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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Taigi, Bacevičiaus koncer
tas atėjo ir praėjo. Mums ja 
me dalyvauti neteko todėl ir 
savosios nuomonės apie Ba
cevičiaus virtuoziškumą su
sidaryti negalėjom. Teks pa
sitenkinti anglų laikraščių 
pastabomis.

Čia įdomu pažymėti, jog 
mūsieji komunistai kažkodėl 
tikrojo savo vardo vengia. 
Skleisdami Maskvos pseudo 
kultūrą, koncertus rengdami 
plačią jai visuomenei jie mė
gsta prisidengti labai skam-j 
biais ir nekaltais vardais.. 
Pavyzdžiui, šį koncertą jie 
surengė irgi Lietuvių Kultu-; 
ros Draugijos vardu.

Tikrai vilkai avies kailyje.

Apie Bacevičiaus koncertą 
Chicagos Tribūna rašo: “Pi
anisto skambinimas techniš
kai buvo pilnas, nors perga- 
rsus ir truko lyrinio tonų 
švelnumo”... “Tačiau negali
ma tvirtinti, kad Bacevi
čiaus skambinimas būtų bu
vęs aiškiai suprantamas ar-l 
ba kad jis būtų suradęs bū
dus kaip sudaryti draugin
gą nuotaiką savo audienci
joje”.

Herald-American pažymi 
Bacivečiaus originalumą ir 
techninį pilnumą ir nurodo 
jo tendencijas į ultra moder
nizmą su rezervacijomis.
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AMERIKA JAU IŠSTOJO KARAN
KARO LAUKUOSE 
ŽUVO JAU 50,000 
ITALŲ KAREIVIŲ

ATĖNAI, kovo 17 d. — 
Graikijos šaltiniai praneša, 
jog paties Mussolini diriguo
jamos atakos, kurios turėju
sios palaužti graikų atsparu
mą Albanijoje, kainavo ita
lams 50,000 kareivių. Alba
nijoj italai buvo sutraukę 
120,000 kariuomenės.

Per visą savaitę nusitęsu-l 
sios aršios atakos, lydimos 
300 orlaivių, visur buvusios 
graikų atmuštos ir šiandie 
jau tapo paprastais lokali
niais veiksmais.

Nukentėjo autoritetas
Graikijos radio pareiškė,! 

jog Mussolini grįžo Romon 
su “nukentėjusiu prestyžu 
ir susilpnėjusiu autoritetu”.

Kai kurie graikai pareiš
kia, jog Mussolini šarvuotu 
automobilium aplankęs karo 
frontą ir savo vadams įsa
kęs pralaužti graikų linijas 
nežiūrint jokių nuostolių.

50 nuoš. nuostolių

Drąsiausiai apie Bacevičių Suimtieji italai karininkai, 
— pianistą pasisako Times: pasak graikų, pareiškę, jog 
“Techniškai Bacevičius yra italų nuostoliai Tepelini 
atbaigtas, bet tol, kol jis ne- fronte, po paskutiniųjų ata-Į 
nugalės įpročio iškraipyti kų siekią tarp 40 ir 50 nuo- 
(pildomus kūrinius), jis ne- šimčių.
galės tapti tikruoju pianistu. Tepelini italams ir grai- 
Chopin’o A Fiat Polonaise kams yra tuo svarbus, jog 
jis skambino, lyg vaikydama prie jo jungiasi svarbieji ke-( 
sis gaisrą, ir jokiu būdu ne- Hai Valonon ir Berati. Todėl 
leido muzikai pačiai pasisa- čia ir vyksta aršiausios ko- 
kyti. Jo nepaisymas niuan- vos-
sų, tonų įvairumo ir neįverti
nimas baigiamųjų kadenzų Anglai Atsiėmė 
yra svari klaidai

Tai tiek apie Bacevičiaus
koncertą. KAIRO, kovo 17 d. —

Reikia manyti, jog savo šiandie oficialiai pranešama, 
tarpe mes turime nemaža jog anglų kariuomenė, pade- 
jam lygių, jei ne geresnių dama orlaivių ir karo laivų 
pianistų. 1 atsiėmė Anglijos Somalijos

---------------------------uostą Berberą, kurį anksčiau
Priimtojo paramos Angli- buvo italai užėmę, 

jai įstatymo atgarsiai tarp- Suimta apie 100 belaisvių, 
tautinėj politikoj jau aiškiai Neoficialiai pranešama, jog 
jaučiama, štai, anot diplomą anglų nuostoliai buvę menki, 
tinių pranešimų, Jugoslavi- .
jos atsparumas Vokietijos: šiandie Amerikos visuo- 
reikalavimams aiškiai padi- menei tik gal dalinai neaiški
dėjęs sąryšyj su šiuo įstaty
mu. Taip pat ir Turkijoj au 
gąs entuziazmas, šiandie te 
tenka apgailėti, jog šis įsta
tymas pavėluota.

vyriausybės užsienio politi
ka sąryšyj su Rusija Neabe
jotina, kad Jungtinės Valsty 
bės supras Rusijos politiką, 
ik, deja, pavėluotai, kaip ir 

ių paramos įstatymu.

Demokratijų Kova TAIP RAŠO PASAULIO 
SOSTINIŲ SPAUDA

Ašies Valstybės Nervinasi 
Londonas, Atėnai Džiaugias

Sąrašyj su Prezidento 
Roosevelto pasakyta pereitą 
šeštadienį kalba Anglijos, 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos spauda rašo, jog Ame-

Pranešimai iš Romos kai 
ba apie artimesnį Rusijoj 
bendradarbiavimą su Roma 
Berlynu-Tokijo. Perdaug nu 
stebti dėl to nereiktų, nes 
kitokio kelio Rusijai nebuvo, 
nė; a ir neatrodo, kad būtų.

Dainuojanti Italija šiandie 
lėl Mussolini užmačių tapo 
verkiančia Italija, nes jos

-finp- b*
reū.u.o -..būni jos kamuosi 
ir Afrikos dykumose.

Nukentėjo Du 
Anglų Laivai

BERLYNAS, kovo 17 d. — 
Informuotieji vokiečiai pa
reiškia, jog vakar vokiečių 
orlaiviai apmėtė torpedomis 
du Anglijos karo laivus prie 
Kretos salos.

Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog vokiečių žvalgy 
bos orlaiviai vakar prie Ai
rijos pakraščių nuskandino 
du priešo ginkluotus preky
binius laivus.

Šiandie spaudos atstovų 
konferencijose vokiečiai pra
nešė, jog Vokietijos garsia
jam keleiviniam laive Bre
mene kilęs dėl nežinomų prie 
žasčių gaisras yra didelis ir 
dar tebesitęsia.

Vokiečiai smulkmenų pa
tiekti atsisakė.

I

Min. Matsuoka 
Maskvoj Nesustos

TOKIJO, kovo 17 d. — 
Laikraštis Asahi šiandiepra- 
neša, jog užsienio ministeris 
Matsuoka, vykdamas Berly
nan ir Romon, Maskvoje ne
sustos.

Harbine Matsuoka pareiš
kė laikraščio koresponden
tui, jog jis jau senai norėjęs 
vykti Berlynan ir Romon, 
bet šis momentas esąs pats 
geriausias, nos per sekama'’
kelias savaites negalima•
esą tikėtis svarbiu įvykiu.

Smarkios Nacių 
Atakos Bristoly)

Amerikoje 
Reik Daugiau 
Produkcijos
WASHINGTONAS, kovo 17 

d. — Ginklų gamybos virši
ninkas William S. Knudsen 
šiandie pareiškė, jog $7,000,- 
000,000 paramos Anglijai 
programa ir apsaugos reik
menų gamyba pareikalaus, 
kad Amerikos industrijos 
produktingumas būtų padi
dintas 60%.

Jo pareiškimu Amerikos 
produktingumas turės pasie
kti tokio lygmens, kokio iki 
šiol dar nebuvo pasiekta 
Amerikos istorijoje, 

j Ginčai dėl sąmato

Tuo tarpu paramos Angli
jai įstatymo rėmėjai deda 

J visas pastangas prieš bet ko
šiandie pareiškė, neturį nie- Vyriausybės pranešimu, per- kįus bancjymus Kongrese su 
ko pasakyti apie radio pra- eit^ nakti vokiečių aviacija mažinti Prezidento Roose- 
nešimą, jog Anglijos kariuo savo atakas sukoncentravo vejto prašomąją $7,000,000,- 
menė įžengusi Turkijon. ant Bristolio, vakarinės An- qqq SUmą, kuri būtų panau- 

glijos uosto, kur padaryta doU teįktį kovojančioms dc. 
žymių nuostolių ir žuvo ne- mokratijos karo reikmenis.

LONDONAS, kovo 17 d 
— Autoritetingi sluogsniai LONDONAS, kovo 17 d. —J

ROMA, kovo 17 d. — Pa-
j •_ • « • • j* i msLzsL žmonių.tikimi sluogsniai šiandie, .... w. . 
praneša, jog Anglija įspėju
si Italiją ir Vokietiją, kad 
anglų bombanešiai bombar
duos Romą, jei ašies orlai
viai bombarduotų Atėnus.

Kai kurie senatoriai reiš- 
Vokiečiai pravedė orlaivių kja abejojirao kad paramos 

atakas ir kitose Anglijos programa pareikalautų t0. 
apylinkėse, bet vyriausybes kjos milžiniško3 sumos pini-
komunikatas praneša 
nuostoliai maži.

jog gų-

rika jau dalyvauja kare.
Ašies valstybių spauda pa 

reiškia jog prasideda “aiš
kiai pasaulinis karas” ir An
glijos spauda rašo, jog “štai 
galutinas pasižadėjimas, kad 
Amerika yra šiam kare kar
tu su mumis”.

Vokietija
BERLYNAS. — Deutsche 

Diplomatische-Politische Ko- 
respondenz rašo, jog Prezi
dentas Rooseveltas ne tiek 
susirūpinęs demokratijų sau 
gumu, kiek patenkinimu sa
vo paties troškimą jėgos”.

“Prezidentas Roosevel
tas”, tęsia laikraštis “neturi 
užtenkamai drąsos pasakyti 
viešai tai ką jis nori”.

Italija
i
ROMA. — Italijos laikraš

čiai ir radio Prezidento kal
bą pavadino paskelbimu, jog 
Amerika įstoja į karą.

Anot Virginio Gayda, ši 
kalba buvusi Roosevelto “pa 
kvietimas į karą ir pastan
gos legalizuoti agresyvią ini
ciatyvą, kurios jis imsis”.

Dėl to, kad Prezidentas 
turėjo kalbėti, pareiškia 
Gayda, aišku, jog Amerika 
pasidalinusi.

Japonija
TOKIJO. — Užsienio mi

nisterijos kontroliuojamas 
Times pareiškia, jog Prezi
dentas “paskelbė pastangas 
sujungti visas demokrati
jas... Dabar jau aišku pašau 
linis karas tarp totalitarinių 
ašies valstybių vienoj pusėj 
ir demokratinių totalitarų 
antroj”.

Turkija
ANKARA. — Turkijos lai

kraštis Yeni Sabah pareiš
kia, jog “Amerika įstojo į 
karą. Jos nutarimas išgel
bės žmoniją”.

Kitas laikraštis pažymi, 
jog Prezidento kalba buvo 
“lygu karo paskelbimui”.

. ; Šen. Nye pareiškė nema- 
Atrodo^ jog Vokietijos 3 zi jQkjo reikalo tokiai mil-

acija perejo prie anksčiau 
naudotos taktikos — vienas 
miestas kas naktį.

BADEN, Pa., kovo 17 d.
— Pennsylvanijos geležinke 
lio pareigūnai kaltina sabo
tažininkus dėl įvykusios ne
laimės, kurios metu trys Auga Jugoslavų 
vagonai nuvažiavo nuo bė
gių ir nukrito į Ohio upę.
Sužeista 114 ir žuvo keturi.

Atsparumas

GRAND FORKS. N. D., 
kovo 17 d. — Netoli nuo čia 
rasta dar keturi lavonai. 
Tuo būdu šeštadienio naktį

žiniškai sumai ir jis dėsiąs 
pastangas, kad ši suma būtų 
sumažinta pusiau.

Reikmenys Anglijai
Pąramos Anglijai progra

ma jau pradėjo veikti ir šiuo 
metu jau nemaža reikmenų 
Anglijai yra pakeliui į Ang
liją.

Tačiau iki šiol dar nėra

BELGRADAS, kovo 17 d.
— Diplomatiniai sluogsniai 
pareiškia, jog šiuo laiku aiš
kiai pastebimas Jugoslavijos pilnai aišku galutinieji atei-
atsparumas prieš vokiečių ties planai.

. . , . . - i reikalavimus daugiausia pri Kai kurie sluogsniai reiš-
. . . .... ............. ......klauso nuo Amerikos pasizašiųjų skaičius pakilo iki 52. "”. ’ “ 7Z7777- '7“ kia

. dėjimo paremti visus, kovo- iįma tikėtis, kad šiems reik- 
jancius prieš užpuolikus n menims būsią panaudota 
nuo pranešimų, jog anglai i Amerikos laivai.
išsodino kariuomenę Graiki
joje. ’ i -------

Karinis žinovas, ką tik grį
žęs iš kelionės po Balkanus, 
pareiškė, jog šiuo metu pa-

tarpu sniego pūgos 
speigas tebesitęsia.

ORAS
Giedra ir šalta. Aukščiau 

šia temperatūra 25 laips
niai. šiaurvakaris vėjas.

Saulė teka 5:56 , ai., save 

leidžias 5:59 vai.

BERLYNAS, kovo 17 d 
— Pagal pranešimus iš Vie
nos, paskutinysis Austrijos 

ruoštų kovai prie Bulgarijos I kancleris Schuschniggas, ku- 
pasienio yra apie 16 Vokieti-i ris nuo 1938 metų kovo 13 d. 
jos 'Jr, gal būt 240,000 yra vokiečių kalinys, perkel- 
kareivhį. j tas į Bavariją.

Anglija
LONDONAS. — News 

Chronicle rašo, jog Amerika 
“techniškai nėra kare, bet 
■.ikrumoje ji yra šiam kare 
.ki ausų”.

Daily Mail pareiškia, jog 
Prezidento kalba buvus “ga
utinas pasižadėjimas, jog 
Amerika kariauja kartu su 
mumis”.

Graikijos spauda reiškia 
džiaugsmo ir dėkingumo.
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AMERIKOS KATALIKU MOKSLO TVIRTOVE - UNIV. WASHINGTONE
Universitetas įsteigtas Popiežiaus Leono XIII. -Moters $300,000 Teologijos fakultetui. -11 fakultetų.- Lietuviai ir propaganda. - Vienintėlis tos rūšies teatras - 
"God's Stage". - Priemonės kūno kultūrai. - Garsiausia Amerikoj šventovė.

VVashington, D. C. — Se- siteto konstituciją. Nustaty- 
niai troškau susipažinti su ta, kad universiteto vado- 
didžiausia Amerikos katali- vybė bus tiesioginėje Ame-

tipiškas pavyzdys, pasižy
mėjęs uolumu ieškoti tiesos, 
pasirinkęs tinkamą vietą są

kų mokslo, Katalikiškos Ak
cijos ir religinio gyvenimo 
centru — Katalikų Univer
sitetu Amerikoje, Washing- 
ton, D. C. Jau buvau lankęs 
ir anksčiau, bet tai buvo

rikos Episkopato žinioje, o 
Popiežius pasiliks vyriau
siuoju universiteto autorite
tu. Vieta tokiam universi
tetui parinkta Washingtone, 
D. C. Tuoj nupirkta 60 ake-

mokslo eilė, laimingi, kad tuvių reikalais, pasiginčija- 
jūs galite čia mokytis. me tarp savęs ir taip palai- 

Kiekviena minėtų mokyk- kame H«“‘«viškum,. Vienas

vasaros metu, kai universi- rių žemės universiteto paš
tete veikia vasaros mokyk- tatams statyti, paskirtas 
la. Tada negalėjau pamaty- rektorius vyskupas Jonas J. 
ti ir suprasti viso to, kas Keane. Atsirado ir univer-
yra galima patirti univer
sitetui pilnai veikiant, stu
dentams “prakaituojant”... 
Tačiau ir dabar turėjau ma
ža laiko pilnai pažinti ir su
prasti taip sudėtingą, įvai
rų ir įdomų universiteto gy
venimą, bet man pagelbėjo 
tenai studijuoją lietuviai ku 
nigai studentai, ypač kun.

siteto geradarių rėmėjų.
Miss Mary Caldwell, iš New- 
port, R. I., padovanojo 
$300,000 įkurti šv. Teologi
joj mokslų fakultetui, kurs 
ir buvo atidarytas 1889 me-

ną, geradarės vardu pava
dintoje Caldwell Hali patal-

. . . , pose. Kitas geradaris Msgrs.Širvaitis. Man buvo džiugu « _ . KT. . James McMahon, of Newrasti lietuvius ir toje gar- ' ., New York City, padovanojosiausioje Amerikos Katalikų , ,
T,.... . savo nuosavybę 400,000 do-

įstaigoje, unoje jie gali Įerįų vertės, ir 1895 metais

praėjusį rėžimą, kitas nori 
pateisinti. Mes sekame lie
tuvių veikimą skaitydami 
lietuvišką spaudą, nors jos 
ir nedaug gauname, nes stu
dentiškos kišenės nedidelės,

eiti ir dabartį, rrotą ir ap- [ą studentanls prieinamuose! rySių Det su Lietuvos At-lo jas pakratyti reikia ne-
reiškimą”. rūmuose ir ten kur nereikia stovybe ir Atstovybė nepa- mažai, būtų gera, kad kas

Kokių mokslų galima mo- u . ieškoti ir gali greit miršta mūsų. Ar Lietuvos mums atsiųstų lietuviškos
kytis dabar Katalikų Ini sinaudoti lr mažai laiko dabartinį likimą svarstote

vo programoje gamtos moks' ,ų veikia 8avarankl’škai, 'sa. mūsų draugas, dr. kun. Mo
lams ir metafizikai, mokąs vo8e patalpose, tHri sau skir 2eris vra lietuvių draugijos 
suderinti mintį ir širdį, pra-; tą literatūrą 8ukoncentruo- dvasios vadu' Mes tur'me

versitete, paklausiau labai 
šventai nusiteikusius studen 
tus, nes jie ką tik buvo pa
baigę trijų dienų rekolekci
jas, ir daugiau apie dan
gaus karalystę kalbėjo. 

Pirmoje vietoje pažymėti-

gaišti.

Kiek universitete studen
tų ir kokią vietą turi lietu
viai?

Studentų skaičius siekia 
2000 su viršum, o vasaros 
kursantus priskaitant, tai

spaudos.
;Bus daugiau)

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

na, kad čia studijuoja aukš
tuosius Teologijos mokslus bus arti keturių tūkstančių 

. . . , ,7 studentai, kurie jau yra bai-
tam, lapkričio men. die- & 8eminarijag kiu daug Studentai suvažiavę iš visų 

moksle dirbę, įsigiję moks- Amerikos valstijų, visokių 
lo laipsnių, kiti čia kaip tik ordin« ir siaiP Pasaulininkų 
siekia mokslo laipsnių. Gal studentll- Ir lietuviai čia 
galėtumėte man pateikti vi- laikome sav0 vietą' Daugu‘
są mokslo planą, pastebėjau mas lietuvių siekia mokslo
aiškintojui, nes norėčiau tu- ^a^P8n^° daktarato ar ki- 
rėti pilną universiteto dar-įto Pasižymėjimo. Kai kurie

---------- vaizda moksle yra Jau Savę daktaratą ki’
įr Socialinių mokslų fakul- M_ mok kla turį net n tur ir čia dar daugiau nori 
tetas, McMahon Hali patai- ,.fakul* tų„ arfea u atskirų. mokslo įsigyti.

Ar nepaskęs ta te sruventų

buvo atidarytas Filosofijos

pose. Vėliau įkurti Teisių 
fakultetas ir 1923 metais ”okyklX' Tamsta no-
padarytas atskiras Bažnyti-

semti mokslą, ieškoti tiesos, 
o vėliau tarnauti Bažnyčiai,
Amerikai, Lietuvai, žmoni
jai...

Ar Jaučiatės laimingi, ga
lėdami studijuoti Katalikų
Universitete — Washingto- nių Teisių fakultetas, 
ne, kai Amerikoje yra ir ki
tų garsių katalikiškų uni
versitetų? — paklausiau stu
dentus. ! Kai kurie mūsų ir nepa-

Kur tau nebūsime paten- ragavome jubiliejaus nuotai- 
kinti, kai mes galime moky- kos, nes ar paskubinom ar 
tis Amerikos sostinėje ir pasivėlavom su savo studi-
vienintėliame Katalikų Uni jom, bet visi žinom, kad tai tūros,

Kaip paminėjote universi
teto auksinį jubiliejų?

rėtum, tai mes galėtumėm 
išskaičiuoti:

1. Teologijos,
2. Bažnytinės Teisės,
3. Filosofijos,
4. Teisių,
5. Laipsniams įgyti mo

kykla,

jūroj su savo lietuviškumu, 
paklausiau gerai nusiteiku-, 
sį lietuvį studentą.

— O, ne, mielasis! Mes 
mokame ir čia būti lietu
viais ir džiaugtis tokiais e- 
są. — Tai kaip jūs čia ga-
lite pareikšti savo lietuviš- 

6. Inžinerijos ir Architek- ( kumą kad {ja njeko

viškai neturite, net ir kal-
versitete Amerikoje tos rū- buvo verti pažymėjimo, iš- 7. Sociologijos,
šies, kuris Popiežių globo
jamas ir Amerikos Episko
pato tvarkomas. Juk Tams
tai, tur būt, žinoma, kad 
mūsų universitetas pradėjo

kilmingi jubiliejiniai metai. 
Kaip iš įvairių informacinių 
šaltinių žinote, jubiliejiniai 
metai buvo pradėti 1938 me-

8. Gailestingų Seserų — 
slaugių mokykla,

bėti galite pamiršti... Kur
mes pamiršime! Juk ir

, Washingtone mes turime 
8. Socialinio - gailestin-1 ,jetuvių draugjją kuri ne.

guma mokykla,

ir kokios nuomonės? Tuo 
klausimu mes kartais labai 
karštai pasiginčijame ir be
veik karą viens kitam pa- 
skelbiam. Vienas gina da
bartinę poziciją, kitas nori
me sugriauti, vienas peikia 1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais
-------------------------------------------------- ir Pciiktadieniais

Valandos: 10-12 rvte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road 

Ofiso tel. CANaI 2345
Ofi-o Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Itta. Tel.: HEMIock 3150 

Tel. YARda 2246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui Saugokit jas. leisdami 
iSekuinilnuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regfiilmo mokslas 

grali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 900 a. m. iki 8.30 p. m. 

Trefi. Ir s«eSt: 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

/

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VlRginia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

Trečiad. ir Sekmad. tik suaitariua.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Asmand Avė.
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
__________ Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

Z rrt< lnlifK )

TeL MIDway 2880 Chieago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

Telefonus; HEMbock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartį
Atsakančiai ir prieinama kai

na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

blogai veikia, darome susi-
10. Humanitarinių ir gam- rinkimuS| pasikalbame ;ie.tais, spalio mėn. 12 dieną.

antrą šimtmečio pusę savo Jo šventenybė Pijus XI iš- t°s m°kslų kolegija, __
veikimo. Juk jis buvo įsteig- leido laišką mūsų universi- Vasarinė mokykla.
tas garsiojo Popiežiaus Le- teto jubiliejaus proga. Savo Tai tikrai graži ir įvairi
ono XIII, 1889 metais, kai laiške universiteto darbą pa-----------------------  ———
buvo patvirtintos universi- vadino “vaisingu darbu” ir
teto veikimo taisyklės — nurodė ateities universiteto
konstitucija. Todėl studijuo
ti tokiame universitete yra 
ne tik naudinga, bet ir ga
lime pasididžiuoti, jei ne pui

atsakomybę. Universiteto ju 
biliejinių metų iškilmingas 
užbaigimas buvo 1939 me
tais, lapkričio mėn. 13 die-:

lei limce Reik,

kybėn pasikelti- būdami to- ną. Tai buvo lygiai po 50 
kios Alma Mater alumnai. metų, kai universitetas pra-

Jeigu taip gražiai pradė-i dėjo veikti su 11 profesorių 
jote. tai gal ir daugiau ką ir 42 studentais, Caldvvell 
pasakytumėte iš universite- salėje. Popiežius Pijus XII 
to praeities. per radiją atsiuntė savo svei ■

Gerai, plati istorija gal kinimus ir apaštališką lai- 
būtų neįdomu, bet trumpai minimą, pareikšdamas šiuos 
galime pasakyti, kad pirmą įsidėmėtinus žodžius: ‘AMū- 
kartą patvirtinta mintis tu- sų didžiausioji viltis, po Die-1 
rėti tokį universitetą 1887 vo, yra krikščioniškosios 
metais, to paties Popiežiaus I kultūros mokyklose, senose 
Leono XIII, kuris, porą me- ir naujose, tarp kurių Jūsų 
tų vėliau patvirtino univer- Katalikų Universitetas yra

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JACKSON BLVD

SPITE A-1820 
Home Office: New»rk, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771

— namams statyti, remontuoti ar
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai NepriklausomiHl

TAI ID VIZITE mūsų istai8°je- Jūsų indeliai rūpes-
I T 1x1 I t tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings ’and Loan Corporation. Mokame 
S'A%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loan Associatlon yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALnmet 4118

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Tel. YARds 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Hviecinsku)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare

ir pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. CANaI 6122

NAPPY

Res 6958 So. Talman Are.
'Ros. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

O.TSV
ANO

OGLETHORP
HAVE SEEN 
E ACH OTHER

FOR THE 1
FIRST TIME 
UNDER THE 
STRANGEST 

CIRCUM5TANCE5
ACH.BEIN6

IN A SOME
V/HAT DA2ED
COHOITION,

BEtlEVESTHE 
OTHER TO BE 
A HALLUCI-

NATlON.
a m

By Irv Tlrman

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

' Office tel. YARds 4787 
i Namų tel. PROspeet 1930

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
• REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonu RBPnbiie 7868

Ofiso tel. VIRg’nia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 5-8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. YARdz 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—8; nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
JVALA.NDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare.

I
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
OltINf: BOMBA SI KKI ISO AUTOBUSĄ LONDONE

ri

Pusbernis Guzevičius — GPU viršininkas. - 
Žvaigyba veikia naktimis. - Gladkov dienos 
metu niekur nesirodo. - Pozdniakovo įstaigos 
valandos taip pat esti naktimis. - Stalinas 
ir gi veikia naktį. i
Lietuvos Informacijų Biu

ras apie gyvenimo sąlygas 
okupuotoje Lietuvoje paly
tė tokių žinių:

Jau buvome rašę, kad 
maskolių užimtoje Lietuvo
je tikrieji šeimininkai yra 
ne okupantams parsidavę 
Paleckiai, Gedvilai ir dar 
saujelė lietuviškų komisarų, 
bet iš Maskolijos 
rusai.

atgrūsti

gylms įstaiga lieka užda
ra.

Kaip jau žinoma, masko
liška žvalgyba parenka sa
vo aukas naktį. Visi lietu
viai buvo suiminėjami GPU 
agentų tiktai nakties metu, 
kaip tai praktikuojama ir 
sovietų Rusijoje.

Aukų tardymai, kaman
tinėjimai ir žiauriausi kan i 
kinimai taip pat atlieka-1 
mi naktį.

Acme leivphoto)

i džia jis turi paduoti jo tik-|County Seat, apskrityje kur 
i gimei.I rus metus.

6. Federalio cenzo biuro j 
' certifikatai. Cenzo Biuras 
VVashington, D.C., pristatys 
sulig asmeniško pareikala- Jeigu gimei po liepos 1 
vimo žinias apie asmens gi- 1897 m., rašyk į State 
mimo dieną ir vietą. Tosį Registrar of Vitai Statis- 
informacijos buvo patiektos! ^cs» Hartford, Conn. Jeigu 
Cenzo Biurui laike gyvento- gimei prieš liepos 1 d., 1897
jų surašinėjimo 

7. Pasaulinio Karo karei
viavimo užsiregistravimas. 
Visi asmenys, kurie užsire 
gistravo militarinei tarny
bai nuo birželio 6 d., 191 i 
:.ii. iki r"gsė|o 12 d., 181 
n. gali gauti nufotografu.>- 
tą kopiją jų padaryto pa
reiškimo užsiregistravirn.»

Mokestis 50 centų. 
Conneetieut

m., rašyk į Registrar of 
Births, mieste ar miestely
je, kur gimei.

Mokestis 50 centų. 
Distriet of Columbia

Rašyk į Health Officer, 
VVashington, D. C.

(Tęsinys 5 pusi.)

laiku apie gimimo vietą ir TT. Marijonų Misijos
dieną. Prašymą reikia pa
siųsti į Adjutant General,

I U. S. Army, VVashington, 
D.' C., paduodant savo ad
resą ir adresą Draft Board,

Prie kiekvieno lietuviš
ko komisaro yra priskir
ti maskoliai, kuriems su-įG,adkov dienog metu beveik 
teikti tiktai komisai ų pa- nįekur nesirodo. Iš viso, jis 
vaduotojų titulai, bet tik- kajp tikras patamsių valdo- 
rovėje visa laisvosios j vas jabaj reįaį kur viešai 
Lietuvos valdžia yra šių , pagireiškia> 
bolševikiškų obrusitelių , 
rankose.

CDrangaa
Londone darbininkai ardo sprogusios ori nės bombos sulamdytą dviejų lubų autobu v .

są, kuriuo važiavę visi asmenys užmušti. Nacių lakūnų paleista bomba nukrito sta- užsiregistravimo laiku
Pats GPU viršininkas ^iai ant autobuso- Gretimoj salėj buvusių daug asmenų sužeista.

Pavergtosios Lietuvos l 
žmonės pirmą kartą viešai j 
apie “tovarišč” Gladkovą ' 
patyrė per bolševikų revo-1 
liucijos Rusijoje sukaktį lap 
kričio mėn., kada Kaune su 
didele pompa buvo minima 
toji sukaktis. Tuomet į su
kaktuvių minėjimo prezi
diumą Kauno valstybiniame 
teatre buvo paskirtas

Bet užtat šio azijatiš
ko budelio galią nelaimin
gos aukos pajunta nak
ties glūdumoje, kuomet 
bestiališki GPU žvalgybi
ninkų instinktai ima reik
štis kankinamų lietuvių 
patriotų atžvilgiu.

Tenka pastebėti, kad nak
timis dirba ne tik GPU įs 
tąiga. Taip pat kito “tova-

aukšti pareigūnai paski- Qg|jma ggyjį 5jmjmo Ceitiflkatį
na pasimatymus naktj. j x
Tokio papročio, pav., sov. I Kiekvienoj valstijbj ran- jis negali gauti gimimo cer- 

Rusijos užsienių reikalų ko- dasi biuras vardu Bu- tifikato, tai su sekančiomis 
misariatas laikosi dar nuojreau of Vitai Statistics, kur informacijomis jis gali įro- 
čičerino laikų. Prisiminki- į valstijos visi gimimai yra dyti, kad gimęs Amerikoj, 
me, pagaliau, kad Lietuvos* užrekorduoti. 1- Krikšto certifikatas.
sutartis su SSSR dėl parpu- Kadangi šiandien tiek Dau tikėjimiškų organizaci- 

daug žmonių reikalauja gi- jų. ypatingai katalikų, liu- 
mimo certifikatų visokiems teronų ir baptistų, turi pil- 
tikslams, mes čia paduosi- nūs gimimų rekordus sąry- 
me adresus, kur žmonės ga- šyje su krikšto rekordais.
Ii kreiptis. Toki certifikatai privalo tu-

Bet kuris asmuo, gimęs rėti bažnyčios antspaudą ar
minėta sutartis, kurią bol- • po biuro įsteigimo, arba jei- ženklą. Išgavimui krikšto 
ševikai vėliau taip begėdiš- gu rekordai iš kitur valsti- certifikatų reikia kreiptis 
kai sulaužė, tai patamsių | joj yra tenais perkelti, gali prie parapijos kunigo ar 

gauti gimimo certifikatą, ministerio.
tik reikia pasiųsti prašymą 2. Paliudijimas tėvo, gy- 
biurui ir su prašymu pa- lytojo, kuris buvo prie gi- 
siųsti piniglaiškį ant kiek mimo arba kito asmens, ku
pinigų biuras reikalauja, uz rjg tikrai žino apie gimimą, 
tokį certifikatą. Jeigu as- Pabaigoje šio straipsnio pri

Jeigu turi baltą ar mėly
ną kortelę, kuri išduota 

: tuom laiku, tai ji parodys 
tavo laipsnį ir serijos nu
merį, kuriuos prašyme rei
kia pažymėti.

Į Valstijų Bureau of Vitai 
Statistics.

(Faduodame tik tas valsti-

Gavėnios Meti?
Kovo 16 — 18 dd. Pitts- 

ton, Pa. — kun. J. Vaškas.
Kovo 16 — 19 dd. Lovvell, 

Mass. — kun. Petras Mali
nauskas.

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. An
tanas Ignotas.

Kovo 19 iki 22 d. — Švč. 
Panelės Gimimo par., Chica
go, III. -- Kun. J. Kuprev:'ius.

Balandžio 7 — 13 dd., Šv.

ir riščo” — N. Pozdniakovo — 
“tovarišč” Gladkov, kuris vadovaujama Maskolijos ge- 
buvo užrekomenduotas kai- neralgubernatūra Kaune 
po vidaus reikalų komisaro
pavaduotojas. Joks paskyri
mo aktas Lietuvos visuome
nei nebuvo žinomas, lygiai

savo darbo valandas 
paskyrusi naktį.

yra

Ji pradeda dirbti tiktai 7

savio pagalbos 1939 m. ru
denį buvo Maskvoje taip 
pat pasirašyta naktį, lygiai 
kaip visos derybos ėjo nak
ties metu. Kai 4 vai. ryto 
buvo Kremliuje pasirašyta

jas, kuriose lietuviai gyve- Jurgio parapijoje, Detroit, 
na — Red.). Mich. — kun. K. Rėklaitis.
California Bal. 11 d. iki 13 d. — Šv.

Jeigu gimei po liepos 1 Vincento Pauliečio parapijo- 
d., 1905 m., rašyk į State1 je, Springfield, III. — kun.
Bureau of Vitai Statistics, i J. Kuprevičius.

mėgėjų gaujos vadas-Stali 
nas pakvietė Lietuvos dele
gaciją į jam specialiai 
įrengtą kiną pačiame Krem
liuje. Prie gausiai įvairiais
brangiais valgiais ir gėri

kaip nepaskelbti kitų mas-i vai. vakaro ir baigia darbą mais apdengtų stalų Lietu- muo gimęs prieš įsteigimą dedame" kopiją paliudijimo, 
kolių paskyrimų aktai. Iki 4 vai. ryto. Kaip žinoma, ! vos delegatai buvo priversti valstijos biuro, gal bus jam kurį šitie asmens prįValo iš-

- - - išbūti su Stalinu šiame galima gauti certifikatą iš pildyti.
kino seanse net iki 6 vai. miesto ar apskrities rekor 

do ' dų. Atsargiai perskaityk in
o už valandos jie jau išskri 
do lėktuvu atgal į Kauną.

ano Gladkovo užrekomenda-1 “tovarišč” Pozdniakov ne- 
vimo tebuvo paskelbta, kad priklausomos Lietuvos lai- 
vidaus reikalų komisaras kais buvo SSSR pasiunti - 
yra A. Guzevičius, dar jau- nys Kaune, o po bolševikų 
nas vaikinas, bet jau pra- okupacijos jis buvo paskir- 
ėjęs stažą Maskolijoje. Tik tas Maskolijos komisarų ta- 
staiga patirta, kad “drau- rybos atstovu, atsieit, ge- 
go” A. Guzevičiaus pavaduo neralgubernatorium Lietu- 
toju iš Maskvos atsiųstas voje. Tačiau skirtumas tarp 
“tovarišč” Gladkov. cariškųjų ir staliniškųjų ge-

Dabar iš visiškai tikrų, 
šaltinių patirta, kad šis 
“tovariščius” yra

Komjaunuolės Žygiai

formacijas apie savo valsti
ją ir sužinok, katram depar
tamentui reikia rašyti. Pa
duok pilną vardą, vietą ir 
dieną gimimo, tėvo pilną 
vardą ir motinos vardą 
prieš jos ištekėjimą.

Daug valstijų pavėlina 
pataisyti klaidingas infor-

Visoje okupuotoje Lietu- 
neralgubernatorių yra mil- voje atsirado vienas asmuo, 
žiniškas. Tuo tarpu kai Mu-1 kažkokia P. Karnauskaitė,
ravjovas Korikas buvo tik- kuri vadina save “agitatore macijas, Kur gimimai tuoj 
tai caro atstovas, “tova-. komjaunuole,” viešai “Tie- neužregistruoti galima ir

tikrasis “laisvosios” Lic- rišč” Pozdniakov yra pa- sos” skiltyse sušukusi: vėliaus užrekorduoti. Šiuose 
tuvos valdovas. Mat, Glad skirtas “Lietuvos liaudies” “Agitatoriaus pareiga yra abiejose atsitikimuose susi- 
kovo rankose yra ne tik-1 atstovu į Maskolijos aukš- j ne tik gražiai kalbėti.” Ši neškite su State Bureau of 
tai vidaus reikalų komi- čiausiąją tarybą, “demokra- “kamjaunuolė” sumaniusi i Vitai Statistics, kuris pri-

pa-

Sacramento, Cal.

Jeigu gimei prieš liepos 
1 d., 1905, rašyk į Cily 
Health Officer tame mieste, 
kur gimei.

Jeigu gimei ant kaimo.

Kovo 23-25 dd., Norvvood, 
Mass. — kun. Dr. Juozas 
Pauliukonis.

“Lai skamba per amžius 
vaikams Lietuvos — Tas 
laisvės nevertas, kas negina 

tai rašyk County Recorder, įjos”. Įrašas Laisvės varpe

sariatas, bet ir liūdnai tiškiausią parlamentą 
pagarsėjusi GPU. šaulyje.”

“Tovarišč” Gladkov atsi-, Kaip matome, tokio pasi
bastė iš Maskolijos kaipo tyčiojimo iš žmonių nebuvo t- tuščią kambarį> Tačiau ir 
GPU viršininkas, tad jo i net caro laikais....

atlikti ir gerą darbą, bū- stato reikalingas blankas
tent, su agitatore “drauge” 
Gurvičiūte norėjusi kažko
kiai Vainorių šeimai suras-

rankose yra visų nelaimin- O kai dėl GPU, general-
gosios_ Lietuvos gyventojų gubernatūros ir kitų mafl.
gyvybės koliškų įstaigų paskirtų dar

Kaip ir pridera despot’š bo valandų naktimis, tai šis 
kosios Maskolijos žvalgybos dalykas kultūringam žmo- 
viršininkui, “tovarišč” Glad gui atrodo stačiai neįtikėti 
kov dirba visai pagal žino- nas faktas. Tenka visada 
mus GPU metodus. Kaip atsiminti, kad tas, kas at- 
šikšnosparniai ir naktiniai rodo negalima bet kurioje 
paukščiai nepakenčia die- kultūringoje šalyje, yra eili- 
nos šviesos, taip GPU įs- nis reiškinys visur ten, kur 
taigos durys atsidaro tiktai įsigali azijat’°ki maskolių 
naktį, kai pradeda “šviesti” papročiai.
nelemtosios Stalino konsti- Maskvoje yra įprasta,

kad net svetimų valstybių 
diplomatams maskolių

tucijos “saulė.”
Dienos metu GPU žval-

tokie geri norai nuėję nie
kais, nes būtų skyriuje vis
kas sudužę į įsigalėjusį biu
rokratizmą. Kai minėtoji 
“komjaunuolė” nuėjusi su 
Gurvičiūtę į butų skyrių, 
tai prieš jų nosis buvusios 
užtrenktos durys. O sena
miesčio komisaras liepęs 
laukti, kol bus pastatyti gy
venamieji namai darbinin
kams. .

Lietuvių priežodis sako: 
kol saulelė patekės, tol ra
sa akis išės!

tokiems užsiregistravimams 
ir pataisoms.

Kaip Įrodyti, Jog Amerike 
Gimęs, Kuomet Nėra Gimi
mo Certifikato.

Jeigu asmuo randa, jog

3. Mokyklos rekordai. , 
Daug mokyklų rekordų pa
rodo gi limo dieną ir vietą 
(Jauti iš mokyklos' rekordą 
reikia parašyti laišką į Su- 
perintendent of Schools, to
je vietoje, kur asmuo pirmą 
kartą lankė mokyklą.

4. Biblijos rekordai. Daug 
šeimų net iki šiai dienai lai
ko šeimyniškas biblijas, kur 
užrašoma šeimos narių gi
mimai ir mirtys.

5. Apdraudos certifikatai. 
Seni apdraudos certifikatai 
irgi turi gimimo dieną ir 
vietą. Kai žmogus apsidrau-

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gėriai 
t mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai n u-l 
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-| 
TAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos ru- 
ues produktų

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitasl 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite| 
rreitą ir teisinga patarnavimą.

12259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808]

SKELBKITĖS "DRAUGE M

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATĖAh 
KANTE!
MUTUAI 
LIQUOP 

CO.
Wholesal»

<707 8o
Halsted St 
Tel. Blvd 
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DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

JOr motiitf-s pinnvIJoR,
Ir mergytėR kaip IcIIJoh.
•Iri RvetelJ miela norit pavalgyti, 
šaukit PobrnvolRkJ (Iešmą prista

tyt.
Dobrovolskio dešrom tai ne mie

galiui,Hat ankšflnuRioR rOšles iiu'-ror gaminiai.
Jei dar nerngavot.
Tai tuojau «k u bėk lt.
Nei vienom minutėm nebeatidėkit.

’ * * *
Juozam l>obrovol-kl« k Iek virtu) 

\ alniuli) Jani- priMuty* gi-rlani- 
-InM, iv le/lnusla- rūkytas, tlcšma. 
Vaišink Iti-R uMum-c, krlkštyno- 
M‘. liaukii-tiKuu- Dobrovob-klo įleš- 
ronilm. I Įti nka pašaukti U-lefniiu 
CANai 1712 Ir dešrom Imi« Jums 
priatatytoR. Asmeniškai kreipki
te* |:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market
2325 S. Oakley Avė.

(PrleSala "Draugo'' redakcijos)

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETtLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flcmtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”
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busi..darbiu uis ir lorespouilencums rastų negailus, 
įsi neprašoma tai puiluryu u neprisiuni'iatua taiu tiks 
iui pusiu ženklų. Itedakeiju pasilaiko sau t tusę taisyti 
lr trumpinu visus prisiųstus rustus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Kori spoiidentu piašu va
lyti trumpai ir aiškiai t Jei galimu rašomųjų masiueis* 
paliekam didelius tarpus pataisymams, venglaut pole
mikos ar asiueuiškumij Pasenusio* koreupoaoeuctjo* 
aia.ašt'n nedodainos.

- j
Kntered as Sccond-Clam Matter Marti: 31, lslb si 

Chicago, Illinois, lnder the Aet of March 3, 1879.

sąmonė. Tokios rasės žmonių nėra, nebu
vo ir nebus, kuri būtų viršesnė už kitus1 
žmones. Pasaulis nepakenčia tokios tau-i 
tos, kuri, ar tai dėl savo didumo ar mili- 
tarinio stiprumo, siekia užgrobti ii pa
vergti kitas tautas.

“Mes tikime, kad nepaisant kaip ma
ža tauta, ji turi įgimtą teisę prie savo; 
tautiškumo”.
Tuos gražius žodžius p. Rooseveltas ne 

tuščiai sako. Juos seka darbai ir tai ne 
jo vieno, bet viso krašto žmonių. Pašau- Į 
lyje demokratija neturi žlugti. Pavergto
sios tautos turi būti išlaisvintos. Ameri
ka, kaip ir patsai Prezidentas sako, nie- 
’^met nebuvo pašaukta kilnesniam dar
bai, kaip tas, į kurį ji dabar visu smar
kumu išsijudina. Ir ištikro —

Pasikalbėjimas Su Lietuvėmis 
Mokytojomis

. - Vokietis norėjo, kad dukrelė išmoktų 
lietuviškai. - Ko mokytojos nori iš tėvų. - 
Ar verta duoti dukrai Virginia Darei - Ar 
nereikėtu mažiesiems lietuviukams leisti 
laikraštėlį? - Apie mūvius. - 
Dainy ir sporto šventės.

Po Svietą 
Pasidairius

Leningrade nesenai su
šauktas 15-sis fiziologų

Išsijudina 1 Didįjį Žygi
Europos ir kitų kontinentų domokrati- 

nių valstybių vadai džiaugiasi praėjusio 
šeštadienio vakarą pasakyta Prezidento 
Roosevelto kalba. Ja džiaugiasi ir paverg
tųjų tautų vadai.

Tokiam džiaugsmui turima daug rinito 
pagrindo.

Prezidentas Rooseveltas dar kartą e- 
nergingai pabrėžė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės iš visu savo jėgų steng
sis padėti demokratijoms diktatorius nu
galėti ir stovės už visų tautų, ar jos 
mažos ar didelės, laisvės ir nepriklau
somybės atstatymą.
Iš šios Prez. Roosevelto kalbos dar la

biau paaiškėjo jo įsitikinimas, kad negali 
būti pasaulyje nei taikos nei gerovės, kol 
diktatoriai visiškai nebus sutriuškinti. E- 
są, buvo manyta, kad Prūsų autokratija 
buvo bloga, bet pasirodė, kad nacizmas 
yra daug blogesnis. Jis ne tik naujų teri
torijų siekia prisigrobti, bet

atvirai siekia panaikinti demokratinę 
valdžios santvarką. To siekia ir mūsų 
krašte, Amerikoj.
Vietoje demokratinės santvarkos dikta

toriai yra užsimoję visur įvesti diktatūra, 
kelių asmenų valdžią, paremtą jėga, visų 
žmonių regimentacija. Prezidentas teisin
gai pastebi, kad diktatoriai ir jų apsvai
ginti šalininkai savo tvarką vadina nauja 
tvarka. Bet...

“tai nėra idilija tvarka ir iš Aiso tai 
nėra tvarka”.
Prez. Rooseveltas džiaugiasi, kad mo

derniškieji tironai, 1939 ir 1910 metai3 
panaikinę visą eilę Europos valstybių ir 
planavę dar didesniems žygiams, susidūrė 1 
su nenugalimais Britanijos gynėjais

Kas rytas šimtai jaunų riją, įsideda į galvą, kiek
Zfco”^H būl! garblngeTnlo. kaip ko- lietuviuk« ma8l> Pa-: JU«=ne'iai "et krauį° £“-.!«-»» (fiziologija yra mok-
voti dėl pavergtųjų Išlaisvinimo, dėl tl- raP'Jines mokyklas. Tos lie- l.ejo dėl tautos reikalų. Mes sias apie tai, kaip gyvuoja 

liejimo, spaudos, žodžio ir susirinkimų tuviškos auklėjimo įstaigos, Labai stengiamės įskiepyti kiekvienas gyvas daiktas), 
laisvės. . atlieka didelį darbą ir todėl tą nuotaiką, kad jie būda- kuriame Nikolai Vavilov, Le
„ _ , . , , . . , , , , . ; reikia, kad mes arčiau pa-Mes ne kiek neabejojame, kad, kaip ki-1 w. ’ r.

tų pavergtų tautų žmonės, taip ir bolše-jotume jų džiaugsmus ir 
vikų okupuotosios Lietuvos gyventojai ne- var8us* ’ viais. Be kitko, kartais pa-, tlumočijo, kad žemė gali iš
paprastai džiaugiasi garbingųjų Jungtinių istorija, graži, bet prašome, kad vaikai, į ku- maitinti 20 bilionų žmonių,
Valstybių Prezidento ir žodžiais ir dar- kaJba sunki / įriU namus ateina lietuviški 0 dabar žemėj bėra tiktai

bais, vedančiais prie jų išlaisvinimo. ”* i laikraščiai, atsineštų juos. 2 bilionai žmonių. Rokunda
Vieninga Amerika visais frontais išsi- Vieną popietę teko ilgiau Mokykloje visi bendrai pa- išeina tokia, kad žemė gali 

judina į garbingąjį ir didįjį žygį — ap- išsišnekėti su tomis mūsų .skaitome, pasiaiškiname. i įgmaitinti dar dešimts sy- 
ginti demokratiją, išlaisvinti pavergtuo- rūpestingomis mokytojomis.! ..
sius! God bless America! ’ jOg pasakojo- Musų darbul lab&1 SVarbl

_________ . itėvų parama. Kai kurie tė-1 — Gen musų vaikučiai, I . , . . .
Vidurio Kelias - - - - - - ~J~ va1’pvz"py 'Jei 3

ti per langą.... Vos įkišo 
, galvą, kad, štai, nežinia iš 
kur atėjo “aniuolas sai
gas,” rėžė su paika jam per 
pečius ir pasakė: “kom on.”

Na, ir turėjo pernakvot 
kozoje.

“Bet tas da niekuo.. Ma- 
hanojuj da yra aršiau, nes

mi gerais Amerikos pilie- ningrado Augmenų Pramo- čionai ne tik vyrai, bet ir 
ėiais, nesigėdytų būti lietu-' nės instituto direktorius, iš- mol erėlės lenda per langus.

‘Amerika“ rašo:

džiaugiamės jais ir, rodos, 
iš širdies norime su jais 
dirbti. Sunkiau tik kiek su

namuose gauna lietuviško 
darbo. Dėl to kartais vaikai 
ir prašo — duokite mums 
namuose dvigubai daugiau 
dirbti angliškai, bet tik ne 
lietuviškai — tėvai mums 
neleidžia. Pasitaiko, kad nuo 
tėvų gauname ir laiškų su 
perspėjimu — jei mokysite 

!lietuviškai, atsiimsime vai-

kių tiek žmonių, kiek jų da
bar yra.

Pasirodo, kad ruskiai mo
ka tik figerius daryti. Pa
žiūrėkit, tavorščiai, į mapą 
(žemėlapį) ir pamatysit, 
kiek Sov. Rusija turi že
mės, iš kurios galėtų kuo- 
daugiau gyventojų turint, 
negu dabar yra. O ar taip 
yra? Noser! Rusija buvo ir 
yra labiausiai nuplyšus kon- 
trė ir, lyg banditas, žiūri,

Žinome kelias tokias, kurios 
lenda per langus, bet jų vy
rai nešaukia policijos, įdanc 
jas uždaryti kalėjime.

“Dėl ko? Dalykas visai 
paprastas, kad palicijantas 
to nemato., o vyras miega 
kaip Kūdikis po s? \kiam 
darbui butlege.iiiėje akylė
je n rba po išgėrimui gužu- 
lės ir epabunca.. nes pri- 
siegėlė nusiau? •. savo slipe- 
riuc ies įlj ruimų į iant 
nesibs':det (Saulė i

/

“Prezidento Smetonos atžvilgiu ame-1 ,jetuvių kalba Papasako> 
rikiečių lietuvių visuomenėje yra įva.-1 mažiesiems k iš
riu nuomonių. Apie komunistus visiškai I. , • , , .
netenka kalbėti, nes jų negalima laikyti taut°s ,lst°rl7°s;. Pa'
lietuvių visuomenės dalimi. Socialistai ' pasakojame kiek daug lietu- 
pasirinko kraštutinumą — visiškai ne- į viams kaštavo lietuviškas 
pripažinti Smetonai prezidento titulo, raštas, sava spauda ir ska- 
Tautininkų visuomenėje kitas kraštuti- į tiname, kad ir jie pamiltų
numas — visą Lietuvos atvadavimo dar- , tą, dėl ko jų protėviai tiek ,, . ............................, . a- c, . j 'ką ir leisime 1 viešąją mobą sieti su p. Smetonos vardu, parama, kentėjo ir kovojo. Vaikai , , , . x_ . , •*. a* u - m • ••

, • „ , v . , J ... . kyklą. Kai kurie tėvai ma- kitų dirbamą žemę. Taip Ji|stančiui vvru lik«? 835 mer-vadovavimu. dažnai pasako: “Istorijai , , . . . - m • T. . sianciui vyrų ims mer-
Vidurio kelią pasirinko pati tikroji1 mumq „era klausvti bet n°’ kad Jei vaikai mokosi padare su Ukraina, Lietuva | gįnOg( o 1950 m .tūkstančiui

vidurio grupė - organizuoti katalikai. ^kytia Ubai latai lietuvh» kalbo8' Ui “ taip 1---------------'- ------ - —

Jie siekia Lietuvos nepriklausomybės sunku Mea rantame> j gerai išmoksta anglų. Tai
atsteigimo, visiškai nejungdami šio dar- , netiesa. Mes pastebėjome,& kam reikia derinti budvar- , , , .kad kurie vaikai dirba, ku

Prieš porą metų gazieto- 
se buvo pasirodžius strošni 
vyrams naujiena, būk greit
sviete pritruksią merginų ir 

kad tik kur nors pagrobus Mk jau 1945 metais tak.

bo su buvusiu tautininkų režimu Lietu 
voje. Prezidento asmuo garbingai pa-,džius 
liekamas nuošaliai, neneigiant p. Sme- Sunku... Mes gi užaugę

su daiktavardžiais.

tonai prezidento titulo ir tikint, kad p.! se» su “besu ’ — nekalbėsi- i g||-kaj 
Smetona įvertins esamą padėtį ir pasi-1 me lietuviškai...”

ir kitomis žemėmis. Sakysit,; vyrų tiktai 738 mer.
kitomis žemėmis. Sakysit, j gįnos Vienoj Vokietijoj 
Rusijos nortuose šalta. 1945 m sakoma 2,500,000 
Maskvoje sėdi riebi saulė , turės nicti viengungiais, ba 

“*?’ rie gerai mokinasi lietuvių Stalinas. Jei jisai, anot lie- negaus merginų.
kalbą, gerai išmoksta ir an- tuviškų balšavikų, “šviečia Qaj ęįel to naciai ir nori

rinks tik tokią veiklą, kuri nekenks iš- 5 Paraginame vaikus namie Mergaitė motinai kasdien
gailingam laisvės atstatymo žygiui ir . jįeįUvįgkaį kaibėti, o jie daž- 20 min. skaito lietuviškai
lietuvių tautos gyvybės išsaugojimo dar
bui”

Jie
nai pasako: “Kad mūsų tė- Iš kitos pusės — yra ir 
vėliai nekalba taip, kaip mo- labai pavyzdingų tėvų. Jie

ir šildo” Lietuvą, kodėl ne 
gali sušildyti Sibiro?

Bet švaka, turbūt, 
‘saulė.”

ta

užvajevoti visą svietą, kad 
jiems merginų nepritrūktų.

Nepasiduoda kykloje — ten sako dziego- 
rius, gazieta, padlagos...”

kad ir neįstengia patys pa-
Agnieška Lubanskienė iš 

Yonkers, N. Y., paliepė areš
mokyti vaiką, tai bent gi I tavoti savo vyrą už tai, kad

Demokratijos priešai suklydo, manyda
mi, kad karo metu jos santvarka negali 
tinkamai veikti. Bet dabar jie jau žino, 
kad demokratija gali gerai prisirengti, 
gintis nuo priešų ir išlaikyti savo santvar
ką. Priešai džiaugėsi, kai čia, Jungtinėse 
Valstybėse, ėjo dideli ginčai dėl 1776 bi- 
liaus, nes manė, kad tie ginčai suardys 
tautos vieningumą. Gal būt, kad čia ne
greit prieinama prie nuosprendžio. Bet...

- kai tasai nuosprendis padaromas ir pa
skelbiamas, tai nėra vieno asmens bal-

. .sas, bet 130 milijonų žmonių balsas.
Šis nuosprendis (priimant 1776 bilių) 

išsklaidė visas abejones; padarė galą kal
boms, kad Amerika galinti sugyventi su 
diktatoriais ir aiškiai pabrėžė, kad neįma
nomas kompromisas su tiranija ir pries
pauda.

Dėl to, Prezidentas sako, visame krašte 
dabar eina didžiulis sąjūdis už prisiren
gimą ir už suteikimą demokratijoms sku
biai reikalingą paramą.

Amerikos užsimojimo neturi trukdyti 
nei karo pelngaudžiai. nei bereikalingi dar
bininkų streikai, nei sabotažai, nes

“...jei mes neiš':iiniėsime, nebus laisvės

nei vadovybei nei darbininkui”.
Prez. Roopevcltas, turėdamas galvoj pas

kutiniuosius kongreso aktus ir daugumos 
žmonių sentimentą, drąsiai pasakė, kad 
...“mūsų kraštas — Ims demokratijos arse
nalas”. Ir ta role bus atlikta visoje pilnu
moje.

Tarp kit ko,# Prezidentas visiškai teisin
gai paneigė diktatorių šauksmą apie ra
sių pirmenybę. Tai esanti gryniausia ne-

Lietuvių kalbos pamokos paragina, reikalauja, kad jį8 lindo per langą savo na-Iš atstatytojo iš “Tėvynės” redaktoriaus 
vietos Kl. Jurgelionio pareiškimo, įdėto 
“Vienybės” 11 Nr., paaiški, kad jis, K.
Jurgelionis, nepasiduoda ir tebesiskaito 
save esant “T-nės” redaktorium. Piktai į tėvų, kurie tuo nuoširdžiai
pabaręs SLA Pildomąją Tarybą, kuri at- rūpinasi, bet pasitaiko ir 
likusi: 1 kitokių, štai vieną dieną

“...smurtą, ‘pučą’ arba holdupą. Jie ne-1 atejna mokykion raotina, 
turėjo jokios teisės seimo išrinktą ir „e nelabaj jr a liįkai 
seimui atsakomingą redaktorių suspen
duoti, pašalinti arba atimti jam algą iki 
jo termino pabaigos”.

būtų daug sėkmingesnės, jei jis mokytus. Žinau, viena 
šį reikalą tėvai daugiau pa- motina yra nustačiusi, kad 
remtų. Tiesa,, yra nemažai mergaitė kasdien jai turi 

paskaityti garsiai lietuviš
kai 20 minučių. Labai gra
žu. Kita lietuvė motina, nors 
jos vyras ir vokietis, džiau-

me. Vyras tankiai pareida
vo namo vėlybu laiku, kas 
moterei labai nepatiko. Ant 
galo nutarė jį pamokyti ir 
atpratint nuo to. Aną va
karu užrakino duris ir kada 
vyras vėlai parėjo namo ir

Prašau Nesijuokti
Vaikas: — Mamyte, jei 

meška mane prarytų, ar aš 
mirčiau ?

Motina: — Taip, mano 
brangutis____

Vaikas: — Ir aš tuomet 
eičiau į dangų?

Motina: — Taip, mano 
brangutis. Bet kam tu tokį 
klausimą man statai?

Vaikas: — Ar ir meška

dar moka, ir prašo, kad jos
vaiką mokytume katekizmo pramoko lietuviškai. Duoda 

Daug sla'narių ąaginę p. Jurgelionl “S't kalba' . . vaikui už tai dovanėlių, net.
eiti į valdišką teismą, kuris, anot jo. at- — Kur Tamsta esi girnų-,ir kaimynai jj dėl to apdo-j 
steigtų teisingumą. Bet jis to nedarysiąs, si, — paklausėme. t vanoja. Yra šeimų, kurios
Tačiau jisai padaro tokį pareiškimą: n — Lietuvoj. namuose tik ir kalba lietu-

“Padarytas neteisingumas ne tik man, — Ar gi nesarmata — e- viškai.
bet visiems Susivienijimo nariams ir Su- sate lietuviai, o norite, kad į Turėjome mes tokį įdomų 

sivienijimui yra taip aiškus, taip kiek- vaįkas net katekizmo gim- atsitikimą — mokyklą lan-

giasi, kad jos vaikas vaikš- negalėjo įeiti, pradėjo lip-i taip pat eitų į dangų?, 
čiodamas į mūsų darželį_________________________________________________________________

vienam suprantamas, kad kiekvienas tei
singas žmogus gali juo tik pasipiktinti 
ir prieš jį protestuoti. Aš nesu teisėtai 
“suspenduotas”. Todėl aš tebesu teisė
tas Tėvynės redaktorius, neieškau ir ne-, , ,,
galiu ieškoti kito darbo, toliau eisiu sa-i nedary8ime' įei negali. 9Uibet J* savu noru klausyda
vo pąreigas ir tarnausiu Susivienijimui ("tais mokytis lietuviškai,; voai. Praeina kiek taiko,

tąja kalba nesimokytų!
— Vis tiek lietuviškai

neis išpažinties...
— Atskiros klasės tai jau

kė svetimtautė mergaitė. 
Jos motina airė, tėvas vo
kietis. Mergaitę nuo lietuvių 
kalbos pamokų atleidome,

tai nesimokys iš viso...iki sekamo seimo taip kaip galėsiu aky- 
vaizdoj įvykinto smurto iš pusės piktų 
žmonių. Aš tikiuos, kad SLA nariai pa
dės man mano pareigas eiti pasiliekant 
jų redaktorium, nors be laikraščio ir be 
algos, kol teisingumas bus atsteigtas save lietuviais? 
mūsų broliškoj lietuviškoj organizaci-1' _ Sakykite* _ klausiu

Vadiną,, vykdoma, .avotiško. rūšies i’a,okytoJ°a‘ “ įa“"oji,kar- 
“Šit down” streikas. ta vargu ar bekalbes lietu-

Beje, naujam redaktoriui sumažinta ai- I v*ška*’ 1x51 ar J*e lai*
ga dėl to, kad ir pati “Tėvynė” bcišeisian- lietuviais?

ti keturių puslapių. Apkapojamos ir ki
tų SLA raštinės darbininkų algos.

mergaitė mums ir sako: “Ar
Motina nusileido, bet ar-į nenorėtumėte paklausyti,' 

gi reikėtų dėl šitokių daly- ; kaip aš skaitau lietuviškai?” 
kų su tėvais kovoti? Paskaitė visai gerai. Jos
Ar jaunieji laikys tėvams kartą ir sakau (tė

vas — advokatas): “Jūsų 
dukrelė taps lietuvaitė...” 
Tėvai gi į tai: “Tegul mo
kosi. Aš pats norėčiau kuo 
daugiau kalbų mokėti, tegu 
mokosi mano vaikas. Kuo

— Aš manau, kad taip. daugiau žinos, tuo geriau”. 
Visgi jie myli Lietuvos isto- (Tęsinys 5 pusi.)

NEWS FACTS ^GEORGE

SASKATCHEWAN. ČAM/M.

TW0 LUMBE&JACKS MERE, PEf’DED THAT MOOERN 
BOXING WA$ 700 ‘NĄM07 PAM0V’. THE7 DONNEO 
BRASS SP1KES INSTEAO OF GUOVES ,7K FlGHT
WAS STOPPCO AFTCR ONE MINUTE____ SAID ONE
OF THE COMBATANTS,* THE ROMAMS FOUGHT 
THAT WAY, SO WHY CAN*T IN THE
BRIEF BATTLE, BOTH MEN SUFFERED SEVERE 
LACERATIONS --- BŪT IT WAS ALL IN THE 
SPIRIT OP CLtAN SPORT/



Antradienis, kovo 18, 1941
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Al. Rachnianova.
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Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonls

(Tęsinys.)
Ona Ivanovna, paskendusi mintyse, nė nepastebėjo, į 

kaip priėjo upę. Dabar prieš jos akis ištįso tamsi, pa
slaptinga vandens masė. Girdėjo, kaip švelniai ripuliuo- 
ja į krantą atsimušdamos vilnys; šiaurus vėjas, atlėkęs 
nuo vandens, pūstelėjo jai į veidą. Į galvą stryktelėjo 
mintis, kad šiandien jau nuo pat ryto galvoja apie 
mirtį. Tik vienas šuolis — ir viskas būtų baigta!

Tačiau kas bus su vaikais? Kažin, ką dabar jie vei
kia? Ar juos Vašia jau paguldė? Ar jie jau miega? Kas 
bus, kai, rytą pabudę, jos neberas? Koks tada prasidės 
klyksmas! Ir koks kils siaubas, kai vargšelis išblyškęs 
Vašia sužinos, kad jos jau nėra gyvos? Turės eiti pas 
kaimynus prašyti išmaldos, bet ką reikės daryti, jei 
nieko negaus? O maistas jau visai išsibaigęs! Gal padės' 
Ninelė?.... Bet ką ten.... ji su abejingiausiu veidu j 
praeis pro šalį, o Vitalius Vladimirovičius visus sukels 
ant kojų, kad tik juos kuo greičiausiai galėtų uždaryti 
į vaikų darželį.... Užuot pasekusi mintimi, kuri prieš 
minutę jai pasirodė kaip vienintelis išsigelbėjimas, Ona 
Ivanovna skubiai apsisuko ir nuėjo namo.

Namo! Kad vaikai neliktų be jos, net tokios, kokia 
ji dabar buvo. Nenorėjo būti tokia begėdė ir baili, kaip 
Vitalius Vladimirovičius. Taip, ji yra šių vaikų motina, 
ir to niekuomet neužmirš! Jos akys, tartum išgirdus 
kokią gerą naujieną, džiaugsmingai nušvito. Dėl savo 
vaikų ji išsigydys, dėl jų toliau drąsiai grumsis su gy
venimu ir nesitrauks atgal nė vieno žingsnio, kol pa
sieks tai, kas dar prieš minutę jai atrodė visiškai ne
galima ir neįsivaizduojama: padės savo vaikams prasi
mušti į gyvenimą. Kaip reikės prasimušti, gerai nežino
jo nė pati, bet buvo tikra, kad vis tiek prasimuš, nes 
turi prasimušti!

Tvirtai susisupo plonyčiu paltu; juo arčiau namų, 
juo žingsnis darėsi tvirtesnis, ir kai pradėjo siaurais 
laiptais kopti aukštyn, pas vaikus, rodės, krūtinėj sprogs 
širdis....

*> f * *

Kai tąsyk, besirgdamas, draugas Vladimirovas pa
prašė, kad gautų iš kur nors šv. Semeono Teisingojo 
gyvenimo aprašymą, Tania iš nustebimo išplėtė akis. 
Tai jai išsyk pasirodė taip keista, taip tiesiog neįtiki
ma, jog Tania, gerai žinodama draugo pažiūras į t.okiu3 
dalykus, pirmąją akimirką neįstengė gerai susigaudy
ti. Ar tik nenorėjo vėl ja pasityčioti, kaip ne kartą ty- 
čiodavosi kitais per savo antireligines paskaitas bei pra
nešimus? Ko jis nori iš to šventojo: ar tik neieškos jo 
gyvenimo aprašyme savo antireliginei propagandai me
džiagos? Tania pastarosiomis dienomis ilgai galvojo apie

Kita mergaitė atėjo pa
blyškusi, po ligos. Mokyto
jas jai patarė gerti daugiau

n . d ras komunijas
tą keistą draugo Vladimirovo norą, bet galų gale pasi- Pieno- uenu, sano
darė išvadą, kad čia, greičiausiai, slepiasi kita mintis, mažytė. — O ką daugiau 
Jos takto jautimas aiškiai sakė, kad dar neatėjo laikas §eri? Virginia Darė (vy- 
apie tai su juo išsikalbėti. Jei jo sieloje tikrai prasidėjo r°dos, jo jau dau-
kažkas kilti ir rūgti, tai, aiškiai jautė, to vyksmo nerei- 8^au neturime
kia sunkinti visokiais klausinėjimais.

Bet kur gauti to šventojo gyveninio aprašymą? Re- „|ogai atsiliepia , „ aukl8.1 s jr jma „ kitur Pa3iū.' k„ntrolluotų. Parkvic.
inin riirinin Irnvcrna ic ninlintnl/n Hnvm 1011 oonim .. _______ _ _ . °Ilginio turinio knygos iš bibliotekų buvo jau seniai pa

šalintos: sudegintos, sumestos su sąšlavomis, atiduotos
silkėms vynioti arba perduotos užsienyje, jei ten, ži 
noma, atsirado jų mėgėjų. Tania ilgai laužė galvą, kaip kę moksle 
reiktų tą knygą gauti, bet taip apsukriai, kad pati ne-1
įkliūtų ir nepastatytų į pavojų vyro, ir kartkartėmis jai interesuotis vaikų darbu 
pasirodydavo, kad draugas Vladimirovas tyliai jai pri-'■ šiaip vaikai yra daugu- 
mena akimis senąjį pažadą, kurį buvo jam tąsyk davu- moję gero būdo. Kartais tik įame knygyne 
si. Kartą ją draugas kažkokiu keistu balsu pašaukė, pagadina reikalą kai kurie
bet pats nusisuko į langą, ir kai ji paklausė, ko reikia, neaosišviete tėvai Kai ku- f -i " • . - , , . , . . •.. . J 1 \ .v x , . neapsisvietę tėvai, tvai ku 1)S skaito, iš jų paima tėvai, daugiau lavintųsi, o dabar
j,a visas paraudo - j, net .s tolo mate kaip jo ausys riema vaikams stačiai nega- broliai, islaiko „ giau, 3Urao. kar,als t5va] 3akQ. mu. 
pasidarė raudonos, tartum ugnis. Bet po kiek laiko, nu- ii griežtesnio perspėjimo ka net 30 ct „j knyg03 2lko3 duonQ3 neva| kam 
galėjęs tą nesmagų jausmą, jis abejingai atsake: duoti, tuojau tėvai nepaten-. laik ir vėl ima čia vargt

— Ak, nieko tokio: aš tik norėjau priminti, kad no- , kinti. Jau elgiamės kuo švel- į gkaityti 8
užmirštum tų popierių nunešti į ispolkomą! , niausiai. Apie vaikų muši-1

Tania nežymiai nusišypsojo ir pagalvojo: mano mą negali būti nė kalbos, 
mielas, visai ne apie tuos popierius norėjai šnekėti. No- kad jau paliekame po pamo- 
rėjai priminti tą senąjį pažadą. Ir su nauju pasiryži- kų, užduodame ką padaryt, 
mu ėmėsi toliau pradėtojo darbo----  ; Ir tai, ko tenka iš tėvų pri

siklausyti. Už tat mes labai
Pagaliau, kartą Tania surado ieškotąjį daiktą. Tie- į (1ėkingos tiems tėvams, ku- 

domisi, kokius vaikassa, tai buvo plonytė brošiūrėlė, bet ji puikiai, didingais 
bruožais, aprašė šv. Semeono Teisingojo gyvenimą. Ta
nia atsidėjusi kelis kartus ją perskaitė ir, is džiaugsmo

ne

Gaila, kad neturime lie
tuviškų jiems pritaikytų 
knygų.

Tokių kaip ir nėra. Atga
bentosios iš Lietuvos,

nenustygdama vietoje, lauke, kada pareis vyras, kuris elgesys, kurie su mokyto-į vės matę. Aš pati, būdama kurie baigia parapine mo-
tuo metu tarėsi su Mironovą, kokių reikia griebtis prie-,~~,;„ —i '__ *. _--.j-._i • .__ ._____ I 8 P P C
monių, kad kova su sektomis būtų juo sėkmingesnė.

(Bus daugiau.)

ketų bendrai paveikti, kad mačiau karvę, o maniau, kad __ Gražu, kad daugelis tė-
vaikas ir daugiau išmoktų, Į tai kiaulė Ir mamai taip pa- Vų leidžia į aukštesnes mo- 

sakiau. Juokėsi iš manęs f tykias. Kurie tik gali, teguir būtų geresnis.

rDRAUGAS

KETURI SUŽEISTA SUSIDAU ŽUS TRIMS AUTOMOBILIAMS

Vittugčta Acme leiepuoto)

Jeigu gfmei po 1916 m., 
rašyk į State Registrar of 
Vitai Statistics, Springfield, 
III.

Jeigu prieš 1916 m. gimei 
Chicagoje, rašyk Depart-

Vienam Chicagos skersgatvy susidaužė trys automobiliai. Du automobiliai iš abie- men^ Health Chicagoje. 
jų šonų smogė trečiąjam skersai jų važiuo jančiam. Šiame pastarąjam sužeisti 4 as-1 ei8u prieš 1916 m. gimei 
menys įkorporuotame mieste ar
______________________________________________________________________________ miestelyje, rašyk to miesto

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVAITĖMIS MOKYTOJOMIS j City Clerk. 
Jeigu prieš

County Clerk, County Seat. 
Mokestis 50 centų.

Jeigu gimei po spalio 1

„ x___ 1916 m. gi-
(Atkelta iš 4 pusi.) Gerai, kai tėvai interesuo- panašių vaikų daug ir rei- mei neįkorporuotame mies-

Koks gražus pavyzdys ir Ja8i vaikl) darbu- Atsimenu k5tų Amerikos miestų lietU’ te ar miestelyje, rašyk 
, mūsų mama ką siūdama ar viukams pritaikytos litera-hetuviams! . , . , , _ _„ . . . , ... virdama prasydavo, kad , turos. Dažnai vaikai megs-— O kaip, miesto vaikai. , . 1 .

gal nelengva su jais? mes Jai Paskaitytumėme, pa-, ta skaityti lietuviškus ver- ,ndiana
,, „. .sakytumėme kaip tą dieną timus iš anglų kalbos.

gusios, - linksmai šneka buv0 •>■ j""1“1*- _ Ar nevertėtų leisti nors. d.. 1907 m., rašyk į State tarties su vokiečiais, nes v,
VO su mumis. Kaio mes - ____ vu.! i nausybes laikraštis Vrememokytojos. — Mes juos su

prantame, ir viskas būna ge
rai, kai mokykla ir šeima 
išvien dirba. O esti visai ki
taip. Sakysim — vieną die
ną vaikas pavėluoja į mo
kyklą. Kodėl? Jis pasakoja: 
mama draugauja su kita mo 
terimi. Abi gerokai išsige- ...................
ria. Brolis mamą perspėjo kiniai ls seiinų’ unose i domjsį Tik jau jj Organi- Į gantzacijose

vo su mumis. Kaip mesdr nedide,t nors‘retkarčiais! Bureau of Vitai Statistics, I**"* laikraštis 
laukdavome tos valandos, ]aikraštžlį pradžio3 raokyk- Indianapolis, Ind. Prieš tą ^kmadiemo laidoj rašo, jog
kada galėsime mamytei pa-;, vaikam3 pu3iau anglų> 
šakoti!... pusiau lietuvių kalba? leidžia į lietuviškus akade

— Tas gal ir būtų gerai,; mijas ir kolegijas. Toliau — m3niais pne ašl®s 84JungO8,
’ ntio, nrn ninci lnilrvTIC

— Gaila tik, kad mokyk-
iose vaikų skaičius mažėja. . .. įr t vaikai - atmintina, kad paauguoliai ' Sriežtai nusistačius laikytu
AT. X21_ 12_X 2*1 172   J IT J tr J C , < VzU/U « z-k ♦•nriT-rtvi nooNe tik lietuviškose. Visur. nemažai naudos turėtų nuo-

___ ________ ___ ______ ' širdžiai dirbdami organiza
ir sudaro daugumą tie mo- raštžlius mokiniai paskaito, cijose. Tik nereikėtų tose or-’ mybės ir laisvės PaSrindo"

juos rašytų; dabar einan-
Kai kuriuose skyriuose tai -ius anglišku3 vaikų ,aik

vienas, du vaikai. O seniau 
vis iš šeimos eidavo bent po 
3-4 vaikus.

— Mokykloje turime

jaunuolių vie-
zuojant nereikėtų mokyto- nų palikti. Labai gerai, kai 
joms užkrauti darbo, jos ir jiems padeda kunigas. Mes 
taip perdaug apkrautos, džiaugėmės ir kai mokyk- 
Šiaip jau mes mokome vai- loms daugiau dėmesio ski- 
kus rašyti lietuviškai. Per ria kunigai.

# *

ir

— su ja nedraugauti. Tai 
mama ant jo supyko ir ne-; 
davė pinigų jam važiuoti į 
darbą, aš atidaviau savuo
sius, bet už tat pavėlavau vaikų organizacijų, sodali- 
pats ateiti”. cijų. Mergaitės kažkaip veik

lesnės — surengia ir pasi-
mėnesį jie turi parašyti vie
ną lietuvišką rašinėlį.

— Ar miesto vaikams kytojas arti pora valandų,,
pijų bazaruose. Turime ben- mokslui nekliudo “mfiviai”? nelabai jos mėgsta daug pa- ;

— Visaip būna. Dažnai te- sak°ti, T?et džiaugiasi, jei ,
— Ar mėgsta vaikai skai- j atrai, kad pritraukti vaikus, kas domisi jų mielomis mo- ,

duoda jiems visokių dovanė-

linksminimų, padeda para-

tyti?

Tardžiau tas gerąsias mo

kyklomis. K. J. Prtinskis

— O yra gana daug tokių., lįų. Vaikai tada būtinai no- 
kurie vis nosis įkišę į kny- ri į tą “mūvį” eiti, kad tik 
gą. Mes neturėjome pakan-; nepraleistų dovanos, o ko- 

Tėvų gėrimas, o dar Ia- kamo knygynėlio. Sužinojo- kia bus filmą — nežiūri. Ge- 
blau — davimas vaikams, me, kad vaikai moka pini- Į rai būtų, kad čia tėvai dau-

ll

jimą; pastebėjome, kad vai- )įau vaikams čia pat tomis 
kai, kurių namuose daugiau pat sąlygomis įsteigti kny- 
geriama, dažnai yra atsili- gynėlį. Ir gerai pasisekė. 

Tuoj atsirado 150 vaikų, ku-

čiame "mūvį” ir į mokyklą, 
tada galijne pasirinkti ge 
resnes filmas, bet tas ne 
taip lengva. Šiaip jau daro-

rie įmokėjo po dešimtuką. me ekskursijas, lankome su
Kny&4 jie 8a^ laikyt savai- vaikais muziejus.
tę, o jei ilgiau — kaip vie-i Mokykla turi orkestrą,

- pabauda muzikos pamokas. Būtų ge- 
po 2 ct. už dieną. Ir dauge- rai, kad vaikai ir muzikoje H

Vis dėl to kas 
turi gabumų, gerai būtų, kad 
juos išlavintų.

— Ar nebūtų galima di
desniuose miestuose ruošti 
lietuviškųjų mokyklų bend
ras dainų ir sporto šventės

— Taip. Kai kur jau pla
nuojama šiemet šioj srity“2vaigždutės” ir kitos — 

daug rašo apie kaimą, bet ką nor8 padaryti.
pažymius gauna, kurie .atei- mūsų vaikai to nesupranta. _  O ką Tamstos manote
na pasiteirauti, koks vaiko Juk daugelis jų nėra kar- apie tolimesnį lavinimą tų,

5

KUR GALIMA GAUTI 
GIMIMO CERTIFIKAT^

(Atkelta Iš 3 puslj

laiką rašyk Clerk of the 
Circuit Court, County Seat, 
apskrityje kur gimei, arba 
City Health Officer mieste 

Tenai rekordai siekia iki kur gįmeį Mokesties nerei
rugpiūčio 1 d., 1874 m.

Mokestis 50 centų už gi 
mimo rekordų certifikatus 
prieš 1907 m. Nereikalauja 
mokesties po to laiko. 
Florida

Rašyk į State Bureau of 
Vitai Statistics, Jackson- 
ville, Florida.

kalaujama.

Iowa
Jeigu gimei po 1880 m. 

rašyk State Bureau of Vi
tai Statistics, Dės Moines, 
Iowa.

gimimų prasidėjo tik 1917 
m. Nekurie rekordai siekia 
1865 m. Mokestis 50 centų.

, Illinois

Jeigu prieš tą laiką, ra- 
f šyk City Clerk or County
f Clerk, County Seat, apskri- 

Generalis registravimas | tyje kur gimei Mokestis 50 
centų.

Kansas
Jeigu gimei po liepos 1 

d., 1911 m., rašyk State Bu
reau of Vitai Statistics, To- 
peka, Kansas.

Jeigu gimei prieš tą lai
ką, rašyk City Clerk or 
County Clerk, County Seat, 
apskrityje, kur gimei. Mo
kestis 50 centų.

Didėja Jugoslavijos 
Atsparumas

BELGRADAS, kovo 16 d. 
— Atrodo, jog pranešimai 
apie anglų kariuomenę Grai
kijoj sustiprino Jugoslavijos 
nusistatymą nepasirašyti su

Jugoslavija, kuri iki šiol ne
prisidėjo kartu su savo kal

nepakeičiamo
neliečiamybės,

teritorinės 
nepriklauso-

TAUPYK!
Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJ V.

MUTUAL FEDERAL SAVINAS 
and LOAN ASSOGI»TION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS 000,000.00

VIRS r

Lietuviškos Knygos Dabar Reteja 
Ir Taipgi Braigtja!!!

Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius Ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
iiieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra "Ali Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į- 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos Žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.

Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun 
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas", 2334 S. Dakley Avė..
Chicago, Illinois
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CHICAGOIE IR APYLINKĖSE
Pagerinimai Cicero 
Gyventojams

Miesto asesorius Frank J. 
Christenson pranešė Cicero 
Town Board nutarimą apie 
visišką prašalinimą potvynio 
skiepuose Grant Works ir 
Parkholme. Šiuose distrik- 
tuose skiepai užtvinsta po 
kiekvieno didelio lietaus. 
Priežastys yra tos: per ma
žos “sewers” nespėja nu
traukti vandenį.

Federalinis paskyrimas 
$166,000 gautas šiam pro
jektui ir $99,000 bus pridė
ta nuo “Gas Tax”. Namų sa
vininkams nebus jokių išlai
dų ar specialių asesmentų.

Didelės “storm sewers” 
bus dedamos 14 gatve, nuo 
48th Avė. iki Austin Blvd.; 
19 gatve, nuo 48th Avė. iki 
Austin Blvd., 35 gatve nuo 
52nd iki 56th ir 52nd gat
vės. šios “sewers” nutrauks 
vandenį po didelio lietaus.

Miesto asesorius Christen
son ir Town Board of Cice
ro pasidarbavo Ciceros gy
ventojams įvesdami šį page
rinimą be jokių mokesčių 
namų savininkams.

Noriu dar pridėti apie a- 
teinančius rinkimus, kurie 
bus balandžio 1 d. Rinki
muose yra ir lietuvių kan
didatų iš respublikonų par
tijos: Leonas Kizas kandi
datas į teisėjus (Justice of 
the Peace) ir Jonas Berta- 
šius, kandidatas į Constable. 
Abu pasižymėję veikimu. 
Priklauso prie lietuviškų or
ganizacijų. Mes, lietuviai, 
balsuokim už tuos lietuvius 
veikėjus. Pasirodykim, kad 
mokam vertinti savuosius.

A. Valančius

Legijonieriai Atidaro 
Sporto Sezoną

Darius-Girėnas Post No. 
271, American Legion, ren
gia visą eilę sporto vakarų, 
t. y. Wrestling show (risty- 
nes).

Pirmas vakaras įvyks ket
virtadienį, kovo 20 d., Da
riaus Girėno Posto name, 
4416-20 So. Western Avė. 
Pradžia 8:30 vai. vak.

Dalyvaus žymiausi risti- į 

kai. Pelnas bus sunaudotas 
palaikymui Dariaus-Girėno 
posto jaunuolių Drum ir 
Bugle Corps, t. y. įgijimui 
naujų ir geresnių instrumen 
tų, irr apmokėjimui už pa
mokas.

Kadangi gavėnios metu 
nerengiama jokių pasilinks
minimų, tad sporto vakarai 
kaip tik tinkamiausi nau
dingai praleisti laiką.

Sumanytojas ir vedėjas 
šių sporto parengimų yra 
visiems gerai žinomas spor
tą mėgiantis John Mason. 
Jis susikvietė geriausius ris- 
tikus ir rūpinasi, kad paro
dyti publikai kuo geriausį 
“Wrestling show”.

Kviečiu visuomenę lanky- f 
tis į šiuos vakarus ir nepa- ' 
miršti, kad pirmas risty- 
nių vakaras įvyks ketvirta
dienį, kovo 20 d., 8:30 vai. 
vak.

Reikalaudami tikietų, ar
ba kitokių informacijų, krei
pkitės į American Legion 
namą, 4416 So. Western av.,1 
tel. Laf. 8484.

Frank Krasauskas 1

GESTAPO SULAIKYTAS
r*"4. • Y-h
ašį

("Draugas" Acme telvphoto)

Richard C. Hottelet, 23 
m. amž. United Press štabo 
narys Berlyne slaptosios po
licijos (Gestapo) uždugny- 
tas kalėjiman. Kaltinamas 
espionažu.

Radi

A. t
Mirties Paminėjimas 

Varduvių Proga

Šuva įkando 6 vaikus
Halsted ir 63 gatvių apy

linkėje palaidas šuva įkan
do 6 vaikus ir vieną mote
rį. Policijai pavyko šunį su
gauti. Bus patikrintas, ar 
yra sveikas.

Susirinkimai
DLK Vytauto draugija 

laikys mėnesinį susirinkimą 
antradienį, kovo 18 d., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj. Susi
rinkimas svarbus, todėl kiek 
vienas narys privalo būti
nai atsilankyti.

P. IL, sekr.
Knyga yra skambantis 

praeities balsas. — T. Car- 
lyle.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

YES 1 BC 
TrtC ’JED6C‘‘OF 

TH15» MERE COUHTY 
AMD | ADMIT I 
DOhfT KNOW "Trtt

FIRST TKIH6 ABOOT
LAvV — .SIMPLY BASC 

M Y PEC1SIOHS OH 
CON\MOM

IO
i

Juozapų sveikinimai,
Moterų choras, “Gimnazis
čių” duetas, “Keista 
žmona” ir t.t.

Seniausia lietuvių korpo
racijos krautuvė, Peoples 
Furniture Company, 4179-83 
Archer ’Avenue, sėkmingai ; 
tarnauja visuomenei ne tik 
geresnių prekių tiekimu že
mom kainom, bet ir jau 12- 
ti metai kaip nuolat leidžia 
radio programas.

Šiandie, 7 valandą vaka
re, užsistatę savo radio gir
dėsite gražią programą. Joj 
dalyvaus grupė žymių ta-I 
lentų. Prasidės nauja seri
ja misterijos “Keista žmo
na”. Dainuos Brighton Park 
Lietuvių Moterų Draugijos 
choro grupė. Dainuos “Gim
nazisčių duetas”. Bus špo
sų, Juozapų sveikinimai, pra 
nešimų ir t.t. Nepamirški
te užsistatyti savo radio.

Mirė Kun. Mikaičio 
Motina I

Užvakar, kovo 16 d., mi- « • • * rė gerai žinoma chicagietė, 
kun. pranciškono Viktoro 
Mikaičio motina, Ona Mikai
tienė, gyvenusi 1900 South | 
Union Avė. Buvo sulaukusi 
gilios senatvės. Paliko gau
sią šeimyną ir daugybę anū
kų ir giminių, jų tarpe ge
rai žinomus lietuvius advo
katus Frank W. Chernaus
ką ir Charles Zeką. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, 
kovo 20 d., iš Dievo Apveiz
dos parap. bažnyčios.

PLATINKHV ‘‘nnAiTGĄ’
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Ona Mikaitienė
(po tėvais Yuravičiūtė; gyveno 1900 So. Union Avė.)

Mirė kovo 16 d., 1941, 6:30 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimus Lietuvoje, Tauragės apskr., Žvingių parap., 

Laumenų kaime.
Amerikoje išgyveno apie 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukteres, Josephina Chcr- 

nauskas ir žentą George, Frances Zekas ir žentą Charles, 
Dorothy Smith ir žentą John, Marie Goss ir žentą Peter, 
Helen Hartnady ir žentą Bernard, Catherine Muller ir 
žentą Otto; sūnų kunigą Viktorą Mikaitj, O.F.M., anukus 
Adv. Frank W. Chernauską ir Adv. Charles Zeką ir daug 
kitų anūkų, giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas P. Ridiko koplyčioje^ 10 VV. 18th St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 20 d. Iš koply

čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, Žentai. Anūkui ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius: Paul .1. Ridikas. Telefonas:

Yards 1419 arba Canal 3161.

Mūsų, lietuvių, didvyriš
kas pasiryžimas, ištvermė, 
valia, dvasios pasiaukojimas 
gražino mums laisvę.

Petras Vaičiūnas

Kas pasiryžo laimėti ai 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Corneilk

Litten to

PAUNDECH'S 
YUGOSLAV-AM ER!CAN 

RADIO BROADGAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin 
ariausių žodžių. Dabar ge 

riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai 
na. Galima gauti ‘Drauco’ 
knygynp dabar: kaina 

tik ?1.00

“D R A U G A S”
2334 South Oakley Avė

Chicago. Tllinoi*

VVOIK STUDIO
1945 VVrst 35* Street

M0ST
MODFItN

(OMI’IKIK

ADVANt UI) PHOTlMiRAI’HA 

I.OULST 1‘OSSIKI.L l’KI< 

UHONf I AFAA ETTL 2*1.1

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė. Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

A. + A.
DELLA KUNCE

(po tėvais Siminauskaitė) 
Gyveno: 4621 S. Kairfield Av.

Mirė kovo 16 -d.. 1941 m.,
3:50 vai. p. p., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio, Šilalės pa
rapijos. Tūbinių miestelio.

Amerikoje išgyveno 33 me
tus.

Patiko dideliame nuliūdime 
vyrą Kazimierų. sūnų Joną, 
-lukteri Bernice \Vhite, žentą 
Joną Ir jų šeimą; ir kitą gi
minių, draugų ir pužjstanių. 
o Lietuvoje brolj I’etrą ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas I. Z. Zolp 
koplyčioje. 1646 VV. 4 6 t Ii St.

laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, kovo 20 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto Ims atlydėta j 
Nekalto Prasidėjimo I‘. šv. 
parapijos bažnyčią. kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
ims nulydėta j šv. Kazimiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pužjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Simus,
Dink te, lentas. Anūkai 
Brolis ir titulinės.

Taiidotuvlų direktorius T. J. 
Zolp. Tel. Yards 0781.

ALI M A K I 5 — N E W «»• REBUILT

TYPEWRITERS
AND

ADOING MACHINES

— EMALI MONTHIV FAVMENTS—

AU MAKIt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— ŪMIAI TIAM-M AUOVAMC,—

•M II,Vilt, C.III OMI-VIAI MIW..ACMINI „...KTU

*CTAD typewriter 
COMPANY

KOBIKT C. OOIMIATT, Man,,„

119 W. MADISON ST.

Phone DEARBORN P444
^ISnMATt^ FREE — DEMONETRADOnJ

I _________________
PLATINKITE IR REMKITE 
KATALIKIŠKA SI AUT),v

STANISLAVA
LAPINSKIENE

.Mirė kino IG d., IMI m., 
I2:3n vai. ryte, Miaukus 55 
tlll'lų uinžiuuM.

Gimus .sausio 1 d., 1886 iii., 
I .iii u viijr. Kilo Iš i'ušušviu 
parutė ios. V- treikiu kaimo

Paliko did-'liami' nuliūdime 
vyra Antaną, sūnus Joną ir 
Petrą Mušcdonskius, marčių*, 
anukus. uošvius. pusbrolius, 
pus. eserus Ir kitą giminių, ir 
daug draugą ir pužjstanių.

Kūnas pašarvotus Juliaus 
Prusieckio koplyčioje. S8SI 
•Main Street. Indiana Hurbor, 
Ind.

Laidotuvės (vyks Trečiadie
ni, kovo P.i -i. Iš koplyčios 
S:3h vai. ryto Ims atlydėta J 
šv. Prančiškuiis parap. bažny
čią. Indiana Harbor, Ind., ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų Ims nulydėtu i švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs- 
tanius-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sūual, 
Marčios Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Julius 
Prusiecki. Tel. Ind. Harb. 288.

ir

JUOZAPAS
STANKEVIČIUS

Jau sukako vienas nirimo, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūtų tu.rpo mylimą vy
rą ir tėvą Juozapą. Netiko
me savo mylimojo vasariu 10 
d., I!»41 m. I jiiilotuvės jvyko
vasario 15 d., iš šv. Antano 
bažnyčios j šv. Kazimiero ka
pines.

Nors laikus tęsia i, mes Jo 
niekudos negalėsim,- užmiršti, 
todėl atmindami tą Jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme a. a. Juozapo var
duvių proga gedulingas fty. 
Mišią.-: tiečladieii), kovo 19
d., 1941 m., šv. Antano para
pijos bažnyčioje, Cicero, III., 
7 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Juozapo sielą.

Nuliūdę: Moteris ir šeima. /

^ItchinsS ^Scratchinf
CitHtuiP 
MsF»stWw
■or MoneyBitk

Forųuickrelief from itehing of cczema. pimples, 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
tcmally caused skin troubles, ūse uorld-famous, 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Creaseless. stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly stops intense itch.ng. 35c Uial bot tie 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PrtESCRlPTION. 

> **

• _ RtHeve 
ItchFait 

-or MonryBacA
Forąuickreliei from itehing of eczerru, pimples. 
athlete’s foot, seabies. rashes and other ex- 
tcmally caused skin troubles, ūse vvorld-famous, 
cooling. antiseptic, liąuid I). D. D. Prescription 
Creaseless. stainless. Soothes irritation and 
ąuiekly stops intense itehing. 35c trial botile 
proves it, oryour money bark. Ask your 
druggist today for D- D. D. PRESCRIPTION.

SJLRY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••rianalM PaUnuvirnaa — Motera petaraanja

Ph'one 9000 620 W. 15th Avė.

I

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

....„iiį&aSf

”.....'

JOHN F. EUDEIKIS
LaiMviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727
Kadl-o Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 

iš Stoties WHIP (1 480 kil.), su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE

r.. m ik i
VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS

3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 VV. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONV B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 IJtuanica Avenue 

-Tel. YARds 4908

LACHAVVICZ IR SfrNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
8. J». MAŽEIKA

3319 IJtuanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. VVestern Avenue 
Tel. LAFayette 8024
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JOS KETURI SŪNŪS YRA DĖDES ŠAMO KARO TARNYBOJE CLASSIFIED

E. VYILTRAKIENE, NASLĖ, JAUNESNIAJI 
ŠONŲ IŠLYDĖJO KOVO 14
Dideliam flate liko sau 
viena gyventi

Dirstelkite į šalia padėtus 
Wiltrak<ų atvaizdus

Elzbieta Wiltrakienė, kuri 1917 metais Wiltrakienė 
1896 metais jauna iš Lietu-1 daug rūpinosi sūnum Juo- 
vos atvyko į J. A. Valsty-1 zu, kurs būdamas 18 metų 
bes, šiandien gyvena Chica- amž. savanoriai įstojo ka- 
goj viena nuosavuose na- riuomenėn, kai J. A. Vai 
muose, 4330 Washington stybės įsikišo karan. Jis bu- 
bulv. Jos keturi sūnūs yra vo dar apmokomas stovyk- 
Dėdės Šamo karo tarnybo-f loję kai karas pasibaigė. Jis 
je. yra elektrikininkas ir vedęs.

Paskutiniais laikais pas į Visi penki sūnūs apleidę 
ją lankėsi jos brolis majo- namus. Wiltrakienė sako, 
ras kun. Jurgis Jonaitis, kad ji nors pasilikusi vie- 
buvęs J. A. Valstybių ka- , na, bet šešių kambarių fla- 
riuomenės kapelionas per tą išlaikysianti ir pati to- 
pasaulinį karą. Amerikiečių liau dirbsianti su viltimi, 
ofensyvos laiku Argonne'kad jai vis gi dar teks gal 
(Prancūzijoje) 1918 metais ne vieną kartą namie su sū- 
jis buvo sunkiai sužeistas nais pasimatyti, kurie mo- 
šrapneliu į petį ir iki šių tinos neužmiršta irf kiek- 
dienų dar kaip reikiant ne- viena proga ją atlanko.

KETURI BROLIAI VILTRAKIAI KARIUOMENĖJE

PARSIDUODA BIZNIS SU NAMl!
l*a rai ū uodu biznis su namu arba 

be namo. Orocery. Delicatessen and 
Į School Supplies. Arba mainysiu ant 
[ mažo namo. Matykite savininką 

1439 So. 49th Ave.. Cicero, arba
kaukite Cicero 2937.

KEIK ALINGOS MOTERYS
lteikaliiiR'os prityrusios moterys šor
iu. >1 i semj. popicrą. Tini būt prity
rusios. Kreipkitės:

THOMAS PAPER STOCK, CO., 
88(1 W. Evergrcen Ave. 
arti Halsted ir llivision

PAIEŠKO KAMBARIO
Moterių paiekko kambario prie lie
tuviškos Šeimos. l’tetų Chicagos 
dūlyje, arti Cottage Grove gatveku- 
rių linijos, kaukite:

11(1 angle 3081

PARDAVIMII AR IŠRANDAVIMU1 
DLONKEPYKLA

Parduosiu arba išrntiduosiu Duonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 -metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavįmo są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darną. Antrašas 
savininko ir biznio vietos: I.udvvik
Gotowtt, 2803 Emerald Ave., Chicago,

< Illinois.

NAMAI, PARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo. Marąuette Purk 

apylinkėje.

Tuipgi statome nuujus namus ir (ri
šome senus. Apskaltliuviinas veltui.

PastatynM) kainos:
2-Jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ..................................... $5,950.
5 kambarių mūr. bungalow. . $4,bU0. 
4 kambarių mūr. bungalovv.. $3,950. 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas aut Lengvą 
Išmokėjmų.

Mail nuošimčiai.
Turime visokią mainą.

Kreipkitės pus:
CHAS. P. SUROMSKiS CO.

6921 So. VVestern Ave.
TELEFONAI-

Office REP. 3713; t ak. PRO. 0176

PARDAVIMII NAMAS
Dailus, 3 pagyvenimų mūrinis na
mas Marųuette Ptrrkc, 6034 S. AI.ip- 
lewood. Mūrinis, apšildomas gara
džius 4 karams. Krei tikitės pas sa
vininką beismonto flete.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Dienraštis “Draugas” — 
visiems prieinama mokykla. 
Skaitant “Draugą” galima 
daug išmokti, daug sužino
ti.

pasveikęs. Dėl sveikatos jis Elzbieta Wiltrakienė (Jo-
gyvena Arizonoje. Kovo 11 nai{iuM) atvykusi , Ame 
d. kun. Jonaitis su seserim riką pirmiausia apsistojo 

Bostone pas savo dėdę ku
nigą. Paskiau iš Lietuvos 
atvyko jos brolis Jurgis Jo-Į 
naitis ir Amerikoje išėjo į

atsisveikino ir išvyko atgal 
į Arizoną.

Kovo 14 d. E. Wiltrakie- 
nė atsisveikino su jauna il
siuoju savo sūnumi Leo kunigus. Bostone būdama ji 
Wiltrakiu. Jis yra antrasis susipažino su Wiltrakiu, su 
leitenantas 122-ajam lauko juo susituokė ir abu atvy-! 
artilerijos pulke2 priklausan ko į Chieagą. Jos vyras bu- 
čiame 33-iai Illinoiso gvar- vo siuvėjas. Abu sunkiuoju 
dijos divizijai, kuri išvyko darbu įsigijo namus ir sū- 
karinėms pratyboms į For- nūs išauklėjo katalikiškai, 
ręst stovyklą, Tenn. nesigailėdami jiems siekti

Prieš mėnesį laiko ji at- aukštesniojo mokslo. Prieš
sisveikino su sūnum dr. G. 
Wiltrakis, kurs prikiauso 
medikaliniam korpusui ir 
išsiųstas tarnybon į Grant 
stovyklą, arti Rockford, IJ1. 
Prieš tai jis tarnavo valsty
bės ligoninėje, Peoria, III.

1918 metais E. Wiltrakie- 
nė buvo išlydėjus savo sūnų 
Jack, kurs savanoriai įsto
jo U. S. karo laivynan ma
šinistu. Šiandien jis yra 
“master mechanic” karo 
laive “Saratoga.”

Praeitą vasarą išlydėjo 
sūnų Edvardą. Jis yra ka-1

11 metų mirė jos vyras. 
Tada jų jauniausias sūnus 
Leo mokinosi vidurinėj mo
kykloj. Ją baigęs jis įstojo 
Armouro ins'titutan ir savo 
pastangomis išėjo inžinie- 
rystės mokslus. Jis vakarais 
dirbdavo, o dienomis lankė 
institutą. Kitiems jos vai-

("Draugas’’ Aeme telephoto)

Elzbieta Wiltrakienė, motina našlė, su jauniausiuoju sūnum Leo Wiltrakiu, kurs 
yra Illinois National Guard antruoju leite nantu. Ši gvardija išsiųsta į Forrest sto
vyklą, Tenn., kariniam apmokymui.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 1̂ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: J 
Sutaupysite 40% kuro;
Apsaugo gyventojų sveikatą;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma

Apskaičiavimas Dykai!
Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem, 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 605 ll
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kams mokslintis gelbėjo jos
brolis kun. Jonaitis, kurs Vytauto Parke 
po pasaulinio karo kokį lai- njį. -i • 1Q41 
ką klebonavo lietuvių para- riKniKai 
pijoj Omaha, Nebraska, pa
skiau Detroite, Mich.

Wiltrakienė didžiuojasi,

("Draugas” Aeme telephoto)

Kiti trys Wiltrakienės sūnūs: Edvardas, George ir Jack Wiltrakiai. Edvardas yra 
inžinierijos korpuso pirmasis leitenantas, 28 m. amž. George yra gydytojas, tarnavęs 
įvairiose Illinois valstybės ligoninėse, bu- vęs internu Cook apskrities ligoninėj, o 

paskutinį laiką valstybinėj ligoninėj Peoria. Vasario 1 d. jis pašauktas į medikalinį 
korpusą Grant stovykloje. Jack tarnauja karo laive Saratoga vyriausiuoju mechaniku.

Visų Šventųjų jMirap. — ge- 
■ gūžės 11 ir liepos 13 d.

Dievo Apvaizdos parap. — 
Šv. Jurgio parap. — gegu- birželio 1 ir rugpiūčio 3 <1. 

žės 18 ir rugpiūčio 31 d. Šv. Mykolo parap. — lie-
Šv. Kryžiaus parap. — bir- pos 20 d

riuomenės inžinieriniam kor Į kad ji gyvena Amerikoj, 
puse pirmasis leitenantas, Į laisvoj šaly, kur žmonės ne- 
Arlington, Va. Buvo parvy- varžomi. Kitaip būta Lietu- 
kęs aplankyti motiną. voje caro laikais.

rurami' Aeme teiepnoto)

želio 22 ir rugpiūčio 17 d. 
Nekalto Prasid. Šv. Pane

lės parap. — birželio 29 ir 
rugpiūčio 24 d.

Gimimo Šv. Panelės parap. 
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.

šv. Antano parap. — bir
želio 15 ir rugsėjo 14 d.

Aušrote Vartų parap. — 
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
— gegužės 4 ir liepos 27 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 25 ir rugsėjo 21 d.

Šv. Kazimiero parap. — 
liepos 6 ir spalių 12 d.

“Draugo” — rugsėjo 1 d. 
L. Vyčių — liepos 4 d. 
Labdaringos Sąjungos —

gegužės 30 d.
Šv. Kazimiero Akad Rė

mėjų — rugsėjo 28 d.
Chicagos Provincijos Para

pijų Chorų —.birželio 28 d.

Wiltrakienės brolis majoras kun. George F. Jonaitis, 
tarnavęs U. S. kapelionu per pasaulinį karą. Dešinėje 
penktasis Wiltrakienėe sūnus Juozas VViltrakis, kurs per 
pasaulinį karą savanoriu buvo įstojęs kariuomenėn Ir 
buvo apmokamas, kaip tasai karas užbaigtas. Jis yra 
vedgs ir gyvena Chicagoj.

KNYGOS GAVĖNIOS LAIKUI
Marijos Gyvenimas.......................................................................... .... 35c
Apmąstymai apie 7-nius Marijos Sopulius su novenomis ir

gavėnios skaitymais ........................................................... . 35c
Istorija Seno ir Naujo Testamento su 48-niais paveikslais 25c 
Gydyklos Nno Baimės ir Mirties pav. parodo blogo ir gero

žmogaus pasielgimus . ........................................................... 50c
Kantiėkos — visokios giesmės .................................................. $1.75
šventųjų Gyvenimai — kiekvienai metų dienai—kietais apd. $7.50
Kontriojl Elena — graži pasaka .................................................. 25c
Mikaldos Pranašystės ........................................ ................... .. 25c
Lengvas Budas Išmokti Angliškai ........................................... .. 35c
Aukso Altorius — maldaknygė .................................................. 50c

Ta pati maldaknygė dailiais celuloido apdarais ----  $1.65
Žolių Knygelė — aprašo visokias žoles ir šaknis ............ 25c
Geros Trajankos................ 60c .... arba 3 pakai už .... $1.50
Nervų Arbata .......................................................................................... 65c
Vidurių Reguliavimo Arbata ......................................................... 60c
Dusulio Arbata .............................................................................  60c

M. BUKAITIS,!
333 Dean Road, Spencerport, N. Y.

Warebous«: 9401 So. Stony Island Ave.. tei.

D1NING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — ItE- 
FR1GEKATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
All Natšonally Advertlacd Itcnu.

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI; 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2199

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS;

806 VVest 31 st Street 
Chicago, III. 

Telcfonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STRĘET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

u
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Antradienis, kovo IS, 1941

KATALIKŲ MUZIKOS FESTIVALAS
Catholic Music Educators Choro dirigentu bus Da- 

Association surengia antrą-, vid Nyvall, Jr. Choras bus1 
jį metinį muzikos festivalą, sudarytas iš choristų šių 
kurs įvyks penktadienį, ko-'mokyklų: St. Casimir aka
vo 23 d., vakare Civic Ope- į dėmi jos, Providence High, 
ra rūmuose. Immaculata, Immaculate

_ , . , .. . o Conception iš Elmhurst, OurDalyvaus rinktinis 800 i , . „ x. ’ ,, , , , ... i Lady ir Resurection akade-balsų choras, koncertinis, .. Tmijų, Loretto, Lourdes, Sie-100 instrumentų benas „... . , . . , na, St. Mary, St. Michael ir100 narių simfoninis orkes- ~ n , f.
tras. St. Scholastica.

Orkestrui nariai parinkti 
iš mokyklų: St. Mary, St. 
Martin, Immaculata, Aqui- 
nas, Holy Family, Trinity, 
Loretto, St. Casimir, De La 
Šalie, De Paul, St. Rita, Leo, 
Mt. Carmel, St. Scholastica 
ir Academy of Our Lady.

Benas taip pat sudarytas 
iš kelių katalikiškų moky
klų benų. Jame bus ir šv. 
Kazimiero akademijos beno 
narės.

šiuo festivalu norima pub 
likai parodyti, kas veikia
ma katalikiškose vidurinėse

Direktuos Adam P. Lesin-į mokyklose muzikos srityje, 
sky. ' kokia pažanga daroma.

'n r x Trr: % Y

NEPAPRASTAS VIESULAS IŠTIKO IR CHICAGĄ

C'Draugas" Acine telephoto)

Aukos Lietuvos 
Vadavimui APLINK MUS

(Sąrašas Nr. 6) 
Lietuvos Nepriklausomy-

X Aplink mus labai daug 
yra Juozapų — dvasiškių.

bės paskelbimo sukakties biznierių, profesionalų ir pa
minėjimo proga buvo sudė
ta virš $1000 aukų Lietu-

prastų darbininkų, kuriuos 
sunku būtų visus išvardin-

vos vadavimui. Čia seka pa- ti. Vardo dienos proga vi-
pildomas aukotojų sąrašas: 

Po $5.00: Dr. St. Biežis,
Juoz. Vilimas, Pet. Masokas, 
Ona Satūnas.

sus vienu žodžiu sveikinam.

X Bridgeporto šv. Jurgio 
parapijonys sveikina kun. 
J. Prunskį vardo dienos pro- 

Borchert ir Vincas ir Ste- Į ga už teikiamus pamokini-
fanija Mereckiai po $1.25.

Po $1.00: M. Undraitis,
M. Kriemenis, J. Legner- 
Legnugaris, F. Lapinskas, 
D. Jankevičius, S. Kiela, K. 
Katkevičienė, L. Jusevičia, 
P. Miller, M. Vaidyla, A. 2i- 

' lis, E. Labanauskas, Jos. 
Paul, P. Butris, A. Trakše-

mus bažnyčioje ir draugijų 
susirinkimuose. Siunčia prie 
Aukščiausiojo maldas, kad 
jis suteiktų palaimos ir gau
sių serafiškų malonių dar
buojantis Dievo ir Tėvynės 
labui.

X Misijonieriui kun. J. 
Dambrauskui, MIC., Šv. Jur

CHICAGĄ IŠTIKO 
VIESULAS IR ŠALTIS

Nepaprastas viesulas ir 
šaltis ištiko Chicagą. Šį 
sekmadienį popiet atbanga
vo iš North Dakotos ir va
karinės Minnesotos ir sužny 
bo miestą ir apylinkes. Tę
sėsi per naktį ir dar vakar 
visą dieną.

Sekmadienį ryte buvo 37 
laipsniai, o vakare 8 laip 
sniai aukščiau 0. Vakar ry
tą buvo 3 laipsniai aukščiau 
0.

PAGAMINTA MIŠIŲ 
GARSINĖ FILMĄ

lis, M. Urbonas, Anna Rite,, . , - •••iv
Praeito sekmadienio pavakarėj Chicagoj žmonės gatvėse ištikti viesulo. Čia rodo- Matukas dr A P Stulga ^10 naznycios mislJU lanay-

ma, kaip žmdnėms sunku praeiti pro nuplėštą ir sulamdytą vienos krautuvės prieša
kio užlaidą. Viesulas padarė didelius nuos tolius. s ^-9^

Triukšmas policijos 
nuovadoje

Apie 300 moterų, vyrų ir

Chicago Civic Operos rū
muose kovo 31 ir balandžio 
1 dieną bus pirmą kartą 
rodoma garsinė šv. Mišių 
filmą, kuri pagaminta kuni- vaik4 šeštadienį susirinko į
gų servitų pastangomis. Mi-' Austin policijos nuovadą 
šių celebrantu yra kun. J. tikslu identifikuoti areštuo- 
R. Keane, O.S.M. (servitas), tus tris Plėšikus, kurių spe- 
Sopulingosios Dievo Moti- cialybė buvo iš praeinančių
nos nuolatinės novenos įku 
rėjas. Šventų apeigų eigos

šaligatviais moterų rankų 
išplėšti rankinukus (pinigi-

aiškintojas yra prelatas Fui- nes)- T110 būdu šie pikta
ton J. Sheen, D.D.

Filmą pagaminta Sopulin-
dariai kas 
pelnydavo

vakarą mieste 
nuo 40 iki 50

Pranešta, kad apie kovo gosios Dievo Motinos baž- dolerių.
17 dieną per paskutinius 40 
metų nebūta tokio didelio 
šalčio.

Žiniomis iš N. Dakota, 
Minnesota ir kitų valstybių, 
kurias palietė viesulo ir šal
čio banga, apie 50 asmenų 
žuvo nuo šalčio ir kitose 
nelaimėse.

nyčioje, Chicagoj.

Jaunų Moterų 
Pramoga

Dievo Apvaizdos parapija.
— Jaunų Moterų draugija 
rengia “bunco” ir kortavi
mo vakarą kovo 20 d., 7:30 
vai., parapijos salėj. Pelnas
skiriamas parapijai. Dova- ! sijos ir jos baigsis 40 va- J. C. Vebell, A. ir O. Kon- peticija. Ketvirtadienį repe-

Marąuette Parke 
Misijos Ir Atlaidai

„ „ , „ , , tojai siunčia gražiausius lin
’ . kėlimus vardo dienoje. TeN. ir St. Drasutis, P. Rus- . , .... , .T , ,T . Auksciausias suteikia palai-teikaite, J. Dambros, P. Vait , . ... , T. ., . .. . mos malonių, dirbant Kns-kaite, Marijona Dambros, A. , , , v„ ’ .v. - ~ taus vynyne, vedant žmoniųJ. Salasevicius, P. Pormahs, . , .. ...i ,. , , sielas išganymo keliu.1 Bumbliene, Jonas Grigai, I.

X Vyrų chorui žinoti. Šią 
savaitę Vyrų choro repeti-

Švč. P. Marijos Gimimo ir J. Zeleckiai, Z. L. Gedvi- 
parapijos bažnyčioje, 68 gt. las, J. Berkeliai, J. Puishis,
ir Washtenaw avė., Mar-Į M. K. šilis, P. Sutkus, P. Įcija bus trečiadienį (kovo 
ąuette Parke, rytoj, kovo Bargaila, J. Paukštis, C. 19) sykiu su L. Vyčių Chi- 
19 d., prasideda šventos mi- Stulas, V. Vilkas, L. Vilkas, cago apskr. choro vyrų re-

nų bus gražių kiekvienam landų atlaidais kovo 25 die-,drotai, N. N., K. Shaulis, 
staliukui, taipgi daug “door ną, antradienį. Atlaidai pra-! Amilia Lucas, dr. J. P. Poš- 
prizų”. Po lošimo bus kavos i sidės sekmadienį, kovo 23 ka, F. G. Daužvardis, M.

ticija bus vienų merginų iš 
Vyčių choro.

X L. G. F. 1 skyr. Bridge
porte sveikina veiklų narį

.... . . ------------------------,-------- Juozą Bubnį ir jo sūnų Juo-
kus, G. Sereyka, P. Nausė- zą, kuris užima svarbią vie- 
das, J. ir M. Guizdas, A.
Kazlauskas, P. Galskis, N.

dieną, Vadinasi, misijos bus Kaupas, D. Kaupas, 
tęsiamos ir per atlaidus. p<) 50c; A Jociug g Zen 

Iri'
po 8:00 vai. mišių ir vaka-

ir pyragaičių. Visus kviečia 
dalyvauti ir tuomi paremti 
parapiją.

Jie yra: Russell Kolbrook, 
24 m., Chester Bujnowski, 
22 m., ir John Zinsmeister.

Apie 60 nukentėjusių mo
terų juos pažino ir pasira-

Dievo Apvaizdos Jaunų rais 7:30 vai. pamokslus lie-
Moterų draugija dalyvaus ; tuviškai sakys kun. J. Kup- joĮjn (?)
bendroj šv. Komunijoj sek- revičius, M.I.C. Be to, vaka- 
madienį, kovo 23 d., 9 vai. rais kaip 8:00 kun. P. Malo- 

šė prieš juos skundą. Tarp ryto. Visos narės privalo ney, pranciškonas, pamok
oj vakarą, <:30 vai., Auš- moterų buvo ir Mrs. Anna dalyvauti ir padėkoti Die- sius sakys angliškai. Puiki Pastebėjus klaidas varduo

ros Vartų parapijos salėje, Nickrent, 72 metų amž. Vie- vuį ug suteiktas malones. proga naudotis mūsų jau- ge ar sumose) aukotojai pra
M. P.

tą pašto įstaigoje, mieste.

Garbės Narių 
Pagerbimas

X Sočikagiečiai sveikina 
nuolatinį “Draugo” kores
pondentą Juozapą Stanaitį.

sykiu su Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių Draugijos mėne- 

Iš Marąuette, Mich., pra-J sinių suslriukimu, jvyks-Ga- 
kad Superior ežere

nas šių plėšikų ją parbloškė 
ant šaligatvio ir sunkiai su
žeidė, kai ji nenorėjo pa-^IIIIJUw,plA2>lJLŠJULIAA4>14ij f v KjR** AtZlUtJ, Keli JI IJLCIIUI CJU yd' ■■ ■

rbės Narių pagerbimas ir ■ duoti rankinuko. Moters Nauji pajamųnešta,
žuvo daugiau kaip 20 žukli- diplomų įteikimas. | ranka įlaužta
ninku, kurie, naudodamies Garbės nariams bwo iš-*. Tarp susirinkusiųjų 
ledu žuvavo ir smarkus ve- siųsti laiškai šiuo reikalu.
jas ledą suskaldė į lytis. Ke- Pereitame susirinkime aps- 
liolika kitų išvaduota, arba krities atstovai bei atstovės

nutarė kuo gausiausiai da- pašalinti iš akių. 
lyvauti susirinkime bei pa 

Pačiam Chicago mieste gerbime. Todėl labai prašau 
viesulas padarė daug nuo
stolių.

kilo Į
triukšmas ir grasinimai su 
piktadariais tuojau apsi

mokesčiai
Žiniomis įs 

legislatūros žemesniųjų rū

Po vasario 16 d. Patsy 
Ališauskaitė $3.00.

X Šiandie Šv. Juozapo — 
visų Juozapų vardadienis.

nimui. šomi apie tai pranešti Lie- “Draugo’ agentas West
Parapijos klebonas gerb. tuvos Konsulatui, 30 No. La Pullmane, Karolis Raila,

kun. A. Baltutis kviečia vi- Šalie St. sveikina savo kostumerius
sus parapijiečius ir kitus . . Juozapus: Bimbą, Stuką,
gausingai lankyti misijas ir Liet. Nepr. Dien. K-tas strazdą, Vaitkevičių, Plan- 
40 valandų atlaidus. Tas yra kę, Gaidelį, Venckų, Jan-

Springfieldo, gražiausia proga pelnyti (Jj(jg|j (Jdi$|’()i Vdkdf jkauską (Marąuette Park) ir
Dievo malonių, kurių kiek-

patys išsivadavo.

Tėvyne, o saldus žodi! 
mūsų neapvilti, bet kuo ! Mielas gimtosios kalbos gar 
skaitlingiausiai dalyvauti. < se svetimam krašte.

“THAT LITTLE OARffE** lnter-naVlCartooBCo.,W.Y.—Bj> S. Liflk Į

c'mok!
6ET A OM-'
vue'^E oniX Got 
FlFTEEM MORE

MlMUTES.—

G^E 'EM A 
HEACTHY LOOK,“ 
UETŠ GO-

CHUOMIC COOMER RBADEOS 
/**

GEEuJizs’ 

These carx>s 

Ane SYtcveY 
UhA-M-M— ' 

Come ouy, 
Yoo įtu RASCAU 1

\'u-YELLTHt

(0OM6 OMER. 
Q0lY
CoME OOV,

dirbti. Policija suskubo juos mų atstovas William Vi- į vienas žmogus būtinai rei- į SldllfČ 
cars, demokratų atstovų ly- į kalingas, jei nori jaustis 
deris, pranešė, kad jis to
mis dienomis įteiks bilių, 
kuriuo pirkimo mokesčiai 
turėtų būti pakeisti mokės 
čiais už pajamas.

Jis pasiūlys 2 nuošimčius 
mokesčių už pajamas su iš
imtimi nevedusiems 500 dol. 
ir vedusiems 1,000 dolerių.

laimingas. 40 valandų atlai
dų dienomis bus svetimų ku

Vakar Chicagoj siautė du 
dideli gaisrai. Vienas — Mo- 
nark Freight Lines namuo-nieru. Tad ir yra proga vi- ,L se> 2263 Lumber gt., kitas

siems atlikti savo dvasines °
priedermes, kad laimingai 
sulaukti linksmosios Kris
taus Prisikėlimo šventės.

— namuose, 6843-45 South 
Halsted gt. Vienur padary
ta iki 200,000 dol. nuosto
lių, kitur iki 10,500 dol.

ThEYrE so 
Crookeo 
T«EYCANT 
EVEM LooyC 
A C A 17.10 (N 
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312 vyrų priimta1 
75 netinkami

Praeitą šeštadienį iš Chi
cagos drafto boardų kariuo
menėn 312 vyrų priimta, 75 
pripažinti netinkami ir 6 ati 
dėti tolesniam patikrinimui.

Tarpe priimtųjų yra: (14 
wardo) L. Urban, J. Kalec- 
kas; (21 wardo) G. Petra- 
kis, W. Tyszka, John Ligas 
ir Leo Oksas; (25 wardo) 
Paul Zakis (savanoris); (33 
vvardo) G. Shereikis (sava
noris).

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — ISpūtę viduriai?

Kada tik užalkemSa Jūsų žarnos 18- 
punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas. užkletSJimas, Imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- 
suojantl, kramtoma guma Švelniai 
bet tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte Jausi

te tikrą palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų Ir senų millonaj 
naudojasi nebrangiu PEEN-A-M1NT. 
Jis tinka Ir Jūsų Seimai. Nusipirklt 
FEEN-A-MINT Šiandien.

.1

Ugniagesis sužeistas
I

Gesinant gaisrą taverne, i 
852 W. Madison gt., sužeis
tas ugniagesis Vernon War-, 
ren, 30 m. amž.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iisinarinimų ir Šiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. VirS 17 milijonų bon- 
kučiu jau iSparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūa bonkutę 
Pain-Expellerio. RrikakuHte Pain- 
Expelkno su inkaru ant dėžutės.

UTHUAMIAI, l»S

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrikStynom ir kito
kiem Bank lėtam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

756 W. 3 Įst Street
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670

Kaupą (West Side). Visiems 
teikia glėbius sveikatos.

X USA Karo Laivyno A- 
kademiją Annapolyje šiuo 
metu lanko lietuviai: Cuble 
iš Montello, Mass., Klimas 
iš Bayonne, N. J., Skarulis 
iš Brooklyn, N. Y., Kazake
vičius (Castello) iš Law- 
rence, Mass., Koplewski iš 
Dowagiac, Mich., Mentūnas 
iš Ithaca, N. Y., ir Paser- 
vich iš Middletown, Conn. 
O Militarėj Akademijoj 
West Point randasi Meston 
iš Worcester, Mass., Skaland 
sunas iš Edwardsville, III., 
Waiciukauskas iš Mounds- 
ville, W. Va.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ”

mARCLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 94! ME™

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocycles)


