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GRAIKIJOS LIKIMAS
Dar taip rodos nesenai lai
kraščiuose buvo skelbiama
graikų laimėjimai, Atėnuose
buvo šventės nuotaika. Mat,
graikų karių didvyriški pa
siryžimai darė stebuklus Al
banijos kalnuose.
Tada niekas nenorėjo tikė
ti, jog Hitleris pasiųs savo
legijonus, kad Mussolinio
garbę išgelbėtų. Nenorėta
neišvengiama vokiečių ata
ka ant Graikijos tkėti net ir
tada, kai Hitleris baigė pasiruošimus Romunijoj, Vengrijoj ir Bulgarijoj. Tačiau
kas turėjo įvykti — įvyko.
Graikijos keliais ir vieš
keliais skuba matorizuotoji
vokiečių kariuomenė, Termo
pilu saulę temdo vokiečių
bombanešiai, Olimpe plevė
suoja svastika. Dabar belie
ka klausimas — kur pasuks
naciai po laimėjimo Graiki
joj.

Kun. Aleksandras Skripka
mirė po ilgos ligos
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Taikos pasirašymas

Atėnuose jau plėvesuoja
Hitlerio svastika, praneša

Penktadienį laidotuvėse

Sėkmingas anglų pasitraukimas.

dalyvauja J. E. arkiv. Stritch

Dideli nuostoliai

Australijos karo ministe
ATENAI, balandžio 28 d.
lyg ta lemputės švesa”.
— Atėnuose šiandie plėve ris pareiškia, jog anglų ka
Ligos metu velionis teįs
suoja Hitlerio svastika, kai riuomenės pasitraukimas jū
tengė atlaikyti tik vienerias
tuo pačiu laiku vokiečių mo ra vykstąs sėkmingai.
mišias — šv. Antano šventė
torizuotosios kolonos veržia
je, 1940 m.
si į pietus pro Peleponesą, Italai Korfu saloj
Laidotuvės
pro kur traukiasi Anglijos
ROMA, balandžio 28 d. —
Kun. A. Skripkos kūnas iš
kariuomenė.
Italijos karo vadovybė pra
ligoninės vakar vakare perneša, jog fašistų kariuome
keltas į kleboniją.
nė okupavusi Graikijos va
Ketvirtadienį 7 vai. vakakariniam pajūryj esamą Kor
Į re grabas bus perkeltas iš
Amerikoj
fu salą.
klebonijos į šv. Kryžiaus
Korfu yra sterateginiai
bažnyčią. Gedulingąsias pa
NEW YORKAS. — Ameri- svarbi, nes ji saugo įėjimą
maldas celebruos kun. Baltu
ItneuntnO)
kos Darbo Federacijos pir- į Adrijos jūrą.
tis, Gimimo Švč. Panelės
Gen. Tsolahoglo, graikų armijos vadas Epirus provin
mininkas VVillam Green ir
par. klebonas; deakonu — cijoje, Larissa mieste pasirašo paliaubas su vokiečių
vicepirmininkas Woll krei Nauji reikalai
kun. Cižauskas; subdiakonu vadais. Apie 300,000 graikų kariuomenės pasidavė vo
pės į darbininkus prisidėti
BERLYNAS, balandžio 28
— kun. Martinkus.
kiečiams. Tuo būdu vokiečiams pagreitintas Graikijos
prie paramos Anglijai.
d. — Vokiečių stebėtojai
Pamokslą pasakys kun. užkariavimas. Graikų karalius smerkia vado pasidavi
Berlyne pareiškia, jog svar
mą.
Briška.
.........
;
SAN FRANCISCO. — Maža biosios kovos Graikijoje bai
Laidutuvėse, kurios įvyks
Alcatrazo kalinių grupė pla gta ir jog vokečių kariuome
penktadienį 10:30 vai., daly
navo pasiginklavę peiliais ir nė dabar esanti pasirengusi
TURKIJA IR RUSIJA*
vaus J. E. arkivyskupas Sa "LAISVIEJI PRANCŪZAI"
revolveriais pabėgti iš kalė naujiems žygiams Kokie tie
muel A. Stritch.
Anglijos ministeris pirmi
KONCENTRUOJA KARIUOMENĘ
naujieji žygiai nepasakoma.
jimo.
Gedulingąsias mišias atlai
ninkas savo kalboje sekma
Vokiečiai pripažįsta, jog
kys velionis pusbrolis kun.
•
dienį davė suprasti, jog ga
VICHY, balandžio 28 d. niam kampe yra stotis gele- WASHINGTONAS. — Pre Peleponeso pusiasalio geo
Kazimieras Skripka; deako
lima tikėtis vokiečių atakų
lis kun. Juozas Skripkus, šv. nu kun; Juozas Skripkus; — Prancūzij&S vyriausybė žinkelio kuris jungia Etiopi- zidentas Rooseveltas išleido grafija duos progos mažės
keturiose vietose — Ukrai
šiandie praneša, gavusi ži- Į jos sostinę Addis Ababą su įsakymą, kuriuo “užšaldyta” nėms karinėms grupėms dar
Pranciškaus seserų, Pitts- subdeakonu kun. Statkus.
non, per Turkiją Suezan, per
nių, jog “laisvųjų prancū- ’ Jibuti, Prancūzijos Somali- Graikijos finansai Ameriko ilgokai pasipriešinti vokie
burglie, Pa., kapelionas; puBe
kitų
giminų
velionis
pa
Ispaniją Gibraltaran ir inva
čiams, bet šie mažesnieji ka
sserė Josefina širvid, kuri liko pusseserį, kuri yra šv. zų” kariuomenė, padedama jos uostu prie Adeno įlan- je.
zijos bandymų Anglijon.
ro veiksmai nepareikalaus
Anglijos motorizuotų dali- kos.
Šios visos atakos yra ga-1 nuolatinai būdėj° Prie US°- Pranciškaus vienuolyne.
•
vokiečių didesnės kariuome
nių, susikoncentravo pietinėj
Kiti gen. De Gaulle pasekė
1 nio ir ligonines seserys.
limos, nes vokiečiams Ukrai
CHICAGO. — Gen. Frank nės.
Prancūzijos Somali joj.
jai išlaipinti Zeiloj, kaimyni
na svarbu maistui, Suezas ir Ilga liga
Aiken, Airijos apsaugos mi Nuostoliai laivams
Pranešime sakoma, jog ko nėj Anglijos Somalijoj.
Pasaulyj
Gibraltaras, kad nutrauktų
A. a. kun. Skripka ligoniVokiečių pranešimai iš
lonijų ministerija davusi tin
Ministerijos pranešime sa nisteris ir premjero de Va
anglų susiekimą, o invazija nėję išbuvo devynioliką mėlerą
asmenis
pasiuntinys
pa

Graikijos sako, jog per pas
karnas instrukcijas Prancū koma, jog “laisvieji prancū
Anglijon gi yra pats vokie- nėšių.
reiškė
Chicagos
airių
organi
kutiniąsias dvi savaites suža
BERLYNAS. — Dėl neži zijos Somali jos gubernato zai” nesėkmingai bandę įkal
čių karo kulminacijos tašPirmą kartą ligoninėn nu nomos priežasties netoli Aal
riui, kad būtų išvengta kolo binti kolonijos kariuomenę zacijų suėjime, jog Airija pa lota apie 400,000 tonų Anglikas.
gabentas 1939 m. spalių mėborgo, Danijos, nuskendo 1,- nijos perėjimo į gen. De pereiti Anglijos pusėn. Oriai liks neutrali ir kovos tik už- jos laivyno.
nesj. ka. namuose paslydęs
Suoraijos krovin|
Vokietijos karinis kalbėto
Gaulle pasekėjų rankas.
vis numetęs lapelių visose pulta.
nulūžo koją. Vel.au js,galėjo |aivas
jas pareiškė, jog anglų nuos
RUSIJOS PROBLEMA
Gen. De Gaulle kariuome prancūzų stovyklose, ku•
cukrinė liga.
nė, sakoma, sukoncentruota riais raginama prancūzus WASHINGTONAS. — Ang- toliai Graikijoje prašokstą
Tačiau kad naciams prisi
1940 m. sausio mėn., po
Daouanleh,
pačiam karius pereiti anglų pusėn su l«es pareikalavimui vis didė- anglų nuostolius Dunkirke.
TOKIJO. — Japonijos im prie
eitų kovoti su rusais ir tur trumpos pertraukos vėl grį
Atėnų okupacijos metu.
jant ir kasyklose streikams
kais, būtų abejotina, ypač žo ligoninėn, kur jis atšven peratorius Hirohito rytoj Prancūzijos Somalijos pieti- ginklais ir transportu.
pasak
Vokietijos žinių agen
tebevykstant, manoma, jog
švenčia
40
gimtadienį.
Ta
po tragedijos Balkanuose.
tė ir 50 metų kunigavimo
i Prezidentas įsakys anglių ka tūrą, sostinėj gyveną vokie
proga Japonijoj paskelbta
Maskvos karo štabas ge- jubiliejų.
čiai džiaugdamies sveikino
sykloms darbą pradėti.
rai žinojo ir žino savo kari- i Tą proga jis pats mišių tautinė šventė.
Ragina japonus
Lindbergas
vokiečių kareivius, kai tuo
nį nepajėgumą, o turkai, ku-! laikyti jau negalėjo, bet iš| NEW YORKAS. — Ame tarpu graikai tyliai žiūrėjo.
pasitraukia
LONDONAS. — Ankaros tartis su Amerika
rių padėtis po Balkanų kam- klausė mišias, kurias atlaikė
Atėnai paimta be kovos ir
rikos transportinis laivas
radio pranešė, jog įvairiose
panijos pasidarė labai nepa kun. J. Skripkus.
nė viena bomba nenumesta
Leonard Wood vakar per
Turkijos vietose buvo jau TOKIJO, balandžio 28 d. iš U. S, aviacijos
vydėtina, vargu kad įsteng. .
senoje Graikijos sostinėje.
Lengva mirtis
pietus išplaukė į Neufoundčiamas žemės drebėjimas. — Kai kurie Japonijos sluog
tų atsispirti didesniam vo
A. a. kun. Skripka merdė
NEVV YORKAS, balandžio landą. Laivu gabenama įvai
kiečių spaudimui.
Nuostolio nepadaryta.
Gausūs nuostoliai
sniai reiškia įsitikinimo, jog 28 d. — Col. Charles A. rūs karo reikmenys.
ti pradėjo sekmadienį po pie
Tad labai galima, kad vo
tų. Ir palengva gęso.
Japonijos-Amerikos santy Linderberghas šiandie viešai
kiečiai javus iš Ukrainos
Portsmouth atakose
Pusbrolio kun. J. Skrip- AMSTERDAMAS. — Olan kiai turėtų būti geresni. Šių paskelbė laišką, kurį pasiungautų tik pasiuntę Kremkaus pareiškimu velionis mi dijoj jau pradėta apriboti ir sluogsnių įsitikinimą šiandie tė Prezidentui Rooseveltui Vokiečiai valą
LONDONAS, balandžio 28
liun griežtą reikalavimą, o
rė labai lengvai. “Užgęso, bulvių vartojimas. Vienam
Masanori‘ pareikšdamas savo nusistat.y jugslavų sostinę
d. — Vakar naktį vokiečių
Turkija gali sutikti praleisti I
asmeniui į savaitę leidžiama viešai pareiškė
mą rezignuoti iš Amerikos
lakūnai pravedė smarkias
vokiečių kariuomenę irgi be1
Ito, vienas žymiųjų Japoni-1
apie tris svarus.
BUDAPEŠTAS,
balandžio
aviacijos atsargos pulkinin
atakas ant Portsmoutho, bet
si. Sakytum, Europoje laiskarinio pasipriešinimo.
jos žurnalistų ir laivynn ži- (
28
d.
—
Keleiviai
iš
Belgra

ko.
i vosios taūtos priėjo savo gy
vyriausybės pranešimai sa
novų, kuris ragina Japonijos 1 Aktyvioj tarnyboj Lind- do, Jugoslavijos sostinės,
KAIRO.
—
Prie
Tobruko
venimo kelio galą.
ko. j°8 gyvybės aukų esą
užsienio ministerį Matsuoka' berghas buvo tris kartus — praneša, jog jau palaidota
KELIO GALAS
padėtis
nepasikeitus.
Prie
maža.
Tačiau visados, kai padė
vykti Washingtonan pasita 1925 metais kapitonu, 1927 6,000 žuvusių žmonių ir mie
Sollum
priešo
kariuomenė
Kiti vokiečių orlaiviai nu
Tikėtis, kad Ispanija pasi tis susidaro sunkiausia, kai
sto
gyvenimas
grįžtąs
į
nor

rimams.
nuo
vakar
dienos
nepažengė
metais kelias savaites ir 19metė bombų pietvakarinėj
priešintų Hitlerio reikalavi siaučiančios audros, rodos,
malias
vežas.
pirmyn.
Pasak Ito, Matsuoka ture- 39 metais, kai apvažinėjo
Anglijoj ir šiaurrytinėj Ško
mams yra beveik neįmano- ims ir viską sunaikins, staiVokietijos
karinė
vadovy

tų pasitarti su Prezidentu Ameriką peržiūrėdamas avitijoj, bet gyvybės aukų ne
ma. Vokiečiai Ispanijos iki ga švysteli saulė (tik ne Sta
•
bė organizuojanti naują mie
šą.
šiol neokupavo greičiausia lino) ir vėl nušvinta dienon, SOFIJA, Bulgarija. — Bul Rooseveltu, kad “įtikintų Į acijos įrengimus.
sto vadovybę. Miesto dar
Baltieji Rūmai šiandie
Anglijos lakūnai pravedė
todėl, kad Ispanijoj jaučia- Galima tikėtis, jog ir šiuo garai užėmė Skoplje apylin Ameriką suprasti Japonijos
bams
pristatyta
žydai
ir
ka

atakas ant Hamburgo, kurio
mas aštrus maisto truku- metu Europoje nušvis saulė. kę, Jugoslavijos Vardar slė politiką” ir pašalintų karo apie Lindbergho rezignaciją
ro belaisviai serbai.
se panaudota naujos smar
mas.
Suklups Hitlerio legijonai nyje. Naujai užimtąsias teri debesis, kurie susidarė pap nieko nepareiškė. Taip pat
šiltoka. š?aurės
Giedra ir
kaus sprogimo bombos. Pa
Bendrai, laisvosios Euro kur nors. Labiausiai nelauk torijas lanko karalius Bori rasto amerikiečių įtarimo ir nieko nepaaiškino ir kariuo
menės žmonės.
vėjai.
daryta žymių nuostolių.
nesupratimo.
pos ateitis atrodo labai tam- toj vietoj.
sas ir ministeriai.

CHICAGO, balandžio 29 i
d.
Sekmadienį vakare, šv.
Kryžiaus ligoninėj mirė ilga
mėtis šv. Kryžiaus parapi
jos klebonas kun. A. Skrip
ka.
Prie mirties patalo buvo
ligoninės kapelionas kun. F.
Juškevičius; velionio pusbro
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
kos Žiniose” gražiai aprašė ir neseniai iš Lietuvos at
Pranas Jasutis.
vykęs dr. J. Naujokaitis. Aną savaitę buvo atvykęs A.
Velykų dienų suruošta mo Sirgėda. Užsidarius kvotai
kytojos Onos Bandžiūtės ir okupuotoje Lietuvoje, Kana
amerikiečio Jono Buroko iš dos lietuviams teko proga
lengviau gauti kvotines vi
Cambridge, Mass., susižiedazas ir jau ne vienas lietu
vimo vakarėlis. Montrealievis tuo pasinaudojo.
čiai, matyt, neteks savo veik
lios Onutės. Montrealį ne
Tas kurs gelbsti vieną
užilgo paliks ir Antanas
Vaitkus, gavęs vizą išva gimtojo krašto sūnų,
yra
žiuoti į Brooklyną pas žmo brangesnis už šimto priešų
ną Eleną, buv. Nuobaraitę. išnaikintoją.
Vizos reikalais Čia viešėjo
Bosiuje

Atgarsiai iš Juozapu baliaus
Gary, Ind. — Kovo 23 d. kos. Matė didelius plotus ap-

Šv. Kazimiero parapijoje
buvo suruoštas Juozapų baliūs. Daug garbės buvo suteikta mūsų klebonui kun.
Juozui Marčiui ir pagerbti
mūs parapijos Juozapai. Baliuje dalyvavo klebono draugai trys svetimtaučiai kunigai, kun. V. Vaičiulis iš Indiana Harbor, miesto majoras, daug svečių iš toliau ir
labai daug publikos. Pašakyta reikšmingų kalbų ir sudėta daug linkėjimų.

sodintus bulvėmis, kurios
tuo laiku jau buvo kasamos,
Auginama raudonos bulvės.)
Matė valomus daržus kopūstų, morkų ir petruškų. Vai-!
siniai sodai buvo pranokę, i
Darbininkai didžiumoj meksikonai. Jiems mokama $1.00
į dienų už darbą fanuose,
Darbininkai labai skurdžiai
gyvena menkose, šiaudinėse,
daug menkesnėse negu mūsų garažai, grintelėse su vienu langeliu. Stogai dengti
kornų stiehais.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS
Res

0958 So. Talman Ave.

isARIAi

Tel. OANal 6122

Tai mūsų parapijos vie
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMIock 4848
nybės bankietas. Suvedus i Simonas Brazauskas yra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sąskaitas, pasirodė balius senas mūs kolonijos gyven
2201 VVest Cemiak Rd.
tojas
ir
veikėjas,
parapijos
parapijai davė pelno $177.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v »
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
komiteto narys. Daug pasi-|
REZIDENCIJA:
Ketvirtad.
ir Nedėliomis susitarus.
/eiykų švenčių belaukiant, darbuoja prie parapijos nuo
6631 S. California Ave.
2423 VV. Marųuette Road
Telefonas REPubiic 7868
ua dienį prieš Velykas savybių.
»eik pusė parapijos ėjo iš
Ofiso tel. VIRginia 0036
Korespondentas
.
‘>1____ •
("Draugas” Acme telephoto i
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
pažinties, o Velykų sekma
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos, Gary, Indiana, bažnyčioj Velykų rytą. Klebonas
PHYSICIAN AND SURGEON
dienį prie šv. Komunijos. Su
kun. J. Martis, po Prisikėlimo procesijos, teikia žmonėms palaiminimą Šv. Sakramen 4645 So. Ashland Avenue
dvasine pagalba buvo atvy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tu. Nuotrauką padarė Post-Tribune, vietos anglų laikraštis.
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
kęs iš Chicagos kun. MačiUNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
lionis, MIC.
Nedėliomis pagal sutartį.
tono. Jaunajam kunigui pa
Nedėliomis pagal sutartį.
iį
Office tel. YARda 4787
gerbti
parapijos
salėje
ge

/Velykų rytą jau 4 vai.
Lietuvos Vyčių organizaTel. CANal 0257
Namų tel. PROspeet 1930
Rea. tel.: PROspeet 6659
gužės
4
d.
ruošiamas
viešas
žmonių buvo pilna bažnyčia.! c*j°s 29-tas seimas įvyks š.
Tel. YARda 5921.
hankietas.
Res.: KENwood 5107
Prisikėlimas, iškilminga vai- m- rugpiūčio 12, 13 ir 14 dd.
Baltimore,
Md.
—
Klebo

So.
Boston,
Mass.
—
Vie
kūčių procesija, seselių iš-'šv- Vincento parapijoj, Pitts
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
puošti altoriai, gražus cho- hur&h> Pa. Šį seimą su di-j nui kun. J. Lietuvnikui mū tos klebonas kun. Pr. VirGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sų
parapijoje
praėjusios
Ve

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
mauskis
šio
birželio
pradžio

ro giedojimas ir skaitlinga idžiausiu atsidavimu ruošia
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
lykos buvo 48-tos. Dalyva je sulauks kunigavimo 25
vietinė
62-ra
L.
Vyčių
kuo

756 VVest 35th Street
0 iki 9 vai. vakar*
minia žmonių darė jaudi
vo ir jis procesijoje, pasi metų sukakties. Kai kurios
pa
ir
tikisi
jį
padaryti
visais
nantį įspūdį.
remdamas lazdele. Jo veidas draugijos jau rūpinasi tą
LIETUVIAI DAKTARAI
Montreal, Canada. — Pa
Velykų šventėse puikiai atžvilgiais sėkmingu.
skaistus, primenąs energiją svarbią sukaktį tinkamai at rapijos ir choro nariai, kle
paremta ir parapijos reika
Atsižvelgiant į laikų rim ir jo didelę veiklą praeityTeL YARda 3146
žymėti.
bonui karštai pritariant, su
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
lai: sudėta $336.00.
tį ir ypač, į mūsų tėvynės je. Per daugelį metų jis bu
2 iki 4 ir 7 iki 9
Priims
kunigo
šventinimus
rengė
varg.
žižiūnui
netikė

DANTISTAS
Atvelykio margučių baliu Lietuvos nelaimingą padėtį
Pirmadieniais:
2 iki 4 ir 7 iki 9
vo vienas, atliko didelius
Gegužės 1 d. Šv. Jono se tą pagerbimo vakarą, kurio 1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais
11 iki 12
je susirinkę parapijiečiai ir šis seimas yra nepaprastai
darbus, neturėdamas jokių • minarijoje, Brighton, Mass.,
Antradieniais, Ketvirtadieniais
metu pasakyta jausmingų
susinešę margučius, parapi didelės svarbos ne tik Lie
Penktadieniais
atostogų. Galėtų ir daugiau kunigo šventinimus priims kalbų ir įteikta $50 dovana Valandos:ir10-12
ryte, 2-6, 7-9 P. M.
jos salėje laiką leido links tuvos Vyčių organizacijai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darbuotis, kad tik kojos bū Jonas Zuromskis, iš S. Bos3147
S.
Halsted
St., Chicago
jo
keliems
kūriniams
išleis

mai.
bet ir visai mūsų visuome tų sveikesnės.
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343 Šo. Halsted Street
ti. Jo meninę veiklą “Muzi
Grįžo iš atostogų
ir Šeštadieniais
nei. Tad nuoširdžiai kviečia
Valandos: 3 — 8 popiet,
Simonas Brazauskas su me šiame seime dalyvauti ne
Tel. CANal 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Čia daug kalbama apie DR. KARL NURKAT
savo broliu Jurgiu ir jo šei tik L. Vyčių organizacijos
Kalvarijų stočių statybą MaBukite Malonus
(Nurkaitis)
ma buvo išvykęs atostogų į atstovus, bet ir svečius, mūrianapolyje. Būtų gera, kad
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SAVO AKIMS
Texas valstybę trims savai-’ bu veikėjus bei vadus ir tuo kiekviena parapija prisidė
PHYSICIAN AND SURGEON
2155
VVest Cermak Road
Tik viena pora aklų visam gy
2158 West Cermak Road
tems. Apvažiavo daug mies- prisidėti aptarti ir nustaty
OFISO
VALANDOS
venimui. Saugokit jas. leisdami
tų. Tuo reikalu reiktų su
Ofiso toL CANaJ 2345
liekzamlnuott jas moderniškiausia
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
tų, kaip Rioanda, St. Beni- ti jaunimo Ateities veiklos
metodą, kuria regSjlmo mokslas
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
šaukti katalikų susirinkimė
ir pagal antartį.
gali sutelkti.
Trečiadieniais pagal sutarti,
to ir Branville, kuris stovi eigai.
32
METAI
PATYRIMO
Rea. Tel,: HEMIock 0100
lius, kur būtų parenkama
Ofiso TeL:
Reeid. TeL:
pririnkime akinių, kurie pašalina
prie Meksikos rubežiaus. SaA. J. Mažeika,
visą
aklų
įtempimą.
VIRginia
1886
PROspeet 383
smulkių aukų. Prie bažny
Tel. YARda 2846
ko, tuo laiku lijo be pertrauL. Vyčių centro pirm.
čios durų girdėjau moteris Atsakančiai ir prieinama kai Dr. John J. Smetana
na pritaiko akinius.
tariantis susidėti vienai sto
Dr. J. J. Smetana, Jr.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
Kiekvieną
dieną
randasi:
OPTOM ETRISTAI
čiai
įrengti;
kitos
žadančios
1853 VVest 35th Street
Early Discovery of Tuberculosis Helped This Giri
4645 So. Ashland Avenue
1801 So. Ashland Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vėliau duoti, kai karas užsi DIDŽIULĖJE BUDRIKO
Kampas 18-tos
KRAUTUVĖJE
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vat
baigsiąs Europoje. Bet kam
Telefonas CANAL 0523 — Clilcaco
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.
OFISO VAI.ANDOS
3409 So. Halsted Street
i to laukti ? Geriau duoti da
Kasdien f.00 a. m. Iki 8.30 p. m.
Telefofnas; HEMIock 5849
Treč. Ir aeftt: 9:00 a. m. Iki
TeL Yarda 3089
bar.
J. K.
7:10 p. m.

DR. S. BIEŽIS

CR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

Lietuvos Vyčiu
seimas

DR. T. DUNDULIS

48-I Velykų
procesijoj

25 metu kunigavimo
sukaktis

DR. A. J. BERTASH

Iš Kanados lietuvių
gyvenimo

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIONAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WIIIWš" «•

DR. S. J. GLORIOSO
Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
įstaiga Chicagoje

DR. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Ave.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 lkl *
Nedėllomls pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

CHICAGO:

She worked hard, ptayed hard,
Her doctor took an X-ray of her
felt 111.
chest. Dlagnosis: early tuberculogls.

DR. G. VEZELIS

Ofiso valandos:

OPTOMETKIC
EYE SPECIALIST

J. PHILLIPS

4631 So. Ashland Ave.
TeL TARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

831 South VVestern Avenue

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9

4729 So. Ashland Ave.

Telephone — SEEIey 0970
MEl/ROSE PARK:

ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEEIey 0434.

(2-troe labos)
TeL MlDway 2880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. p to, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

5 Broadway
Teleplione

—

Melrose

Park

Tel. Cicero 1484

9933

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.

NAUJOJ VIETOJ

Dr. Wm. M. Tully
Dr. V. M. Dempsey
DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE.
(virš Andes Candies)

Tel. YABds 2148
ŽEMOS KAINOS
Proper

helped

k®*1“’

care

ln

a

sanatorlum

'bi8Ch^d!

A healthy young

to reatore her to good gir| again, aho heada for home.
Ptotoi: fjMj, m,ulni

18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

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

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavemams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

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

DR. A. JENKINS
FRANK VIZGARD,

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPubiic 1538—9

JI

Ofiso telefonas PROspeet 6737

Namą taiafonaa VIRgiai* MU

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

»

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0094
Res. teL PLAza 8800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomie nuo 10 iki 12 vai, dieną

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

Oea. Skorupskis
4

i

»

t

Neteks ir to, kas buvo palikta

I

DKXUGXB

Antradienis, bal. 29 d., 1941
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Sov. Rusija Net Šluotų Lietuvoj Nereiks Net
Nepasigamina
Mokėti Skaityt

’J

Keliamas klausimas ūkininkams, kuriems buvo pa
liktu po 30 ha; sumažinti iki 10 ha. — Lietuva
ubagų kraštas, kaip Sov. Kusi ja.
Iš okupuotosios Lietuvos pais siekia maskolių bolšegauta žinių, kad bolševikų ( vikai.
partijos viršūnėse gyvai dis-1 Mūsų informatorius tvir- f
kutuojamas klausimas įvyk tina, kad kai kurie lietuviš
dyti naują “žemės refor kos kilmės bolševikai esą
mą.” Būtent, keliamas klau priešingi tokio visuotinio
simas sumažinti normą, ku ubagyno įsteigimui. Jie įro
ri palikta naudotis buvu dinėja, kad kolchozai prives
siems savininkams, nuo 30 tų prie galutinės Lietuvos
iki 10 hektarų, šitokios ‘ re žemės ūkio dezorganizaci
formos” šalininkai
ypač jos. Jie panaudoja net tokį
yra maskolių “tavorščiai,” savaime įtikinantį argumen
kurių pilna “laisvosios” Lie- tą, kad dar dabar, nežiūrint
tuvos žemės ūkio komisarių-1 visų eksperimentų, Lietuvos
te. Mat, maskoliai yra gavę žemės ūkis pajėgia pasiųsti
iš Maskvos instrukciją pri tam tikrus maisto produktų
vesti Lietuvą prie kolchozų kiekius į sovietų Rusijos
baudžiavos. Tuo tarpu 30 miestus, neskaitant to fak
hektarų “buožės” yra laiko to, kad pusė milijono didu
mi kliūtimi šiai Stalino “ge mo okupacinė Maskolijos
neralinei linijai.” Suskaldy- J kariuomenė minta Lietuvos
dami ūkius iki 10 hektarų. J duona. Tuo tarpu kolchozabolševikai siekia, iš vienos cija visiškai pakirstų Lietu
pusės, padidinti sovietinių vos žemės ūkį, nuo ko nu
valstybinių dvarų-sovehozų kentėtų pati sov. Rusija, ku
plotus, o antra vertus — pa ri nepajėgia išsimaitinti.
versti Lietuvą ubagynu ir
Kuo pasibaigs šios disku
tuo visiškai sulyginti mūsų sijos, šiuo tarpu dar sunku
tėvų kraštą su kitomis “bro pasakyti. Tačiau pats pana
liškomis
respublikomis.” šių pianų svarstymas jau
Tuomet bus lengviau įvesti yra po okupuotąją Lietuvą
ir sovietų baudžiavą-kolcho- pasklidęs ir dar labiau pa
zus, nes ubagui visvien kur kirtęs Lietuvos ūkininkų pa
gyventi.... Kaip vienas as sitikėjimą. Viena jų viltis
muo yra išsitaręs, bolševiz lieka, būtent, kad okupantai
mo bacilui veistis yra reika iš Lietuvos bus- greičiau iš
lingas skurdo mėšlynas. To vyti, ne kaip jie suskubs
kias sąlygas okupuotoje Lie įvykdyti savo beprotiškus
tuvoje stachanoviškais tem- ir kriminalinius planus.

Bolševikinę Lietuvą apni
ko nauja nelaimė. Kaip ži
noma, Maskvos valdžia, po
23 metų valdymo pastebėju
si, kad Bolševikijoje nesu
gebama vietoje pasigaminti
net šluotų (“Pravda” minė
jo pavyzdžius, kad šluotos į
Maskvą vežamos iš kelių
tūkstančių kilometrų atstu
mo!), paskyrė tam tikrus
kreditus vietinei pramonei
skatinti. Tad ir okupuotąja!
Lietuvai tekusi

tam

A. Paukštys, “Kauno Audinių” kultūrinės komisijos
pirmininkas, skelbia, kad ei
na “kultūrinis” darbas ta
me fabrike. Pagal Maskoli
jos pavyzdį, ir okupuotoje
Lietuvoje buvo bandyta įves
ti tokį agitacijos triuką. Bū
tent, fabrikuose per darbo
pertraukas darbininkai turi
susirinkti į bendras patal
pas, kur jiems agitatoriai
skaito sovietiškų laikraščių

tikra

suma tokiai pramonei steig; ti. Bet štai maskolškasis pra
, monės bankas, kuris Lietu. voje atidarė savo kontorą,
i viešai skundžiasi, kad jau
praėjo pusantro mėnesio,
kaip jis tuos kreditus turi,
bet ligšiol “negautas nė vie
CDra ukud
A.CH1O leiepnuiul
nas pareiškimas kredito ga
Johnny Haman All-American center while at North- vimo reikalu.” Matyti, pla
vzestern who now plays with the Rams, Cleveland pro
nai dar neparuošti, o Bolše
team, and Miss Jean Potter of Evanston, III. look over
vikijoje viskas eina pagal
presents received before their wedding April 26.
planą!

Neribota Čekistams
Laisvė

Lietuvos Spaustuvių
Likimas

Stalino Laureatai

ištrauUas

A

PauMtyS pra

neša,
kad kelias savaites
darbininkai tokį jų poilsio
trukdymą kentėję, o paskum
atsisakė klausyti nebaigia
mų Stalino liaupsinimų ir
kitokių bolševikinių agitaci
nių frazių. “Taip laikraščių
skaitymas ir nutrūko.” Jau
kuri savaitė mes laikraščių
nebeskaitome,” liūdnai kon
statuoja Paukštys. Bet da
bar esą sugalvota įtaisyti
garsiakalbius ir per juos
perdavinėti
gramafoninee
frazes apie Stalino “genia
liškumą.” Pasak Paukščio,
“manau, kad mūsų pavyz
džiu turėtų pasekti ir kitos
įmonės.”

Josifo Visarionovičio pad
laižiai literatai išėjo, kaip
sakoma, į platųjį pasaulį.
Salomėjos Neries “Poema
apie Staliną” esanti išversta
į azerbeidžančių kalbą. Kabardiniečių kalba pasirodžiu
sios P. Cvirkos apysakos, k u
rio viena apysaka kartu su
L. Giros eilėraščių atspaus
dinta taip pat Maskvoje lei
džiamame kiniečių kalba laik
raštuke. Vienu žodžiu, ga
Įima laukti, kad “kultūrin
gasis” sovietiškasis pasaulis
dabar įvertins šiuos okupan*
tų pastumdėlius ir suteiks
staliniškas premijas.
Maskolijos
valstybinio
banko Lietuvos kontoros
planinio ekonominio sky
riaus viršininku paskirtas
“tovarišč” P. N. Kozlovskij.

Rygoje mirė poetas Eu
genijus škliaras, ilgą laiką
gyvenęs Lietuvoje ir išver
tęs į rusų kalbą nemaža lie
tuvių poezijos kūrinių.

Okupuotosios
Lietuvos
bolševikinių profesinių są
UNIVERSAL
jungų centro komitetas pa
RESTAURANT
pildytas naujais vadovais:
Suteikiam Patarnavimą
“tovarišč” Derevnin paskir
Vestuvėms, Krikštynoms ir
tas kažkokioms neaiškioms
kitokiems Bankietams
Galime
pranešti,
kad
Lie

Linksmas
Patarnavimas
funkcijoms,
o “draugas”
Visiems
tuvos
darbininkai
tikrai
yra
Šapiro gavo paskyrimą į
756 W. 31st Street
“masinio kultūrinio darbo” pasekę Paukščių, bet pir
mos
dalies
konstatavimu:
A. A. NORKUS, Sav.
skyriaus vedėjo vietą.
būtent, “taip laikraščių skai
Tel. Victory 9670
tymas ir nutrūko,...”
Tekstilės fabriko “drobė”
darbininkai buvo priversti
pasižadėti, kad jie dalyvaus
,<
. .
. _
socialistinėse
katorginelenktynė3e „et iki šių
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
metų pabaigos. Be to, dar
bininkai maldauja įvesti
U2 VIENĄ DOLERĮ
akordinius atlyginimus. . . .
Taip bent rašo bolševikų
partijos organas “Tiesa.” O
jai netikėti juk būtų nepa
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite
dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
togu!
už vieną dolerį.
,
Tik
pamanykite,
už
vieną
dolerį
naujiems
skaitytojams
Nuo kovo 6 d. Kaune pra
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
dėjo veikti Maskolijos pra — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
monės bankas, kuris čia ati
šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
darė savo kontorą.
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą'’ už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Kažkoks A. Kačius prane 
Vienas Kauno GPU agen
ša apie subolševikintųjų oku tas, atvykęs į įtariamojo bu
puotosios Lietuvos spaustu- tą, savo aukai parodė ordevių veikimą. Pasak “Tarybų I rį, kuriame, be kita ko, buLietuvos” laikraščiai kas- vo pasakyta, kad orderio
dien vėlinami. Vilniuje nei pareiškėjas turi teisę daryti
viena rotacinė mašina nevei kratas, suimti ir, reikalui
kia. Iš Kauno į Vilnių išvež esant, įtariamąjį sušaudyti
ta buvusi Norkienės spaus (!). Nesunku įsivaizduoti
tuvės rotacinė mašina. Bet kaip pasijunta toks nieku
ji sukrauta sandėlyje. “Ma dėtas “įtariamasis,” kuriam
f
šinos dalys apverstos malko pakišama persiskaityt! taip
mis, šiukšlėmis. Mašina ir žiauriai surašytas sovietiš
Vienas “Draugo” skaity- < taip pat ir sūnus. Lorenciedabar tebėra sandėlyje, bet kosios teisinės išminties per
tojas gavo laišką nuo saviš- j nė, jo žmona, ko nesudurmašinos dalys jau gerokai Įas.
kio iš Marijampolės. Rašo,1 navojo. Kai jį paėmė į kaaprūdijusios.”
Buvusioji
jog Mariampolėj padaryta j Įėjimą, tai sėdi ir rėkia:
.......
_ .... Zavadskio spaustuvė Vilniutiek pakeitimų, kad visko Atiduokit
man sūnų! Ati- .
.
..............
Vilniaus universiteto stu
negalima net surašyti. To duokit sūnų!" Prieš kokią Je U3 vlena
dentų komitetas (atstovy
spaustuvių, bet “ji beveik
bė) yra išvaikytas, o jo vie
liau rašo:
porą savaičių Lorenco žmobe priežiūros.” Iš buvusios toje pradėjo veikti bolševi
“Pas mus dabar vokiečiai na nusinuodijo, liko visai
“Vilties” spaustuvės į “Spin kinės studentų
profesinės
kraustosi į Vokietiją, o iš maža mergaitė ir Lorencas
i dūlio” spaustuvę nugabenta sąjungos. Apie tai praneša
Vokietijos atvažiuoja į Lie- au ta mergaite norėjo į Vorotacinė mašina, kuri yra tų
sąjungų
sekretorius
tuvą kacapai su ilgom barz- kietiją išvažiuoti, bet dabar
moderniškiausia visoje Lie “draugas” J. Valdšteinas.
dom.
suėmė ir laiko kalėjime. O
tuvoje, kaip rašo laikraštis
“Nesenai Kaune sudegė 5 kad raus wžt1 is Lietuvos, “seniai sugedo ir ligi šiol
fabrikai ir Vilniuj keletą tai visi- visi- visk» Palik«- nesutaisoma, todėl ji negali
(nežinau kiek). Visi degė išvažiuotumėm.’
pilnu apkrovimu dirbti.”
vienu laiku. Matyt, kad kas
nors padegė Yra daug ko
DISTRIBUTOB
Pasak “Tiesos,”
Kauno n
rašyt, bet negaliu. Vėliau
didžiajam metalų fabrike,
or
kada nors gal galėsim.
buv. Tilmanso, “smarkiai
Pas mus dabar labai trukdoma gamyba, nes truk
“Tiesa” aprašinėja, kaip
daug sukišo į kalėjimą. No sta įrankių.” Jau prieš aš
taras Kučinskas pateko į ka tuonis mėnesius įrankiai atrodo “nemokamas” gydy
BEERS
Įėjimą už tai, kad norėjo į buvę per atitinkamas įstai mas okupuotoje Lietuvoje.
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
Vokietiją išvažiuoti. Ir kai gas užsakyti, bet “iki šiol Kaune staigiai kraujaplūir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
džiu
susirgo
Virbašienė.
NuKučinską nuvežė į miliciją, dar jokio atsakymo negau
sprendė
padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEO
tai išlipęs iš ,automobilio ta.” Fabrikas taip pat ken vežus ją į ligoninę, buvo at
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
pradėjo bėgt šoferis pradė čiąs dėl žaliavų stokos
ir sakyta, kad nėra vietų, o į
šies produktų.
jo šaukt ir šaudyti. Paskiau blogo mašinų stovio. “Taip pastabą, kad ligonė beveik
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
Kučinską sugavo ir nuvedė pat nusiskųsta, kad įmonė miršta, gautas atsakymas.
greitą ir teisingą patarnavimą.
į kalėjimą. Buvęs Marijam je nėra laikrodžių, dėl ko “Jei miršta, vežkit į kapi
polės Žemės Ūkio direkto skyriuose labai nenormaliai nes, mums nesvarbu!” Gy
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 0808
J
dytojo taip ir nesulaukta.
rius Lorencas ir gi kalėjime, pradedamas darbas.”

Mainai Ant Barzdotų Kacapų

PROGA

JUBILIEJAUS

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

LEO NORKUS, Ir.

Jei Miršta, Vežkit
Į Kapines”

Ambrosia & Nectar
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KNOWSWE'RE MERE BŪT
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GUE%S v/HO BlEnų
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Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois
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Jei nuo 3910 metų lietuviai Jungtinėse Valstybėse yra
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinamo, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštm ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dicnraSčio "Draugo" rėmėjams ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams Jdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytotų skai
čiusi
į,

AMLETO GIOVANJJI CICOGNANI,
Iaodieea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

užrašinėjami savo vardu, lietuviais, tai nemažas yra

nuopelnas kun. A. Skripkos, kuris specialiai vyko į Va

šingtoną (su kun. M. Kriaučiūnu, Meldažiu ir J. Elajum)
pas prezidentą Taftą išreikalauti lietuviams tų teisių.
Tai buvo labai svarbus žygis ir jisai buvo labai sėkmin
gai atliktas.

Mūsų dienraštis velionies asmeny neteko gero bičiu
OT|i' i m1" "iiiim

raščio bendrovės pirmininkas ir artimas patarėjas.

(“Draugas”, balandžio 29

A. a. kun. A. Skripka gimė Lietuvoj 1867 m. Kunigu
įšvehtino “Anykščių šilelio” autorius vysk. Ant. Bara

d., 1916 m.).

200,000 airių sukilėlių jau

nauskas 1891 m., vasario 10 d.

paėmė keletą miestų... Sukikėlių vadas Eoil McNeill nu

Taigi, iš mūsų tarpo pasitraukė dar vienas didis lie

tuvis. Ilgai minėsime jo gražią asmenybę, o jo nudirb
tieji darbai visuomet pasiliks gyvi lietuvių atmintyje

šautas...

ir tarnaus Bažnyčios garbei ir mūsų tautos gerovei.

išsisklaidę

Angly optimizmas

tų būti rodoma nusiminimo. Churchillo kalboj to ne

dinimą ir greitesnį jos įtraukimą į kruviną Europos

įvykiai mūsų gyvenime yra reti.

konfliktą.

Pastatė erdvią mokyklą, kleboniją ir didelę, tikrai gra

žią

(vieną iš gražiausių Chicagoj) bažnyčią. Visą šv.

Kryžiaus parapijos nuosavybę šiandien būt galima įver

tinti netoli pusės milijono dolerių. Mat, tais laikais, kuo
met buvo vedama statyba, tose apylinkėse gyveno daug

lietuvių. Vėliau pradėjo skirstytis į kitas miesto dalis,
įsisteigė daugiau lietuvių parapijų, ir tai, žinoma, sun
kino parapijos gyvenimą, nes mažėjančiam parapijonų

skaičiui sunkėjo skolų našta. Tačiau dirbo savo įpras

pasižada

(vainą,

gadynėj, Marusios vietą ūžė

juos remti. Gana tos anglų

Tasai tuojau bus be galvos!

sukilimą.

Jie

"Marusia

mė Mašenka.

visi

Patarimai

trys

(drauge

“Apie Verdūną renkas to

kia audra, kokios dar nėra

000 kareivių...
•

zonas. Vaikinai,

kurie ruo

propozinkit

merginoms blaivi, kad neat
Pirmyn!

Pirmyn!

Koja

į

(koją

Valio diktatoriai mes trys!
Te užmačios mus nesustoja
Ir kas mums trims ką pa(darys?!

sitiktų

kaip

taip,

vo merginą

nusivedė į sa-

liūną. Po kelių sveiks, dėkui

abu pasijuto linksmi. Tada

Po Svietq
Pasidairius

Hany, aš noriu,

kentėti baisūs skausmai, jis pasiliko optimistiškai nu
siteikęs. Ir taip iki pat savo mirties.

a

Išgirdus tai

mergina net

Lietuvos dailininkams Sta

Ar tai sutampa su šio krašto žmonių nusistatymu ir

rą su Suv. Valstijomis... Sti

linas įsakė pagaminti meno

svoriu pavirto.

ar tai išgelbės susidariusią situaciją, tai yra kitas klau

pri karo partija ragina val

šedevrų. Ir taip: dail. Vieno

neatlaikė ir nabagė mergi

simas, kuriuo kita proga teks pakalbėti.

džią paskelbti karą Ameri

žinskis turi

na tekštelėjo ant floro. Kel-

kai, tvirtindama, kad Vokie

veikslą “Valstiečių mitingas

tijai būtų pažeminimas ame

kaime,” Gudaitis — “Ketu

rikonams nusileisti...”

rių komunarų sušaudymas,”

Reikia gelbėti

Puzinas

Belgijoje,

65

“Deja, raudonieji satrapai daug žiauriau alina mū

sų seną tėvynę, negu carų budeliai. Jų darbai kruvi

ir Gentas

streikas,” Kalpokas “Raudo

milijonų frankų

pabau

dą...

Lietuvon,” o skulp. Punziui

trijų

metrų

Mes čia, laisvoje šalyje gyvendami, neturime sėdė

ti sudėję rankas, kada raudonieji budeliai su lietu
viškų išgamų pagalba drasko Lietuvą, kada jie taip

žiauriai kankina inteligentiją, žaloja jaunuomenę ir
net vaikus, kad tik greičiau priskiepyti savo pašvin
kusį komunizmąT^pavergti šalį nublukusiai Stalino

Amerikonai

Meksiką...

turi

“Gen.

apleisti
Obregon

nedvejodamas pažymėjo

Valstybių

generolui

S.

Scott

Marma jos

damosi taip atsakė Marmai:
ženyt.is nori:

— Kreizis,
manęs

vienos

negali

kyti, tai kaip užlaikysi pa
skui mane ir vaikus?..

Vincas Senaitis nuėjęs pas

savo kaimyną

žaidžia

Moving pikčeriai Lietuvoj

į dienos šviesą jų šlykščius darbus, mes turime orga

nizuotis ir gelbėti tautos gyvybę.

bus rodomi tiktai tokie: “Vė

— Na, Ričard,

pasakyk

jas iš rytų” — raudonosios

man, ar tu esi šeimoje pats

armijos atneštas rojus Lie

vyriausias?

“Draugiškumas” —

kad jei amerikonai neapleis

tuvai ;

Meksiką, juos užpuls 20,000

armėnų meilė Stalinui; “Sa-

indijonų ir meksikonų...”

lavat Julajev”

—

baškirų

— No, greit atsakė vai

ir

kas. — Mama

papa už

mane vyresni....

Rengiamės. • . •

Kaip po tamsios nakties išaušta šviesus rytas, taip

po visų audrų išauš ir Lietuvai laukiamas rytojus.

Bet to rytojaus paskubinimui ir nuteriotos Lietuvos

J'.

atstatymui mes privalome dirbti — nesigailėti mora

-‘.J

lių ir materialių pastangų”.
/i

"Kraujageriai šėlsta"
Tokia antrašte “Darbininkas” deda vedamąjį straips

nį, kurį taip baigia:
“Be to, reikia atsiminti, kad einąs budelio parei

a. kun. Aleksandro Skripkos vardas. Daug kam jis

išsigimėliams - sadistams kankinamųjų klyksmai ir

buvo žinomas ir Lietuvoj, nes velionis dalyvaudavo ir

dejavimai

platesniame mūsų tautos sąjūdyje. Nebuvo, turbūt, nė

žmogui saldi operos muzika. Tadgi, kad daugiau sau

vieno didesnio ir svarbesnio Lietuvos ir, apskritai, tau
tos reikalo, prie kurio velionis nebūt prisidėjęs auka

malonumo padarytų, toks profesionalas budelis pats
iš savo turiningo sandėlio kančių programą paįvairi

ir darbu. Iškilo koks svarbus tautos reikalas, kuriam

na ir padaugina. Tokių išsigimusių asmenų, Stalino

sudaro tiek

malonumo,

kiek

normaliam

reikėjo amerikiečių aukų ir darbo, jisai ir pats pasine

žandarų GPU, sovietijoj yra kokie du milijonai. Jie

ria į darbą, pats aukoja ir kitus karštai ragina būti

gerai apmokami, sočiai maitinami, apginkluoti revol

duosniais savo tautai ir taip pat nuoširdžiai dirbti.

veriais - naganais ir turi beveik neapribotą galią. Ta

vienuolijos, spauda, ilgai

klaiki armija laiko pavergtus Rusijos darbininkus ir

velionį minės, kaipo didelį savo rėmėją. Minės jį ir lie

per nuolatinį terorą įvarė jiems tiek baimės, kad eili

tuvių katalikų organizacijos, kurių jisai buvo uolus na

nis rusas mužikėlis net savo šešėlio bijosi, manyda

rys. Per suvirs 30 metų jisai priklausė prie Lietuvių

mas, kad tai čekistas paskui jį sekioja.

R. K. Susivienijimo Amerikoj. Lietuvių R. K. Labdarių

Dabar tie laukiniai šakalai (tam tikros rūšies vil

Sąjunga stambiom raidėm įrašys a. a. kun. A. Skripkos
vardą į savo istoriją, nes jis buvo vienas iš jos orga

kai, kurie plėšydami lavoną garsiai juokiasi) užgulė
Lietuvą ir drasko jos žmones. Kiekvienas “buržujus“

nizatorių ir nuolatiniu veikėju ir aukotoju. Velionis bu

tai jų numatyta auka. Gi buržujus jų kalboj tai kiek

vo vienas iš tų, kuris kovojo dėl lietuvių teisių ir poli

vienas nekomunistas. Pastaruoju laiku tie plėšrieji

tiniame, ir kultūriniame, ir socialiniame šio krašto gy-

vilkžmogiai ypatingai įsiuto. Ar tai tik nebus ženk

yenime.

las, kad lietuviai smaugiami nesiduoda?”

su

duoda nikelį ir klausia:

saulei. Mes turime tuos vandalus demaskuoti velkant

gas žmogus visiškai išsigimsta ir sužvėrėja. Tokiems

mokyklos,

užlai

penkių metų vaiku. Pagalios

jo, Stalino, stabą.
i

apalpo iš džiaugsmo ir visu

nosios armijos įžygiavimas
liepė nulipyti

ni. Jie šaukiasi dangaus atmonijimo. Ir tas atmonijimas ateis.

“žemės pertvarky

mas,” Bekeris — “Krovikų

turėjo sumokėti vokiečiams

šo:

pagaminti pa

Bra-

Briuselis,

banto provincija

“Garsas”, atpasakojęs skaudžią Lietuvos padėtį, ra

Vargu rasi Amerikoj lietuvį, kuriam nebūt žinomas

Mūsų, lietuvių

tu

būtum mano vaif..

rias kliūtis jo geras būdas. Nepaisant kas neatsitiktų,

apie prieš porą metų sunki liga jį parbloškė, kai teko

kad

Vokietijoj dirbama už ka

ir nemalonumų. Velioniui nemažai padėjo nugalėti įvai

jo bendradarbius, net ir visą parapiją. Ir net tada, kai

Kad drą

draugui Marmai.

siau būtų propozinti, jis sa

tu ramumu ir rimtumu, pakeldamas nemažai sunkumų

jis visada būdavo gerai nusiteikęs. Tai paveikdavo ir

mano

Marma ir tarė:

buvę”... Netoli Verdūno vo
kiečiai surinkę netoli 1,300,-

ženatvės se

Dabar pats

šiatės ženytis,

Palaidosim ją amžinai

pa

jiems vokiečių

galbą.”...
•

kį asmenį mes čia rašome, nes jau vakar plačiai pa

augino į vieną iš didžiausių lietuvių parapijų Amerikoj.

otravilas,” o dabar, Stalino

Pažada

Neabejojame, kad mūsų skaitytojai numano apie ko

linkėj pradėjo organizuoti lietuvių parapiją, kurią iš

Jei kas drįs kelti prieš mus

tina airius prie ištvermės...

galų gale Hitleris būsiąs nugalėtas.

laukė gana gilios senatvės ir švenčia jubiliejų. Tokie

tas 1904 metais ir garsiųjų pasaulyje skerdyklų apy

pradžiugo išgirdę savo bro

sukiįimu... “Laikraščiai ska

buvę numatyti”. Karas eina ir eis, jo frontas plis ir

sauga, kaip vakar rašėme, reiškia Amerikos laivų skan

Y., atvyko į Westville, III., o iš čia Chicagon atkvies

nas 8U motyvais

Vokiečiai patenkinti airių

buvo. Anot jo, visi pralaimėjimai Balkanuose ir kitur

bų nudirbęs lietuvių kunigų patriarchas Vakaruose su

savo tautiečių tarpe. Trumpai padirbėjęs Brooklyn, N.

Visus priversim klausyt jos!

Ranka rankon

Hitlerio pergalių, po visų Anglijos nepasisekimų, turė

ciją anglams ir neleis vokiečiams ją skandinti. Toji ap

Amerikon atvyko 1902 m. ir tuoj pradėjo darbuotis

airiai

žymūs

mo...”
•

reiškėme džiaugsmo, kad daug gražių ir naudingų dar

darbavosi per keturiasdešimtį metų.

ristinėj Rusijoj klestėjo me-

nepaprastai dideliu optimizmu. Manytum, kad po visų

tikras, kad Amerika apsaugos savo siunčiamą amuni

rikon pionierių veikėjų, kuris jos tarpe be pertraukos

(dainą,

Mes demokratiją pasmaugę,
Pasaulio būsim milžinai,

klebono Chicagoje auksinį kunigystės jubiliejų. Tada

tyti prie nedaugelio garbingųjų Lietuvos išeivijos Ame

valdžios

laikas Airijai išsiliuosuoti iš

glijoj, negu šio krašto vyriausybės atstovai. Jisai yra

parap. klebonas. A. a. kun. A. Skripką tenka priskai-

Atsimenat, tavorščiai, ca-

Užtrauksim mes

po Anglijos žiauraus valdy

raštyje minėjome seniausio lietuvio kunigo ir seniausio

ligoninėj mirė kun. Aleksandras Skripka, šv. Kryžiaus

linui.

ministrų pirmininko p. Churchill kalba yra pažymėtina

savo kalboj daugiau pasakė apie Amerikos talką An

skleistos žinios, kad sekmadienio vakare šv. Kryžiaus

suomių balšavikų meilė Sta

priespaudos, jie sako. Atėjo

Prieš porą mėnesių, būtent vasario 10 d., savo dien

jo karsto ir meldžiamės už jo sielą.

anglų

meilė Stalinui; “Masenka”--

Europos diktatorių
marsaiietė

Praėjusį sekmadienį pasakytoji Didžiosios Britanijos

ir, kaip Churchillas sako, laukia daug daugiau. Jisai

mumis. Su skaudžiomis širdimis šiandien stovime prie

pasaulį

lll

trys savo

lių

tinės Amerikos Valstybės jiems duoda didelę paramą

Deja, neilgai tasai garbingasis jubiliatas pasiliko su

“Po visą

persekiojami

Anglai yra optimistiškai nusiteikę dėl to, kad Jung

A. a. kun. A. Skripka

tlCRCS

lio ir bendradarbio, kuris savo laiku yra buvęs dien

/
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Antradienis, bai. 29 d., 1941
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

5
Prof. K. Pakštas

Baltimorėje
Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju
negrai turi 4
(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)
(Tęsinys)
Universitete jis buvo tik-| Jo religinė praktika buvo parapijas
džentelmeno pa- visiems žinoma. Jo gyveni

Ar Jaučiatės Nuvargę
—Be Vikrumo?
skauda galią

— išplitę viduriai?

Kada tik užiike.iifia jūsų žarnos išimiibi viduriai dvokia kvapus ai
trumas. užkirtoji tinta, Imkite FEENA-MINT. Tu malonaus skonio lluosuojuntl, kramtoma guma švelniai
bet tikrai
liuosuoia vidurius. Im
kite
einant gult.
Ryte
jausito tikrą puleiiKvinimą ir atgausite
vikrumą.
Jaunų Ir senų inlltona]
naudojasi nebrangiu FEEN-A-M1NT.

Ir teisingumu jis rūpino- nausl°J°
BALTIMORE, Md. — Šia------ ------ ---- _____
...
. .
. valsty
i,.'' vyzdys.
Jis buvo karališkai me katalikybė buvo visiškai
si
visuose
tautos
ir
J
J
(Tęsinys)
gyvas
ir
veikiantis
pradas.™
n^te
yra
apie
12.000
;
....
T, .
mandagus. Visi kultūringesbes reikaluose. Kai padide-j
°
°
,
. ,
.... . .
m žmonės jaute jam tikrą Daugeliui rodėsi jis esąs be* n,'£rM katalikų iir Jie turi
,
,
Ant vieno suolo, turkiškai sudėjusi kojas, sėdėjo gra davo saly politiniai perse- .
ir gilią pagarbą, kaipo pa- veik tik dvasia, kaip k.)ka! Keturias paskiras savo paraži blondinė ir rūpestingai siuvo sagą į seną sudėvėtą klojimai, jis rašydavo pilnus
vyzdžiui busimųjų puikiai iš moderniųjų laikų šventasis -J '
Tarpe negrų katalikų dar
studentišką bliūzę. Šalia jos stovėjo studentas — maty išminties laiškus į valdžios auklėtų lietuvių. Bet pla- ar jogas. Jaunimas jį adoviršūnes.
Buvo
griežtai
tei

buojasi kunigai josefitai. Jų
ti, tas pats, kuriam ji ir darė tą gerą darbą. Tai buvo
čioms žmonių masėms jo ravo. Keletas stud. draugosingas
lietuviams
ir
žydams
generalinis perdėtinis kun.
aukštas, stambus, bet nerangus vyras, tik labai malo
vardas mažai buvo girdėtas, vių jį išsirinko garbės na- i T
katalikams
ir
laisvama

B. Pastorelli paduoda ži- eiliuotus himnus, dabar da
naus veido, tikriausiai koks ukrainietis. Jis taip pat kal
nors jis buvo didelis var- riu. Jo nemėgo tiktai bruta-.
.
....................
niams. Tai buvo tauriausio
....
....... ._
i ių apie katalikų juodukų ro karjerą pas okupantus
bėjo su stipriu ukrainišku akcentu:
.
gingesniųjų žmonių priete liskesmeji fizines jėgos garmaskolius..
Jis paskirtas
— Taip, aš tau esu labai dėkingas, Varia! — Pas būdo krikščionis humanis lius. Mat masėms supranta bintojai, bet ir jie nesugalNegrai katalikai turi šias švietimo ministerijos “poli
kum jis pasiėmė bliūzę ir apsivilko. — Tai tau, matyti, tas, riteris be baimės ir be mu būdu jis nemokėjo kal vodavo kaip su jo įtaka Lie
tinio auklėjimo’’ valdybos
parapijas:
buvo tikra kančia, bet kas kitas be tavęs būtų ją taip dėmės. Nemėgo ordinų ir bėti ir rašyti. Ir pusinteli tuvoj kovoti.
tuščių atžymėjimų. Jautėsi
Šv. Petro Klaverio
u viršininku su komisaro pa
gerai įsiuvęs.
genčiams, kurių Lietuvoj
vaduotojo rangu. Ligi šiol
Vakacijas megenvo pra- j 565 tikinčiaisiais.
— Taip, o kodėl gi pats negalėjai įsisiūti? Ar ta: kaž kaip apviltas ir nu buvo daug, jo raštai beveik
jo žinioje buvo suaugusiųjų
tau neatėjo į galvą? Ne, ne, atiduok man bliūzę, Grisu skriaustas, kai kartą švie nesuprantami dėl jų griežto leisti Palangoje, o vėliau ke
Šv.
Pijaus
—
2,763.
švietimas, kurioms parei
man šalta, — atsakė blondinė su kapryzu ir koketiškai timo ministeris, nepasaky moksliškumo, kuriame nėra letą vasarų praleisdavo jas
Šv.
Pranciškaus
Ksavero
goms dabar paskirtas Ge
ramiame užkampy Kačergi
damas reikalo, jį pasikvietė
užsimetė bliūzę ant pečių.
nei kiek vandenėlio, o vis nėje, prie Nemuno, kame
1.830.
/IS niušas.
— Taip, o dabar, Griša, sėskis šalia manęs! Man . i kanceliariją ir staiga, ne tik svarus, kondensuotas tuŠv.
Monikos
—
222.
tekdavo jį kartais aplankylabai nesmagu, jei kas nors šalia manęs, o ypač toks paklausė jo sutikimo, užkaTarp jų vaikai sudaro 35
rinys^ nelengvas skaityti net, u Paskutinę
m.) va.
didelis, stovi! — kreipėsi ji į jį dar kapryziškesniu balsu. j kino Jam ant krūtinės ordi- visai išlavintam žmogui. Ma
40
nuošimtį.
“Tiesa” praneša, kad prie
sąrą praleido pas žmonos
Griša, kurį ji taip komandavo, klusniai dribtelėjo n^'
sėse jis taptų žinomas ir gimines Žemaitijos kaime.
------------------Baisogalos dvaro, kuris anks
šalia jos ant suolo.
Tik labai tvirtai prašo suprantamas tik tuomet, jei
“Aš taip negalėčiau su studentu kalbėti,” pamaniau mas sutiko prieš keletą mc- kuris jo mokinių imtųsi leng Vienas jo draugų, jausda
prijungtas ir vietos klebono
mas jo tikrai sunkią mate-*
sau; ir dar apsivilkti jo švarku! Jokiu budu! Apsidai-1 tų būti išrinktas Lietuvos vai ir suprastinai atpasakoIšverstaskūris Liudas Gi- ūkis. Iš visų nusavintųjų
riau applinkui, bet Griša ir blondine niekas nė trupučio Katalikų Akademijos pirmi- ti jo knygų ir straipsnių su rialinę padėtį, siuntė jam
stambų čekį, kurs būt leidęs Ta, kuris visiems politiniams ūkių sudarytas sovietinis
nesistebėjo. Vadinasi, jų elgsenoj nieko nebuvo nepapra ninku, o 1939 m. — Univer- dėtingas mintis. Tikėkime,
jam keletą mėnesių kaip režimams, kiek tik jų Lietu- dvaras, turįs ent 900 heksto. Tuo momentu prie manęs priėjo kažin koks studen siteto rektorium.
kad atsiras kas iš jo moki nors pragyventi, bet jis ne- voje yra buvę, yra giedojęs tarų.
tas, kuris, kaip buvo galima iš viso ko spręsti, atrodė la
Alkoholio jis negerdavo. nių, kurs nuneš jį iš Parna begalėjo to čekio iškeisti
bai žydiškai. Jo akys šokinėjo nuo vieno iš susirinku Pasivėlydavo tik retomis iš so nepasiekiamų aukštybių
dėl naujų rusiškų parėdymų
%
siųjų prie kito kaip žebenkšties, nosis buvo suriesta pus kilmingesnėmis
Viiliii-inicsčio
Atdaras Sekmadieniai nuo 11 Iki I vai. Popiet.
ir
paleis
vaikščioti
žmonių
progomis
bankams.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
lankiu, o storos ir raudonos lūpos atrodė kaip negro.
vieną taurelę vyno simboliš- tarpe.
GRAŽIA IŠVAIZDA!
Paskutinį ir brangiausią
— Draugas Liebermannas, — prisistatė jis man ir kam puotos pagražinimui.
O būtų verta tai padnry- jo laišką esu gavęs rudenj.
ištiesė savo ranką.
Turėjo labai jautrų estetinį ti. Savo širdies gilumoje ir
— Rachmanova, — atsakiau aš.
jausmą. Kuklus ir biednas savo daugely raštų Šalkaus jis buvo rašytas 1940 m
rugpiūčio 9 d. Tuo metu jis
— Nu, ant kokios platformos jūs stovite, drauge jo butas visuomet būdavo
kis juk nuolat skelbia tokią jau buvo netekęs profeso
Rachmanova? — paklausė jis, man dar nespėjus gerai gražiai ir tvarkiai laikomas,
santvarką. kuri pagerintų riaus ir rektoriaus vietos,
nė savo pavardės pasakyti. Bet aš tik išpūčiau akis ir kur kiekvienas daiktelis ar
plačiųjų masių gyvenimą. buvo bedarbis ir nustojęs
Gaminame Pleitas tiktai Iš
šnairiai į jį pažiūrėjau. Ir man pirmą kartą gyvenime ki popieriukas turėjo paskirtą
dantistų receptų.
I Jis smerkia gobšus ir ari- buto. Žmoną su sūnum pali
lo mintis, kad žmogus turi stovėti ant kokios nors plat sau vietą
60
Dieni, lšniiuliilnrui.
Jei
nebūsite pilnai patenkinti, tai
Kas nenorėdavo su jo skel vyatus' Socialiniuose konfii kęs kaime pas gimines, jis
formos.
sugrąžiname
kiekvieną (mo
kėtą centą.
Ką jūs šiaip esat skaičiusios iš svarbesnės lite-| biamomis pažiūromis politi- ktuose J“ palaiko ne kapi- buvo atvykęs tuomet į Kau
rRIIMATOMI • IIHt,.,....
,
„ ,
VlllSV ♦ iiai.is
Taisome Ir perdirbame senas
ratūros? — klausė jis toliau, matyti, įsitikinęs, kad aš koie sutikti _ tai skelbda- lal'zm^’ ket socializmą pa- ną bandyti rasti kokį pra
PI.KlTV
pleitas. — Mėnesiniai mokesG
P. Johnson, Prog. čiai. 1 dienos patarnavimas.
krikščioniškuoju gyvenimo šaltinį. Tenka spė
į jo pirmąjį klausimą negalėsiu duoti tinkamo atsakymo, , vo jį esant nepraktišku teo- gražintą
VALANDOS:
noc
-irabirao “
o ffnrmno"
A.A.A. Dental
Laboratories
nes o5
aš jokios
“rai
platformos
” Hor
dar nofnrėion
neturėjau. Toėioi,
Tačiau tonoo
tonas, fetlku idealistu, kUHO nUO- humanizmu. Politinėmis pa ti, kad atėjus sunkiai žiemai
Tolimesni Ofisai:
INI •OKPOItATKll
žiūromis
jis
gilus
demokra

ir
rusams
ištuštinus
aptiellldžiiiiiMhi l’liitų Gaminimo laihoratorija Pasaulyje
Kaadle
iki
8
vai.
v
kuriuo jis pastatė tą savo klausimą, buvo greičiau pana monių nereikią daug paisyti.
1555 MilMankee Avenue — Tel. ARM. 8550
šus į toną, kuriuo klausinėjama ką nors kvočiant ar tar Arčiau įsižiūrėjęs į jo gy tas ir respublikonas, nors kas, jo sveikatai susidarė
Viduriu. Ofisas;
202 Smitli State Street — Tet. ,VEB. 4030
Kasdien iki 6 vai
IH3I Irving Purk Boulevard — Tel. PAL. 4227
nesmerkia tokių demokrati ypatingai didelių pavojų.
dant.
venimą aš jį laikiau labai
Antrad Ir Ketvirtad. So. Sldi------ 401 K. 47th St.—Tel. ATL. fiSHO
iki 7-tos vai. vak.
North Side — 4731 Broadvvay.
— Aš... . aš ką tik baigiau skaityti Francko “Filo praktišku. Jeigu jis būt bu nių monarchistų, kurios tu- Prie to pridėjus visuotiną
sofijos įvadą” ir Oskaro Wildeso “Dorijaną Grayų,” — vęs nepraktiškas, tai grei ri krašte savo tradicijas ir1 skurdą, rusų terorą ir jų re-! «
atsakiau ne iš karto ir visai sumišau dėl to nepaprasto čiausia daug anksčiau būt pačių žmonių palaikomą au žimo sukeltų rūpesčių ir nepakeliamo vargo naštą mūbūdo, kuriuo mane užšnekino visai nepažįstamas ir tik numiręs arba labai nedaug toritetą.
%
pirmąsyk matomas žmogus. Jis, tai išgirdęs, pasileido tepadaręs. Prie jo labai men Jokiai politinei partijai Sll didysis filo3ofaa nebeSabalsu juoktis.
kos sveikatos reikėjo dide niekuomet Šalkauskis nepri- 16l° atlaikyti net ir prie di
— O skaitot jūs Karolio Markso “Kapitalą” arba ką lio praktiškumo kruposčiau- klausė. Sakėsi norįs pasilik-l džiausto savo rūpestingumo
nors iš Bėbelio ar Klaros Zetkin?
siai studijuoti patį save ir ti pilną laisvę kritikuoti bet jr ^miriiųbeidraiigų tC”
kiamos pagalbos.
K
— Ne!
prižiūrėti
savo sveikatą. kurią partiją, nei kiek ne
(Bus daugiau)
\ — Na, tai jūs, bendrai, dar nesate nieko skaičiusios! Praktiškumą rodė jo raštų varžomas partijos discipli
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
na.
Betgi
savo
krikščioniš
O, tai mes turėsime su jumis dar gražaus darbo. Bet ir dad’1! nepaprasta tvarka
literatūros ir poezijos rinkiniŲ. Dabar komunistų valdžiai
Kaip nori, kad tau kitas
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
nieko - aš pats pasirūpinsiu jus apšviesti ir įsąmoninti, i * mokėjimas pragyventi iš komis ir socialinėmis pažiūKNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
darytų,
taip
pats
kitam
daJis tai pasakė jau kiek švelnesniu tonu ir meiliai mažesnių pajamų, skolos ne- romis buvo artimesnis krikš
jų dar lieka.

L. Gira Su Nauju Rangučiau priklaus5 K™arui'

-f

KNYGOS! KNYGOS!

man patakšnojo per pečius. Aš pasitraukiau žingsnį at- adIdlu
gal ir aštriai atkirtau:
’
---------------------

čionių demokratų žmonėms, ryk.

LITERATŪRA

LONDONE NUMUŠTAS NACIŲ BOMBONEŠIS

.— Prašau palikti mane ramybėj!
Jis tik pasižiūrėjo į mane skersomis ir padarė tokį
pat kvailą veidą, kaip ir aš prieš tai, kai jis pasiteiravo
apie mano “platformą,” paskum patraukė pečiais ir pa
mažu nuėjo į šalį. Bet po poros minučių pastebėjau, kad
ėmė'kažin ką karštai kalbėti su ilguoju studentu ir via
žiūrėjo į mane. Jam, matyti, ką nors pasakius, ilgis pra
dėjo tiesiog leipti juokais ir taip juokėsi be galo, vie
kišdamas į burną džiovintą žuvį, o jos odą su ašakomis
drabstydamas po aslą. Aš ėmiau labai gailėtis, kad čia
atėjau.

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi................................................................................. $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi............................................................ $1.00
JAŪNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ........ -..................................................... 56
'Sf TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................ 35
Iri RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi ................................ 35 'JK
ldl GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .............. ...................................... 35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m..................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkui, 1915 m................................................. 25

Tuo tarpu kambary dalyvių vis daugėjo. Vienas ma
žas studentas ėmė eiti nuo vieno studento prie kito ir
vis jiems kažin ką šnabždėjo į ausį. Tų veidai susyk pa
sidarydavo kitoki — surimtėjo ir rodė tam tikrą susi
rfipinimą. Susirinkusiųjų nuotaika mane pradėjo baugin
ti. Aš tik norėjau, kad kuo greičiau ateitų Grizelda Nikolajevna ir kad beregint galėčiau išrūkti į namus. Be*
ji vis kažin ko nesirodė. Tuo tarpu ir prie manęs priėjo
mažasis studentas ir man tarė:
—- Drauge, klausykit, mums pasisekė sukurstyti
alaus bravore darbininkus. Bet apie tai plaJ’au praneš
draugas Gvozdiovas.

i

X.

j Bus daugiau.).

JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
& VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.............................. $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .............................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO U2RAŠAI — Pr. 2adeikis, I t ,
(1914-1916 m.) ................................................................ 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi............. .
75c
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'DRAUGAS'

2334 S. Oakley Avė.
Britų kareivis stovi sargyboje ties numuštu ir sulūžusiu nacių bombonešiu Kensing-

tjjpe, Londono priemiestyje.

Chieago. III.

DRAUGAS

ft

Antradienis, bal. 29 d., 1941

SUGRIUVO NAMAI; 1 ŽUVO, 7 SUŽEISTA

A LĖKS AN DRAS Kl EI .LA

PETKAS UKBANOVICK
(»»V.t 5B33 So. U'ells Sir.)

Mirė bui. 2K d., 1941
sulaukės pusės amž.
Gimęa

m„

Lietuvoje.

A m,

Kunigas Klebonas Aleksandras Skripka
Mirė Šv. Kryžiaus Ligoninėje, balandžio 27 d.,
1941 m.. 8:30 vai. vakare, sulaukęs 74 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Ža
garės parapijos, Pabalių kaimo. Įšventintas į ku
nigus 1891 metais.
Paliko dideliame nuliūdime: pusbrolius, Kun.
Kazimierą Skripką ir Kun. Juozą Skripką; pussese
res, Seserę Marią Anthony ir Juozapiną Širvvd;
Lietuvoje paliko seserę Oną ir kitų giminių ir labai
daug draugų ir pažįstamų.
("Draugas”

Acme telephotoi

Netikėtai sugriuvo senas dviejų aukštų mūrinis pastatas Cairo, III. Viena moterįužmušta ir 7 asmenys sužeista. Sugriuvimo priežastis aiškinama.

Kūnas pašarvotas klebonijoje 4557 So. Wood
St. Ketvirtadienį, gegužio 1 d., 7:00 vai. vakare kū
nas bus perkeltas į Šv. Kryžiaus Bažnyčią.

Lietuvis, kurs 8 mėn. gyveno tuo, ką rasdavo mėšlyne

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužio 2 die
ną. 10:30 vai. ryto bus atlaikytos iškilmingos ge
dulingos pamaldos už velionio sielą Šv. Kryžiaus
bažnyčioj, o po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
t
Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserys, Sesuo, Bro
liai Kunigai ir Giminės.

rios lovos kojos įstatytos į

- Žiemį rūsyje be pečiaus. - Gydosi vaistais, skardines konservų dėžutes,
su vandeniu.
sušąlančiais... į ledą. - Dėvi kailinukus
pirktus prieš japonų karą. - Bloga, kai lietus das neliptų į lovą. — aiškiną man vienintelis tos
suteršia mėšlyno duoną! - Kai tėvai,
landynės gyventojas. — žmo
sakė, kad taip bus ge
nepakeldami alkaną vaiky balso, šoka į i nės
riau...
Mičiganą.
— Taip per visą žiemą ir

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, telefo
nas YARds 1741.

rikuji- išgyveno 32 met.
Paliko dūlėtume* nuliūdime:
moterj onų (po tėvui* Dar
gaitė);
minų
Jonų;
marčių
Martini; anūkų Jobu Jr.; duk

terį

Ib-li-n

ir

kitų

gimimų

ir

daug druugų Ir pužjatumų.
Kūnus pašarvotu,, J. I-'. Ktl(Ielkto koplyčioje, 4605 South
Hermitage Avenue. Liidotuvės
ivyks ketvirtai!., geg. 1 d. IS
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas j šv. Kryžiaus par.
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dulyvauti šioae laidotuvėse.
Nuliūdę;—
Miltelis,
Duktė, Marti, Anūkas
minės.

Sūnus,
ir Gi

laiidotuvių direktorius John
F. Eudeikis, tel. YAKds 1741.

Gyveno 3041 VVest 53 PI.
ėlirė Balandžio 27 ii.. 1941 iii.,
6 vai. ryte. sulaukęs pusės umz.
Gimęs Lietuvoj,
I k mergės
upskr., Truupių purap.. Zirlių
kaime. Amerikoje išgyveno 32
metus.
Paliko dideliame nuliūdime
3 dukteris: Marijonų Vasllauskienę. žentų Tuduušų; Anastuzijų Lotton. žentų Iwan; Mi
kaliną ir sūnų Mykolų, tris anūkus, seserį Teklę Vasilauskienę ir švogęrj Petrų ir daug
kitų gludnių.
Priklausė Lietuvių l’iliečių
Kltūbul ir Ūkininko dr-.iai.
Kūnus pašarvotas l.uehuuiez
koplyčioje,. 2314 W. 23rd Pi.
Laidotuvės jvyks Trečiadie
ni, Balandžio 30, iš koplyčios
9:00 vai. ryto bus atlydėtas
j St. Gull’s parap. bažnyčių,
55 and Kedzle avė., kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio stelų.
Po pamaldų
Ims nulydėtas | šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstaI mus dalyvauti laidotuvėse
Nuliūdę
Dukterys.
Kūnus.
Sesuo, Šliogeris, Aliukai Ir vi
si Giminės.

Laidotuvių Direktoriai
laichuwieh ir Kūnai, Tel. Canal
2515.______________________________

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

desėtkų metų. Dar geras per moki, nevaro laukan. TurėMes stebimės prabangio- ir lubos, visur galybės dul- \ išgyveni be pečiaus tame žiemą. Kad geresnį ir padėt jau dar tada ir pečiuką (gymis State Streeto krautuvė- kių ir tenka ilgokai dairy- beismonte?
nėr kur, visur pilna dulkių, veno kitame kambary). Išė— Išgyvenau, o ką gi da
mis, kur žiba auksas ir bri- tis, kol surandi kiek švaresnei čia gali “pasiklynyt”, jęs pasirinkdavau popierių,
liantai, su pasigerėjimu glos nę vietą kepurei pasidėti, rysi. Pečiaus neturiu, nieko nei ką. Va kaimynas dar ge- pasikurdavau. Anglių iš kur
PASKUTINIS
tome baltą marmorą mies- Langai būtų nemaži, bet po- neturiu. Kad prišalau žie- ras atsirado — sužinojo, kad gi biednas žmogus gausi. Su- '
to bibliotekoje ir esame į- pieriais uždangstyti, tik pro
, Atsinešu
, . būdavo butelį
, aš per žiemą gyvenu nekū-j sišildydavau kiek su popiePAGERBIMAS
vandens
atsigerti.
Pasidedu,
,
, .
,
, . , .
.......................
r
!
spūdžių pritrenkti atėję į vieną gerokai aprūkusį ver. v._
,
rentam beismonte, tai dūk-! nais ir duomenės išsivirda, v_„
milijonus dolerių kaštavusį žiasi šviesa nuo šalygatvio. tai ziurek ir užšąla. Arba- nas atnese
.
( vau (vandeny virtos plutos
Field muziejų. Tik ne visi Ant galo lovos kabo kėle- tos užsikaisdavau. Kad tik
t
Tos duknos skurdžiai at- ar k*^a nnėšlyne jo rastoji
sotieji miesto "amusemen- tas skudurų, galiu eit lažy- pastovės kiek, tai ir užšąla.
rodė, juodos kaip puodke- sudžiūvusi duona). Gerai dar Į
tų” ir “mūviu” lankytojai bų — tikriausia jie bus čia Ko norėt — n®ra Pečiaus,
kad mėšlyne rasdavau duo- j
žino, kad daugelyje namų atnešti iš mėšlyno. Lovoje nekūrenta per visą žiemą, lys.
nos. Mat čia jaunieji, kad
rūsių, nekūrenamuose beis guli senyvas darbininkas, O čia sirginėjau. Toks maIr vėl pradėjo pasakoti tik kiek duona apdžiūvo, tai
montuose
gyvena alkani su atlapa raumeninga krū- no prakeiktas kūnas — vis mano naujas pažįstamas:
ir išmeta. Mes seniau nemesprakaituoja, tai šalčio bi- j _ o, dabar jau relyfas
žmonės. Ne kas kitas, tik tinę.
davom duonutės. Daug žmo
jie pastatė tuos marmoru
jau. Ir šonus kai kada pa- mane alpina. Dabar valgyt
nių taip darydavo — gyven
— Pirma buvau vyras, —
klotus rūmus ir penkių dediegia. Atsinešdavau iš dru- jau turiu užtektinai. Labai
davo iš mėšlyno. Bloga tik
prataria jis. — o dabar jau
šimtų aukštų dangoraižius. , ,
garnės tokių miltelių. Su- dėkavoju. Ir pieno gaunu,
būdavo kai palyja — suter
, .........................
, _
kad nuėjau, tai nuėjau...
bet dabar jau išpardavė uz
„ .
maišau juos su vandeniu, Dabar jau bagotai, kad tik
..
, ,
Beismonto pakampėse pnšia su purvais sutaško tas
centus savo jėgą, dabar jau
x
...
pašmeruoju šonus, tai lyg visada taip būtų!...
mūsų pluteles ir kampučius.
,
dėliota visokių dėžių,
AMBULANCE Dieną ir Naktį
geriau. Bet ir tie vaistai užįs jų išspaudė viską, ką ga
Stipresnieji popierius rinko.
„
,
,
.
,
,
.
Sužiedėjusi
duona
ir
lėjo ir kaip iščiulptą citriną
mano> čia viskas sąla šiam nekūrentam beis 1
Kad prikraus vežimą, veža
išmetė į mėšlyną.’ Paklausy- I,amV šeimininkų... Žiurkių monte, tai pašmeruodavau ' apipuvę orendžiai
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
kime vieno tokio įdomios ir
tose dėžėse ir spintose ka(j įr gu ie(jaig> Nežinia
Bet pirma — aštuonis mė- savim tokį kalną, kaip arTel- YARDS 1741-1742
šiurpios istorijos:
“ galybės. Šiuose namuose koka čia gyvenimas, koks nesiūs nieko negavau. Dar-, klys- No_n gaut kokĮ centą’
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
— kepykla, o pas mane vi- padėjimas. Suiręs pasaulis ; bo neturėjau ir dirbt jėgų Drukarnes Pepka ir vel nau’
Tel. LAFayette 0727
x
• •
1 __ J —
_
Nekūrenamame beismonte
sur tuščia, yra kur joms vįaaį Draugai tai mano jau nebuvo. Eidavau, būdavo, po j ją popierį daro.
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
(Bus daugiau.)
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.
gūžtos
sukti...
išmirė
visai.
Porą
šimtų
išmėšlynus.
Atrandu
būdavo
i
Apiręs namukas apie vi
K. J. Prunskis.
mirusiųjų žinau pavardėmis. kur duonos plutą ar apdžiū
durį Lituanikos gatvės. Pra- ! Ligoje vanduo... su ledais
_
I
vėręs lauko duris ir keletą! Pastebiu, kad visos ketu- į^0 norėt jau ačiū Dievui, vusį kamputį, atrandu iš- į
septintą dešimtį būsiu už- mestą apipuvusį orendžį, a-'
laiptų pažengęs žemyn atsi
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
pipiaustau, suvalgau ir ge
baigęs”.
duri tamsokame beismonte.
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
rai. Ubagaut neturėjau drą
Nėra čia nei pečiaus, nei
Kailinių istorija
sos. Vis galvojau, gal kur
kamino. Geležinė lova, šalia
JONAS RIMAVIMUS
Pastebiu kojūgaly ant lo darbo gausiu pagal savo
jos didokas primusas, nuo
(KIMO)
vos užmestus kailiniukus. jėgas. Kelius kartus gavau
(gyv.: 1421 K. Mtli Avenne,
jo aprūkusios visos sienos
Cicero, Illinois)
Juodi, sudriskę visai.
Mirs'- bal. 26, 1941, 11:55
padirbėt — skūras rišt. Ne
vai. ryte, sulaukęs 77 m. amž.
Ar
seniai
jau
juos
turi.
koks
ten darbas ir ne koks
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
— Patarnavo jie jau man I[ užmokestį8, aie šį tą gauni,’
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
rapijos Judikonlų kaimo.
DOCrOR’S AMA2ING l!QUiQ
Amerikoje Išgyveno 55 inet.
gerai.
Kad
tik
kas
grieĮ
a
j
nors
u
ž
beismontą
užsi'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
GREAT SUCCESS FOJ
Paliko didellurne nuliūdime:
moter) Konstancijų ( po tė
biu juos. Jau nebepamenu, i
vais GrlbavičiūtT-); sūnų Liud
P. J. RIDIKAS
ANTANAS M. PHILLIPS
SKIN TROUBLES
vikų; 2 dukteris; Barborą Makada juos pirkau.
ttisiak, žentų Stanley, anūkes
3354
South
Halsted
Street
3307 Lituanica Avenue
(ext«m«l'y
ueruai.j caused)
i.«i
Barbara Ir Adrlun; Ir Onų; se
— Kaip tai nepameni, na
VVOLk STLDI
Skyrius: 710 W. 18th St.
sers dukterį Frunces Vitkus,
Tel. YARds 4908
.
1945 Wnt 35* Str—t,
jos vyrų Izidorių Ir Jų šeimų;
Visi Telefonai: YARds 1419
gal per Didįjį Karą?...
PRAISED
ir daug kitų giminių, draugų
'~7Ae
Ir paijstamų.
LACHAWICZ IR SUNAI
FROM
— Kur tau — pirkau jau
ANTHONY B. PETKUS
Velionis priklausė prie Hlma2314 West 23rd Place
C0AS1
MOT
no Daukanto Draugijos.
1410 South 49th Court
prieš japonų karą. Ilgai tar MODLRN
Kūnas pašarvotas Ant. Pet
Tel. CANaI 2515
roMPi.mt
—
T
°
kaus koplyčioje. 1410 H. 49th
Tel.
CICERO
2109
nauja,
stiprūs
ir
šiltus.
Tu

COAST!
42-44 East 108th Street
Court, Cicero, III. Liidotuvės
ADVANCED l'HOTOGMAI’llV
6812 So. Western Avenue
jvyka trečiad., bal. 30 d. Iš
IOWEST POftRIRLK PRI< KS
Tel. PULlman 1270
riu
ir
paltą.
Jį
esu
pirkęs
,
koplyčios 8 vai. ryto Ižus at
No matter what von’ve tried with.ut
Tel. GROvehill 0142
PIH»NK I.AFAYKTTE 2MS
lydėtas | šv. Antano parapijos
su-ress for unsiglttiy .-ui r fare pimples.
ne taip seniai — prieš porą i
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
blemishes and similar skin irri'ations,
S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVICIUS
lingos pamaldos už velionio
here’s Hn amazingly suonasful doc3319 Lituanica Avenue
tor'g formula - pnwerfully soothing
sielų. Po pamaldų bus nulydė
4348 S. California Avė.
Liauni Žemo—whirh ųuiekly relieves
tas J šv. Kazimiero kapines.
Tel. YARds 1138-1139
Itching soreness and starta right in to
NuoSirdžiai kviečiame visus
Tel. LAFayette 3572
•ART, m. LAIDOTUVIŲ DIUKTORIAl
help nature promote KAST healing.
gimines, draugus ir pažįstamus

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorios

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JE?

30 years rontinuous suceess! Let
Zemo’s 10 dilferent marvelously effecti'.-e ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe rases
may need Extra Strength Žemo,

PLATINKITE

‘DRAUGĄ’

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Barbarų Ir Adrian; ir Onų: seNullūdę:— Miote-ris. Sūnus,
Dukterys, žentas. Anūkės, Se
sers Duktė Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Ant.
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

KELNER - PRUZIN
■kriaoalM Patan*ybBM — llotųrla patam**)*

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

4

DRAUGAS

Antradienis, bai. 29 d., 19-11

draugijas ir pavienes pra-1 sytojams smagu praleisti
CLASSIFIED
I šydama apsiimti mielašir į valandėlę beklausant gradingą darbą našlaičiams ir žios ir įdomios “Peoples” NAMAI, FAKMOS IK BIZNIAI
seneliams atlikti. Dievas ši- 'radio programos. Ir šiandie'
mteriopai atlygins.
T valandą vakare, užsistate;
Taipgi kuopa nutarė ge savo radio ant stoties WGEa S“'.’
gužės 30 d. prie Šv. Kazi girdėsite dainų, juokų, šau-1 bargan.ii makoiette i-.uikb
miero kapinių pardavinėti nią muziką ir pranešimus.
Murintu £J2£KJ?teino. nuo
Ynač
bus
įdomiu
žinių
is
,450
° lr a,lkA,luu
- « dirfiečiui *6&uo
lietuviškas ir amerikoniškas ipac DUS įuurnių Žinių 1S ir uuks.'lau,
ll keturflečiai $11.500
Wcst Side. — Sekmadienį,
Bridgeport. — LGF 1 skyvėliavėles ir tam gavo lei Peoples Furnlture Co. sidabprieš 40 valandų atlaidus, riaus iniciatyva, gegužės 11
dimą iš kapinių direktoria- rinio jubiliejinio išpardaviJį"1',
gerb. dvasios vadams — d. rengiama vakaras sveto: Vietoj vėliavėles pirkti mo,’ kuris čia dabar eina ir 1 ifcniukčjmų. kreipkitės
p'rkn pas:
ant len»vi
kleb. kun. J. Dambrauskui čiui, dideliam patrijotui,
iš svetimtaučių karabelnin- visiems namų gerintojams ir
charles p. ki komskis,
ir vikarui kun. M. Jodkai, buv. “XX Amžiaus’’ redakgrąžintojams
yra
progos
nu-j
,9a,
Ave.
kų,
visi
lietuviai
prašomi
vė
pranešus ir paraginus savo toriui, laimingai pasprukuliavėles pirkti iš lietuvių — sipirkti puikiausių reikmenų
S71,5 Vakarais Prospect
parapijiečius, kad sekantį šiam iš kruvinojo komunislabdarių 3 kp. narių. Visas nepaprastai sumažintom kai —------ •----- ----------sekmadienį su suma prasi- tų “rojaus’’ ir apsigyvenu•
PARDAVIMUI NAMAS
pelnas eis prieglaudos sta nom.
4 Metai po 6 kambarius. Geroj vir
dės 40 valandų atlaidai. Ir šiam Bridgeporte pagerbti
loj. Arti bažnyčios, mokyklos lr gat
tybos fondui.
11
vekarių linijos. Raudos $100.00 ( ni8kas pasireiškė, kad sulau- ir arčiau susipažinti. Vaka' nesj. Labai pigi kaina Lietuviui bus
Vytauto parke per Lab
dt.odama nuolaidu.
Kreipkitės pa»
< * I >i.. tigus
kus viršminėtos dienos, per ras bus Šv. Jurgio parap.
sa.Įninku ant 2-tro aukčto iš užpa
darių pikniką taip pat daug
kalio. 10753 Soutti Wabat.h Avc.
Chicagos policija apklausinėja sulaikytą Orion Brown,
sumą bažnyčia veik prisi- didžiojoj svetainėj,
Chicagos Lietuvių Komi
pildė žmonėmis; taip pat ir
Jo malonus būdas ir gra- 50 m. amž. Jis įtariamas vienos moters nužudymu ir pasidarbuos.
Nutarta
atsišaukti
į
šv.
teto Lietuvos Prezidentui
12 valandą mišiose, jauni ži iškalba patraukė daug jos lavono pametimu netoli Spearman, Texas. Folicija
Antano
draugiją,
kad
gavus
priimti bendras susirinkimas
mo prisirinko pilna bažny- širdžių. Džiaugias parapijo- jį susekė Chicagoj.
con __________
tai dienai vyrų, nes toji įvyks trečiadienį, balandžio'
£?h,
reliefdaaln
čia, kad pagarbinti viešai iš- nai, kad nors dalyvavimu
Arthritia
Mon ' to
to Su
Sulphur deSciency.
~
tency.
Small
.
c
---- —atsilyginti
.—„„— jam želio 22 d. Išrinkta atstovai kis,
savininkas
Liberty ^rau^a skaitlinga ir nieką 30 d., lygiai 8 vai. vakare,! uaache^ot
statytą ---------------------Švč. Sakramentą.T.
vakare
galės
dailycoat.Monlyco
ey. back it
if iitio
Bet vakare per mišparus, už nuoširdumą ir darbštumą ir paskirta auka. Taipgi fcu- Grove, didelėm iškilmėm ir dos neatsisako padėti geruo- Standard Federal Savings
relief after 30
capsules called
days’ dosage.
and Loan Assn. name, 4192 siSULPHO K APS
Begin taking
mane tiesiog stebino, kad parapijai.
vo priimtas kvietimas Gedi- įvairia
programa uždarė se darbuose.
1 often bring wet
TODAY.
Tai tokie labdarių užsi Archer Avė.
bažnyčioje buvo daugiau; Komisijoj yra: Antanina mino 600 metų mirties su- 1940 metų piknikų sezoną,
Šis susirinkimas bus pasjaunimo, negu senimo. Kas stočkieng (Bubnytė), Rožė kakties minėjimo komiteto. O dabar, vėl, sako: “tėmy- brėžti darbai šiais ••metais.
paskelb- Reikia baigu prieglauda se- kutinis prieš prezidentui A.
čia per ženklas? Gal būt, Mazeliauskienė> Petronė Sta- R- Andreliūnas malonėjo ta- kite ‘Drauge
------- ’’, bus
--------Smetonai atvyksiant Chica- Užėmė paskutinę
Šventoj! Dvasia, ištikrųjų, ražinskienė> Stagė Petraus- rPe narili Praplatinti tikie- ta, kad geg. 4 d. įvyks ati- neliamapradėjo veikti mūsų jauni
darymas Liberty Grove 1941
Visiems, kurie prisidės gon gegužės 2 d. Visi komi
kaitė. Komisija, valdyba ir,
italų tvirtovę
me; čia taip pat nemažai : visi kiti deda pastangų, kad
Prie 5 skyriaus prisirašė m. piknikų sezonui; atida- prie tų darbų, 3 kuopa iš teto nariai prašomi dalyvau
ti.
Valdyba
LONDONAS, balandžio 28
paveikė gerb. dvasios vadų vakaras pavyktų. Tikietų! viena nauia nat’ė. Teklė Si-, rymas bus didelėm iškilmėm anksto ačiuoja.
paraginimas, o ypač motinė- , ,. .
.
..
d. — Komunikatas iš rytų
pavičiene.
Į įr įvairiais panfiarginimais”.
A. Valančius
f
* .
.
platinimas eina sparčiai.
Irų. Tai tikrai gražus ir jau-J ,, ,
„ ... , , »
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
”
Afrikos, praneša, jog anglų
Į apskrities sunirinkimą , J. Pilkis sako, kad per
..........................
»
, l
Malonu žymėti, kad zmodinantis iš džiauk smo ženk- ...
,
, , paskirti atstovai.
kariuomenė užėmė Dessie,
atidarymą turės labai šau
nes gerbia savo vadus, kad
paskutiniąją italų didesnę
1 veikia sutartinai ir su pa- 5 to skyriaus susirinkimai nią muziką ir įvairią progLietuviška
Radio
Įstaiga
tvirtovę Etiopijoje, kai tuo
ska- DAINOS, DRAMA,
Duok Dieve, kad šį vaka- garfca atsineša. Taip pat visados esti gausūs nariais ramą. Visi svečiai gaus on.o.pačiu laiku ašies kariuome
rą, kaip ir pradžioje, Aušros džiugu, kad žmonės užjau ir turiningi svarstymais. Vi- J naus užkandžio dykai.
I JUOKAI, PRANEŠIMAI
nės atnaujino spaudimą į an
Vartų parapijiečiai — seni čia žiauraus likimo išvytus si Marąuette parapijiečiai! Ką J. Pilkis sako, visados) TAIP TOLIAU
1854 W. 47th St.
glų linijas šiaurinėje Afriko
ir jauni, žinoma, prisidės iš savo gimtos šalies. Lai- kviečiami įsirašyti ir pade- galima pasitikėti. Tai žmo-! Kas antradienį radio klauje.
daug ir svečių iš kitų kolo- mingi mes turėdami savo ti dirbti kultūringus darbus. gus, kuris savo žodžių neRADIO SERVICE
Šiuo metu Etiopijoje dar
—
REPAIRING
—
nijų, kimšte užkimš erdvią tarpe kun. J. Prunskį. Taip
Kviečia — 5-tas skyrius maino
Kap.
yra paskiros italų kariuome
Aušros Vartų parapijos baž- pat laimingi ir kiti išbėgę
Darbas Pilnai Garantuotas
CONRAD
nės Gondar apylinkėj, Jinyčią, kas priduos didelio iš Lietuvos ir radę prieglau-) /»•
v. ■
HOUSE or CAR RADIOS
Fotografas
mma apylinkėj ir Gambela
džiaugsmo ir malonumo mū- dą kituose kraštuose. Jiems LICCFO ZlflIOS
Studija Įrengta pir
SUGEDO RADIO?...
mos rūSies su mo
distriktuose, bet šie kariuo
sų gerb. dvasios vadams ir yra viltis susikurti savistoderniftkoinis užlaido
ŠIANDIEN,
mis Ir Hollywood
svečiams kunigams ir po- ;Vį gyvenimą. Bet didžiausia
menės daliniai esą izoliuoti
šviesomis. Darbas
Šaukite
Yards
4693
bai. 29 d., įvyksta iškilmin
Garantuotas
1nuo likusios kariuomenės.
draug visiems parapijie- nelaimė pakliuvusiems į rau- gos
,
laidotuvės a. a. Antano' Cicero. — Vįsų svarbiauciams.
Parap. donojo Stalino budelio ran- Palubino iš šv. Antano baž- sias Labdarių 3 kuopos šiais 420 West 63rd Stregt
kas, kurios nežmoniškai Kan-^ nyčiog į gy Kazimiero ka. metais darbas — padėti pa-1 Tel.: Biznio - ENGlenood 5888
Kės.: - ENGletvood 5840
kiną, kalėjimuos pūdo ir pa pus. Velionis buvo geras statyti seneliams prieglaudą.
galios sušaudo.
katalikas, taipgi ir nuola- Dėl to kuopa yra pasiryžusį
Vakarienė prasidės 6 vai. nnis Draugo” skaitytojas J daug darbų atlikti.
Praeitam susirinkime nu-'
Šiuomi pranešu visiems Patartina nesivėluoti. Laima ir rėmėjas.
WHOLESALE
tarta įvykdyti viešą rinklia-'
valdybos nariams ir klubų
LIUUOR
egzekutyvės komisijos na
jij •
vą
25
IIINING ROOM SETS — PAK
bai. 30 d.,
bus ilaidojamas
/ Cicero mieste bgegužės
b
ĮSTAIGA
LOK SETS — HEDKOOM SETS
dieną. Leidimas iš miesto
riams, kad sekamas lygos
— KLOS — KADIOS — KE
a. a. Jonas Rimavičia taipgi
FKJG KRATOKS — WASHERS —
valdžios jau gautas. Laiškai
mėnesinis susirinkimas įMANGELS — STOVĖS.
iš Šv. Antano parap. baž
draugijoms merginų ir mo- I
*11 NAtlooally Advnrttoed Itenu.
vyks bai. 29 d., 8 vai. vak.,
nyčios į Šv. Kazimiero ka
Išvežioja tnc
terų jau išsiuntinėti. Pra
po visų
Wm. Popeli, patalpose, ad
pines. Velionis buvo smar
Chieago
Marąuette Park. — Mari
šoma, kad moterys ir mer
resu 4756 So. Western avė.
kiai užgautas automobilio
Be svarbių pranešimų, tei- jonų Bendradarbių 5 sky- praeitą ketvirtadienį, o šeš ginos apsiimtų tą dieną rink
sėjas Zūris, Kumskis ir Po- rius laikė mėnesinį susirinti aukas gatvėse. Tikimos,
REM K ITE
tadienį mirė Lorettos ligoSENĄ
kad nei viena neatsakys pra-1
pell rengia surpryzą kaip kimą balandžio 20 d.
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
DRAUGĄ
mums, taip ir naujiems na-Į Pikniko komisija pranešė,
šymui. Jei tą dieną pajėg- N. KAUTER, Sav.
6343 So. VVestern Avenue
riams, kurie susivienys su' kad rengiamo pikniko diena KODOS,
sim pastatyti gatvėse šimtą
MUTUAL LIUUOR CO.
Telefonas REPUBLIC 6051
lyga šiame susirinkime, tai paskirta birželio 22-ra. Pik taip neseniai “Drauge” bu merginų ir moterų, tikrai
4707 S. Halsted St.
vo pranešimai, kad jau va surinksim tūkstantį dol. Dėl
Tel. BOULEVARD 0014
yra 9 Wardo Lietuvių Dem.l nikas bus Labdarių ūky.
-P
!
Klubas ir Chicagos Lietuvių
Skaitytas kvietimas į Šv. sariniai parengimai ant ty-1 į0 kuopa kreipias į moterų
Dem. tautinis klubas. ,
Kazimiero Akademijos Rė- ro oro užsibaigė. Mes dar
STANLEY GAVCUS
Kores. S. G. mėjų seimą, kuris įvyks bir- gerai pamename, kaip J. PilAPKLAUSINĖJ A DEL ŽMOGŽUDYSTES

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Gražūs ženklai
reiškiasi Aušros
Vartų parapijoj

į

Vakaras pagerbimui
ir susipažinimui su
kun. Juozu Prunskiu

Susirinkimai

ARTHRITIS

Radio

MEISTAS

Iš Labdarių 3 kuopos
veikimo

Lietuvių demokratu
žinios iš lygos

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Marijonu
Bendradarbiu
veikla

ALEX ALESAUSKAS & SONS

— Parduoda—

JUODŽEMĘ

MARKET WISE TAKES $20,000 WOOD MEMORIAL

1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50
Pcrkreiisto Kaltins, Vežioja Anglis
Krelpkltčs prle;

Stanley Gavcus
110 So. Rldgeland Avenue
Wcrtli, III. Tel. Oak Lnwn 193-.1-1

Ali M AK IS - NIW ... RItUIlT
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Jonas Rodinas
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Ant. Labanauskas
* H. Rajevvski
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 VVest 81st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
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— tMAtl MONTHIT PAYMINTI —
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("Draugas" Acme telephoto.

Lou Tufano’s Market Wise, nearest camera, noses out Curious Coin, on rail, in
photo fin?sh to win 17th running of Wood Memorial stakes at Jamaica track, N. Y.,
and to become the chief eastern hope in the Kentucky Derby. The favorite, King Cole,

left, vvas third.
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Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Antnadlenls, bal. 29 d., 1911

IŠSIVADAVO SMOGAS | AKĮ

Prokuroras sako, kad
raketeriu darbas

APSAUGAI TAUPUMO BONUS

Apskrities
prokuroras
Courtney tiria valymo ir da
Illinois valstybės paštų 33 1-3 nuošimčių. Bi kada
žymo (cleaning and dyeing)
viršininkai (postmasteriai) po šešių mėnesių nupirktą
pramonės reikalus ir tvirti
turi suvažiavimą Chicagoj. boną bus galima pakeisti
na, kad Gorczako nužudy
Įmokėti už boną
Prasidėjo vakar ir baigsis pinigais.
mas yra susijęs su darbinin
Jurgio bažnyčioje
rytoj, balandžio 30 d. Daly- pinigai bus grąžinti su nurokų vadų raketeriavimu.
vauja daugiau kaip 895 post dytu nuošimčiu, kaip nuro
Anton Gorczak, 32 m. sekmadienį, gegužės 4 d.,
pamaldose, per sumą, daly
masteriai. Atvyko ir J. A. dyta ant bonų atspaudintoamž., Cicero Cleaning fir
vaus Chieagon atvykęs Lie
Valstybių paštų departamcn je lentelėje.
mos vežėjas, praeitą savai
tuvos prezidentas A. Sme
to sekretorius (generalinis
tę
užmuštas
Englesvood
šių bonų vienam asme
tona su žmona.
postmasteris) Frank C. Wal niui vieneriais metais leiCleaners ofise, 1745 West 62
ker. Jis sakys kalbą ir vyks Į džiama pirkt uk jki ,
gat.
«
X Ona Bagdonaitė, 10840
į kitas valstybes paštų vir dol. vertės. Bonai yra $25,
Chicago Association of Avenue N, po apendiko opešininkų suvažiavimuosna.
Commerce kreipės į mayorą j racijos jau grįžo namo.
$50, $100, $500 ir $1,000 doSuvažiavimas sušauktas minacijų. Jie visi bus par
Kelly ir prokurorą Courtney
l "Uruukud" Acme trlepnoto)
X Aušros Vartų bažny
aptarti, kaip paštai galės duodami tik už 75 nuošimCook apskrities žvėryno šlapis “Ziegfield” anądien užpuolė savo sargą George Lewis imtis visų priemonių būti- čioj praeitą sekmadienį įspū
sėkmingiau gelbėti vyriausy čius jų vertės. Per dešimt’ įr iltimis prispaudė prie žemės, pasirengdamas jį užmušti. Sargas, gulėdamas ant že- nai susekti ir suimti piktabei parduodami iždo depar metų jie pasieks tikrąją sa mės, kumštimi smogė šlapiui į akį. Žvėris pakėlė galvą ir sargas gavo progos pabėgti, darius, kurie turi būti griež dinga procesija prasidėjo 40
vai. atlaidai. Žmonės skait
tamento išleistus vadinamus vo vertę.
tai nubausti.
Sakoma, tik tuo būdu galima apsiginti nuo šlapio.
lingai renkasi pagarbinti iš
U. S. apsaugai taupumo bo
Bet policija negali susekti
Iždo departamentas išlei
statytą Šv. Sakramentą. At
nus (United States Defense
piktadarių. Ji nesusekė nė
do ir stambesniųjų sumų.
laidai baigsis šį vakarą.
Savings Bonds) ir paštinius
kitais atsitikimais. Visa eilė
iki $50,000 vertės, bonus. Jie
taupumo ženklus (Postai Sa-1
žmogžudysčių Chicagoj at
X K. Miknis, žinomas So.
siūlomi stambiesiems pirkėChicagos policijos virsi
vings Stamps). Pradėjus ge
likta ir žmogžudžiai niekam Chicago gyventojas, 8844
gužės 1 diena, ketvirtadienį, jams. Šie didelės vertės bo- ninkas Allman net 17 poli
Šį
sekmadienį
J.
E.
Arki

nežinomi.
Houston Ave., sunkiai ser
Šv. Kryžiaus ligoninėje
iš į .cijos kapitonų pakeitė viebonai ir ženklai bus parduo ngi perkami tik stačiai
vyskupas
S.
A.
Stritch,
Chiga
So. Chicago ligoninėj.
iždo departamento. Šis stam tomis, nukeldindamas vienus yra 27 m. amžiaus moteris,
darni visos šalies visuose
cagos arkivyskupas, pašven
bus investinimas atliekamas į kitų vietas. Tarp jų yra du kuri praeito šeštadienio va
X Į DLK Gedimino 600 m.
paštuose.
tino naują Angelų Karalie
karą,
jai
grįžtant
iš
darbo,
per paštą.
mirties paminėjimo vakarą
vyresnieji kapitonai, ’ kurie
nės (Our Lady of Angels),
buvo
pagrobta,
apmušta,
iš

Bonus ir ženklus tegalės
Mažieji investoriai galės valdo miesto policines teri
buvo atsilankę veikėjų iš
pirkti ne tik eiliniai pilie mažuosius bonus pirkti iš- torijas, o kiti kapitonai yra gėdinta ir pagaliau Marąue bažnyčią, 3800 Iowa gat.
kitų kolonijų: Waukegan —
Per ilgus rudens Ir žie
ir
čiai, bet apskričių ir miestų mokėjmais, pirkdami pašti policinių distriktų (nuova tte Parke, ties 70 gat.
A. J. Sutkus, P. Bujanaus
mos mėnesius būdami užda
Campbell ave., išmesta
iš
valdininkai. Spėjama, kad nius taupumo ženklus, kurie dų) viršininkai.
kas ir kiti, iš Kankakee, III.,
ryti butuose, retai tematyautomobilio ir palikta.
Chicagoj tarpe pirmųjų pir bus parduodami vertės 10c.,
bizn. M. Survila ir P. Pičiuldami saulę ir dangų — išsikėjų bus miesto mayoras ir 25c., 50c., $1.00 ir $5.00. Per Mayoras Kelly pareiškia,
ka. Pastarasis yra chemikas,
Apie 9:30 vakare šeštadie
ilgstame saulės, gryno oro
kiti civiliniai lyderiai ir žy kančiam daugiau kaip už 10 kad jis neturi nieko bendra nį ji nutverta jai išlipus iš
Garfield bul. ir Went- ir dangaus mėlynės. Pava turįs atsakomingą darbą So.
su kapitonų kilnojimais. Tas
mieji asmenys.
Bend, Ind., o vakarais lan
centų šių ženklų bus dykai
užsimojimas, sako mayoras, Roosevelt road gatvėkario, worth gat. sankryžy rastas sariui atėjus, visi veržiamės
kąs
Notre Dame universitePaštų viršininkas Walker j duodamas dailus kišeninis yra policijog viršinįnko reį. kad persėsti į VVestern ave. automobilio suvažinėtas
1 laukus, miskus ir pievas,,.
i - * . .
t-, .
tt 1 ,v.
.
... .
i tą. Is Milwaukee, Wis., vapareiškia, kad parduodami albumas, į kurį investorius kajag Sako, tas susiję su gatvėkarį. Sakosi du vyrai sunkiai
sužeistas Peter Ur- džiaugiamės šiltais saulės i,
. .
J. .
.
•»- 50
ka
—
ccoo
.
,
.
dovaujant Milancvui, visas
bonus ir ženklus postmaste- 1 galės lipyti nupirktus ženk- policijos tarnybos gerove.
ją pagrobę ir nusivedę į vie- ubanovice,
m. amz., 5633 spinduliais, maudome juose
riai daug pasitarnaus šaliai ^us *ki surinks jų reikalingą
Apskrities
prokuroras ną butą ties Western ave. ir So. Wells gat. Paimtas J savo vaikus. Saulė ir oras būrys veikėjų.
šiais nepaprastais saugumo kiekį, kad galėtų įsigyti $25, Courtney taip pat atsisako Taylor gat. Jai pradėjus at Evangelical ligoninę.
tai tikriausi ir geriausiai
X Naktį iš šeštadienio į
stiprinimo laikais. Vyriau arba didesnį boną. Pagamiu- ką nors aiškinti tuo reikalu. kakliai gintis, skaudžiai suveikią vaikus vaistai.
Jie sekmadienį apiplėšta didelė
sybė už tai jiems bus laba: ta 30 milijonų šių albumų.
Tačiau yr.a žinoma,
kad mušta ir keli vyrai » iSSė
maitina ne tik kraują, bet valgomųjų produktų krautu
Ant
albumo
yra
įspaudas
dinę.
dėkinga.
kapitonų kilnojimas yra su
ir odą. Tačiau darydami ma vė prie So. Western ir 68
‘Amerika Budi.”
Policija
stropiai
ieško
sijęs su griežtesniu miesto
žiems vaikams saulės
vo- Plėšikai susprogdino dvi ge
Nauji šalies apsaugai tauIždo sekretorius Morgenpiktadarių.
.
|nias,
turime
atsiklausti
gyležines spintas. Trečią norė
pumo bonai yra panašūs ži- thau pareiškia kad bonu įstatymų vykdymu. Kai ku
Namų
ketvirtajam
aukdytojų
patarimo_
kad žino.
rie
kapitonai,
matyt,
griež

nomiems “Baby Bond,” ku- „„n
. ,
. , . .
jo išsivežti, tačiau matyt
Ste, 30 W. Chicago ave., ki- |tMme
kuriems vaikama tas
.
a-v
-v, • Sah
net berniukai ir tai nevykdė įstatymų.
šį
dedant į troką iškrito ir pa
ne 1935 metam buvo ,sle,sait6s pirkdami 10c
lo gaisras. Nukentėjo Law ar kitas „vonių„ |ajkas
kartą
jie
pakeisti
vietomis
likta užpakalinėj gatvaitėj.
t, ,r jų buvo parduota dau- klus
bfldu
son YMCA rekreacijos kam- [Mti tinkamas
ir
turi
gerai
pagalvoti
apie
Apiplėšimą pirmiausiai jau
giau kaip uz penkis bilno- la.ou„;
_
, ... .
, , . ,
. ,
saliai ir savo ateičiai susi
barys.
Sunaikinta
sportiniai
savo pareigas, nes kai ku
išaušus pastebėjo lietuvė
nus dolerių.
Juos
dau- taupys gražias
__ x• •
. .
a vpirko
.
pinigų
su1940
metų
raporte miesto reikmenys vertės 1,000 dol.
Nedoras žmogus kitų ne Banakienė. veikėjo J. Micriais atsitikimais jie gali
giau kaip pustrečio milijo mas.
mayorui
miestinis
advokaBe
to,
ugniagesiai
vieną
as

išmokys dorybės.
būti suspenduoti.
keltūno uošvė.
no amerikiečių.
tas Barnet Hodes pažymi, menį vos suspėjo išvaduoti.
Dabar gi pradėjus gegu- y i i
Eiliniam piliečiui ne ne kad Chicagos vyriausioji
žės 1 d. apsaugai taupumo VGflyDOS
svarbu, kokios atmainos da- problema yra miestui įsigybonus bus galima pirkti už Gauti leidimai tuoktis:
romos policijos departamen- ti “home rule” (savivaldą).
$18.75 kiekvieną. Už dešini- 1 Frank Jonaitis, Ann Va- i te. Piliečiui tik svarbu tu
Tai galima atsiekti tik speties metų kiekvienas bonas nagas, 31—28.
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
rėti reikalingą apsaugą, kad cialiniu legislatūros pravesbus vertas $25.00. Vadinasi, I Robert Regnier, Berniee1 policija griežtai kovotų su tu įstatymu, arba konstitu
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Loretto ligoninėje šešta
per dešimtį metų priaugs Dowiat, 19—19.
piktadariais.
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
dienį mirė prieš porą dienų
ciniu priedu.
Programas Amerikoje —
automobilio sužeistas Jonas
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
Mayoras Kelly įvertina šį
Rimavičius, 77 m. amž., 1422
Į **THAT LITTLE CAfinE^^Intrr-nnt’lCartooBCo^y.Y.— By B. LinkT| 1
raportą ir “home rule” su
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
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Bus parduodami ir paštiniai taupumo ženklai.
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PAKEISTI VIETOMIS

Apmušta ir išgėdinta
jauna moteris

Arkivyskupas pašventino naują bažnyčią

Saulė - Gyvybės Ir
Sveikatos Šaltinis

Automobilio sužeistas
lietuvis

1

Gaisras padarė 1,000
dol. nuostolių

g.

Nori "home rule"
Chicagai

Lietuvis automobilio
auka
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3962 Fifth Avenue
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Tel. KEDzie 7810
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ČIA GAI ŠI
Krelt, len<vals Išmoloėjimnks —
METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

The Prudential Ins.
Co. of America
OFFICE-

175 W. JAOKSON BLVD.
SUITE

Home

Offloe:

A-1820

Mew*rk, M.

J.

REAIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

LAFayMte

0771

and LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202 W CERMAK ROAD
TM.: CANAL 8887

Mokame 3i/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, See.

TURTAS
£1,000,000.00
VIRA r 1

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? j

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
noNvn DOCK MTOPL
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
>-30iMM«CuaKrT
5. Duoda gerą apsaugą nuo
Ham
45ui mb Ork R
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
Co»K»OAOO

fltaous hmATHlO &MUTM

Apgkaiiiavimcu

Maamihv. C0MC«m.tV«.

Dykail

Parflplname P.H.A. PaekolInlmiM
ar Umokėilmu*.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.

Republic 6051|

WarehonM: 9401 So. Stony Ialand At«^ tai.

4

