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Jugoslavai Nori
KOMUNISTŲ TfiVYNE 

* Anglija ir Amerika igno
ruoja raudonosios Maskvos 
susiartinimą su japonais pa
darius nepuolimo sutartį. 
Washingtonas ir Londonas 
ir toliau darbuojasi Sov. Ru
sijos diktatorių Staliną įsą- 

L moninti, kad jis savo komu-
\ nizmo gerovei pagaliau nusi-

s suktų prieš Hitlerį ir jį vie
naip, ar kitaip sulamdytų. 
Anglijos ministras pirminin
kas Churchill andai per ra
diją įspėjo Staliną, kad jis 
įsigilintų į savo raudono
sios komunistų tėvynės — 
kareivių ir darbininkų šalies 

> likimą. Sako, Hitleris įsiga
lėjęs Balkanuose užpuls Ru
siją ir komunistai neteks 
visko, ką turi įgiję.

•
STALINAS NEKELS 
GINKLO

Chicago Herald American 
Chicagos mieste atrado bu
vusį rusą revoliucionierių ca 
vo laikais, buvusį paties Sta
lino sandraugą kažkokį Vla
dimirą Michailovičių Zenzi- 
novą. Šis individas yra nuo
monės, kad Anglijos ir Ame
rikos pastangos yra tuščios 

r Staliną įtraukti karan prieš 
Hitlerį. Anot Zenzinovo, Sta
linas iki kol bus gyvas ne
kels ginklo prieš Hitlerį. Ne 
dėlto, kad jam Hitleris būtų 
mielas, bet dėl to, kad savo 
pakilimu prieš Hitlerį Stali
nas pats sau parašytų mir
ties ištarmę. Stalinas tai ži-

* no.

HITLERIO ĮSAKYMAI
Toliau jis pasakoja, kad be 

Hitlerio sutikimo Stalinas 
nieko neveikia. Hitlerio įsa- 

A kymu Stalinas nutraukė ka
rą Suomijoje. Hitlerio nuro
dymais Stalinas padarė ne
puolimo sutartis su Bulgari 
ja, Turkija ir Jugoslavija ir 
pagaliau su pačia Japonija. 
Tas buvo reikalinga Hitle- 

> riui.
Zenzinov sako, kad Hitle

riui buvo sunkiausia pačiam 
daryti nepuolimo sutartį ou 
Stalinu, kuris vengė susidėti 
su naciais. Ir Stalinas sutiko 
dėtis su naciais tik po to, 
kad Hitleris jam už tai pa-

* siūlė pusę buvusios įlenki- j 
jos, Besarabiją, dalį Bukovi-1 
nos ir Pabaltijo valstybes. 
Stalinas tai visa gavo, bet 
daugiau nieko.

\ STALINAS KALTAS

Zenzinov daro išvadą, kad 
už dabartinį karą Europoje 
reikia daugiau kaltinti Stali
ną, negu Hitlerį. Jei Stali
nas nebūtų padaręs nepuoli-

* mo ir neutralumo sutartį su 
Hitleriu, nacių diktatorius 
nebūtų drįsęs imtis karo žy
gių vakarinėje Europoje ir

SKUBINA
KARIUOMENĘ
EGIPTAN

LONDONAS, balandžio 15 
d. — šiandie pranešama, jog 
tūkstančiai Anglijos kariuo
menės iš rytinės Afrikos 
skubiai siunčiama Egipto 
frontan, kad sulakytų ašies 
kariuomenių žygiavimą per 
Egiptą Suezo kanalo linkui

Šiuo metu Londone jau ne 
bandoma nuslėpti susidariu
sios šiaurinėj Afrikoj situa
cijos rimtumo.
Nors visuomenė tvirtai pa

sitiki gen. Sir Archibald P 
Wavell, bet dauguma įsitiki
nę, jog šiuo laiku jam teks 
susitikti su daug sunkesne 
problema negu prieš kelis 
mėnesius, kai jis pradėjo ko 
vas su italais.

Pavojus laivynui
Šiuo metu, pasak dauge

lio stebėtojų, anglų laivynas, 
kuris suvaidino svarbų vaid
menį kovose prieš italus 
šiaurinėj Afrikoj, susitiks su 
Vokietijos bombanešių pavo
jum. . - -----------

Atrodo, jog ir šį kartą an
glai bandys išsilaikyti Ma- 
trum tvirtumose, kaip ir ita
lų atakų atveju.

Matruh, apie 130 mylių į 
rytus nuo Sollum, yra svar
biausias geležinkelių mazgas 
į Aleksandriją.

Suimta 200 nacių
I

Anglų šaltiniai praneša, 
jog atakose ant Tobruko su
imta 200 vokiečių kareivių, 
daugiau negu 100 ašies kąrei 
vių žuvo ir sunaaikinta 15 jų 
tankų. Anglų tankų žuvę aš
tuoni.

Anglai praneša, jog So
llum keletą kartų buvo oku
puotas vokiečių ir anglų. Ko 
vos prie Sollum dar tebevyk- 
stančios.

Rytų Afrikoje kovos jau 
esančios beveik baigtos.

CHICAGO, III., balandžio 
15 d. — Pranešama, kad 
N.B.C. radijo, Blue Network, 
davė sutikimą transliuoti 
prez. A. Smetonos kalbą jam 
pagerbti rengiamame bankie 
te gegužės 4 d. Palmer Hou- 
se Chicagoj. Transliavimas 
bus nuo 6:45 iki 7:30 vai. 
vakare. Chicagoj bus girdi
ma per WENR radijo stotį.

prieš Angliją.
Šiandie kas gi? Stalinas 

bijo Hitlerio kai perkūno ir 
jam pataikauja. Balkanuose 
apsidirbęs Hitleris gali nusi
sukti prieš bolševiką ir gali

Prezidentas pradeda sezoną

Prezidentas Rooseveltas mesdamas bolę atidaro basebolo sezoną W ashingtone. Su 
prezidentu yra: (iš kairės pusės) brig. gen. Edwin Watson, prezidento sekretorius; 
William Richardson, Washingtono Bali klubo prezidentas; Senatorių (basetolininkų 
kuopos) manadžeris Bučky Harris, ir New York Yankees manadžeris Joe McCarthy.

Hitleris siūlęs
Bulgariją, slavai

VICHY, balandžio 15 d. 
d. — Jugoslavijos vyriau
sybė, pasižadėdama ir to
liau tęsti- kovą, -'pareiškė, 
jog Vokietija pradėjusi ka
rą, nes Jugoslavija atsisa
kiusi išduoti Bulgariją ir 
Graikiją.

Ižinių Santrauka

VVASHINGTONAS. — Ma
noma, jog ir paskutinysis

Naciai orlaiviais 
Afrikon, Vichy

VICHY, balandžio 15 d. — 
Italijos protestas dėl suimtų K p™“ūzijos kolonijų gau-* | . v* • • -T ▼ « • i • •
jų Italijos laivų bus skubiai 
atmestas.

BERLYNAS.

ta žinių, jog Vokietija pa 
siuntusi orlaiviais savo ka
riuomenės italų oazėn Kuf- 

— Šiandie ra’ AfrikoJ> aPie 150

Anglai prašą ! 
Graikus padėti 
pasitraukti

BERLYNAS, balandžio 15 
d. — Oficialiosios žinių agen 
tūros pranešimas iš Saloni
kos sako, jog britų admira
litetas įsakė graikų laivyno 
vadovybei panaudoti Graiki
jos flotilą priedangai besi
traukiančių iš Graikijos an
glų kariuomenės būrių.

Kai kurie karo žinovai įsi
tikinę, jog graikai patys pla
nuoją pasitraukimą į šiauri
nę Afriką.
Pilnutinė okupacija

Pranešama, jog Vengrijos 
kariuomenė baigė šiaurinės 
Jugoslavijos trikampio, tarp 
Drave ir Dunojaus upių, oku 
pači ją.

Vokiečių karo vadovybė 
praneša, jog nacių kariuo
menė skubiai vejasi besitrau 
kiančius anglus į pietus nuo 
Salonikos.

Balkanų kovose vokiečių 
bombanešiai keliais atvejais 
sunaikinę priešo matuojan
čias kolonas.

Naciai pralaužė 
Anglų frontą

BERLYNAS, balandžio 15 
d. — Užsienio diplomatiniai 
sluogsniai šiandie pranešė, 
jog Jugoslavijos vyriausybė 
kreipės į Italiją ir Vokietiją 
prašydami taikos. Oficialieji 
vokiečių sluogsniai atsisakė 
ką nors pareikšti apie prane
šimus.

BUDAPEŠTAS, balandžio 
15 d. — Oficialeji sluogsniai 
praneša, jog Jugoslavija pra 
šo taikos.

Nuskandinti laivai

Pareiškime sakoma, jog, Hitleris formaliai pripažino 
vokiečiai Jugoslavijai pasiū Kroatijos valstybę. Panašiai 
lę Graikijos uostą Saloniką pasielgė ir Mussolini, 
ir “visą Bulgariją” už koo
peraciją vokiečių atakose 
ant Graikijos. Tačiau Jugo
slavija pasirinkusi kovą.

Vaiko ašaros
ir džiaugsmas

WASHINGTONAS, balan
džio 15 d. — Lietuvoj gimu
si Ona Kulikauskienė nusi
vedė savo aštuonerių metų 
sūnų Tadą įBaltuosius Rū-

WASHINGTONAS. — Ka
ro sekr. Stimson pareiškė, 
jog Amerikos kariuomenės 
ir laivynas turi būti pasiren 
gę kovoti pietinėj, šiaurinėj
ar centrinėj Amerikoj arba kartu ir mažesnieji tankai, 
net ir kituose regijonuose, 
jei atsirastų reikalas.

Libijos gilumoj. Manoma, Taip pat pranešama, jog 
jog ši kariuomenė gali pra- vokiečių bombanešių atakose 
dėti atakas Nilo linkui, kad ant Piraeus uosto sunaikinta 
užimtų didįjį Assouan tven
kinį ir gal būt, Khartoumą,
Sudano sostinę.

Vokiečiai oazėn atvykę di
džiuliais transportiniais or
laiviais, kuriais atgabenta

ATĖNAI, balandžio 15 d. 
— Vokietijos kariuomenė 
pralaužė graikų-anglų fron
tą šiaurinėj Graikijoj ir užė
mė svarbų miestą Floriną. 
Grakijos karo vadovybės pra 
nešimui, anglai ir graikai 
priversti pasitraukti.

Vokiečių karo vadovybė 
praneša, jog vokiečiai užėmė 
Ptolemais ir Kozane, 40 my
lių į pietus nuo Albanijos — 
Jugoslavijos pasienio.

Netoli Ptolemais esą sunai
kinta 30 anglų šarvuotų au
tomobilių.

Serbai tebekovoja
Graikų karo vadovybė pra 

neša, jog Jugoslavijoj vokie
čių ir italų kariuomenės sku 
biai stengiasi apsupti serbų 
kariuomenės likučius, kurie 
tebekovoja Mostar-Sarajevo 
apylinkėse.

Dešiniajam fronte anglai 
skelbia apie sėkmingas ko
vas prieš vokiečius, kur an
glų kariuomenė atmušusi ke
letą atakų prie Olimpo kai. 
no.

Reuters pranešimas sako, 
jog vokiečių kariuomenė žy
giuoja Klisuros linkui, kuris 
yra netoli Tepelini, Albani
joje.
Koricą evakavo

Graikijos karo vadovybė 
pianeša, jog graikų kariuo
menė pasitraukusi iš Kori- 
cos apylinkės ir jog “priešas 
apie tai sužinojo tik 24 va
landas po įvykio ir stengėsi 
pasitraukimą sutrukdyti pa
siųsdamas motociklistus”.

Italijos karo vadovybė pa
reiškia, jog Italijos 9-toji 
armija, užėmusi Koricą, sku
biai žygiuoja Graikijos lin
kui.
Albanijos-Jugoslavijos fron

te, pasak italų spaudą, serbų 
kariuomenė priversta pasi
traukti į kalnus.

keturi prekybiniai laivai ir 
kai kurie uosto įrengimai.

Šiaurinėj Afrikoj, vokie
čių lakūnai padėję pravesti 
atakas ant apsupto Tobruko.

Ašies kariuomenės Afriko
je skubiai tebežygiuojančios 
Egipto gilumon. Anksčiau 
pranešta, jog jau paimtas 
Sollum.

Berlyno laikraščiai šiems 
žygiams Afrikoje priduoda 
daug svarbos ir Jugoslavijos 
likimą jau laiko baigtu.

U. S. destrojeris 
atakose

I

NEW YORKAS, balandžio 
15 d. — Norvegų pasiuntiny 
bės Londone pranešimu, nor 
vegų jūrininkai, panaudoda
mi destrojerį, kurį Angliją

Nedidelė prancūzų grupė 
bandžiusi Kofru oazę atakuo 
ti, bet vokiečių motorizuoti 
daliniai juos sulaikė.SAN JOSE, Costa Rica. 

mus. Sūnus nešėsi savo me-! — Costa Ricos vyriausybė
džio drožinius Prezidentui įsakė ištirti kas yra atsa- Vengrai kaltina
dovanų ir smuiką, kuriuo 
jis manė pagroti sekr. maj. 
gen. Edwin M. Watson.

Motina netyčiomis užsėdo 
ant smičiaus. Vaiko akyse 
pasirodė ašaros.

Apie įvykį sužinojo Prezi
dentas ir įsakė pakviesti pas 
iį motiną su sūnum.

Tadas išdidžiai pasmuika- 
vo ir padainavo Prezidentui 
“God Bless America”, o mo
tina džiaugėsi sūnaus pasise 
kimu.

Japonai nenorį
Singapūro

TOKIJO, balandžio 15 d. 
— Šiandie ofilialieji japonų 
sluogsniai viešai pareiškė, 
jog nesą pagrindo gandams,

kingi už nacių 
valstybėje.

propagandą
Jugoslaviją

KAIRO. — Anglų orlaiviai 
pravedė atakas ant Sofijos,

BUDAPEŠTAS, balandžio 
15 d. — Oficialioji Vengri

vokieti, okupuotosios Bulga jQ9 žinių agcntflra Siandie
rijos sostinės. ..... .pareiškė, jog Vengrija ėmėsi 

karinių priemonių prieš Ju
goslaviją, nes naujoji Jugos
lavijos vyriausybė nutraukė

ISTANBULIS. — Šiuo me
tu vyksta nauji politiniai pa 
sitarimai tarp Turkijos ir 
Rusijos.

politinį bendradarbiavimą su gavo iš Amerikos, pravedė

BERLYNAS. — Amunici- j „ 
jos ministeris Fritz Todt ii-j 
vyko okupuoto jon Lenkijon, 
apžiūrėti naujai statomų

Vokietija ir Italija. 

Pareiškime sakoma, jog

sėkmingas atakas šiaurinėj 
Norvegijoj.

Pranešime sakoma, jog ši
naujoji Jugoslavijos vyriau j aUka egta su Angljjoa 

sybė pravedė orlaivių atakas ;admiraliteto žinig gtgką
Vengrijos teritorijoj ir įsakė 
savo kariuomenei peržengti 
Vengrijos sieną”.

pusę Rusijos užimti. Stalino kad Japonija ruošiasi kari- 
gausinga raudonoji armija niams ar laivyno žygiams 
neturi reikšmės. Matyt, taip prieš anglų laivyno bazę 
ir įvyks. Saingapure.

ORAS
Debesuota ir šilčiau.

Saulė teka 5:08 vai., sau
lė leidžias 6:32 vai.

Vėliau, įsisteigus nepri 
klausomai Kroatijai, Jugos
lavijos valstybės jau nebebu 
vę todėl Vengrija tik teisė
tai atsiėmusi kas jai priklau 
sę prieš pasaulinį karą.

norvegų laivyno sluogsniai 
ilgai planavę.

(Vokiečių šaltiniai prane
ša, jog pereito šeštadienio 
naktį anglų destrojerio įgu
la užpuolė mažą Norvegi
jos kaimelį, kur sunaikinta 
pastatai naudojami žuvies 
džiovinimui).

ROMA, balandžio 15 d.— 
Italijos karo vadovybė šian
die praneša, jog fašistų ka
riuomenė užėmė Jugoslavijos 
geležinkelių centrą Knin.

į
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Elizabeth, N. J. Lietuvių Šv. Petro ir Povilo 

Parapijos Gyvavimo Apžvalga
Mokykla

“ŽVAIGŽDĖ” IŠSIIMA VEDYBOMS LEIDIMĄ

I

Priaugo daug jaunimo ir 
nebuvo galima pasitenkinti 
vien sekmadieniais kateki- 
zacijos pamokomis. Vysku
pas O’Connor tuomet pra
dėjo daryti spaudimą, kad 
statyti parapijinę mokyklą 
Parapijos mokykla neužilgo 
pastatyta ir spalių mėn. 
1913 m. įvyko pašventini
mas. Mokykla kainavo viri 
$35,000. Rūsy įtaisyta vai 
kų žaidimams kambariai 
pirmam aukšte mokyklom 
keturios klasės, o viršuje 
erdvi, graži salė, parapiji
niams parengimams. Už ke
lių metų mokinių taip pa
daugėjo, kad reikėjo salę iš
dalyti į mokyklos kamba
rius ir sudaryti viso aštuo- 
niems mokyklos laipsniams 
aštuonis kambarius. Tuomet 
seselės, Krikščioniškos Mei
lės kongregacijos, kurios sa
vo centrą turi Convent Sta- 
tion, N. J., atvyko šios pa
rapijos mokyklos pamokas 
vesti. Jos buvo kitatautės, 
nes tuomet lietuvaičių vie
nuolynų dar nebuvo. Tos se
selės pamokas vedė iki 1926 
m. 1915 m. mokinių buvo 10. 
Jų skaičius augo iki 1929 
m., kuomet mokinių skaičius 
siekė iki 800. Užėjus depre
sijai, ypač 1934 mętų, moki
nių skaičius sumažėjo
350, kas sudaro reikalą kiek 
vienam parapijonui bei tik
ram tėvynainiui, rimtai su
sirūpinti.
Draugijos

Pasaulinio Karo pabaigo
je, Elizabetho lietuviai pasi 
žymėjo uolumu paremti sa
vo tėvynės Lietuvos reika
lus. Raudonasis Kryžius, pa
skolos bonai ir pašalpos ka
ro nukentėjusiems rado di
delio prijautimo. Jau buvo 
suorganizuota visas ratelis 
vyrų draugijų: šv. Petro ir 
Povilo, Šv. Mykolo Arkan- 
gelo, Šv. Juozapo ir Piliečių 
Klūbas. Kun. žindžius suor
ganizavo Ražancavos drau-

sociation, kuri įsisteigė 1917 
m. Jis tarnavo kaip direk
torius ir prie jo ta organi
zacija išaugo ligi milijono 
dolerių. Ji dar ir šiandien! 
gyvuoja. Uoliai darbavosi 
prie įkūrimo Lietuvių Ben
drovės Svetainės. Bet jam 
teko pamatyti tik svetainei 
iškastus pamatus. Nuilsęs 
užduotimis ir pavargęs dar
bais, sveikatoje labai susilp
nėjo ir priverstas buvo kar
tas nuo karto važiuoti į šil 
tus kraštus praleisti žiemą. 
Pagaliau kun. žindžius vyk
sta į Lietuvą ir ten, savo tė
vynėj, šeštadienį prieš Ver
bų Sekmadienį, 1925 m. ski
riasi su šiuo pasauliu. Pa
laidotas gimtinėje. Veliono-' 
je, ant Nemuno krantų.

Bankietas prezidentui 
pagerbti

Pittsburgh, Pa. — Vaiz
bos Buto iniciatyva kovo 31 
d. sušauktas susirinkimas, 
kad aptarus ir išrinkus ko 
misiją priėmimui Lietuvos 
prezidento Smetonos, jam 
lankantis Pittsburghe.

Susirinkimas įvyko Lietu
vių Piliečių svetainėje. Su
sirinkimą atidarė J. Greb- 
liūnas. Dienos pirmininku

iki išrinktas C. K. Pikielis, raš
tininku — S. Bakanas. Vien
balsiai nutarta surengti pre
zidentui Smetonai bankietą 
ir po bankieto šokius bal. 
28 d., 7:30 vai. vak., Hotef 
Schenley. Tikietų kaina $3 
asmeniui.

Sekmadienį prezidentas 
atvyksta 5:20 vai. vak. į 
Penn stotį. Pageidaujama, 
jog lietuviai kuo skaitlin
giausiai dalyvautų pasitiki
me. Bus miesto majoras ir 
kiti valdžios atstovai.

Bankietui rengti komite
tas susidaro iš: pirm. C. K. 
Pikiel, vice pirm. P. Dargis, 
sekr. J. Virbickas, ižd. P. 
Pivaronas. Komiteto nariai:

giją, kuri dar ir šiandien y- J. Grebliūnas, K. Stravins-
ra skaitlingiausia moterų _________________________ _
draugija ir uoliai darbuoja
si Dievui ir Tėvynei. Jo pri
tarimu dar ir šios draugi
jos įsisteigė: Šv. Onos mo
terų draugija, Tretininkai,
Vyčiai, Darbininkų Sąjunga, 
dvi LRKSA kuopos, Amžino 
Ražančiaus, Gyvojo Ražan
čiaus. Be bažnytinio veiki
mo, kun. žindžiui prie šir
dies buvo ir tautiškas judė 
jimas. Jis buvo pirmas su 
manytojas Elizabetho Lie
tuvių Building and Loan As

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liųuor 
Įstaiga Chicagoje
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Deanna Durbin, 19 m. amž., Los Angelese gauna ve
dybinį leidimą su Vaughn Paul, 25 m. amžiaus.

kas, S. Bakanas, J. Gedris, i 
J. Tamkevičius, J. Miller, V.
Kraus, J. Petraitis, F. Rod 
gers, J. Naujokas, J. Pus-! 
kunigis, A. Marčulaitis.

Norintieji dalyvauti ban
kiete, turi iš anksto užsisa
kyti tikietus pas komiteto Montevideo. — Teko susi
namus. Rengimo Komitetas pažinti su keliais rusų atsto- 

__________ _— vybės iš Vašingtono atsiųs-

Uruguay
Kailiamainiams 
Nepavyko *

padarė negarbingą žygį mū
sų kolonijoje. Rusams, pasi
rodo, visiškai nereikia lie
tuvių, kad jie grįžtų į Lie
tuvą. Mes jau senai taip 
rašėme per patriotinę spau
dą, bet komunistai kalė ir 
tebekala į kiekvieną kvailą 
galvą, kad “kacapai” (rus- 
kiai) iškėtę rankas jų lau
kia.

Sovietų atstovybė Vašing
tone savo laiškuose lietu
viams sako, kad jie nėra pa
geidaujami, ir dar pasako 
kiekvienam — pamokslą, iš
bardami už lietuviškų doku
mentų nesutvarkymą. Sako 
taip laiškuose, ką perduodu 
ištisai “jei jūs anksčiaus ne- ■ 
tvarkėte savo dokumentų,1 
tai jų netvarkysite nė atei- , 
ty, ir mums tokių apsileidė
lių piliečių nereikia.” žodžiu j 
atsakymas neigiamas. Ne 
vienas gudruolis bėgioja po 
vietines įstaigas ir jau ieš
ko išgauti vietos pilietybę, 
nes gėdinasi kad nepateko 
po Stalino vyža.

Kaip matome, tai išgamų 
nė rusai nenori. Mūsų kai- 
liamainiai apsiteršę, savo, 
kaip lietuvio vardą, prie ru
sų nepritapo ir liko jų at
stumti. Pajutę tokį rusų bol
ševikų nusistatymą, liovėsi 
už pilietybės priėmimą agi
tavę čion Urugvajaus Kom
partijos Organas “Darbas,” 
bet, “A. L. Balsas” savaip

vietinės šalies pilietybę ir 
jau pas ruskius nerašysiu, 
nes mus visus ant juoko lai
ko.... Tuom tarpu tik tiek

Žemaitijoj mirė
Gautomis žiniomis, mirė 

kun. Juozapas Giniotas, 
apie mūsiškius Maskvos ber-1 Gargždų klebonas, ir kun.

Veviržėnųnūs.

Montevideo Arkivyskupas 
dr. Antoni o Maria Barbie- 
ri, priėmė lietuvių katalikų 
delegaciją ir pažadėjo pada
ryti žygius, idant galėtų at
vykti keli lietuviai kunigai- 
pabėgėliai iš Lietuvos. 

Specialus Korespondentas.

Adomas Razma, 
klebonas.

Šilalės klebonas tebelaiko
mas Tauragės kalėjime. Jo 
vietą dabar užima kun. Jo
nas Kučinskas. Kan. Galdi
kas klebonauja Veviržėnuo- 
se, o į Plungę nukeltas kun. 
Uskis.

AMERIKOS LIĘTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 0958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

CR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal sutartj.

Office tel. YARls 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.; KENwood 5107

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA’S ir chirurgas 

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

Nedėliomis pagal sutartj.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir- j 
mos rflSles su mo- 
dernlikomia užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Oarantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - F.NGIewood MM 

Res.: - EN'Gleuood 5840

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. •
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną.

Pavasario Koncertas
Pittsburgh, Pa. — Balan

džio 25 d., Conroy Jr. High 
School Auditorium, 1308 
Page st., N. S. Pittsburgh, 
rengiamas koncertas, kurio 
programoj dalyvaus žino
mas dainininkas A. Vasiliau
skas. 0 balandžio 27 d. toks 
pat koncertas bus Lietuvių 
Piliečių Salėj, 1723 Jane St., 
S. S. Pittsburgh. Abiejų kon 
certų pradžia 8 vai. vakare.

Pittsburgh lietuviai prašo
mi paremti koncertus, nes 
pelnas bus skiriamas Lietu
vai Gelbėti Fondui.

Po programos abiejuose 
vakaruose bus šokiai

Komitetas.

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL IIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. REPubiic 1538—9

vėl iš&iŠkinG', kad, tai Tei
tais laiškais tiems mūsų ne- kalinga iš naujo prašyti ir 
susipratėliams tautiečiams ( pats vėl pasisiūlė rašyti pra
(kailiamainiams), kurie pa
siskubino palaižyti Stalinui 
padus ir nusiskubino pasių 
sti savo pasą į Ameriką, vos 
tik “Argentinos Lietuvių 
Balsas” pravedė agitaciją ir

šymus (!?) Bet jau lietu-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

viai, nors ir šiaudadūšiai,'3147 S. Halsted St., Chicago 
bet jau A. L. Balsui netiki 
ir sako, geriaus išsiimsiu

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
, ■ i. ■ 2 iki 4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Sekmadieniais II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Ttk viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
liekzamlnuotl jas modernlfikluusla 
metodą, kuria rrgSjlnio mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

prirink line akinių, kurie iiašalin* 
vLsų aklų Įtempimų.

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

OPTOM ETRIKTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Cblcago 

OFISO VALANDOJ 
Kasdien 8 00 &. m. lkt 8.30 p. m. 

Treč. ir &e£t: 9:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.

6r. karl nurkat
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Rlijentol

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.

J

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

Ofiio teL CANaI 2345 
Ofisą Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniai* pagal autartį, 
Rei. Tel.: HEMIock 8150

Tel*. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. 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 ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofieo telefonai PROspeet 6737
Namą tolafosM VIRginia 2421

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 autartį.

Ofiao ToL: Beaid. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
TeL 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.

Sekuiad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
■

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

Tel. YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vnl. dicn.fr

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vės verta tauta.

Gen. Skorupskis

i
i i

Ned%25c4%2597liomis_nuo_10_iki_12_vnl._dicn.fr


Trečiadienis, bal. IB 3., 1941

Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos Įsteigėja
Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga.

Štai, jau sukako vieneri. kinti iš gaspadinės Kotry-
metai, kai mirė Motina Ma
rija (Kaupaitė), Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos 
įsteigėja ir Generalė Vyres
nioji.

Jos mirties vienerių me
tų sukakties proga pažvelg
sime į jos gyvenimų.

Motina Marija, pirm reli
ginių įžadų priėmimo, pasau
lyje buvo žinoma kaip Ka
zimiera Kaupaitė.

Kazimiera Kaupaitė gimė 
1880 metais, sausio 6 d., pa
prastoje bakūžėje Gudelių 
kaime, Ramygalos par., Lie
tuvoje. Jos tėvas Anufras 
Kaupas ir motina Antanina 
Glebauskaitė, buvo pavyz
dingi ir pamaldūs žmonės. 
Jie meldėsi ir troško savo 
vaikus išauklėti Dievo gar
bei ir Lietuvos naudai. Ge
rasis Dievas išklausė mal
dingo jų troškimo ir palai-

nos šeimininkauti ir valgius 
gaminti. Jai sekėsi viskas, 
nes visada taikė gerai atlik
ti, kas buvo nurodyta ar 
liepta padaryti.

Po kiek laiko, tėvams su
tinkant, Kazimiera išvažia
vo į Panevėžį pas mokytoją 
Kaminskaitę daugiau pra
mokti valgių virimo ir pasi
mokinti rankdarbių.

Sudiev tėveliams.
Kadangi Kazimiera buvo 

per jauna, vos įėjusi į 17 
m., valdžia nedavė paso. 
Tat, nuspręsta ją leisti “bėg 
ti” per rubežių. Surengtos 
ir nemažos išleistuvės.

Atėjus 1897 m., gegužės 1 
d., ji atsisveikino su gerai
siais tėveliais ir brangia 
gimtine, su artimomis drau
gėmis ir visais kaimynais, ir 
važiavo į Panevėžio stotį, 
iš kur traukiniu tęsė į Šiau-

DRAUGAS

MOTINA MARIJA

būtybė skriejo į šventąją Į zimiera buvo nepavaduoja- 
tėvų žemelę, o nakties metu I ma ir kita šeimininkė neat- 
jai sapnuodavosi vienuolės.

sovietiškos tvarkos” žie
dus, mes įsakmiai nurodome 
šaltinį, iš kurio toji žinia 
paimta. Lygiai taip pat el
giamės šį kartą, išcituodami 
visą eilę pavyzdžių iš bolše
vikinių Lietuvos laikraščių. 
Jeigu šios žinios išeina bol
ševikų okupantams, švelniai 
tariant, nepalankios, jeigu 
jos parodo visuotinės suiru
tės vaizdą, ne mūsų kaltė.

Tuo atveju “pramanytas” ir 
“melagingaas” žinias plati
name ne mes, bet susovie- 
tintosios Lietuvos valdžios 
oficiozas “Tarybų Lietuva” 
ir bolševikų partijos vyriau
sias organas “Tiesa.” Reikia 
manyti, kad tų laikraščių 
redakcijose nesėdi “liaudies 
priešai,” kuriems paprastai 
suverčiama visa bėda. Juo
ba, kad į šias “lietuviškas” 
redakcijas prigrūsta iš 

i Maskvos įvairūs “tovariš- 
čiai” Kurojedovai ir Svistu- 
novai, kurių pri varsty tas 
frazes lietuviškieji redakto
riai tiktai išverčia....

nesutvarkytą mėsą paliko 
iki pirmadienio. Ir, kaip, iš 
anksto galima buvo tikėtis, 
pirmadienį mėsa jau buvo 
sugedusi.

— Mašina neveikė, o patai 
syti negalima. Dalių trūk
sta! — iškilmingai pareiškė 
Vilkas.

nes jos vyras priklauso par
tijai.”

Toliau laikraštis pateikia 
puikų vaizdų apie “kultūri
nę” veiklą “Maisto” fabri
ke. Pasirodo, kad darbinin
kams jau nusibodo įvairūs 
mitingai, kurie prasideda ir 
baigiasi Josifo Visarionovi-

. - Noro trūksta, o ne da- i4io ‘ia»Psinimu. “Prieš pat

mino kilnias jų pastangas, Į iįUSj o paskui arkliais pler.- 
nes vienas iš jų vienuolikos įu Vyk0 į^į rubežiaus.

Su kitais “perbėgus” ru
bežių, ji atsidūrė Tilžėj ir 
pasiekė Hamburgą, iš kur

vaikų, būtent, Antanas, įš 
ventintas kunigu, kurs atsi
žymėjo išganingais darbais 
pastoracijoje ir dideliais nu- prekiniu laivu “Maine” at- 
veikimais lietuvių literatu- plaukė į New Yorką. O bir- 
roje, o Kazimiera tapo vie- želio 13 d traukiniu atva- 
nuolė ir pagarsėjo, kaipo žiav0 į Scranton, Pa. ir tuo- 
Šv. Kazimiero Seserų Kon- jau apsigyveno pas savo bro

lį kunigą Antaną Kaupą.

Gyvenimas Amerikoje 
nepatinka.

Ne vien anglų kalbos ne-

gregacijos įsteigėja ir Gene
ralė Motina.

Jaunatvė gimtinėje.
Kazimiera nuo pat jaunų

jų dienelių pratinosi prie , ... '. . . .r mokėjimas, bet ir visa jai
darbo ir buvo uoli sunkiame atrodė svetima. Ji pasigedo 

namų įgpū^įngų pamaldų Lietuvos 
bažnyčiose. O čia bažnyčio
se viskas trumpai atlieka
ma. Patys žmonės, nors lie-

Jos širdis ją traukė tapti 
vienuole, tuo pačiu troško 
tėviškę pamatyti. Ji būtų 
tapusi net Nazarietė, bet tė
vynės meilė ją suturėjo nuo 
įstojimo į lenkių Nazariečių 
vienuoliją.

Atgal į Lietuvą.

Nors kunigui Antanui Ka-

stotų užimamos sesers vie
tos, bet nežiūrint brolio ji 
turi grįžti į Lietuvą. Tėvas 
laukė, nesulaukė, ir mirė. j Stačiais kreivais laiptais 
Tai skaudus smūgis! O vis-Į lipam į “Maisto” dešrų ir

Štai ką “Tiesa” rašo apie 
“Maisto” fabriką Kaune:

gi 1901 m. rugsėjo 5 d. Ka 
zimiera atsisveikino su savo 
broliu kunigu Antanu ir lai
vu “Bismarck” apleido lais
vosios Amerikos krantus.

(Bus daugiau.)

konservų skyrių. Vienoj pa
talpoj iš tolo jau matyti pri
kabinėta dešrų, kurios ir 
ne specialistui atrodo įtarti
nos. Mus tuojau apspito dar

lių! — pasigirsta darbinin
kų balsai — kitą mašiną ga
lima buvo pritaikyti per pen 
kioliką minučių.

Besikalbant iškyla klausi
mas apie dešrų valgymą. 
Pasirodo, kad dešrų skyriu
je valgomos dešros. Darbi
ninkai sako, kad jiems di
rektorius tai daryti leido.

— Ar aš leidau? — nuste
bo direktorius.

— Jūsų pavaduotojas Dau 
jotas leido.

Daujotas perdaug nesigi- 
na. Ir atrodo tas leidimas 
gana padrąsinančiai veikė 
kai kuriuos darbininkus, nes 
iš viso fabriko į dešrų sky
rių ateidavo gausingi mėgė
jai dešrų užkąsti. (O ką gi 
darys vargšai darbininkai, 
nuolat vaikščioja su pusiau 
alkanu urzgiančiu pilvu! 
Mūsų pastaba).”

Toliau laikraštis rašo, kad 
ligšiol dar neparuoštos dar
bo normos, sakydamas: “Ii 
šiaip komitetas ir fabriko 
vadovybė ne labai jautri

susirinkimą daug darbininkų 
traukia pro vartus.

— Kodėl išeinat, draugai? 
— Vistiek nieko gero ne

bus.”
“Tiesa” dar sako, kad ne

tolimoj krautuvėj pasirodę 
blogi produktai, bet tuo nie
kas nesusirūpino.

Aprašymas apie “Maistą” 
baigiamas taip: ,

“Trumpai tariant, ne vi
sai smagioj nuotaikoj ėjom 
iš fabriko. Bet staiga vienas 
draugų linksmai sušuko:

— Žiūrėkit, sieninis laik
raštis !

Tai, žinoma, nedidelė da
lis to, kas reikalinga viešu
mon iškelti, bet ir iš to aiš
ku, kad mūsų mėsos kombi
natas “Maistas” laukia, ka
da jame bus pradėta tikrai 
bolševikiškai vadovauti ir 
dirbti,” sako “Tiesa.”

bininkai. Vienas jų — drg. kasdieniniams fabriko bei

Pirmieji Sov. Rusijos Tvarkos Žiedai
Kas maiše nepaslėpsi. - Pavandenia
vusios dešros. - Fabrikas - dešroms 
valgyti. - Valgykloj čiuožykla. - Dar
bininkams nusibodę Stalinui "poklo-

Ekertas — karščiuodama
sis kaišioja mums panosėn 
storas dešras “Poltavos” var 
du vadinamas. (Mūsų pasta
ba : tenka atkreipti dėmesį

darbininkų reikalams. Pav., 
virykloj vietomis iširusios 
grindys, blogas vandens nu
tekėjimas, darbininkai slidi
nėja, kabina kojas, o admi-

į “Poltavos” pavadinimą. , nistracija svarsto, kaltę ver-

ūkio darbe kaip ir 
ruošos pareigose. Savo jau 
natvėje atsiduodavo pamal
dumui ir su šeimos nariais 
visada dalyvaudavo bažny
tinėse sekmadienių ir šven
čių pamaldose, dažnai eida
ma prie sakramentų. Nors 
neturėjo progos lankyti mo
kyklą, bet vyresnės sesutės 
Juzės pamokyta viena žie
ma išmoko skaityti.

Būdama laisva nuo darbo, 
ji atsiduodavo knygų skai
tymui ir atmintinai mokėsi 
giesmių ir dainų, kurioms 
pritaikindavo meliodiją ir 
paskui giedodavo ar dainuo
davo.

Ji nebuvo savimeili, nes 
ką išmokdavo iš skaitymo, 
visa atpasakodavo kitoms 
mergaitėms ir jas drąsin
davo prie giedojimo ir dai
navimo.

Kviečiama į Ameriką.
Kazimierai sukakus 15 m., 

jos brolis kunigas Antanas 
Kaupas ją kvietė pas save, 
prašydamas tėvų ją išleisti 
į Ameriką šeimininkauti jo 
klebonijoje. Tėvai mielu no
ru pritarė sūnaus kunigo 
prašymui, bet Kazimierą 
apėmė baimė. Pagaliau, tė
vams liepiant jai važiuoti, 
ji paklausė jų ir nebesiprie
šino.

Kadangi ji buvo dar ne
pratusi šeimininkavimo ir
geresnių valgių gaminimo, cDmufu" A«m« t.iephoto,
tėvai ją leido pas Ramyga- Nuotrauka padaryta Ford Motor Co. fabrikų vienam skyriuje darbininkams sustrei- 
los kleboną kunigą Julių kavus. Čia matoma eilė neužbaigtų vadinamų “blitz buggies”, skiriamų šalies ginkla- 
Nargėlą klebonijoje pasimo-j vimuisi (šalies saugumo stiprinimui).

■ /fnai.

Bolševikų agentai užsieny- apjakėliai ir papirkti agen-
tuviai, bet tokie šalti ir to- je įsikandę tvirtina, kad 
limi, kartais net nesukalba-' apie maskolių okupuotoje 
mi, daug iš jų sumatenalė- Lietuvoje įvestą betvarkę 
ję ir subedievėję. Ji gailėjo- teikiamos žinios esančios 
si tų lietuvių, kad nesutiki-' pramanytos. Girdi, čia esan-
me gyvena, nes arši kova 
buvo tarp katalikų ir šliup- 
tarnių. Ji ilgėjosi tėviškės 
ir šventovių, čia ji negalė
davo pilnai atsiduoti pamal
džioms pratyboms, prie ku
rių buvo pripratusi Lietuvo
je. Jos dvasia veržėsi į tė
viškę pas savuosius, o siela 
plasnojo į Lietuvos bažny- 

1 čias ir šventoves. Jos visa

ti varoma prieškomunistinė 
propaganda. Mes jau nekal
bame apie pačią vergiją, ku
rią Leninas įvedė, o Stali
nas azijatiškomis priemonė
mis pagilino. Kodėl šis pras- 
čiausios rūšies vieno asmens 
despotizmas vadinamas “ko
munizmu,” nei vienam pro
taujančiam žmogui neaišku. 
To negali nematyti tiktai tie

tai, kurie savo amžiuje nė
ra nieko kito apie komuniz
mą skaitę, kaip 15 puslapių 
Maskvos leidžiamas brošiur- 
palaikes. Bet, pagaliau, ne 
mūsų reikalas yra aiškinti, 
kas yra komunizmas....

Mes čia norime sustoti 
ties kitu reikalu. Bolševikai 
nenustoja kartoję, kad ži
nios apie sovietiškai masko
lišką betvarkę ir visuotinę 
dezorganizaciją okupuotoje 
Lietuvoje esančios melagin
gos. Bet kiekvieną kartą, kai 
pateikiami duomenys apie

FORDO FABRIKUOSE STREIKAS SULAIKĖ GINKLAVIMOSI DARBUS

Kadangi dešros iš Lietuvos 
grūdamos Maskolijon, tai ir 
pavadinami parinkti masko
liški.) :

— Tik pažiūrėkit, drau
gai, ar tai darbas? — spau
do smarkiai pavandenavu- 
sias dešras. O tokių yra 
1,400 kg.

— Tai ką, jų nebegalima 
jau pardavinėti? — klau
siam.

— Negalima.
Direktorius pradeda jau

dintis ir barti darbininkus, 
bet jie ne labai klauso. Gir
dėti labai nepalankūs balsai 
konservų skyriaus vedėjo 
Vilko adresu. Kiti reikalau
ja pašaukti jį pasiaiškinti. 
Pasirodo Vilkas.

— Tokioj didelėj įmonėj,
— pakeltu balsu pradeda ji
sai, — gali kartais pasitai
kyti apsiskaičiavimas.

Bet darbininkai neleidžia 
jam užbaigti. Tada pradeda 
vice direktorius Daujotas:

— Aš galiu užtikrinti, kad 
čia blogos valios nebuvo. . 
kiekvienam juk gali pasi
taikyti.

— Geras pasitaikymas! — į 
pašoko darbininkas Ekertas,
— o anakart, kai 952 kg. šo
ninės buvo taip pervirinta, Į 
ar tai irgi “pasitaikė?” O 
su kojelėmis drebučiuose 
taip pat “pasitaikė!?”

Pasirodo, praeitą šeštadie
nį buvo toks atsitikimas: 
sugedo taip vadinama šlios- 
mašina, skiriama konservų 
uždarinėjimui. Nors buvo 
paruošta nemažas kiekis ko
jelių drebučiuose, bet vedė
jas Vilkas nutarė esą maši
nos pataisyti nebegalima ir

čia visokioms aplinkybėms. 
Arba imkim dešrų sandėlio 
skyriaus valgyklą. Tai ne 
valgykla, o paprasta pri
šiukšlinta pašiūrė, turinti 
1,5 metro pločio ir 3 metrus 
ilgio. Ir šitoj atsiprašant 
valgykloj turi pavalgyti 40 
žmonių! Administracija nu
siskundžia vietos stoka; Tei
sybė, su vieta “Maiste” blo
gai, bet administracija ir 
komitetas nesirūpina ieš
koti tos vietos.

To paties dešrų sandėlio 
skyriaus darbininkės nusi
skundžia, kad pas juos su
dėtingesnį darbą dirbančios 
darbininkės mažiau gauna 
už paprastą darbą dirban
čiąsias. Tai mums dar kar
tą primena, kaip svarbu 
yra neatidėliojant sutvarky
ti normavimą. Tada nebus 
pagrindo ir visokiems plet- 
kams (!) kaip pav., Mika-

Rikardas Sabonis
Deklemacijos “ekspertas” 

— tai plačiai žinomo daini
ninko Kasto Sabonio sūnus, 
Rikardas. Rikardas ne tik 
deklamuoja eiles ir parašy
tus veikalėlius, bet ir turi 
pavyzdingą, kaip sakant, au
sį. Išgirdęs ar Sank Lui Lu
ji, ar Ickį Trambickį, ar Po
vilą šaltimierą, jis jų bal
sus, jų kalbą, taip nuduoda 
kad berodos patys kalba. Ri
kardo deklamacijos ir nuda- 
vimai, kaip tai ir patys Lu
jis, Ickis, ir šaltimieras, ir 
100 kitų artistų balsai, bus 
girdžiami milžiniškos publi
kos susirinkusios šaltimiero 
ŠURUM BURUM parengime, 
atvelykių sekmadienį, balan
džio 20-tą dieną, 4-tą valan
dą po pietų, Ashland Boule-

lauskienė gauna daugiau, ' vard Auditorijoje

Vldumileučlo Ofisai Atdaras Sekmadieniai nuo 11 Iki 4 vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Oamlnnme Piritas tiktai Ii 
dantistų receptų.

50 Dienų Išmėginimui. Jei 
nebūsite pilnai itntenklnlI. tai 

sugrąžiname kiekvienų | mo
kėtų rentų.

baisom© *r perdirbame senon 
PI.KITV piritas. — Mėnesiniai mokes-

O. P. JOHNSON, Pres Clal. 1 dienos patarnavimas.

VAI.ANDOS: 
Tolimesni Ofisai: 
Kasdie Iki 8 vai. v

Vldurm. Ofisas;
Kasdien Iki 6 vai. 
Antrad tr Ketvirtad. 
Iki 7-to» vai. vak.

A.A.A. Dental Laboratories
INCORPORATF.n

nblilMisIs Piritų Gaminimo laboratorija Pasaulyj*

1555 Mllwailkee Avenue — Tel. ARM. 5WM) 
202 South State Street — Tel. »VFB. 4«3« 
4831 Irvlng Park Boulevard — Tel. PAI.. 4227 
So. Stale — 404 F„ 47th St.—Tel. ATI., 3RKII

North Side — 4731 Broadvvay.

<
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Kai naciai puolė Jugoslaviją, Vengrija pasinaudojo 
ta proga ir atsiėmė tai, kas, jos manymu, jai priklau 
sė. Po to įvykio Maskvos laikraščiai Vengriją pakriti
kavo, jai primindami, kad ir ji, Vengrija, pas save turi 
mažumų klausimą.

Kadangi Vengrija savo ribose turi Ukrainos dalį ir 
kadangi Stalinas siekia visus ukrainiečius pasigrobti, 
galimas dalykas, kad Hitleris sutiks tą Vengrijos dalį 
atiduoti Sovietų Rusijai, taip kaip pirmiau jis jai ati
davė Lenkijos ir Rumunijos dalis. Spėjama, kad dėl to 
jau yra pradėti Maskvos ir Berlyno atstovų pasitarimai.

Taigi, Maskvos imperialistiškoji meška ir vėl galan
da savo kruvinas iltis ir tyko.

-Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, iei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama 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.;.! 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.

Lietuviu katalikų dilinančio ,,l)rauKO" rčiučjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dienra&lis ne vien lik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina tr saugo jas nuo amžinojo išganymo priedų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

►p A.MI.ETO GIOVANNI CICOGNANI,
* lJKMlh-ea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Dr. Grinių areštavus
Dr. Kazys Grinius, buvusis Lietuvos prezidentas, a- 

pie kurio suėmimą pranešė mūsų korespondentas Ber
lyne, ir senas žmogus amžiumi, ir taip pat senas vei
kėjas, senas valstiečių liaudininkų vadas.

Visą savo amžių dr. Grinius gyveno Lietuvoj ir dėl 
to jisai buvo labai artimas jos liaudžiai. Jis gerai su
prato jos reikalus ir jis juos gynė. Dr. Grinius drauge 
su kitais tautos vadais kovojo prieš caro valdžią, rei
kalavo Lietuvos liaudžiai daugiau teisių, daugiau lais
vės. Nepriklausomos Lietuvos laikais jis taip pat pasi
liko liaudžiai ištikimas. Jo nusistatymo nepakeitė nei 
ministro pirmininko nei, pagaliau, prezidento garbė.

Ir, štai, tie, kurie sakosi kalbą Lietuvos liaudies var
du, kurie net Staliną “pasikvietė”, kad nuversti “liau
dies priešus”, ’ <

ima ir areštuoja seną ir žymų liaudies teisių gynėją 
dr. Grinių.
Ne taip jau seniai juk ir patys komunistų šulai reikš

davo dr. Griniui užuojautą dėl to, kad 1926 m. gruo
džio 17 d. jam reikėjo pasitraukti iš prezidentūros, ne
išbuvus viso termino.

Tada komunistai patys jį vadino liaudies žmogum, 
liaudies reikalų gynėju.
Dabar, mat, tokių veikėjų Lietuvai nebereikia, nes 

visus liaudies reikalus “aprūpina šviesioji Stalino sau
lė”. Griniai, Bistrai, Dielininkaičiai ir kiti liaudies gy
nėjai tepūna kalėjimuose.

Bet kur čia laikyti laisvėj Grinių ir kitus, kad net 
pačius lietuvius komunistus jau grūda į belanges. Kaip 
mums praneša, ten jau atsirado seni ir ištikimi komu
nistai — Mickis ir Glovackis (Paleckio “ministrai”), 
kurie dėl komunizmo idėjos sėdėjo Nepriklausomos Lie
tuvos kalėjime. Okupantams, mat, jiedu pasirodė per
daug lietuviški. O kas lietuviška, tas dabar Lietuvoj 
turi išnykti ir užleisti vietą grynai rusiškajam komu
nizmui.

Lietuvoj šiandien viskas rusiška, staliniška. Kas bent 
kiek pažįsta Stalino politiką, tas nesistebės dėl Gri
niaus, net dėl Mickio ir Glovackio areštavimo.

Reikia neužmiršti to, kad Stalinas pačioj Rusijoj ne 
vieną, bet daug kartų darė “čistką”. Jisai iššaudė visą 
eilę tikrų komunistų, savo geriausių draugų ir artimiau
sių bendradarbių. Jis išžudė visą eilę žymių Sovietų 
Rusijos armijos generolų, kurių tarpe buvo ir du lietu
viai. Ką gi tai jam, Stalinui, reiškia duoti įsakymą areš
tuoti tokį Grinių ar net Mickį su Glovackiu.

Ta pačia proga galima ir tą pasakyti: kaip negar
bingą ir išdavikišką rolę suvaidino Justas Paleckis, 
taip nepavydėtinas ir likimas jo laukia. Galimas daly
kas, kad kruvinoji bolševizmo ranka iš Maskvos sieks 
ir jo gerklės.

Meška tyko
Sovietų Rusija, pasirašydama nepuolimo sutartį su 

Japonija, kaip vakar rašėme, padarė biaurų išdavikiš
ką aktą. Ji taip pasielgė keliais labai negarbingais iš- 
rokavimais. Dabar ji už tą savo didžiąją išdavystę ty
ko, ar Hitleris nenumestų jai dar vieną, kitą drasko- 

. mos Europos kauliuką.
Spėjama, kad į Rusijos meškos nasrus dabar paklius 

Vengrijos teritorijos dalis.________

Valstybės pagrindas
Prieš keletą dienų Illinois gubernatorius Green lan

kėsi Chicagoj ir prekybininkų klūbe pasakė reikšmin
gą kalbą. Jisai, tarp kitų dalykų, pabrėžė, kad

tie idealai, kurie yra inkorporuoti į Jungtinių Ame
rikos Valstybių konstituciją ir dabar tebėra taip bran
gūs, kaip jie buvo brangūs tuo metu, kuomet būva 
parašyti.
Tie idealai, tai patys vyriausieji ir svarbiausieji žmo

nių teisių, laisvės ir nuosavybės gynėjai. Nuo jų pa
reina valstybės tvirtumas ir ateitis. Tik laikantis tų 
idealų tebus galima išlaikyti demokratinę santvarką 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Encikliką sukaktis
Neužmirškime, kad gegužės mėnesyje sueina pen

kiasdešimts metų Leono kili enciklikai “Rerum Nova- 

rum” ir dešimts metų Pijaus XI — “Quadragesimo An- 
no”. Reiktų surengti paskaitas visose lietuvių koloni
jose ir papuliarizuoti tose enciklikose paskelbtas idėjas, 
kurios taip aiškiai nustato kelius į socialinį teisingumą.

Apie LRKSA
K. J. Prunskis “Garse” rašo apie didžiąją mūsų or

ganizaciją — Lietuvių R. K. Susivienijimą ir energin
gai paraginęs tautiečius būti tos organizacijos nariais, 
tarp kitko rašo:

“Niekada nepamiršiu, kaip būnant dar kunigų se
minarijoje tekdavo klausyti daugeliui amerikiečių 
pažįstamo prof. kun. dr. A. Maliausko paskaitų. Jose 
garbingasis profesorius pabrėžtinai ragino lietuvius 
katalikus nepamiršti nė ekonominių organizacijų, plė
sti jų veikimą kiek galima, kad tuo būdu ir jų na
riams susidarytų geresnės gyvenimo sąlygos ir iš pel
no tos draugijos galėtų paremti gerą spaudą, apskri
tai katalikų akciją.

Šitoje srityje labai gražiai yra pasidarbavęs L. R. 
K. S. A. Lietuvoje katalikai tokios ekonominės orga
nizacijos neturėjo ir mes su pasididžiavimu skaityda
vome apie gražius brolių amerikiečių laimėjimus. Pats 
atsimenu, kaip bedirbdamas Kat. Spaudos biure, be
rods, kokių tai sukaktuvių proga, visai eilei laikraš
čių daviau žinelę apie LRKSA nuveiktus darbus — 
duotas pašalpas ligos ir mirties atveju.

Ši organizacija visais atžvilgiais pelnosi mūsų sim
patiją, prielankumą ir turi susilaukti visuotinos pa
ramos, ypač vajaus metu. Mes turime parodyti, kad 
visokių skaudžių nelaimių atvejais mokame ne vien 
teikti antgamtinę paguodą, ne vien sužadinti geresnę 
viltį amžinatvėje — tas irgi yra labai vertinga, — bet 
mokame ir organizuoti paramą, pašalpą žmogui, kada 
jis reikalingas ne tik vilties, bet ir duonos, — ne tik 
paguodos, bet ir piniginės paramos, galinčios pagel
bėti jam išnešti sunkią užgulusią gyvenimo naštą.”.

Kodėl nesidžiaugia
“Amerika” rašo:

“Lietuvos bolševikų laikraščiai paskutiniu laiku la
bai puola darbininkus, kad šie nesidžiaugia Stalino 
atnešta vergija, kad jie kai kurių fabrikų susirinki
muose net pravedą vergijai nepalankias rezoliucijas. 
Kasdien darbininkai pravardžiuodami tinginiais, gir

tuokliais, nestropiais ir t. t.
Lietuvoj darbininkas dabar net pagalvoti negali a- 

pie svarbiąją darbininko streiko teisę. .Bolševikams 
streikas — sabotažas, o sabntažninkas — liaudies 
priešas, kuriam nėra vietos gyvųjų tarpe.

Be reikalo stebisi “Laisvėje” kai kurie sumulkinti 
vargšai, kad jų giminės Lietuvoje negauna jiems iš
rašytos “Laisvės”.

Kaip jie gaus? Juk “Laisvė” daug rašo apie ištiki
mos išeivijos pastangas Lietuvos laisvei atgauti, ra
šo ir apie Amerikos darbininkų streikus. Apie visa 

Ui darbininkams Lietuvoje ir sapnuoti uždrausta”.

(Draugas, 16-tą balandžio, 
1916 metais)

Tautos Fondo vaidyba iš
siuntė bankinį įsakymą 
($1,000.00) Fribourgo Lietu
vių Draugijos pirmininkui 
kun. A. Steponavičiui glo
bojimui mūsų viengenčių.

Suv. Valstijų valdžia sta
to 20 naujų lakstytuvų, ku
rie, kaip manoma, galės lėk
ti 100 mylių į valandą. To
kiu būdu iš Amerikos į Eu
ropą bus galima nukeliauti 
per 30 valandų.

Rd

Po Svietą

Nuo kovo 1 d. iki balan
džio 12 d. vokiečių subma- 
rinai nuskandinę 82 anglų 
laivus... Karėje jau žuvo ir 
sužeista 13,033,000 karių: 
prancūzų 2,000,000; austrų- 
vengrų — 2,000,000; vokie
čių 2,500,000; visų 5,000,000; 
anglų 620,000.

•

Iš tikrų šaltinių gautos 
žinios, jog lietuviai pradėję 
rūpintis Lietuvoje (Vilniuj) 
atidaryti universitetą.

•
“Ne\v York Evening Sun” 

rašo apie šlykščius bedievių 
darbus Meksikoje. Katalikai 
skaudžiai persekiojami.

•
Einant karui Europoje, Du 

Pont parako dirbtuvė trum
pu laiku padarė milžinišką 
pelną — 75 milijonus dole

rių.

•
Vokietijos imperatorius 

Vilius ragina Austrijos im
peratorių paskelbti lenkų ka 
ralystės savivaldą, kad jie 
galėtų apšaukti Lenkijoj mo 
bilizaciją ir padauginti sa
vo armiją tvirtais vyrukais.

Tiriama komunistų 
veikla Chicagoj

Kongresinis Dies komite
tas pradėjo tirti komunistų 
veiklą Chicagoj ir apylinkė-

se- t H

Patirta, kad Chicagoj ko 
munistai išlaiko tris moky
klas, kuriose nukrypę rau
donųjų pusėn darbininkai su 
pažindinami su komunisti
niu mokslu ir raudonąja 
propaganda.

Už penkių pamokų kursą 
lankytojai turi užmokėti po 
vieną dolerį.

Tos rūšies mokyklas ko
munistai turi Rock Island, 
Joliete, Moline ir Gary.

•
Lisabona. — Bai. 5 d. A- 

merican Export Lines laivu 
“ExCambion” į Nevv Yorką 
išplaukė su šeima Lietuvos 
karo atašė Berlyne gen. 
štabo pulkininkas Kazys Gri 
nius. Tikimasi, kad jis Nevv 
Yorke bus apie balandžio 15 
dieną.

Pasidairius
Vienas mano kampelio ta- 

vorščius rašo gromatą iš 
Stalino “apšviesto” Kauno 
ir klausia, kaip veikia Čika
goj paštas. Pas mus, sako, 
kaip viskas, taip ir paštas 
veikia sulyg Stalino konsti
tucijos. Priklodui:

“Ant gromatos voko užra
šau: “Drg. Butkyt.ei, Zara
sai, Šiaulių g-vė No. 28.” 
Bet jis jau kelintą kartą 
pakliūva ne į Zarasus, bet 
Kaune. Kartą baladoja 
duris. Išeinu — laiškanešys. 

'Jis sako:
— Čia jums laiškas.
Pažiūriu adresą ir matau, 

kad ne man, nors gatvės ir 
namo numeris atitinka. 
Bet miesto pavadinimas ant 
voko aiškiausiai parašytas 
ir dar pabrauktas — Zara
sai. Laiškanešiui sakau, kad 
įteikiama ne tam adresatui: 
čia užrašyta Zarasai, Šiaulių 
g. 28, bet ne Kaunas. O laiš- 
kanešis klausia:

— Čia Šiaulių gatvė?
— Šiaulių....
— Dvidešimts aštuntas 

numeris ?
— Toksai numeris.

‘— Tai ką čia kalbate. 
Taip užadresuotas, visai tei
singai užadresuotas. Imkite 
laišką ir darykite su juo, ką 
norite. Tai pasakęs, laiška- 
nešis numetė laišką ir nu.-

Sovietų Maskolijoje išleis
tas įstatymas, pagal kurį 
kolchozai turi privalomai 
per metus pristatyti valsty
bei tam tikrą kiaušinių skai
čių. Įstatyme pasakyta, kad 
kol valstybei kiaušiniai ne
pristatyti, negalima jų par
davinėti į šalį.

Kai okupuotoje Lietuvoje 
bus įvesti kolchozai, tas 
įstatymas įsigalios ir Lietu
vos teritorijoje.

Kaune sudaryta advokatų 
grupė, kuri pasivadino “In-
jurkolegija.” Jos tikslas iš
reikalauti iš užsienio įvai
rius ieškinius, indėlius, pa
likimus ir kt.

Kada susidarys panaši 
“Injurkolegija,” kuri suge
bės išreikalauti iš Maskoli- 
jos atlyginimą už visus tuos 
apiplėšimus, kuriuos oku
pantai įvykdė Lietuvoje ir 
kituose kraštuose?

Iš Marijampolės praneša
ma, kad ten sausio 12 d., 
kai vyko sovietiški rinki
mai” į Maskolijos “demo
kratiškiausią parlamentą pa 
šaulyje,” į gatvę buvo pa
leistas bastūnas šuo, ant ku
rio šonų buvo užkarti Sta
lino ir Molotovo pikčeriai. 
Bolševikėliai ilgai vaikėsi šį 
šunį, kol, pagalios, jį nušo
vė.

Vilniuje balšavikai pami
nėjo penkis savo tavorščius, 
žuvusius revoliucijoj 1919 
m. Drg. Vitas, kalbėdamas 
apie žuvusius, pasakė: “Re
voliucija baltomis pirštinai
tėmis neįvykdoma.”

Ką drg. Vitas pasakytų 
pamatęs Amerikos lietuviš
kus balšavikus, kurių dauge
lis ne tik su baltomis piršti
naitėmis, ale su frakais ir 
automobiliais ir apie daly
vavimą kokioj nors revoliu
cijoj nesapnuoja.

Migdolai
Seniau karalius, carus ir 

kaizerius nuo sostą versda
vo, o dabar patys iš sostų 
bėga.

Girtam taip pat sunku 
surasti namo duris, kaip 
blaivam žemės ašigalį.

Kieno kojos silpnos, tam 
slidu kiekvienoj vietoj.

NtWS FACTS fMiEORci
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
PRIE JUGOSLAVIJOS SIENOS

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

(Tęsinys)
Prailgo laukti ir į žmo 

nes žiūrėti. Tuo tarpu gi pa
tarnautojas, atnešęs kažko
kio gėrimo vietoje kavos, 
pasakojasi mokąs, be italų 
kalbos, dar vokiškai, o ir ju
goslaviškai pašnekąs. Tai 
austrų gadynės liekanos, tai 
serbų, kroatų kaimynystės 
žymės, žmonių ir tautų mai- 
šymosi, bendravimo ženk
las. Vėliau stotyje girdėjau 
moteris, — matyt, kaimie
čių būta, — vien tik slavų 
kalba bešnekant, o su jomis 
— ir pora kunigų. Pagaliau 
šituo kalbų susipynimu nė
ra nė ko stebėtis, nes ligi 
pereito karo čia viešpatavo 
austras, kuris tačiau per il
gą metų eilę nestengė nu-

Tai buvo tikrai nelauktas įvykis! Aš net vos nepra
virkau — taip mane sujaudino ta profesoriaus laimė!
Bet jau kitą minutę ėmiau galvoti apie visai naujus 
dalykus: jis sulaukė sūnaus, vadinasi, jis turi ir žmo 
ną, o jei taip, tai jis gal turi ir daugiau vaikų, daug, 
daug; tuo būdu, jis galvoja ne tik apie mokslą, bet ir 
apie kai ką daugiau; taigi, jis yra toks, kaip ir visi ki 
ti žmonės. Aš žinojau, kad tai buvo tikrai vaikiškas gal
vojimas, nes kodėl gi profesorius neturėjo būti toks, kaip 
visi kiti žmonės? Tačiau tuo negalėjau nė kiek sau pa
dėti: man, nepaisant viso to, vis dėlto buvo nepaprastai 
pikta ir drauge graudu, kad filosofijos profesorius, be 
filosofijos, rūpinasi dar ir kitais dalykais.

Dar daugiau, negu juo, nusivyliau filosofijos dėsty
toju. Tai buvo išblyškęs niurnalas su nusvirusiais ūsais 
ir bejausmiu veidu. Jis buvo labai drovus, be to, kalbė
jo nepaprastai blogai rusiškai. Jam dėstant, beveik nie
kas nė nesislėpė, kad nuobodžiauja ir žiovauja. Jau iš namU stiliuje, žmonių 
pat pirmojo pamatymo man pasidarė jo nepaprastai Pasd^° iš to viešpatavimo 
gaila. O tai yra vienas iš labiausiai žmogų kankinančių Pėdsakų, kitokesnių įpročių 
jausmų. Aš pati nežinau kodėl, bet man taip gaila ir drau-1 *r uu-otaikos, kokios nerasi 
ge graudu darosi matant daugelį žmonių, nors tarp jų tolia.ii Italijoje.
yra ir laimingų. — Todėl atvirai nusprendžiau nepraleis-1 Apie ketvirtą valandą au
ti nė vienos jo paskaitos, nors iš nuobodumo turėčiau ir tobusas nuveža už mieste- 
mirti. Jis yra iš tos rūšies žmonių, kuriems aš pajutau lio, prie grotų. Žvarbus vė 
simpatijos jau iš pat pradžios, ir tai dėl to, kad jie yra jas pučia, ir kokia pora šim- 
vargšai “bedaliai, niekieno neglobojami.” Jis, maniau, tų smalsuolių trepsi, lenda 
be abejo, yra nelaimingas žmogus, nors parašė keletą už kerčios, ieškodami šiltes 
žymių veikalų ir išgarsėjo net Vakarų Europoj. — Ir
tik trečiasis, kuris dėsto senovės istoriją, man padarė 
tikro profesoriaus įspūdį. Jis yra aukšto ūgio, elgiasi 
labai rimtai, turi didelį autoritetą ir iš veido atrodo, 
kaip koks anglų lordas. Tik kiek per šalta jo veido iš-1 
raiška — rodosi, lyg jis, norėdamas kiek galint lygiau 
ir geriau nusiskusti, drauge su barzdos plaukais nu-' rizQntų pasijun^ lyg at;trū. 
skuta ir visą savo gyvumą, kuris žmogaus veidui duoda kęs nUQ pasauliO) lyg užda 
jausmo šviežumą ir šiltumą. Žmogus, į jį žiūrėdamas, rytas tarp šitų pašlaičių ir 
turi pajusti, kad jame susikoncentravo labai daug dva
siškumo, bet maža beliko tikrojo jausmo.

Sis profesorius, tikriausiai, niekuomet

J. E. Vyskupas Sheil dviem 
atvejais bus pagerbtas

Jo Ekscelencija vyskupas nų jo darbuose praplėsti jau
Bernardas J. Sheil, Chicagos nimo tarpe švietimą, ekono-
arkivyskupijos auxiliarus minę ir dvasinę gerovę.
vyskupas, gegužės mėnesį Pagerbimo iškilmes ren-
per dvi dienas bus pagerb- gia Bishop Sheil Testimo-
tas iškilmingomis vakarienė- niai Committee ir Catholic

...... Bet žiūrėk: kol tu stebi mįs Stevens viešbuty. Vy- Youth Senate, apie 100,000
, .. stalagmitą, aukščio su- skupas Sheil yra Katalikų jaunuolių katalikų grupė, su-d g 1*11 j i m d. s . i d i s i t d u jjc , ii a • • • * » « . * *.... . i Laviinl, is viršaus taKste- Jaunuolių Organizacijos jungta organizacijon koor-
prasimususi i po žeme, sa Įja vandens lašelis ir palieka (Catholic Youth Organiza- dinuoti mažesniųjų jaunuo- 
vo srovėmis išgraužė tuos . trunučiuka kalkių ? > -i -• ,, J
milžiniškus skliautus, ku-' ™“ 4 ikureJaS' lių grupių aktyvumus,
riems neDrilvzsta savo di-nuosedų' Kantrla>’ rupegtin- Pagerbimo šūkis yra "Dėl Gegužės 15 d. ir 17 d. 
durnu iokie žrroeaus ranku'831 v,enodals ProtarPiais va- Jaunimo ir Demokratijos,” įvyks pagerbimai, 
suremti skliautai, išrausė ši- u'“ 7 g‘ “ vyskupui Sheil , Dalyvaus daug žymiųjų
tas pasakų karaiystės me- “X„ai lX | * a™
nes ir bedugnes... Taip, ty- , • , . .. ---------------------------------------------------------------- ■—-—■
lūs buvome šiandien, tik va- paskui lasą Ir 18 sav0 nuo_ _liui ramybės, kelia balsą už vėl žvarbus vėjas, smarkus

Rašo A. Vaičiulaitis

Ii gražu ne visos dar yra iš- toki stulpai, kokių jokis sta- 
tirtos ir praeivio akiai ro- tytojas nėra išgalvojęs. Ta- 
domos. Šiandien visi mes to- rytum būtų ten kokios ori- 
ki ramūs, lyg nugązdinti ši- entališkos vaizduotės išbū
tų gamtos prajovų, — visi jojimas, jos kaprisai ir mo- 
toki rūpestingi, susitelkę, ir nai, nirtulingas žaismas me- 
pro šitą aprimimą dar aiš- džiaga ir erdve... 
kiau girdėti rūstus, skubąs

Piucos statys’ didins tą stala tuos kūdikius, kurie žūva lietus — ir juoda, pagiežos 
gmitą. Praėjus tūkstančiams nuo bombų, už tas moteris, ir kraujo pritvinkusi žemė:

, .... .... , .. 1 lioriais išpuoštų salių. Betstelbti pirmykštes krašto . . ,.... ~ . ... esti čia ir triukšmingų die-dvasios ir žodžio. Gal tik , , - , ,
būde nų’ ka<*a nuskamba jaunys

tės džiugesio balsai, kada 
iš menės į menę aidi juokas, 
krykštavimas. Gerais, tai
kingais laikais per Sekmi-

nio užkampio. Kiti susmu
ko į restoraną ir ten erza, 
susėdę prie arbatos.

Debesys draikosi ties kal
nais, slepia juos nuo kelei
vio akių. Dėl tų užstotų ho-

dovo balsas, tik
šniokštimas skardėjo tarp •• ,.. , - - -
šitų urvu ir neregėtais ni- tU’ 3 3 g b dvigu kurios paliko be vyrų ir my- josios šiurpūs ir grasiną ai

uivų 11 uvitgULaio į , • .Jidpsnis jral imi susi- u___ J-, o ____, , I J • ?____.______, •bai didesnis, gal jau susi-jįmųjų? Gal prašo, kad dai užgožia ir užmarštin Įsi
jungęs bus su tuo varvekliu, į patrankos neimtų griaudėti doja burtų ir pasakų pože- 

kalnuose aplink šitas gro- minę karalystę.iš viršaus kabančiu, sudarys 
vieną liekną stiebą šitoje po
žemio kolonų girioje. Tada 
vandens lašas pasitrauks į 
šalį ir vėl pradės kantriai,

tas, kad neįsisiurbtų ligi tų 
požeminių grotų kraujas, 
kuris kas valanda gali čia 
pasrūti ?..

Štai vėl pasigirsta šniokš-
per tūkstančius metų liepa- 

nes ir pirmąjį rugsėjo sek- ilsdamaSi rinkti ka|kių dul.
madicių čia priguža pulkai kc|ytes naujam sUlagmituiJ tuojanti ir beskubanti Piu- 
vaikinų ir mergaičių — su- Tu0 bMu jr {ja sapnų fan..cos srovė giliai apačioje, 
bėga j'e čią pasiausti ir Pa-! tazjjos. garat03 burlų vįcį. Pasiekėme angą. Priešais

patystėje eina gyvenimas sa -------------------------------------
vo atžymėta vaga ir “meni

silinksminti: tomis dieno
mis Postumijos grotų salė
je esti šokiai. Atsitinka čia . . \ ..... ° . rJ ninko atsidėjimu naujas for-
ir kitokių pramogų. Antai 
prieš kelerius metus “Cava- 
leria Rusticana” autorius 
Mascagni vienoje iš tų me-

mas kuria’
Kas gi ten apsakys visas 

anas Postumijos grotų sa } 
les, visus tuos Eliziejausnių dirigavo koncertui, ku

rio kLausėsi ne tik šitų slap-j laukus, Pragarą ir Rojų — 
tų urvų, tamsių skliautų ir eibę kitokių skardžiabal- 
baukštūs gyventojai, viso- šių pavadinimų! Pro jas 
kie pasakų nykštukai su ii- traukdamas, matai vienur 

nuskarusių debesų. Jei būtų g°mis savo barzdomis, bet, lyg žmogų susikūprinusį,_ki 
saulėta, gal išvystum ten ir Patsai vada8> ir patsai tur lyg bezdžionele sėdėtų, 

auditorijai naujos žemės kalnus ir vir- Italijos karalius bei impera- ° tenai lyg kokio grobuonies
nesutiks paskelbti, kad sulaukė sūnaus, net jei susi- šūnes, iš kurių kadaise ir tu torius.
lauktų dvynių ar trynių. esi pažįstamų turėjęs, ne-' Kiekviena salė, kiekviena

rūpestingais laikais į kalnų įdomesnė grupė turi savo 
pavadinimus. Štai šitie pla-

“Neteiskite, kati nebūtu
mėte teisiami. Nes kokiu 
teismu teisite, tokiu ir jūs 
būsite teisiami; ir kokiu 
saiku seikėjate, tokiu ir 
jums bus atseikėta.”

Šv. Mato 7, 1-2.

Rceruits Given the Once-Over

-A hcalthy army is sought as doctors examino chests of nien volun- 
teering for Canadian armed forces. Army stresses lmportance of fludias 
tuberculosis before men have been accepted for Service.

žvėries tykoma. Retkarčiais 
pro šituos stulpus pastebi 
tartum žmonių kūnus, to
kius išsukiotus, lyg kančios 
ar kokios ekstazės sutrau-

Bet už visus daugiausia man patiko tai vakarų Eu , , ,... ._ . ... ... c ... kaskadas drauge kopęs...ropos literatūros profesoriaus labai mažai profesoriška r
elgsena. Noriu pradėti nuo to, kaip aš jį, rodos, nuste-| Bet štai dabar jau keliau- 
binau savo poelgiais. Po pietų aš kiek pavėlavau ir to- sim į požemių kraštą, į kan- 
dėl skubėjau vestibiuly nusivilkti. Tarnas, pamatęs ma- j Irų gamtos tūkstančio metų 
ne, atbėgo padėti, bet aš tuo tarpu suspėjau nusiimti palikimą, kuris čia susikro 
pati viena ir pakabinau paltą ant kabelio. Aš jau tunu vė per amžių eilę lašeliui 
tokį įprotį ir visuomet stengiuosi apsieiti be tarnų pa- capsint po lašelio ir išstatė 
galbos, nors tai mano mamai ir nepatinka. Ji visuomet nuostabias, fantastiškas pi- 
pyksta, jei aš, pavyzdžiui, pati apsiaunu kaliošus, o Da- Hs, bokštus, žmonių ir gy- 
ša turi stovėti šalia su neišmanėlės veidu, nežinodama, vulių bruožus, praskleidė Vietomis matai dailias, to- kimu iškeltos į niūrius 
ką tokiu atveju reikia daryti. keistus žiedus. Į šitą paša- kias ramia8 romantiSko sti-Į skliautus tos plikos, gailės-

liaus kolonas, tarpais tiesiog tingumo, išganymo, išsiva- 
primenančias pasvirusį Pi- davimo, šviesos spindulio

Taip ir šį kartą aš jau buvau bebėganti laiptais auk- apie pora valandų sukinsis zos bokštą, kitur vėl į aukš- šaukiančios rankos, lyg jos'

lūs skliautai vadinasi arba ak|a ncsu,aiko.,
džiuoju Bokštu, kitur vėl . . . ,J . ..ima aistra vienus prie kitų,.
matai Grabo menę, kitur is-i . ..* puolančius, — užmiršties, is-1

sigelbėjimo, sielvarto,, mei
lės, pražūties genamus. An 
tai pažvelki, — su kokia

Di-

tisą virtinę nuostabių gro
tų, kurios savo pramanumu, 
savo formų ir detalių įvai 
rumu praneša visų architek 
tų ir skulptorių fantaziją.

kančios begalybe, su kokia 
desperacija, su kokiu troš

KNYGOS! KNYGOS!

— Mesk tas savo kvailas socijalistiskas idėjas, — | i v* • •. , , . x. žmonių, susėdus elektnninsakydavo man po tokių scenų motina. . ... .... ...J r traukinin, štai tuojau leisis,

štyn, tik susyk pajutau, kad kažin kas taip atsidėjęs į po sales, išpuoštas nepapras- 
mane žiūri, jog negalėjau išturėti neatsisukusi ir susto- tomis kolonomis, po šituos 
jau vietoje. Dar niekuomet nebuvau pajutusi tokio pa- urvus ir slėpynes, kurios to-1 susipina toki skliautai 
jėgaus ir gilaus žvilgsnio. _______________________

tį stiebiasi gotiški stulpai, tūtų amžinai pasmerktųjų 
kitur išauga toki pavidalai, rankos. O gal jos taip siel- 

ir vartingai maldauja pašau-

Spalių 7 d
Vakar šioj vietoj dienoraštį nutraukiau, kad galė

čiau dar kartą pasvarstyti, kas iš tikro su manim tąsyk 
įvyko. Šitas žmogus padarė man nepaprastai didelės įta
kos, ir tas konstatavimas, viso to žinojimas, mane bai
siai žemina. Ten savo akių pažvelgimu mane privertė 
sustoti žemas, plačiapetis vyras. Jis stovėjo prie profe
soriams skirtų pakabų., Jo veido gerai nemačiau, nes 
jis stovėjo į langą nugara ir jį dengė kailių šešėliai. Aš 
tik tiek pastebėjau, kad jis labai atsidėjęs visą laiką į 
mane žiūro Išsyk pamaniau, kad kas nors negero yra 
su mano drabužiais, ir pajutau tokį jausmą, lyg būčiau 
visai plika. Paskui man šmėkštelėjo į galvą mintis, kad 
jis pastebėjo tą mano susidrovėjimą, ir aš visai sumi
šau. Aš ėmiau lipti laiptais aukštyn, bet taip nedrąsiai 
ir nevykusiai, kaip žmogus, kuris žino, kad jį iš užpa 
kalio seka. Eidama, aš jutau kiekvieną savo kūno lini
ją. Ir kaip tik kūno. Tai buvo nepaprastas jausmas. { au
ditoriją nuėjau visai perširdusi ir išmušta iki pusiau
svyros. s ,

A J Bus daugiau.) ,, , ■
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^ee. Tarp aelaisvių yra žymi dalis sužeistųjų.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MAROUETTE PARKA MAIYKI

P. T.
Kai, Sveikam, teks Chicagoj būti, 
Nugalėki visokią kliūtį —

Marąuette Parką matyki.
Čia daug įdomybių regėsi,
Iš tikrųjų susižavėsi,
Daug kam pasakoti galėsi

Ne vieną kurį sykį.
Šis lietuvių centras jauniausias,
Tarp kitų visų įdomiausias

Nepaprasta pažanga.
Vos neseniai čia balos kliuksėjo,
Plotais niekas nesidomėjo,
Tik mūs pijonieriai stebėjo:

Čia lietuviams atvanga.
Ir stropiai susiburta veikti,
Lietuviškas įstaigas steigti

Ir greitai kurtasi šiaip.
Pelkės palaipsniui nudžiūvo,
Indijonų žymės supuvo,
Išnyko, kas nejaukaus buvo —

Šiandie čia viskas kitaip.

Čia rasi Šiluvos garbingą 
Stebuklais Mergelę šlovingą —

Mūs tautos Globėją.
Rasi ir kleboną draugingą,
Taurų tautietį ir darbingą,
Giliai nuoširdų, rūpestingą

Kiekvienam patarėją.

Laiminga bažnyčia tarp kitų 
Su Šiluvos paveikslu įgytu,

Paveikslu stebuklingu.
Palaiminti pasidarbavę,
Kurie paveikslą yra gavę.
Jie Dievo garbei atsidavę

Savo žygiu garbingu.
Čia lietuvis meldžias be baimės,
Prašo savo tėvynei laimės

Prieš Šiluvos altorių.
Meldžia Dievo pasigailėti 
Lietuvai prisikelti padėti.
Nes kas gali ilgiau kentėti

Nuo kacapų nedorų.
Rasi puikų sodą gėlyną,
Jame gi puošnų vienuolyną —

Namus kazimieriečių.
Čia akademija mergaičių,
Doros židinys lietuvaičių,
Joms šaltinis žinybos kraičių,

Pažiba mūs tautiečių.

Čia eidamos mokslus mergytės,
Mūsosios žavios vaidelytės

Kursto liepsnelę tautos.
Jaunime diegia lietuvybę —
Tėvų žemės meilės dorybę,
Nes kiekvienos tautos savybė

Didžios vertės nenustos.
Kai kurios skaistybei aukojas,
Tarp lietuvių kruopščiai darbuojas,

Kraujas nuopelnus gausius.
Kitos dorus piliečius augina,
Dievo meilės vaikus mokina 
Ir tuo savą kilmę dabina —

Apturi gražius vaisius.

Matysi ligoninės rūmus,
Seselių, slaugių sumanumus

Sergančiuosius slaugyti.
Rasi visur aplinką jaukią,
Kas kiekvieno širdį patraukia.
Čia ligoniai Dievulio laukia

Jiems sveikatą grąžinti.

Mūsų didvyrių Dariaus Girėno 
Paminklą naujovinio meno

Galėsi čia apžvelgti.
Pagerbsi, Sveikas, šiuos lakūnus,
Paminklu įamžintus galiūnus, 
Užsimojusius tėvynės sūnus

Tautos garbę iškelti.

Tik būdams Chicagoj, viengenti,
Nenorėk Marąuette aplenkti

Ir čia pasižmonėti.

Čia rasi dar ir parką didį...
Tik gerėkis kaip medžiai žydi,
Kaip paukščių daina žmogų lydi...

Nėr’ kas daugiau kalbėti.

ADELE DRUKTENIS

Šv. Kazimiero akademijos 
studentė, Chicago katalikiš
kų aukštesnių mokyklų dai
nininkių konteste laimėjus 
pirmenybę. Ji dalyvaus Šal- 
timiero Šurum Būram pa
rengime, balandžio 20 d. 4 
valandą po pietų, Ashland 
Boulevard Auditorium.

! Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo’ 
Taupykite vartotus pašte, 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 

i 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 rent- 
lūs, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti

lapie pusę colio (ar mažiau)
! popiero.

j Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo | 
adresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktį Minint

A.t
"n.

B

Nepamiršo
savo veikėjos

Brighton Park. — Kovo 
29 d. surengta “Shower par
ty” plačiai žinomai visuo
menės veikėjai ir daug už
sipelniusiai mergaitei, Adel- 
lai Patrick, priklausančiai 
prie Mot. Są-gos 20 kuopos. 
Nebuvo to parengimo, kur 
ji nebūtų buvusi komisijoje 
ir nebūtų aprašiusi kuopos 
veikimo. Ji darbuojasi su 
pasišventimu. Dėl to ir są
jungietės nepašykštėjo da
lyvauti puotoje ir sunešė 
daug brangių dovanų.

Dalyvavo Adella Patricks 
ir Stepono Deringio giminės 
ir draugai iš tolimesnių mies 
tų: Argo, Springfield, Indi
ana Harbor ir Gary.

Daugiausiai pasidarbavo 
Adella’s dėdienė Joana Pet- 
ravičienė; jai pagelbėjo Ele
na Statkienė ir Petronėlė 
Zakaraitė. Ir jaunikio ma
mytė, Deringienė, daug šir
dies įdėjo, kad viskas kuo 
sėkmingiausiai pavyktų. De
ringienė visus svečius vai
šino. Dalyvavusi

Areštuotas Chicago 
teisėjas

Chicago teisėjas J. Gut- 
knecht areštuotas La Šalie 
III., už per greitą automo
biliu važiavimą. Kai paaiš
kėjo jo asmenybė, jis pabar
tas ir išlaisvintas.

Teisėjas Gutknecht pirmi
ninkauja Chicagos trafiko 
teisme.

6 jauni vagiliai j 
"grand jury"

“Grand jury” pavesti pra
eitą savaitę areštuoti šeši 
jauni pašto dėžučių iškrau- 
stytojai.

Jie yra: W. Graesky, 16 
m., R. Policky, 16 m., J. Si- 
mon, 18 m., E. Yakich, 16 
m., L. Holland, 19 m., ir R 
Vanik, 18 m. amž. Visi iš 
West Side. Pas juos rasta 
pavogtų iš laiškų čekių.
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IOUEST POSSIRLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2h 13

■&6

ty,
ALI MAKIS - NIW ««• REBUILT I
TYPEWRITERS

A D O I ii G MACHINES

— (MALI MONTMIV PAYMINTS — 
AU MAKH

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

•■•vilti caaav VMi-vaAS m(w.ba(hinc ••••amui

+ CTAD TYPEWRITER 
COMPANY

■OtUT C. •OIMLATT.
IM W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^ISTIMATIS—PRIE — DIMONSTKATIOlJ

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

•A*Y, m. LAIDOTUVIŲ DMKT0MAI
KELNER - PRUZIN

■arlaaalM Pataiaavtaaa — Moteris p*t*maaja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS 
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

MOTIEJUS SADONES
Mirė bai 13 d., 1941 m.,

10:50 vai. vak., suluukys pus 
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ift Tra
kų aptkr.. Žiežmarių parapijos, 
gyveno sės
Žiedikiftkių kaimo.

i'aiiko dideliame nuliūdime:
dukterį Bernico Sudentas ir jos 
sūnų Antanų: 4 brolius Simonų, 
Zigmontų, Dominikų ir l'run- 
ciftkų ir jų fteimas; 2 seseris 
Amelijų Mitkus ir AnaMuztlų 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų; o Lietuvu)-* pa
liko motinų Jievų ir kitų gi
minių.

Kūnas paftarvotas namuose: 
4025 So. Talman Avenue. Lai
dotuvės jvyks ketvirtai., bai. 
17 d. IS namų 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto praaidėjl- 
mo parap. bažnyėių, k no.ie )- 
vyks gedulingos puni.blos už 
velionio sielų I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazlnti. ro ka
pine:'.

Nuoširdžiai kviečiame vb>is 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidoti \ ė.<;.

Nuliūdę liekų: l»uktė. Vil
kas, limitai, Seseij.,,, Motina Ir 
Gini.nes.

Laidotuvių direkt .i t is J. 
Kudeikk', tel. YAIvJb 174!.

no. u

A. a. Motina Marija
Švento Kazimiero Seserų Kongregacijos 

Įsteigėja ir Motina Generalė 
mirė 1940 m. balandžio mėn. 17 dieną 9:00 vai. vak.

Nors metų ir dešimts praslinks, laikas neišdildys 
iš mūsų širdžių mylimos įsteigėjos, Motinėlės 
Marijos kilnaus pavyzdžio. Kiek dienų, metų gyve
no, tiek juos Motinėlė pašventė lietuviškai visuo
menei — vis rūpindavosi mūsų tautos pažanga ir 
jaunuosios kartos auklėjimu.

Liūdną mirties sukaktį prisimindami, atsilygin
kime Velionei už kilnu pasiaukojimą. Tad, maloniai 
prašome Jūsų, mūs Geradariai — Draugai, jungti 
savo maldas su mūsų maldomis už Motinėlę Marią. 
Jei mūsų maldų nebereikalinga, širdingai melskime 
Dievą, kad Jai užtariant pas Visagalį apturėtumem 
daug malonių.

Iškilmingos šv. Mišios, už Motinos Marijos vėlę, 
bus atlaikytos ketvirtadienį, balandžio 17 dieną — 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje.

Liūdinčios,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS.

□M

BARBORA JOMANTIENĖ 
(|s» tėvai.- Jnikaitė: gyveno !>> 
antrašu: 31131 S. Parncll Avė.)

Mirė bul. 14 d.. 1941, 8:311
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo ift 
Tauragės apskr.. Kaltinėnų pa
rapijos. Juilžių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Jonų: 5 sūnus — Bruno 
ir marčių Marthų. Stanislovų 
ir marčių .Marle, VValter. mar
čių Helen. Jonų, marčių l.u- 
cille ir Kazimierų; 4 anūkus; 
seserę Anelę Militskienę; ftvo- 
gerį Vincentų; brolį Antanų 
Jurkų ir jų fteimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje paliko se
serę Apolonijų šveikauskienę 
ir jos šeimų.

Velionė priklausė prie 15tos 
kp. Amerikos Rymo Katalikų 
Susivienijimo, Apaštalystės Mil
dos draugijos ir Teisybė My
lėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
bai. 17 d.. 1941 m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų liūs nulydėta į šv. Ka- 
zie.tero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjslanius 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyrns Kūnai, Mar- 
čios, Anūkai, Se-erys Brolis 
ftvogeris Ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YAltds 1 138-39.

VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Kuilio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520). su P. šaltiiniern.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Tel.. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
LACHAVVICZ IR SUNAI 

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

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

4704 So. VVestern Avenue 
Tel. LAFayette 8024
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Didžioji Savaitė Ir Linksmoji Velykų Diena
Roselanū. — itoseiandie- taus — duosnun.u ir paavic- 

čiai tikrai katalikiškai, su- timu. Visa beveik bažnyčia 
sikaupusia dvasia sutiko džiaugsmingai priėmė šį pa- 
giedrią šių metų Velykų raginimą. Tai iškalbingas 
šventę. Berods, pirmą kar- įrodymas kad vietos kunigai 
tą Visų Šventųjų par. baž- labai uoliai klausė išpažin- 
nyčioje taip įspūdingai at- čių per visas Tridienio die- 
laikytos Didžiosios Savaitės nas.
prieš-Velykinio Tridienio be Lai linksmoji Aleliuja, iš- 
galo reikšmingos pamaldos, kilmingai užgiedota ir paly- 
Trečiadienį, Ketvirtadienį ir dėta Kristaus priėmimu Šv. 
Penktadienį po pietų vietos Komunijoj Velykų rytą 
kunigai, uolusis klebonas skamba bei aidi Roselando 
kun. J. Paškauskas, nenuil- parapijiečių širdyse ir gyve- 
stąs vikaras, kun. B. Gri- n ime per visus šiuos jubi- 
nius ir dominikonas Tėvas liejaus metus.
Kaz. Žvirblis sykiu su gabiu Laimingas dalyvis.
Gregorinės muzikos žinovu, -------------------- '
varg. J. Rakausku, pamal- VelyltOS Jy JUfgj0

VOKIEČIŲ LAKŪNAI ITALŲ BAKfiJE

t -i>1 audite*

Vedybos CLASSIFIED

džiai atgiedojo liūdnas, šir-
■ V va ■

dį jaudinančias Jeremijo D()ZliyCI0J6 

Pranašo Lamentacijas bei
Raudas. Be to, Did. Penk- 1 Bri^Port. - Kristaus.________________
tadienį, nuo vidurdienio iki , kalėjimas ir Jo grabas sken- 
Tamsiosios Aušrinės giedu- do 3ūr°je Sviesų' Bolių ir'AUKOS LietUVOS 
jimo, baltas Tėvelis domini- ’ brangių papuošalų.

Acme leiepuutu/ 
v

Sicilijoje, netoli nuo ugniakalnio Etna (matomo atvaizdo dugne dešinėje) vokiečių 
lakūnas su dviem kareiviais kaitinasi prieš saulę sėdėdamas milžiniškam bombonešy. 
Laukia jsakymo pakilti prieš priešus — bricus ir graikus.

konas pasakė turiningus ir 
jautrius pamokslėlius (lietu
vių ir anglų kalbomis) apie 
septynius paskutiniuosius 
mirštančio Kristaus žodžius 
ant Kryžiaus. Turint omeny
je, kad nebuvo išreklamuo 
tos šių Trijų Valandų pa
maldos, buvome maloniai nu 
stebinti kad pilnutėlė bažny
čia tikinčiųjų dalyvavo šio
se Tre Ore pamaldose.

Būtų nedovanotina nepa
minėti kaip meistriškai pa
rengtas Kristaus Grabas. 
Čia,, šventa ramybe dvelkian 
čioje, akims malonioje švie 
soje matėme savo žiauriai

Did. Ketvirtadienį, Penk
tadienį ir šeštadienį per vi-

vadavimui
Sekantis sąrašas papildo 

są naktį ir Velykų dienoje anksčiau skeiotus sąrasub
bažnyčia buvo kupina žmo- aukotojų ir aukų, kurias jie 
nių. » suucjo Lietuvos neprikiau-

Grabc atvaizdas nukan- somyucs paskomimo sunak- 
kinto Kristaus; Vado, kurs ues proga:
vedė, veda ir ves žmoniją į 
amžinybę. Į vietą niekad ne
sibaigiančią laimės ir links
mybės.

Baland. 13 d., 5 vak ryto, 
procesija, giesmės choro,

lo 4>o.uO: Kazimieras Vi
limas, L. Pivarunas, beim

tos aukos, kurių sumos au
kų lapuose nebuvo pažymė
tos, arba aukotojų vardai 
neaiškiai arba visiškai ne
pažymėti.

Visi aukotojui, kurių var
dai buvo nepaminėti, arba 
kurie pastebėjote kokius ne 
tikslumus aukų arba vardų 
pažymėjimuose, prašomi a- 
pie tai pranešti Lietuvos 
Konsulatui, 30 Norts LaSalle

būti lietuviu. Nors esu jau 
senas ir baigiu dienas šia
me pasaulyje, bet yra links
ma, kad mano vaikai užima 
tą darbą, kurį jaunas būda
mas veikiau”.

Šis koncertas ne vien pa 
linksmins lietuvius Chicago
je, bet parodys ir paveikslą 
lietuvių ateities Amerikoje.

Spaudos komisija

Gauti leidimai tuoktis:
Frank Lauraitis, Liliian 

Krawczynski, 21—21.

Albin Žukauskas, Jul’a 
Cherapas, 26—19.

William Grigus, Josephine 
Polka, 25—19.

Walter Jelchie, Eleanor i 
Pociuar 23—20.

John S. Switori8, Aldona 
Rutkauskas, 28—21.

Millard Clark, Bernice M. 
Baublis, 36—21.

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršū
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

CLASSIFIED
NORI PIRKTI S FLETV NAMĄ

Norime pirkti 2 fletų mūriu) namą 
su keturiais kambariais Marąuette 
Parko arba Brighton Parko apy
linkėje. Agentų atsišaukimai nepa
geidautini. šaukite: CANaI 8010 ar
ba OANal 8011.

PERLEIDŽIAMAS FLETAS 
BRIGHTON PARPĖ

Išvykstant, skubiai perleidžiamas 5 
kambarių Dėtas Brighton Parke, sa
lia bažnyčios. Alyvinis pečius, virtu
vė, lova, sta'as. kėder. sofa ir t. t. 
Randa tik $27.00 j niėn^s;. Saukite: 
lel. Al Štili 117P.

KhlkAl.IM.I VYRAI
Dirbti geležies šapoje. Turi būt pri
tyrę. Mekanikui, laiyout men, ir t.t.

AKCH. IKON CO.
5535 S. State St.

NAMAI, FARMOS IK BIZNIAI
Kreipkitės j mus. kurie norite pirk

ti, greitu! parduoti ir:>a išmainyti 
ką tiktai turite. Taiptrl statome nau
jus namus. Priimsime Jūsų seną 
namą į mainus. Taisome senus na
mus. Api kaiėiaviniius veltu:.

BARGENAI MARUI ETTE l’ARKE 
IK APYLINKĖJE

Mūriniui bungalovvs, kainos nuo 
$4500 ir aukščiau. 6 duflečiai ib5u0 
ir aukščiau. 14 keturflečiai $11.500 
tr aukščluu. 7—10 fletų $21,50(1 ir 
aukščiau 12-—bizuiavų namų nuo 
$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka
ndžių. Kainos nuo $2700 ir aukš. 
ir namai gal.ina pirkti ant lengvų 
išmokėjmų. i.reipkitės pas:

CHARLES P. Sl RO.MSKIS, 
COMPANY,

0021 So. \Vestern Avė. 
REPubiic 3713; Vakarais Prospect 
0110.

PARDAVIMO NAMAS
4 fletal po 6 kambarius. Oeroj vie
loj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių linijos. Kandos $100.00 į mė
nesį. laibai pigi kaina Lietuviui bus 
duodama nuolaida. Kreipkitės pas 
su,įninką ant 2-tro aukšto iš užpa
kalio. 10753 Su—-iu balneli Avc.

Lindberghas Chicagoje-
Ateinantį ketvirtadienį

l‘o $2.00; W. Millush, Ba- už gausiau aukas sudėtas America First organizaci- 
vargonų ir galingo orkestro rauskiene, Theouora Martin, Lietuvos nepriklausomybės Ja> kuri darbuojasi prieš J 
prie vargonų prof. A. S. Po
ciui vadov. giliai jaudino.

Visoms iškilmėms vado
vavo grįžęs iš poilsio kleb. I $l.po.

nikus Kuraitis, Antanas ui- gt ( chicago, III.
sevsRis, iviasinuruene, 
ler.

MU- Dar kartą nuoširdžiai dė
kojame visiems aukotojams

REIKALINGI SALEKMAN AI
Seniai įsteigtu anglių bendrovė ieško 
prityrusių anglių pardavėjų. Pilną a.r 
dal| laiko. Komisas. Kreipkitės: Box 
No. 800. 2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois.

IšSIRANDl'OJA DIDELIS CKIS
Išranduosiu didelį, gražų ūkį labai 

I . . , . . .. i l P‘£'a' alsakomingai šeimai. Nepapras'
A. Petraitis, A. Kupns, Gu-' paskelbimo sukakties minė- A- valstybių jsikisimą ka-, ta^pa^ šaukit vakarais: m. pou.i>.
uaitis. i jime. Vien tą dieną Lietu j ran’ surenSs masini susirin-i___ 21___ ________________

Juna ir Vincab Andruliui Vadavimo reikalams bu- Tarp kitų kalbėti at-

PARS1DLODA B1ZN1AVAS 
NAMAS

Auksinė proga Parsiduoda mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 f lėtai. J ry
tus nuo Union Avc. prie 18th St. 
Namas gerai apšildomas. Parduos pi- 
g.ai ari,a mainys ant lotų. Kiu, no 
lite gerai pelnyti, rašykite arba ma
tykite:

JOSEPH VILIMAS,
0753 S. Koekvvell St.

PAsKlTIMAI BARGENAI

• l> kambarių nauja moderniška mū
rinė reziih-nelja

• 1) rietu įuoai gružus namas
• I flelų mūrines namas su krautuve
• 2 fletų mūrinis namai su krautuve
• IU tl. geras mūriu.s namas

Šie bargenui randasi gerose vie
tose Marųuette Parke, ir parsi
duoda labai žemomis kainomis. 
Arliu priims teisingus mainus. 
Taipgi turime ir daugiau geri; ban
gelių ir visokių lotų. Statom nau
jus moderniškus namus pagai 
žmonių reikalavimus. Kam yra 
malonu įsigyti gerą najną ar už
dirbti pinigų rašykite ar matykite:

JOSEPH VILIMAS,
11753 South Itnekvvell St.

nukankintą, kruvinai žaiz- , pralotas M. L. Krušas. Jis
duotą Viešptį paguldytą kie- dėkoja už viską visiems kuo- t<rSj ncicn Maracvic, la 
tame lyg iš akmens iškalta- mi nors Prisidėjusiems prie mas Baronas, v. Byanskie 
me grabe. O virš grabo at-I bažnyčios ir kil" ne, Jos. Massick, Povilas Mi-
siklaupę angelai, sektinu mųjų aPei£ų’ ir Prašo nesi" lasu, Kazys Karpavičius, a. isimim/Y 
giliu pamaldumu, garbina liauti melsti Dievo Pasi&ai-|L. Bkirmont, retras Leivis, 
savo ir mūsų švenč. Sakra- J lėJimo Lietuvai’ Europai ir

ro $1.00: Joseph C. Pe-
vo sudėta virš $1,000.00. i vVks škunas pulk. Lind- 

Liet. Ncpr. Dien. Kom-tas ^er8kas-

REIKALINGA WAITKESS

Reikalinga prityrusi mergi

na patarnautoja restorane. 6 

dienas į savaitę. $15.00 į sa-

Gyvavimas lietuviško
jttt

r—■

mente pasislėpusį Kristų 
Viešpatį, apsuptą kvapnių 
kūrinėlių, skaisčių baltų le
lijų, ir nešamą regis dangun 
ant lengvų baltapūkių debe
sėlių. Tai nepaprastai gra
žus reginys, ypač iš tolo žiū
rintiems. Nemažas skaičius 
tikinčiųjų, mėgstančių ap 
lankyti Kristaus grabą Ka-

Amerikai.
Pamoksle per sumą, 11

vai., kun. J. Prunskio pas 
kutiniai žodžiai buvo: “Kris
tus kėlės. Bet Kristus prisi
kėlęs, pasaulio prikėlimą iš 
nuodėmių, ir dabartinio pa
saulio merdėjimo paliko 
mums”.

Ir čia kaip tik tinka Pi-

roviias blankus, Matas Lie- 
ksa, A. Ludns, Jonas Ad-

Kiekvicnas lietuvis ir klau 
sytojas Šaltimiero radio va-

vicius, Pauline Varneckis, 
Matas Zaldokas, C. V. Gilės
imi, J. b. Vitkus, bteila G011- 
rad, Antanina Kroukane, 
Bertulis, Koilalis, m. Aiidru- 
liunas, Jonas belickas, F. 
Milius, Eduardas Misius, 
Juozas Gavėne, Paul Gets- 
pudas, P. Dailininkas, Bal-

______ ________ kad visi hf,tų rei- uunlenė_ A EccIukeIlas M1.
reiškę, kad tai pate gražiau kia’ kad nc- Ad. UI,s, b.
eias grabas visoj apylinkėj. ve*kius , arba ar iv. Jurgio LucmsKienc, N. N., b. Vcs-

uatulcvious rodžiau “BĮ- ns A Ka.
uokitės”. ' . , .. .. , linas, Povilaitis, Ruzgia, V.
Ištikrųjų, mums visiems BrazauskaSi E yt E

apastalaut "

talikų Bažnyčiose Didjjį Seė jaus X1 “Reikia,
tadienį, yra iš širdies pa

Su iškilmingomis Prisikė
limo pamaldomis pradėtas ir 
parapijos 35 metų jubilie
jus. Džiaugsmingoje procesi
joje dalyvavo visi trys ku
nigai, visos mokyklos mer
gaitės, žavinčiai paaipuošu 
sio3 gražiom baltom sukne
lėm, ištikima grabo garbės 
gvardija... . Pritaikintame 
pamoksle, kurį pasakė sve
čias dominikonas, priminė 
mums, kadf iš tikrųjų, “link
sma diena mums prašvito,” TT .. ....

r i Upytes Draugiškas Klu-
nes kėlės Kristus, pirmonė3 ,. . . bas rengia spring dance

reik ia sekant

manavicius, Jurgis Lukose- landos žino, kad balandžio

Maciolis, Shcputis, P. Ra-

20 d., įvyks didelis šurum- 
Burum parengimas. Šurum- 
Burum rengiamas Sąltimic- 
ro radio organizacijos vie
ninteliu tikslu: sukviesti 
tūkstančius žmonių į Ash
land Auditoriją lietuviškam 
koncertui lietuvių kalboje 
Amerikoje. Artistai, daini-į 
ninkai ir pagfclbininkai visi i 
yra Amerikoje gimę ir au
gę; net ir pats šio veikalo 
autorius, Šaltimicra3, yra 
Amerikoj augęs.

Palaikymui ir stiprinimui 
lietuvybės Amerikos jauni-

Greater Olympia 
C I R C U S

featurlng
CAPTAIN TERKELL JACOBS 

"The Uon king" 
and

his Collection of Trained Lions, 
Tigers. Leopardą &• Leopardą with 

Dolly Jaeohs 
RI DV KCD1NOFE 

I’eer of All llorse Trainers and 
His Kalimus Menage of 

Thoroughbreds 
THE FIRST ALL-GIKL 

AERIAL BALIAM 
24 Elylng BeauGes 

A HERŲ OE ELEPHĄNTS 
Sensations G'ilore. Thrills, Chills. 
and Laughter for Young & Old 
400 PERFORMERS 70 ACTS 
Largest Menagerie in Stadiuin 

History

April 18 to May 4
Priees; 55e, 83c, 31.10, 31-65 

Boxe» 32.20
TICKETH NOW ON SALE 

At Ktnul’s, W. Madbion St. £- 
stiuihtni Grill, IHOO W. Madison.

Tel. SEELey 5300 
CHILDREN ONE-HALK PRICE 

ALL PERFORMANCES

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau va*t?- Atsišaukite 
go’ “Classified” skyriuje. 3144 W. Cermak Road

r!r

Kristų ir Kristaus pahktuo- moška, Bučįn3kicnč, A. Po- mc, kiekvienas mūsų, ar tai
sius vadus, kunigus ir per 
ALRK Federaciją stengtis 
pažinti netikruosius vadus: 
apgavikus — izmus. J. Š.

Upytės Klubo 
šokiu vakaras

bus biznierius ir profesiona
las, ar paprastas darbinin
kas, visi turim palaikyt Sal- 
timiero radio organizaciją. 
Pamatę Šurum-Burum vei-

ir mūsų Galva. Užtat kclsi-

vickauskas, Ant. Musteikis, 
Frank Bistras, Truskclis, i. 

su progkma baUndžio 10 Relta4iU8' Ju“us SPudas'

cius, A. Pivinauskas, K.
Montvilas, B. Janulis, Chas.
Lukas, Anthony Zubc, Juo 
zas Kutas, Anton (Jlbikas,
Juozas Ramanauskas, Jonas
Miknes, Truttle, Jokantas, kalą daugelis žmonių didžiuo 

IV. Stulpinas, S. Rudelis, J. sis ir sakys: “Man nėr gėdaII 
Poishia, F. VVenckus, F. Na

mes ir mes. antrieji vaisiai d ? HoByrrjod Juozunaitieiiė, Kaz. Urbo-
ir Jo Mistinio Kūno nariai. TT_„ „__  nas, Lukas, Šimkus.

Viso ................. $116.50
Smulkių aukų .. $ 88.9b

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DININO ROOM SETS — PAR
LOR SETS — UEDlUtOM SETS 
— RlIGS — RADIOS — RE- 
PK1GERA TORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaOonallj Advertlaed IteOM

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KUKAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

Hali, 2417 W. 43rd St. Prog- 
Tam Kristus ir paliko mums ramoj dalyvaus Kultūros Ra 
garbingojo gyvenimo žadini telio choras ir jo orkestrą 
bei užtikrinimą, o tai yra grieš šokiams. Bus ir kito- 
Švenč. Sakramentas. “Kas kių pamarginimų tad kaip 
valgo mano kūną.... turi kiekvieną atvelykį. Visus Pirmiau

$205.46 
skelbta $805.00

amžinąjį gyvenimą, ir as jj 
prikelsiu paskutinėje die
noj.” Ragino visus neapleis
ti, o dažnai naudotis mūsų

kviečiame atsilankyti.
Komisija

Gera knyga — išminttiea 
Velykinio Avinėlio — Kris* šaltinis.

Visu vasario 16 d.
suaukota .... $1010.46

Aukščiau skelbiamoj amui 
kiij auktį sumoj figūruoja ir

N. KANTEB, Sav.

I.ivcj.lnjante 
jm) vl<-ą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲDRAUGĄ

MUTUAL IJųUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Tel BOILEVARD 0014

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



S DltftVG&S Trečiadienis, bal. 16 d., 1941

Namai be savininkų; 
kas kolektuoja nuomas?

Apskrities prokuroras iš- karna viešojo administrato-
kėlė teisminę procedūrą, 
kad mirusiųjų žmonių pa
likti namai, prie kurių ne
atsišaukia jokie paveldėto
jai, turi tekti apskričiai, kad

riaus ofiso vyriausiam inves 
tigatoriui Jack Rubens. Šis 
nuginčija. Sako, jis nekolek- 
tuojąs jokių nuomų.

Suprantama, jei rastas
pašaliniai kokie žmonės ne- siūlo galas, tai bus atrastas 
sinaudotų šiais palikimais, ir kamuolys. Bet tas ilūdi-

1939 metų pradžią mirė 
Mrs. VVinnie Lenhart, 938 
N. LaSalle gt. Paliko trijų

ja, kokia betvarke Chicagoj 
gyvuoja.

Imta tirinėti ir rasta Chi-
aukštų mūrinius namus, bet cagoj daugiau tokių paliktų
nepaliko jokių įpėdinių.

Kai tas iškelta ankštėn,
imta teirautis, kas ima iš 
tuose namuose gyvenančių 
žmonių nuomą, kas tuo nau
dojasi.

Sužinota, kad nuoma mo-

nekilnojamų nuosavybių be 
įpėdinių. Vietoje apskrities 
svetimi individai tuo naudo
jasi.

Apskrities prokuroro pa-

Elektrinių instru
mentų paroda

Commonwealth Edison Co. 
savo namuose,, 72 West 
Adams gt., šio balandžio 14 
dieną atidarė parodėlę, var
du “Electric Living.” Paro
dėlė tęsis iki balandžio 26 
d. imtinai. Atidaryta nuo 
9:00 ryto iki 5:00 vakaro. 
Įėjimas dykai.

Parodėlė surengta duoti 
progos chicagiečiams pama
tyti naujus stebėtinus elek
tros naudojimo srity išradi
mus ir pritaikymus namuo
se palengvinti įvairius dar
bus panaudojant elektrinius 
instrumentus, kokių iki šio-

sidarbavimu šis klausimas Įįaį dar neturėta. Iš paro-
bus patvarkytas.

Kompanija kovoja 
prieš didelius 
mokesčius

Edward Hines Lumber 
kompanija, 2431 South Wol- 
cott avė., gavo teismo “in- 
junctįon,” kuriuo laikinai 
uždrausta apskrities iždinin
kui vienaip, ar kitaip kolek- 
tuoti iš kompanijos perso 
nalius mokesčius, kurie, an
ot kompanijos, yra ne tik 
neteisingi, bet ir nežmoniški.

Turtų įkainotojas kom
panijos personalę nuosavy
bę už 1939 metus įkainavo 
960,000 dol. Kompanija tvir 
tina, kad 800,000 dol. per
daug įkainota. Ji užmokė
jo 3,038 dol. Bet apskritis 
nesitenkina ir nori dar apie 
18,000 dol. gauti.

Teismai spręs šį svarbų 
klausimą.

Priešinasi trumpinti 3 
dienu laukimą

Ulinoiso gyvuojančiu Įsta
tymu yra numatyta, kad ga 
vusios santuokos “laisnius” 
(leidimus) poros turi lauk
ti tris dienas iki savo san
tuokos.

Valstybės legislatūroj iš
keltas sumanymas tą įstaty
mo dalį pataisyti — laukimo 
laiką tik iki vienos dienos

Kai kurios organizacijos 
šiam pakeitimui priešinasi. 
Kreiptasi į gubernatorių 
Green, kad jis vetuotų pa
taisymą, jei legislatūra pra
vestų.

dėlės galima įsigyti daug 
naudingų pamokų,'kas gyve-

"Food of the 
Week" programa

Surplus Marketing Admi 
nistration Chicagoj atstovas 
Ellsvvorth F. J. Reilly pra
neša, kad ateinančią savaitę 
Chicagoj bus pradėta vyk
dyti “Food of the Week“ 
programa — šalies saugu
mo programa tikslu stiprin
ti amerikiečių sveikatą ati- 
tinkamiau balansuojant 
dietą.

Ši programa pirmoje vie
toje bus vykdoma tikslu pa
skatinti žmones vartoti dau
giau to maisto, kuris suda
ro perviršį.

Programa bus tęsiama 
per 14 savaičių ir kiekvie
nai savaitei bus skiriama 
viena kuri naudingo maisto

»rownJr
Jt

Nv.
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Kas tai NAUJO* tapo pridėta
lĮstamas

nimą daro lengvesniu ir kas rūšis, kuri bus plačiai api- 
teikia daug įvairių patogu- budinama.

To« put patinamai
pok.ll», b.t Nuull
Old Cold* vidui. 
Visi dabar parduo
dami Old Colds 
yra NAUJI Old 
Colds.

Freeman vėl policijos 
viršininkas

Darbininkams padi
dintas atlyginimas

Streiko pavojaus plieno 
fabrikuose So. Chicago, Ga- 
ry, Pittsburghe ir visur ki
tur išvengta. Darbininkams 
padidjntas atlyginimas 10 
nuošimčių. Sakoma, tas pa
daryta patariant šalies ad
ministracijai.

mų.
Parodėlėje bus galima ma 

tyti Westinghouse elektrinį 
mechanišką vyrą, kurs žing
sniuoja, kalba ir cigaretes 
rūko.

Šis mechaniškas vyras 
apie 7 pėdų aukštas, aptai 
sytas lengvais aliumino dra
bužiais (šarvais), šio vyro 
nuolatinis draugas yra taip 
pat elektrinis mechaniškas 
šuo, kurs urzgia ir loja kaip 
tikrasis šuo.

Be to, yra dar ir kitų įdo
mybių. Specialistai aiškina 
apie vitaminų reikšmę, apie 
įvairių rūšių valgius ir jų 
maistingumą.

Kas turi atliekamo laiko, 
tam tikrai yra vertą pama
tyti, kas naujo yra pasau
ly, kaip sumaniai ir protin-

Ateinančioji pirmoji sa
vaitė bus skiriama slyvoms. 
Chicago mayoras Kelly pir
madienį atidarys kampaniją 
per radiją.

Tokios programos įvyks 
ir kituose miestuose.

Naujas gatvėkarią 
liniją prezidentas

Iš Indianapolis atvyko 
Chicagon Charles W. Chase, 
kurs paskirtas Chicago Sur- 
face Lines prezidentu. Jis 
užima neseniai atsistatydi
nusio prezidento Guy A. Ri- 
chardson vietą.

Chase kitados buvo pre
zidentu Shore Line Motor 
Coach Co. of Gary, Ind.

gai panaudojama elektros Mirė teisėjas Sonsteby
srovė žmonių patogumui .;r
gerovei.

%
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Si iškaba parodo, jog kas tai naujo gali da / 
kuo jum pasitarnaut. O jeigu jūsų ūpui reiki, 
pakėlimo — atsiminkite: Kas lai naujo pridėta 
ir garsiam cigaretui!

Pabandykite Old Gold’s naują, skanią sudėtį 
— praturtintą parinktiniu, importuotu tabak" 
Dar malonesnis cigaretas, kai jam pridėta 1 • 
tai naujo! Gaukite pakelį šiandien!

''NAUJAS — Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamos su Old Go’d bus dar smagesnis.

'n-if Saalausl A., ■kas Tabako prakaįal—Islkūr* VIJ

z fIi

mu

William O. Freeman, per 
12 metų buvęs Evanstono
policijos viršininku ir prieš 6 UgnjageSjaj sužeisti 
porą metų šią poziciją ap-1 iiimajvjimi julvuii
leidęs, iš naujo užėmė poli- Vakar rytą ugniagesių in- 
rijos viršininko vietą. žinąs No. 50 Princeton ir

43rd skersgatvy susidaužė 
su automobiliu. 6 ugniage
siai sužeista. Du sunkiai.

Jį pakvietė tarnybon nau
jai išrinktas Evanstono ma
yoras Ingraham.

ii

America First 
susirinkimas

America First komitetas 
rengia masinį piliečių susi
rinkimą rytoj vakare Chica-' 
go Arena, 400 East Erie gt. 
Vyriausias kalbėtojas bus 
lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh.

Winter Haven, na., mirė 
Chicago miesto teisėjų pir 
mininkas (chief justice) 
John J. Sonsteby, 62 m. 
amž. Jis buvo išvykęs ten 
sveikatą pataisyti. Su juo 
buvo ir jo žmona.

X Kinčinų, žinomų Town 
of Lake biznierių ir “Drau
go” rėmėjų dukrelei Cecili
jai Šv. Kryžiaus ligoninėj 
padaryta operacija. Kinči- 
naitė yra baigus Šv. Kazi
miero akademiją ir lankiusi 
De Paul universitetą.

X Leokadijos ir Povilo 
Krikščiūnų sūnaus, dr. Ed- 
ward F. Krikščiūno, sutuok
tuvės su Pearl Saks įvyks 
baland. 26 d. 11 valandą ry

to, Gimimo Marijos parap. 
bažnyčioje. Dr. E. F. Krikš
čiūnas yra sėkmingas Orai 
surgeon ir jau metai kaip 
praktikuoja dantisteriją 
Hartford, Conn.

X J. Sudeikiui, žinomam 
Town of Lake veikėjui, pa
rap. komiteto nariui užva
kar dr. Brazis šv. Kryžiaus 
ligoninėj padarė operaciją. 
Ligonis parvežtas namo 1630 
W. 46 St.

X L. Čepulis, sūnus žino
mų veikėjų, J. ir J. Čepulių, 
po operacijos Šv. Kryžiaus 
ligoninėj jau parvežtas na
mo ir puikiai jaučias.

X American Legion Av 
xiliary Darius Girėnas Unit 
271 balandžio 23 d. rengia 
kortavimo ir kauliukais žai
dimo pramogą Darius-Girė
nas salėj, 4416 S>o. Western 
Avė. Pradžia 7:30 vakare.

X S. Stautienė, 4016 So. 
Campbell Avė. po operaci
jos Šv. Kryžiaus ligoninėj 
jau grįžo namo ir sveiksta.

^Itehing BtrRiutr 
nisFutnfur 
■or Minty kek

Forąuick relief from itehing of eezema. pimples. 
athlete’s foot. seabies. rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse warld-famous. 
cooling. antiseptic, liąuid D. D. D. Prescription. 
Creaseless. stainless. Soothes irritation and 
ąuiekly stopa intense itch.ng. 35c trial bot tie 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for O. O. O. PRESCRIPTION.

I

Pirmu Kartu Rodo Chicagoj

niinin66 E- VanBuren 
JIUUIU H:45 ryto Iki nak.

Pirmą TJetuvISką
“NEWSREEL”

tik ką rautą
“NAUJOJI LIETUVA”

PASKOLA

HAT LITTLE GARfflE” iBtor-«Mvicartoo»c«^y.T.—By B, Link Į taipgi vėliausias sovietinis judls
“NAUJAS MOKYTOJAS”

vadovaujamas Boriso Chlrkovo

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrauto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth. III. Tel. Oak Uwn I93-J-1

ČIA GAI ŠI 
Ifrelt, ling- 
vals ismo- 
bėjlnml.- — 

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Tel.: CANAL 8887
Mokame 3i/2% Dividendų 

. Ben. J. Kazanauskas, Sec.
I turtas <1 000,000.00
| VIRS r ’

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

Eledrolysis Clinic
Plaukai ISnaiklnaml 
Nuo Veido Ir Ran
ką Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos •▼.».— 8:80 v. t.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kriiipru Crawford and Harrison
Tel. KEDzie 7810

t e

DR. PETRAM 
Vn-EIMS, 

Atstovas

--- ' Iv.

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICF*
175 W. JACKSON BLVD.

8EITE A-1820 
Home Office: Newark, M. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771

mARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETU VIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitė

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?)
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|

. Sutaupysite 40% kuro;
. Apsaugo gyventojų sveikatą;! 
. Padidina namų vertę;

noNtn DOCK WOpL 
Co«M»OAf>»
Fimoui Ukatiuo Boaom 

COMVVtt Bbavm

5orrMlbo»30iMmGi«eFT

tUMtafao* 4Sui ta Gmk ft

Puru BaaOM M LaOM

Hiavy BuiLvmoMAmuuA- 
Mamhvy. Concarrt. Ctc

6.

Taupo namų šilumą; 
Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaigi

Apskaičiavimas Dykai!

Parflplname F.H.A. Paskollnlmna 
ar limokėjlmtm.

i

Mes taip pat •parduodame visokiausių stogų ir lįam; 
dengimo medžiagų. *

ALEX ALESAUSKAS ■>
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Repuhlic 6051|
Wkrehotwe: 9401 8a. Stony Island Ava. tat.

— •


