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ČEKAI DARBUOJAS

Anglijoje veikia nacių oku
puotosios Čekoslovakijos re
spublikos čekoslovakų tau
tinė taryba. Jos priešakyje
yra buvęs tos respublikos
prezidentas Benešąs. Kaip
visų kitų nacių jėga okupuotų kraštų vyriausybės lie
kanos, Anglijoje ir Kanado
je turinčios prieglaudą, dar
buojasi savo šalių linkimui,
taip ir čekoslovakų taryba
tuo užsiima. Kiek galima ji
padeda Anglijai kariauti
prieš Vokietiją. Dėsto pla
nus, kaip turės būt atstatyta Čekoslovakijos respubli
ka, kai britai nugalės Vokietiją.
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GRAIKIJOJ
ANGLAI
PASITRAUKĖ

t

a

(Mūsų koresp. iš Berly
no). Naujai atvykusieji į
Vokietiją lietuviai praneša,
kad buvęs Lietuvos prezi
dentas Dr. Kazys Grinius

LONDONAS,
balandžio
14 d. — Karo ministerijos
komunikatas šiandie prane
ša, jog anglų kariuomenė
Graikijoje pasitraukusi
į
naujas pozicijas.
Komunikatas prideda, jog
anglai pasitraukė
padarę
vokiečiams “daug nuosto
lių”.

ATĖNAI, balandžio 14 d.
— Anglų aviacija pradėjusi
atakas, kuriomis bandoma
palaužti vokiečių mechani
zuotosios kariuomenės judė
jimas.
Anglų komunikatas Atė
BENEŠO PLANAI
nuose sako, jog britų aviaci
Andai Benešąs Amerikos ja pravedusi sėkmingas ata
korespondentams pasakojo, kas ant vokiečių mechani
kad, jo nuomone, Čekoslova zuotų kolonų.
kija bus atstatyta gal buvu Jugoslavų veiksmai
siose savo ribose ir bus su- I Pranešama, jog jugosla
konfederuota su Lenkija. vų kariuomenė užėmė DuraPraktikliai būsianti viena zzo, Albanijoje, prie Adri
jos jūros.
kariuomenė, vienos oro jė
Italų pranešimai pripažįs
gos ir glaudus politinis koota, jog jugoslavai masiniai
peravimas. Sako, ši Čekosloatakuoja italų kariuomenę
vakų su lenkais konfederaci
prie Scutari, šiaurinėj Alba
ja būsiąs branduolys, prie nijoj, bet pažymi, jog jų pa
kurio paskiau visos
kitos stangos sulaikytos.
po karo atgaivintos mažo Italų pranešimai taip pat
sios valstybės galėsiančios skelbia, jog Italijos kariuo
prisijungti. Benešąs nenei menės daliniai Albanijoje
gia nė Sovietų Rusijos. Sa žygiuoja Koricos linkui, ku
ko, gal reikėsią ir su Mas rią graikai buvo užėmę per
kva turėti glaudžius santy- eitą žiemą.
kius.
Apsaugos linija
Anglų ir graikų kariniai pra
nešimai tvirtina, jog apsau
NE TAS BENEŠĄS
gos linijos Graikijoje prieš
Prieš Hitlerio įsigalėjimą vokiečius tvirtai tebesilaiko
Benešąs skaitėsi apsukri.au- ir bet kokios pastangos pro
sias ir gudriausias diplomą- j jas prasiveržti būtų tolygu
tas Europoje. Būdamas il saužudystei.
gus metus Čekoslovakijos Graikijos šiaurėn pasiųsta
užs. reikalų ministru jis naujos kariuomenės kurios
daug darbavosi T. Sąjungo tarpe ir nauji graikų atsar
je. Jis praleido daug sun giniai.
kaus laiko kovodamas prieš
Pranešimai iš fronto sa
ko,
jog vokiečiai šiuo laiku
lenkų akiplėšiškumą. Juk
lenkai padėjo naciams skal daugiausia užsiėmę baigia
karo veiksmais
dyti Čekoslovakiją, šiandien maisiais
Benešąs tad jau nėra dau prieš jugoslavus, kurie pieti
giau tas buvęs apsukrus di nėj Jugoslavijoj puola vo
plomatas Benešąs. Dėtis su kiečius iš užnugario.
lenkais reiškia, arba ilgai
niui lenkams pasivergti, ar- bus viliugiai. Lietuva politi
ba ir vėl kartu su jais, len niai galės jungtis su Pabal
kais, palaidoti atlaimėtą ne tijo tautomis, Suomija ir
priklausomybę. Vargiai Be Skandinavija, bet ne su Len
kija. Dėl Lenkijos ir nuo
nešąs to nežinotų.
Lenkijos mūsų tauta daug.
nukentėjusi.
LIETUVA

Nepaprastai sunkus dar
bas tautai atkovoti nepri
klausomybę. Bet
lietuvių
tauta tiki į Lietuvos prisikė
limą ir turi vilties išvaduoti
savo brangią tėvynę. Išvada
vusi savo tėvynę lietuvių
tauta neturėtų susidėti su
lenkais. Nes lenkai buvo ir

Lietuvoje bolševikai jau
areštuoja savo ministrus

Karo frontai Balkanuose

Ašies pajėgos
Įėjo Egiptan
BERLYNAS, balandžio 14
d. — Karo vadovybės pra
nešimu, ašies karinės pajė
gos, bežygiuodamos šiauri
nės Afrikos
dykumomis,
šiandie įžengė Egiptan.
Karo buletenis pareiškė,
jog žaibo greitumu vokiečių
italų kariuomenės
užėmė
Sollum ir Fort Capuzzo.
Šį kelią, kovodami prieš
.
(“Dramraa” Acme telephoto*
Kai vokiečių jėgos laužia britų graikų apsigynimo liniją, Vengrija ir Italija puola italus, anglai perėjo per 35
jie
Jugoslaviją. Dar ir Rumunija nori gauti skaldomos Jugoslavijos dalį. Nacių pastango dienas, bet šiuo metu
buvo priversti pasitraukti'
mis Kroatija jau pasiskelbė nepriklausoma valstybe.
per 18 dienų.
Tobrukas apsuptas

Hull abejoja

Amerikoj

Maskvos*<okijo
WASHINGTONAS. — Mrs.
sutarties svarba
Franklin D. Roosevelt, Cornelia Bryce Pinchot ir Kini
jos ambasadorius HuShih WASHINGTONAS, balan
pasitraukė iš negrų dainin- džio 14 d. — Valstybės sekr.
kui Robeson rengiamo kon Cordell Hull šiandie pareiš
kė, jog Rusijos-Japoni jos
certo komiteto.

ROMA, balandžio 14 d. —
šiandie autoritetingas Itali
jos redaktorius Virginio
Gayda įspėjo Amerika, jog
ašies valstybės jaučiasi ne
varžomos bombarduoti Ame

SHANGHAJUS. — Ame
rikos konsulas pareiškė ja
ponams protestą dėl suimto
Amerikos aliejaus, kurį ga
beno anglų laivas Shanghai.

•

sutarčiai gali būti perdaug ISTANBULIS. — Ameri
priduodama svarbos ir jog kos konsulatas treti kartą
OSSINING, N. Y. — Du
Amerikos vyriausybės poli įspėjo amerikiečius išvykti
ilgiems metams nuteisti ka
tika pasilieka nepasikeitusi. iš Istanbulio ir apylinkių.

liniai sėkmingai išbėgo iš
“Sovietų Sąjungos ir Ja
Sing Sing kalėjimo. Pabėgi
mo metu žuvo keturi asme ponijos neutraliteto sutar
MASKVA. — Pranešama,
čiai, ,kaip ji paduodama jog Turkestane rusų pasie
nys. Banditai suimti.
spaudoj, priduodama per nio sargyba susirėmusi su
•
daug reikšmingumo”, pabrė gauja “ginkluotų įsiveržė
BETHLEHEM, Pa. — Bežė Hull formaliam pareiški lių“. Turkestanas susiduria
thlehem Steel Co. pranešė,
me.
su Persija, Afganistanu ir
jog apie 90,000 darbininkų
“Atrodo, jog sutartyje pa Kinija.
algos pakelta 10 centu į va
landą.

•
WASHINGTONAS. — Jun
gtinės Valstybes atsisakė
pripažinti Danijos žygius at
šaukiant savo ministerį Washingtone.
Jam
pranešta,
jog U. S. vyriausybė ir to
liau laikys jį teisėtu Dani
jos atstovu.

žymima situacija, kuri buvo
tarp abiejų valstybių pasku
tiniuoju laiku.
“Todėl tai mūsų nenuste
bino, nors buvo abejojama,
kad abi valstybės susitartų
pareikšti tai raštu.
“Šios vyri ausy bės politi
ka, aišku, lieka nepasikeitu
si”.

•
DETROITAS. — Į milži
nišką Fordo dirbtuvę, Rouge dirbtuvę Detroito priemiestyj, grįžo darban 20,000
darbininkų.

Bombarduos U. S.

laivus prie Afrikos

Pasaulyj

rikos

paramą

laivus,

gabenančius

Anglijai

Afrikos

vandenyse.

“Afrikos vandenyse tebe
vyksta Italijos karas, parei

škė Gayda, “ir bet kokie lai
vai tarnaują priešui gali bū
ti teisėtai bombarduojami.

Nesutarimai dėl

DUBLINAS. — De Vale
rą per radio pareiškė, jog
be atidėliojimo turi būti eva
kuojami vaikai ir moterys
iš Airijos miestų.

•
ROSARIO, Argentina. —
Netrukus, sakoma, bus ban
doma nuversti miiitarinę Pa
ragvajaus gen. Sipolito Moringio diktatūrą.

lydimųjų laivų
CHUNGKINGAS. — įta
kingas kinų laikraštis rašo,
jog sąryšyj su Rusijos-Japonijos sutartimi, karas Ra
miajam vandenyne neišven
giama.

WASHINGTONAS, balan
džio 14 d. — Administraci
jos užsienio politikos kriti
kai šiandie pareiškia,
jog
sekančią savaitę senate pra
sidės ginčai dėl pasiūlymo,
kuriuo būtų draudžiama pa
Dalinai debesuota ir vė
naudoti Amerikos laivus ly
siau. Pietvakariai vėjai.
dimaisiais laivais siunčia
miems karo reikmenims An Saulė teka 5:10 vai., sau
lė leidžias 6:32 vai.
glijon ar kitur.

Oficialioji vokiečių žinių
agentūra praneša, jog ang
lų kariuomenė Tobruke mė
ginusi pasitraukti jūra, bet
bomhanešiai
neprileidžią
transportinių laivų prie uo
sto.
Kitas pranešimas sako,
jog anglai bandę, pasinau
dodami mechanizuotais dali
niais pasprukti iš Tobruko
žemynu, bet vokiečių ka
riuomenė juos sulaikiusi ir
sunaikinusi 14 šarvuotų au
tomobilių.

areštuotas. Kaip
žinoma,
Dr. K. Grinius buvo liaudi
ninkų vienas žymiųjų veikė
jų, yra daug dirbęs dėl Lie
tuvos liaudies ir dėl Lietu
vos laisvės, taip pat daug
tolerancijos parodęs santy
kiuose su kitomis grupėmis.
Jis nekartą spaudoje yra
pareiškęs pasigerėjimą kat.
Bažnyčia, kaip dorovės ram
sčiu.
Paleckio vyriausybėje bu
vęs žemės ūkio ministeris
Mickys ir užs. Reik. Viceministeris Glovackis areš
tuoti už nepritarimą. Pažįstantieji tuos žmones tvirti
na, kad jie buvo parodę ne
mažai humaniškumo, bet
matyt nepritarė visoms oku
pantų užmačioms, tai... at
sidūrė kalėjime. Bolševikų
taktiką žinoma — pasinau
doti kiek galima, o paskiau
likviduoti, kad žmonės kurie
daug matė ir drįsta turėti
savo nuomonę, nebūtų vė
liau pavojingi.

Vokietijon daug
žymių

lietuvių

Mūsų korespondentas iš
Berlyno praneša, kad vokie
čių repratrijacija jau eina į
galą. Į Vokietiją iš Lietuvos
yra atvažiavę visa eilė žy
mių lietuvių: buv. V. Teat
ro direktorius Žadeika, so
listai Grigaitienė, Sprindys.
Buvęs mokytojas rašytojas
Talmantas su visą šeima,
gydytojas Dumbrys iš Uk
Kariuomenė neatkirsta
mergės, buvęs švietimo vice
Tuo tarpu anglų praneši min. Masiliūnas, buv. minis
mai iš Kairo sako, jog ang teris Audėnas ir daug kitų.
lų kariuomenė Tobruke ne
santi atkirsta nuo susisieki Trys kunigai
mo su likusiąja anglų ka
10 metų kalėti
riuomene.
Anglų kariniai stebėtojai
Mūsų korespondentas iš
įsitikinę, jog britai trauksis Vokietijos praneša, kad trys
iki Matruh, Egipte. Iki čia kunigai, kurie Dr. Maceinai
anglai buvo pasitraukę ir perbėgus į Vokietiją buvo
italams pravedus pirmąsias toj vietoj netoli rubežiaus
kovas.
pasmerkti 10-čiai metų į ka
Iš Matruh, kuris yra 130 Įėjimą.
mylių į rytus nuo Libijos
pasienio, anglai pradėjo ko
Kunigai
vas prieš italus.

Popiežius prašo

Gabenami Rusijon

Gautas oro paštu laiškas
iš Berlyno praneša, kad sie
VATIKANO MIESTAS, ba-1 ną perėjo į Vokietiją vėl 6
landžio 14 d. — Velykinėje nauji kunigai. Jie atbėgo
kalboje Popiežius Pijus XII Vokietijon todėl, kad Lietu
ragino bekovojančias valsty voje jaunesnius kunigus pra
bes “parodyti gailestingu dėjo imti į raudonąją armi
mą kenčiantiems civiliams ją ir gabenti į Rusiją. Iš
gyventojams“ ir nugalėto Lietuvos į Vokietiją iš viso
jus ragino su nugalėtaisiais dabar yra perėję 36 kunigai.
elgtis “teisingai ir žmoniš
kai“.
nimu, bet taiką, kuri garan
“Melskimės“, kalbėjo Po tuo dama tautų garbę, taip
piežius, “už universalią tai pat užtikrintų teisėtas visų
ką. Ne už taiką, paremtą teises ir patenkintų jų reika
žmonių priespauda ir naiki- lavimus”.

gailestingumo

I) K A EGA. S

Antradieni?, bai. 15 d.,. 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
ELIZABETH, N. J., LIETUVIŲ SV. PETRO IR POVILO
PARAPIJOS GYVAVIMO APŽVALGA

U. S. KARINE POLICIJA SAUGOJA ITALUS JŪREIVIUS

savo tėvynėj,
Lietuvoj...
Elizabethe lietuviai pradė Taip tai atsigaivinę, pasi
jo apsigyventi jau nuo 1878 stiprinę dvasioje, dar smar
m., o 1891 m. jau buvo toks kiau pradėjo dirbti. Ir tų
skaičius, kad airių parapijos pačių metų spalių 6 d. buvo j
klebonas kun. D. ‘ Gessner skiriama kada nauJai baž-|
ragina burtis į draugijas ir n^iai kert‘nis aka>uo bus
rengtis steigti savo parapi- Pašventintas.
ją. Lietuviai kunigai dažnai
Naujiems metams (1896)
atvykdavo klausyti velyki- 'jau viskas fcjvo prirengta
nės išpažinties ir pamoks- pašventinimui naujos bažnylais vedė vienijimo keliais.1 čios. Tačiau tą dieną buvo
Uoliausias jų buvo kun. Juo- nemalonus oras ir iškilmės
zas Žebrys ir kun. Juozas atidėta į sausio 12 d. Tą dieKaulakis.
ną buvo didelės iškilmės,
Pavasarį 1892 m., įsistei-’kaiP kad ir šventinant ker
Parapijos {kūrimas

dienio popietį jo artimieji
ir draugai palydėjo M. Yčą
į jo paskutinę kelionę, į Rio
dė Janeiro Šv. Jono Krikštytojo kapines. Daugeliui aĮ šaros nuriedėjo per skruos
tus: į aną pasaulį nuėjo dar
viena skaisti siela. Po ve
lionies tikybos dvasininko
kalbos lietuvių vardu pra
kalbą — pamokslą pasakė
kunigas Janilionis. Sutemo.
Mieste sušvito žiburiai, ka

pinėse mažos liepsnelės. Ant
aukščiausio Rio de Janeiro
kalno — Corcovedo — sū
švito, kaip paprastai vakarais, milžiniška Nukryžiuo
tojo stovyla. Man bet gi pa
sirodė, kad tuo pat metu
sužibo dar viena liepsnelė
— ji kilo iš naujai supilto
a. a. Martyno Yčo kapo.
Niekad negalima ko nors
pasiekti, kol esi įsitikinęs,
kad to pasiekti nestengsi.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Kės. G068 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMIock 4848

TaL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS

OR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
J Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

gia pirma lietuvių pašalpinė 1 tini akmenį
REZIDENCIJA:
Lapkričio 4 d. 1907 m.,
draugija, po globa šv. Kaacinc tcio:UlAtO,
6631
S. California Ave.
2423 W. Marųuette Road
ziųiiero, o kiek vėliau kita, vyskupas J. J. O’Čonnor į-Į {ginkluo
Telefonas REPubiic 7868
po vardu šv. Jurgio. Drau galioja parapiją rūpintis nu-i tįnįu iaįvu
Ofiso tel. VIRginia 0036
apščiai žemės nau .
Rezidencijos
tel.: BEVerly 8244
gijų veikimas jungė lietu sipirkimu
.
„ .
. , siunčiami ,
jos
bažnyčios
pastatymui.
Ir
,
_
_
PHYSICIAN
AND
SURGEON
vius, kuriuose kilo troški,
.be uzeme.
4645 So. Ashland Avenue
mas eiti prie steigimo savo neužilgo buvo nupirkta apie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sios parapijos. Kuomet fon- tū lotų, kas kainavo $15,OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki Įj vai. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
de jau buvo pinigų iki $1, 000.00.
si, susitikau jį po sunkaus sišypsantj,
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
Neužilgo įvyksta triukš
200.00, tai S. Makauskas
Office teL YARls 4787
plaučių uždegimo vos kiek
Namų tel. PROspeet 1930
ir D. Bražinskas išrinkti rū mingas kertinio akmens pa
Tel. OANal 0257
sustiprėjusį 1938 metais Pa
Rez. tel.: PROspeet 6659
šventinimas,
kuris
primena
pintis pirkimu žemės baž
Tel. YARds 5921.
ryžiuje, jis buvo geros nuo
aną 1895 m., kuorųet statė
Res.: KENwood 5107
nyčiai.
taikos, mačiau jį 1940 m. vo kitokia: Martynas
Vyskupo užgirtas darbas pirmą bažnyčią. Tik žinoRašo Julius Smetona
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vasarą pabėgusį iš bolševikų
pradeda nešti vaisių. 1895 jma- dabar žmonių buvo jau
1821 So. Halsted Street
Rio de Janeiro. — Velio ir visą jo šeimą, nors ir lai- kimis, amžinybės, palyginus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija:
6600 So. Artesian Ava.
m. vėl atsilanko kun. J. Žeb- daug daugiau. Rudeniop,
nis M. Yčas buvo mano tė- kinai, palikusį pas bolševi- su kuria mūsų gyvenimas, Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare
rys ir pataria rūpintis gau 1910 m. įvyko naujos baž vų bičiulis ir prietelius, o to kus Lietuvoje, jis juokavo mūsų rūpesčiai,
nyčios
pašventinimas.
To

ti savo kunigą. Birželio 28
dėl ir man artimas žmogus. ir tikėjo šviesia Lietuvos
d. 1895 m., parinkta viete- kios gražios bažnyčios tuoLIETUVIAI DAKTARAI
ateitimi. Net ir tais momen
lė 80 Eond St. Ten buvus met lietuviai visoj Amerikoj Aš jį, be abejo, dažnai matais, kai jis dėl sunkios eko
TeL YARda 3146
krautuvėlė pertaisoma ir pri neturėjo. Net ir šiandien dar tydavau nuo savo gimimo,
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
nominės
buities
turėjo
rengta pamaldoms, o kam-i labai mažai tokių yra. Tai-( bet ryškiau jį teatsimenu “
T“
taupyti'
— net
tai jo2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
bariai virš krautuvėlės, su- pina tūkstančiui žmonių sė nuo 1919 metų, kai aš su saSekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
buvo praeitų metų vėlyvą lūpų šypsena švelnino
Antradieniais, Ketvirtadieniais
darė klebonijos patalpą. Tų dynių. Pastatyt kainavo vo motina ir seserimi gyveir Penktadieniais
pačių metų liepos 31 d., vys- $85,000. Langai-vitražai la- nome Šveicarijoje, o velionis
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
l '3147 S. Halsted St., Chicago
kūpąs jau pakviečia kun. bai gražūs ir kainavo virš buvo ten atvažiavęs savo M. Yčas buvo linksmas ir
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
buvę kiek sykių...
Juozą Servetką, iš Pitts-; $5,000; šilumos aparatas šeimos aplankyti. Nuo tada patenkintas.
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
burgh, Pa. Tuojau prasidė- kainavo $2,000; šviesos įve- įsispaudė mano atmintyje
Kai aš vos pora valandų
Tel. OANal 5969
1-^4 ir 6:30—8:30 vakare
jo ant nupirktos žemės sa- dimas kainavo $2,000. Gra- nuolat besišypsąs dėdės Mar a. a. M. Yčui mirus įėjau į
vo bažnyčios statymo dar- žiausias įrengimas$, tai di tyno veidas, gyvas jo žvilgGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bas.
dysis altorius. Jis padary- snis. Gyvumas, linksmumas
PHYSICIAN AND SURGEON
2155
VVest Cermak Road
Tų pačių metų, rugpiūčio tas iš ąžuolo medžio, prie ir gera nuotaika, sako, vi-,
(Nurkaitis)
2158 VVest Cermak Road
Būkite Malonus
OFISO VALANDOS
Ofiso t«L CANaJ 2345
mėn. buvo pirmos mišios E- jo spalvos pritaikinta gro- suomet yra buvę charakte1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9
SAVO
AKIMS
ir pagal sutartį.'
lizabethe, lietuvių tarpe. Pa teliai, sakykla, krikštinyčia ringi velionies Martyno Yče
Trečiadieniai* pagal autartį,
Tik viena pora akly visam gyRes. Tel.: HEMIock S1BO
Ofiao TaL:
ReaitL TaL:
tys parapijonai prirengė ir medžio apvedimai bažny- bruožai. Net ir tais akimirks venlmul. Saugokit jas, leisdami
Ilekutmlnuotl Jas modernUklausla
VIRginia
1886
PROipect 3684
Tai. YARdi 2240
Tai viskas kainavo niais, kuriais būtų buvę na metodą, kuria regftiimo mokslas
krautuvėlę, bet kadangi baž cioje.
guli sutelkti.
tūralu būti liūdnam ir niūnyčia buvo statoma, tai sė-, virš $20,000.
32 METAI PATYRIMO
ūkimų, kurie pašalina
(Seks parapijos mokykla) riam, velionis būdavo links- pririnkime
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dynių į tą krautuvėlę nei
vLsą akių Įtempimą. »
DANTISTAS
1853 West 35th Street
-------mas,
krėsdavo
špo'sus,
juo4645
So.
Ashland
Avenue
Dr. John J. Smetana
nedėjo, o ateidami į bažny
na pritaiko akinius.
LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
čią atsinešdavo ir savo kėTikybinis abejingumas y- kaudavo. Bent aš velionies Dr. J. J. Smetana, Jr.
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Kiekvieną dieną randasi:
dės. Įsivaizduokit, koks tai ra nusižengimas tikybai nesu matęs kitokio kaip
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitari us.
OPTOM ETRISTAI
DIDŽIULĖJE BUDRlKC
buvo reginys: eina žmonės Kas neutralus tikėjime, tas linksmo. Susitikdavau
jį
1801 So. Ashland Avenue
Telefofnas: HEMIock 5819
Kampas 18-tos
KRAUTUVĖJE
gatvėmis į bažnyčią nešda-i yra Dievo priešas. Maedet . Kaune, kai jis turėjo daug Telefonas CANAL 0323 — Chicago
VALANDOS
DANTISTAS
3409 So. Halsted Street
mi sau po kėdę! Bet jiems I_____________________________________________________ — KasdienOFISO
9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Treč. lr bert:, 9:00 a. m. iki
Tel. Yards 3089
tai nieko nereiškė, jų širdy- fi
Telefonas LATayette 3650
7:30 p. m.
6757 So. Western Ave.
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
se liejosi džiaugsmo giesmė,
Ofiso valandos:
Penktadieniais.
*
Popiet
—
nuo
1
Iki
8!
Vak.
7
lkl
9
kad neužilgo pasistatys nuo
Nedėliomis pagal sutart]
4631 So. Ashland Ave.
savą bažnyčią! Jie džiaugė
TeL YARda 0994.
— namams statyti, remontuoti ar
Pirmadieniais,
Trečiadieniais ir
Telefonas
CANal
7329
si ir savo liglaikine bažny
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Šeštadieniais.
čia, nes tai buvo jų pačių
PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IB
kampelis, kur suėję savo
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kalba galėjo garbinti Die
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2202 VVest Cermak Road
vulį. Užgiedojus “Pulkim ant
4729 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Tapkite
'Finansiniai
NepriklausomilI!
ir
pagal
sutartį.
(2-troe labos)
kelių”, kad ir be vargonų,
Res. telefonas SEEIey 0434.
TeL MIDway 2880
Chicago, HL
bet sužibo visų akyse aša
OFISO VALANDOS:
Tel. Cicero 1484
TAI IDYI/JTC mūs|l įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
ros, — džiaugsmo ašaros,
I
T |xl I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
nes jie buvo labai išsiilgę
Sekmad. noo 10 iki 12 vai. ryto.
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
3K%.
Pinigai
greitai
išmokami
ant
pareikalavimo.
tos giesmės, ją giedojo tik

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

A. a. Martyno Yčo
atminimui

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

PASKOLOS

DR. C. VEZELIS

DR, RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDLINSKI

DRi PtltR Ji BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. R. PALUTSIS

Didelis Pasirinkimas
Naminių. Importuota
Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernama.
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien.
Užsakymai Išvežiojanti
Sekančią Dieną.

CONRAD
Fotografas
Studija Įrengta pir
mos rdtle* au modernlftkomis užlaido
mis lr Hollywood
Šviesomis. Darbas

darant uotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - FNGletvood 5888
Res.: - ENGIewood 5840

J

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijentol
Keistuto Saving3 and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

FRANK VIZGARD, Sav.

Tel. CALumet 4118

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
0246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPubiic 1538—9

3236 So. Halsted St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Res. 1625 So. 50th Avenue

TaL YARda 0994
Res. taL PLAsa S200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

Tel. Cicero 1484

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakaro
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao taiafonaa PROapact 6737

Varną taUžooM VBftate MU

r

DR. MAURICE KAHN

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais

2500 VVest 63rd Street

Chicago# III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

fi1

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct.

vės verta tauta.
Gen. Skorupskis

1

A

i
Antradienis, bal.

ĮS

DRAFGAS

d., 1941

Estai darbininkai kelia ginklą
prieš okupantus

VOKIEČIAI PAĖMĖ GRAIKŲ UOSTĄ SALONIKA

Daugiau žinių apie įvyksianti
Nacionalinį Eucharistinį Kongresą

Kulkosvaidžių ratas aplink fabriką.

Įvyks birželio 23-26 dd.

Visos mašinos į Rusiją.

St. Paul ir Minneapolis

Kelnės darbui (overauzės) 100 kronų.

Mokinius šaudo, kaip gyvulius.
Švedų laikraštis “Stock- bolševikiška priemonė buvo
holme Tidningen” pranešė pavartota Estijoje kontoro
apie estų darbininkų kruvi se bei krautuvėse, iš kurių
nus susirėmimus su masko komisarai pasiėmė sau nau
liškais okupantais. Estai jas rašomąsias ir skaičiavi
darbininkai buvo priversti mo mašinėles ir jų vieton
pasipriešinti ginklu bolševi davė niekam tikusias rusiš
kų pastangoms užgniaužti kas. Okupantai taip pat iš
estų tautinę sąmonę. Tapa rankiojo privačiose šeimose
miestelyje (tarp Talino ir ir siuvamąsias mašinas.
Narvos) vietiniai darbinin
Darbo valandas pratęsus,
kai net pavartojo ginklą
maskoliai nepakėlė darbinin
prieš bolševikų kariuomenę
kų atlyginimų. Jų uždarbis
už tai, kad raudonarmietis
buvo padidintas 50-60% anks
nušovė vieną estą, buvusį
čiau, rusams Estiją okupa
estų karininką. Protestuoda
vus. Po raudonųjų invazijos
mi prieš tai, estų darbinin
visos kainos Estijoje paki
kai nutraukė visose Tapo
lo kelis kartus ir rezultate
dirbtuvėse darbą. Okupantų , , . . ,
, .
.
r
darbininkų
pragyvenimas
kariuomene tuojau apsupo
., , .
, , | pasidarė nepalyginamai sunvisas dirbtuves, išstatė kul
kesnis. Kai kurių prekių
kosvaidžius ir įsakė darbi
kainos pabrango net 20 kar
ninkams tuč tuojau pradė
tų. Už kostiumą, anksčiau
ti darbą. Darbininkai atsi
kainojusį 50-120 estų kro
sakė išpildyti panašų reika
nų, dabar reikia sumokėti
lavimą, kažkaip pačiupo įs
,
T . y.
, ,,
1600-900 kronų. Audeklinės
raudonarmiečių porą kulko...
............
.
_ .
kelnes darbui, anksčiau kaisvaidzių ir stojo atrėmimo
nojusius 5 kr., dabar parda
pozicijon. Maskoliai pradėjo
vinėjamos už 80-100 kr. Kai
šaudyti, o estai atsakė ug
na sviestui iš 2 ar 2.20 kr.
nimi. Susirėmimas buvęs gav
pakilo iki 14-22 kr., atsina ilgas, jame užmušta apie t , . , .
. ,
v. °
. žvelgiant i sviesto pnstatysimtą raudonarmiečių. Po to
x
. _
,
x
mą. Pienas įs 15 centų pa
, Tapą buvo atgabeni, rusų

jr 2

sustiprinimai. Miestelis pasi
juto visai izoliuotas, ir kuo- Prekių Estijoje labai trūk
ini baigėsi kautynės, žinių
sta, ypač rūbų.
iš ten negauta.
Kai j^gų “činovnikai” ir
Susirėmimai su okupantais raudonarmiečiai užplūdo Esbūta ir Taline ir kitur.
tiją, tai jie pirmučiausia me
tesi į krautuves ir išpirko
Švedų laikraščio žiniomis
visas prekes, kurių nebuvo
daugelyje vietų Estijoje dar
Sovietuose. Pirkliai, kurie
bas fabrikuose eina nuola
tuomet gal džiaugėsi iš pui
tinėje mūsų kulkosvaidinin
kios apyvartos, dabar netu
kų kuopų “globoje.” Viena
ri nė prekių, nė pinigų.
me fabrike Taline komunis
Rusai nugriovė visus estų
tų agitatorius bandė pasa
laisvės kovų ir kitus tautos
kyti darbininkams prakalbą.
paminklus. Kai rusų darbi
Staiga jį nutraukė darbinin ninkai atvyko nugriauti pa
kas estas, kuris savo žodį statytą Taline prieš realinę
pradėjo nuo to, kad ta lais gimnaziją monumentą, estų
vė, kuria rusai “apdovano jaunuomenei, dalyvavusiai
jo” estus, yra tik vergija ir išsilaisvinimo kare, gimna
badas. Anksčiau estų dar zistai apmėtė darbininkus
bininkas turėjo pinigų, mais rašalinėmis, linijomis ir vi
to ir pilną laisvę judėti ir sa kuo, kas pasipynė po
kalbėti; dabar viskas atim rankomis. “Numalšinti” mok
ta. Po tų žodžių estų dar sleivių buvo iššauktas rau
bininko kalba buvo nutrauk donarmiečių būrys. Karei
ta ir rusų kareiviai užėmė viai su ginklais rankose įsi
fabriko patalpas. Raudon veržė į gimnaziją, pagrobė
armiečiai išrinko 60 darbi po keletą mokinių iš kiek
ninkų, pasodino juos Tali vienos klasės ir sukišo juos
no uoste į laivą ir išgabeno į savo sunkvežimį. Vienas
nežinoma kryptimi.
jaunesniųjų moksleivių, ži
nomo Estijos profesoriaus
Darbo laikas.
sūnus, buvo tiek susijaudi
Daugelyje pramonės šakų nęs, kad smeigė peiliuku į
Estijoje esąs pratęstas net rato padangą. Maskoliai jį
iki 18 darbo vaalandų parai, čia pat vietoje, visų mokinių
nes rusų viešpačiai įsakę akivaizdoje, nušovė. Apie iš
atlikti tam tikrus darbus. vežtuosius mokinius jokių
Išpildyti įsakymą esą visai žinių neturima. Tik gimna
neįmanoma po to, kai ru zijos vadovybė gavo trumpą
sai, užėmę Pabaltijo valsty rusiškų įstaigų paliepimą iš
bes, tuojau išgabeno moder braukti išgabentus mokinius
niškas mašinas į Maskoliją, iš sąrašų, kadangi jie mo
estams liepė naudotis seno kyklon daugiau nebegrįšią ”
mis, jau išbrokintomis ma Ir kitose mokyklose, kur tik
šinomis, ar pasitenkinti blo moksleiviai parodė bent ko
gomis, rusų atgabentomis iš kį nepasitenkinimą rusišką
Maskolijos. Panaši grynai ja okupacija, buvo suimti ir

St. Paul, Minn. — Birže- , dien turės kas sau susirinlio 23 d. 4:00 popiet į Union i kimus, šventąsias Valandas
stotį atvyks šventojo Tėvo ir kitas pamaldas.
Pijaus XII legatas. Iš stoties
Paskutinę kongreso dieną,
legatas bus nulydėtas čia į birželio 26 d., popiet įvyks
katedrą liturginiam priėmi Eucharistinė procesija. Pro
mui. Iš įvairių kitų šalies cesija prasidės iš šv. An
dalių gausingos delegacijos driejaus bažnyčios, St. Paul,
anksčiau suvyks į Chicagą, ir vyks per žavingą Como
o-iš tenai specialiniais trau parką į kongreso centrą —
kiniais atvažiuos kiek ank State Fair sritį. Tenai bus
stėliau, kad gautų progos užbaigtos Kongreso ceremo
pasitikti paskiau atvykusį nijos, Šventojo Tėvo laimini
(“Draugas'’ Acme telephoto,
popiežiaus legatą.
mu ir Eucharistine benedikVokiečių mechanizuotos jėgos paėmė Sai onika miestą ir uostą. Tuo būdu gausinga
Tą pačią dieną, birželio 23 cija.
graikų armija rytuose nuo Salonikos atkirsta ir turėjo pasiduoti vokiečiams.
vakarą, Minneapolio audito
Abudu miestai, St. Paul
rijoj įvyks legatui pilietinis ir Minneapolis, rūpestingai
išvežti. Taline vis daugiau
priėmimas, kuriam dalyvaus išdabinami kongreso iškil
kalbama, kad ta jaunuome
Minnesotos
gubernatorius mėms.
nė esnti nugalabinta.
Harold Stassen, Minneapo
Taip
renkama
ir
komunistinė
valdžia.
lio
mayoras
George E.
Taip skamba rimto švedų
Leach, St. Paul mayoras
laikraščio pranešimas apie
Okupuotoje Lietuvoje atsi šūkauti, jam pritarė keli iš John & McDonough> st_
Spauda praneša, kad Kau
okupuotąją Estiją. Šios ži rado naujas frontas: tai ko susirinkusiųjų. Susirinkimas : Paul arkivyskupa3 j G Mur no valstybinės
prekybos
nios yra labai įdomios dau operacijos frontas. Jau ku pradėjo protestuoti, nurodykrautuvės Nr. 176 vedėja
ray ir kiti dignitarai.
geliu atžvilgiu. Pirmiausia, ris laikas kaip sovietiniai damas, kad trys ar dešimtis T.
.
.
,
,
“draugė” Feiga Rubinienė
’
J
Jie visi sakys kalbas.
jos parodo, kad maskoliai į laikraščiai skelbia žinias iš negali išrinkti valdybos. Ne
Devintojo
Nacionalinio slėpusi prekes ir ne visiems
Estiją atnešė tą patį skur šio “fronto.” Būtent, okupan buvo leidžiama kalbėti ir
Eucharistinio kongreso ofi- pirkėjams vienodai pardavi
dą, kaip ir okupuotoje Lie tai ir jų pastatytoji valdžia aiškinti: paskelbtos kanūi- cia,us atidarymas įvyka Mr. nėjusi. Kai lietuvis pirkėjas
tuvoje. Darbininkai, kaip ir pasiryžusi subolševikinl i ko datų pavardės, keli suplojo želio 24 dieną state
Fair E. Budreckas norėjęs nusi
kiti gyventojų sluoksniai, operatyvus, todėl visoje Lie rankomis ir valdyba
buvo srityje 1#;00 rytQ
pirkti vaikui treningo bliuspasijuto uždaryti toje pat tuvoje eina kooperatyvų laikoma susirinkimo išrink- . ,aikya iškilmingas
ti„. kutę, Feiga Rubinienė pa
bolševikinėje vergijoje, kaip valdybų perrinkimai. Turint ta. Jokio balsavimo pake- ka|ineg mjšias Pamokalą sa. reiškusi, kad jų neturinti.
ir teriojamame mūsų tėvų galvoje, kad privatinė pre liant rankas nebuvo, neskai- kys vizituojąa vyskupas. Tuo tarpu revizija nustatė,
krašte. Lygiai tas pats api kyba baigiama galutinai nai tyti ir balsai.
Giedos jungtiniai vyskupijos kad krautuvėje buvo kelios
plėšimas eina ir Estijoje: kinti, tai žmonės tegali ką
bliuskutės, moteriškos nosr
Tokių “rinkimų” susigėdo chorai.
viskas, kas rasta vertinges nors nusipirkti vien tiktai
ir “Tiesos” korespondentas.
Kitomis dienomis taip pat naitės ir kt. Rubinienė sakė
nio, išgrūsta Bolševikijon. valstybinėse ir naujosios so
Bet Papilės pravadyriai pa seks iškilmingos pontifika- si, pardavinėjusi tik tiems,
Bet antra vertus, iš šve vietiškosios
kooperacijos sielgė tiktai taip pat, kaip linės mišios. Kongreso daly- “kuriems būtinai reikalinga.
dų laikraščio patiriame džiu krautuvėse. Dėl tos priežasper garsiai liūdnuosius “rin viai, pasiskirstę į dalis, kas- Ji atstatyta iš pareigų.
ginantį reiškinį, kad taip į.įeg žmonės masiniai rašosi kimus” į įvairius seimus:
pat Estijoje vyksta akt,n- į kooperatyvus. Iš šio fakto prezidiumas
perskaitė iš
ANTANAS B. PETKUS DĖKOJA
gas pasipriešnimas masko bolševikų demagogai daro
anksto numatytus kandida
lių okupacijai. Kai dėl GPU politinį biznį. Jie užgrobia
tus, o tuo visi “rinkimai”
CICEROS LIETUVIAMS
agentų represijų, tai jos vi į savo rankas kooperatyvus
buvo baigti. Kažkodėl “Tie
sur lieka tos pačios: masi ir jų turtą, pasodindami į sos” korespondentas jaudi
Pereito šeštad., bal. 12 d. mokyklos rinkimuose, nors man
niai areštai ir išsiuntimai valdybas savo žmones, štai
neteko išeiti laimėtoju, bet visgi reiškiu širdingą padėką vi
nasi, kad nebuvę skaityti
siems Ciceros lietuviams už taip stebėtinai stprų parėmimą
nežinia kur. žinios, kad oku kažkoks “tovarišč” Jankov,
dus “rinkimų” išdavos vi3uo, mano kandidatūros. Ciceros lietuviai, pirmą sykį, padėję į
pantai išveža net gimnazis- kuris pasirašinėja, kaipo bol met iš anksto yra žinomos!
šalį savo politinius įsitikinimus, beveik ištisai balsavo už mane,
tus, pasitvirtina ir mūsų ggyjĮęų partijos Kauno ap Juk pagal staliniškus meto- kaipo jų parinktą atstovą į Ciceros mokvklų valdžią. Lietuvių
gautomis žiniomis iš užim skrities komiteto kadrų sky
balsai. Ar tai taip svarbu? apgyventose precinktuose balotai beveik ištisai buvo “Straight”
tosios Lietuvos.
už Anthony B. Petkus.
riaus vedėjas “Tiesoje” atvi
r•
rai rašo, kad bolševikų par
Kaip žinoma* Maskolijos
Tas mano tautiečių vieningas pareiškimas — jei mane nega
U. S. KARINIS ATAŠĖ
tija esanti atsakinga už “ne gyvenimas Stalino receptais
lėjo
išrinkti — nors duoda vilties, kad ateityje pajėgsime išrei
ROMOJE
tvarką” kooperacijoje. Iš to buvo ligšiol dezorganizuoja
kalauti sau balsą miesto ir mokyklų valdyme. Ir tuo tarpu poli
seka išvada, kad “tvarką” mas garsiomis “piatiletkotikieriai bosai supras, kad Ciceros lietuviai yra galinga jėga,
turi įvesti bolševikų parti mis.” Dabar Maskolijoje pa
kai vieningai dirba — su kuria reikia skaitytis.
skelbtas naujas planas bet
ja.
Ta pati “Tiesa” viename jau — penkiolikai metų..
Turint omenyje, kad tas Ciceros lietuvių pasirodymas buvo
numeryje aprašinėja, kaip
akivaizdoje dviejų stiprių politinių mašinų rėmimo savo kan
ėję “rinkimai” Papilėje, šiau
Ką tik naudingo ir įdo didatų, ir kad kandidatavau kaipo nepartinis kandidatas, reiš
lių apskrityje, į tos vietovės maus sužinojai iš “Draugo”, kiu ypatingą padėką visiems kurie padėjo man savo kampani
smulkaus kredito draugijos papasakok tai kaimynui, joje — organizacijoms už endorsavimą, laikraščiams — ypatin
valdybą. O įvykę taip: “Pa draugui, prieteliui, kad ir gai dienraščiui “Draugui” — ir pavieniems asmenims už para
skelbus kandidatų pavardes, jis užsiprenumeruotų ‘Drau mą ir pagelbą.
prezidiumas pradėjo ploti ir gu’ANTANAS B. PETKUS.
♦ s ir r & '' 'k
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinamo, jei ne
prašoma tai padarvti ir ncprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus,
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma j.t ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as sccond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

ištiktai Amerikos šeimai Rusijoj, Vokietijoj ar Italijoj.
Tokia šeima, netekusi pragyvenimo išteklių, ten tikrai
badautų. Atsižvelgiant į visas šioj šaly esančias aplin
kybes, ypač j tai, kad krašto apsaugos stiprinimas eina
vis platesniu mastu, uždedant vis didesnę naštą mokes
čių mokėtojams, vis mažiau bebusią kreipiama dėmesio
j ateivių šelpimą. Dėl to, gudresnieji iš jų, arba tegrįž
tą ten, iš kur yra atvykę, arba teapsirūpina pilietybe.
Mes čia į šio laikraščio vedamąjį atkreipėme savo dė
mesį dėl to, kad panašių balsų apie ateivius, jų šelpi
(“Draugas”, 15 d. balan
mą ir kitus jų reikalus girdisi daug. Jų padėtis darosi
keblesnė. Pernai, kaip žinom, pravesta nepiliečių regis džio, 1916 m.).
Rusų laikraštis "Ruskoje
tracija. Tas, tiesa, didelės baimės ateiviams nedavė,
tačiau ne vienam iš jų buvo keblumų su atvažiavimo Slovo” rašo, kad Lietuvių
laiko nurodymu ir kitais dalykais. Kitas kongreso ir Komitetas gavo leidimą sių
vyriausybės žingsnis gali būti aštresnis.
sti laiškus į Vilnių, Kauną,
Dėl to, į virš paduotus perspėjimus nepiliečiai turi Vilkaviškį, Suvalkus, Šiau
atkreipti dėmesį. Be jokių atidėliojimų darykite žy lius ir Alytų.
gius, kad kuo greičiausia įsigyti Amerikos pilietybės
dokumentus, -j
Laikraščiai iš Vilniaus
praneša, būk kiekvienas Lie
tuvos gyventojas privalo
mokėti į mėnesį 60 kapeikų
Kariškojo mokesčio.

Ta pati pasaka...

Lietuvių katalikų diciii'a.šėlo “Draugo" rūniCJaius ir bkuilytujuiiisi
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!
Jūsų Uienrasiis nn vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas. gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų:
Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!
►p AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
IjKMlieea Arkivyskupas,
A|»štališkas Delegatas

Pi

aš, (Sacikauskas) ir tiems
išpirksiu šipkortes; dėsiu
visas pastangas, kad tik lie
Pasidairius
tuviškus komunistus išsiim
Pasakykit man, f avorš- tus iš mūsų šalies lietu
čiai, kas, kaip yra sakoma, viško gyvenimo į Stalino ro
vvrong su lietuviškais balša- jų!” Tai tokią progą ir ma
vikais? Nesenai SLA prezi lonę suteikė šacikauskaš lie
dentas Bagočius apgarsino, tuviškiems kacapams — ap
kad perkąs šipkartę kiek lankyti “tėvą” Staliną. Da
vienam,
kuris šneka, jog bar, kaip girdėti, minėtas
Stalino karalystėj yra dar balšavikas su kitais paka
bininkams rojus, kad jie ten likais bėgioja po namus ir
važiuotų ir džiaugtųsi, dabar renka parašus. Sako, siusiąs
tokią progą turi ir Pietų į Lietuvą Justui Paleckiui
Amerike gyvenantieji bal- prašydamas, kad jie iš Lie
šavikai. štai kokią groma tuvos darytų žygius, idant
tą gavau iš Montevideo, Sacikauską Urugvajaus val
Urugvajaus:
džia sušaudytų, ba tai labai
“Minint Lietuvos nepri užgaida Tarybų Lietuva.
klausomybės
sukaktuves,
“Vyručiai, iki jūsų prašy
kalbėtojai palietė opiausius mą Paleckis įvykdys, dabar
klausimus, kas balšavikams patariu visiems Stalino gar
strošniai nepatiko. Kiekvie bintojams ir simpatizatoname pokalboje jie bando riams, nepražiopsoti puikios
pateisinti
kruviną Stalino progos dykai nuvykti į ge
diktatūrą. Jų akimis žiūrint, 1 riausią “demokratiją,” į že
tik dabar Lietuva laisva ir mišką rojų. Pažiūrėsim, kiek
demokratiška.
Bet kada atsiras savanorių idealistų
tiems kacapams pasiūlai va važiuoti?”
žiuoti į tą rojų ir pažadi iš
Sp. korespondentas.
pirkti šipkartę, jie nevažiuo
Iš tikrųjų keista, tavorš
ja. Toks pasiūlymas buvo čiai. Kai anuo metu reikėjo
pareikštas po Lietuvos ne iš caro nelaisvės bėgti į
priklausomybės
minėjimo, laisvą Ameriką, tai veik vi
Lietuvos vadavimo sąjungos si skolindavosi pinigų šippijiz. dr. Pranas Sacikaus kartei nusipirkti, mokėdami
kas bediskusuodamas Lietu dideles palūkanas. 0 kai da
vos klausimu su balšavikų bar atsiranda žmonių, kurie
A. C., viešai, prie liudinin siūlo šipkartes
pabėgimui
kų, pareiškė: “Jeigu
tau nuo kapitalistų į darbininkų
taip patinka Stalino rojus rojų, tai nei vienas neima
Lietuvoje, tai važiuok! Aš tos šipkartes.
prie liudininkų pasižadu tau Į Gal jūs, tavorščiaai, žino
išpirkti šipkortę. Jeigu dai te, “vvhat’s vvrong” su lietu
daugiau atsiras kandidatų viškais baisa vikais?

Po Svietq -

Kaip ir visos pavergtosios tautos, taip ir lenkai rū
pinasi savos valstybės atstatymo reikalais. Tik vargas
Petrograde, Rusijoj, iš
yra su lenkais, kad jie jokiu būdu nepajėgia išsigydyti rinkta komisija iš profeso
nuo įsisenėjusios juose ligos.
rių išdirbimui įstatų mote
Toji liga, tai jų imperializmas, siekimas didelės Len rų universitetui.
kijos. Benorėdami didelės Lenkijos, jie ir dabar, kaip
jau ne vieną kartą istorijoj, planuoja užgrobti ir kitas
Iš Rymo bal. 13 d. prane
tautas.
Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas dar vieną išda
Atvažiavus į Ameriką užsienyje veikiančios Lenkijos ša, kad vokiečių valdininkai
vikišką aktą atliko. Pasirašydamas penkių metų nepuo vyriausybės ministrui pirmininkui gen. Sikorskiui, len gvoitu įsilaužė į kardinolo
limo arba neutralumo sutartį su Japonija, uždavė labai kų spaudoje pasirodė šūkiai — atstatyti didelę Lenki Mereier (Belgijoj) kancelia
didelį smūgį Kinijos įmonėms, liaudžiai.
riją, padarė ten kratą, išžiū
ją, būtent su Karaliaučium, su Klaipėda, Vilnium ctc.
Ta sutartimi Sovietų Rusija paremia Japonijos di
Vadinas, lenkai, patys būdami prislėgti ir persekio rėjo kardinolo dokumentus.
dįjį imperializmą.
jami, savo širdyse jau augina troškimą kitus pavergti. Visuomenėj didelis pasipik
tinimas.
Nereikia užmiršti, kad japonai jau kelinti metai ve Ir negražu, ir nežmoniška.
da imperialistinį karą prieš Kiniją. Tasai karas yra di
Tiesą pasakius, mes netikime, kad tokiais troškimais
delis, baisus. Jis sugriovė ne vieną kiniečių miestą, so gyventų lenkų liaudis. Tai yra išimtinai Lenkijos dvar
Prancūzų ir vokiečių be
dybą, tiesioginiai ir netiesioginiai išžudė milijonus žmo ponių ir kitų ponų nusistatymas, kuriam, tikimės, nau laisviai Šveicarijoje mušė
nių. Japonai veržiasi Kinijos gilumon su kardu ir ug joje Europos valstybių santvarkoje nebebus vietos.
popiežiui telegramą, dėko
nimi, kad tą kraštą pavergti, žmones savo vergais pa
dami už brangia pagalbą
daryti ir juos panaudoti tolimesniems Japonijos impe
vargingame jų padėjime.
rialistiniams žygiams.
Prieš kiek laiko Maskva “rūpinosi” kinų padėtimi. Ji
Vokiečiai, užėmę Lietuvą,
smerkė japonų imperializmą. Ji davė kinams ir me
džiaginės paramos, kartu su ta parama, žinoma, varė
Žinia apie prof. Stasio Šalkausko mirtį skaudžiai su tuojau kiekviename dides
smarkią komunistinę propagandą. Mat, komunistai ma krėtė visą lietuvių visuomenę. Jo asmenyje tauta nete niame nūeste įsteigė savo
iš
nė pasinaudoti kiniečių nelaime savo propagandai.
ko plataus, pasaulinio masto mokslininko ir rašytojo. laikraštį... “Dabartis”
Bet kiniečiai ne taip jau labai puolė prie komunistų Jo mirtis ypač skaudžiai paliečia katalikų visuomenę, Kauno praneša, kad kaimuo
meškerės. Ir, kadangi Maskvai nepavyko įtraukti į Ki nes jis buvo ištikimas jos vadas, ištikimas Katalikų se likę gyventojai su ašaro
mis pasakoja apie sistemaniją į savo pinkles, pavergti, jinai sustiprino Japonijos Bažnyčios sūnus.
imperializmą, kuris dabar, žinoma, dar labiau smaugs
Be abejojimo, tragingoji Lietuvos padėtis, paveikė tišką rusų kareivių jų šalies
Kiniją, norinčią gyventi laisvu ir nepriklausomu gyve jd silpną sveikatą. Jei ne bolševikų okupacija, galimas — Mažosios Lietuvos naiki
nimu.
dalykas, kad jis ir dabar tebebūt Vytauto Didžiojo Uni nimą.
Stalino pasibučiavimas su japonų monarchu turi ir versiteto priešakyje ir savo įprastu darbštumu ir su
LIAUDIS VELKA NACIŠKĄJĄ NAŠTĄ
kitokios reikšmės tarptautinėj politikoj. Atsižvelgiant gebėjimu šviestų Lietuvos jaunuomenę, keltų tautos
j tai, kad Japonija visomis keturiomis remia Berlyno- kultūrą.
Romos ašį, padarydamas su ja sutartį,
Plačiau apie*velionį lauksime straipsnio iš jo labai
stipriai paremia Hitlerio kovą prieš demokratiją ir artimo draugo prof. K. Pakšto ir kitų.
— i • ' * ‘. - 0. • .. . • • • « > Į
•

Stalino išdavystės

La. prof. Si. Šalkauskas

’v
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taip vadinamuosius santarvininkus.

Visai galimas dalykas, kad Stalinas tą biaurią išda
vystę papildė paties Hitlerio prašomas ir raginamas.
Kaip mes nekartą esame pastebėję, Londonas ir Va
šingtonas visai be reikalo pataikavo Maskvai, tikėda
N-nų redaktorius savo dienraščio velykinio numerio
mies ją įtraukti į karą prieš Romos-Berlyno ašį. Ši su
vedamąjame straipsnyje, tarp kitko, apie Velykas rašo:
tartis tas viltis visai išblaško. Pasauliui dabar bus dar
“Žydų tauta, kuri davė Kristų pasauliui, buvo už
aiškiau žinoma, kad Stalinas sėdi Hitlerio kišenėje.
kariauta ir pavergta Romos. Bet Kristaus evangelija
pasirodė esanti galingesnė už Judėjos užkariautojus.
Ji nugalėjo Romą ir visą jos imperiją pavertė savo
įrankiu. Ji sklido tolyn vis plačiau po to, kai Romos
imperija jau buvo sugriuvusi.
To judėjimo energija dar nėra ičsisėmusi ligi šioL
Waukegan News-Sun praėjusį šeštadienį įdėjo veda
Krikščionybės idėjoje atsispindi ryškiau, negu kito
mąjį straipsnį apie pašalpos teikimą ateiviams. Esą,
se didžiosiose religijose, žmogaus ir visuomenės gy
tame mieste, Waukegan, iš 509 šeimų, kurioms miesto
venimo drama, kuri pasaulyje ėjo per paskutinius devaldžia teikia pašalpą, yra 154 šeimos, kurių galvos
vynioliką šimtmečių ir kuri tebeina šiandien. Ji iš
nėra šio krašto piliečiai. Iš tų 100 vyrų galėtų dirbti,
reiškia žmogaus troškimą tiesos, nepasitenkinimą
bet negauna darbų. Jų padėtį apsunkinanti ir ta aplin
priespauda ir neteisybe ir pasiaukojimą artimo labui”.
kuma, kad nepiliečiai negauna darbų prie viešųjų val
Pirmą kartą šio dienraščio skaitytojai susilaukė to
džios darbų — WPA.
kio
Velykų šventės įvertinimo. Vis dėlto tai yra pažy
Nors, girdi, šio krašto žmonių nusistatymas visus

• -y

Pažymėtina

. v

>

Nepiliečių dėmesiui

lygiai šelpti, ir piliečius ir ateivius, tačiau laikraštis mėtina.
gana .įtikinančiai pataria ateiviams tuojau apsirūpinti
pilietinėmis popieromis. “Jei ateiviai neparodys noro
tapti piliečiais taip greit, kaip galima, jie greit atsiras
Dėkojame lietuvių laikraščių redaktoriams, kurie pa
už durų, nes miestelių nekantrumas, sunkėjant šelpimo sveikino mus dienraščio “Draugo” sidabrinio jubilie
naštai, auga” — rašo W. N. S. Apsirūpinę pilietybe, jaus proga.
jie gausią darbų prie WPA, prie krašto saugumo stip
rinimo ir privatinės įstaigos noriau juos samdysią.
Tarp kitų dalykų, šis laikraštis ateivius perspėja. Esą
Chicago Herald American gražiai paminėjo mūsų
visame krašte gana smarkiai auga sąjūdis, kad atei
vius deportuoti, kaip esą daroma kituose kraštuose. dienraštį, kuris parėmė sąjūdį dėl tinkamo “Pilietybės
Galima^ esą įsivaizduotų kas atsitiktu dabar neturto
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VELYKŲ DŽIAUGSMAS

Studentai, Meilė Ir Čeką

Iš dausų aukštųjų, jos krantų saulėtų,
per Velykų šventę džiaugsmas mums atėjo;
jį sutikom mes su kryžiumi žvaigždėtu,
jam ir tulpės ant takų žydėt pradėjo.

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

Aleliują užgiedojo mūsų širdys;
Aleliuja, linksmas žodis, nešė viltį,
kur žmonių balsai pro žemės uolą girdis,
kad jų sielos trokšta prieš vergiją kilti.

(Tęsinys)

— Na, o jei yra koks anarchistas ir tose dėžėse tu
ri paslėpęs pragaro mašinas? Kas tada? — paklausė ji
su ašaromis akyse. — Aš tučtuojau įsakysiu kambarinei
nueiti ir aptikrinti jo dokumentus’! Aš jokiu būdu nesu
tiksiu, kad koks nors revoliueininkas miegotų su manim
po vienu stogu! Nieku gyvu, nors mane užmušk!
.\etrukus Daša atnešė reikalaujamuosius popierius,
motina juos peržiūrėjo, ir jos veidas susyk nušvito.
— Iš dokumentų matyti, kad mūsų naujasis nuomi
ninkas yra aukštesnės kilmės, atvyksta iš Maskvos ir
yra universiteto docentas,
sušuko ji džiaugsmingai
Bet po poros sekundžių vėl surimtėjo ir visaip stengėsi
įspėti, kodėl jis, jei jau yra aukštesnės kilmės, išsyk to
t"Diaūfcad
avinu kcicpnotv
nepasakė ir kad yra docentas.
Didįjį Penktadienį lietaus laiku įvyko pamaldos apgriautoj Coventry miesto katedSugrįžusi į savo kambarį, aš ėmiau galvoti apie do roj. Tarp susirinkusiųjų buvo daug policininkų ir ugniagesių, kurie per kelias naktis
centą. Vadinasi, jis yra pirmasis mokslininkas, kurį aš1 neprimigę,
iš taip arti mačiau. Jis mane labai domina, nors, tiesą
pasakius, man įdomūs ir visi žmonės. Aš visuomet sten
giuosi žmogų pažinti iš “pačių pamatų,” taip sakant, į
Rašo A. Vaičiulaitis
kiekvieną įsijausti, ir turiu prisipažinti, jog kiekviename
galima rasti tai, ko kitame niekuomet nebus. O dėl doItalų žemėje, prie pat Ju- ciais ir kanalais, su šv. Mor-, Tarp visų šitų plyšių, grotų,
cento mama tik be reikalo sau galvą kvaršina, aš į jį goslavijos sienos, yra nedi kaus bazilika, kuri dabar įdubimų, požeminių urvų,
niekuomet neįsimylėčiau. Tiesą pasakius, aš dar nė kar į delis kalnų miestelis, Postu- apkrauta smėlio maišais, sutrūkinėjusių uolų nuo Goto ir nebuvau įsimylėjusi ir visai nežinau, kas toji meilė- mįja vardu. Kas važiuoja iš kad sprogusi bomba nesu rizios iki Monfalconės siau
yra. Aš savyje jaučiu tik tokį jausmą, dėl kurio šiaip' Romos į Vengriją, ar į Bel- daužytų brangių mozaikų, tė pats šiurpiausias karo
ir pati dažnai prieš save gėdijuosi: kiekvieną vyriškį,! gradąi čia randa paskutinę didelių meno turtų. Po pen pragaras, ėjo garsieji Carso
kurį tik sutinku, palyginu 'su savimi, stengiuosi jį su- Italijos stotį. Kasmet tūks- kiolikos valandų kelionės, mūšiai, kuriuose dėl kiek
prasti, “pagauti” jo esmę. Tai pastebėjau ypač pasku- tančiai žmonių iš visų pa- traukinys jau vis artyn su vieno nukariauto metro šim
tiniuoju laiku. O kai lankiau gimnaziją, man nerūpėjo šaulio kraštų suplūsta į šį ka prie Jugoslavijos sienos. tai vyrų žuvo. Ir šiandien
nė vienas vyras; visi jie man buvo lygūs; man terūpėjo miestelį pamatyti vieno iš
apie tai dar liudija didžiu
tik mokytis ir skaityti. Tačiau dabar iškilo kažkas nau įstabiausių gamtos stebuk Žmonių mažėja: vieni išlipo liai kapinynai: plačiausias
Trieste, kiti nukrypo į Fiujo, kažkas, kas mane tiesiog gąsdina, taip sakant, tam lų: čia yra garsios požemi
mės pusę. Kas gi pasiliko, i «
X™ Redipuglios kapitikra nuo vyro pareinamumo rūšis. Aš pati iš savęs pa nės grotos — Postumijos, tai daugiausia kareiviai. Pa-1 n*nas' kuriame gul' trisdestebėjau, kad noriu ir stengiuosi patikti, ir tai mane arba Adelsbergo, grotos, ku ---. . šimt
tūkstančių-t italų, palysiziurejęs pro ,langą, matai
„
r v
veda tiesiog į pasiutimą. Savyje tartum girdžiu balsą, rioms lygių visoje Europoje
deję
savo
jaunas
dienas
tik
miškuotų vietų, kalvų, grio
kuris liepia eiti paskui kažką, kas man nepatinka, bet nėra.
vių, — ir visur aplink tylu, tam, kad po dvidešimt pentas “kažkas” taip stipriai laiko sugniaužęs mane į savo
Vieną rudens naktį išsi ramu, rudeniška, šalta. Že- kerių metų kiltų dar didės
nagus, jog nieku gyvu negaliu ištrūkti. Taip “išmėginau kėliau iš Romos tų grotų ap- mi, lytingi debesys velkasi, nis ‘“T““0 P™™™’. dar
ir docentą, ar jis man tiktų; bet ne, jis netinka. Jis yra iankyti. Traukiny spinkso'
; „ž 7^7 kabinasi didesnčs žudVnės ir kad
perdaug gražus ir perdaug laimingas. Ašgalėčiau mylė- pritemdytos lempos,
pake- {L norėdami uždengti nuo kaip tik vėI tose Pačiose vie‘
ti tik toki vyrą, kuris yra labainelaimingas. Tačiau jis liui liekasį neapšviestos sto- kp,pivin akill taq viptaq knr tose, dar nespėjus anų kaunickuomet nebus “gražus vyras.”
tys,-- visa Italijosžemėj prieš dvidlšimt penkerius lams pabalti’ vėl Pritvinkt4
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Tą Velykų džiaugsmą pas save užprašėm;
jo skaistybė mūsų jausmuose regėjo
kiek tautos nelaimių su malda apraišėm,
kiek žaizdų tėvynės meilė apturėjo.
O Velykų džiaugsmas davė mums stiprybę;
jis išklausė mūsų Lietuvos dejonę,
sakė danguose atrasim sau teisybę
ir žvaigždžių laukus užsėtus su malone.

Vėl pavasarį, Velykas mes sulauksim;
iš dausų ramybės mūsų džiaugsmas kelsis,
saldžią laimę ant aušros kelių ragausim,
meilėj laisvės žiedas mūsų žemei skleisis.
Eglės Šaka
biliai. O mintys lekia toli į
savo kraštą, į savo žmones,
— tos ilgesingos apniauktų,
padūmavusių rudens dienų
mintys... Lietus pila be per
stogės, ir aikštė, visi namai

atrodo toki švarūs, išprausti.

(Daugiau bus)
PLATINKITE IR REMKITE
KATALIKIŠKĄ SI ATIDĄ.

Jr
KLAUSYKITE! _ PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ
WHIP
10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
* Juozas \Varputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
* Kastas Sabonis ir Fle’utė (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 ‘Sauk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers

paskendus tamsoje, belau- metus tiek kraujo plūdo, ”auji pagiežos, neteisybės m
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
Spalio 6 d. kianti, kada sustaugs sire
kraujo
debesys,
vėl
būtų
Tel.
Prospect
4050
tiek jaunų vyrų galvas paPirmosios paskaitos universitete visai nebuvo tokios nos, kada pasigirs aukštai
“THE LITHUANIAN HOUR”
dėjo, tiek austrų ir italų rausiamos naujos kapų duo
J
įdomios, kaip kad aš jas išsyk įsivaizdavau. Jos mane padangėje priešo lėktuvų
paskutinį kartą žemės švie bės, vėl būtų plėšomi sąna
net apvylė. Mat, aš niekuomet dar nebuvau savarankė ir burzgimas, kada išsigandu
są regėjo. Tarp šitų griovių riai, luošinami jėgos pilni
vis manydavau, jog būti protinga noriu daugiau, negu sioms moterims, iš miego iš per Didįjį Karą austrai bu- vyrai ir "“trypiamas laukų
fe
galiu. Tačiau, kad tokia kvaila esu, to niekuomet nebu trauktiems ir verkiantiems
,  derlius.
vo įrengę stipriausius apka
vau pamaniusi! Puikiai išlaikiusi berniukų gimnazijoje vaikučiams reikės bėgti į
sus, skersai ir išilgai jais
Pasiekus Postūmiją, buvo
brandos egzaminus, aš įsivaizdavau, kad bent tai, ką rūsius. Už mūsų toli pasiliišraižę tas kalvas ir pakriau- jau pusiaudienis, o grotos
profesoriai skaito, tai jau tikrai galėsiu suprasti. Tačiau ko Florencija su savo neiš- geS) tuos vįsug reVus, kurie bus atidarytos tik apie ketturiu prisipažinti, kad, nors ir kažin kaip stengiausi pa pasakytais meno turtais, pa- jau pa£joa gamtos skirti į- virtą valandą. Sėdžiu kaviiiri--n«si"
"im-ną-f i-i-ibiH-n,
sirodyti inteligentiškesnė, bet tik per didelį vargą galė siliko Balonija su pasviru- sistiprinimams. Būta čia nėję ir žiūriu, kaip iš žemų
jau suprasti, ką skaitė. Tai buvo paskaita iš “filosofijos siais bokštais, gi auštant vįeĮų kur dpi kiekvienos že debesų pliaupia lietus. Ap..Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
įvado.” Profesorius skaitė rusiškai, bet jo posakiai pa pasirodė Paduvos namai, mpg pgdos kraujas tekėjo, linkui visur daug kareivių. Į
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
sirodė man toki svetimi, nežmoniški, be to, jis kalbėjo tarp kurių dunkso šv. An- kur dgĮ kįekvieno sklypelio Tai į vieną, tai į antrą pusę
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
taip greitai ir monotoniškai, kad aš visai nieko negalė tano bazilika,
to paties reįkejo su įnirtimu kautis, praburzgia kariniai automojau suprasti. Aš nejučiomis pasižiūrėjau į savo kolegas, šventojo, už kurį didesnio, _______________ *_____________________________________
LITERATŪRA
sėdinčius aplinkui; visi jie klausėsi su tokiais protingais mielesnio, paslaugesnio, gai
U. S. TURĖS BAZES GRENLANDIJOJE
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
veidais — vadinasi, jie visi viską, ką reikėjo, suprato ir lestingesnio italas negali
ŽEMAITES RAŠTAI, 1 t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
galėjo paskaitą sekti, tik aš viena esu tokia žąsis! Ir rasti ir į kurį su visais reiLIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi..................................................... $1.00
juo tolyn, juo nemaloniau man darėsi, kol galop aš ne- kalais bėga: dėl pamesto
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
išturėjau ir ėmiau žiovauti ir nuobodžiauti tikrąja to daikto, dėl užtarimo dangutarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................$1.00
žodžio prasme. Žiovauti per pirmąją paskaitą urdversi je, dėl sveikatos, dėl mei
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
tėte! ir tai per paskaitą apie filosofiją! Tai man visiš lės... Prieš kelerius metus
puslapiai ............................................................................... $1.00
kai pakirto jėgas. To tai tikrai iš savęs nesitikėjau! toje bazilikoje mačiau, kaip
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) .................................................................. 75c
Dar kartą mėginau įsigilinti į profesoriaus kalbą ir su mergaitės, pridėjus:os ran
MAZIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi....................... 75c
prasti, apie ką jis pasakoja, bet — ir vėl veltui!
kas prie ii santo (šventojo)
Tuo tarpu kažin kas pabeldė į duris, ir įėjo univer grabo, visos tokios nukaiEILfiRAŠČIAI
siteto tarnas. Jis priėjo prie profesoriaus ir kažin ką tusios, lyg susidrovėjusios
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
jam tyliai į ausį pasakė. Profesorius paraudo visas kaip ir bedžiūgaujančios, kažko
225 pusi................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
vėžys ir drebančia ranka ėmė pamažu dėti ant stah maldaujančios,
vos-ne-vos
K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00
kreidą. Nors tarnas jau seniai buvo išėjęs, bet jis vis bepajėgė susiturėti ncsukliJAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi................... 50
tebestovėjo vietoje, laikydamas rankoje kreidos gabaliu kusios iš nuslėpto džiaugs
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
ką, o jo lūpose pražydo laimės šypsena ir veidas nušvi- mo ir būsimų vilčių: tuo
J. šlapelis, 90 pusi .................................................................50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.............................85
to džiaugsmu. Jis mus visai užmiršo, mes tik nustebę rankos prispaudimu jos bu
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi..................................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
spoksojom į jj. Galiausiai, matyti, ir jis atsiminė, kur vo tikros susilauksiančios
Dr. R. Van der Meulen ...................................................... $5
esąs, padėjo kreidą ant stalo ir persimainiusiu balsu iš šv. Antano geros para
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25
mos širdies reikaluose... Ma
tarė:
— Mano panelės ir ponai, aš turiu paskaitą nutrauk lonu turėti tokį globėją sa
("Draurar" Arnu tHephnro)
Henrik de Kauffman, Danijos pasiuntinys J. A. Val
ti, — ir, kiek palaukęs, pridūrė: — mat, aš aš sulau vo žemėje ir kiekviena pro
ga jam žvakelę uždegti.
stybėms, laiko savo ir prez. Roosevelto pasirašytą su
kiau sūnaus! — Ir greitai išėjo pro duris.
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.

KNYGOS! KNYGOS!

"DRAUGAS"

Pasilieka ir Venecija, su

JBua daugiau.).

*

\ ..

savo gondolomis, au palo*

tartį, kuriąja remiantis U. S. užima Grenlandiją ir te
nai steigia orines bazes,

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Antradienis, bąli 15 d., 1941

NACIAI METODINIAI UŽKARIAUJA JUGOSLAVIJĄ

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

RUOŠKIMĖS DLK GEDIMINO
SUKAKTIES PAMINĖJIMUI

MOTIEJUS SADONES

Tam pat vakare, antroj programos daly
pamatysim tris broliukus: Hitlerį,
Musolinį ir Staliną
Jau mažai beliko laiko iki
didingo DLK Gedimino 600
metų mirties paminėjimo,
kuris rengiamas 27 d. bal.,
Sokol Hali. Programos da
lyviai rengiasi visu smarku
mu — praktikuojasi. Visa
rengimo komisija deda pas
tangų paskleisti tarp visų
lietuvių to parengimo tikie
tus; jų yra visose lietuvių
kolonijose, pas vietos veikė
jus ir patartina tikietus įsi
gyti iš anksto, nes Sokol sa
lė yra neperdidžiausia to
kiam parengimui. Paskuti
nėmis dienomis gali pritrūk
ti tikietų, kitaip sakant, ne
būti vietos svetainėje. Ti
kietų yra net trijų rūšių:
po $1.00, 75c ir po 50c.
Programa
sukaktuvėms
pritaikinta. Ji bus iš dviejų
dalių: Jumoristinę dalį ren
gia Lietuvos Vyčių Chica
gos apskr. choras, o veika
las “Gedimino sapnas” ren
giamas atskirai. Veikalui pa
rinkti patys rinktiniai lietu
vių lošėjai. Gedimino sapne
staugs geležinis vilkas, o
sapno reikšmę Lietuvos di-1

džiūnui išaiškins žynius Liz
deika.

“Kunigaikšti, tariu dievų
valios žodžius! Tavo sapne
regėtas geležinis vilkas, tai
yra didžiulis miestas, kurj
tu turi įkurti šioje vietoje.
Jis vadinsis Vilniumi, bus
Lietuvos sostine. O, atsive
ria mano akys: matau toli
mą ateitį. Vilniau! Tu už
mirši tėvų palikimą! Tavo
išgamos sūnūs tave Polsčios
miestu pravardžiuos, o obrusitelių gaujos ant šios
žemės korikams paminklus
statys! Vien pilies griuvė
siai liks ant šio kalno ir liū
dės žadindami lietuvį iš mie
go! O jis atsibus, Gedimino
laikus atsiminęs ir vėl tada
suskambės mūsų tėvynės
kalba ir amžių pelėsius va
lys. Tik lietuvi drąsiau, oras blaivosi jau!”
Chicago lietuviai! Nepraleiskime šios progos neatsi
lankę į didingas DLK Gedi
mino 600 metų mirties su
kaktuves. Džiaugsimės pa
matę tikrai gražią progra
mą.
. Lietuvytis

Chicaga, kaip didžiausioji
lietuvių kolonija išeivijoj, yra turėjusi visokiausių pa
rengimų, bankietų, sutiktu
vių bei išleistuvių. Bet šie
met, pirmą kartą lietuvių
istorijoj, Chicagos lietuviai
turės garbės dalyvauti Lie
tuvos prezidento priėmimo
puotoje, kuri įvyks gegužės
4 d., puošniame Palmer
House viešbuty (Grand Ballroom). Šia istoriškąją puo
ta Chicagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė yra labai
susiįdominusi ir skaitlingai
rengiasi joje dalyvauti. Kiek
teko patirti, Lietuvos prezi
dento atvykimu Chicagon įdomaujasi ne vien tik lietu
vių visuomenė, bet ir kita
taučiai. Visa Chicagos an
gliškoji spauda kasdien tal
pina žinių apie artėjantį -is
torišką įvykį. Chicago Dai
ly News praeitą savaitę pa
talpino ilgą straipsnį apie
Lietuvos prezidentą, primin
damas, kad “prezidentas An
tanas Smetona lietuviams
reiškia tą patį, ką Ameri
kai prezidentas Washingtonas”. Taipgi Bankieto Ren
gimo Komitetas praneša,
kad su juo pilniausiai ko
operuoja Chicagos miesto
vadovybė ir Palmer House
viešbučio vedėjai. Miesto
majoras Kelly prižadėjo su
teikti visus patogumus kaip
pridera garbingam svečiui.
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Vartų Parapijos
Didžiųjų Savaitę
ir Velykose
VVest Side. — Ištikrųjų,
gaila būtų praleisti nepasi
dalinus su Aušros Vartų pa
rapijiečiais pergyventais įspūdžiais praeitą Didžiąją
Savaitę ir Velykose.

parapiją. Gerb. klebono, kun. tingų dovanų. Be to, visi bu
J. Dambrausko, pareiškimu, vo pavaišinti kava. Ne pro
kad, girdi esu begalo paten šalį paminėti, kad šitoks pa
kintas, kad taip gražiai dva sisekimas paėjo nuo narių
siniai ir gausiai medžiagi susiklausymo ir valdybos
niai parėmė parapiją, veik sumanaus vadovavimo. Kur
dvigubai daugiau, negu pra vienybė, ten ir galybė!
eitais metais.
Taip pat malonu pabrėžti,
Taigi matot, ar tai maža kad kiekvieną mėnesį kuo
džiaugsmo ir mums parapi pa narių skaičiumi auga.
jiečiams, kad taip gražiai, Džiaugias sąjungietės gavu
vieningai dirbsime ir toliau, sios nepavaduojamą visuo
ištikrųjų, kaip kad kun. kle menės veikėją, Šv. Kazimie
bonas praeity kelis kartus ro Akademijos Rėmėjų 2
savo pamoksluose pareiškė, skyriaus pirmininkę Antani
kad West Side Aušros Var ną Vaišvilienę. Tai nepapras
tų parapija gali būti antrie tos energijos moteris.
ji Aušros Vartai Vilniuje. Ir
1 Vasaros sezono veikimas
taip bus, jei taip vieningai
bus svarstomas ateinančiam
tęsime bendrai su savo dva
susirinkime.
Laima
sios vadais visą parapijos
darbuotę.
Vienybėje galybė — visi
UNIVERSAL
į bendrą darbą, malonūs pa
RESTAURANT
rapijiečiai!
K-kas

Iš Moterų Są-gos
49 kp. veikimo

Prez. Antano Smetonos
Bankietas

Aeme

Radiophoto iš Berlyno. Vokiečių pėstininkų ir artileristų metodiniai žygiai Jugosla
vijoje. Pranešta, kad vokiečiai kai kur sutinka stiprų britų ir graikų priešinimąsi.

Visų pirma per visą sa
vaitę pamaldos ir jų tvarka
buvo pavyzdingiausia, žmo
nės gausiai lankėsi į pamal
das rytais ir vakarais, susi
kaupę giliai dvasiniai nau
dojosi duotomis Dievo malo
nėmis. Klebono kun. J. Dam
brausko jaudinanti pamoksf lai susirinkusius, paskandi
no maldoje. Ir, štai kas įvyko sulaukus šv. Velykų.
rezervavo gražiausius kam Rytą 5 vai. Prisikėlimo mi
barius (Presidential suite), šiose bažnyčia užsigrūdo,
kuriuose Lietuvos preziden veik visa parapija artinosi
tas bus apgyvendintas tūlą prie Dievo Stalo ir priėmė
Bridgeport. — Balandžio
laiką. Komitetas taipgi ga šv. Komuniją. Kokį jaudi
1 d. Moterų Są-gos 49 k p. Į
vo daugelį prašymų iš įta nantį įspūdį pergyveno Auš
įvyko susirinkimas.
kingų kitataučių asmenų bei ros Vartų parapijiečiai, sun
Komisija pranešė žinių iš
organizacijų, kad jiems pa ku išreikšti. Gerb. vikaro, (buvusio “bunco” žaidimo. 1
kun. M. Jodkos pareiškimu,
skirtų dienas, kada jie galė
girdi, stebėtini dalykai vyk Pramogėlė davė kuopai gra
tų pasikviesti prezidentą į
sta, kad taip skaitlingai per žaus pelno. Narės džiaugia
svečius.
L. L.
visas mišias žmonės lankėsi, si tuo pasisekimu, nes kp.
ir taip gausiai ėjo prie šv. iždas gerokai praturtėjo.
Pažymėtina, kad toj pramo
Komunijos.
Taigi, garbė mums, bran goj sąjungietės turėjo ver

CHICAGIECIAI RENGIASI IŠKILMINGAI SUTIKTI
LIETUVOS PREZIDENTĄ ANTANA SMETONA
Puota įvyks gegužės 4 d. Palmer House viešbuty,
vidurmiesty

Ar norite prisidėti
prie
tikro misijonieriško darbo?
Taupykite vartotus pašto
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose,
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti
apie pusę colio (ar mažiau)
popiero.
MISSION CLUB,
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

gūs Aušros Vartų parapijie
U MAKIS - NBW ... RIBUILT
Sekmad., Gegužio 4 d., 1941, čiai, kad taip gražiai pksiTYPEVVRITERS
Palmer House Viešbutyje rodėm dvasiniai ir gausiai
ANO
A D D I fl G MACHINES
Bilietus dabar galima įsi medžiaginiai parėmėm savo
— SMAll MONTNIY PAYMINTS —
gyti sekančiose vietose:
Dr. Atkočiūnas, 1446 So.
J. Mackevičius, Standard
SOLD, RENTED
49th
Court,
Cicero,
III.,
tel.
AND REPAIRED
Fed. Savings and Loan Ass.,
UBBBšl TBAM-M ALIOTIA MCt •
•IM «Se«UfS gAMT •Mg.VIAR MVW-MA<MINI KUINUI
Sacramento ir Archer Ave., Cicero 4276.
+ CTAD typewriter
P-nia K. Sriubienė, 1315
VIRginia 1141.
COMPANY
S. 50th Ave., Cicero, Tll., tel.
Dominikas Kuraitis, Milda Cicero 6222.
IM W. MAMSON ST.
Phone
DfARBOVN P444
Buick Sales, 907 W. 35th St., Į Sandara, 840 W. 33rd St.
(STIMATIS— pree — .IMONSTR ATION
LAFayette 2022.
RENGIMO KOMISIJA.
Joseph F. Sudrik, 3009 S.
Halsted St., YARds 3088.
p-nia Ona Kiras, 3261 S.
'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
Halsted St., VICtory 0353.
Draugas, 2334 So. Oakley
Ave., CANaI 8010.
J. P. Rakštis, 1900 S. Hal
MENIŠKAS DARBAS
sted St., CANaI 9114.
PRIEINAMOS KAINOS
Naujienos, 1739 S. Halsted
St., CANaI 8500.
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS
A. Vanagaitis, 6755 South
Western Ave., tel. GROvehill
2242.
Metropolitan State Bank,
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103
A. Valonis, 22nd ir Cermak
Palmer House viešbutis jau Rd., CANaI 1955.

r

AU MAKIS

KOIUT C. OOIMIATT. M.-...-

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

Mirė bal
13 d., 1941 m..
10:50 vai. vak., sulaukęs pus
sės amžiaus.
Uinięs Lietuvoje. Kilo ifi Tra
kų apt kr., Žiežmarių parapijos,
gyveno gėe
Ziedikifikių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
(lukteri Bernlco Sudentas lr Jos
sūnų Antanų: 4 brolius Simonų,
Zigmontų, Homlnlkų ir Pran
ciškų ir Jų šeimas: 2 seseris
Amelijų Mitkus ir Anastazilų
ir daug kitų giminių, draugų
Ir pužįstamų; o Lietuvoje pa
liko motinų Jievų ir kitų gi
minių.
Kūnus pašarvotus namuose:
4025 So. Talman Avenue. I.atdotuvės jvyks ketvirtai., t,ui.
17 d. IS namų 8 vai. ryto bus
atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo parap. bažnyčių, k ietie Jvyks gedulingos pannldoa už
velionio sielų Po pamaldų bos
nulydėtas j šv. Kazimiero Ka
pine’'.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pačJstamus
dalyvauti šiose laidoti vėst.
Nuliūdę liekų: Duktė, Vnūkas. Broliai, Sescijs,, Motina ir
Giminės.
Laidotuvių direkt >ri ts .T. F,
Eudeikis, tel. YAKds 174’..

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

INDIGESTION
may affect the Heart

Gu trtpptd tn tb« įtomaeh or gullet may act likt a
halr trlfger on the heart. At the flrst ilgn of dlstrcaa
amart men and wotnen depend on Bell-ana Tableta to
•et gai frae. No lazattve būt mada of the fatteat
actlng mediclnea known for acld Indlgeatlon. If the
FIRST DOSE doesn’t proee Bell-ana better. return
bottle to ui aod recelve DOL'BLE Uuuey Back. 15c.

•AKT, on>. LAIDOTUVIŲ DIKIKTOKLU

KELNER - PRUZIN
•arlatulaa PaUnuTlrnaa — MoterU patarnauja

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

'

.................

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

756 W. 31st Street

JOHN F. EUDEIKIS

A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

WOLK STIJDIO
.1945

We«»
(
JKe Jtufas/ M/erfcfatf

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

MODERN
COMPI.F/IF.

Al>\ ANCED^PHOTOCRAPHY
LOWB8T POSSIBLE PRICEg

PHONE LAFAYETTE 2*11

>0

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

J

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. ISth St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572
I J 7,01 P

1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908
LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 1081 h Street
Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

I
AntradieniH, bai. 15 d., 1941

DRAUGAS
PREKINIS VAGONAS UŽMOKO ANT AUTO

"DRAUGO" LEIDIMO BENDROVE PEREJO Į

Radito

’NON-PROFII SHARING’ KORPORACIJŲ SKYRIŲ

Pavasaris. Visiems malo
nu klausyti smagių dainų,
ypač gimtos šalies. Peoples
krautuvė duos dainų prog
ramą šiandie,
valandą va
kare iš stoties WGES, 1390
kilocycles. Programoj daly
vaus dain. Kastas Sabonis,
“gimnazistės”, “dėdė” Vai
tekūnas ir kiti. Be to, bus
gerų žinių apie namų reik
menis, nes Peoples krautuvė
tęsia pavasarinį išpardavi
mą, kur yra gera proga visa
ką nusipirkti numažintam
kainom.

'i

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija leidžia
vienintelį katalikiška dienraštį pasaulyje. Dabar "Draugo" vekla bus platesnė ir
įvairesnė.

7

Kovo 28 d., Illinois vai- gijos šios idėjos apaštalastybė leido Lietuvių Katali vimui, kur susispiestų idea
kų Spaudos Draugijai įsi- linės ir intelektualinės pakorporuoti sulig valstybės jėgos sudaryti vietines kuljstatymu,
pritaikintu ben- tūrines tvirtovėles ir tuo
drevėms veikti ne pelnui. O- būdu palengvintų mums dificialus tikslas šios draugi- delį visuomenės darbą.
joB yra “siekti aukštų idea- j Direktorlais šios draugi.
lų apšvietos keliu, per spau- jos yra: kun Ig A,bavi{iuSi
dą, žodžiu ir darbais; kelti kun dr jonaa NavickaSi M
lietuviškoje visuomenėje <H Lc., kun. jurgia Paįkauakag,
dėsnį supratimą žmonišku- Jona3 Brenza kun
Ma.
mo, artimo meilės, šviesoje {iulionj3 MIC ir kun p p
katalikų tikybos; geresnio cinjkaSj MIC Šių metų dipažinimo principų Amerikos rektorių pirmininku yra kun.
demokratijos ir pilietybes Ig AlbavižiuSi vice pirm.
pareigų, kad atsiekti dvasi- kun Jurgis Paškauskas, iž.
nės, socialinės, ekonomines djn kun j Ma4iulionia ir
ir materialinės gerovės”.
sekr; kun p p cinlkaa M

Nepaprasta proga
ūkininkams

CLASSIFIED
REIKALINGI VYRAI
Dirbti geležies Kapoje. Turi būt pri
tyrę. Mekanlkal, l.ayout men, lr t.t.
AKCH. IKON CO,
5535 K. State St.
NAMAI. KARMOS IR BIZNIAI
. Kreipkitės j imis, kurie norite plik
ti, greitai purduoti arba Išmainyti
kg. tiktai turite. Taipgi statome nau
jus namus.
Priimsime Jūsų senų
namų j mainus.
Taisome senus na
mus.
Apc kalėiaviinas veltui.
BARGENAI MMlŲI ETTE RAUK K
IK APYLINKĖJE
Mūriniai bungulows, kainos ,nuo
$4600 ir aukočiau, 6 duflečtui $6600
ir aukščiuu, 14 keturtlučiut $11.600
lr uukščiau. 7—10 fletų $21,600 ir
aukočiau
12—bizniavų namų
nuo
$4600 Ir aukočiau. 17 medinių katidžių. Kr.inos nuo $2700 ir aukš.
ir narnai (aidim pirkti ant lengvų
išiuukčjiuų. kreipkitės pas:
CHARLES p. SIKOMSKIS,
COMPANY,
8921 So. Western Avė.
KEPublic 3713; Vakarais Prospect
ot;«.

PARDAVIMI I NAMAS
4 fletai po 5 kambarius. Geroj viš
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat.vekarių linijos. Kandos $100.00 j mė
nesi. Dabai pigi kaina Lietuviui bus
duodama nuolaidu.
Kreipkitės pas
sa,įninku ant 2-tro šukėto iš užpaKalio. 1U753 sa—-tu Mabash Avė.

telephoto)
e*
_. . . .
Toks reginys įvyko vienos plieno kompanijos Chieagoj fabriko kieme. Prekinis vago
Atsakomingai Ukininkų
nas atitrūko nuo kitų, nuriedėjo į bėgių galą ir pakilęs galu užvožė stovintį ten au-j šeimai yra siūloma nepap
tomobilį.
PARSIDUODA BIZNIAVAS
rasta proga išranduoti dide
NAMAS
lį, labbai gražų ūkį. Tokiai ; Auksinė proga Parsiduoda mūrinis
drovė šiuo laiku dabar pa- tais taksomis. Taksai, ku- ra. Taipgi ir A. Mickevi atsakomingai šeimai, randa namus, krautuvė ir 3 fletai. J ry
tus nuo Union Avė. prie 18th St.
tenka, neturi tiek daug biz- riuos neužilgo gausite, sako, čiąųs konBtąbelio. Jie ofisą bu8 labai maža ir dar pjr. Namas gerai apšildomas. Parduos pig.ai arba mainys ant lotų. Kas no
nio suvaržymų ir valdžios bus labai aukšti. Taksų mo- atsidarė 4917 W. 14 St. Sa
rite gerai pelnyti, rašykite arba ma
mais metaias bus duodamos tykite:
palankumas bus daug gėrės- kėtojai turėtų į tai atkreip vininkas Kimbarkas viską
JOSEPH VILIMAS,
nuolaidos ir palengvinimai.
0753 S. KockweU St.
nis.
ti dėmesį. Bervvyn, Oak atnaujino naujokams, o ad- o ,
.. asmenys praŠis perorganizavimas da- I.C., dabartinis “Draugo”
J
J
’
Suinteresuoti
PAsK ĮTINI AI BARBENAI
Park, Riverside, La Grange, vokato N. Tumavicko ofisas . . , 1A- * 1 « u a
Tai
yra
tik
ualis
viso
to
•
<1
kambarių liauja naidemiška mil
ve Draugui” daugiau pri- administratorius.
somi šaukti telefohu tuojaus
eliu' rezideneija
tai
tikrai
kaip
“
down
town
”
.
milžiniško
plano,
kuris
daEvanaton
ir
kitų
a
Py»nM>i
vilegijų, paliuosavo nuo į-. Adv. U. V. Chesnulis
• 9 fletų (aliai gražus namas
— PROspeet 9131.
• t fletų mūrinis namas su krautuve
bar yra vykdomas, kad paJ miestukų taksai beveik per
Kai kurie daro spėlioji
vairių varžančių reguliacijų, j vadovavo šiame darbe
• 2 lietų mūrinis namai su krauime
V 19 fl. geras niūmi.s namas
kurių negali išvengti įstai- j šiame kebliame darbe lc- darius “Draugą” vieną ge- i1113 žemesni už ( bicago ir mus, jog bus kas nors ne
šie bargenai randasi gerose vie
CLASSIFIED
tose Marųuette Parke, ir parsi
gos suorganizuotos pelno galiu patarėju buvo adv. C. riaušių dienraščių, spausdi- Cicero taksu3' Man teko 3U' paprasto, kad demokratai su
duoda labai žemomis kainomis.
PERLEIDŽIAMAS
KLETAS
Arba priims teisingus mainus.
gos suorganizuotos pelno.
V. Chesnulis, kuris įdėjo namų lietuvių kalboje. Per žinoti tų mažų taksl< Pric' respublikonais apsigyvena
BRIGHTON PARKE
Taipgi turime ir daugiau gerų barpraeitus
kelis mėnesius ža3ti- T,1 miestukų gyvento- vienam name. Kimbarkas ISvyksiant. skubiai perleidžiamas 6
genų ir visokių lotų. Statom nau
Šis mūsų žingsnis yra to- daug sumanumo į šios perjus
moderniškus
namus
pagal
jai
yra
stipriai
susiorgani

kambarių
fletas
Brighton
Parke,
ša

sako:
“
Aš
nieko
nebijau.
žmonių reikalavimus.
Kam
yra
lia bažnyčios. Alyvinis pečius, virtu
je pat linkmėje, kad sumo- mainos procedūrą. Per ilgas ‘Draugas” buvo sumoderni- zavę. Jų susirinkimai esti
malonu Įsigyti gerų namų ar už
vė, lova, stalas, kėdes, sofa ir t. t.
Respublikonas
buvau
ir
bū

dirbti pinigų rašykite ar matykite.
dernizuoti
ir patobulinti savaites atsirado nevienas zuotas> patobulintas, pagetik $27.66 j mėnesi. Saukite:
skaitlingi. Jie dirba organi siu, bet priežodis sako: Randa
lel. ATStin 1178.
JOSEPH VILIMAS,
mūsų dienraštį “Draugą”, sunkumas organizacijos tik- ^int^ir Paiyairmtas. Da8753 South Knekwell St.
zuotai.
Jeigu
mes,
lietuviai,
“
Don
’
t
be
sure
”
.
kad jis taptų, tikrai žymiau- slo nustatyme ir senos kor- bar “Draugas” drąsiai stoja norim, kad mūsų taksai bū
REIKALINGI SALES.MANAI
REIKALINGA VVAITRESS
Seniai įsteigta anglių bendrovė ieško
šių lietuvių dienraščiu Ame- poracijos sutvarkyme. Bet lietuvių visuomenės priešą- tų žemesni ir kiti mūsų ko
prityrusių anglių pardavėjų. Pilnų ar
Reikalinga prityrusi mergi
adv. Chesnulio pažintys, su- ^yje ir su šios bendrovės
.. .
.
dalį laiko. Komisas. Kreipkitės: Ro*
rikoj e.
No.
k(M).
2331
South
Oakley
Avenue,
loniJ°J pagerinimai butų
na patarnautoja restorane. 6
manumas ir pasiaukojimas perorganizavimu* pažangos vykdomi,
West Side. — Moterų Są Chieago, Illinois.
turim sekti minėtų
galimybės
yra
dar
didesnės.
Tą atsiekti, žinoma, mes vįSą dalyką greitu laiku su
dienas į savaitę. $15.00 į sa
miestukų pavyzdžiu. Visi tu- jungos 55 kp. mėneainis sukviečiame visus lietuvius įvarjjg
Dienraščio “Draugo” ad rim organizuotis, veikti.
Į sirinkimaš įvyks šį vakarą, ^randuosiu <iid<ų. gražų ūkj labai vaitę. Atsišaukite
katalikus Amerikoje į pa-į Kaipo “non_profit shar- ministracija kviečia visuo.
.
,
„.
.
j pigiai atsakomingai šeimai. NepapraaC
A. B". Pocius, pirm. balandžio 13 d. Visų narių ta proga, šaukit vakarais: m. poetus.
3144 W. Cermak Road
galbą, kad musų idėjos, mu- jųg*’'Korporacija “Draugo” *menę, 'ir ypatingai, • biznie1 prašome
s
. . ■ . . , tv
j
[ PROspeet 9131
susirinkti.
Randa
sų spauda pasiektų tolimiau ■ ieidėjų bendrovė, Lietuvių rius pareikšti didesnį pasisi svarbių klausimų, kuriuos j.
sį ir tamsiausi lietuvybės i<atalikų Spaudos Draugija, tikėjimą josios pasitarnaviCicero. — Pirmą balan reikia aptarti. Kp. valdyba
kampelį.
gauna platesnias ribas ir mu ir nuoširdžiai prašo biz- džio miestelio rinkimai pra
Būtų reikalinga ir naudin- šios organizacijos veikimas nierius pareikšti tą pasiti- ėjo ramiai. Demokratai res
Bridgeport. — Šv. Onos
ga, kad kiekvienoje koloni- bus palengvintas, nes įvai- kėjimą padidintu skaičium publikonus sukirto. To ir bu dr-ja laikys mėnesinį susi
FURNITURE
joje įsisteigtų skyrius Lie- rūs mokesčių apsunkinimai apgarsinimų laikraščio skil- vo galima tikėtis. Demokra rinkimą balandžio 15 d.,
tuvių Katalikų Spaudos Dr- ir raportų keblumai atpuls. tyse.
tai valdžioj, jų rankose jėga. 7:30 vai. vakare, mokyklos
—————— Taip pasitaikė, kad skyBrangūs skaitytojai ir biz- Respublikonai silpni ir dar kambary. Iš priežasties Ve
DINING ROOM SETS — PAB
PLATINKITE “DRAUGĄ' rius, kuriame “Draugo” ben
LUK SETS — KEDItOOM SETS
nieriai, žengkite pirmyn sy- savo tarpe kerštus varinė- lykų šventės, sus-mas per
— RŪGS — KABIOS — KE
FKIGEKATORS — WASHERS —
kiu su dienraščiu “Draugu”, ja> Tai ko galima tikėtis? keltas į šį vakarą. Narės ma
MANGE1J4 — STOVĖS.
NUKENTĖJUSIŲ GRAIKŲ ŠELPIMUI
AU Nadonally Advertised Kerną.
nes Lietuvių Katalikų Spau- vienok L. W. Kizas į teisė- lonėkite atsilankyti.
Valdyba
dos Draugijos rankose pa- ją daugiausiai balsų surinžanga bus stebėtina.
ko ir laimėjo $100.00* prizą,
DLK Vytauto draugijos
nes jo precinktas No. 2 ge
riausiai pasirodė respubliko- mėnesinis susirinkimas įniškas. Taikos teisėjo Ant. I VY^S balandžio 15 d., 7.30
FACTORY REPRESENTATIVE
Žičkaus terminas pasibaigė. va^- vakare, Chicagos Lie
6343 So. VVestern Avenue
jo vietą užėmė italas Guer-įtuvil* Auditorijos svetainėj. |
Telefonas REPUBLIC 6051
Cicero. — Šv. Antano Pa _________________________ Susirinkimas yra svarbus, i
rap. Namų Savininkų Klūbo
P. K., sekr. (
susirinkimas įvyks balan
WHOLESALE
džio 16 d., 8 vai. vak., para
t
LIQUOR
pijos svet. Visi nariai pra
ĮSTAIGA
šomi atsilankyti ir atsivesti
Rez. Tel. VICTORY 2499
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
naujų narių.
Klūbo susirinkimai esti
Išvržtn.lante
VARTOTŲ KARŲ
AGENTAI:
rimti, trumpi, svarbūs ir pa
po visų
Chieago
SKYRIUS:
Jonas Rodinas
mokinanti. Turėsite progos į
806
West
31st Street
Jonas
Jasinskas
išgirsti įvairių komisijų ra-'
Chieago,
III.
Ant. Labanauskas
portus. Sužinosite, kas vei- Į
REMKITE
Telefonuokite:
H. Rajevvski
SENĄ
kiama miesto valdybos su-1
VlCtory 16 9 6
LIETUVIŲ
“Shorty”
sirinkimuose, viešųjų mo N. KANTER, Sav. DRAUGĄ
kyklų, park board ir kitų
MUTUAL LIQUOR CO.
įstaigų, kurios palaikomos
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 0014
gyventojų pinigais sunjokė("Prailgiu" Acme

Susirinkimas

WHOLESALE
BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS

Svarbu namų
savininkams

MILDA BUICK SALES

a
C'Luaugaa"

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Acme

telepnotol

Van A. Nomik-os, Ahcpa vyriausias prezidentas, ir
Jack Kirsch, teatrų sąjungos Chieagoj galva, stebi
Ahepa’s Frecdom Art Bali skelbimą. Skelbimą išsklei
dė Ilollyvvoodo žvaigždė Mary Beth Hughes, kuri daly
vaus rengiamąjam graikų baliuje balandžio 30 d. Trianon Ballroom, Cottage Grove avė. ir 62 gat. Balius ren
giamas nukentėjusių dėl karo graikų šelpimui. Į balių

MYKOLAS ABRAMAVIC, Jr.
Nauja

Coal - Wood - Motor Service
BLUE FLAME RANGE OIL

2358 So. Leavitt Str., Chieago
Tel.

CANai

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette 2022

3 7 6 S

galės eiti, kas tik norės. 2 dol. bilietas.

I
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■
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Bažnyčiose lietuviai paraginti
melstis už Lietuvą
Dievas išklauso tik turinčių nekaltas
širdis žmonių maldas.
Šiemet Velykos (Prisikė
limo diena) oro žvilgiu bu
vo maloniausia ir žavingiau
sia diena. Saulėta ir neįpras
tai šilta. Pusiaudienį šilima
pakilo iki 83 laipsnių. Ne
nuostabu, jei prieš pusiau
dienį žmonės buvo užtvenkę
bažnyčias, o popiet — par
kus ir miškelius.

Viena diena, lyg rankos
mosterėjimu visur sužalia
vo veja, susprogo krūmok
šniai, pritvinko medžių pum
pūrai, pasirengę atsidaryti
ir išleisti pirmuosius pava
sarinius lapelius, tokius gra
žius ir žaliučius. Parkuose
ir miškeliuose sugydo įvai
rių rūšių sparnuočiai, kurių
žymi dalis iš tolimų kraštų
grįžo praleisti čia vasarą.
Už tai visa reikia dėkoti
Dievo beribiam gerumui, už
tokį nuostabų gamtos val
dymą ir patvarkymą.
Chicagos ir
aplinkinių
miestelių lietuviai gražiai
praleido didžią Prisikėlimo
šventę. Bet linksmintis dau
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gumas nelinko, atsižvelgus į
apverktiną savo senosios tė
vynės Lietuvos,
gimtojo
krašto, padėtį. Raudonųjų
barbarų Lietuva pavergta,
mūsų broliams ir seserims
ten įvesta žiauriausioji bau
džiava. Mūsų kunigai per
pamokslus kvietė ir ragino
tikinčiuosius, kad jie su gi
liausiu susikaupimu melstų
si už tėvynės likimą,
kad
Dievas padėtų tautai
kuo
veikiau nusikratyti Maskvos
tironais ir susilaukti
ten
laisvės, kokia ten žydėjo il
giau kaip per dvidešimts
metų.
Bet Dievas tik turinčių ne
kaltas širdis žmonių išklau
so maldos. Vienoj bažnyčioj
teko išgirsti tokį žavingą
lietuvio klebono pareiškimą:
“Jūs šiandie pasirengę gau
siai aukoti bažnyčiai ir Die
vo garbei. Bet pirmiau žiū
rėkite, kad jūsų širdys bū
tų grynos ir nuodėmėmis ne
suteptos. Tas bus didžiau
sia ir brangiausia Dievo gar
bei auka.”

Federacijos Skyrių Atstovų, Labdarių
Sąjungos it Liet. Vyčių Veikėjų Posėdis

Per radiją apie ka Mokesčių
talikų nuveikimus sąskaitos
Pradėjus balandžio 20 d.
per radiją Katalikų Valan išsiuntinėjamos

»

L

dą bus pradėta serija isto
rinių įvykių J. A. Valsty
bėse ir bus nušviesta ir iš
aiškinta, kiek daug katali
kai yra prisidėję prie J A.
Valstybių respublikos įkūri
mo ir čia įvairių laisvių už
tikrinimo.•

Iš Cooko apskrities iždi
ninko John Toman raštinių
pranešta, kad personalių ir
nekilnojamų nuosavybių mo
kesčių už 1940 metus sąskai
tos jau išsiuntinėjamos
ir
šis darbas bus baigtas
iki
1 gegužės 1 d. Be bausmės už
Pirmiausia bus atvaizduo simokėti nustatyta birželio
ta tautinis Marylando susi 1 d.
Chicago Real Estate boar
rinkimas, kuriame svarbų
vaidmenį turėjo žymieji tų das iš naujo a įspėja mokes
dienų katalikų vadai.
Tas čių mokėtojus, kad jie mo
įvyko 1649 metais. Tame su kėdami mokesčius už nekil
sirinkime buvo padėti reli nojamas nuosavybes pasirū
ginei laisvei pagrindai Mary pintų sąskaitose pažymėti,
landui ir kitoms kolonijoms. kad moka protestuodami —
Kitais sekmadieniais bus “paid under protest.” Kai
atpasakota kiti
katalikų tas nepadaryta, ir jei pas
svarbūs nuveikimai. Katali kui per teismą sumažinami
kų Valanda bus 6:00 vakare mokesčiai, už permokėjimą
negaunamas atpildas
(re
(ĖST.).
fund). Atpildą gauna tik,
kaip aukščiau pažymėta,
protestavę. Neprotestavę sta
čiai paneigiami.

Ir nestreikavę negali
gauti atlyginimo

Valstybinis atlyginimas už
nedarbą (kompensacija) ne
pripažįstamas apie 3,500,
darbininkų, kurie dėl sukel
to CIO streiko Harvester
fabrikuose apie tris savai
tes neturėjo darbo.
Šie darbininkai per Ame
rikos Darbo federaciją dar
bavosi gauti atlyginimą už
nedarbą. Prašyme jie parciš
kė, kad jie nesukėlė streiko, bet buvo priversti dar
bą apleisti.
Tačiau J. T. Bobbitt, ne
darbo kompensacijos virši
ninkas, nusprendė, kad ne
darbas Harvester fabrikuo
se turėta dėl pačių darbinin
kų tarpe kilusių nesusipra
timų,
kuriuose dalyvavo
streikuoją ir nestreikuoją
darbininkai. Tad atlygini
mas negali būti pripažintas.
Amerikos Darbo federaci
jos
direktorius
Harry
O’Reilly pranešė, kad bus
apeliuojama.

gį vakarą, Aušros Vartų minei knygai. Pre šomi nesi
parapijos salėj, 8 vai., šau 8 riuoti.
K m? eto valdyba.
kiamas posėdis visų narių,
I
sudariusių DLK. Gedimino
bOO metų mirties sukaktuvių
minėjimo komitetą, taip pat į
visų Federacijos skyrių at Gauti leidimai tuoktis:
stovų, Labdarių Sąjungos Victor Cizinauskas, Myrtle
kuopų ir centro ir Lietuvos Scholl, 23—21.
Vyčių ChicHįo : >skrities ;fei
Walter P. Valentas, Vakūjų. Reikalas ! c galo svar
lene K. Ladigas, 25—24.
bus. Ruošiamės prie dideli •
Gus Ruzas, Lucille Pau• akaro, kuiivo bus pamin's
lauskis, 30—27.
ta DLK Gedimino sukakti •
Frank Zickus, Evelyn Pokurio da.is pelno skiri*
lakovvski, 18—16.
.ua Lietu vo1* i Įkalama r.
Bruno C. Marcinkus, Dei
Labdarių Srjungos senelių
Zoper, 22—22.
p-eglaudo*5 statybai. Dė! to
John Baranauskas, Hclen
prašomi 'ia y\auti.
Jovish, 26—26.
a\sirinkinn ■»! s padaryta
George Migonis, Josephinc
Gera knyga — išmintties
šaltinis.
* rotrauka ruoši* mai progra Rouden, 27—29.

Vedybos

RYT VAKARE KIMBALL HALL •

CCC stovykla minės
sukaktuves
Skokie Valley stovykla,
didžiausia visoj šaly CCC
stovykla, balandžio 27 d.,
sekmadienį, minės savo aštuonerių metų sukaktį.
Stovyklos vadovybė kvie
čia visuomenę tą dieną at
lankyti stovyklą ir pasigro
žėti įvykdytais CCC projek
tais ir patirti, kas dar tu
rės būti įvykdyta.

Ickes buvo Chicagoj
Chicagoj lankėsi vidaus
reikalų sekretorius Harold
L. Ickes. Kalbėdamas jis
karčiais žodžiais puolė Ame
rica First komitetą. Jis pa
reiškė, kad taika bus įvyk
dyta tik Hitlerį sutriuški
nus.

X Velykos Chicago ir apylinkėje šiemet buvo labai
gražios ir šiltos. Ypatingai
tuo patenkinta moteriškoji
lytis, kuri galėjo demons
truoti, ką naujo Velykoms
įsigijo.

Adeline Zach (Zakarevičiūtė), mezzo-soprano, kurios
dainų “recital” įvyks rytoj, balandžio 16 d., 8:15 vai.
vak., Kimball Hali, prie Jackson Blvd. ir So. Wahash
Avė. Programoj: Handel, Giannini, Tschaikovvsky, Rimski-Korsakoff, Rachmaninoff ir daugelio kitų kūriniai.
Lietuviškai dainuos Gruodžio “Visur tyla” ir Šimkaus
“Kur bakūžė samanota”.

Tris paras prekiniam
vagone
John Qviun, 16 m. amž.,
praeitą ketvirtadienį įsilipo
į tuščią prekinį vagoną
ir
užstūmė duris, kurias nepa
prastai sunku atidaryti
iš
vidaus. Vagonas buvo prika
bintas prie traukinio, kurs
leidosi važiuoti pietų link.
Velykų dieną
traukinis
stabterėjo Logansport, Ind.
ir vaikinui pavyko pradary
ti duris ir iškišti ranką. Jo
ranka pastebėta ir jis iš
laisvintas.
Per tris paras
nieko nevalgęs ir negėręs.

TAUPYK!

Būsi turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. —
Turėsi

STANLEY GAVCUS

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

UŽTIKRINTĄ

RYTOJŲ.

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
tt'orth III. Tel. Oak Iawii 1M-J-1

-- ~~~~~~~~~~~-- -„„I

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

W \
J

GREITAI IR
BE SKAUSMO
TREATMENTAI
TIKTAI ............ 50c

Valandos •

8:80 ▼. ▼.

Aron and Aron
8962 Fifth Avenue
Kampan

Crawfor<l

and

Marrlson

Tel. KEDzie 7810

/

X Edv. Janulis, pavyzdin
miestuose, kaip tai Oak
Park, Evanston ir Cicero gas West Pullman jaunuolis,
rinkimai įvyko balandžio lr išvyko atlikti karinę prievo
dieną.
lę Dėdės Šamo kariuomenėj.
X Z. Malakauskas, vestpulmanietis, po sunkios operacijos, jau grįžo namo ir
sveiksta.

Moterų užpuolikas
pakliuvo
Plėšikas užpuolė gatvėje
Lillian Rosen, 20 m. amž.,
bandydamas jai iš rankų iš
plėšti rankinuką. Jai gelbė
ti susimetė kiti praeiviai ir
užpuoliką sulaikė iki atvyksiant policijai.

X Antanas ir Bronė Skiriai Brighton Parke, 4358 S.
Fairfield Avė., nupirko krau
tuvę iš Kazimiero Šato.
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RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKĖS LIETU VIJĄ
Vienintėlis
Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

OF CHICAGO

I
|

A

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

2202 W. Cermak Rd.. Chicago
Canal 8887

WHFC-I45O kil.
1

4Į 000,000.00
VIRA r ’

turtas

1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50
Kreipkitės prie;

A

IHARGOTIJ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

Perkrauto R&ldtia, Vežioja Anglis

v

Apskrities miesteliuose
rinkimai

So. Western avė.
65C0 bloke rastas sunkiai sužeis-'
tas Charles Herbst, 70 m.
amž., 6644 So. Oakley avė !
Jis neužilgo mirė. Automc-'
bilio auka.
t

JUODŽEMĘ

X Velykų naktį teko ap
lankyti visas Chicago lietu
vių bažnyčias, išėmus šv.
Kryžiaus, kuri 10:45 jau
buvo uždaryta. Meniškas
Kristaus karsto gėlėmis ir
šviesomis — išpuošimas, ne
įkainuojamas seserų kazi
mieriečių triūsas. Kai kurio
se bažnyčiose budėtojai per
ištisą naktį giedojo. Iš vi
sų tautų katalikų, lietuviai
gražiausiai ir įspūdingiau
siai pamini Kristaus iš nu
mirusių prisikėlimą.

X Atvažiuosiąs iš Lietu
vos į Ameriką Puožo (Ku
piškio apylinkėje) Beleskas.
Areštuotasis
pasisakė Jau turįs visus dokumentus
esąs Harry Sutton, 32 m. ir šiuo metu, gal būt, jau
amž., 352 W. 117 gt.
yra kelyje.
turėjo daugiau kaip 15 do
X Šiandie šv. Anastazijos
lerių.
—vardadienis Anastazijos
Energija ir darbai iškels Snarskienės, žinomos S. Chi
cago veikėjos ir DKK narės.
Šiandien įvyksta valdinin mus į pasaulio tautų viršū
Sveikinam!
kų rinkimai Cooko apskri nes ir vėl galėsime grąžin
ties 82-se miesteliuose, kcip ti mūsų tėvynei senovės di
SKELBKITĖS “DRAUGE”
tai Calumet City, River dybę ir šlovę.
Grove, Wilmette ir visoj ei
lėj kitų.
Didesniuose
apskrities

Automobilio sužeistas,
mirė

— Parduoda—

mu

L

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Jei Insurance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!
DR? PETRAS
VII.EISIS,
Atsiuvąs

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
noNtn DOCK MTO0L
1. Sutaupysite 40% kuro;
Co«K*OAt>»
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
FlMOUf I
3. Padidina namų vertę;
CflMMI
B AM
m Gimk Ft 4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsangą nuo
Nam Wbo»-43im na Ome Ft
gaisrų;
oa

r/

6. Greitai ir lengvai įtaisoma. |
Apskaičiavimas

MtAvy Bintams
ammhv Concarrt. Kva

M

The Prudential Ins.
Co. of America
ninririr.

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-1820
Home Office: Newark, N. J.
RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

►

rsaatim

.

Dykai l

Parūpiname F.H.A. Partollntaiaa
ar Umokėjlmiia.

►

»

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų |
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

Republic 6051

6343 S. Westem Avė.

A

WarehonM: 9401 So. Stony Ialand Ava. tat.

UAFayette 0771
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