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TRUMPAI
P. T.

Anądien britų ambasada 
rius J. A. Valstybėms lordas 
Halifaxas New Yorke kalbė 
damas, kaip paprastai, bau
gino amerikiečius nacių bau 
bu. Jis nesivaržydamas pa
reiškė, kad jei Hitleris lai
mėsiąs karą Europoje, tai 
po to jis tuojau užatakuo- 
siąs ir Ameriką, taip kad 
Amerika nė nesuspėsianti 
jsiginkluoti ginimuisi. Tuo 
būdu ambasadorius lordas 
amerikiečiams davė suprasti, 
kad Amerika skubiau ir 
sparčiau ginkluotus ir Angli
jai padėtų sutriuškinti Hit
lerį. Bauginti Ameriką Hit 
leriu yra paprasta karinė 
propaganda. Anglijai tas 
daug naudinga, bet Ameri
kai — pavojinga.

IR AMERIKA REMS JUGOSLAVUS
’ į T ?

Mirė Buv.Draugo Administratorius Jugoslavai Gi Atsisaką
° Patvirtinti Ašies Sutartį

Kunigas Jonas B. Kloris 
Mirė Vakar Anksti

Pirmasis Jaunųjų Kunigų Chicagoj. 
Pernai 25 Metų Sukaktis

CHICAGO, III., kovo 28 d. 
— Anksti šį rytą, 1:45 vai., 
Loretto ligoninėj mirė Kun. 
Jonas B. Kloris. A. a. Kun. 
Kloris mirė nuo širdies ata
kos.

reigų a. a. Kun. Kloris matė 
reikalo ir rado laiko dirbti 
ir platesnį visuomeninių dar 
bą.

Jis kuri laiką buvo “Drau-
(Nukelta į 8 pusi.)

Naujieji valdovai

šį kartą lordas Halifaxas 
pirmą kartą viešai paskelbė I
svarbiuosius principus, dėl 
kurių britai kariauja. Tie 
principai yra keturi:

1. Kiekvieno žmogaus sie
los absoliutės vertės religi
nis principas;

2. Personalumo ir sąžinės 
pagarbai moralinis princi
pas;

3. Individinės laisvės prin
cipas;

4. Naminis šeimos šventu
mo ir solidarumo principas.

Iš minėtų principų, sakė 
ambasadorius, iškyla ketu
rios teisės, būtent:

1. Įstatymais nustatyta 
teisė laisvai galvoti, šnekėti 
ir veikti.

2. Laisvojo 
teisė;

3. Gyventi be agresijos, 
neteisybės ir skurdo baimės 
teisė;

4. Tikėti ir melstis kaip 
sąžinė diktuoja teisė.

Už tuos principus ir teisės 
šiandie britai kovoja su di
džiausiu mūsų laikais žmo
nijos priešu Hitleriu, 
Halifaxas.

APSISPRĘSKIT, 
VOKIEČIAI 
JAPONAMS
BERLYNAS, kovo 28 d. —

Vokietijos politiniai sluoge 
niai duoda suprasti, jog šiuo 
metu esąs Berlyne Japoni
jos užsienio reikalų ministe
ris Matsuoka pasitarimams 
su Vokietijos vadais turės 
skubiai apsispręsti ar Japo
nija pasirengus tuojau ak-

Kun. Kloris staiga susirgo tingai išeiti į karą prieš An- 
antradienio rytą ir vakare, gli ją ar lauks, kad vėliau 
skubiai nugabentas Loretto' viena turėtų kovoti prieš 
ligoninėn. Tačiau naktį iš Angliją ir Ameriką kartu.

šiuo momentu Japonija tu 
retų užimti Singapūrą, pa
reiškia šie sluogsniai, arba 
vėliau, laimėjusi Vokietija ir 
Italija gali parodyti nesu3i- 
domėjimo Japonijos kovose. 
Prieš U. S. ir Angliją

Berlyne atvirai kalbama, 
jog Japonija įgyvendinti sa
vo svajones Tolimuose Ry
tuose tegali tik atvirai išei
dama prieš Ameriką ir An
gliji-

Todėl, jei Japonija nori
guodžio šias savo svajones paversti 

(Nukelta į 8 pusi.)
sakė

ketvirtadienio į penktadienį 
a. a. Kun. Klorį užklupo an
troji širdies ataka ir, prie 
męs iš Kun. Abromavičiaus 
paskutiniuosius sakramen-

bendravimo tus, jis mirė anksti šį rytą. 
Pirmasis kunigas

Pereitų metų gruodžio mė
nesį a. a. Kun. Kloris pami
nėjo kunigystės 25 metų su
kaktį.

Iš čia gimusių lietuvių ku
nigų a. a. Kun. Kloris buvo 
pirmasis kunigas, įšvęstas į 
kunigus 1915 m.
22 d.

Kunigavimo metu Kun. 
Kloris ėjo vikaro pareigas 
Dievo Apvaizdos ir Aušros 
Vartų parapijose. 1918 m. 
paskirtas klebonu į Šv. Bal
tramiejaus parapiją, Wauke- 
gan, III., kur išbuvo 13 metų. 
Dėl silpnos sveikatos iš šių 
pareigų buvo paliuosuotas.

Ir 1932 m. paskirtas vika
ru į šv. Antano parapiją, 
Cicero, III.
Visuomenės darbininkas

Be tiesioginų kunigo pa

Popiežiaus Taikos
Kalba Velykoms

VATIKANO MIESTAS, 
kovo 28 d. — Aukšti Vati
kano sluogsniai šiandie pra
neša, jog Popiežius Pijus XII 
ruošia formalų atsišaukimą, 
kurį jis paskelbs Velykų 
sekmadienį, kovo 13 dieną. 
Šis atsišaukimas bus skiria-

Hitlerio valdomoj Vokieti
joj naciai nesiskaito su ka
talikų kunigais. Vatikano su 
nacių vyriausybe padarytas 
konkordatas nėra formaliai 
panaikintas, bet Vokietijoje 
ta sutartis ignoruojama, ta
rytum, jos nebūtų. Konkor
dato sąlygomis katalikų ku
nigai yra laisvi nuo karei
viavimo. To nepaisant, šian
dien Vokietijos kariuomenė
je daug jaunų katalikų kuni
gų tarnauja eiliniais karei- --------------------------------------
viais. Katalikų kapelionų — kūpąs kreipės į nacių vyriau 
kuo mažiausias skaičius. Gi sybę ir atsišaukė į visą vo- 
kunigams kareiviams yra kiečių tautą, kad katali- 
griežtai uždrausta eiti bet kams būtų leista tų mirusių 
kokias savo kunigiškas prie- kunigų kūnus parsivežti į sa 
dermes, o ypač laikyti Mi- vo parapijas ir juos bažny- 
šias. tiniai palaidoti. Tas nepadė-

----------- . jo. Nacių vyriausybė atme-
Nemažas skaičius katalikų tė šį kardinolo žmonišką 

kunigų žuvę nacių koncentra prašymą. Na, ir ko bus lo
cijos stovyklose. Kardinolas liau sulaukta Vokietijoje tu- 
Bertram Breslavo arkivys-• rint tokį pagonišką režimą!

("Praueas” Acme teb-photo>
Gen. Richard Dusan Simovič (kairėje), pasiskelbęs Ju

goslavijos premjeru sugriovus regento princo Pauliaus 
vyriausybę, padariusią sutartį su Hitleriu. (Dešinėje) Ju
goslavijos 17 m. amž. karalius Petras II, kurs užėmė sostą.

MANS,JfcLRS, kovo 28 d. 
— šiandie apie 10,000 šio 
miesto gyventojų sudarė de
monstracijas Place de la 
Bourse, kur 1934 m. žuvo 
Jugoslavijos karalius Alek
sandras. Demonstrantai šau
kė: “Tegyvuoja Jugoslavi
ja”.

ROMA, kovo 28 d. — Mu- 
ssolinio vyirausiajai dukte
riai, Eddai šiandie suteikta 
bronzos medalius už pasižy
mėjimą padedant sužeistie
siems ligoninės laive Po, ku
ris apšaudytas torpedomis

Jugoslavija Nori Būti Neutrali 
Visoms Valstybėms

BELGRADAS, kovo 28 d. 
— Šiandie Jugoslavijos vy
riausybė, kuriai vadovauja 
septyniolikos metų karalius 
Petras II, atsisakė ratifikuo
ti prieš tris dienas sudarytą-

MASKVA, kovo 28 d. — 
Dvidešimt tūkstančių Mask
vos provincijos ūkininkų ir 
darbininkų šiandie iššaukta 
pradėti dviejų dienų praty
bas kaip atmušti priešo pa
ra šutininkus.

KAIRO, kovo 28 d. — An 
glijos kariuomenė skubiai ve 
jasi besitraukiančius betvar
kėj italus, kurie bėga Eritrė
jos sostinės Asmaros linkui. 
Paskutiniuoju laiku anglų ka 
riuomenė užėmė svarbiausią
ją kalnų, tvirtovę Keren.

7ICHMOND, Ind., kovo 28
Valonos uoste kovo 14 dieną.! d ~ CI° unij°s v‘ula',- į" 

rie vakar po kruvinų riaušių 
tarp pikietininkų ir policijos 
buvo suareštuoti, šiandie iš
leido atsišaukimą ragindami 
narius nutraukti pasipriešini 
mus prieš atidarymą Intcr-

BERLYNAS, kovo 28 d. —
Šiandie Matsuoka įteikė Hit 
leriui Japonijos imperato
riaus dovaną — rankų darbo
miniaturinį gėlių vežimėlį.t nationai Harvester dirbtu- 
Tai esanti brangi retenybė, vių.

Berlyno protestai
Jugoslavijai

BERLYNAS, kovo 28 d. — 

Šiandie Vokietija nekantriai

ANGLIJOS
BOMBOS
VOKIETIJOJ
LONDONAS, kovo 28 d. --- 

Aviacijos ministerija šian
die praneša, jog Anglijos la
kūnai pereitą naktį pravedi 
smarkias atakas Vokietijoj 
industriniuose centruose Du- 
esseldorfe ir Cologne, kur 
panaudota daugelis didžiųjų 
bombų.

Taip pat pravestos atakos
“invazijos uostose” — Dun 
kirke, Breste ir Calais.

Jūros kovose, pasak admi
raliteto, submarinas Par- 
thian apšaudė torpedomis 
6,000 tonų krovinių ar ka
riuomenės transportinį laivą 
ir 10,000 tankerį Italijos ka
ro laivų saugomoj laivų gru 
pėj į pietus nuo Italijos. 
Atakos Londone

Šį rytą Vokietijos orlaiviai 
privertė paskleisti Londone 
pavojaus signalą. Tai pirmie
ji vokiečių orlaiviai virš sos
tinės nuo kovo 20 dienos. Ta 
čiau ir šie trys orlaiviai, 
skrendą Londono linkui pa
suko atgal nenumetę bombų. 
Gaisrai Cologne

Nėra jokių pranešimų apie 
vokiečių nakties atakas An
glijoje pereitą naktį.

Tuo tarpu anglų lakūnai 
atakose ant Cologne pereitą 
naktį sukėlė milžiniškus gai
srus. Duesseldorfe sprogi
mai pastebėta dirbtuvių apy
linkėje.
Rooseveltas seka 
įvykius
PREZIDENTO LAIVE, ko

vo 28 d. — Prezidentas šiuo 
metu baigia savo žuvavimo

Anglams reikia
Amerikos maisto
WASHINGTONAS, kovo 28 

d. — šiandie Washingtone 
sužinota, jog Anglijos vy
riausybė patiekė sąrašą mai-

mas visoms kariaujančioms' sto reikmenų, kurių pirmoje 

valstybėms ir valstybėms,
kurios gali įsivelti į karą.
Paskutiniųjų tarpe įtraukia
ma ir Amerika.

Ši kalba bus transliuoja
ma visam pasauliui vokie 
čių, anglų, prancūzų, grai
kų, slavų ir japonų kalbc 
mis.

Laukiama, jog Popiežius 
savo kalboje patieks penkis 
taikos nuostatus, kuriuos jis 
pareiškė per pereitas Kalė 
das.

vietoje yra pieno ir mėsos 
produktai.

Vienas kabineto narys pa
reiškė, jog pravėdus para
mos Anglijai įstatymą pir
miausia anglai pareikalavę 
sūrio, kondensuoto pieno, 
kiaušinių, lašinių, lajaus ir 
daržovių aliejaus.

Taip pat sakoma, jog ga
lima, kad anglai pradėtų 

pirkti 
tabako

Amerikoje 
nes anglų 
esanti labai menka.

tabaką,
atsarga

laukia galutino naujosios ka, kelionę, bet visų tariamųjų 
rinės Jugoslavijos vyriausy-j atostogų metų Prezidentui 
bės atsakymo sąryšyj su ne- buvo pranešinėjama apie pa 
senai sudarytuoju paktu. [skutiniuosius įvykius, ypač 

apie įvykius Jugoslavijoje 
Artimieji žmonės praneša.Vokietija pareiškė nauja

jai vyriaausybei protestą dėl jog Valstybės departamento
tariamų persekiojimų nukrei pranešimus Prezidentas gau 
ptų prieš vokiečius Jugosla- davęs per laivyno radio 
vijoj.

Tuo tarpu nieko autorite
tingai nepareikšta kokių žy
gių Vokietija msis, jei Jugos 
lavija atsisakytų formaliai 
paktą patvirtinti.

Tuo tarpu Prezidentas Roo 
seveltas pasirašė proklama 
cija, kuria eksportuoti gyvu 
liūs, žuvis, riebalus ir tam 
tikras sprogstamąsias me 
džiagas leidžiama tik gavus 
specialų tam leidimą-.

ją senosios vyriausybės su 
tartį su ašimi. Tuo tarpu 
Jungtinės Valstybės pasiun
tė pasižadėjimą teikti pilną 
paramą, jei Jugoslavija bus 
priversta gintis nuo Vokieti
jos ir Italijos kariuomenių.

Jungtinių Valstybių minis 
teris Jugoslavijai, Arthur 
Bliss Lane įteikė vyriausy 
bei notą, kuria pareiškiama, 
jog Jugoslavija gali gauti iš 
Amerikos visokią paramą, 
“kaip ir kitos valstybės, ko
vojančios, kad išlaikytų savo 
nepriklausomybę ir neliečia
mumą”.
Paktas žus

Aukšti diplomatiniai šiuo 
gsniai pareiškia, jog Jugos
lavija pranešusi Vokietijai, 
kad sutarties nuostatai ne
bus galima išlaikyti, “nes tai 
būtų prieš tautos valią”.

Paskutiniajam posėdyje, 
sakoma, ministerių kabine
tas nutaręs, jog Jugoslavija 
laikysis pilno neutraliteto, 
kuris bus taikomas vienodai 
Anglijai, Graikijai ir ašies 
valstybėms.
• Jugoslavijos kariuomenė, 
kuri šiuo laiku siekia 1,200,- 
000 pilnai apginkluotų karei
vių, paruošta pasipriešinti 
Vokietijos ir Italijos armi
joms, jei jomis būtų norima 
pasinaudoti priversti Jugos
laviją laikytis prieš tris die
nas sudarytojo pakto.
Nori taikos

Diplomatiniai sluogsniai 
praneša, jog gen. Simovič pa 
reiškęs Vokietijos ministe • 
riui Victor von Heeren, jog 
Jugoslavija nori pasilikti ir 
ateityje taikingoje nuotaiko
je su Vokietija ir Italija, 
kaip ir su kitomis valstybė
mis.

Tačiau diplomatai įsitiki
nę, jog Jugoslavijos vyriau
sybė visą situacija dabar pa
vedė Hitleriui.
Neutralieji sluogsniai gi įsi

tikinę, jog Jugoslavija sten
giasi kaip galima ilĮiau pra
tęsti vokiečių žygius, kad ga 
lėtų kaip galima geriau kari
niai pasiruošti.

JOHNSTOWN, Pa., kovo 28 
d. — CIO unijistai šiandie 
pradėjo streiką Bethlehem 
kompanijos Cambria dirbtu
vėse, John8town miestelyj 
kai tik prieš kelias valandas 
prieita susitarimo tos pa
čios kompanijos vyriausiose 
dirbtuvėse Bethlehem, Pa

Giedra, šiaurės vėjai.
Saulė teka 5:47 vai., saulė

i leidžias 6:13 vai.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Banis. Po $3.00 — FrankKcnosnos Žinios Fmhrer. po $2.00 — juo-
Po pamaldų po piet rytoj zas Steponka, Ona Kava- 

jvyks Tretininkų susirinki- liauskienė, Vincas Ališaus- 
mag. kas, Antanas Lebeckis. Po

_______ $1.70 — George Holmgren.
Pereitą sekmadienį įvyko P° $1-50 — Louis Hauser, 

Juozapų ir Juzefinų bankie-' Povilas Pliutas. Po $2.00 — 
tas parapijos salėj. Buvo Kaz. Šimanskis.
susirinkę su virš 100 žmo- Po $1Oo — klebonas, Vin- 
nių. Ūpas buvo gražus ir caa Karčiauskas, Kaz. Ša- 
visi patenkinti pagamintais rauskas, Petras Urbickas, 
valgiais. Šiuo parengimu Marijona Baradinskienė, 
rūpinosi Juozas Vyšniaus- juozas glįakis, Pranas Ba
kas, Jonas Druktenis ir mū- rodica, Juozas Žilius, Judi- 
sų klebonas. ta Urbickienė, Ernest Gets-

Sekantieji prisidėjo prie 
surengimo šio bankieto: $2 
— Juozas Švelnys, Juozas 
Bartašius, Juozas Juzėnas 
ir Juozas Šliakis. $1.50 —
Juozas Vadapolis. $1.00 —
Juozas Barodica, Juozas 
Barškaitis, Juozas Blaževi-
čia, Juozas Butkus, Juozas 
Dapkus, Juozas Daukša, Sr., 
Juozas Daukša, Jr., Juozas 
Kiserauskas, Sr., Juozas Ki- 
serauskas, Jr., Juozas Lau
cius, Juozas t Sakalauskas, 
Juozas Šaulys, Juozas Ta- 
mokaitis, Juozas Vaičeliū- 
nas, Juozas Žilius, Juozas 
Vyšniauskas, Juzefina Bar-
tašienė, Juzefina Zalatorie-*
nė, Juzefina Čekienė.

Laike pietų prie stalų se
kantieji paaukojo po $5.00 
— Juozas Švelnys, Antanas

Lietuvis
Kandidatuoja

Cicero
Rinkimuose

Iš KOVOS PPIF FABRIKO RICHMONDE
* t-. i em • 1
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chman, Kaz. Paulauskas,
Mei Rechey, Pranas Stan
kus, Stasys Juška, Jonas 
Masilionis, Stasys Petrošus,
Adomas Petrošus, Pranciš
ka Arlickienė, Veronika Je- 
siulienė, Juoz. Barškaitis, Ci
ną Valauskienė, Dom. Ka-_____________________________________________ ___________________________
siulienė, Juoz. Barodica, Jurgis Pocius, Vinc. Kar- tinimas ir dalinimas prasi- Nevv Yorko Pasaulinė Paro- 
Stella Holmgren, Adolfina čiauskas.
Šiurienė, Juzefina Kodienė,
Juzefina Čekienė, Petras Pi-

C’Diuubus

Indiana valstybinio policininko lazda, matyt, nulūžusi parsmogus streikuojantį dar
bininką. Kiti streikininkai kas sau nešdinasi. Nuotrauka padaryta per policijos kovą 
su darbininkais ties Harvester Co. fabriku, Richmond, Ind.

n& iV karas Finlandijoj. 
Įžanga: augusiems 35c;

vaikams 15c. Pelnas skiria
mas parapijai.

kos neįteikė, malonės įteik
ti kuo greičiausiai.

Jau pradėta iš lauko tai
syti seserų namas. Prie to 
darbo dirba Vincas Kar
čiauskas, kaipo kontrakto- 
rius, o jam gelbsti Jurgis 
Pocius ir mūsų klebonas, 
kun. Pranciškus Skrodenis, 
M.I.C. Kai šis darbas bus 
baigtas, tuoj pradėsim gra
žinti salę. Kas dar savo au-

Rytoj po piet 2:30 vai. 
Gyvojo Ražančiaus dr-ja 
rengia “card-bunco party”. 
Bus duodama daug dovanų 
ir užkandis. Rengėjos ilgai 
dirbo, kad šis parengimas 
būtų sėkmingas. Parduota 
virš 100 tikietų. Visas pel
nas eis parapijos salės pa
taisymui. Visi kviečiami at
silankyti, parapiją paremti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res G968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehilI 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. Marąuette Road

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

dės 9:30 ryto, vietoj 10 vai. da su Lietuvos paviljonu,
n . x Vadinas, suma pusvalandi Lietuvių Diena, AmerikosPrie stalų patarnavo Ona! , F x . 7

litauskas, Agota' Sarauskie- “■ Martjona K™uje 7^-______ _

ne, Tckle Sumskaite, Juze- ^išluskaUė,' SteHa' Nepraleiskite nepamatę kos laivu “American Le-
fina Bartasiene, Juoz. Vens- gar(XjįcaįĮg įr Lucija Vyš- Pu*kiŲ Lietuvos paveikslų, gion”, Pabaltės Tautų Die-

” " niauskaitė. kurie bus rodomi balandžio I-------—----- _____ ”
6 d., 7 vai. vakare, Šv. Pet- rrr» ar

Šio parengimo visas pei- ro parapijos salėj. Tai bus DR. KARL NURKAT 
nas eina į parapiją. Klebo- brolių Motuzų judomi spal-
nas ir komisija, kurie dirbo vuoti paveikslai apie Lietu

vą, jos architektūrą ir sta
tybą nuo seniausių iki nau
jausių laikų ir kas padary
ta per dvidešimtmetį nepri

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. YARis 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

kūnas, Petronėlė Barškai- 
tienė, Juozas Kodis, Juozas 
Tamokaitis, Juoz. Butkus, 
Juoz. Juzėnas, Juoz. Dap
kus, Ona Dpuktenienė, Ant. 
Lauraitis.

Šeimininkės, kurios ska
nius valgius pagamino — 
Ona Vyšniauskienė, Teklė

šio parengimo pasisekimui, 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
Juozapams ir Juzefinoms, 
kurie prisidėjo savo &uka ir

Balčaitienė, Marijona Druk- atsi^nkymu._ Taipgi taria kIausomo gyvenimo. Priede, 
. _ ,, .. _ nuoširdų aciu visiems atsi-teniene, Marijona Dapkiene ... , . .. x >--------------------------------------lankusiems, kurie priėmė iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicinrir Eleonora Barodicienė. 

Svečius vaišino Kaz. Ša- 
rauskas, Petras Urbickas,

kvietimą Liko $80.02.

Balandžio 6 d. .verbų šven-

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakoniin- 
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

rite

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKR' GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANaI 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieninis
Valandos: 10-12 ryte, 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

TeL YAftds 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

Antanas Mickiewicz, Cice- 
ros lietuvis, kuris kandida
tuoja ant Demokratų sąra
šo į Constable ateinančio 
antradienio rinkimuose.

A. Mickiewicz yra gerai 
žinomas ne tik Cieeros lietu
viams, bet ir kitataučių tar
pe.

Antanas yra 34 metų, gi
męs ir augęs Ciceroje. Da
bar gyvena 1311 So. 49th 
Avė. Baigęs šv. Antano pa
rapijos mokyklą ir Morton 
High School.

Yra vedęs ir turi sūnų 
Antaną Jr., 4 metų amžiaus. 
P-nia Alice Micklewicz prieš 
ištekėjimą buvo Ladigaitė.
Jos pusseserė yra Valerija 
Ladigaitė, gerai žinoma ra
dijo dainininkė.

Priklauso prie šv. Anta
no parapijos, prie Lietuvių 
Raudonos Rožės Kliūbo ir 
Fratemal Order of Eagles.

Mėgiamiausi sportai yra 
baseball ir bowling.

Būdamas lietuvis, A. Mic- 
kiewice tikisi vienbalsės pa
ramos nuo visų Cieeros lie
tuvių.

—Demokratas, .

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL. KINUS.

♦ Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Plate Gta.se *

INTERNATIONAL UflUOR CO.
Savininktui: FRANJ£ VIZGARD

SuvlrS 20 metų praktikai lino aklų 
taisyme ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
I pataisys kreivas akis, trumparegystę 

ir toliregystę;
palengvins akių Įtempimą, prašalins 

| galvos skaudSjimą, svaigimų ir akių
karštj.

MODERNIŠKI Al SI, TORI LIAUSI 
EGZAMINAVIMO RODAI

Specialė atyda atkreipiama j vaikų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS;
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Y ARDS 1373

11111111111111111111111111111111111111111111111111111

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
išekzaminuott Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėiimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime ukintų, kurie pašalina 
visą akių ttcnipimą.

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

OITOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL O52'.l — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien > 00 a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir Ssešt: 9:00 a. m. Iki

V:l0 p. m.

DR, F, C, WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 
Rea Tel.: HEMiock 3150

Tel, YARda 2246

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefofnn>: IIEMka k 5810

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
“Sunny Boy” 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, švelni ir Puiki Degtinė.

— o —
Taipgi reikalaukite geriausio 
lietuviško Krupniko.

— o —
Parduodame vien tik Taver 
noms. •

— o —

Mūsų Valandos: nno 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai išvežiodami 
sekančią dieną.

6246-48 S. California Av
Chicago, Illinoia

Tel. REPubiic 1538-9

PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI. *

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IPYk'ITP mŪSU istaiS°Jc- Jūsų indeliai rūpes-
I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3'A%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MC’SŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

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

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDO8: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1481

DR. V. E, SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniars, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TcL MIDway 2880 Chicago, HL

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.

*

DR. A. JENKINS
(Uetpvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofieo telefoną* PROspect 6737 
Namų telefoną* VIRginia 2421

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

Tel. YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedčliomis_jnĮo_20_jki_22_^nL_di£n2

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė

me pasauliui, kad esame lais 

vės verta tauta.

Gen. Skorupskis



Se?ta31enls, kovo 29, T941 n

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Bendras
Susirinkimas

\

įvykęs kovo 23 d., šv. Juo
zapo ir šv. Baltramiejaus 
draugijų reikale savo namo 
(Lietuvių Auditorijos) tik 
rai buvo vienas rimtų susi
rinkimų. Pasirodė vieningu
mas abiejų draugijų narių, 
rimtai svarstant reikalus ir 
planą tolimesnio veikimo. 
Susirinkimą vedė A. J. Sut
kus, pirm. šv. Baltramie
jaus dr-jos ir Pranas Butk- 
sas, vice pirm. šv. Juozapo 
dr-jos; raštininkavo Jonas 
Montvilas.

Patiektas metinis rapor
tas knygų revizijos komisi
jos, kurią sudarė draugijų 
nariai: Vincas Belenskis, P

* Bujanauskas, Kaz. Bagdo
nas, ir G. P. Bukantis. Pa
tiekė raportus ir svetainės 
komisija. Pasirodė, praeiti 
metai buvo pelningi. Be į- 
vairių išlaidų namo pataisy
mui, naujo boilerio, darbi
ninkų algų, liko ir savinin-

* kams (Šv. Baltr. ir šv. Juo
zapo dr-joms) gražaus pel
no. Dėl to draugijos, daro 
palengvinimus nariams. Jau 
praeituose metuose susirin
kimuose nutarta, jog mirus 
nariui, ar jo žmonai, nerei
kės nariams mokėti po $1.00 
pomirtinės. Tikimos, kad to
liau bus daugiau palengvi
nimų. Paskutinis morgičius 
namo buvo sudegintas pra
eitais metais.

Linksma visiems nariams 
ir visiems lietuviams turėti 
be skolos gražią mūro salę.

‘ Tai tikras kolonijos papuo
šalas. Tai vaisiai vieningu
mo ir sunkaus darbo. Pra

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

PASKOI.V IR TAI PI M O REIKALAIS KREIPK ITF.S PRIE

St. Anthuny’s Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEI’H P. GRIBAI'SKAS, Scwtary

VAL.; Pinu.. Krtvir.. x«-štu«l. 9 Iki K v. v.; Anlr., Trata. 1., 9 iki 5 p. p.

DABAR O U ANT PADĖTŲ 
MOKAME Pixir.ITPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauptnlal yra Apdmimtl Iki $5,000.00. 
Per Federal Savings and lx>an Insurance Corp., NVaslilnirton, D. C.

džia buvo sunki, bet kur vi- i
si išvien dirba, tai viską 
nugali. Garbė draugijoms ir 
veikėjams.

Šiemet salės komisijos vai 
dybą sudaro: pirm. Jonas 
Juncius, rašt. Kaz. Bagdo
nas, kasininkas St. Augus- 
tavičia, draugijų pirminin
kai ir kiti komisijos nariai. 
Seni papročiai
pas mus Velykų naktį baž
nyčioj ir šiemet bus karto
jami. Draugijos rūpinasi su
rinkti “sargus”, kurie budės 
per visą naktį prie Išgany- 
tojaus karsto. Giedoriai taip 
pat per naktį giedos. Susi
darė vyrų ir moterų choras.

Tai papročiai, atvežti mū
sų tėvų iš Lietuvos.

Laimingi mes esam, kad 
galime tuos papročius tęsti. 
Mūsų broliai, seserys Lie
tuvoj to negalės, nes baisi 
priešo ginkluota jėga pri
spaudė juos.

Susirinkę Velykų naktį 
savo bažnytėlėj prisiminkim 
Lietuvoj kentančius.

Enrikas

Waukegano miestui 
trumpa fondų

Waukegano miesto auto
ritetai praneša, kad polici
ja ir ugniagesiai net iki ge
gužės mėnesio turės laukti 
savo algų, kadangi nėra rei
kalingų fondų — miesto iž
das tuščias.

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

Organizuoja
Vyčiu Kuopa

Philadelphia, Pa. — Kovo 
23 d. buvo sušauktas Šv. Ka 
zimiero parapijos jaunimo 
susirinkimas, vadovaujant 
kleb. kun. I. Valančiūnui ir 
vikarui kun. V. Martuševi- 
čiui. Iš sakyklos bažnyčioje, 
buvo raginama, kad jaunuo
menė susirinktų į parapijos, 
salę. Kvietimas nebuvo bal
sas tyruose. Jaunimo susi
rinko skaitlingai. Klebonas 
kun. I. Valančiūnas paaiški 
no svarbą jaunimo organi
zacijos, kuri palaiko nuo iš
siblaškymo svetimtaučių

CICERO LIETUVIAI, PILIEČIAI!
BALSUOKITE STRAIGHT

DEMOCRATIC

(X] HENRY J. SANDUSKY
FOR POLICE MAGISTRATE 

(one to be elected)

RINKIMAI ĮVYKSTA 
ANTRADIENĮ, 

BALAND2IO-APRIL 1-mą d., 
1941 metais.

POLLS ATDARI NUO 6-tos VALANDOS RYTO 
IKI 5-tos VALANDOS VAKARE.

M

For Justice of the Peace
(five to be elected)

TED. J. ZAREMBA 
FREDERICK WEIL 
JERRY J. BROUSIL 
FRANK J. GUERRA 
JAMES NOVOTNY

Xl ANTON J. DVORAK

x

X
X

tarpe, taip pat palaiko kaip 
tikybinėje, taip ir tautinėj 
dvasioj. Sakė, senesnieji 
miršta, tad jaunimas turi 
ušimti jų vietas.

Pradžia labai sėkminga. 
Nors dar pastovios valdy
bos nesudarė, bet atsiranda 
susipratusio jaunimo, kuris 
rodo noro darbuotis. Tas 
labai girtina. Pirmam susi
rinkime susirašė net 63 as
menys. Valdybos rinkimas 
atidėtas kitam susirinkimui, 
kai bus gautas iš centro 
kuopai numeris.

Visi kviečiami būti na
riais garbingos Vyčių orga
nizacijos.

For DIRECTOR of the LIBRARY BOARD

Organizavimo reikalu 
daug darbuojas varg. Jonas 
Mickūnas. K. Dryža

Sodaliečių
Pramoga

Philadelphia, Pa. — šv.
Kazimiero parapijos soda
lietės rengiasi prie nepapra
sto ir didelio parengimo: 
bankieto ir šokių, kurie bus 
parapijos salėje balandžio 
20 d.

Sodalietės iš anksto kvie
čia visus įsigyti bankieto- 
vakarienės tikietus, kurių 
galima gauti pas visas na
res. Kaina 65c. Po vakarie

(TW0 TO BE ELECTED)

nės šokiams grieš Bill 
Smith’s Blue Aces orkestrą.]

Reikia pažymėti, kad so
dalietės visados sutraukia 
daug žmonių į savo vaka
rus. Sodalicijai priklauso vi
sos pavyzdingos merginos.
Ir apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir pasige
rėti šauniu bankietu.

Balandėlis

Šv. Kazimiero parapijos 
naudai vakaras bus kovo 30 
d. Darbščiosios parapijon- 
kos ir parapijonai rengia 
kortomis ir “bunco” lošimą. 
Pramoga įvyks parapijos 
salėj. PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ

[X] JOSEPH DANEK
FOR TRUSTEE 

(one to be elected)

For Constable
(five to be elected)

DONALD O’BREIN 
MICHAEL P. OHLER 
MATTHEW SCHRAMM 
ANTHONY MICKIEWICZ 
JOHN VANDENBURG

Xl ANTON P. MOUREK

g
X
X
X
X

Parapijos vadai — dva
siškąja visus kviečia atsi
lankyti ir paremti parapi
jos reikalus. Malonu pasisa
kyti, kad parapijiečiai at
jaučia savos parapijos rei
kalus ir remia visomis iš
galėmis. Liudija tas, kad 
kada tik parapijos naudai 
rengiama koks “šurum-bu- 
rum”, visados skaitlingai 
dalyvauja. Manoma, kad ir 
šį sekmadienį parapijiečiai 
skaitlingai atsilankys ir pa
rems. Vakaro pasisekimui 
ypač darbuojas Gyvojo Ra
žančiaus draugijos narės.

K. D.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

ON SEP AR ATE BALLOT:

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą; 
Padidina namų vertę;

4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;Greitai ir lengvai įtaisoma.
Apskaičiavimas Dykai!

U I U I 
H| 
m|

noNrrw ROCK WOpL 
Cokkboaod 
Fimous Irsaatiho 6oa»M 

Com**i i n oComomium Bqa*m 

3orrWbo»-30i» nvCumcFt

MAVoUboMSiM m Gu«c Pt

Pkam* Boa*** ir Lavtm*

Hiavy Buitom*MAf*wtAi*- 
Mamm«v. CoMc*rrt.r*t

1.
2.
3.

6.

Parūpiname F.H.A. Paekoltnlmna 
ar Umok^jlmiiH.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
Warehons«: 9401 So. Stony Island At*., tai.

For PARK COMMISSIONER
(TW0 TO BE ELECTED)

[X] CLARENCE ARNDT [x] JOSEPH PAOLI

Balsuodami už Demokratus, Pa
rodysite Jusu Pasitikėjimą Prez. 

ROOSEVELTU!
0060000C

Pixir.IT
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DRAUGAS

I) R A U G A S
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

1331 Sumli Oakley Avė. CIiIcmko, llliuvis
Puhlulii'd Du II v. ozcvpt Sundays 

siiIim ripiitiiLs. One Y>*r — JG.Oo; Six Montha —
<3 ūti; Three Montha — $2.0o; One Month — 7bc 
Europe — One Year — $7.00; Stx Montha — 84."0; 
Single Copy — * oetits

AdverUaii'S tn “DRAUGAS" brluya beat raaulta.

U R A II G A S
Išeina Ic&btllrn, lšak>rua KCkm.idniin.M. 

l'rcniniieruKib Kama: Junt. Amerikos Vulsl jhėee:
Metama — JG.eo; l’uuei Melui — 43.ėo: Trinia Mėne
siams — JJ.to: Vienam Menesiui — ,75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metuma — J7.0U; l’uael Metui
— J t.Oi), i'avienia numena — 3c.— o —

Bend.-.liurbiams ir koresponiientamn raštų nemažina, 
)er neprašoma tai padaryti Ir neprisiuni'iuma tam tiks
lui pašto ženklų. Kedakcila paailaiko aau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Kor. apondenlu piašo ta
šyti trumpui lr aiškiai (Jei galima rašomųjų inusiaėta), 
paliekant dlvlellus tarpus pataisymams, venglaul pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koresposdesoijos 
laikraštln nededamos.

- »
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Entered as Second-Class Matter March SI. IS1# ui
Chicago, Illinois, Under tho Act of March 8, 1879.

Jisai dirbo ir tiesioginį spaudos dar-' 
hą, nes dienraščio “Draugo” pirmomis 
dienomis buvo jo administratorium-

a j Didvyrių dvasia gyventi dalinosi įspūdžiais. Vienam 
KaiP visas kitas jam uždėtas pareiga.- _ gražus 8umanyinas, žia. bcrniukui patiko lea mo 

velioni, atlikdavo d.del,u rupeat.ngurnu, rint kuri, didvyris parcnka. k6jimas įaud ti kjtam .. 
laip ir būdamas “Draugo” admimstrato- ... J i
num pasižymėjo ne tik sugebėjimu, bet . J
ir kruopštumu. Turėjo jisai ir rašytojo te,Bme’ 8“> 8ava,‘f svarsto 
gabumu. Tik gaila, kad dėl taiko stokos ma' ar jaunikaitis turi mir . trečiam labai patiko driskio 
tų gabumų velionis neįstengė plačiau iš ^a*> kad, norėjęs pasi- valkatos malonus gyvenimas
vystyti. rodyti garsiu piktadariu, nu be pastogės, nes visur gali

šovė policijantą. keliauti, nieko nedirbti, žmo

RIMTIES VALANDĖLEI

strigo gan gudrus detekty
vo sugavimas piktadarių;

šeštadienis, kovo 29, 1941

A. A. Kun. Jonas Kloris
I

Šv. Antano parapija Ciceroje ir vėl ap
sidengia gedulo rūbais. Visai dar neseniai i 
jos žmonės stovėjo prie karsto savo my
limo klebono a. a. kun. Jeronimo Vaičūno, 
o šiandien pergyvena kitą skaudų liūdesį, 
nes vakar rytą mirė ir kitas jiems bran
gus asmuo kun. Jonas Kloris, ilgametis 
Šv. Antano parapijos vikaras. Tik kelių 
mėnesių laikotarpyje ir ciceriečiai ir mes 
visi, lietuviai katalikai, netekome dviejų 
brangių asmenų, žymių kunigų, kurie at
siskyrė nuo mūsų, palyginti, dar jauni, 
dar galėję dirbti, vadovauti, dar tik per
nai abu atšventė kunigystės sidabrinį ju
biliejų.

Kun. Jonas Kloris, Antano ir Barboros 
Klorių sūnus, kilimu iš Naujamiesčio. Pa
nevėžio apskr., gimė 1893 m. lapkr. 24 d., 
Chicago, III. Jau penkerių metų amžiaus 
sulaukęs, pradėjo lankyti šv. Jurgio para
pijos mokyklą, kurią labai gražiai baigė 
turėdamas 12 metų. Aukštesniuosius mok3- į 
lūs ėjo Šv. Stanislovo kolegijoje, kurią bai į 
gė 1910 metais gerais požymiais.

Jausdamas pašaukimo į dvasininkų luo
mą, jaunutis, 17 metų, Jonelis įstojo į 
St. Paul’s Seminary, kur baigė filosofijos 
kursų. Teologijos gi mokslus išėjo St. Bo- , 
naventura’s Seminary. Mokslas jaunam 
klierikui labai gerai sekėsi ir dėl to, pui
kiai baigus jam teologijos mokslus, netu
rint dar nustatyto kunigo šventinimams 
amžiaus, buvo vyresnybės pripažintas ver 
tas gauti dispensą nuo to Bažnyčios nuos
tato. Taigi, kun. Jonas Kloris buvo įšven
tintas kunigu, turėdamas tik 22 amžiaus 
metus, gruodžio 22 d., 1915 metais. Kuni
go šventinimus jam yra suteikęs J. E. Mc- 
Gavick, šventųjų Angelų bažnyčioje, Chi 
cagoje. Primicijas kun. J. Kloris laikė per 
pat Kalėdas. Šv. Jurgio bažnyčioje.

Tenka pažymėti, kad kun. J. Kloris bu 
vo pirmutinis kunigas iš čia gimusių lie
tuvių tarpo.

Kunigo darbą kun. J. Kloris pradėjo nuo 
vikaravimo. Vikaru buvo Dievo Apvaizdos 
ir Aušros Vartų parapijose. Bet neilgai 
teko jam vikarauti. Jau 1918 metais, reiš
kia po dviejų kunigavimo metų, kun. Jo
nas Kloris tapo paskirtas klebonu į Šv. 
Baltramiejaus pan piją, Waukegan, III.
Per 13 metų pavyzdingai vadovavo šiai 
lietuvių katalikų bendruomenei. Jo darbš
tumu ir sumanumu pastatyta graži ir pa- J 
togi klebonija, atremontuota ir išdeko- 
ruota bažnyčia ir mokykla.

Pablogėjus sveikatai, kun. Kloris buvo 
priverstas atsisakyti nuo klebonavimo. Po 
sunkios ligos ir operacijos turėjo bent du 
metu ilsėtis, kad galėtų savo suirusią svei
katą pataisyti.

Sveikatai kiek sustiprėjus, a. a. kun. Jo
nas 1932 m. buvo paskirtas į Šv. Antano 
parapiją klebono pagelbininku. Iki pat sa
vo mirties čia nenuilstančiai dirbo kuni
go darbą. Savo darbštumu ir maloniu bū
du žmonėse įsigijo didelę pagarbą.

Reikia pažymėti, kad velionis nesiten
kino vien tik kunigo tiesioginėmis parei
gomis Jis nesi.šalino ir nuo visuomeninio 
veikimo. Jisai buvo vienas iš organizato
rių A. L. R. K. Moksleivių Susivienijimo 
ir buvo pirmasis jo iždininkas. Jaunutis 
studentas Jonas suprato, kaip svarbu lie
tuviams studentams gerai susiorganizuoti 
ir veikiant savo organizacijos ribose, ge
riau pasiruošti ateities darbams.

A. a. kun. Jonas buvo uolus lietuvių ka
talikų spaudos rėmėjas ir bendradarbis.

Velionį reikia priskaityti prie tų pažan . .. ............ ,
giųjų žmonių, kurie nesitenkina mokyklo- Sugr!zę ka«‘v.ai is fron- nės jį aprūpina maistu, ar- po Svietą 
se įgytomis žiniomis, bet nuolat jas gili- t0 bandc. P™»taiklntl prie ba pats pasivagia kada rei-1 ....
na. Daug metų studijavo chemiją, bakte- esamos žmonijos tvarkos, kia. ! PaSiaaiTlUS
riologiją ir tuos mokslus gerai pažino. Bet Karo laukas juose paliko Ar gį ne keis-.a, icad nei1 .
ir čia, visuomet Dievą mylėdamas labiau nusistatymą— nebus ramy- vienam vaikų nepatiko svar-į Vo^as profesoriau, 
už viską, įgytą patyrimą panaudojo di- bės kol priešas dar tebėr blausiojo artisto rolė? Gy-Į ^’ra^au ištlumočyti mums kįe jįe šiandie vaistybingi! 
desnei Dievo garbei. Sustatė geriausio baž- gyvas; reik nudėti. Karei- Genimas jiems per daug ak-!vieną tinksą: k4 reiškia vai- Yra žmonių, kurie paėmę 
nytinio smilkalo formulę, sugalvojo negęs- vių manymu, neištikimybės'tualus žino kad tokios lai. atybingumas? 100 nuoš. valstybinės, de-
tančios anglies formulę ir t.t. Giliau su-; užmokestis — kulka į kaktą. mčs patys niekad nepatirs. | Clevelando tautiškos, kaip monstruoja savo 100 nuoš. 
sipazmęs su chemijos mokslu, velionis me-; žmogaus gyvybę pratę lai-'Tenka pasirinktį mažesnė ji save figeriuoja, gazietos valstybingumą. Yra žmonių, 

""H* menku dalyku> buvo rolė. Ko prisiklauso prie ra-1 redaktorius čalis Karpius,, kurie pasijunta 100 nuoš.

Filatelistų tarpe, ir lietuvių ir nelietu- SUnkU pakeisti Sig mintį tin’ dio, k, pamato teatruose, po večerės su prez. A. Sme- į vaistybingi, kai gauna pro-
vių, a. a. kun. Jonas buvo vienas iš žy-I kamesne’ daugiau išauklė- ką pa8iskait0 laikraštyje, tą tona New Yorke, savo ga-18™ suvalgyti vecerę prez.-

ta- laiko norma gyvenime. zietoj išdrūkavojo artikulą, dento Smetonos bankiete.
............. , a - i Atsižadėti šautuvo galy- Vargas kada randasi jė- kuriame sako, kad toj ve-jPne slU» pastarųjų, priklau-Jisai turėjo didžiausią, o gal net ir Aisizautu ^autuvu j i _ j • ripvplanHn

bės, vieton to ieškoti teisy- gos veikti. Norima kas da- cerej katalikai parodę men-1so m anas Clevelando Čalis 
bės valdžios įstatymais, ii ryti, bet nėra iš ko arba vi- ką valstybingumo suprati- lr visi save figeriuojanti tau
praį nesiderino su kareiviu ®ai veikimas uždraustas. Be mą, ba večerėj nedalyvavę 

šiam rinkimui sudaryti jisai pašventė i ® . , , , , . , - , j- ,,daug laiko ir nemažai lėšų Būt gera ir e|gesm, (prastu karo metu. galo daug visokių išradimų
lietuviams naudinga, jei tas rinkinys pa
tektų kuriai rimtai mūsų lietuvių įstaigai.

tesi 100 nuoš. vaistybingi.
Yra žmonių, kurie prieš 

metus, kitus ant prez. A.
Smetonos, atsiprašant, šu 
nis korė, o pamatytum ko-

Z
miausių.

visai pilną, Lietuvos pašto ženklų rin
kinį. tininkais.

Katalikai savo valstybin-
Jiems galima rasti pateisi-' pasaulyje, bet jie atnešė buvę spyeių nuo katalikų gumą rodo ne večerėm su

_ _ _   nimą, kad mirties pavojus žmogui perdaug liuoso lai- į organizacijų. Esą, katalikai preZi a. Smetona (nors ir
Reikia pabrėžti ir tai, kad kun. Jonas privertė juos nesiskaityti su ko, kurį nemoka sunaudoti nusistatę prieš prez. Sme- tas ne bloga), ne dovanomis,

Kloris, besidarbuodamas lietuvių visuo- žmogaus gyvybe. Kaip pa- geriems tikslams. Daugiau j toną ir dėl to švaki žmonės kad gaVus prezidento skver-
menėj, pasižymėjo lietuvių ir Lietuvos! teisinsi tačiau jaunuolių ne- tikėjimo, daugiau doros, dau į valstybingumo atžvilgiu. no dasilytėti, ale darbais,
meile. Jisai puikiai mokėjo lietuvių kai- - dorus nusistatymus, parink- giau atsižadėjimų pagelbėtų Ar tokios rokundos yra Parodyk man savo darbus, 
hą ir apie jos gražumą pasakodavo sa-1 tus iš savo liuosos valios. mums, katalikams, šioje ko- tikros? # Pantaplis. o aš pasakysiu koks tavo 
vo draugams kitataučiams. j Trys berniukai lankėsi ki- voje su blogais palinkimais Atsakymas. Drauge Pan-1 valstybingumo nuošimtis.
Taigi, ir šiuo atžvilgiu velionis palieka j no teatre. Grįždami namo, ir pavyzdžiais. A.B.C.J.; tapli’ Yra sakoma: valug i Tegul tasai Čalis parodo

mums visiems, o ypač Amerikoj girnų
siems lietuviams, šaunų pavyzdį.

Europa Ateityje
Anglijoj plačiai diskusuojamas klausi

mas, kaip bus pertvarkyta Europa po ka
ro. Santarvininkai ir komisiją tam tikslui 
esą sudarę. Komisija kai kuriais klausi
mais jau susitarusi ir paskelbusi, kad:

“1. Turi būt išvengta tautinių ir eko
nominių varžytinių, kurios siautėjo prieš 
karinėje Europoje ir privedė Europą 
prie karo.

“2. Prieškariniai supratimai apie ne
priklausomybę, tautinį suverenumą ir 
neutralumą yra mirę. nors dar nėra pa
laidoti.

Lietuvio pabėgėlio nuotikiai ir 
įspūdžiai keliaujant

kunigai “in eorpore” ir ne
buvę spyeių nuo katalikų

jaučiasi 100 nuošimčių vai-
Kunigai verčiami būti šnipais. - Ir komunistai : stybingi. Anais metais cici-

iz ■ * j i* i ■ i įlįstai garsinę svietui: neimetami į kalėjimu. — Kaip žydelis komunistas .cento Lietuvai taip pat jau- 

norėjo įtikinti kunigą, kad Dievo nėra. - 
Lietuvis su portugalu susikalba lietuviškai.

(f žlunga)

Jurgio ir kepurė, o aš pa-j tautininkų aukas, sudėtas 
sakysiu, kad valug žmogaus Lietuvai vaduoti iš Stalino 
ir valstybingumo suprati- “rojaus” ir pabėgėliams šelp 
mas. Priklodui, balšavikai ti, o aš pasakysiu, kokie vai 
pardavę Lietuvą Stalinui stybingi yra jis ir jo ta.vorš- 

čiai, kurie prez. A. Smeto
nos akyse savo valstybingu
mą demonstruoja!

Dacal, drauge Pantapli.

Ne tik gimnazistai, stu
dentai, valdininkai, ūkinin-

kad nėra Dievo”. Kunigas 
šyptelėjo ir drąsiai atkirto 
žydeliui: “Turiu ir aš kny 
gą apie Darviną ir iš šio 
mokslininko išsireiškimų aiš-

sitarė slaptosios policijos šininkas sako: “pasirašyk” 
viršininkas. j — ir pakiša popierio lakš-

— “Šnipu aš negaliu bū- tą.
ti, aš tik galiu jums atsa
kyti į klausimus, jei jūs ma
ne tardysite kaip oficialūs

‘3. Atskiros valstybės turės išsižadėti ka*’ darbininkai ir profeso- ____________________
dalies savo politinių ir karinių teisių traukiami į šnipus, bet kacĮ jjg tikėjo į Dievą,

ir kunigai. Kunigai įpareivirštautinės įstaigos naudai, kuri užtik
rins joms ekonominę būklę, paremtą tei 
singu apsikeitimu žemės ūkio ir pramo- pranešti apie jų darbus. Y- 
nės gaminiais. j ra kunigų kalėjime,

gojami sekti vyskupus ir
nes jis išsireiškęs, kad gy

valdininkai. Kunigas ir šni- nigas

— “Kas čia parašyta, nie
ko nesuprantu, nes rusų kal
bos nemoku”, — pastebi ku-

pas nesuderinamos parei
gos”...

Kunigą klausinėjo kur gi
vių rūšys negalėjo atsirasti mę3 ką jja pažįata kur gy.

“4. Jungtinės Valstybės turėtų daly
vauti, bet jeigu vienai valstybei teks 
laikinai palaikyti tvarką Europoj, tai 
sąjungininkai be jokios kalbos stos už 
Angliją, o ne už Vokietiją”.
Šiuos punktus iš Overseas News Agen- 

cy padavė “N-nos” savo apžvalgoje.
Tas laikraštis nuo savęs pastebi, kad iš

tremtosios valdžios nesėdėsiančios sudėju- 
sios rankas, nes jos jaučia reikalą turėti i

be Aukščiausios Priežasties 
(čia jis turėjo galvoje Die
vą): Galiu Tamstai perskai
tyti iš tos knygos Darvino 

tais, šnipais, tai tučtuojau išsireiškimus”. Kunigas at- 
išleistų iš kalėjimo ir ap nešė knygą ir perskaitė. Žy- 
rūpintų geru gyvenimu, delis komunistas sumišęs at

i - sakė tik tiek: “pas mus to-Bet kunigai savo sąžines ne 1
parduoda, nors ir visokias kio iš8ireiškim° n£ra • -

I kančias turi iškėsti. 1 0 SitoJC knyg0-’e yra pa8a‘
kyta, kad Darvinas pripa-

jei iš suimtųjų kunigų su
tiktų būti bolševikų agen-

veno, kur mokėsi, ir daug 
kitų klausimų rusų bolševi
kų policijos valdininkas pa
bėrė. O kitas valdininkas 
vis rašė. Galų gale GPU vir-

— “Nemoki, tai jums iš
vers šis lietuvis valdinin
kas” (mat slaptoji rusų bol
ševikų policija turi ir lietu
vių komunistų, kurie, daž
niausia, būva vertėjai). Val
dininkas kunigui išverčia 
parašytą tekstą ir ten buvo

(Tęsinys 5 pusi.)

aiškius planus ateičiai, kad juos patiekti ' Kartą ateina pas kunigą Dievas” _
žmonėms kaip galint anksčiau, kad išveng- rusų komunistų kariškiai ir ' •
ti suiručių po karo. pradeda atsargiai kalbėti: .5 „ , . i

"Tamsta esi mokytas, turi prlmlne zydellu‘-
žmonių pasitikėjimą, gal ga- Dar sykį rusų bolševikų
lėtum mums teikti žinių a- kariai buvo atėję verbuoti

gi) straipsnių ir dailiosios literatūros. Ra pįe tuos asmenis, kurie ne- kunigą šnipauti, bet nieko
šo Tomas Budreika, J. Viktoras Navickas, j paiankįaį kalba apie mus ir nepešė. Po trijų dienų mi-
Antanas Vaičiulaitis (naujasis “St. 2.” re- , - • ... i ««, v kėsinasi nuversti komums- nimas kunigas jau buvo vo-daktorius), B. Arminaite, Pranas Jancius, . x ,.................... ...tų santvarką. Žinoma, jus kiečių zemeje, nes negalėjo 

turėsite atsižadėti Dievo, parduoti savo sąžinės...

Jau išėjo iš spaudos “Studentų Žodžio” 
Nr. 3-čias, kuriame randanąc daug vertin-

A. Raginis, J. K. Aleksandriškis, E. Ga- 
levičius, kun. dr. K. Matulaitis, Petras 
Aikšnoras, P. Ragažinskas ir kiti. Leidi- užtat turėsi gerą gyve-
nys daro rimto įspūdžio.

* • ¥
Šventasis Tėvas ir vėl kreipiasi į ka 

riaujančias valstybes, kviesdamas prie tai
kos ir nurodydamas, kad karo priemonė 
yra pati prasčiausia rišimui tarptautinių 
ginčų. Ne tuo keliu einama, kad įgyven
dinti pasaulyje pastovią ir teisingą taiką.

Jugoslavijos sukilimas prieš diktatorių 
smurtą, visur padarė gero įspūdžio. Jos 
padarytas žygis yra labai reikšmįngas. Jis 
parodo, kad mažesniųjų valstybių padėtis 
nėra beviltiška.

Rusų bolševikų slaptosios
nimą, gerai atlyginsime”, — policijoa sgentaj ,GPU) au- 
pridūrč rusų bolševikų žy* įįupo jauną kleboną ir įvai- 
delis. Ne, Dievo negaliu at , rįaUHįais pažadais ir gudry-i
sižadčti, nes Jis yra tai bėmis viliojo būti bolševikų 
įrodo pasaulis ir žmogaus 1 įnj.)U 
gyvenimas, be to, visi žy

— “Ne! Negaliu būti šni 
pu, nes esu kunigas”, — 
trumpai atsikirto jaunas 
klebonas.

ĮSAKYTA NUTRAUKTI STREIKĄ

fUrnugtiM' Acme «l> vholo)

Harold Christoffel (dešinėje) CIO—UAW streikuojan
čių darbininkų Allis-Chelmers fabrikuose, Milvvaukee,

įmausi mokslininkai buvo ti
kintieji į Dievą” — paste
bėjo kunigas. “Ale, nebūk 
naivus Tamsta, — pradėjo
įrodinėti komunistas žyde- , „„„
lin fnviii Vnvtro onio i - .. . .. ’ I Washingtono, kad streikas, kurs tęsias ilgiau poros mėlis, — as tunu knygą apie kas jūsų parapijoj ruošia 1 * 1

‘Jūs pranešite muma, I ^-Prezidentas rodo Walter Condroski telegramą iš

nesių, būtų nutrauktas. Tai naujo vyriausybės tarpimu-- , iii i-i iiuoių, uuuų nūn aimidfl, iai Ii duju Vylia
________ i ^aivla!b j18 aiškiai jrode, perversmą” — nedrąsiai ia-1 davimo boardo įaakymaa atreikininkama.



šeštadienis, kovo 29, 194’

Mons. Fulton J. Sheen

IŠTREMTASIS KRISTUS
I

Istorija pasikartoja. Zmo- ruzalės vargšams tikintie- 
nėms nėra daug naujų da- siems". 
lykų, bet tik tie patys da-į Kaip vyskupų pasiunti 
lykai atsitinka kitiems žmo- n’u*> man tenka pranešti a- 
nėms. Keli laikotarpiai isto- Pie šią rinkliavą per radiją 
rijoje tėra panašesni, kaip *r pažadinti mumyse ne au- i 
60 m. po Kristaus ir dabar- kos. bet pasiaukojimo rei- 
tiniai 1941 metai. kalą. Ir kaip mes būsime iš

judinti šio reikalo svarbu-Svarstykite pirma krize _J 1 mui? Ar busime neverti mu-60 metais. Azijos graikų pa- _. ... .. . , . „J rsų Dieviško Mokytojo, Kurs,
vyzdžiu, imperatoriai dievi- , , , , . ...J 1 radęs kalne penkis tukstan-
no save kaip garbinimo ob- .. , - ... . .r e eius pabėgėlių, atsigręžė ir
jektus ir dažnai buvo gar , - o iJ ° pasakė Savo apaštalams ne-binami šventės ir aukojimo .. ..... , ,J gaus grąžinti jų alkanų, kad iškilmėmis. Imperatorius .. . . . .r jie apalptų kelyje, nes jieKlaudius 51 metais jsakė J. , . . _ ,buvo lyg kaimene be pie- prašalinti iš Romos visus „mens?

/
n R A D OAS

JAPONŲ UIS. REIKALU MINISTRAS BERLYNE

a 1

C’DrauKab' .ivhie Itapiiuio,

greitai šokstu, pradedu rė- munistų pavergėjų letena 
dytis ir jau bėgsiu į rūsį, suparaližavo lietuvio inicia- 
nes pamaniau, kad priešlėk- tyvą ir pažangą... 
tuvinės apsaugos sirenos Lietuvis su portugalu 
ženklas. Bet pagaliau atsi- ...1 ° srrik- ba lietva-;ai
miniau, kad esu nebe Ber
lyne, o Lisabonoje, todėl vėl Kartą Andrius važiuoja 
į lovą bumbt ir dar sykį už- konke, kreipiasi į kondukto- 
migau. Oi prikankino ir pri- r’U: "Prašau tris bilietus", 
vargino Berlyną tos sirenos, Portugalas paklausia: ‘tres’. 
kurios duodavo ženklą, kad P- Daugirdas linktelia gal- 
jau anglų bombonešiai at- vą ir pakartoja: “taip, pra 
skrenda. šau tris bilietus”. Ir gauna

Lisabonoj daugiausia yra tris bilietus. Kitą sykį vėl 
vartojama prancūzų kalba, važiuojam keltuvu į kalną, 
kiekviename pansione gali A. Daugirdas kasoje prašo 
susikalbėti prancūziškai ar vėl lietuviškai: “Prašau du 
angliškai, bet vokiečių kai -i bilietus”. Bilietų pardavėjas 
bą labai labai retai sutiksi. !klausia: “doš”. Daugirdas 

vėl pakartoja: “prašau du 
bilietus” ir gauna du bilie
tus ir keliamės keltuvu į

Portugalai vokiečių nemėgs
ta ir bijo, kad neateitų į jų

Vokietijos užsienių reikalų ministras Rib bentropas pasitinka ir sveikina į Berlyną Į įemę sakoma kad por-
žydus. Gerai žinomas atsi- Girdėdamas apie milijonų nuvykusį japonų užs. reikalų ministrą Yosuke Matsuoka (kairėje). Jis Berlyne kon- 
vertėlis žydas buvo įmestas Europoje badavimą dažnai feruos su naciais, kokiu būdu efektyviai vyk dyti vokiečių-italų japonų trilypę sutartį.
į kalėjimą dėlto, kad jis 
skelbė Kristų viešoje vieto 
je. Totalitariški imperato
riai, kurie žinojo negalėsią 
valdyti žmogaus kūno ir sie
los, jei nebus prašalinę tiky
bos, mokiusios, kad siela 
priklauso Dievui, pradėjo 
žudyti tuos. kurie pripažino 
kitokį Dievą, nei Cezarį.

mąstau, ką jų išvarginti 
kaulai galėtų manyti, skai
tydami mūsų skelbimus 
kaip apsisaugoti nuo nutu
kimo. Juk nėra juokinga, 
kad taip daug vyrų ir mo
terų Amerikoje susirūpinę

Lietuvio pabėgėlio 
nuotykiai ir įspūdžiai 
keliaujant

(Tęsinys iš 4 pusi.)

tugalai savo žemę gintų, nes 
jie nepriklausomybę brangi
na.

Lietuvis savo pažangumu
kios naujienos”. “Nieko ne- — Iš Lietuvos; tai kaip 
žinau, žinių neteiksiu”, — galėjo išvažiuoti, juk jūsų ! 
atsako kunigas. “Tai reiks kraštą pagrobė rusų bolše ir apsukrumu žymiai pra
eiti į kalėjimą”, — pastebi vikai, baisūs jie žmonės, bet, šoksta portugalą. Lietuvis 
valdininkas. Bef šį sykį ku- tikiu, ateis jiems galas”, — per savo nepriklausomąjį 
nigą paliko ramybėje. Anks- nuramino mane simpatingas gyvenimą yra padaręs dide

sakoma, kad toks ir toks ti rytą kunigas paliko para- porfugalukas.

kai sielojasi, kaip išgyven- Krikščionys buvo priversti ... , .J , ti. Ar gi neturėtų baime ap-bėgti, kai valdovai įsakei. ... _ . , , ,° lankyti musų sielų, kad mes,

dietos klausimu, kai ten be- . ........
namiai tėvai, motinos ir va.- kunigas duos parodymus, jei FW w slapstėsi visą mene-, ngai klajojau po miest .

nieko pikto, nes tardant vis sį. Jis rusų komunistų buvo pagabau figdau vį_____ ____ [Daugelis iš lietuvio galėtų
___1 ? • 1_____•_______ __ 1____x • i z-kZi 1* zs r* rv /-Ti/vnlm iro i

miesto aukštumas. Taip 
žmogus ir Lisabonoje susi
kalbi su portugalu lietuviš
kai. K. Aras

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu

. „ ...... , , ri apsiginkluoti tvirta valę pažangą ne tik ūkio, bet i ........ ...ha, drąsa ir tikėjimu laime*ir mokslo ir meno srityse. ti, o paskui jau kalaviju. 
Tuomet laimėjimas bus jo

° — t ------------- -------j....................... . glone apiprastį kambarėli 7 .. ’ . ‘ , . pusėj. Butegeidis,
suktai, kad niekam nepa- ) ir kančių jaunas klebonas (Įabaj sunku gauti Lisabo-I gyvenimas> bet, deja,
i—,_x— tt -  s paskutiniai įvykiai, rusų ko-

. r-o--------------- viename pan , ,. , ,
gali į klausimus atsakyti ieškomas. Po didelių vargų Rjnnp apiprastį kambarėiį I Pasimokyti kaip reikia tvar-

kenktum. Kunigas aiškiai palieka tėvynę, kurią rusų 
suprato, kad čia ne šnipo bolševikai nori paversti šni-

juos gaudyti; kai kurie jų . , ,J a J J kurie pokyliaujame lyg pui
slėpėsi požemiuose nuo nau- kuoUai būtume paprašyt- 3ul'“^J- ““ ... ..................... r-—-........... pansionai ir viešbučiai per-_____ _.
jų Herodų, kurių kardai tm- #u Lozoriams prie pareigos, kad jam nereikės pų kraštu. va|gytj
vo išmirkyti žudynėse durų? Juk įšmetama jokių žinių duoti raštu ir visi tie vaizdai „ pergy. rien6g gi žiūriu ateina lie. ‘

Šios persekiojimo ain*03' Amerikoje į sąšlavas tiek slsptaženkliais. Kunigas po venimaį prabėgo per mano tuvių “konsulas” A. Dau- 
pasiekė apaštalą Povilą E- malstOi kurio užtektų pu0. rusišku tekstu pasirašė. Kai vaizduotę> kai aS ]aukiau'girdas, kurį taip praminė'į
teze. Pats būdamas pabėgę- toms gyyųjų akeletų. nuken.l kunigas pasirašė, tada ru- Lisabonos aerodrome sav0 berlyniečiui pabėgėliai lietu-
lis, jis įsakė visiems krikš- t6jusių nuo stahnų (r Hit_, sas kreipės į lietuvį komu- kel,onja dokumentų...
čionims išsijudinti į pagal . . dalies istatvmai! nist» valdininką ir sako:,
bą savo nelaimingiems bro- ncleistų žunims gatvėse klai “dabar Padiktuok lietuvišką Atlikęs formalumus, du
liams. Įteikęs užantspauduo- d-joti alkaniem9 tokiose są. tekstą ir tegu dar sykį pa- ”
tą laišką Fortūnatai. Stepo- |ygQse kurjose -je Dieyo 1
nui ir Achajui, jis įpareigo- .J J 1 & tvariniai kenčia nuo mine-
jo juos įteikti jį Korinto tų Uranų sjautlm0 
Bažnyčiai, norėdamas paža-

noj pernakvoti kambarys,
Žemaičių kunig.

si rašo:

VELYKOMS
SPECIALIAI NUPIGINTOS KAINOS!

-   r    T ' “ Šis šviesaus medžio PRIMA VERA Miegamo
karienę sukertu, pasidali- M Kambario Setas, vertas $145.00, dabar parsiduoda

viai, nes jis pravažiuojan
tiems lietuviams gerokai pa-

miu autobusu j miestą. Tuo- deda Patarimaia Gera va
jau išlipus iš autobuso, vai

už tiktaiĮ kai apspinta ir siūlo loteri- nom i8Pydžiais .ir einu ™ie'
jos bilietus. -Vienas jaunas * *ai £lr IU tjJ

, dininkas diktuoja, kunigas vyruRag užkalbina prancū. jis bus oficialiai tardomas. į 
• laiko plunksną rankoj. Jis »■» 1 « m 1— . • X. a sa « ar* m r, L» i - T ra z-1 1 O I

Komunistas lietuvis vai

plunksną rankoj, 
pradeda: “Aš žemiau pasi-

jimą. Jo žodžiai buvo šie: ra teisinga, bet taip pat rū- rasęs " toks ir V*8 kum'
“Dėl rinkliavų, daromų šven pinkimės, kad gynimasis ne- pa81za u u 1 z“”ų
tiesiems, kaip aš įsakiau Ga- būtų bevertis, jei mūsų ša- ei eJU7 . pasiza u ai y 1
latijos bažnyčioms, ir jūs bes Pakraščių neapjuooim^ ...
taip pat darykit. Kas pir- nc tik plieniniais ginklais, ZIUl. Jau ra" la 1 snlpus: 
m, savaitės dieną kiekvie- b*t ir meilės ir pasiaukoji- K«n.g» nerašo .r trumpa, 
nas teatideda ir tegul ren™ lanku, kurs gali apsau- Pasteb‘; As “‘P“ "ebus!u 
ka, kiek jam tinka”. (I Kor. S°tJ nuo korupcijos viduje. t
16 1_2) Ne jau Amerikos motinos, rasysiu •

Dabar grįžkime prie 1941 kurios savo vaikams duoda — Kad jau pats pasira
metų, kai istorija pasikarto aukščiausios rūšies pieno ir šei po rusišku tekstu ir pa
ja. Atgimęs pagonizmas, jau grietinėlės, neatsimins savo sižadėjai teikti įvairiausias 
be rėkiančių erelių ženklų, seserų, kurios dėl pieno trū- žinias .
bet su kūju ir piautuvu ir kūmo, lyg tie pelikanai, su- — “Aš rusiškai nesupran- 
sužalotu kryžiumi, vadina- žalotų save, jei tik galėtų, tu, o jūg išvertėte, kad aš 
mu svastika, išvaro milijo- kad jų purpurinis pienas pa- tįk per tardymą žinias turė-
nus į urvus, vieškelius, Si- penėtų jų kūdikius geresnei gįu teikti, o ne laisvu noru.
birą ir į šalis, kurios šutei- dienai? Ne jau Amerikos tė- jūs griebetės apgaulystės, 
kia prieglaudą. Amerikos vai» kurie pažįsta džiaugs- ne, a§ nepasirašysiu po to-
vyskupai iškilmingame su bendro gyvenimo su sa- kiu tekstu ir jokių žinių ne
sirinkime pakartoja Povilo vo žmonomis ir šeimomis, ■ teiksiu. Kaip jūs oficialūs 1 
žodžius ir įsako ateinantį bus kurtūs kreipimuisi len- rusų komunistų valdžios 
sekmadieni tikintiesiems pa- kų tėvų, atplėštų nuo savo žmonės galite griebtis tokių 
aukoti Lenkijos, Lietuvos, šalics ir išsiųstų į Vokieti- apgaulių, tiesiog nesupran- 
Baltijos Valstybių, Vokieti- Jos ginklų dirbtuves, kad J tu”, — išdrožė kunigas ko 
jo3, Austrijos, Čckoslovaki- Hitlerio pavadintas “Lenki- munistams pamokslą, 
jos, Kinijos, Meksikos. Pran- purvynas” tęstųsi nuo Gpu
cūzijos, Belgijos, Olandijos, Ar mes katalikai, ku- šininkag pamatė kad toliau
Anglijos ir Skandinavijos ne sa^° a ramy eJe kunįgag nesiduoda apgauna
pabėgėlių pašalpai. Ir to- r taikoje pnimame Kris- I
kioje pat Povilo dvasioje, t^us Kūną ir Kraują, uzmir- paairašyti po lie
bet modernia vieno savo na- sime> kad kaip katalikai tuyiškuoju tekgtu užteRf
rio, vyskupo Kelly, kalba jungiamės ne tik su save tekstu”,
jie rašo: “Negalime turėti Karaliumi, bet taip Pat ,r Rugų vaidininkaa paduoda
vilties atstatyti viaa tai, kas y,ena8 k,tu- Ar K1 ^ kunigui cigaretę ir pats už 
sunaikinta, nei visų alkanų unc va go vieną uoną. gjdega aau -r pasįsodįna ku. 
aprūpinti maistu. Negalime nera vlcrJas • Ar todėl mes q r.
atstatyti v.sų sunaikinimų, nesame^raugėje su pašau-,^tag valdininkaa abu nufoto
bet gal galime padrąsinti 10 Pa e&e iais’ une ® ° grafuoja, ši fotogriafija bus 
nuskriaustuosius iš* naujo vykiose ir miškuose klupo., . g bylos
pradėti' nesibaigiantį uždą- ka] Ū Komunija dalinama’ pra.jo tryg Ru
vinį. kurs buvo katalikybės Musų ranlta nera arčiau mO•; nigag .oR.ų žinįų neteikia 
bandymas nuo to laiko, kai kuno’ nei persekiojami Atvažiuoja Gpu valdininkai 
^v. Povilas tapo elgeta Je- (Nukelta į 6 pusi.) 12 vai. naktį ir klausia: “Ko-

dinti juos draugiškumui ir Tegu tauta kalba apie 
atsakomybei per pasiauko ginklavimosi reikalą, kas y-

ziškai ir klausia iš kur aš Kunigas pagalvojo, kad čia j 
esu. sirenos balsą (matyti kokia-

— Esu iš Lietuvos. me fabrike kaukė sirena),

KLAUSYKITE! PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ

WHIP 10:00 vai. rvte — WHIP — 1520 Kiloc.
Juozas VVarputas 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 ‘Sapk Lin Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advcrtiscrs
6912 South Western Avė. Clucago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“TBE LITHUANIAN HOUli’’

Puikus boudoir krėslas arba gražus chenille lo
vos uždangalas pridedamas dykai.

S

X ■xĮ\

KITI BARGENAI
Naujos mados Miegamų Kambarių 

Setai, ................................. nuo $29.50 iki $190.00
Geriausių išdirbysčių Parlor 

Setai..................................... nuo $39.00 iki $195.00
Puikiausi Breakfast Setai 
(Pažiniai Pečiai Virtuvei . . 
Dideli Gonsole Radijos . .

nuo $15.00 iki $58.00 
nuo $29.50 iki $125.00 
nuo $18.00 iki $129.50

\ i(liiinii< -<'l<i Ofl-a. Atilam- Si UmiiiUcniui lino II Iki I tul. I'opirl.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminimu- įgilins tiktu! IA 
dant lutų ri-cepti|.

«ll lili-tiij IšiiKKininiii-. Jp|
neliilRl'c |il,nal patenkinti, t ilt 
nii kr i| i. i n 11111 f kiekvieną Įmokė
tą rentą.

Pres. TalMimr Ir pi-rillrlmme aennaG„ iniiK'tdV pleltaa. — MAnealnlnl inokea- . r. ’IMtliNSIJA £|h| j dienoj, patarnavimnn.

V M,ASUOS: 
Tollmi-snl Oflaal:
Knadle Iki 8 vai. v

Midget Radijos, gerųjų išdirbysčių
pasirinkimas ........ ........... nuo $6.75 iki $39.50

Viskas Parsiduoda Už Labai Sumažintas Kainas!

Lengvus Išmokėjimai

»5

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

Į tSM Alllwmikce Avenue — Tel. A K M. MM 
Vhliirm. OflNa-s; 202 Sontli State Street — Tel. »VF.R. 4«3O
Kaadlen Iki fi vai. 1831 Irviną Park lloiilevar,! — Tel. I’AI,. 4227
Antrad tr Ketvirtad. j So. Shl<------- F 47t»< st-----Tel. ATb. 8880
lkl 7-to« vai. vak. North Stde — 4731 Broadvvay.

rURNITURE
NUFACTUBING COI N V<

|:| 4183 Archer Avė. Prie Richmond GalvėsI__ ___________ _
58- Pasiklausykite “Peoples” Radio Programų kas 

Antradienį 7 vai. vak., iš stoties V/.G.E.S., 1390 kil.

k ’



fl DSSOBSS Šeštadienis, kovo 29, 1941

tukus, kiti dešimtines, 
kiti dešimt

darIštremtasis Kristus
(Tęsinys iš 5 pusi.)

skandinavai 
čekai, ar ga 
rie maitinasi
yra mums. Ar paniekinsi pažinjmo artimumo su ki te, baigia sau nustatytą kvo
me tuos, kurie yra to paties uig Bažny-ios nariais; mes tą pasirengti visokiam neti-
kuno Kristuje. Pne Romu- norįme meilgs gimusio8 iž kėtamdarbui.Sisdarbasne-
nijos stalo nėra tautinių n- og Krįgljaus Kryžiaus oficialiai vadinamas pasi-
bų; prieš tabernakulą nėra i , _ „ . ... . ti . x.. gelmes. Mes norime jūsųrasių; baltosios ostijos aki- , , . , ,... . , . rankos, kuri duodama dova-vaizdoje nėra tautybių —, __ . x..... ną pajustų Kristaus sureis-ten nėra net amerikiečių, i r ,tų rankų skausmą; mes no-
Visi mes esame vienas Jėzu
je Kristuje.

tūksta„5ių , Raudonasis Kryžius
j lerių, o dar kiti penkiaade- pasirengęs karui 

.. . .. I šimt tūkstančių doleriu. Čia
. . ar iš rem įėji rinkliava. Mes nenorime' Amerikos Raudonojo Kry
čekai, ar gaudomi kinai, ku- .. ■. . žitnm Chirae-ns skvrius kurs. tik jūsų pinigų. Mes norime ziaus unicagos sKyiius, kui s

Eucharistija. .-sų kataHkybės jŪRų pri. yra didžiausias visam kraš- 
artimumo su

PAhftKA
JT

KUNIGAS JONAS BERNARDAS KLORIS

Ar mes įvertiname, kad, 
kaip sveikas asmuo gali 
perlieti savo kraują save ar
timui pagydyti, taip pat ga
lime perlieti savo pasiauko
jimą savo artimųjų Kris
taus Mistiškame Kūne pa
dėčiai pagerinti? Ar mes ne- 
vartojame savo rankų savo

rengimu karan.
Chicagos skyriaus mana-

geris Roger Holden pareiš
kia, kad skyrius atsargai 

rime jūsų širdies, kuri my-; parūpinęs jau apie 20 mili- 
lėdama aukoti pajustų ieties I j°nM bandažų ir chirurginių 
smūgį Kalvarijoje; mes ne ! aprišalų. Kariuomenei ir lai-« 
norime trupinių nuo jūsų vynui apmokinęs iki 50,000 
stalo; mes norime gvvo3 slaugių. Be to daug moterų 
Sąjungos. Mes nenorime do- apmokinęs tarnybai motori-
vanos atskirtos nuo davėjo, 
nei aukos, atskirtos nuo 
krikščionybės. Jei neduodi, 
kad pakankamai pajustum 
mažą dalelę mūsų ištremtų

niuose korpusuose.

Mirė Kovo 28-tą dieną, 1941 metais, 
1:40 valandą ryte. sulaukęs 48 metų 
amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

alkanoms burnoms maitin- brolh* skausmo, — pašilai
ti? Argi nepakelsimo savo kVk sav0 auk{h čia ne ri“k* 
rankų, kurios yra Mistiško.liava- Tai pasiaukojimas iš- 
Kristaus rankos, prie mūsų tremtam Kristui, 
brolių katalikų visame pa-

Nacių orlaiviai 
Viduržemio jūroj

BERLYNAS, kovo 27 d. —
Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog vokiečių orlai-

saulyje alkanų burnų? Ar dvasioje, jūs padarysit? A- 
nugręšime savo ausį kurčią merikai ir Bažnyčiai dau- 
Mistiškam Kristui, Kurs iš giau, nei visi ginklai galėtų 
landynių ir urvų šaukia: sukurti vienoje gentkartėje. 
“Aš esu alkanas”, ir iš kon- Sužeisto, kraujais pasiuvu- 
centracijos stovyklos krei- s*° Kristaus, ištremto į E
piasi: “Aš esu kalėjime”. cezari4 šaudyto- bI°'

Reikaias taip didis ir mū- &io nukryžiuoto vardu pra
šų atsakomybė taip svarbi, |šau: atidarykite ne pinigi- 
kad nemanau, jog turėtume n^’ bet savo širdį; paaukc-

| viai nuskandino du Angliję! jūs aukosite tokioje jog prekybinius laivus, viso
7,000 tonų, prie Faroe salų.

Viduržemio jūroj vokiečių 
orlaiviai, į pietus nuo Kre
tos salos pataikė bombomis 
į du Anglijos transportinius 
laivus.

Vadovybės komunikatas 
pareiškia, jog anglai perei
tą naktį atakų nepravedę. 
Vakar dienos atakose Ang-

Paliko dideliame nuliūdime: brolį Stanislovą 
ir jo moterį; seserį Julijoną ir jos vyrą Mykolą Ta- 
rfanevičius ir jų šeimą; tetą Kotryną Rutkauskienę 
ir jos šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas švento Antano pa
rapijos klebonijoje, 1515 South 50th Avenue, Cicero. 
Kūnas bus perkeltas į švento Antano parapijos baž
nyčią, Sekmadienį, kovo 30-tą dieną, 5-tą valandą 
popiet.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Kovo 31-mą die
ną, 1941.

Gedulingos pamaldos įvyks 10-tą valandą ry
te, o po pamaldų bus nulydėtas į švento Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Brolis, Sesuo, Teta, Broliai Ku
nigai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, 
telefonas Cicero 2109.

^cratdiinglB; ^Itehing

vartoti žodį rinkliava. Baž- kite ne tai* ką turite’ bet į lijoje žuvo du vokiečių or- 
nyčia šiuo metu nenori jū- tab kas esate- Duokite, iki 
sų perteklių; ji nenori to Kryžiaus šešėlis perbėgs jū- 
aukšto protingumo rašytojo, rank4- ° Dievas palai- 
kurs patogume aplanko mins Jus tai, kaip jis 
skurdžius, ieškodamas me- palaimi110
džiagos veikalams ir kny- Sūnų.
goms, duodančioms jam di- (Radijo kalba, paskirta 
delį atlyginimą, bet n?pa- kovo 29 d., kai amerikiečiai 
lengvinančioms skurdžių pa-, bus kviečiami aukoti Vys- 
dėties. Nėra meilės ir lab kupų Pašalpos Komitetui), 
daros, kai tik pasinaudoja-

laiviai ir sunaikinta du an
gly.

Relieve
Itch Fa si 

-or Money Back
Forquick rehet irom itehing of eezema, pimples, 
atlilete’s foo\ seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ese world-famous, 
cooling. antiseplic, liųuid D. D. D. Prescription. 
Creaseless. stainless. Soothes irritation and 
quickly stojis intense itehing. 35r tr i U bottle 
proves itor your money bai k. Ask your 
druggist today for D. O. D. Prlscrjpi ion.

CctReuef 
rhisE'^W3V 

S 9 8 -or Money Back
Forqu»ck relief from itciung of eezema. pimples, 
athlete’s foot, seabtes, rashes and other ex- 

| temally caused skin troubles, ūse world-fanx»us. 
cooling, antiseptic, liquid D. D. D Pro: cription. 
tIreaseless, stainless. Soothes irritation a.xt 
(juiekly siops inlense itch.ng. 35c liial Lx»ttle 
proves it. oryour money back. Ask vour 
druggist today fui O. D. U. PrfLSCRlHTION.

PLATINKITE ‘ ‘ DR AUGA ’ I

Meilės ir teisingumo jaus- 
Savo Kenčiantį maj yra kiekvieno atskiro 

žmogaus ir kiekvienos tau
tos laisvės šaltiniai.

St. Čiurlionis

Dr. Simonaitis sugrįžoma kitų kančiomis. Jokia pi
nigų suma rinkliavoje nepa
rodo artimumo kenčian
tiems, jei pats jo3 davėjas 
nepajunta savęs nuskriaudi-
mo. Mūsų brolių katalikų dabar vėl Priminėja pači 
visame pasaulyje vargas y

Užvakar sugrįžo iš sma
gių vakacijų Meksikoje Dr. 
ir p nia Simonaičiai. Dr-as

entus.

Simonaičiai daug ką įdo
maus ir gražaus pamatė sa- 

dėl nė vienas negali apie jį vo kelionėje. Neužilgo tilps 
kalbėti ir rašyti, nei atjaus- “Drauge” p-nios Simonaitie- 
ti, jeigu jis pats neduos nės aprašymas apie jų ke- 
tiek, kad pajustų savo pa- lionę.
ties skausmą.

Ir šiuo metu, kai aš kai 
bu, kunigas padeda prie ma

ra neaprėpiamas; skurdas 
turi savo horizontus ir to-

Niekad negalima ko nors 
pasiekti, kol esi įsitikinęs,

’ .. °e i ■* «• 7 kad to pasiekti nestengsi.no mikrofono penkis šimtus * „ ®
... , , • * , i Svett Mardendolerių, kad pajustų ken

čiančių skausmą. Bus naš
lių,
bendrumą duodamos dešini- se svetimam krašte.

Tėvyne, o saldus žodi! 
kurios pajus toki pat. Mielas gimtosios kalbos gar

M. DZ I M I DA S
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staitras, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą 
sąžiningą patarnavimą.

ir

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

VVOLk STUDIO
1945 VVest 35* Street

7Ae Etofrj HMM..f

Electrolysis Clinic
Plaukai Išnaikinami 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

TREATMENTAI
TIKTAI ........... 50c

Valandos 0 v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kuiiipan Crawforrt and llunison

Tel. KEDzie 7810

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

ADVANCED HHOTOGRAI’HY 

I.OWEST POSSIBLE PKK ES

PHONE LAFAYETTE 2X13

LEŪ NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Antaia & Nertai
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geru Į 
r mėgsta AMBROS1A Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 

sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC 
CAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū 
ies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita 
Rtaigas. Visuomet kreipkitės uas NORKŲ, kur gausit* 
rreitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808!

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYB4

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

— Motlomlšklausl Irciiulinal —

— Patyrusio* Grožio Spis-lallstfs —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška ištaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

M art v Sueilla. savininkė

VISOSE MIESTO DALYSE

A. £ A
MARIJONA URBONAITft

kuri mirė- Kovo I!', 1941 ir lupo 
pulaidotu kovo 22, o įlahur llul- 
hI ,š\. Kazimiero kupliif.sr am 
žinai nutilus ir iiiKulėdama a- 
ti.ii i.oii li'ini:, kuilį- Nuteikė Jui 
puMkislliij patarnavim;; ir nuly
dėjo Jų ; tų laišvuiigiumų um- 
žiuylu'.s vietų. l’triuiuiiHiiii ntio- 
Alrdžiui dėkojame šv. KryžiuuH 
ligoiliiiėa sini Ii'iuh ir sla ilgėms, 
ir iti-iii liiižiui už rūpestiiiK.; 
pražiūra vėliom", pili A mirtį.

Mes atmindami ii' upifuilėilu- 
ini jos pru. išuliiiiiiui IA mūši; 
lii.rpo nuoširdžiai ilfkojunie mūši; ilvusiškum tėvui kun. S. Jo
neliui, šv. Jurgio parapijos ve
dėjui, kuris ulluikė įspūdingas 
pamaldas už jus sielų ir pusu- 
kė pritaikini:; pamokslą.

Dėkojame Av. Mišių aukoto
jams, Kėlių ii ukoluja iii.' . Dėko
jame liriiugijų nuriaiiis-ėins už 
atsilankymų j šermenis. Dėko
jame vargom A i’oeilll liž. gru
žų giedojimų. Dėkojame laido
tuvių direktoriui .1. 'E. Eudel- 
klui, kuris savo geru ir man 
daKiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jų j amilnasties vietą, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimi; ir rūpesčius. Dėkoja
me Kialitiešiain:i ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; ypatingai 
giminėms ir mylimiems ilrau- 
gams-ėms: Stanislavui t'onrad, 
Onai Lr Povilui Antunoniiims, 
Elzbietai ir Petrui Vu.ruagiin. 
Teresei Jonaitis ir kitiems: o 
tau. mylimoji Marijonu, tesu
teikia Dievas amžinų ramybę!

Nuliūdę lieku: \melija ir l’e- 
I I.-u- I. "iizau-kai.

1 — .

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mo the r—Give Your CHILD 
Tliis Šame Evpert Care!

At the iirst sign of the Dionne Quin- 
tupluts catching culd —their chvsts und 
throats are rabbed with Chililren’s 
Mild Musterole — u proiluct made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
childrtn’i colds and rcsulting coughs.

The Quints have ulvvays had thu 
best of care, so mother —you may be 
MKiired of using just uboul the BEST 
rroduct made vvhen you ūse Musterole. 
MORE thun an ordinury “salve”— 
vvarrning, aoothing Musterole lielps 
breuk up iocul congestion. Also muile 
in Regular nnd F.xtra Strength for 
tho.se preferring u btrouger proiluct

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescrlption called 
Mendaro, thousands now palllate terrible re- 
currlng attaeks of choking. gasping. coagh- 
lng. aheezing Bronchial Astnma by helplng 
nature remove thlck excess mucus. No dopes. 
no smokes. no lnjectlons. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid. dellghtful pal- 
hatlve action commonly helps nature bring 
vvelcome sleep—a "God-send.” A printed 
guarantee arapped around each package of 
Mendaro lnsures an Immedlatp refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfted. You have everything to galu and 
nothlng to lose under t tris posltive money 
back guarantee so get Mendaco irom your 
druggist today for only tide. '

/

Nėra jokios gėdos, jei žmo 
gus per nenumatomas ap
linkybes neturtingas pasi
daro. Svett Marden

•AKY, IMD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
S«rlatulu PatarnarlnuM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHII‘ < 1520 ). sn P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN^ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Callfornia Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

LACHAMICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
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CHICAGOS ARKIVYSKUPAS PRASO
FONDŲ ŠELPTI NUKENTĖJUSIUS

Visose arkivyskupijos bažnyčiose rytoj 
įvyks rinkliava.
Jo Ekscelencija Arkivy- tai rinkliava gali būti pa- 

skupas S. A. Stritch, Chiea- daryta kitą Kurį sekmadie- 
gos Arkivyskupas, išleido nį įėmus po Velykų antrąjį 
ganytojišką laišką ar<uvy- sekmadienį. Ir patartina, 
skupijos kunigams i” vi- kad ta3 būtų atlikta anks 
siems tikintiesiems. Rytoj, čiau trečiojo po Velykų 
Kančios Sekmadienį, visose sekmadienio. Surinktos au- 
bažnyčiose pci pamaldas kos per arkivyskupijos kan- 
laiškas bus skaitoma’.. celiariją bus pasiųstos vy-

.To Ekscelencija praš i ku- s’iUPV komitetui, 
nigų ir tikinčiųjų auzų nu- Kiekvienas sąmoningas 
kentėjusiems dėl karo Euro- lietuvis turi gausiomis au- 
poje šelpti. Taip aitų kraš- komis prisidėti prie šios 
tų ypatingai paminima ir rinkliavos (Perskaitykime 
nukentėjusi Lietuva. kuri k“n. P. M. Juro rašinį 
taip pat yra žieuraus karo ‘Draugo No. 72). 
auka. Sako tų kraštų vy-

to r x to a A' s

i uiuuKaiS Avine lempiiuiu ■

Susirinkimai
Marųuette Park. — Šv. 

Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą antradienio vaka
re, balandžio 1 d., 7:30 vai. 
parapijos svetainėj. Visos 
narės kviečiamos būtinai da 
lyvauti. Jei kurios dar neat 
silygino už vajaus vakaro 
tikietus, būtinai atsilyginki
te. Valdyba

VYKSTA | KO<KK)I{|>>, CLASSIFIED

Bridgeport. — Moterų Są

Komunistas Earl Brovvder užsimaskavęs, kad žmonėm 1 
nematytų jo veido. Jis nuvežtas į Atlanta federalinį kalė
jimą. Jo ranka prikabinta prie negro kalinio rankos. Brovv
der nuteistas ketverius metus kalėti už klastingą U. S. 
paso išgavimą. ;

$50.00 Dovanų
So. Chicago. —

Landžio 6 d., parapijos sve
tainėje. Pradžia 6 vai. va- 

Ateinantį kare. Tikietas 50c.
Rengimo Komisija

Brighton Park. — Lietu 
vos Vyčių 36 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 31 d. pa
rapijos mokyklos kambary, 
8 vai. vak. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. Prašome ir 
naujų narių atsivesti.

Valdyba

Bridgeport. — Labdarių 
Sąjungos 5 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma- 1 
dienį, kovo 30 d., 2 vai. po 
piet, mokykloj. Visi nariai 
prašomi susirinkti. Valdyba

skupai, kungai ir tikintieji ^djUIlOieČiU 
šaukiasi pažibos ir Ai-.eri-• ** *
kos katalikai visomis išga- Pf9HiOQ3 
lėmis turi vienaip, ar kitaip
sušelpti tuos nelaiminguo-:
sius, kurie tik reikalingi pa-i^un^08 kuopa rengia

i “bunco” ir kortomis losimą ramos. . .
sekmadienį, kovo 30 d., 3:30 sekmadienį, kovo 30 d. 7 vai. 

Nukentėjusius šelpti aukų Val. pO pįetų parapijos sa- Vak., įvyks “bingo” parap. 
rinkliava rytoj įvyks visose lėje. Įžanga 25 c. svetainėje ir dovanomis bus
J. A. Valstybių katalikų, Bus “door prizes” ir už- išdalinta $50. į šį žaidimą
bažnyčiose, šiam tikslui yra kandžio, taip pat bus trau- kviečiami visi pamėginti sa- DŠfflCSilli 
sudarytas vyskupų naciona- kimas _ laimėjimas. Visi! vo laimės, 
linis komitetas. Surinktos J kviečiami ________
bažnyčiose aukos bus pa- Kurios narės turi knygų , Misijų šį pavasarį nebus 
siųstos tam vyskupų komi
tetui, kuris jas paskirstys.

Sąjungiečių

Cicero. — Moterų Są-gos
2 kp. eis “in corpore” prie

, šv. Komunijos sekmadienį,
tcs. prašomos grąsmti sek- gy. Juozapo bažnyčioje. To- kovo d , 7;30 misiose ,

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos skyriaus ir Lie
tuvai Gelbėti Fondo susirin
kimas įvyks sekmadienį, ko
vo 30 d., tuojau po pamaldų 
mokykloj. Draugijų atstovai 
ir LGF nariai prašomi susi
rinkti. Valdyba

Steve Straukas, “Draugo” 
spaustuvės darbininkas, šia
ndie važiuoja į Rockfordą, 
kur pabus keletą dienų. 
Rockfordas yra Strauko gim 
tinė; jis ten turi daug gimi
nių. draugų ir pažįstamų, j 
Ten būnant, Straukas taip
gi atstovaus dienraštį ‘Drau 
gą’ pagarsinimų ir prenu
meratų reikaluose. .
—
PAKSIIil Ol>.\ BIZNIAVAS NAMAS 
Pardavimui hlzniuvas nutiiius, su biz- , 
niu arba be. Taip pat parsiduoda I 
mūrinis namas ti fletų. 3 fietai po 
4 Ramti., 3 fietai po du kamb. La- > 
bui geras bargenas.

Atsišaukite pas savininkų
1538 So. 5lltli Avė , Cicero. • I

Tel. Cicero 3751

PARDAVIMUI Alt MAINYMUI 
NAMAS

Parduosiu ari,a mainysiu ant Bun , 
galou ar Cottage 3 fletų po 5 kami. 
moderniškų, mūrinį namų. Stikliniai 
porėtai. Naujas Stokeris. ltendos — 
$5il.0<> už fletų j mėn.

0053 S. \Vabash Are. 
Savininkas pirmame aukšte.

VARDAI IMI I NAMAS
4 flitai po 5 kumiiarius. Geroj vi - 
loj. A ti bažnyčios, mokyklos ir gal- 
vvkar.ų linijos. Kandus $1011.110 į mė
nesį. Kabai 'pigi kaina Lietuviui bus

' d:.odama nuolaida. Kreipkitės pas 
( ta.,įninku ant 2 iro aukšlei iš užpa- 
' aalio. IO753 S-*—iii UulMtsli Ari-.

llllleAII\l .1 DAKDININK Al
Keikuimi.i ontyrę vyrai diliai gele
ži“* dirbtinėje. .Alsisaukil- tuojaus:
MIII-CITY AKCIII. IKON (II.. 5535 

I Souili St.»t<- St.ccl, r IiiiTigo, Iii.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
NAMAS

. .Greitam pardavimui 2-jų 
aukštų namas. 4 randaunin- 
kai. Puikioj padėty. Cemen
tinis besmontas. Kreipkitės: 
1612 So. Union Avc., telef. 
CANaI 0396.

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo. Marųuette Vark 

apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir ttJ- 
some senus. A pskaitliavimas veltui.

Pastatymo kaino.-,:
2-jų fletų mūrinis namas, pn 4
kambarius ............................ .. .., $5,950.
5 kambarių mūr. bungalow. . $4,600. 
4 kambarių mūr. bungaiow. . $3.950. 
Taipgi statome ir didelius namas.

Pastorojaiu Paskolas ant Lengvų 
Išmokė jmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas;
CHAS. P. SUROMSKIS CO. 

6921 So. Westc rn Avė.
TELEFONAI-

Olfiee KEP. 3713; Yak.’ PRO. Ot76

Nukentėjusiai Lietuvai teks 
tiek, kiek bus surinkta J. A. 
Valstybių visose lietuvių 
bažnyčiose. Dėl to, lietuvių 
katalikų pareiga per šią au
kų rinkliavą gausiai aukoti 
Gausiomis aukomis vysku
pų komitetui bus įrodyta, 
kad Amerikos lietuviai tik
rai yra sąmoningi savo tė
vynės vaduotojai ir gailės 
tingi nukentėjusiems savo 
broliams ir seserims.

Chicagos Arkivyskupas 
nurodo klebonams, kad jei

madienį. Į dėl kas šeštadienį ir sekma- ... - , , .Visos nares privalo daly-
Balandžio 1 d. 7:30 vai. dienį kun. kleb. M. švarliui vauj.j Valdyba

vak. įvyks susirinkimas pa- i Pagalbą atvyksta lietuvis ______________
lapijos salėje. Visos narės 
prašomos atsilankyti.

Rašt. Sofija Žičkus

"Sales" mokesčiai 
pasilieka

kun. Cibulskis. Radiio
S. Miniotai važinėja dide-| Oro teatras, dainų, dra 

liu nauju Buicku, kurį pir- mos ir muzikos valanda iš 
ko per varg. K. Gaubį. Jei ,wCFL, 1000 k. radio što
kam reikia auto, pamatykite 
K. Gaubį, o jis mielu noru 
patarnaus. Nemuno Sūnus

Vajaus Vakarienė
Žiniomis iš Springfieldo, 

gubernatorius Green nu 
sprendė “sales” 3 centų mo
kesčius tik vienu puse cen- Dievo Apvaizdos parap. — 
to sumažinti ateičiai. Ir šis Rožių ir Lelijų Klubas iš

dėl kokių -ors svarbių kliu- sumažinimas bus atliktas tik pildys programą Labdarių 
čių ryte bažnyčiose rinklia- ateinančiais metais, arba Sąjungos 4 kuopos vajaus 
va negalės būti įvykdyta, 1943 metais. vakarienėj, sekmadienį, ba-

PARLOR SETU IŠPARDAVIMAS
i!)

ties, nedėlios vakare, 5:30 
iki 6:15.

Šį nedėldienį, kovo 30, 
dalyvauja: duetas Romanas 
ir Chapaa, “Amerikos Lie 
tuvių Drama,” orkestrą n 
choras išpildys naujus lie 
tuviškus kūrinius — “Ože
lis,” “Lietuviais mes esame 
gimę” ir kitus.

Programa leidžiama Jos. 
F. Budriko rakandų ir radio 
krautuvės, 3409 S. Halsted 
St. Pranešėjas.

Marųuette Park Lietuviui 
Amerikos Piliečių Klubas 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, kovo 30 d., 2 va
landą po pietų parapijos sa
lėj. Narių .atsilankymas yra 
būtinas. Turime daug senų 
ir naujų dalykų apkalbėti. 
Margučių vakaro komisija 
išduos raportą. Vakaras bus 
balandžio 13 d. Už gražiau 

' šiai numargintą margutį bus 
duodamos dovanos. Kviečia
mi ir kaimynai atsilankyti 
į šį susirinkimą. Valdyba

CLASSIFIED
PARSIDUODA BIZNI AYAS 

NAMAS
Auksinė proga Parsiduoda mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 fietai. J ry
tus nuo Union Avė. prie ISth Št. 
Namas gerai apšildomas. Parduos pi 

I giai arba mainys ant lotų. Kas no
rite gerai pelnyti, rašykite arba ma
tykite:

JOSKPIl VILIMAS,
6753 S. Roektvidl St.

TAUPYK!

PASKUTINIAI BARI JENAI
• 6 kambarių nauja moderniška mū

rine rezidencija
• ii fletų laitai gražius minias
• I fletų niūrin n •mus su krantine
• 2 lietų mūrini-- iiauia t su krantine
• in fl. geras mūrius namas

šie bargenai randasi gerose vie
tosi- Marųuette Parke, ir parsi
duoda labai žemomis kainomis. 
Arba priims teisingus mainus. 
Taipgi turime ir daugiau gerų bur
gi nų ir visokių lotų. Statom nau
jus moderniškus namus pagal 
žmonių reikalavimus. Kam yra 
malonu įsigyti gera namų ar už- 
dirbti pinigų rašykite ar matykite;

JOSEPH VILIMAS,
(1755 S. Koekttell

FAKDAVIMl 1 Alt lšHANDAVIMU 
Dl ON KEPYKLA

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
i Kepimo Bizni, su namu arba atski- 
I rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 ine- 
i tus. Esu 72 imtų senumo ir noriu po- 
j ilsio. Pardavimo arba randaviino sų.- 
I lygos prieinamos. Jei kas norės, iš- 
' mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas 
i tuvlnlnko ir biznio vielos: Lu<iwik 

(Joloult, 2803 Enu-ralil Avė., Chicago, 
Illinois.

IŠSIKENIH OJA t KIS
220 akrų ūkis. Atsakotningai šeiniai 
labai pigi .lenda.

šaukite: PROspeet 9131 

i'I.AI LNK I !“DRAUGĄ’*

SKELBKITES -DRAUGE”

. $

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Būsi turtin
gesnis ir te.l- 
mingi-siils. — 
TMrėsl

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEOERALSAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
(anai 8887

Mokame 3>/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS «1 000,000.00
VIRI r ’

PARSIDUODA IIIIII LL EAKMA
Parduosiu labai pigiai puikių, dide
lę farmų. arba mainysiu ant namo 
Chicagoje. Kreipkitės:

M. POCIUS,
6230 bo. Hockwc<l

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

IIINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM. SETS 
— Kl OS — KABIOS — IIE- 

FRIGEKA'IOKS — VVAsHEKS— 
MANGELS — STOVĖS.

AU Nailnnally Advertlsed Hemu

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Šie visi parlor setai yra mūsų pačių dirbtuvėje pa
dirbti ir taipgi yra pilnai garantuoti.

Pakol dar lieka, šie "Floor Samples" parsiduoda 
užtiktai: $49.50

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEEIey 8760

DftMESIO, DftMESIO, 
DftMESIO!!!

Jūs motulės pinavljos.
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelį mielų norit pavaišyti, 
Šaukit Dobgovolskį dešras prista

tyt.

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai.

Bet aukščiausios rūšies mėsos 
gaminiai.

Jei dar neragavot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatidėktt., * * *

Juozą,; Dobrovolskis kiekvieną 
valandų Jums pristatys gerlam- 
slas, šviežiausias rūkytas dešras, 
lalšlnkltės lestmvėse, krikštyno
se, liauk letuo-e Dobrovolskio <leš- 
romis. Užtenka pašaukti telefonu 
CANaI 1713 Ir dešros bus Jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės |:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market
2325 S. Oakley Avc.

(Priešais “Draugo" redakcijos)

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskaa 
Ant. Labanauskas 

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAl-ayette 2022

Z. 7 
!
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J. E. Arkiv. Samuel S+ri+ch 
Dalyvaus Laidtuvėse

Čia paskutinį pamokslą pa 
sakys kun. J. Paškauskas.

Šiandie Cicero lietuviai 
trumpu laiku amžinybėn pa
lydėjo jau antrą savo kunigą

(Atkelta iš 1 psl.)

go” administratorium.
Velionis Kunigas taip pat' 

nuoširdžiai mėgo chemijos ir 
bakteriologijos mokslus ir fi 
latelistiką — pašto ženklų 
rinkimą.

Turėdamas nemaža gabu
mo rašyti jis dažnai parašy
davo Amerikos lietuvių kata 
likų laikraščiams.
Laidotuvių tvarka

A. a. Kun. Klorio kūnas iš 
ligoninės bus nulydėtas į Šv. 
Antano bažnyčią, sekmadie
nį, kovo 30 d., 5 vai. vakare. 
Čia bus atgiedota gedulin
gi mišparai. Pamaldas atlai
kys Kun. J.
M. I. C., ir pamokslą pasakys 
Kun. S. Petrauskas.

Pirmadienį iškilmingos pa 
maldos prasidės 10 vai. ryte.

Mišias laikys kun. I. Alba
vičius; diakonas — kun. P. 
Juškavičius; subdiakonas — 
kun. S. Valuckis; ceremoni
jų vedėjas — kun. P. Gašlū
nas.

Prie šoninių altorių mišias 
atlaikys kun. J. Grinius ir 
kun. E. Abromavičius.
Arkiv. Stritch laidotuvėse

Paskutinę absoliuciją su
teiks J. E. arkivyskupas Sa
muel A. Stritch.

Po pamaldų kūnas bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

— nesenai mirė kun. J. Vai
čiūnas, buvęs klebonas ir da
bar jį pasekė a. a. kun. Jonas- 
B. Kloris.

Matsuoka
Berlyne

(Atkelta iš 1 pusi.)

realybe, ji turi veikti dabar,
nes jos vaidmuo ašies sąjun
goję turi būti ne pasyvus 

Mačiulionis,| aktyvus

Tuo tarpu vakar Vokieti 
jos von Ribbentropas parei
škė pasitenkinimo dėl Mat
suokos atsilankymo “lemia
mųjų kovų” prieš Angliją iš 
vakarėse.
Pas nacių vadus

Matsuoka, kuris su Hitle 
riu pirmą kartą pasimatė vii 
kar, buvo pristatytas di 
džiulei grupei Vokietijos pc- 

i litinių ir karinių vadų.
Rytoj Matsuoka apsilan

kys pas reichsmaršalą Goe- 
ringą. Sekmadienį ministeris 
daugiausia praleisiąs už Ber
lyno ir vakare išvyksiąs Ro 
mon pasitarimams su Mu
ssoliniu.

50 SUŽEISTA PER DARBININKŲ RIAUŠES

("Drausiaa" Acme telephoto)

Parblokštas piketininkas atsistoja ir policija laukia naujo prieš ją piketininkų susi- 
metimo. Nuotrauka padaryta per darbininkų riaušės šalia International Harvester Co. 
fabriko, Richmond, Ind. Sužeista 30 piketininkų ir 20 policininkų.

cagoj ir Richmond, Ind. 
Darbai vykdomi su policijos 
pagalba.

Chicago mayoras Kelly 
nesikreipė, kaip buvo žade

VĖL PIKETUOJA 
GELEŽIES FABRIKUS

Žudikas nuteistas 199 
metams kalėti

Antrąkart užsibaigė byla,CIO darbininkai vėl pra-
jęs, į National Labor Rela- dėjo piketuoti geležies fab- 1 iškelta policisto žudikui Jer- 
tions boardą Washingtone. | rikus Gary- Ind- tikslu už-'ry Mangano, kuris prisipaži- 
Bet jis turėjo už uždarytų daryti visokį darbą nepri- no kaltu, bet už savo dar- 

klausantiesiems šiai unijai.
Praeitą ketvirtadienį ir va

durų pasitarimus su Ame 
rikos Darbo federacijos ir 
CIO vadais. Mayoras neiške
lia aikštėn apie ką buvo kal
bėta. Klausiamas tik pareiš
kia, jog esama vilties.

APLINK MUS

KUNIGUI JONUI B. KLORIUI, buvu 
šiam “Draugo” Administratoriui mirus, Jo 
seseriai, broliui, tetai ir artimiesiems reiš
kiame gilios užuojautos.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA 
IR REDAKCIJA.

kar tūkstančiai CIO darbi
ninkų buvo apspitę visus 
Carnegie Illinois Steel Cor
poration fabrikų vartus ir iš 
visų į darbą einančių dar-

McCormicko fabrikų pike-.j kįnįnkų reikalavo parodyti 
ta vimas sumažėjo, kadangi , unįjos knygeles, kad jie pri- 
fabrikus saugoja gausinga klausą šiai unijai ir užsimo- 
policija. Policijos viršinin-^ duokles. Neturintieji to 
kas aiškinasi, kad policijos dokumento buvo sulaikomi 
pareiga yra saugoti noriu- I ir grąžinami atgal. Dėl to 
čius dirbti darbininkus ir, daugeliui darbininkų neteko! 
vykdyti teismo “injunction,”
nukreiptą prieš masinį pike- 
tavimą.

Kalbama, kad streikuoją

tą dieną dirbti.

bą, kaip jo ginėjas tvirti
no, neatsakomingu.

1939 metais lapkričio 20 
d. jis nušovė policistą Fran- 
cois, kai šis užtiko jį su sa
vo sėbrais apiplėšiant vieną 
vyrą ir moterį.

1940 m. sausio 12 d. teis
mas jį pripažino kaltu ir 
jis nuteistas mirti. Jo advo
katai apeliavo. Valstybės 
vyriausias teismas leido pa
kartoti jam bylą. Dabar an
trąkart jis nuteistas 199 me

X Prez. A. Smetona į 
Chicago atvyks balandžio 
mėnesio pabaigoj. Priėmimo 
bankietas jam rengiamas 
gegužės 4 d., Palmer House.

X Leonardas Čepulis, A- 
merican College studentas, 
sūnus žinomų Chicago lie
tuvių veikėjų — Jadvygos 
ir Jono Čepulių, rytoj išve
žamas į šv. Kryžiaus ligo
ninę apendiko operacijai, 
kuri bus daroma pirmadie
nį. Operuos dr. Brazis.

X Šv.’ Kazimiero kapų di
rektorių metiniam susirinki
me valdybon išrinkta: pirm. 
kun. M. Švarlis, vice pirm. 
kun. P. Katauskas, ižd. kun. 
I. Albavičius ir sekr. Pra
nas Paulikas iš So. Chicago.

X Jonas Dimša, žinomas 
Bridgeporto veikėjas, ener
gingai darbuojasi Lab. Są- 
gos 5 kp. vakaro, būsimo 
Verbų sekmadienį, pasiseki
mui. Jis taipgi žada daug 
pasidarbuoti DLK Gedimino 
600 m. mirties sukaktuvių 
paminėjimo vakarui balan
džio 27 d.

X Town of Lake prie 46 
ir So. Paulina gatvių taiso
mose gatvėse užsidegus iš
klotam ant naujo cemento 
šienui, sudegė WPA darbi
ninkų pašiūrės.

X Anna Kaskas, New Yor 
ko Metropolitan artistę So. 
Bostono lietuviai girdės ko

vo 29 d. operoj “Cavaleria 
Rusticana” ir balandžio 2 d. 
operoj “Rigoletto”.

X Šv. Antano draugystė, 
Cicero eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos sekmadienį, 
kovo 30 d. 7:30 mišiose. Taip 
gi patariama vyrams, kurie 
nėra dar nariai šios drau
gystės, prisirašyti dabar. 
Naujų narių vajus eina ir 
įstojimas labai mažas.

X DLK Gedimino 600 me
tų mirties sukakties minė
jimo komitetas gavo tris 
vertingas dovanas tikietų iš 
anksto pardavinėtojams. Pa- 
rdavusiems daugiausiai ti
kietų tą vakarą bus įteiktos 
dovanos.

X Labdarių Sąjungos cen 
tro susirinkimas, praeitą 
trečiadienį, vienbalsiai už
gyrė sumanymą — šimtu 
nuošimčių remti ruošiamą 
DLK Gedimino 600 m. mir
ties sukakties paminėjimą 
ir ragina visas kuopas iš 
anksto paimti tikietų parda
vinėjimui. Dalis pelno ski
riama senelių prieglaudos 
fondui.

X Frank Vizgirdas, savi
ninkas International Liąuor 
Co., laiko vienintelę grynai 
lietuvišką Wholesale Liąuor 
įstaigą Chicagoj. Kitataučių 
kompeticija nei biskį nepa 
kenkia Vizgirdo bizniui. Jo 
ofisas randasi 6246 S. Cali
fornia Ave., ant kampo 63rd 
St., puošniame, moderniška
me name.

r?

HARVESTER KOMPANIJA PASIDUODA NAUJO 
BOARDO NUOŽIŪRAI

Pranešta, kad Internation
al Harvester kompanijos va
dovybė pareiškusi noro bile 
kurį laiką turėti pasitari
mus su nauju šalies saugu
mui gamybos tarpininkavi
mo boardu Washingtone dėl 
darbininkų streiko keliuose 
paskiruose Harvester fabri
kuose. Farm Eąuipment 
Workers’ Organizing Com

mittee vykdo streiką dėl 
geresnių darbo sąlygų. Sa
koma, streikas ištikęs apie 
14,000 darbininkų.

Kompanijos vadovybė 
apie tai pranešusi minėtam 
boardui Washingtone ir 
laukia atsakymo. Savo rėž
tu kompanija, nepaisant 
streiko, atnaujino darbus 
McCormick fabrikuose Chi-

I darbininkai pirmadienį sau 
j talkon bus pasikvietę tūk
stančius unistų darbininkų 
ir McCormicko fabrikus ap
juos taip, kad nė vienas 
streiklaužis negalėtų patek
ti į darbą.

Streikuojančių CIO darbi-

tus kalėti. Tik iškalėjus 66 
Kaip paprastai, Gary po- metus jis turės teisės pra- 

licija nesikišo į šią CIO va- gyti išlaisvinimo, 
dų vykdomą griežtą proce-|---------------- -—

. , , . , , , . , ,. i kartą CIO piketavimas bu-mnkų advokatas ketvirtadie , .
vo tvarkingas ir ramus. Sa-

durą. O pora dienų anksčiau Priežodžiai
patsai miesto mayoras buvo Tinginys du kart dirba,
pareiškęs, kad miesto auto-1 Svkatlls dtl syli moUa.

ritetams tas bus nepaken- ..................... .......... . —
čiama ir piketavimas nebus r
leistinas.

Visi pripažįsta, kad šį

1941
Crosley Shelvador

CICEROS LIETUVIAI,
Balsuokite Už Savo Tautiečius!

Adv. LOUIS KIZAS 

[x| Republican Candidate 

for Justice of the Peace

JOHN BARTASIS

|x| Republican Candidate 

for Constable

Atiduodami Savo Balsą už Republikonų 
Sąrašą, Užtikrinsite Lietuvių Balsą Mies
to Valdyme.

Rinkimai Antrad., Baland. 1 d., 1941
Polis atdari nuo 6 vai. ryto Iki 5 vai. p. p.

nį kreipės į teisėją J. C. 
Lewe, kad jisai modifikuo
tų “injunction,” kad leistų 
masinį fabrikų piketavimą. 
Teisėjas nepripažino šio rei

koma, daug darbininkų lai
mėta unijai.

Tauta be energingų, su-
kalavimo. “Injunction’’ lieka mani,)’ 'ady
... yra pasmerkta zuti.si kaip buvęs. •'

Kalbama, kad Interna
tional Harvester kompanija 
pirmadienį atidarysianti ir 
traktorių fabriką, kurs dėl 
streiko nuo sausio 29 d. už- Į 

i darytas. !

lei Insnce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PF.TRA8
VII.F.IftIS,

Atstovą.**

Pulk. Plechavičius

z?

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFF1CR-
175 W. JACKSON BLVD.

RT'TTF A-1820 
Home Office: Newark, TV. t.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. I,AFayette 0771

CONRAD
Fotografas

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

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

Res.: - ENGIeuood 5840

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

NATHAN
KANTE!

MUTUAL
LIQUOR

1 co-
i Wholesale 

4707 So

Halsted St 
Tel. Blvd 

0014

mARCLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKftS LIETUVIJA

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Kaina $134.95 leng
vais išmokėjimais. 
Tiktai $5.00 įmokė
ti, kitus po $2.00 į 
savaitę. Pilnai 5 
metų garantuotas, 
mažai elektros tesu- 
vartoja. Nereikia a- 
liejuoti. Atsilanky

kite į Budriko Milžinišką Persikraustymo Išpardavi
mą Elektrikinių Ledaunių, Skalbiamų Mašinų, Pečių 
ir Rakandų. Jūs Nustebsite Žemomis Kainomis.

Jos. F. Budrik Furniture House,
3409-11 So. Halsted Street

Tel. VARDS 3088

BUDRIK'S ANNEX
3417-21 So. Halsted Street

Krautuvė atdara ir nedėliomis iki 4 vai. po pietų. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir šeštadieniais iki 
10 vai. vakare.

WCFL 1000 Kil. Žymi Radio Programa Vakarais 
5:30 iki 6:15 vai. vak.

J
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