiliks savo vieto
je, karas tikrai bus pralaimė
tas ir Hitleris diktuos taikos 
sąlygias. 

Lloyd George, buvęs pasau-

karciais žodžiais puolė Cham 
berlainą ir jo vyriausybe. Jis 
sakė, kad Chamberlaino pasi
traukimas gali užtikrinti ka
ro laimėjimą. Kitaip gi numa
tomas pavojus. 

Lloyd George nurodė, kad 
Hitleris kiekviename susidū
rime, kare ir taikoje, pagul
do ant nugaros Chamberlainą 
ir jo vyriausybę. 

Chamberlaino dėka, sakė 
buvęs premjeras, britai pra
rado prestižą. Britų žadėji
mai šiandien yra niekai, kas 
gali jais pasitikėti. 

Admiraliteto pirmasis lor
das Churchill bandė teisinti 
ministrą pirmininką. Bft jo 
neklausyta. 

Chamberlainas irgi netylė-
jo. Jis pareiškė, kad parla-

VOKIEČIAI VENGRAMS 
STATO REIKALAVIMĄ 

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
geg. 8. — Oficiali vengrų ži
nių agentūra praneša, kad 
Vokietija kreipės į vengrų 
vyriausybę pripažinti teisę 
vokiečių kariuomenę siųsti 
Vengrijos teritorijomis kilus 
karui Balkanuose. 

Diplomatų sluoksniuose kai 
bama, Vokietija susimetusi 
veikti, kai britai ėmė rūpintis 
Balkanų valstybes suregi inen-
tuoti sąjungon santarvės pu
sėje. 

Be to pranešta, kad Vokie
tija pasiryžusi veikti, kaip tik 
santarvės kariuomenė peržen
gtų Balkanų valstybių sienas. 
Sakoma, Vokietija tuojau pa
siųstų gausingą kariuomenę, 
jei santarvės armija įsiveržtų 
į Balkanus. Vokietijai gelbėtų 
Italija. 

VARŽO TREMTINIŲ 
ĮSILEIDIMĄ 

HAVANA, geg. 8. — Vah*-
tybes departamentas paskel-

mente turįs bičiulių ir vilią- j be, kad Kubos salon ateityje 
si laimėti pasitikėjimą. Ta- ' nebus įsileidžiami joki politi-
čiau jis nesiteisino dėl jepą-j n i a i i r religiniai tremtiniai, 
sisekliuų Norvegijoje. ŠJkč^ VlKWisin,am'š vi.-ose šalyse 
kas įvyko, tas jau dingo. Aiš
kinti visas nepasisekimų prie
žastis esą negalima, nes tai 
karinė paslaptis. Priešas tik 
ir laukia ką nors nugirsti ir 
pasinaudoti proga. Ministras 
pirmininkas kvietė savo prie
šininkus prieš vyriausybę ne
kovoti, bet su ja jungtis ir 
jai padėti vesti karą. 

I r T nLMĖS UŽSIBAIGĖ 

VOKIETIJA DAUGIAU 
LĖKTUVŲ PRARADUSI 

LONDONAS, geg. 7. — Reu-
terio žinių agentūra apskai
čiuoja, kad paskutinėmis ke
turiomis savaitėmis karo fron 
tuose britai praradę 48 lėktu
vus, o vokiečiai — 138. 

I-
sakyta vizuoti pasus tik to
kiems a'smenims, kurie be jo
kių kliūčių galės iš Kubos 
grįžti į savo kraštus ir kurie 
turės tiems grįžimams reika
lingų lėšų. 

RUMUNIJA UŽGROBIA 
LENKŲ AUKSĄ 

BUKAREŠTAS, geg. 8. — 
Rumunijos vyriausybė nus
prendė užgrobti lenkų auksą, 
depozituotą rumunų naciona-

ŠAUDYMAIS SUŽEISTI 
SAVI ŽMONĖS 

PARYŽIUS, geg. 8. — Iškel- Ham banke, 
ta aikštėn, kad p.irmadienįj Ministrų kabinetas išaiški-
čia -prancūzai šaudydami prie< no, kad šiuo auksu bus pa-
šlėktuvinėmis patrankomis į'dengtos Lenkijos skolos B*-
vokiečių lėktuvus dausose su'munijai, taip pat išlaidos už 

NELAIME 

PAŠTO, Colombia, O'P f f s. 
Dabar voTcIeTą karilione 

nes vyriausieji da'-niai, ku
rie nugalėjo santarvininkus, 
. . . . v. . ^ ., ,- , išleistu atsišaukimu i gyven-;— Sandona miestelyje per su 

skubiai veržiasi Narviko link x . „ _ , , M. • ,. 1 .._*,_ y,,, 
ir pakeliuj tą Kainuotą Nor
vegijos ruožą valo nuo san
tarvininkų ir pačių norvegų 
kariuomenių liekanų. 

tojus paskelbė Motinų dieną,'rengtas patrijotines iškilmes 
minimą ateinantį sekmadienį, salėje kilo gaisras, 103 asme 

12. I nys žuvo ir 205 sužeista. geg-

HAAKONAS TIKISI Vienas gausingas vokiečių 

„«.!„>„ tikisi greitai p - ^ i š L A I S M N n N O R V E G I J Ą Bodo, netoliausia nuo Narvi-, 
ko. Bodo bus įkurta kari 
niams lėktuvams bazė. Iš te- STOKHOLMAS, geg. 8. — si jis pats neapleisiąs Norve-
nai vokiečiai lakūnai galės ? a i l t a ***** k a d Norvegijos gijos iki visas kraštas bus iš 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

sėkmingai pulti britus 
prancūzus. 

ir. 

TURKAI GINSIĄ 
GRAIKIJĄ 

karalius Haakonas dar pasi- laisvintas, 
liekas savajam krašte. Neži-j Pažymi, jis esąs priverstas 
nia kur ji's su palydovais slap slėptis nuo priešo, su kuriuo 
stosi. Matyt, šiaurinėj Norve-j atvira kova dėl jo gausumo 
gijoj. neįmanoma. Bet jis mano, kad 

Tomis dienomis jis išleido su santarvininkų pagalba vis 
kitą atsišaukimą norvegų ka- gi bus galima priešą nugalėti. 

žeidė du asmenis. 
Priešlėktuvinės patrankos 

vienas šovinys sugriovė vie
ną priemiesčio vasarnamį. 

išlaikymą lenkų kareivių 
civilinių atbėgėlių. 

ir 

BRITAI NUSKANDINO 
ŠVEDŲ GARLAIVĮ 

STOKHOLMAS, geg. 8. -
Britų povandeninis laivas ^ | m o k r a t i s k a i s p r įncipais. Su-

sekta, kad darbo partijos stei 

NELEIDŽIA KURTIS 
DARBO PARTIJAI 

TOKIO, geg. 8. — Vidaus 
reikalų ministerija uždraudė 
karo laiku kurtis Japonijoje 
politinei darbo partijai su de-

skandino vokiečių pagrobtą ir 
į Vokietijos uostą vairuoja
mą švedų garlaivį Monark, 
17136 tonų. Monark buvo pri
krautas medžio košelės. 

ISTANBULAS, geg. 8. -
Turkų vyriausybė- nusprendė riuomenei ir gyventojams. Ra' Anot karaliaus, norvegų pa 
ginti Cirikiją, jei ji būtų kie- gina juos ir toliau kovoti 
no nors puolama. ' prieš įsiveržusį priešą. Sako 

kili dvasia nepalaužta. Tad 
yra daug vilties laimėti. 

18 m. Joan Payne, Three 
Rivers, Mich., išrinkta žiedų 
karaliene ruošiamam Benton 
Harbor, Mich. žiedų festiva
liui. (Acme telephoto) 

TURKAI ĮKALINO ITALĄ, 
3 BULGARUS 

SMIRNA, Turkija, geg. 8. 
— Teismas nuteisė ilgus me
tus kalėti vieną italų karinin 
ką ir tris bulgarus už šnipi
nėjimus. • - * | f jj 

Tarp bulgarų nuteistųjų 
yra bulgaru konsulato 'sekre
torius. ' 

gėjai yra palankūs naciams. 

PERŠAUTAS MAISTO 
SPECIALISTAS 

WESTFIELD, Mass., geg. 
g. _ Nežinomas galvažudis 
vakare pro langą namuose 
peršovė maisto specialistą 
•rrof. Lewis B. Allyn. 

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas debesuotumas ir ve 
su. 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 
7:57. i 

' 

•i 
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Bendradarbiams ir korės* jndentams raitų negažina, 

}el neprašoma tai padaryti ir neprisiunciama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taikyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastas ir ypač korespon
dencijas sullf savo nuolirros. Korespondentų prašo ra-
lyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle;, 
paliekant didelius tarpus pataisymauia. vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijoj 
(aikrastin —d •damos. 

VILNIUS (E). "•Vilniaus 
Barsis" įdėjo toki laiškelį, 
pavadint.) Balsas i* snapus'; 
"...Akys pavargo; širdys ap
karto vis belaukiant iš vaka
rėlių savųjų. Su naująja tpa-

"Šaltinis" rašo: "Džiaugiasi Bažnyčia iri dėtimi niekaip negalime apsi-

Apie Naujuosius Lietuvos 
Vyskupus 

LIETUVIŲ BALSAS IŠ ANAPUS 
Savo tautinėje ir kultūri

nėje kovoje mes buvome jau 
labai daug pasiekę. Pastarai
siais metais mūsų apylinkes 
duodavo net 80 nuoe. visų 
Vilniaus lietuviškosios ąpau-
dos skaitytojų, didelę dalį 

ypač visi katalikai Lietuvoje, kad netikėtai'prasti, nieko aiškesnio ir tik- Vilniaus Vytauto D. gimna-

8kelblmu kainos prisiunčiamos ©areikalavua 
fentered as Second-Class Maiter March SI, 1916, s i 
Chicago. Illinois Under the Act of March S- 1879. 

Šventasis Tėvas paskyrė jai du naujus vys
kupus: Prelatą Vincenta Borisevičių ir Kun. 
dr-ą Vincenta Blizgį. 

Prel. Borisevičius gimęs 1887 m. lapkričio 
2o d. ir prieš 30 metų įšventintas kunigu yra 
žinomas savo darbuote Vilkaviškio vyskupi-

resnio iš jos negalima tikėtis, zijos moksleivių, nebuvo kai 
Visi gyvena tik ta diena, rū- mo, kuris nebūtų turėjęs vie 
pesčiuose ir nežinojime, kaip'no ar kelių lietuviškųjų oi 
ilgai dar bus galima pasilikti ganizacijų padalinių. Mūsų a 
tėvų ir protėvių sodybose.'' 

Kietos lenkų okupacijos lai- nimo apsaugota gimtoji kalioje ir vėliau leisiu vyskupijoje, kaip Zeniai-', . _ , x «-_ • , . , , . . *. . . .. v J \ . T" kais, mūsų kraštas už lietu- b a — dargi lenkų pareigūnai eių kunigų seminarijos .profesorius ir rėkto- .V1V . , . . f* . . . ,7. viskumą, regis, daugiausia turėjo jos pramokti, nes be 

Cleveland, 0. — čia gyve-
pylinkėse Ūko nuo pasikėsi-' n a v i e n a s vyriausių laisvama

nių inžinierių, kurie pasiryžę 
pastatyti "tautinės konsolida-

P o S v i e t e P a s i d a i r i u s Vakarų Frontu*. — Vietoj 
karo prancūzų su vokiečiais, 

sekracija TeU 

Dr. Graičiūnas patalpino sandariečių laik
raštyje P. Origaičiui rašyta KL Jurgelionio, 
"Tėvynes" redaktoriaus, laišką, kurio kopi
jos, matyti, buvo išsiuntinėtos ne vienam, 
bet daugeliui žymesnių SLA veikėjų. Mes 
ta laišką vakar dienos "Drauge" perspaus
dinome. Taip padarėme dėl to, kad Vas laiš
kas vis dėlto yra charakteringas ir gerai 
vaizduoja ta visa kovą, kuri dabar eina toj 
organizacijoj. Reikia pripažinti, kad laiške 
yra stiprių persūdymų. Vargu kas galėtų 
įtikėti, kad taip jau saužiniad SLA Pildo
mosios Tarybos nariai eikvoja organizacijos 
turtą, kad tai būt galima vadinti korupcija 
ir pravardžiuoti "broliais razbaininkais". 
Jei taip jau būtų, vals.ybių apdraudos de
partamentai padarytų rimtą pastabą, atšauk
tų leidimą jų ribose daryti tos organizacijos 
biznį. Reikia neužmiršti, kad SLA, kaip ir 
kitos panašios apdraudos ir fraternalinės or
ganizacijos, yra valdžios kontroliuojamos. 

Pagaliau, paaiškės sekne, kaip buvo inves
tuojami SLA pinigai, kokia buvo kontrolė, 
ar buvo imami komisai, ar ne. Tad pačios 
organizacijos reikalas. 

Labai įdomi yra pati kova už organizaci
jos vadovybę ir tos kovos priemonės. 

Pastaruose valdy boa rinfcūimpsa savo kan
didatų sąrašus turėjo trys7Jr€pės: tautinin
kai, socialistai ir komunistai. Tos visos gru
pės stengėsi pravesti į valdybą savo žmones. 
Dėl to dirbo, rašė, kovojo, vieni kitus šmei
žė. Ypatingą vaidmenį toje kovoje suvaidi
no SLA organo redaktorius K. Jurgelionis. 
Manytum, kad jis turėjo remti tuos, kurie 
praėjusį seimą jį pastatė ir išrinko redakto
rium, būtent socialistai. Bet įvyko priešin
gai. Laikrašvį, laiškus ir savo gyvą žodį pa

nūs. 
Argi tai nuostabu, kad jo konsekracija 

šiuose kovo 10 d. sudarė tikrai istorinį įvy
kį. Juk per pusšešto šimto metų nuo krikš-

| įčionybės įvedimo Žemaičiuose senoji Medi
ninkų - Varnių katedra nėra mačiusi savo 
vyskupų konsekracijos.-**(Tas nepaprastas iš
kilmes su dideliu džiaugsmu ir dvasios paki
limu aprašo tos vyskupijos laikraštis "Že
maičių Prietelius"). Apsuptas penkių vys
kupų, kviestines Lietuvos dvasiškijos, arti
mųjų ir svečių, jaunasis ganytojas iš Telšių 

i ordinaro (valdančiojo vyskupo Jo Eks,c. J. 
Staugaičio) priėmė aukštuosius vyskupo 
šventimus. 

Po bažnytinių iškilmių pietų metu tarp 
daugelio sveikinimų J. E. Panevėžio vysku-

jos čia jie nepajėgdavo žmo
niškiau eiti savo pareigų, 

Sužinoję apie Lietuvai grą
žinamą Vilnių +r jo 'sritį mes 

nukentėjo. Daugėliškio, Tve
rečiaus, Melagėnų, Ceikinių. 
Adutiškio, Švenčionių ir Ki
tuose gretimuose valsčiuose 
reta kuri šeima nebuvo nuo j džiaugiamės be galo be kraš-
lenkų administracijos nuken-| to — verkėm iš džiaugsmą 
tėjusi. Apskričių kalėjimai į Su pasididžiavimu tada juto* 
būdavo perpildyti mūsų jau- me, jog šiame tautos laimėji-
nimu, atkakliausiai kovojusiu 
dėl lietuviško žodžio bažny
čiose, mokyklose ir kaimo 
sambūriuose. Alus toje kovoje 
stiprindavo viltis, kad oku
pantai šiame, jiems visiškai 
svetimame, krašte amžinai iš-

cijos" tiltą tarp Cleveland ir 
Brooklyn laisvamanių. Nežiū
rint planų, atsišaukimų, i'ige-
rių, darbas tabstovi ant vie
tos. Tilto inžinieriai nesusi
kalba. Kai vienas prašo pa
duoti cemento, tai gauna smė 
lio; kaį."prašo smėlio, tai pa-
duocRi vandens. Ir taip to

pas K. Paltarokas savo kalboje pažymėjo^ silaikyti negalės, kad anks-
kad vyskupo pareigos — tai tikras kryžiaus čiau ar vėliau mes vi'stiek bū-' gį, visiškai nelauktą, mus nuo 
nešimas. Susikūrus bažnytinei Lietuvos pro- sime draugėje su laisvaisiais brangiausios tėvynės Lietuvos 

me prasmingos buvo ir mūsų , liarfįKai- ka$a jiems taip lie-
pastangos ir mūsų kančios.-
Ir to, kas vėliau su mumis į-
vyko, mes iki šiol neįstengia
me suprasti. Medžiaginius su
nkumus mes esame pripratę 
pakelti, tačiau, kažin, ar pa
jėgsime atlaikyti dvasinį smų 

vineijai, sakė jis, kai kas manė, kad nau
jieji vyskupai, nuvykę į savo diecezijas, vie
nu ganytojišku lazdos mostu pašalins visas 
blogybes. Tačiau taip nebuvo... Lietuvos vys
kupams nuo pat pradžios reikėjo eiti kry
žiaus kelia, nors dar iki šiol nepriėjo kry
žiavimo stoties. Panašus likimas laukia ir 

broliais... vėl atskyrusį... 

MIESTAS BRANGIŲ VISAI TAUTAI 
PAMINKLŲ 

VILNIUS (E), Vilniaus; genijų beprimena tik pamink4 

line lentelė šv. Stepono baž miestas yra pilnas brangių lie* 
naujojo vyskupo. Jis pradėjo antrąją atgi- tuvių tautai paminklų, bet ka> 
niusios Lietuvos vyskupų kartą. Jam neoe-( kada juos statė, mažai kas ikijžnyčių yra, tikros meno gale 
reikės rūpintis išorine diecezijos organizaci
ja, nes ją rado puikiai sutvarkytą daoarti-
nio jos ordinaro. Lieka jam kelti vidujinį ti- e i t i e g m i g l o s e > ^ ^ d a u g i 
kinčiųjų gyvenimą ir žemaičiams grąžinti gm{ų 8 v e t i m f i a U ų menininkų, 

nyčioje. Daugelis Vilniaus ba 

šiol žinojo ir daugelio tų pa rijos. Religiniai paveikslai ii 
minklų kilmė tebeding'sta pra-' portretai apdulkėję, senovė? 

pridengti, bet savo verte dai 

naudojo kovodamas savo grupes žmones, sa- Į t e i k s i m g r a ž i a u s i ą patarnavimą". 

šventosios šalies vardą, kurio jie buvo misi 
i i r̂ n i -v • TT i v ypatingai italų, pavardžių, ta 

pelne vyskupų M. Giedraičio ir Valančiaus;. ° „r J» .„ 
f -k V, Iciau retas tegina. k*d salia is 

d Atsakydamas į gitą ir kitų, ypač Apašta- į k i t u r kviestųjų, dailininkų 
liškojo Sosto atstovo monsinicro Burcijaus' Vilniuje daugelį meno pamin-
kalbą, solenizantas vysk. Vincentas ypačiai I klų, rūmų ir bažnyčių yra pa-
pabrėžė, kad ir tarp pasauliečių jaučiasi ne statę ir talentingieji lietuvių 
tik tautinis, bet ir religinis atgimimas. Štai tautos vaikai. Pavyzdžiui, il-
jo paties žodžiai: "Ypatingai džiaugiuosi pa
sauliečiais apaštalais, kurie ipasiryžo "visa 
atnaujinti Kristųje'\ Jų sveikinimuose aš 
matau tikrai nuoširdų ir artimą bendradar
biavimą. Sukrikščionindami tėvynę, jai su-

vo draugus, su kuriais jis darbavosi visą sa
vo gyvenimą. Tais žmonėuris yra Grigaitis, 
Gugis ir Bag:dius. Jurgelionis dideliu užsi
spyrimu varosi, kad juos pasalinti iš valdy
bos. Čia tai ne tik įdomu, bet tiesiog neįti
kėtina. Dėl to socialistų laikraščiai pilna 
burna prapliupo prieš savo vakarykštį drau
gą, paries savo artima bendradarbį, nes jis, 
ištrūkęs iš jų tiesioginės kontrolės, pasiro
dė esąs nebesuvaldomas. Jis atsisakė tar
nauti jų grupės tikslams ir sakosi turįs mi
siją "išvalyti SLA". 

Kaip Jnrgelicniui toji "misija" seksis, 
kaip jis tą valymo darbą ves, ką pasi'ivies 
į talką, tai jo reikalas. Kam jis ligšiol pasi
tarnavo, tai labai gerai žino socialistų vir
šūnės. 

Iš esmės reikia pasakyti, kad nežiūrint ko
kioj mūsų tautiečių grupėj vedama nepadori 
kova dėl asmeninės garbės, dėl valdžios, dėl 
pupų bliudelio, tai nėra sveika, tai neigia
mai paveikia į visą mūsų visuomenę. Mūsų 
tautiečių tarpe yra platinama peštukizx<* ir 

Tikrai, Telšių vyskupija gali jaustis tik
rai laiminga gavusi antrąjį vyskupe pagel-
bininkę: (sufraganų) prie tiek daug jau už
sitarnavusio vyskupo valdytojo J. E. Justi
no Staugaičio. 

Pagelbininku Kauno arkiYysk. naujai Po
piežiaus paskirtas vyskupas Vincentas Briz-
gys yra dar jaunesnis už vysk. Borisevičių, 
nes jam sukako tik 36 metai. Jis yra gimęs 
1903 m. lapkr. 10 d. Plynių kaime, Daukšių 
parapijoje, Marijampolės apskrityje. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje. Baigęs Vilkaviš
kio vyskupijos kunigų seminarija, į kunigus' ^ t u į i m a d a v i n i U y k a d g e n 
įšventintas 1927 m birž. 5 d Trejus metus d a l į g ^ ^ 
vikaravęs Suv. Kalvarijoje, 1930 m išvyko ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i Berną, i Gregorianumo universitetą, kurj ", „ ,< 
baigė filosofijos ir bažnytinės teisės daktaro G a l a u n e fvo W £ •£« 
laipsniais; studijavo taip pat ir socialinius Vilniaus Meno Mokyklą 179o 
mokslus. 1936 m. pakviestas į Vilkaviškio 1 8 3 1 m- įtraukia iš uzuomar 
kunigų seminariją dėstyti filosofijos, kur nuo šos tris lietuvius žymius vu-
1933 m. dėsto ir kanonų teises. Vysk. V.'niaus meno kūrėjus. Vimiaui 
Brizgys vis$ savo profesoriavimo laikų yra Katedros, Rotušės rūmų, Re 

gų, laikti buvo spėliojama, kad 
šv. Onos bažnyčią, kurią nei 
Napoleonas norėjęs ant rankų 
parsinešti į Paryžių, esanti 
pastatyta svetimšalių. Bet pa
skutiniai tyrimai parodė, kad 
prie tos bažnyčios gražiesio? 
gotikos kūrimo yra prisidė 
jusios ir vietinės lietuvių ran 
kos. Rasta duomenų, kad ii 
šv. Petro ir Povilo bažnyčio* 
nuostabusis išpuošimas fre--
kais ir figūromis, nėra vienu 
italų darbas. Ją puošęs ir vie
tinis dailininkas. Daug Vii 
niaus bažnyčių statytojų dai-

žuviait. susimaišo, kad vieni 
kitų negali suprasti. Pasiro-

* 

do, laisvamaniai yra prasti 
inžinieriai. 

ir vienos ir kitos kariaujan
čių pusių karininkai dresiruo
ja arklius. Dresiravimas eina 
labai pasekmingai., 

Garsusis vokiečių gamtinin
kas Aleksandras lluinboldtas 
kartą nuvyko į Paryžių, ap
lankė t savo pažįstamą dr. 
Blanche, išgarsėjusį psichiat
rą, ir paprašė, kad tasai su
darytų jam sąlygas pabūti va
landą su bepročiu. 

Dr. Blanche sutiko ir pasi
kvietė llumboldtą pietų. Be 
šeimininko ir svečio prie sta
lo buvo dar du asmenys. Vie
nas iš jų buvo apsirengęs juo
dais drabužiais, antras vilkė-

Milwaukee, Wis. — Rinki- j fa kažkokį keistą mėlyną ap-
muose į majorus išrinktas nebarą;- švarko /apykaklė buvo 
ilgus metus majoravęs ir pn- atlapota ir l įdė nuogą to vy~ 

brangesni pasidarę. Šio mene 
paminklų tarpe didžiausia da 
lis yra kito lietuvio, .žemai 
yio} Lukošiaus Smuglevičiau.-
sūnaus Prano Smuglevičiaus ris. 
dtifco (Jis gyveno 1745-180.' 
m.). Smuglevičius buvo iški 
lęs net iki karaliaus Augus'?. 
III dvaro tapytojo viršumi;., 

tyręs vyras, bet jaunuolis C. 
Zeidler. Už tai kaltinamos 
moterys. Esą, moterys už jį 
balsavusios dėl to, kad jis yra 
gražus ir turi baritono balsą. 

Dabar jau kalbama, kad 
ateity demokratai ir repubJi-
konai, norėdami laimėti na-
cionalius rinkimus, kandida
tais skirs ne įgudusius politi
kus, bet rinktiniausius jau
nuolius. Milwaukee rinkimai 
taip gi pakeitė ir posakį, jog: 
vyrai valdo pasaulį, o mote 
rvs vvrus. Pasirodo, kad, vv-
rai valdo ir pasaulį ir mote-

net garsųjį prancūzų tapytoj 
Davidą. Šio lietuvio dailinin
ko paveikslais yra išpuošta 
Vilniaus Katedra ir daug ki 
tų Lietuvos sostinės bažnyčia 
Kaip Gucevičius, taip Smug 
levičius buvo palikę visą eilę 
savo mokinių, jų tarpe gabų 
r.eriaitį iš Šiluvos parapijo* 
Juozą, Oleškevičių (1777-1830; 
Vėliau šį's dailininkas persi
kėlė į Petrapilį, kur gavo Pet
rapilio Meno Akademijos dai

lininkų nėra žinoma. Tačiau' lininko vardą. Visi šie lietu
viai dailininkai buvo Vilniaus 
Meno Akademijos auklėtiniai, 
o pirmieji du jos profesoriai. 

Raseiniai, Letuva. — Už 
stovėjimą, ant šaly gatvių kam
puose nubausti keli miesto gy-

viename tarptautiniame kon- tojai . E r i k o s miąstų gy-
hurse 1766 m. nukonkuravo . . mšvtoias Bal/akas 

.Jventojams tuo atžvilgiu tikrasj ras>iojas r»ai/,aKas.. 

ro krūtinę. Tasai žmogus visą 
laiką žaidė su peiliu ir šakute 
ir labai daug plepėjo. 

— Tai jūsų beprotis labai 
įdomus žmogus, — dėkodamas 
šeimininkui kalbėjo žymusis 
gamitininkas. — Aš pasidariau, 
sau nemaža vertingų moksli
nių stebėjimų. 

— Kurį gį tu, mielasis, pa
laikei bepročiu? — paklausė 
dr. Blanche. 

— Gi tą mėlynais drabu
žiais, žinomas daiktas, - - at
sakė llumbokltas. 

— Apsirikai, bičiuli, — nu
sišypsojo dr. Blanche: — be-
protis buvj juodai apsirengęs 
žmogus, kuris visą laiką tylė
jo. Mėlynais drabužiais buvo 

rojus. i (XX) 

Naujos Masinos Atvaizdas 

niuose 

Kun, A. Sabaliauskas 
Rašo Apie a. a. Ark. 
J. Matulevičių 

"Jo kalba rami, švelni, tai-
uoliai dirbęs Kat. Akcijoje ir labdarybėje prezentacinių rūmų, Ve kijį&nga, bet drąsi, galinga, pa-

kerštavimo dvasia, kuri ardo visų lietuvių (yra buvęs "Žiburio*' dr-jos valdybos sekre- rūmų, Sudervos bažnyčios h \ traukianti ir uždeganti.. Jo-
yieninguma ir mažina tautinio išsilaikymo torius, sėkmingai pravedęs švietimo ir lab- daugelio kitų neoklasikinio je jo paties nė krislelio ; 
pajėgumą. j darybos vajų), gerai susipažinęs su darbinin- diliaus paminklinių pastatą visą gyvenimą, kurį jis pie-

Nors SLA nekatalikiška organizacija f nors kų klausimu, ne tik Lietuvoje, bet ir užsie- aut0rius yra Kupiškio para- šia, rodos, apima Dievo švie-
joj gana daug katalikų priklauso), tačiau 
linkime, kad nors karta jos priešakyje at
sistotų imones, kuriems rūpėtų ne asmeni
niai reikalai, ne aavo grupė, bet organizaci
ja ir jos gerovė. , 

Tikrai diiugu konstatuoti faktą, kad mū
sų, lietuvių katalikų, Susivienijime (LRKSA) 
nėra tokių šlykščių ir piktų lenktyniavimų 
dėl organizacijos vairo, kad pas mus vis la
biau įsigyvena gražus, tikrai krVis&oniškas 
fraternalizmas. kuris duoda garanijų stip
riai organizacijos ateičiai. 

pijos, Migonių kaimo bau- sa savo spinduliais: uz viso 
~~ ~~~ džiauninko Simo Stokos su J žemiško nepastovumo, už to, 

L. Federacijos apskrities ir visų m ^ L a u r y n a s štoką Chiwvi- km. žmogų jaudina, jauti kaž 
mūsų g m d j f Vft*J*i d i iy f iMi , kad g ( 1 7 5 3 . 1 7 9 8 ) T a i h u t a j . k a ^stovų, didį, knrio tik lai. 
i jų susirinkimą, busianti šį vakarą Aušros _ v ,. x . ;

TV 
Vartų parap. salėj, sutiko atvykti J. B. Vys- d o m a u s h e t u v 1 0 ' I s v a r ^ Pra" 
kupas Petras Būčys. litikro, tai reta chiea- s i k a I^8 ' Pustrečių metų isbu-
gieciams garbė ir malonutaias susilaukti bent v ? s misionierium vienuolyne, 
valandėlei savo tarpan Garbingąjį Svečių, Laurynas Stoka Gucevičius 
kuris savo laiku, dirbdamas drauge su jais, iškilo į pirmaeilius Vilniaus 
tiek daug gero yra nuveikęs ir Bažnyčiai ir architektorius. šiandieną Vi!-
Tėvynei. j niuje šį didį lietuvių tautas 

kykis, o vargai savaime at
kr i s . . . . ; jauti, kad kalba 
žmogus visus ryšius nutrukęs 
su žeme, žmogus, kaip sako
ma, 'ne iš šio pasaulio.' 
(J. Matulevičius — mūs gy

venimo pavyzdys.) 

Draugo" Mašinų Fonde buvo 
Kun. J. Lietuvninkas, ftv. Alfonso Parapijos, 

Baltimore, Maryland, Klebonas 

jpl,črTO.lnJ 
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Ačiū aukotojams už prisidėjimą prie Spaustuvės Mašinų 

Fondo. 
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MUŠU MOKYKLOS 
KAS SKAITO, RAŠO — D U O N O S NEP RAŽO. 

J 

Šv. Kazimiero Akad. Veikimas 
Mokinių pas iškirs tymas. I Organizacinis veikimas. 

1940 metų pradžioje šv. Ka Žmogus — socialinis tvari-
zimiero Akademiją lanke 411 ays. Akademikes tai gerai su-
mergaičių. Klasėmis pasiskir-' pranta. Joms reikės dirbti su 
stymas buvo toks: 

pirmamečių — 124 
antrameeių — K£> 
treeiameeių — 79 
ketvirtameeių — 63 
imančių aukšt. kursą — 9 

Pagal tautybes buvo: 207 
lietuvaites ir 204 kitatautės 
(airės, italės, lenkės). 

Daugumą studenčių — 408 
buvo katalikės, 2 liuteronės ir 
viena žydaitė. 

Be to, dar buvo 110 vit»n 
muzikos dalykų studenčių. 

Visose klasėse dėstė 28 mo
kytojos. 

Mokslo sritys. 
Akademijos mokslo kursas 

platus, galima išsirinkti savo 
mėgiamiausia mokslo sritj to
limesnėms studijoms. Griežtie
ji mokslai, gamtos mokslai, 
pritaikomieji dalykai, komer
cijos kursas ir meno įvairios 

kitais žmonėmis, reiks daly
vauti organizacijose, net joms 
vadovauti. Tam organizaci
niam darbui reikalinga spe
cialaus pasiruošimo ir prity
rimo. Todėl akademikes yra 
susiorganizavusios į įvairias 
draugijas, klubus, ratelius. 
Čia veikia sodalicijos kuopa, 
Misijų kuopelė, Jaunamečių 
Akademijos rėmėjų būrelis, 
Literačių ratelis, Saugumo 
kuopa, įvairūs klasių klubai, 
einamųjų mokslo dalykų klu
bai, sporto ir atletikos koman
dos bei rateliai. 

Idėjinėse organizacijose aka 
demikės išsiugdo pasaulėžiū- l 
ra ir save tobulina. Per soda-
licija mergaitės siekia "savęs 
pašventinimo ir katalikiško
sios akcijos/ ' per Padorumo 
lygą arba Saugumo kuopą 
akademikes stengiasi pakelti 
jaunimo dorą iki aukščiausio 

Padėka Mamytei 
Kas mane mažą išauklėjo 
Kas vargo dėl manęs! 
Kas naktį, dieną, nemiegojo 
Saugodama mane. 

Kas supo mane lopšyje 
Kas rūpinosi manim! 
Tai mamyte, kuri gilumoj širdyj 
Mano meilę norėjo turėt su savim. 

Dievas davė man tą mamytę, 
Kad mylėčiau ir godočiau ją. 
Už ją aš Jam vis dėkoju 
Per Mišias ir per maldą. 

Bronislava Petrokaite, 
Šv. Kryžiaus mokykla, septintas skyrius. 

sritys sudaro akademijos mok j l a i P s m o -
slo turinį. Iš griežtųjų ir gam-i Įvairiuose sporto, atletikos 
tos mokslų išeinami patys 
svarbiausieji — matematika 
(aritmetika, algebra ir k.), 
gamta (batanįka, zoologija ir 

vienetuose studentės lavina 
savo kūną, daro jį grakštesnį, 
vikresnį ir taip pat padaro 
kūną atsparesni ligų baci-

žmogaus kūnas), chemija, f i- loms. Akademikes pripažįsta 
zika, istorija ir k. Iš pritaiko
mųjų dalykų — kalbos (an
glų, lietuvių, prancūzų, loty
nų, ispanų), komercijos daly
kai (knygvedyba, mašinraštis, 
stenografija). Gana plačiai 
dėstoma akademijoj meno da
lykai — paišyba, modeliavi
mas, dainavimas, pianino ir 
kitų instrumentų griežimas, 
vaidyba, baletas ir k. Iš prak
tiškųjų gyvenimo dalykų mer-

dėsnį: * ' sveikame 
sveika siela," 

kūne — 

Kun. Balys Urba, Akademijos kapelionas, aiškina studentėmis sunkesnius 
suprasti religijos dalykus. 

siekis tiek jau garbingas. 
Sodalei prieinamiausią vei

kimo dirva tai jos namai ir 
parapija. Čia suglausta visa 
darbuotė. Akademike-sodale ir 
rengiasi tai darbuotei. Pir
miausia ji pratinasi jausti va-
Indos vertingumą, ir tą va
landą imasi naudingai užpil

dyti. Mokslu ir malda ji sten- Kad užlaikius gyvenimo 
gias geriau Dievą pažinti. Joj b a v a r ą , reikia vienodai su-
tarnybą eidama, ji tikrai Jį | * * . l a i m e s i r « e l ~ , nes 
myli. Galop, kitų gerovės dė-
liai, kaip kita Marija, sodalė 
nė kiek nesivaržo kitiems pa
tarnauti. 

I dažniausiai gyvenimo laimes 
lydi nelaimės. 

Gerbk ir mylėk sielos gro
žį — dangaus rožių rasos ta
ve maitins. 

Nuoširdi malda už motutę. 
Mokslinimas ir auklėjimas. 

Kiekvienas lietuvis turėtų 
gerai įsisąmoninti, kad neuž- džios ir aukštesniojoj moky 
tenka jaunuolį vien išmok-* kloj. Kiekvieno lietuvio tėvo, 
slinti, reikia jam iš mažens.' motinos turėtų būti svarbiau-

^ ^ ^ v . " ! ^ ? ^ ^ 8 a V ° ^ ^ Sodalės žino, kad joms Galima tvirtinti, kad valdžios j žiai išauklėti, suteikti jai ka- ,v 
i i \ i uziaugs 

talikišką ir lietuvišką auklėji-1 

Sodalicijos Veikimas 
Akademijoj 

aukšt. mokyklose (high schooP 
ir kolegijos lietuvaitės negan-

gaitės mokomos siuvimo, viri- • na reikiamo katalikui lietuviui 
mo, namų ruošos. Žinoma, vi- auklėjimui. Ir net žymiausiuo-
s<> mokslo pagrindu yra tiky-jse privačiuose universitetuose 
fcos dalykai ir religiniai — I tokio auklėjimo jaunimas ne 

mą. Tok] auklėjimą lietuvai
tės gali gauti Šv. Kazimiero 
Akademijoj. 

mas užtikrintas, jei jos 
gyvenimo vykins Tvėrėjo pa
skyrimą: " J į pažinti, mylėti 
ir Jam tarnauti ." 

BIZNIERIAI! Padauginkite savo įeigas šią vasarę 
su mažai kamuojančiu 

Elekf rikimu 
Krautuves Vėdintoji* 

įsitikinusios šio trilypio pa 
Mes lietuviai turime džiaug-| s k y r i m o kilnumu, sodalės ne-

tautinis Auklėjimas. Sportas gauna. Ten suteikiami tikta; j t l s ' v
 t u r r i ( l a m i tokl{> g r ^ * V gailindamos eina savo parei 

taip pat nėra pamirštas, turi; sausi mokslo faktai, tiktai pro- j a u k * t a i pamatytą mergaieių ; g a g % j a u m j d i e n u S a v o j o g 

kūno lavybos, gimnastikos pa-'fesijai reikiamos žinios. Gi 
mokas ir praktikoj žaidžia pagrindinį auklėjimą jaunuo-
įvairiose sporto rateliuose. lis, jaunuolė turi gauti pr;v 

akademiją, jon siusti savo yerėia kilniai eigtis. Kitus 
dukreles ir visomis išgalėmis' myli ir gerina jų būvį, kiek 

palaikyti. A. Sk. Į įstengia, ir ją gyvenimo 

1939 m. Šv. Kaz. Ak. Sodalicijos valdyba. Sėdi: E. Šliterytė, H. Mal-
loy, A. Locaityte. Stovi: A. Rūbaitė, M. Dunnebaek, B. Bužinskaite, A. 
Saurytė, K. Kaiulrataitė ir S. Kupčiūnaitė. 

Sesuo M. Eleonora, S*. Kazimiere 
Akademijos direktorė. Ja i esant direk
tore Akademija buvo priimta į "North 
Central Assoeiation'' — aukštesniųjų mo
kyklų sąjungą. 

* Duokite savo kostumeriams vėsumo patogume! 

Visoms Mažoms Krautuvėms 
ir kitiems bizniams 

Vėdina, valo džiovina ir 
cirkuliuoja orą. 

• Turėkite vesią, jaukią biznio vie
tą šią vasarą — tada jūsų regu
liariai kostumeriai sugrįš . . . ir 
nauji kostumeriai bus patraukti! 

Jtaisymo kaina žema, operavi-
mas ekonomiškas, ir krautuves 
vedintojas teužima mažai vietos. 

Greitai įtaisomas be pertruakos 
biznio ir be pastatymo permainų 
bute. 

Dėl pilny [informacijų, šaukite 
RANdolph 1200 — Local 3626 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO • 

% 

Tai Bent Kaimas | Renkami Atsiminimai 
DARBĖNAI (XX). — j e i į ^ P ^ Bažnyčios 

Darbėnų apyl. gyventojai b l a i i G y n i m ę 
v ui nu ir nepasižymi, tai to 
pat negalima pasakyti apie 
lazdininkėnus. Čia alkoholikų 

KRAŽIAI. 1943 metais su
eis lygiai 50 metų nuo Kra-
žių skerdynes. Jubiliejui pa-

veik «)»j «ėn . h*™** B*t»: mimi d a | ) a r r i , u k a m i a t s i m i . 
ri nė 50 gyventoju .r ūk,«] B i m 8 i „, įų ^ „ j y n i , , . „ ^ 

lių .prieglaudoj Kražiuose dar 
gyvena keli Kiužių bažiiyeics 
gynėjai. Aktyvieji dalyviai iš 

pirmiau nebuvo didesni, kaip 
30 ha, o yra davęs: penkis 
kunigus, vien$ inžinierių, vie
na daktarę, tris teisininkus, 
viena su aukštuoju mokslu 
mokytoja, du vaistininkus, 
kelis mokytojus ir t.t. šiuo 
metu dar du tebestudijuoja 
Lietuvos universitetuose ir ne 
maža ūkininkų vaikų moko'si 
arba baigia įvairias aukštes
niąsias mokyklas. 

Iššalo 15,000 Medelių 

kitų vietų, taip pat gyvenan
tieji Amerikoje prašomi savo 
atsiminimus siųsti šiuo a*lreT' 
•su: A. Šlinskis, Kražiai, Mu
ziejus. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso tel. CANal 2345 

Ofko Vai.: 2—i ir 7—9 

2305 So. Leavitt St. 
Res. tel. CANal 0402 

Sienai Pažymėti 
Jau {kalti 
1,218 Stulpai 

Liepsnose (Jeorge Bailey, 38 m., Detroit, Mi.eh. automobilius. Pats Bailey sunkiai apdegė, j 
(Acnie telephoto)! 

KAUNAS (E). Maskvos 
RASEINIAI. — Uiesto gy-! < " J W praneša, ka<l centri-

ventojo K. Grigelio medelyne' ne mišri Sovietų Sąjungos ii 

Vienu Kartu Išperi 
|87,000 Viščiukų 

PANEVĖŽYS. ~~ Paneve 
zio viščiukų įerykiu gali vie
nu kartu perinti JS7,(KX) kiau 

iššalo apie 15,000 vaismedžių. Lietuvos sienai nustatyti ko- Į š i l l i l l- / 
Nuostolių per 40,000 lt. Išša- misija praneša, kad šių mėty 
lę vaisn'Srj&ai visi pajucdę. ' kovo mėnesį buvo baigta nu-

< • 

Apylinkiniuose kaimuose 
atgyja senoviški šokiai bei žai! 

gyvai 

žymėti Sovietų Sąjungos it 
Lietuvos siena bendro- 370 k i-
lometrų ilgumo. Buvo nusta-

Vokiečiai Maitinasi 
Lietuvos Kiškiais 

ZARASAI (XX). — Pra 
eitų žiemų apskrities miškuo 
se buvo nušauta keli tūkstan 
eiai kiškių. Kiškius supirko 
vietiniai pirkliai, kurie pei-

Tegyvuoja laisve. Ir, jei ji 
j mus pergyvena, galime ramiai 
mirti. (Gete). 

dimai. Jaunimas jais 
domisi ir sako esant gražės-, tyti 609 punktai ir įkalta 1,-
niais bei padoresniais. 2 1 8 s i e n o s Pulpai. Topografi

nio naujosios sienos nustaty
mas jau galutinai baigtas. 

PANEVĖŽYS (XX|, — Is, siuntė į Kaunu, eksportui t 

Panevėžio praneša, kad vienas I Vokietijų. 
Žalgirio urėdijos eigulis per -—— 
Spirakių miškų į turgų rogė- OperOS RūtlJUS 
mis vežė pilkos spalvos su^ 
rudu atspalviu vjerfį. Šalia | KAUNAS (XX). - Teatro 
k e l i o k a i p t i k b u v o k e l i br ie - d v i d e š i m t m e č i o j u b i l i e j a u s 

Grafas Šuazelis Kaune 

Pirkosi Namus , Kiekvienas Žmogus 
KAUNAS (XX). — B u v u ! S k a i t o 

šiam Platelių dvaro •savinin-J 
kur-*rafui Šuaxel de Bufiej NARKŪNAI (Rok.) darc 

labai didelę pažangų. Pernai 
iš 60 gyventoji) laikraščius 
skaitė tik 29 žmonės, o šiemet 

džini, iš kurių vienas šoko į 
roges prie minėto veršio, ma 
tyt, jį palaikęs brieduku. Tik 
ū k i n i n k u i p r a d ė j u s g r e i č i a u 
v a ž i u o t i , b r i e d i s p a s i l i k o p r i e 
k i t ų s a v o d r a u g ų . 

UN1VERSAL 
RESTAURAN1 

feaiuvem, Krikštynom Ir Kito 
cjtiiii rwma.it-to.iu BuieiK-luja* tr% 

i*.riiHf imu* 

*.+U*.nium* foLajnavl i iut* 'Ultt 'u. 

7<>0 W. 31st Street 
4 A NOfiKUb, 8ftv 

l e l . Victory 9670 
• • i m m m • i 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR, V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-b', 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chxago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
1—4 ir 0:30—S:30 vakare 

leista Kaune nusipirkti na
mus, įneš už dvarą gautus pi
nigus jis, kaip svetimšalis, ne 

Atšaukiami 
Pasiuntinybiy 

proga, kaip patirta, numaty
ta įsteigti operų rūmų staty
mo fondę. Operos rūmus nu
matoma statyti Vilniuje. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

galėjo išvežti į užsienį. O ra- jau kiekvienas žmogus skaito [Sekre to r i a i 
fas Šuazelis už 400,000 l*ttfj»* po kelius laikraščius. Nar-
nusipirko Lapino namus Lais- kūniečiai daug sušelpė ir vii 
vės ai. 16. nieeius. Lapas 

KĄ KALBA DARBININKAS 
Tūlus K. V. Vosilius siųs- ti visi dirbantieji lietuviai. 

damas vilniečiams ir Švento- Juk lietuvio yra pareiga rem-
sios uostui auk$ štai kaip ra- j ti lietuvį. Tad remkim Vil-
šo: "feiuomi vel prisiunčiu 20 niaus lietuvius — siųskime 
dolerių. $10.00 skiriu Vilniaus savo dolerines, penkines ir de-

KAUNAS (XX). — Karo 
metu esant mažesniam tarp
valstybiniam judėjimui, dau
gely pasiuntinybių sumažėjo 
darbo, ir jų sekretoriai jau iš 
visos eiles vietų atšaukti \ 
Kauną. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 TeL Randolph 0331 
Naujas namu adresas: 
•7019 So. Artesian A ve. 

Tel. Hemlock 1940 

Telefonas CANal 7329 

DR. KIEK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IK, CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutariu 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Įves. teleionas &£j£iey 0434. 

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Road 
Ofiso valandos: 

10—12 vai. ryte 
2—4 ir 6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
susi tari us. 

~DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer A venų e 
Telefonas LAFayette 3650 

AutradieuiaLs, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. i>opiet ir nuo 7 iki S :30 vai. vaL 

Sekmad. nuo lU iki 12 vai. ryto. 

reikalams ir $10.00 Šventosios 
uostui. 

šimtines į Lietuvos Konsulą-

Paruošė Aforizmų 

ALSĖDŽIAI (XX). — Vi
tus ir atitinkamus vietos ko-1 ^uomenininkas kun. VI. Taš-

"M*n net sarmata, kad A m i t e t u s ; Būkime gyvi ir jaut-, kūnas spaudai pranešė dide-
merikos lietuviai Šventosiom rus. Įsivaizduokime nelaimin- lį rinkinį aforizmų. Rinkinys 

statvbai suaukojo iki šiol t i k , — — ' " V ^ T " T U ******* *&. . ? ° ^ ^ 
$36.00 su mano $20.00, ku- i J l e n i s l ?*&**• K a s d u o d a knygą. Praktiškai sugrupuoti 

skubiai ir nuoširdžiai — tas į aforizmai ypač tiks besimo-

i i • *• i i.-1 'guju padėti ir skubiai eikime 
kojo iki šiol t ik .7 . *\ ., 

riuos paaukojau praeitais me
tais. Is šio matosi kaip mes 
nerangūs ir apsileidę tauto* 
reikaluose. 

"Aš maaau, kad tautos rei
kalams kiekvienas darbinin
kas turėtų paaukoti bent po 
$1.00, o profesionalai ir biz-' 
nieriaį bent po 5-10 dolerių". | 

Į 
Tai praktiška ir sveika gal

vosena. Doleris ar penkine 
dešimtinė mažai ką reiškia at
skirai, bet sudėjus kelius ar 
keliasdešimtis tūkstančių vie
non vieton reiškia laba* daug. 
Del dolerio ar dešimtinės nė 
vienas nenubiednės, bet tie 
doleriai ir dešimkės sudėti 
krūvon ir pavartoti geram 
tikslui daug ka; padarjs; ne 
vienam ašaras nušluostys, ne 
viena alkana papenės ir ne 
viena, nuplyšusį pridengs bei, 
sergantį gydymo patarnavimu 
aprūpins. Beturčių ir darbo 
dirbti negalinčių Vilniaus kra 
šte yra daug. Jie paramos y-
ra reikalingi ir jos laukia. į 
Jiems į parama turėtų atei-

duoda šimteriopai. Vilnietis kančia m jaunimui. 

f ^ 

1 v v» $335 *r auKsciau 
LENGVOS SĄLYGOS. 

įvairūs indeliai, kaip aiuai mėsa ir t.L, pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir v§sūs, nentibluks ir neapsttrauks ir patrauks kiekvieno skonj. 

DĖŽĖS, ŠALDYTUVAI, REFRiGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

K A S T N E R ' S REFRIGERATION SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W . 26th St., Chicago Lawndale 2557 

Ui M 

DR. VAITUSH, OPT. 
SI'EOIAL.ISTAS 

O P T O M E T R I C A L J L V AKIV 
LdKTVVtS 

SuvIrS 20 tuetų prakilkavuno 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių jtempimą, kas e» 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 

svaigimo, akių Įtempimo, r.ervuotu 
tno, skaudama akių kargtį, atitaiso 
trumpaiegystę Ir toliregystę. Priren 
gla teisingai akinius. Visuose atsitl 
rimuose egzaminavimas daromas s« 
elektra, parodančia mažiausias klai 
las. Speciali atyaa atkreipiama i 
mokyklos valkus Krelros aky* atl 
alsouio* 

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vai> 
Nedėliomis pagal sutartį 

Daugely atoiukiuių akvs atitaiso 
mo» be akinių, fcainoa pildos kali 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Telefonas YARds 1S7S 

Telefonas HEMlock 2061 

UK. JU5tKH m i k 
DANTISTAS 

6558 So. VVescern Avenue 
VALANDOS: 

Isuo U ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir (šventadieniais 

pagal sasitariniiį. 

DR. MAUR1GE KAHN 
GYDYTOJAS UR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedūlioinis nuo 10 iki 12 vai. dien* 

Tel. YARds 5557 

DR. FRANK G. KVViNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Streel 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 v. vakare 
ir ]>ayai sutartj. 

AMUUU, visokių madų, už ^^.45 
pritaikyti akims, t,u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustaviraas veltuL 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poįret 

JOSEPH F. BUDRIK 
PORNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. YareU 2151 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. L P- —— 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 

R A Š T I N E 
6912 So. VVê tern Avenue 

Tel. Cicero 1484 

DK. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFiUO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir V iki 9 vak. 
ir pagal sutartu 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WEjNtworth 1612. 
Res. — YARds 3955. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Nuo I—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį. 

Ofiso teieionas i'ROspect 6737 
ftamų teleionas VlJblgmia 2421 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

10:00 VALANDA RYTO 
1480 K1L. 

PROspect 4050 

M E M b i A 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

^5 | i • i i ' Del Pirkimo — Pataisymo 
n t t j " ! Mrv^ Ar Seno Morgičio Atinokėjimo 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2 - 4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedūliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

NSURED 

Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 
m 

SAVE BY 
MAIL 

TAUPYK1T PER 
PAŠTĄ ST. A N T H O N T S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V»J.: Pirm., Ketvir.. šežtad. 9 iki 8 v. v.; Antr., Treč*ad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į ^ U ž P A D Ė T l J S P^^UJ 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI ?5,000. 

Ber Fedvral Savinsv and Loaa lasucance Corp., Uashlngton, D. a 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedūlioiiiia pa-ai sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
Tel REPubUc 7868 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
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PIHSBUftGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
North Side mo po Vyčių vėliava. Išrinkta 

I net laikinoji valdvba: pirm. 
Geg. 4 d. Moterystės Sukra- J o l m p a W i u s , r | | g t mmm 

nientą pnėme Albert Merri- 6 i m k i f i t g i r i žd> j ^ y „ ^ 
man ir Frances Kizis. Liūdy^ k a u s k a s . Gegužės 8-tos dienos 
tojais buvo: Charles Levi i irj v a k a r a s t a p o p - U s k i r t l l 8 ,pir_ 
Rose Brucker. \ mam Vyčių sočiai mokyklos 

Albert Merriman yra prie- k a m barvje . 
męs katalikų tikėjimą, tik po
ra metų tam atgal, Frances V i s i m**l vadai-vadukai 
gi Kiziūtf- buvo sodaliete, yra! t u r § * u a i * k i a i s ^ P ^ t i , kad 

r^^%4 

buvusi net 'sodaliečių pinni-
nioke. Sodalicijos mergaite; 

nei Sodalietės, neį Vardo Jė-I 
zaus draugija, nei pagaliau' 

pasirūpino bažnyčios papuoši- c h o r a i > k a i P J i e tesivadintų, 
mu tąja proga. nesugebės sutraukti viso mu 

Linkiu jaunai porelei Die- s u jau™™> Vyčiams kiekvie-
vo palaimos, sveikatos ir kuo n o J kolonijoj yra plati dirva, 
geriausios kloties. ju .piogramon įeina tie daly-

kai, kuriuos mūsų jaunimai 
Geg. 6 d. pasimirė Pranas] labiausiai mėgsta. Duokime 

Matonis, 51 metų amžiaus. A.j **** / j a u n i m u i P r D g 0 s SUi* 
a, Pranas buvo tvirtas mūsų 
parapijos rėmėjas. Priklausė 
Sus-mo 87 kuopai, V. Jėzaus 
ir Lietuvos Sūnų draugijoms. 

A. atilsį duok jo sielai Vieš
patie. 

Geg. 1 d., tuojau po gegu
žinių pamaldų, buvo bando
ma sutverti Vyčių, kuopų. At

burti į Vyčių kuopas. 

Moterų klubas turėjo "bin-

Dedikarijos Kalba Gerb. Kun. J. Valantiejui, 
Pasakyta Per "Draugo" Radio Programą 

Kun. Juozapas Valantiejus,'darni gražūs bažnyčios langai, 
Šv. Juozapo parapijos kiebo 
nas, "VVaterbnry, Conn., į suv. 

padidinta bei išmokėta naš-
mitnamis, Vyčių klubas nu-

valst. atvyko 1900 metais, j pirkta, pastatyta graži lietu-
Waterbury bedirbdamas įvai
riose dirbtuvėse lankė vakari
nę mokyklą. 

Filosofijos ir teologijos 
mokslus baigė 1914 metais 
Friburge, Šveicarijoje. Pasau
liniam karui prasidėjus, jau
nas diakonas pilnas idealių 
svajonių grįžo į Suv. Valst. I 
ir lapkričio 20, 1914 metais 
J . E. Vyskupo J. Nilan įšvęs
tas kunigu, Hartford, Conn. 
Gegužės mėnesyje, 1919 me
tais paskirtas Šv. Juozapo 
parapijos administratorium M1 

vėliaus klebonu, "YVaterbųry, 
Conn. 

vių mokykla, auditorium, bo\vl 
ing alleys, padidinta kieboni 
ja ir daugel kitokių statybos, 
apšvietos, bei dailies šakose 
gražių darbų nuveikta. 

Gerb. kun. Valantiejaus 
švelnus būdas, maloni šypse- [ 
na ir prakilni * širdis visus 
prie savęs vilioja ir nuošir
džiai ragina prie bendros lie
tuviškos visuomenines darbuo 
tės bei didesnes Dievo ir ar 
timo meiles įgijimo. 

Kun. Valantiejus, užjaus-

MOTINOS DIENA 
"Motinos atminčiai 
lu'iiok gėles baltas; 
Gyvenančiai Motinai 
gėles skaiseias". 

Šias keturias eilutes paraše 
Ann Jarvis iš Philadelphijos, 
atminčiai mirusios motinos, ir 
su jomis pradėtas visų vals
tijų Motinos Dienos paminėji
mas. 

Šį sekmadienį milijonai vy
rų ir moterų ir vaikų nešios 
"gėles baljtas ar gėles skais
čias" parodyti savo meilę my
limai motinaį. 

Šiomis dienomis moterys 
daugiausia nešioja "corsa-
ges", jei jų motinos dar gy
vos. 

Sezono baltos gėlės, kurias 
galima nešioti pagerbimui mi-

GerU kun. Vafantiejuj VVa-Į "Draugo" spaustuvės maši-

'Šiaurės uoste, Anglijoj" išlaipinami grįžtą p o nesek-
P ; mingų kovų Norvegijoj Anglijos kariai. (Acme telephoto) 

go' geg. o d. blavokų svetai- * •* ' 
nėj. Pasekmės dar nežinomos,' Pasižymėjo ne tik kaipo dyt lietuviško meno kūrinį 
bet galima spėti bus viduti
nės, nes gražus " b i n g o " mė
gėjų būrelis buvo susirinku-
Moterys, kaip paprastai, dar
bavosi nuoširdžiai. Šį sykį po-

vyko pagalbon iš Espleno net' r a parapijos komitetų joms b l l i j Moterų S-gos kuopai ir 

mėgiama dainininkė ir vai- Naujos Anglijos didžiajame 
dintoja, bet populiari ir v i e- Fine ĄrĮts Muziejuje Bostone, 
tos lietuvaičių organizaciniu- šis kūrinys bus Muziejuje ant 
me judėjime. Priklauso Šv. 
Cecilijos chorui, Moterų klū 

terburio lietuvių kolonijai te
vadovaujant, atnaujinta baž
nyčios vidus,, stacijos, altoriai, 

damas katalikišką spaudų, au- rusių motinų yra 
kavo šimtinę dienraščio 

nų fondui, už kurį esame šir
dingai dėkingi, ir linkime Die
vo palaimos Kristaus vynyno 

pastatyta nauji vargonai, įą-\ darbuotėje. 

šeši vyČiaį-tės — organizato
riai su inž. A. Mažeika prie
šakyje, na, ir mūsiškių jau
nuolių atėjo tik šeši. Truputį 

prigelbėjo. Visi parapijos ko 
mitetai turėtų interesuotis pa
rapijos naudai daromais pa
rengimais. Kitaip komitetas 

buvo nejauku matanl tokį ma-' Pasirodys nesuprantąs savo 
ža atsilankirsių skaičių, ta- užduoties, savo pareigų. Tik 
čiau organizatoriai, ypač inž. 
Mažeika, nenusiminė ir suge
bėjo įkvėpti tiems šešiems jau 

vįsados. Kaip jau nebus mū
sų šiame pasaulyje, 'skulpto
riaus Petro Bimšos kūrinys 

Įvairu - Įdomu 
&AJP NUO ČIAITRĖS 
PAŠVAISTES PASIUTO 
KATINAS 

nuoliams daug gražių vilčių ir 

su-"dešimtukus" bažnyčioj 
rinkti, toli gražu nepakanka 
geram parapijos komitetui. 
Reikia daugiau širdies įdėti į 

jaunimo rateliuose kaipo me-^-turės vietą; tarp kitų tautų 

noro sutraukti daugiau jauni-I parapijos darbų. 

# 

KAS GIRDĖT KITUR 1 
i 

nininkė ir kaipo veikėja. 
Vestuvės įvyks 25 d. gegu

žės Šv." Trejybės parapijos 
bažnyčioje. Šliūbų< duos pat
sai pralotas, Jonas Ambotas. 

Linkime jaunai porelei su
kurti pavyzdingų lietuviškų 
šeima. 

"Lietuvos Artojas" 
Bostono Muziejui 

BOSTON, MASS. — Lietu 
vių Pailės Draugų Komitetas 

kūrinių Muziejuje ir atsto
vaus Lietuvos kultūra. 

i Šakvico kaime, eidamas pa
stebėjo prie šieno kūgio kiš
kelį, kuris maitinosi ūkininko 
protektorate. Kareivis bandė 
kiškį sugauti, bet tas šoko ant 
žmogaus, apdraskė veidų ir 

(XX) Vieno latvių laivo j Pabeg.°. Badas ir iš kiškio pa-
kapitonas, neseniai perplau- ^ a r o didvyrį. 
ta i l i epo j , , .pasakoja savoj T A U N ^ " " ^ flkio s p f i . 
nuotykius jūroje tuo. metu, ^ ^ k o n s t a t a v o > k a d ^ j 
kai siautė magnetinė audra. iiemę M m s u n a i k i n o jfcfc 

sios: ora
rykštės kalavijos, liavanas-
rios, tulpės, marteles, garde-
nias, rožes ir gvaadskes. 

Vyrams tinka mėlynos 'corn-
flowers', raudonas gvazdikas, 
arba raudona rože. O jei moti
na įnirus, baltos martelės arba 
baltas gvazdikas yra tinka
miausia. 

. 

Paskaita Apie Akis 
Tatai, kaip atsimename, buvo 

WATEEBURY, CONN. - p e r Velykas- tuo oačiu m e t u ' ^ 3 ' 5 m l l l « ) o n u s v a l s n i e d z l u 

Balandžio 26 d Tjrtrnimi ^vm f ' JT v i Nuo šalčio taip pat išmirė a 
Pdi<mą*w m a. Lietuvių £>vei b u v o m a t o m a šiaurės pašvais-
katos Kultūros Draugija su-1 ^ 
ruošė paskaitas. Kalbėjo akinių pritaikinimo ir naturopa 

pie 25,000 avilių bičių, taigi, 
vienas ketvirtadalis visų Es-1 

TYPEVVRITERS 
A D D i N G M A C H l N i S 

-JMALl MdNfkiyTAY'Mf'llYI-
AU|*Af(.IS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
• M t»UUt> CAKT CHITIJ1I MtW.M*tMIMI •VAItMt I I 

J L C T A D TYPEWRITER 
• 1*Ę**V* C O M P A N Y 

ROHRTC OOLOiLAn. 
1§9 W. MADJiON *T. 

P h o r. e D E ^ R B O R N 8 4 4 4 
l $ T I M A T i $ - f m | - D I M 0 N $ T I A T I O N 

Magnetinei audrai užeįus' tįjos bičių. J 
tijo'3 daktaras Charles Laban n ^ o s t a b ū « dalykai darėsi su 
.(Labanas) iš Brooklyn, N. Y., l a i v o ^ a t i n u - JU p r i d a r ė ne-
apie akių sveikatų. ,Per pas-1 r a m u s J emė siuste siusti, pia-
kaitų jo kvartetas iš Brook-

Kolonija Didžiuojasi 
Lietuvaite 

ra&Siai pabėrė daug žinių a-
pie Onų Bucevičiūte. J i kas 
sekmadienis bažnyčioje gieda 

1LVRTFORD, CONN. A- chore. Jos soprano balsas ža-
merikos lietuvių kolonijose vi visus, kuomet gieda *4olo 
galima rasti daug talentingo 4 'Ave išaria7 ' ir *As:nus Dei'. 
lietuvių jaunimo, kurių vei-Ji , galima sakyti, užvadavo 
kimu didžiuojasi vietos lietu- Onutę Katkauskaitę, lietuvių 
viai, bet kurie mažai tėra ži- scenoje. O. Bucevičiūte ne sy-
nomi platesnei lietuvių visuo- kj žavėjo laike koncertų dai j kai yra užvardintas "The 
menei. nuodama solo liaudies popu- Plowman", padovanotas 

Štai, Hartforde susižiedavi- liariškas dainas, arijas iš o- "Friends of Lithuanian Art" . 
mo su J. Vailioniu proga, laik perečių ir operų. Tai yra pirmas žingsnis paro-

šiuomi praneša, kad skulpto-1! ty™ Padainavo kelias jo pa-
riaus Petro Rimšos kūrinys r a šytas natūralistų dainas. C. 
"Lietuvos Artojas' ' yra jau , L ^ b anas pradėjo ir baigė sa 
išstatytas Boston Fine A r t s ' v o Paskaitų savo parašytomis 
Muziejuje. Tad visuomenė y-
ra kviečiama, bile kada nuei
ti pamatyti šį kūrinį. Tai yra 
pirmas lietuviškas kūrinys 
šiame puikiam ir pagarsėju-

eilėmis. 

galiau, išsprukęs iš kabinos 
šoko nuo blikties į vandenį 
ir atsitūpė ant praplaukian
čios ledo lyties. Vienas jūri
ninkas, rizikuodamas gyvybe, 
katinų nuo tos lyties paėmė 
atgal į laivų. 

Taipgi kalbėjo iš Brooklyn . 
., . i i . - >̂ i ' Vėliau buvo išaiškinta, log 

•s-veikatos mokytojas Povilas ' į & 

•D i*. - • -i J i magnetinės audros metu ka-
Baltrenas apie sveikatų, dr. .. , , . . ,• 
K u , ^,1 •« -ar A v ' tino plaukai ir kūnas tiek f-
Matthew Colny is Waterbu- . *; . . * 

W » muziejuje. Skulptoriaus rfo, dr. Wi11iam Hanson iš s i e l e k t r i n o - J°S v a r S š a s ^yvu 
"Lietuvos Artojas"', angliš- , lelis vos nepasiuto. Jis įeskc Wmdsor elektros masina de- . , . , . . , , _ , v v j . ' ,io laidininko, kur aaletu iš monstravo žmogaus širdies ' '. , , . . . , _ . 

plakimų. Koresp. 

HEALTHY, WEALTHY A N D WlSEl r 
korespondentų skubiai prisių-

KolpniJŲ Veikėjams 

sieiektrinti, ir " išsikrovė 
tik įšokęs į vandenį. 

PABUDO 
Ekonomini* Centro Valdy-j MILIJONIERIUMI 

ba prašo kolonijų veikėjų ir' Trieste gyveno 57 m. skur
džius Karlo Verri, kuris vos 

sti keturįs ar penkis vardus( vos užsuiirbdąvo makaronam*. 
ir adresus savo lietuvių biz- Vienų dienų jam pranešė, kad 
nierių ir profesionalų, dakta-' Aleksandrijoje mirė jo patė-
rų, advokatų ir kitų, kokie vis Džiovani ir jam paliko 
jūsų kolonijoje randasi. I 1,300,000 lirų. Tuojau visos 

. i krautuvės. jam pasiūlė imti 
Visą fe informacija galit s k o , o n . ^ B . n c r s a 

sutalpinti ant atvirutės už lc. . a n ) j f l m t c k g u ž s n Q s t i g u 

Atlikit tų šiandien, neati-' ,, ., 
dėdami kitai dienai, nes rei ' 
kalas svarbus. 

I 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
AJtstovąi: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK B1TLAW J 
f 

Lvu. 

Surašę tuos keletu vaizdų ir 
10 METŲ ROBINZONAS 

Vienoje Galapagos saloje 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TUEKIŠKŲ VANU 
Užlaikom «lektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS v anom. 
Kainos labai prieinamos — JO— Ufitęrų dienos Tre4i*dieniaia 

1657 W. 45tli &t„ kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4562. 

— — 

rJ? ^ 

adresuų, tuojau pasiuskit se- kreiseris surado 10 metų ber-
kaneiu antrašu: Ekonominio niuką? kuris gyveno pabėgęs 
Centro Valdyba, 629 — 54th nuo tėvų. Jisai mito žole, šak-
Street, Pittsburgh, Pa. 

Rasti 6 Mozarto 
Kuriniai 

nelemis ir kitu vegetarišku 
maistu, kuris privertė jį stip
riai pasiilgti tėvų ir didžiau
siu džiaugsmu grįžti namon. 
Vaikas labai bijodavęs nakti-

PKAHA (E). Strahovo vie-,mis ir perkūnijos, 
nuolyno muzikos archyve bu-: 

Pągtovumag-
Tą liudija įstaigos 44-riu metu gyvavimas. 

« ^ \ 

vo pastebėti šeši kūriniai su \ DRĄSUS KIŠKIS 
Wolfgang Amadaeus Mozarto Karo ir šalčio išvarginti 
parašu. Du dabar atrastų kū- kiškiai eina drąsiai į ūkinin-^ 
rinių iki šiol dar nebuvo ži-' kų sodybas medelių, pagrauž-
nomi. Kūriniai bus transliuo- ti ar šieno pakramtyti. Vie-
jami per Prahos radiją, nas vokiečių kareivis Čekiįoįe, 

M bendrovė, kaip mūšą Uotą, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyvenU. Nerasitu 
Baugesnes vietos taupyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAICA PER MOŠŲ Î ENGVO 
1&*QĘ&WQ PILAN^ 4NT UAŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeria, Sec'y. 

^5= 

iDdė'tai klekrleno taupytojo apdrausti 
Iki M,fHMT Wš Federalinfiie iilsli,oJc>. 

' 
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
: ^ 

(T 
Vėliausi Nuotykiai Paminklas ne vieno kurio as

mens, bet visų. Klovainieeių 
Geg. 3 d. Lhiosybės svetai- klubas jau pasiuntė tam tiks-

neje (mažojoj) buvo rasirra- l u i &mtą ,]oi j tą snmą į u i n a 
kimas Raudonos Rožės klubo, i r ^ m a l l k a A Krivicko iš 
didžiojoj — šokiai Optimistų ( j r a n d Bmfiė*, Mieli. 
klubo, o apačioj, Brazio ulei-' 

T> Uzdeta antspaudą 
goj, taip pat žmonių ule. R. v * w * a ' • " *~ 
R. susirinkimas nutarė nupir- Kleb. kun. H. Vaieūno 25 
kti 10 bilietų ir išdalinti na- metų kunigystės jubiliejinis 
riams Onos Skeveriūtės kon- bankietas buvo balandžio 14 
eerto. Taipgi nutarta turėti d. Bankietas buvo sėkmingas. 
bolės lošime ir papuošti lošė- Bet antspaudą to jubiliejaus 
jus naujom uniformom. Klū-jbuvo uždėta gegužės 5 d. ir 
bui tas atseis apie $100.00. labai puikiai atžymėta. Jubi-
I,ošė jų tvarkytojum bus Joe liatas, vyskupų ir kunigų iš 
Zaluba, klubo veikėjas. Pik-; klebonijos nulydėtas j bažny-
niko reikalas paliktas sekan-'ėių, kuri buvo .pilna žmonių. 
ėiam susirinkimui. 

Walter C. Lukštą, velionio 
Lukštos sūnus, įsirašė į klu
bą. Visi linki jam eiti pėdo
mis tėvo 

Pamaldos darė 
džio. 

didelio įspū-

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuves 

Respublikonų kandidatas į gubernatorius Dwight H. Graen 
(kairėj) ir Harry B. Hershey demokratų kandidatas i guber
natorius (dešinėj), kurie pasakė kalbas Illinoi's laikraštinin
kų susirinkime Springfielde. (Acme telephoto) 

kun. II. Vaieūno jubi'iejus at- tas 'baras ' , kurį patys Vyeių 
švęstas labai iškilmingai. Lin- n iriai, R. Eisinas, J . Mila-Popiet žmones rinkosi j pa-i . . ° . . v ' \ . 

i A- T u T> v . ' Kime jam sulaukti ir auksinio sauskas, J. Kasulaitis ir J. rapno* salę. Cia J. H. Boeiu- . . . . . . _. _ _ . '. 
jubiliejaus. K. P. Deveikis Kasulaitis, padirbo, bus pri

rengtas šiam vakarui. Keiste
nybių esame visi matę, bet to-

1 kio įdomaus baro, užtikrinu, 
i kad mažai esame mate. 

kuris buvo popu-nas gabeno valgomuosius dai-
larus klube ir visoj apvlin- klus, o J. Anglickas gėrimo. . ~ 
kėj. Šeimininkes čia pat laukė ir LietUVOS V y c i y 

_, . . . . . . viską kuo gražiausiai paruo-
Po susirinkimo apėjo 'granu v - f , .. * ._ . . ^ . . . į se. Žmonių buvo pilna sale. mareli Optimistų parengime.' .. . . . . . . Nuotaika kuo linksmiausia. 

Vėliau pasigirdo muzika ir 
dainos. Pasigesta tik paties &0** l l d " S v - A n t a n o P a 

jubiliato, bet jis buvo užim- rapijos 

Sekmadienį iš ryto lietus 
gadino ūpą piknikieriams. B d 
išsiblaivė ir buvo graži die
na. 

Po pietų Šameto svet. bu
vo Klovainieeių klubo 'susirin
kimas. Šiam susirinkime da
lyvavo ir svečias Kaz. Rini-
kūnas, biznierius iš Water-
bury, Conn. Jam buvo įdomu, 
ką veikia jo gimtinio kampe
lio žmonės. Nusivylė radęs 
neskaitlingą būrelį. Vienok 
patiko, kad nuoširdžiai svar 
stomi klovainieeių reikalai, y-
patingai statymas paminklo 
kurio reikalais gana plačia 
kalbėta. Nutarta iš iždo $2.") 
tuojau pasių/sti ir atsišaukti 
per spaudą į visus klovainie-
čius. Reiks tam tikslui sukel
ti 2,200 litų. Vieniems klovai-
nieciams Lietuvoj -persunki 
našta. Amerikoj gyvenantieji 
turėtų didesnę pusę suaukoti. 

14-ta Kuopa 
Taisykite kojas mūs kuo 

pos šokiams, kurie įvyks ge 

tas priėmimu aukštųjų sve-, 
čių ir kunigų klebonijoj. Sve
tainėj margojoj publikoj ma
tėsi besisukąs varg. A. Mon-
deika, dr. Stone su žmona ir 
kiti žvmesni eiceriečiai ir bul-
variškiai. Bendrai, sidabrinis 

svetainėj. Tikietai, 
kaip jau žinoma, yra tik 40 
.centų. Grieš labf.i gera orkes
trą, kad ii* nemokantis išmoks 
šokt. 

Kviečiame atvažiuoti ir <pa-j 
matyti ir dar smagiai pasi
šokti, md 

KAZIMIERAS 
REGASHUS 

Jau sukako vieni metai, kai 
negui lesti nga. mirtis atskyrė iš 
mūs,ų tarpo mylimą Kazimiera 
Ttagashų. 

Netekome savo mylimo gog. 
11 d., 1939 m. Nors laikas tę
siasi, mes jo niekados negalė
sime užmiršti. I^ i gailestingas 
Dievas suteikia jam. amžiną at
ilsį. 

Mes, atmindami la jo liūd
ną prasišaliniiiią iš mūsų tar
po, užprašomo gedulingas 6v. 
Mišias su egzekvijomis gegu
žės 11 ir 22 dd., šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje. 

Kviečiame visus gimines, 
draugais ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose ir kartu pa
simelsti už a. a. Kazimiero 
sielą. 

Nuliūdę; Ragasų .šeimyna. 

Jau dabar išduosiu sek re j 
tą. Tas prašmatnusis apskri-

B U T K U S 
Undertaking Co., inc. 

W ii liam A. Pokorny 
| Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

I r NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL, 3161 

URBA Oėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Barikie-
tams. L.aitlotuvcu)> 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite IHŪMI radlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimJeru. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS U Ž B A I G T Ų P A M I N K L Ų J Ū S Ų PASIŽ IŪRĖJ IMUI 

-—r-

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 
J 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTRS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO-
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVA L (Kava la uokas), 
naujas pusininkas. Šaukit.1 — 
REPublic 6590. 

VENE1TAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestenn Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Tėvu Mariionu 
Misiios Velykines 
Metu: 

Gegužes 4 — 12, Frackville, 
Pa. — kun. J. A. Dambraus
kas. 

Gegužes 6 --- 12, Kenosha, 
Wis. — kun. dr. K. Matulai
tis. 

Shenandoah, Pa. — (Jeg. 13-
19 — kun. J. A. Dambraus 
kas. 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

Rheumatism 
NEUKITIS 

Minutes 
orMottey&ck 

To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by tbousands. Dependable—no opiates. 
Does the work guiekly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on ibis guarantee. 

ROKAS KLIMAS 
(gyveno: 1409 S. Hanling Ave.) 
Mirė Geg:. 5, 1940. 12 vai. die
ną, sulaukės pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kastinių 
Apskr., Jurbarko parap.. Ku-
tury kainu-. 

Amerikoje iSgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną, po tt-v. Am-
brozaitė, du sūnų: Juozat>a. 
marcMą Ceciliją ir Koką ir mar
čią Be.rnioe. 3 anūkus ir duk
terį Ceciliją, brolį Yinrą. se
seris: Marijoną Rakauskiene, 
Kotriną Šimkienę ir ją Seimas 
ir daug- kity giminią. Lietu
voje seserį Veroniką PetruSai-
t»enę. Namą tel. C.avvford 3966. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
3952 W. Cermak Kd. 

i-ajdotuvės Jv>ks Ketvirta
dienį, Geg. 9, 1940, iŠ koplv-
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
l sv. Finbarr par. bažnyčią, 
(14 and Harding Ave.). kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Nūnai. Duk-
•£, MstrŪ, Krolis, Seserys ir 
Giminės. 

Laidotuvių Direktoriai La-
chawiez ir Sūnai. Tel. CA2<>al 
2515. 

on't look 

OLDER 
your je ars; 

Why be your erge? Look younger thcm your years with 
Clairoled hair . . . with hedr that it soft. colorfui, youth-
fike! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with ClairoL the fcanoua Shcrmpoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatznent that cleanses as it leconditions as it TLNTS. 
Se« your hcdrdre«s4K today and «ay: 

+Aa/u&ci/fa4 . . . tet/A 
Wrūm oow for b— booklet and tr— advice on your haii problern fo 
/oan Clair. President. Claiiol. Jnc. 130 W. 46th St. N«w York. N. Y. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Kas skaito katalikiškus lai- Kiekvieno kataliko yra prie-
krašeius, tas platina Dievo derme skaityti vien ka-
karalyste eia ant žemės. talikiškus laikraščius. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

I. J. Zolp 1640 We»t 46th Street 
•Phone YARds 078L 

Anttay B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2100 

Albert V. Petkus 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. \Vestern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

L a M e z ir Sūnai 
J. 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP
file:///Vestern
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Modernizuota "Pelene" Įdomi Ir Vertinga 

Lietuviškų Dainy 
Vakaras 

BBIGHTON PARK. — Pra
ėjusį bekmadienį Nekaito Pra
sidėjimo parapijos bažnytinis 
choras, vedamais art. J. Ku
dirkos, buvo suruošęs gražu. 

ant "tiek įsisiūbavo, kad tik » * " * « d a i n * vakara-kon-
diiaugtis reikia. Gerieji tai- c e r t * *W™* • * * ^ 
kininkai teikia malonias fc/^ausm liaudies darnos ir Ue-
nias iš dovanu knygučių ti-.**į kompozitonų veikalą, 
kietu platinimo, kad darbas ^oras , kad ir nedidelis, ta 

Malonios Žinios 
Ateina iš Įvairių 
Chicagos Kolonijų 

Paskutinėmis dienomis įpri 
sirengimas prie gegužės 12-
tos dienos išvažiavimo Mari
jos Kalneliuose, Hinsdale, BĮ., 

SLIP OF A SLIPPER 
(Cinderella ap-to-date; 

publikai ir grynai lietuviška, 
i darbą. Pasisekimu neabejo-

Trijų veiksmų operete. Libretto , - • „ • j r- • • 
David Stcveus ir Edwin Wright.!jam, n e s >*ra i r va idybinia i 

eina sėkmingai. čiau gerai išlavintas šauniai 

Muzika Koy S. Stoughton. Pasta
tymą* Šv. Kazimiero akauemijob. 
Vaidina: i 
Countess de Sourberry 

Dolores Lumpp 
Prunella and Clarabella 

(her daughters) 
Kosalie Lecaitis 

Stella Arlauskas 
Cinderella (her step-daughter) 

Loretta Staplelon 
Couutess Fussberry 

Mary Arlauskas 
Couutess Feudberry 

Florence Poška 
Fairy Godmother (of Cinderella) 

Elaine Piscia 
Prince Frederick 

Adelle Druktenis 
Lord High Chamberlain 

Eileen Pavley 

kūrybinių pajėgi} ir kūrybine* 
medžiagos, na, ir sumanių va
dovaujamų jėgų nestoka. Ne
abejotina, kad ir lietuviškoj 
visuomene savo atsilankymu 
neatsisakytų paremti. 

Jon. Vairą 

Štai, teko sužinoti iš Town P°**»™..^į0 ' ^ & ^ . " " v ? R * * $ £ 
of Lake kolonijos nuo žymių 
veikėjų, būtent: M. Sudeikie*-
nes, P. Turv>kienes, p-nios Če-
panienes, kad savo kvotą pil
nai išpildys, tai yra visas pa
imtas knygutes išplatins, o jų 
turi paėmusios apie 40. Tai 
tikrai gražus pasidarbavimas 
ir pasiaukojimas. 

Iš tolimo West Pullmano 
kolonijos, kur darbuojasi ne
nuilstantis ir uolus veikėjas, 
Karolis Raila pranešė, kad ir 
gi visas paimtas knygutes iš
leis. 

Na, o ką jau kalbėti apie 
tolimiausią koloniją — Mel-
rose Parką, kur kaip buvo iš 
anksto pranešta, kad Chica
gos kolonijoms nepasiduos, ir, 
štai teko sužinoti, kad taip ir 
bus. Kazimieras Kantautas 
susikvietęs visus savo geruo
sius draugus ir drauges, ipe-

C1U g i e s m ę ' , N . C. P a g e " \ 01- ( Lord Gomery Ann Malonis 

ga Boatmen's Song", Sarpav ^ I
y

c r
S u z a n n e '* ^Euduf^uba 

l i aus ' ' Čir-vir-bam "f
 %' S a n t a j Pages . . . . . . . . . . . . Virginia Baker 

Lucia", solo dainuojant paJ A n n ° 'D o n o h u e 

čiam ehoro vadui J'. Kudir-I 
kai, Rombergo "Kaip sapnus 
aš išsapnuosiu", solo dainuo
jant Onai Feduris, Liaudies 
" D i e d u k a s " , so lo da inuojant 

1J. Žurliui. Merginų dvigubas 
tercetas išpildė Vanagaičio 
"Vakarine daina'* ir liaudies 
"Trys sesytes'*. Vyrų dvigu
bas kvartetas padainavo Po
ciaus 4<Močiute mano" ir *&ok 
žirgeli', V. PasiskevičiūtS su 
L. Žurliu padainavo Pociaus 
duetą M Atjok berneli vaka
re". Solo J. Landžius padai
navo Naujalio "Oi neverk ma-
tušSle", Ona Feduris Vana
gaičio "Naktis svajonėms pa
puošta" ir L. Žurlys Žilevi-

sitarę, leidosi į darbą. Talki-Į m p a juokinga komedija "Sen-
ninku būrį sudarė šie asme
nys: K. Žvirblienė, O. Sko-
džienė, M- Kavickienė, M. Ja
nušauskienė, S. Juodis, Bace
vičiene ir patsai K. Kantau
tas su daugeliu kitų pagelbi-
ninkii, kurių pavardes žadė-

Nevisados vaidinimo popu
liarumas rodo veikalo ar vai
dinimo vertę. Todėl ir kiek
vienas, nematęs Šv. Kazimie
ro akademijos vaidinimo, nors 
ir girdėjęs apie jo populiaru
mą, galėjo ir sudvejoti paties 
veikalo verte ir akad einikių 
vaidybiniu pajėgįngumu, ypač 
kad jos turėjo atlikti ir vyrų 
vaidmenis. 

i 

Pats veikalo turinys labai 
paprastas ir labai senas. Kas 
gi mūsų negirdėjo apie piktą 
pamotę, nedoras dvi dukras, 
skriaudžiamą podukrą ir gerą 
princą. Na, žinoma, ir apie 
gerąsias fėjas. Tačiau šis se
nas pasakos siužetas labai su 
maniai įvilkta į modernius 
rūbus ir gana skoningai pa-

bernio vaikas". Vaidintojai'tiektas publikai scenoje, 
buvo iš Liet. Vyčių Chicago Tiesa, muzika nors ir vie-
apskr. choro (E. Šarkaitė, J.| tomis keistokai moderninė, bet 

čiaus "Ugdė motušė". Prog
ramos viduryje atvaidinta tru 

Linksma Valanda 
Gegužės 12 dieną, šv. My 

kolo parapijos choras &taty,< 
scenoje gražią ir smagią ope
retę "Linksma valanda". Clu 
ristai nuoširdžiai lanko repe
ticijas, kurios įvyksta kelis 
kartus savaitėje, kad sėkmin
gai išpildytų savo pasiryži 
mą patenkinti savo dainavi
mu visus atsilankusius. Šioje 
operetėje pirmą kartą girdė
site vertimą garsiojo J. Strauv 
sso valso "Blue Danube", ku
ris lietuviškai pavadintas 
"Smagu yra". Taipgi bus su
dainuota "Ramunėle", "Ber
nužėli mielas", "Ausk mo
čiute drobeles" ir daug kitų 
gražių dainų. Apart tų bus 
solo, duetai, kvartetas ir ben
dro choro dainavimai. Šią o-
iperetę parengė mūsų choro ve
dėjas muz. N. Kūlis. 

Kadangi gegužės 12 diena 
pripuola Motinų Diena, tai 
choras pagerbs mirusįas ir gy 
vas motinėles. Mirusiųjų at
minčiai bus išpildyta Rąžan
čius, o gyvosioms "Močiute 
mano" ir keletą kitų dainų. 

Po programos bus smagūs 
šokiai prie geros orkestros, 
kuriai vadovauja Antanas Va
leika. Northsaidiečiai ir kitų teityj. 
kolonijų lietuviai esate kvie
čiami dalyvauti šiame paren
gime Motine dienoje gegužės 
12 dieną Šv. Mykolo parapi 
jos salėje, 1644 Wabansia av. 
Mes užtikriname, kad kiekvie
nas atvykęs būsite patenkin
ti. A 

linkėjimais. Mes northsaidie-
biai, tikimės iš Juozapo, o la-
biaus iš Helenėlės daug ko a-

Raporteris 

Laisvė yra amžina 
jaunystė. (Gen. Fua). 

tautų 

Gegužės 4 d., šeštadienio 
vakare, Šv. Mykolo parap 
svetainėj moterys ir mergai
tės pulkais pradėjo rinktis. 
Vienos nešė mažesnius, kitos 
didesnius bundelius dovanų, 
reikalingų būsimam gyveni
mui mūsų par. jaunavedžiams. 

(Juozapas Maksvytis, šių me
tų jaunas par. komitetas, su 
Helena Rutkauskaite žada ap
sivesti trumpoj ateityj. Abu 
jaunavedžiai gimę, augę, mo 
kyklą baigę North Side Šv. 
Mykolo. Juozapas su Helena 
yra išauginti ir išauklėti tik
roj lietuviškoj ir katalikiš
koj dvasioj. Bet pas mus daug 
jos trūksta. H. Rutkauskaitė 
ypatingai yra gerai žinoma 
northsaiidiečių, kuri daug yra 
pasidarbavusi draugystėms ir 
parapijai. Ji yra raštininkė 
nekuriu draugysčių ir daug 
pagalbos suteikė remdama pa
rapijos reikalus. 

Dėl to giminės, artimi, no
rthsaidiečiai ir net iš kitų ko
lonijų jos pažįstami arba drai 
gai suplaukė iš visų kraštą 
su dovanomis ir širdingais 

Phone Virginia 0780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

FOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renducjame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 VVEST 43RD STREET 

Chicago, m. 
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NAŪJUOSnJS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS d S į S b 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savingn and Ix>an Insojmnoe 
Corporatiou, po U. S. Governiiicnt priežiūra. 

MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto Iki 5:00 vai. vak. 
P i r m a d i e n i a i s ik i H:00 vai . vak . 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. WESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

.IOH.V P A K K I J , SeeretaiT 

^ 
= ^ 

Iindžius, E. Nausėdaite ir Z. 
Vyšniauskas). Programa bai
gė choras Pociaus žinoma dai
na "Piauti linksma'' ir Ver-

jo prisiųsti, pareiškė, kad vi-' d i o «'Anvii cho^us,^ Chorui 
sas knygutes išplatins. 

Tai matot, brangieji kaip 
darbas gražiai varomas. Ne-
kurie iš karto suabejojo, o da
bar džiaugiasi, kad savo tiks
lą pilnai atsieks. 

Man berašant šias žinias, 
sulaukiau džiuginantį praneši
mą nuo Uršulės Gudienės, iš 
seniausios ir didžiausios ko
lonijos Bridgeporto, kad turi 
paėmę p-nio Liesio troką, ku
ris geg. 12 d. 'stovčs prie Gu
dų krautuves, 901 W. 33rd St., 
kurie iš bridgeportiečių norė
tų važiuoti su troku, prašomi 
kreiptis į Gudų krautuvę gau
site visas informacijas. Tro-

j ir solistams pianu akompana
vo Ona Skiriūte-Metricks. 

Bendrai p-ograma išpildy
ta gražiai. Visos dainos išėjo 
šauniai ir susirinkusių paly
dėtos gausiu delnų plojimu, o 
kai kuriofc net iššauktos pa
kartoti. Viskas tode, kad, ren
giant šį koncertą, art. J. Ku
dirka buvo įdSjęs daug dar
bo ir pastangų. Gaila tik, kad 
publikos labai mažai atsilan
kė. Pasitaikė gražus, šiltas va 

užtenkamai švelni ir patrauk
li. 

Ypač žiūrovo akį patraukti 
galS j o scenos dekoracijų nuo
širdus ir kontrastinis papras
tumas ir ypač paskirų scenų 
užbaigimo sugrupavimas (fėjų 
baletas pirmam veiksme ir 
trečip veiksmo paskutinioji 
scena). 

Maloniai turėjo nustebinti 
žiūrovus ir akademikių vaidy
binis pajėgumas ir sąmojus. 
Tai benebus darniausiai ir 
labiausiai vykusiai atlikusių 
savąsias roles vaidintojų gru
pe lietuviškoje scenoje Ameri-

, ko j e. Ypač įdomiai ir skonin-

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE'S 
Archer &TTCeane Ave$?, Justice, 111. 

. Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

karas, tat pasiilgę gamtosj g a į v a į<įno Countess de Sour 
daugelis žmonių, kaip kleb.j D e r r y > Cinderella, Prince Fre-
kun. A. Briška d£kcdamas 
chorui už gražų koncertą sa-

_»._ • ^ ; ^ « ; « t * 0 ke, išbėgiojo į laukus, miškas paims visas seimininkes, ' © J t > 
kurių štabą sudaro sekančios: 
pirm. A. Vaišviliene, jos pa-
gelbininkes — Okoniene, Rud-
miniene, Šaltenienč, Bandaus-
kiene, Jogeliene, Jeckienė, 
Praninskiene, Jancevičienė, 
Garbužait?, U. Gudiene, Ši
maitiene, Zableckiene ir Bud-
revi^ius. Šis gražusis štabas 
ne vien tik kad šeimininkaus 
ir vaišins skaitlingus svečius 
Marijos Kalne l iuose , be t j o s 
vi'ios »pasiryię visas paimtas 
dovanų knygutes išplatinti. 
Aš pilnai tikiu, kad jos tai 
padarys, nes jų gražūs nuo
pelnai, kaip parapijai, tai ir 
visuomeniniams darbams iš 
praeities žinomi. Trokas pa
liks Chieagę lygiai 8-tą va
landą ryto. Nuoširdžiai pra
šau visų nesivelinti ir laiku 
būti. 

Šiuo tarpu baigdamas šias 
kelias mintis, dar nuoširdžiai 

kus. 
Publikoje matosi ir svečių-

muzikas B. Janušauskas su 
žmona, muz. J. Brazaitis, dr. 
A. Stulga su žmona ir kiti. 

Po visam choristai ir atsi 
lankęs jaunimas smagiai pa 
šoko. Rap. 

prašau ir kviečiu visas ir vi
sus šiomis pastaromis dieno
mis pajudinti savo jėgas, kiek 
galima daugiau padirbėti, nee 
brangiosios ir brangieji, pa
tys gerai žinote, ką iš anksto 
padarysime, tai paskiau džiau
gsimės. 

Tat, įdarbą! J. K 

B U V Ę S 
Chicagos universiteto, politi
nių mokslų departamento di
rektorius, prof. Charles E. 
Merriam, paskirtas Godkin 
fondo Harvarde paskaitinin
ku. 

derick, Lord High Chamber
lain, Lord Monty, Lord Gom
ery, Prunella ir Clarabeila. 

Šokių dalyje geriausiai pa
vyko: i'ejų baletas (pirmam 
veiksme), Minuetas (antram 
veiksme) ir vienas iš "Tap' 
šokių (antram veiksme). 

Neblogiau už vaidintojas 
pasirodė ir akademijos orkes
tras, kuris turėjo išpildyti vie
ną sunkiausių uždavinių: įves
dinti dainininkes. Čia aiškiai 
prasimušė viršun sumani ve
dėjos ranka mokant glaudžiai 
sujungti orkestrą su paskyro
mis dainininkėmis ir su visu 
choru, kuris irgi nuostabiai 
pasirodė. 

Nežiūrint kai kurių kliūčių, 
ypač scenos mažumas dides
nėms grupėms ir vaidintojų 
jauno amžiaus ir nepatyrimo, 
Šv. Kazimiero akademija ga
lima tik pasveikinti veikalo 
pasilinkimu ir jo išpildymu. 

Tektų čia palinkėti, kad 
I akademija pasiryžtų pateikti j 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau visokios rufiifs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau vlsokf taisymo dar* 
bą be jokio cash {mokėjimo, aa* 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimų H 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų),- Danui 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale lu\iį^ 
kites prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Avc. Phone Grovehill 0306 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER -- QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a n d s 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockwell Street 
Grovehill 0 3 1 8 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybe vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ US' 

4030 S. Archer Ave., Chicago, 111. 
Phone: VIRginia 1515 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEVGVAU MMOEfJfHA.il 

Barskis Furniture House, Ine 
• T O HOM1 OF FUni FURATrUREw BINCB IMA 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

http://MMOEfJfHA.il


'BR K' tTBS'S Ketvirtadienis, £C£. O <1, 1940 

J. E. Vysk. Bučys 
Sutiko Dalyvauti 
Federacijos Sus-me 
knris įvyks į g ū ž ė s men. 9 
dieną, ketvirtadienį 8 vai. va
karo West Sidej, Aušros Var
tų parapijos patalpose. Susi
rinkimas svarbus. Prašome 
dalyvauti visų lietuvių kolo
nijų katalikų organizacijų val
dybas bei atstovus. Į susirin
kimą sutiko atvykti i r pasa
kyti kalbą J . E . vyskupas P . 
Būcys. Valdyba 

PRANEŠIMAS 

Pirmoji šv. Komunija 
BRIDGEPORT. — Gegužės 

5 d. buvo didi diena Šv. Jur 
gio parapijoj. Tą dieną įvy
ko iškilminga pirmoji para
pijos mokyklos vaikučių Ko
munija. Bernaičiai ir mergai
tes, seselių Kazimieriečių gra
žiai prirengti i r jų vadovau
jami darė gražų įspūdį tė
vams ir visiems susirinku
siems. Didysis altorius sken
do gelese ir šviesose. Iš puoš
nių gėlių daugiausia buvo g*a 
diolių. 

Žmonių per tas iškilmes bu
vo kupina bažnyčia. 

Iš viso, tai y ra parapijos 
ir viešosios mokyklos vaiku
čių ir mergaičių pirmąją Ko
muniją priėmusių buvo virš 
40. 

J o Malonybe didž. gerb. p ra 
lotas M. L. Krušas prieš šv. 
Komuniją teikėsi pasakyti 
pri taikintą pamokslą. Antrą 
pamokslą pasakė po pietą, j -
rašant į Šv. Pranciškaus dr-

j * 
Amžinai atminčiai švento

riuje vaikučius nufotografavo 
fotografas V. Stankūnas. 

Rap. 

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 12 d., Aušros Vartų pa 
rapijoj , J o Ekscelencija, Tė
vų Marijonų Kongregacijos 
Generolas, Vyskupas Pranciš-
kus-Petras Būcys, sakys pa
mokslą per sumą 10 valandą, 
Moterų Sąjungos Chicagos 
Apskrities bendrosios Komu
nijos proga. 

VISUOMENEI 
ŽINOTINA 

Gyventojų surašinėjimo biu
ras dėjo visas pastangas, kad 
šių metų Jungtinių valstybių 
gyventojų surašinėjimas būtų 
pilnutinis. Tačiau labai gali
ma, kad yra asmenų, kurie 
neįtraukti surašinėjimo sąra-
šuosna. 

Kiekvienas, kuris jaučiasi 
galįs būti surašinėtojų pra
leistas, prašomas pasinaudoti A c i Ū , A č i ū ! 
žemiau patiekiama blanką ir ' , Mano brangi motinėlė Aą-
ją užpildžius pasiųsti paduo- nieška Kazlauskiene, sulauku-
tu adresu, si gilios senatvės, šv. Sakra

mentais aprūpinta persiskyrė 
Su šiuo pasauliu balandžio 28 
d., 1940. Buvo viena iš se
niausių Šv. Jurgio par. para-
pijonkų, rėmėja visokių reli
ginių, labdaringų ir tautiškų 
darbųi*ir organizacijų. Buvo 
pašarvota namuose 3223 So. 
Green St., kur gimines, kai
mynai, draugai ir pažįstami 
lanke ir siuntė į Sutvėrėja 
širdingas savo maldeles už ve
lionės siela'. Gegužės 1 d. po 
gedulingų pamaldų Šv. Jur
gio pa rap. bažnyčioj palaido
ta Šv. Kazimiero kapinėse. 

Širdingą ačiū tariu visiems 
ir visom's prisidėjusiems prie 
laidotuvių mano brangios mo
tinėles. Ypatingai dėkoju dva
siškiams už pamaldas: Jo Ma1-
lonybei pralotui M. L. Kru-
šui, kun. Ignotui, M.I.C., kun. 
8. Gaučui. kun. St. Petraus-

Mr. George W. Schreech 
Area Manager 
Bureau of the Census 
Room 032 Federal Bldg. 
Chicago, Illinois. 

To the best of my know-
ledge and belief, I havenot 
been included in the 16th 
Decennial Census of Popu-
lation which has just been 
taken in this community. 
In addition to myself there 
are also members of 
my family who have been 
omitted. 

Signed 

Street Address 

Apaštalystės Maldos dr-joą 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
2 kuopa, Labdarių 5 kuopa, 
Amžinojo Bažančiaus dr-ja, 
Mergaičių Sodalicija, Kun. S. 
Gaučas, Tretininkų Brolija, 
Elzbieta Sliekienė, Mr. ir Mrs. 
Pociui, Mr. Mrs. Sidangas and 
Family, Mr. Mrs. Jasūnas, Ig
nacas Jasūnas, Pocių Šeimyna, 
Petronėle Grigoniene (3), An
tanina Grigonienė (2), Juo
zapas Kazlauskas, Kazimiera 
Astrauskiene, Uršulė Marcin
kus (5), Lucija Kundrotas, 
Mrs. A. Vaišviliene, Mrs. U. 
Gudiene, Domicėle Muzdeikis, 
Mr. Mrs. E. Cody, Mrs. A. 
Petkus, Christine Shlepowitz, 
Mrs. Gregoron and Family, 
Agnieška Kalašinskaitė. Juo
zapas Bičkus, Ieva Strazdaus-
kiene, Uršulė Petraitienė, Mrs. 

DAINUOJA ŠIANDIEN I š 
S T O T I E S VVHIP C L A S S I P I E D 

PARDAVIMUI NAMAI 
Pardavimui 6 kambarių medinis cot-f' 
tage. apšildomas; garadžius Mar-
ąuette Park apielinkėje. arti' gatve-' 
kar^j. $3.000. Lengvi išmoktjimai. 
4 pagyvenimų medinis namus, Ū k 
tai $1.2o0. pilna kaina. 
9 flt'tų mūrinis apartmontinis na
mas, kampas; mteestnė remia $350. 
Kaina tik $14,500. Alažai tereikia į-
ne.šti. 
Per mane nusipirksiu sau narna pi
giau, parduosite gx< iriai, arba išmai-Į 
nysite geriau. Teisingas patarnavi
mas. 

CHAS FRNICH 
(Kazys Cinikas) 

2500 \Vest C3r«l Ktr«*et I 
Tol. PHOsiMHt 6023 

*ašas svečiuose 

City State 

Date of Change 

C H I C A G O 
Motor Club, judėjimo ir sau-

Auto Nelaimėj 1 gumo Departamento <Mrekto-
U Ž m u s t a s I r 2 S u ž e i s t i , r ius George Barton, pareiškė, 

T7 i • Mfi. • T G«II^ J ° ^ 6 6 n u«šimčiai įvykstančių 
Vakar prie 26th ir LaSalle 

St. užmuštas vienas žmogus 
i r du sužeisti, kai sunkveži
mis įvažiavo į j«i automobi
lių. 

Sunkvežimį valde Walter 
Banikaitis iš Union Hill, Ind., 
kuris įvažiavus į automobilių 
nesustojo, bet buvo suimtas 

Note: If you have moved to 
the address sinee Apri l , kui, vargonininkui A. Pociui 
1, 1940, please give the Aldonai Grigoniūtei už gie-
following information; klojimą bažnyčioj, kapinių ga-
Former Address: ' spadoriui Krušni, taipgi vi-

;' šiems lankiusiems pašarvotą, 
l velionę namie, dalyvavusiems 
bažnyčioj i r lydėjusiems į ka
pines. Ačiū laidotuvių direk
toriui A. Phillips už rūpes
tingą patarnavimą. Ačiū šv. 
Mišių už velione aukotojams, 
kurių vardai čia seka: 

Šv. Pranciškaus Seserys, 
Piftsburgh, Pa., Šv. Kazimie
ro Seserys, Chicago, 111., Šv. 
Pranciškaus Berne jų 1 skyr., 

Bronius Nekrašas, buvęs 
Clevelando šv . Jono Kated
ros vargonininkas, šį rytų, 
kaip 10:00 vai., dainuos per 
Šaltimiero rytmetinę radio 

B. Kardinskas, Ona Rudiene,! y a l a n d a i g s t o t i e S W I I I P , 
Mrs. Giržaitiene, Ona Šukie-, ^ g Q ^ 
ne, Ona Bakutiene, Anele Ja-, _, . T . 

'„ . . _ _ . , . «, . i Ponas Aekrat" nusauskiene, Platakm Seimyr 
na, Ona Balčiene, Marijona 
Sabockiene. 

Gėlelių bukietus aukojo: 
Mr. and Mrs. Balzekas and 
Family ir Anna Litz. 

Maldinga ir* Dievą mylinti 
a. a. Agnieška Kazlauskienė 
susilaukė atsakančio įvertini
mo ir tinkamo paskutinio pa
tarnavimo. Per visų mūsų au 
kas ir maldas ir per užpelnus 
Išganytojo mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus teužšviečia 
veliones sielai amžinoji švie 
sa. 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO F E D E R A L 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chirajro 

2202 West Cermak Road 
TET,. CANAI, 8887 

Ben. J. Kaaanauskas. Raštininkas 

APDRArDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobili arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
butl pervėlal Mes apdraudiiam 
Automobilius už numažinta kai
ną, ir galiama išmokėti p*r S 
Jiunosius, be komiso. Pavyzdžiui-
I.iability nuo $5.0OO. iki $10,000* 
ir Proyerty Ihtmnge iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 j mėnesi. 

Taipgi apdraudžiam Story Lan-
rų l^angrus, Rakandus. Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. I>ėl platesniu informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MAGKE-MACITKAS 

2346 W. 69th St.. 2-ros lubos 
Tel. Prospect 3140 

2 
PARDAVIMUI 

fletų namaa 
ranie stovyje. 
ju 
š:i 

apšildomas 
ukifo: 0429 

. po 6 
2 karų 

Tiktai 
Soulli 

NAMAS 
kambarius 
garadžius. 

$8.500 00 

. Ge-
Alie-
Atsi-

Kolin Street. 
R F N D O N TAVERNAS 

Rendon pilnai Jrengtas tavernas pa
tikimu! žmogui. (Tora vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnviMos 
Biznis gerai išdirblas. Atsišaukite J 
savininką: 2257 West 23rd Place, 
trečias aukštas. 

dabar Chicagoje pas Petrą 
Svaigdis, 7249 S. California. 

Biudžetas 
Šiems Metams 

KAUNAS (E) . Lietuvos 
valstybes biudžetas (sąmata) 
šiems metams suprojektuotas 
pajamų ir išlaidų pusėse 432,-
.138,299 litų sumai. Pajamos 
numatomos paprastosios 377,-
210,573 It.j nepaprastosios 54,-
927,726 lt. Išlaidos numato-

PARDAVIMUI NAMAS 
3436 So. Wallace; 4 fletu namas; 
4 kamb. pečiais apšildomi; Mūrinis 
2 karu garadžius; savininko telefo
nas Vincennes 0088, 7920 Vernon 
Aveirtie. 

PARDAVIMAI BIZNIS 
Pardavimui moderniškas, pilnai j -

rengtas grožio salionas. Laibai gera 
vieta. Prieinama kaina. Mažai tereikia 
Įmokėti, -šaukite Tol. Vineonnes 0260. 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. AtsiSauklte : Kazimieras Lau-
/H™<a POVO g p i . f f r T T o l h . o o Q t i » o t 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 
Turi mokėti melžti karves. Pagei
daujamas nevedęs žmogus Atsišau
kite laišku: "Drangas", 2334 South 
Oakley Avenuc, Chicago, III., Bos 
No. 073B. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui 5 kambarių cottage; už
daryti porčiai; cementiniai pamatai; 
garu apšildomas; 2 k a r u garadžius; 
cottage, y., akero žemės, lietuviška 
apielinke, mokyklos ir bažnyčia. Ge
ra proga namų statytojui. Savinin-

A t naujinkite ir Pagraiiuklte 
N'amų Grindis 

"DUSTLESS FIXK>R SAXDING" 
Apkainavimas Dykai 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuotas 

D§1 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

COMPLETE PIX)OR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

Pv^ l . f , A « « ITo^lo^c.b-ai+2 m 0 S P a p r a s t o s i o s 344,81.->,619 kas: Avenue, 
Duktė Ona Kazlauskaite r

 Q 7 Q O , ^ , .1 cwca«o, iutnote. 
lt., nepaprastosios 8/,324,680, 

PARDAVIMUI NAMAS 

Pardavimui mažas medinis namas. 
i fletai po 4 kambarius. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 

4118 South Maplevvood A v m u e 

DIDELIS BARGENAS 
3 namai; 2 bizniavi; geroj vietoj. 
Norima greitu laiku parduoti. AtsU 

l šaukite: A. Semožte. 2225 South 
l^oavitt Strcot. tel. CANal 0945. 

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ 8 cottagial nuo JI600.00 ir au
kščiau. 

15 bungalows nuo $3500.00 ir au
kščiau. 
, -12 dviflačiai nuo $6000.00 ir au
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus ir 
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, dideliu ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ką turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės pas 

C P. SUROMSK3S, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Repuhlic 871S 
Vakarais Prospeot 0176. 

MARQUETTE P A R K E 

naktį judėjimo nelaimių kyla 
del netinkamo gatvių apšvie
timo. 

K A R T A I S 
•kortomis galima pralošti ne 
tik pinigus, bet ir namus. 
Mrs. Jennie Steffens paeme 
$7 — tiek tebuvo namie ir 

prie California Ave. Policijos j. į S § j o p ^ m k o r t o m i s T a i 

pranešimu Banikaitis buvo ne b u v Q p e r e į t ų m e t ų g r u o d ž k ) 

blaivus ir nesustojo prie sig 
nalines šviesos. 

Nelaimėje žuvo 48 m. Pat -
riek Newel ir sužeisti 58 m. 
Fred Larson ir 63 m. Frank 
Smith. 

imai 
litų. Lyginant su praėjusiais 

; metais, ypatingai padidėja iš
laidos: susisiekimui 34,1 mil. 
litų, teismo įstaigoms ir poli
cijai 10,4 mil. lt., meno ir kul
tūros reikalams 10,2 mil. lt. 
socialiam aprūpinimui ir svei
katos reikalams C.7 mil. l t , 
kredito reikalams 7,8 mil. lt. 

Savininkas apleidžia Chicagą. į I I 
\ dienų turi būti parduotas bungalow 

PARDAVIMUI I 6832 S. Maplevvood Ave.; B po I 
Pardavimui National cash rogister. i kambarius. Šiltu vandeniu šildomas, 

BRIGHTON PARK. — Lab
darių 'susirinkimas nebus sek
madienį del Marijonų išva
žiavimo. Susirinkimas šau
kiamas penktadienio vakare, 
tuoj ipo pamaldų, mokyklos 
kambaryj. Visi nariai kvie-! Išlaidos krašto apsaugai yra 
čiami atsilankyti, "nes daug! padidėjusios t ik 4,5 mil. litų 

Mažai vartotas, kaip lik naujas. 
Kaina — $1(0.00. A. Sa molis 2111 
\Vcst Coulter Street, Chicago, III. 

PAIESKAU PUSININKO 
Reikalinga pusininkas .gerame taver-
no biznyje. Gali būti vyras ar mo
teris. Geras biznis. A1si5aūkite: 959 

' West 71st St., Chicago, III. 

dalykų bus Svarstoma. 
Rast. 0 . Ivinskaite 

Išlaidose kredito reikalams S 
milijonai numatyta Pramones 
Bankui. 

"Draugo" Radio 
Programa 

Praei to antradieno vakarą 
iš stoties \VGES vel pasigir
do įdomi " D r a u g o " radio pro
grama, dedikuota kun. Juo 
zapui Valantiejui, Šv. Juozą 
po parapijoms klebonui, Water-
bury, Conn. 

Muzikalę dalį šios progra
mos išpildė dainininke Kon
stancija Skelly; j i padainavo 
"Dukružėle /* " A š augau pas 
tėvelį," "Ausk Močiute dro
beles ," " S a n t a L u c i a " i r 
" A v e Mar i a . " 

Šios dienraščio "Draugo* ' 
radio programos leidžiamos 
kas antradienio vakarą 7:30 
Yr iš stoties W G E S (1360 k.). 

men. J i pralošė pinigus ir del 
to namuose tą dieną nebuvo 
užtenkamai valgyti. Iškilo 
barnis. J i šivyko iš namų. 
Dabar jos vyras, George Will-
iam Steffens, 39 m., išgavp 
teisme perskyras. J a m paskin
ta i r vaikai 16 m. Lorraine , ' Į 

i i 

f 14 m. Norbert ir 8 m. David. ' 

Juoda duona ir laisve. (Švei 
carų patar le) . 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH. ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

ii 
s 

L A S A L L E 
viešbuty j prasidėjo prohibici-
jonistų (The National Prohi-

j bition par ty) part i jos šuva- I 
i 

žiavimas. Manoma, jog ši 
par t i ja į Amerikos preziden
tus nominuos Roger W. Bab-
son. 

Kas negali už laisvę mirti, 
tas yra pančių vertas. (Gottfr. 
Aug. Biurger) . 

P O L I C I J A 
ieško "h i t - and - run" vairuoto
jo, kurio automobilius suvaži
nėjo £1 m. Anthony Smolin-
ski, 1341 Haddon. Smolinski 
sveiksta. 

V E D Y B Ų 
leidimus išsiėmė: Anthony De-
brauskas, 21 m, ir Bernice 
Urbaitis , 22 m.; Anthony Ser-
ra, 24 m, ir Martha Gianna- j 
kis, 23 m. 

Listen to 

PALANDECH'S 
YD80SLAV-AMERICAH 

RADIO BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATION WHIP 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your Dial) 
A n n o u n c e d i n E n g l i s h 

Featuring a Program of 
CLASSICAL AND FOLK MUSIC 

2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., 1 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren-
dos | mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisinga pasiūlijlmą, su 
mažu jmokė.iimu. O. P. Šimoniškis, 
manager, 6921 S. Western Ave., t e l 
Republic 3713. A'ainų telefonas — 
Prospect 0176. 

PARDAVIlfTTT NAMAS — 4709 W. 
12TII PliACE. CICFllO 

2 aukštų, mūrinis, 5 ir 6 kambarių. 
: Pirmas aukštas karštu vandeniu ap-
Į Sildomaa. Prieinama kaina, iš prie
ž a s t i e s greito pardavimo. Atsišau
kite: A. Samolis, 2111 AV. Coulter 
Ktręct (25th Street). 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Tardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmamp aukšte. Mūrinis ga
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pig-iai. Randasi ant 
6 3-čios patvt%s. Atsišaukite: Telefo-
nas P.ROspect 3078. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

C O . 
Wlioiesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 
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Kidneys Mus! 
Clean Oul Acids 

Excess Acids and poisonous wastes In your 
blood are removed chiefly thru 9 million tlny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
iCidneys or Bladder may cause Getting Up 
J îghts, Nervousness, Leg Palns, Clrcles ūn-
der Eyes, Dizziness, Backache. Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
Bcription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This pius the palliative work of 
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FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

C.vstex may easily make you feei likę a new 
person in just a few days. Try Cyster under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisfied. C!ystex costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you. 
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KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out several vari-
eties of Kraft Cheese Spreads 
and erackere.. . and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
eandvviehes, appetizera and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
SvvankysH-ig glasses Kraft 
Spreads come in. 
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CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 5840., 

'Padėti Pinigai kas Mėnesj iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienot. | 
T T T O ^ A C \ / T D £ . _ 4A KCM\ (V\n (\H TURTAS VIRŠ £4,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - £325,000.00 

Dabar mokam 31/2% • ! P8" 
detns pinigus. Dnodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD! 
FEDERAL » 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOOIATIOlf 

O P CHICAGO 
/ U S T I N MACKIEWICH, Pres, 

Ohartered by U. S. 
8AV1NGS FEDERALLT 

INST7RED 
• 

4192 ARCHEB AVKNUE 
TEL. VERGLVIA 1141 

VAL.: 9 iki 5 p. p . Trečimd.: 9 lkl 13:00 p. ieftted.: 9 Iki 8;00 v. T. 
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