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TRUMPAI 
Rašo, D r . t M . NACIAI NETOLI ANGLIJOS SASMAUGOS 

Šiemet yra 400 metų kai 
Kunigų Jėzuitų Vienuolija 
veikia Jungt. Am. Valstybė
se. Pradžia buvo maža ir sun
ki. Bet savęs atsižadėję vie-
nuoliai nugalėjo kliūtis, su
kūrė milžiniškas krikščioniš
ko mokslo tvirtoves; aukštes
niąsias, mokyklas, kolegijas 
ir universitetus. Dabar A m ^ 
rikoje Jėzuitai turi 24 kolegi
jas ir universitetus bei 34 
High SchooPes. Viso pas juos 
mokosi 60,000 jaunuolių, stu
dentų. Jų kultūrinę įnašą į 
amerikiečių dvasią pripažįs
ta su dėkingumu visi nešališ
ki žmonės. 

BRITAI ATSIMETA; 
BĖGA IŠ NACIŲ SPĄSTŲ 

Prancūzai sutraukiami 
nacius atakuoti iš šonų 

NACIAI ARTI ANGLIJOS ] BERLYNAS. — Vokiečių 
SASMAUGOS kariuomenė paėmė Laon, už 

BERLYNAS, geg. 20. —' 7 5 m y l i l * šiaurių link nuo Pa
čia autoritetingai pranešta, r y ž i a u s -
kad vokiečių kariuomenė pa-j 
sivariusi priekyn tiek, kad ai L 0 N D 0 N A S - — Nutrauktas 
sidūrusi mažiau kaip už 35 t e l e f o i l u susisiekimas 
mylių nuo Anglijos sąsmau 
gos iš rytinio šono. Tačiau 
vieta nepaduodama. 

Šiandien vokiečių kariuome 
Šv. Kazimiero Akademijos' ne visu smarkumu susimetė 

dešimtas metinis koncertas,1 veržtis dviem linkmėmis tik-
kurio programą atliko aka-j siu britus atkirsti nuo pran-
demikių ir alumniečių orkes- cūzų ir ko veikiau pasiekti 

sąsmaugos pakrantes ir ap
juosti Paryžių iš šiaurrytinio 
šono. 

Yra žinių, kad britų ir bel
gų armijos atsimeta iš savo 

Londo
no su Europos žemynu. Sako
ma, kabeliai "sugedę". 

tras bei choras, davė geriau
sius muzikos veikalus ir juos 
labai gerai atkūrė, todėl gau
siai susirinkusieji žavėjosi, ge 
rėjosi ir nuoširdžiai džiaugėsi 
kiekvienu kūriniu. Tai buvo pozicijų, kad nepakliūti į na-
ir dainos meno šventė. Gerai cių spąstus. 
daro tėvai pavesdami 'savo Vykstančios kovų laukan 
dukteris Šv. Kazimiero sese- vokiečių kariuomenės obalsiai 
rims mokyti ir auklėti jų aka
demijoje. 

PARYŽIUS. — Britų ir bel
gų armijos nuo pažangiuo-
jančių vokiečių atsimeta An
glijos sąsmaugos link. 

IŠ LRK. SUSIVIENIJIMO 
AMERIKOJE 52 SEIMO 

WORCESTER, Mass. (Draugui" telegrama), geg. 20.— 
Gausingas Susivienymo seimas prasidėjo iškihningomis pa
maldomis. Seimo valdyba: pirmininkas advokatas Grisius, 
vicepirmininkas Pranas Jurevičius. Sekretoriai Laučka ir 
Katilius. Seimo nuotaika gera, vieninga. — Šimutis. 

ROOSEVELTAS SIEKIA 
KOALICINIO KABINETO 

TOPEKA, Kas., geg. 20.— (tų karan ir paskiau sakytų, 
Buvę/s 1936 m, respublikonų už įsikišimą karan jie nėra at 
partijos kandidatas į prezi- sakinai. 
dentą Alf. M. Landon šian
dien išvyko į Washingtoną. 

Prieš išvažiuosiant į Wa-
shingtoną Landon pasisakė, 

"Kažkur Prancūzijoj" orlaivių atakos metu žuvę motina 
su sūnum. (Acme telephoto) 

DELKO OLANDIJOS LONDONAS. — Daily Ex-
press paduoda žinia, kad bol- A p M T T A D A ^ T D A V P 
sevikai iš Maskvos per radiją / T L I V I V I A J / J L A r\\DLLSl\ V MJ* 
įspėja Italiją, kad ji nesusi-
mestų padėti Hitleriui šiame 
kare. 

LONDONAS. — Britanijo
je autoritetai atima iš visų 
svetimšalių turimus kokius 

Prez. Rooseveltas jį ir kitus'kad jis yra priešingas tokiam 
respublikonų vadus pakvietė. sumanymui. Respublikonų par 
į Baltuosius Rūmus pasitarti tija neturi pasiryžimo dėtis 
krizės Europoje klausimu. Uu demokratais. Nes tuo būdu 

Aiškėja, prez. Rooseveltas būtų pakirsta demokratija ir 
turi planą dėl krizės Europo- j pripažintas demokratų parti-
je sudaryti samburinį depar- jai vyravimas. 
tamentų sekretorių kabinetą, Dėl krizės Europoje, sako 
į kurį be demokratų įeitų ir Landon, Amerikoje reikalin-BENTHEIM, Vokietija (O- gai grumtis su priešu. Tačiau 

landiios pasieny), aesr. 20. —'nebuvo kas ją padrąsintų.. 
J . \ . ; ' & 6 .. XT. . . , . , . : v. T respublikonai. Suprantama,1 gas vieningumas, bet ne par-

Galėjusi dar ilgiau grumtis Vietoje pasilikti arčiau ka-

yra: "Paryžiaus ir Londone n o r s šaujamus ginklus, 
l ink!" ' i 

Indija keičiasi. Karo pra-| PRANCŪZAI SUTRAUKIA-
diioje Indijos tautininkai bu-! MI PRIEŠ VOKIEČIUS 
vo .panorėję gauti pilną ne-| B A S E L i s , Šveicarija, geg. 
priklausomybę Kai Hitleris ^ _ G a u t o m i s ^ i a ' ž i n o m i s > 

puolė Luksemburgą, Belgiją n | m j a 8 s a n t a r v i n i n k u j g ^ v y 

ir Olandija, kurios jam nieko r i a u s i a g v a d a g p r a i l C u z u g e n 

nenusikalto, Indijos rimtės- W e v g a n d s u t r a u k i a gausin-
nieji vadai paskelbė savo pa- g a s p r a n c ū z ų a r m i j a s v d d e _ 
siryiiiną sudaryti koalicinę ^ a t a k u o t i y š o n ų N e g a H 

vyriausybę, pasitenkinti An- m a p a g a k y t i a r j a m ^ ^ 
glijos pažadu po karo gauti ^ ^ ^ n e g j e į y o k i e c , i a i k y 

dominijos teises ir laikytis H a i g y e r ž i a s i > ^ j i e fc so_ 
sąjungininkų. Hitleris sustip- n u g g a U t u r - u ^ ^ a p 

PARYŽIUS. — Paryžiaus 
apylinkėse šiandien buvo gir
dimi iš priešlėktuvinių patran 
kų šaudymai. 

su vokiečiais, kaip žinoma,; riuomenes karalienė niekam 
Olandijos kariuomenė padėjo nežinant apleido kraštą ir pa 
ginklus ir pasidavė priešui, skui tik iš Anglijos ėmė drą-
Dabar išsiaiškina, delko tas sinti olandus nepasiduoti 
padaryta. j priešui. Net civiliniams olan

dams tas buvo. nepakenčia
ma. Pasigirdo reikalavimai 
pasiduoti. 

Savo keliu Britanija nepri-
siuntė žadėtos pagalbos. At-

rino Anglijos įtaką Indijoje. 

Anglijai reikalingi mažieji 

draudę. 
Gana to, naujas vadas grie

biasi visų priemonių sulaikyti 
laivai. Jų daug išskandino vo, vokiečių žaibišką veržimąsi. 
kiečių minos ir orlaiviai. Į 
Ameriką atvyko Anglijos vy- MILIJONAI MOTERŲ BUS 
riausybės agentai ir perka 200 PASAUKTOS I DARBĄ 
laivų, įvairaus taupumo. Nu-Į T / . M T V W A G o n 

gabenti tuos laivelius į An-1 ">NDONAS, geg. 20. -
glija per Atlanto vandenyną. Anglijoje planuojama keletą 
atvyko iš Singapore patyrę 
jūrų vadai — pilotai ir atsar
gos kariai iš Anglijos. 

Atrodo, anglai netiki greitu 
laiku baigti baisųjį karą. 

PARYŽIUS. — Premjeras 
ir karo ministraPReynaud įs
pėjo karinės pramonės darbi
ninkus, kad jie .be svarbių 
priežasčių neapleistų darbo. 
Kitaip gi bus baudžiami ly
giai kaip kariai. 

Atsakoma trumpai: dėlto,-
kad olandų karalienė niekam 
nežinant paspruko į Angliją 
ir iš britų pusės nesulaukta' 
žadėta pagalba. 

tada demokratai kraštą stum- tijų jungimosi keliu. 

BUV. SENATORIAUS 
PEPPER ĮSPĖJIMAI Ar sunky iškeldinti 

kariuomene < 

vykę britų daliniai vietoje, ka 
Olandų kariuomenės vadas riauti j ie pradėjo naikinti vi 

gen. Winkelman pareiškia, s u r olandų karinius sandė-
kad kariuomenė buvo pakan-' liūs ir susisiekimus, kad tas 
kainai stipri ir galėjo dar ii-, netektų vokiečiams. 

PRANCŪZAI BURIASI 
I BAŽNYČIAS 

generalvikaras msgr. Beau 
ssart sakė pamokslą. Jis gi-1 

liai vertino prancūzų karių! 
BERLYNAS. — Nacių vy-Jl W f l I - , , , v i r i w didvyrybę ir teisino prieža's-

riausybė okupuotuose kraštuo-^ PARYŽIUS, geg. 20. — Išti- tį, dėl kurios jie kariauja. Pa 
ris bilijonus markių į u s pavojui, prancūzai susi-' mokslininkas taip sujaudino 

PHILADELPHIA, Pa.t geg. 
2n' ~~ B ^ I ę S . U * « S e n a t 0 r i u s ! PARYŽIUS. - Gen. Duva-George Wharton Pepper, kurs , i g « J u o r n a l „ l a i k r a š t y j e na_ 
išrinktas Pennsylvannos na-' . . . , . „ , 

,. .. į . . įgrineja techniškus sunkumus, 
n u rezolmciių komitetui res- *" . i 

,_.. ** . . ,. .kuriuos atneša kariuomenes 
publikom partijos nacicmali- ^ ^ ^ . s y e t i m ą ^ ^ 
nism suvažiavime, pare.škia, T a i ] a b a i k o m p l i k u < ) t a s 

kad pavojinga kilusi id^ja' v e i k s m a ^ r e i k a ] a u j ą { s tobulų 
Amerikai šiandien vien tik p a b ū k ] ų . f s m u l k m e n i š k a i i š . 
ginkluotis, kraštą pakeisti v ^, • •• 

• . ' . i , . dirbtos organizacijos. 
ginkluota stovykla ir laukti 
progois pakilti karan. 

Jei nebusime atsargūs", a 

Jėgų visuma privalo turėti 
avangardą, kuris išstudijuotų 
vietą ir sąlygas. Tuo pačiu 

kredito laaro finansavimui. 

BRITŲ LAKffNAI 
PUOLA VOKIETIJĄ 

meta į bažnyčias melsti Dievo tikinčiuosius, kad jam baigus 
pasigailėti Prancūzijos. 

Vakar gausingiausios pary
žiečių minios lankė Paryžiaus 

Eustaąuio Noppoto iš Tac-
bban, Leyte, rašo katalikiš
kam Philippinų laikraštyje, 
jog Katalikų Veikimo laikraš
tis <Commonweal, padėjo jam 
rasti tiesą ir Kristaus Bažny- skriaudžiamos mažais už dar-
čią. — Kartą radau pas na- bą atlyginimais, 
mus katal. laikraščio "Co-( 

milijonų moterų pašaukti ji p i a l t i šiaurvakarinės Vokieti 

BERLYNAS, geg. 20. —'miesto patronės Šv. Genovai-
Vokieciai praneša, kad britų tės bažnyčią. Meldė švento-
ir prancūzų lakūnai susimetę šios užtarymo, kad Prancūzi-

' , . , ix-1 demokratiją ją begindami, 
pamokstą Katedroje sukelti1 . y °\ 
karsčiausi raliavimai, ko nier 
kados neįvyksta Prancūzijos 
bažnyčiose. 

sako Pepper, "Amer.k ą v \ m e t u tesai avangardas turi 
keisime vokiečių valstybės b f i t i p a k a n k a m a i s t i p r u s p r i e . 
rūšimi. Jei nebudėsime, ui-ne . f a a t a k o m g a t r e m t i 

jpasijusime, kaip prarasime 
Reikia neužmiršti, kad tik-

Kemiu mūsų laivyno, oro jė- slas nėra tik žmones išlaipin-

darbą karo pramonės fabri-j j o s m į e s t u s . Anksčiau pulti 
km**, kadangi daugumas vy! Hamburgas ir Bremenas, da-M * ? ! ^ ^ T lYJ' 
ru darbininku bus nriversti' v... x r « ™ l - : . T ^ . : _ , : _ , _ L ko iškilmingos pamaldos san-

ja nebūtų nugalėta. 

rų darbininką] bus priversti 
kareiviauti. 

Darbininkų unijų vadai iki 
šioliai griežtai priešinosi mo
teris įsileisti į fabrikus. Bet 
šiandien keičia savo nusista
tymą. Tik norėtų, kad mote
rys darbininkes nebūtų 

AMERIKOS MOKSLININ
KAI PRIEŠ KARĄ 

NEW YORK, geg. 20. -
Apie 500 Amerikos mokslinin 

bar Hanoveris. Vokiečiai sa-*, . . . , ,, • ku nasirašė rezoliucija ir pa 
. Į tarves jėgų laimėjimo intenci-.. #

v PĮ*&liaoc . . į i 

gų ir kariuomenės stiprini- ^ i , 'bet ir sunkias patrankas, 
mą, bet griežtai priešingas i- tankus, apskritai, labai gau
dė jai nieko daugiau neveikti, sią ir sunkiai ąpvaldomą nie
kaip tik rengtis karan". džiagą. Aišku, išlaipinimo 

vietos privalo likti paslaptyje. 
Vėliau ištisas armijos viene

tas atplaukia ir pradeda orga 
nizuoti saugumo bazę, ir tik 

,po to išlaipintos ir įsikūru-
ko, santarvei už tai bus atsi
mokėta. ja. Pamaldose buvo "premjeras^ 

Reynaudas ir kiti vyriausybes 

siuntė prezidentui Roosevel-
tui, kad J. A. Valstybes viso-

TIK LAUKIA 
MUSSOLINTO ŽODŽIO 

ROMA, geg. 20. — tržsiemų 
reikalų ministras Ciano va- | g i o g j § g o s 'ga}[ p r a ( jet i pulti 
kar per radiją pareiškė, kad p r i e § į j 

priemonėms būtu apsau-^am esą nežinoma, kada Ita>-f T o r e i k a l a u j a žmomo pnan 
(Britai praneša, kad jų la-j nariai, diplomatai, daugybe i m s P™51"0" * *• - , . . . ., .§ , , ~ t i k . | _ ZL***** iSmin 

, . .,. gotos nuo karo ir iaikytusiį"J* 1S1K1S Kdl£l11 « d l J l l R 'cuzų stratego nuomone, įsmin kūnai puola ne miestus, bet karių, civilinių ir 
žibalo sandėlius). Paryžiaus arkivyskupijos taikos. 

mmonweal , , supurvytą lapą,!PLATINKITE "DRAUGĄ* 
— raSo jisai. — Paėmiau, 
perskaičiau. Nustebau minčių Kas yra tiesa E. Noppotui, 

VOKIEČIAMS TEKĘ 
DAUG GERYBIŲ 

BERLYNAS, geg. 20. — 
Vokiečiai sakosi, kad mžka-

SUSEKTA VOKIEČIŲ 
Anot vokiečių, šiandien Bri SLAPTA RADIJO STOTIS 

rai įsikiš. Sako, tas priklau 
so nuo premjerio Mu'-solinio. 
Reikia laukti jo žodžio. 

tinga strategija. 

PARYŽIUJE UŽDARYTOS 
ŠOKIŲ SALĖS 

tanija netekusi stambaus sau BUENOS AIRES, Argenti-įiR MALTOJE ' 'PENKTOJI PARYŽIUS, geg. 20. — 
reikalingų maisto produktų ir na, geg, 20. — Campana miesj KOLIUMNA" Vidaus reikalų ministro įsa-
įvairių (prekių importo iš te policija su'sekė nacių slap-j V A L E T T A j Malta, geg. 20.'kymu čia uždarytos visos šo-
Skandinavi jos, Pabaltijo, O- tą radijo stot j , kuri buvo v a r ^ _ ^ . ^ a u t o r i t e t a i subruzdo kių salės. 
landijos ir Belgijos. Visas iš tojama propagandai. riautuose kraštuose — Olandi-

aiškumu. Pas laikraščių par-1 tai yra tiesa visiems: katali-J joj, Belgijoj ir Luxemburge, tų, ^raftų i m P o r t a s t e n k a V o " SANTARVĖS LAKŪNAI 
davėją gavau pilną laikraštį.' kiškas laikraštis yra geriau-j Vokietijai tenka keletas miU- k i e t i i a i - | PUOLĖ HAMBURUĄ 
Pasidariau nuoširdus katali-1 šias žmogui draugas. Į jonų tonų Lnxemburgo gele-l Vokiečiai ypač džiaugias BERLYNAS, geg. 19. — 
kiškų laikraščių skaitytojas. Perskaitę "Draugą", ar.žies rūdos ir kitokios žaliai- Luxemburge įgytomis gele-| DNB praneša, kad santarvės 
Dabar esu katalikas kas mė-[ "La ivą" nenumeskite, bet vos, taip pat dideli kroviniai žies rūdos kasyklomis ir mil- lakūnai puolė Hamburgą. 29 
nuo einn prie Šv. Komunijos.'duokite juos pasiskaityti ki- kavos ir tabako Amsterda-
Katalikiškas laikraštis mane[ tiems. Platinkime katalikišką mo Rotterdamo ir Antverpo 
atvedė į Bažnyčią. — I spaudą. uostuose. 

J — . . 

žiniškais plieno fabrikais, civiliniai užmušta ir 51 su 
Tas reikalinga karinei pra«į žeista. Sugadinta eilė gyve-
monei. L Jū n*™1! i r k i t u namų 

ORAS 
šioje saloje kovoti su "penk- . 
tąja koliumna". Suimta daug. 
įtariamų vyrų. Tarp suimtųjų] 
yra ir civilinės tarnybos tar-j CHICAGO SRITIS. — Sian-
nautojų. |dien iš dalies debesuota; po-

i ipiet vėsiau ir numatomas lie-
PARYŽIUS. — Čia patvir- tus . 

tinta žinia, kad vokiečiai paė- Saulė teka 5:24, leidžiasi 
mė St. Quentin miestą. 8:09. 



D R A U G A S Antradienis, gegužes 21, 1940 

D R A U G A S ' 
—* motrtm n o u n r A V I , C U U N , U O M O I * 

THB UISUAMIAJr DAILY FRISKO 

Month* — 14.00; 

PublUhed Daily, ezcept Sundayt 
Ou« Year — $8.00; Six Montlu 

11.10; Thr— Montlu — 12.00; One Month — 7*©. 
Borop* — On« l e a r — 17.00; Six K 

1* Copjr — t c to t t 
tu -DRAUGAS" brtncs 

.— o — 

"DRAUGAS" 
•ekuuMllenlua. 

U Jum. Amerikos Valatybtee: 
— 16.00; P U M I Metui — 11.50; Trina* Mtu*-

- $2.00; V t u u n Menertui — .76a Kitom val»-
K — m e r e U: Meuuns — $7.00; PUMI Metui 

— |A00. Ftvtoals numeris — 2c * 
— 9 _ 

BendradarbUuna Ir korea^ ondentams n i t ų negalina, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam tik*-
lul pašto tankiu. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpiau visus prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas sulis; savo nuožiaroe. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, venjrlant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijos 
taikraitin nededamos 

AUTOKEFALIJA prievartauta moterį — tai pasirodyti esąs 
buržujis ir privačios nuosavybes šalininkas" . 

Taip kalba ir taip elgiasi Rusijos komunis
tai. Amerikos komunistai ir jų 'pagelbinin- Vilniui grįžus Lietuvai, su su Rusijos pravoslavų sinodu, 
kai" tai įsiveda savo šeimose. Kadangi už- J u o n u niuins atateko ir balt-j rezidavusiu Karlovcuose, Ser 
krėsti liga yra daug lengviau, negu pagydyti gūdžių pravoslavų. Kai kurie bijoję, tai Eulogijaus padėtis 
visuomenę is dorines ligos, todėl visi pašte- jų dvasiškiai, nenorėdami grį- pasidarė neaiški ir jis nuyj-

žti Rusų pravoslavijos glofoon,) ko į Konstantinopolį ieškoti bime Amerikos visuomenę susiigus sunkia 
liga. Negydoma, ji gali aJnešti laisvajai A-
merikai pražūtį. 
JAUNIMO IŠTVIRKAVIMAS 

Skelbimų kainos prlsrundlamoa MU-eikalaTua 
Entered aa Second-Claas Matter March JI, 1916, at 

CnlcssTo. Illinois Under tne Art of Mareli a. 1*7». 

Visuomenes Ligos Amerikoje 

'•MASIŲ SUKĖLIMAS" 
Darbininku ir vargšų išnaudotojai — ko

munistai veda planingą, bet ardomąjį visuo
menėje darbą. Amerikos komunistų tikslas, 
— tai įgyvendinti Sovietų Rusijos "rojų" 
Amerikoje. Tas gi rojus yra darbininkų ver
gija. Paimtas darban žmogus neturi teises 
nei vienos dienos iilikti. Maskvos "Isvies-
tija' 1932 m. lapkr. 5 d. patalpino dekre.ą: 
''Darbininkas, apleidęs darbo 1 dieną, išva
romas iš darbo, jam atimama valgio kortele, 
iškraustomas iš buto; nei jis, nei jo šeima 
negauna pastogės, nei duonos". Pasirašė: 
Kaliniu, Molotov, Enoukidze. 

Amerikos komunistai dedasi darbininkų 
globėjais esa. Jie skverbiasi į darbininkų uni
jas. Jose stengiasi paimti vadovybę į savo 
rankas. Gavę galios, erzina ir sukiršina dar
bininkus su darbdaviais. Prisidengę gražiais 
lakiais, patraukia biednuomenę, mokytojus, 
ypač be darbo esantį jaunimą ir neapdairius 
rašytojus. Nes jie visi nuoširdžiai nori pa
dėti vargo žmogui. 

Komunistų gi partija tą idealiųjų, be4 ne
kritiškų žmonių prielankumą panaudoja sa
vo įtakai plėsti ir savo tikslų siekti: sukel-

'ti mase*", 'įgyvendinti rojų", "pakeisti vy-

mintija, kad būtų gera Lietu 
vos pravoslavams turėti mūsų 
valstybėje bažnytinę autoke 

Visur jaunimas siekia pažinti žmogaus gy-j^U*. Retai kam žinomas tas 
vybes paslaptis. Tai jiems turi teisę atsar-i žodis yra sudarytas, iš dviejų 
giai paaiškinti jų tėvai, ne svetimieji. Bet 
Amerikoje per paskutinius 10 metų tėvų pa
reigas pasiglemžė patvirkusieji biznieriai. At
sirado šimtai laikraščių -magazinų, kur vaiz
dais ir žodžiu pavaizduojami ištvirkėlių ly
tiniai "pergyvenimai". Jaunimas skatinamas 
ten į nesusivaldymą. Puolama dora, skaisty
bė, šeima. Nešvankios novelės, palaidi roma
nai, — tai priemonės jaunimo dvasiai suterš-
ti. Tą atlieka nekrikščionys ir nekatalikai' " * £ ? pravosUvijoje, o ka 
žmonės. Komunistai jiems padeda, nes žino, tahkybeje jos negali būti bent 
jei puls doroje jaunimas, bus lengva jis pa- J» prasme, kokia yra pravots 
stūmėti į sąmišius, į revoliuciją prieš val
džią, prieš tikėjimą. Tai nauja smarki ir bai
si jaunimo liga. Su ja susiduriame, nes ir (patrįjarkafcas 1054-m. pasiske! 
anūsų jaunimas ne visai yra atsargus, ir jie b - n e p r i k l a u s o m a s n u o p ^ 
perka sau dorinių nuodų ir pakrikimo. 

Daugiau kreipkime dėmesio šioms Ame-

grekiškų žodžių: auto® — pat
sai ir kefalė — galva. Taigi 
autokefalija reiškia pačiam 
turėti savo galvą^ aiškiau sa
kant, neturėti reikalo klausy
ti svetimos galvos, ne sveti
mos valdžios. Ta sąvoka yra 
plačiai, giliai ir stipriai įsi-

lavijoje. 
Kuomet 

' -, i," 

Konstantinopolio 

popiežiaus, tuomet tame pa-
. - ,. „ T- _.-,„, u«rv trijarkate 'pasireiškė autoke 

nkos visuomenes ligoms. Saugokun mūsų bro- \ r. r_ v. .. liūs nuo klaidų, padėkime pakilti suklydu
siems. 

APŽVALGA 
Spauda ir Nusikaltimai 

Amerikos periodinėje spaudoje mėgstama 
rašyti apie įvairius užpuolimus, žudymus, a-
piplėšinius, išaukštinant nusikalstančių vik
rumą, sąmojų ir panašiai. Tai smarkiai vei
kia priaugantį jaunimą. Iš karto jie naudo
jasi savo *'žaidimams" vandeniu, akmenu
kais šaudomus ginklus, o vėliau — tai liudi
ji teismai — jie panaudoja paaugę tikrus 
ginklus. 

falija. Tačiau tas patrij<arka-
tas norėjo valdyti Antijoch'i-
jos, Aleksandrijos ir Jeruzo-
limos patrijarkatus, buvusius 
tuomet Bizantijos imperijoje. 
Kaip tik sumažėjo imperijos 
stiprybe, tie patrijarkai nesi
davė Konstantinopoliui valdy
ti juos, remdamiesi savąja au
tokefalija. Bet turkų salto 
nams toli nuo sostinės gyve
nančių patrijarkų savarankiš
kumas buvo nepatogus, rasi 
net pavojingas, ir' dėlto sul-

bažnytinių įgaliojimų sau ii 
savo metropolijai. Tuos įga
liojimus jis gavo, bet visa Ru
sijos pravoslavija, Rusijoje ir 
užsieniuose, išskyrus. Prancū
zijoje gyvenusių rusų daugu
mą, jį labai kaltino už Rusi
jos autokefalijos atsižadėjimą. 

Lenkijos pravoslavija savo 
autokefelijos pradžioje mani 
festavo savo geruosius santy
kius su Konstantinopolio pa 
trijarkatu, bet kaip tik sustip
rėjo patrijarkato atstovo nu
sikratė. Taip pat padarė ii 
Latvijos prava'slavija. Iš tų 
faktų aiškiai matyt, kad au
tokefalija yra pravoslavų baž
nyčios savarankiškumas, ku
rioje nors valstybėje, arba ne
priklausomybe nuo pravosla
vų dvasines vyresnybes, esan
čios kitur. 

Katalikų ir pravoslavų pa
žiūrose į Bažnyčios santvar
ką yra pagrindinio skirtumo. 
Katalikuose vienas klebonas 
yra ganytojas parapijoje, o 
kiti kunigai gali būti jo pa-
gelbininkai; vienas vyskupas 
yra diecezijos ganytojas, o ki 
ti vyskupai jo diecezijos ribo
se yra jo valdžioje; vienas 
popiežius yra visos Bažnyčios 
aukščiausias ganytojas, sulig 
šv. Jono Evangelija 21, 15-17. 

Po Svietą Pasidairius MOLODEČNO, SOV. Rusija. 
• — Nesenai pro šią stotį pra-

CHICAGO, 111. — SLA. po^ v ešta į Lietuvą 150 vagonų 
perą "Tėvynė" praneša, kad druskos. Chicago lietuvių bal-
laukiant seimo "kai kurie šavikų popera dėl to išfigeria-

vo, kad "atsidėkavodami So
vietams už tą druską, Lietu
vos tautininkai vėl galės per 
Amerikos anti-sovietine spau
da j$ gerokai pašmeižti." 

Kaip žinoma, Sov. Rusija 
iš Lietuvos importuoja daug 
kiaulių ir kitokio gyvio. Išei-

mo delegatus, kaip senovėj j tų, kad atsidėkodamas už tai 
Lietuvoj vengrai meškas, už Stalinas siunčia savo kariuo-

zmones vadinami politikie
riais, pasiutiškus planus da
ro, kaip pasigauti seimo de
legatus už nosies." Daugelis 
čikagiečių dėl to sako: būtinai 
reikėsią per seimą nuvažiuoti 
į "daun taun," kad pamaty
ti, kaip SLA. politikieriai sei-

nosies vedžios. 

I 

menę į Lietuvą. 
. 

tono įsakymu Konstantinopo-! Pravoslavai vienaip su kata-
lio patrijarkas gavo valdžios 
ant anų patrijarkų. Vytautas 

likais žiūri: parapijos ir die 
cezijos monarchinę santvarką, 

nuo katalikų pa-

CHICAGO, 111. — Sudary
tas "bendras frontas" — Vil
niui Remti Komitetas. Sanda-
riečių laikraštis rašo, kad tam 
komitetui "teks daug dar pa
laužyti galvą, kaip čia gavus 
visų lietuviškų grupių prita
rimą." Chicagos "bendras" 
komitetas gali laužyti 'galvą,' 
o patriotingieji lietuviai be 
bendro fronto ne galvas lau
žo, kaip paremti Vilnių, bet 
renka aukas ir siunčia į Lie
tuvą. ("Darb.") 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
— Dėl ko jūs visą laiką sė

dite galiūne! 
— Del to, kad čia muzika 

griežia 
— Vadinasi, mėgstate mu

ziką. Tai kodėl neinat į teat
rą, operą! 

— Kad teatre, ar operoj 
negalima gerti. 

NEW YORK, N. Y. — Be-
lieve ir or not. Beachcombers 
restoranas, N. Y., kuri turi 

— Labai džiaugiuos, kad 
atvažiavai pas mane 

— Šitaip! Tai užmokėk už 
taksį, nes aš neturiu pinigų. 

Amerika. v i-* • i •_! • m* -r^ i piliečiais ir gerais žmonėmis Komunistai skverbiasi visur. M. Dies ko- T,_x. .,_ i Z i—-_ 
misija suranda komunistų ne vien darbinin
kų unijose, bet laivyne, kariuomenėje, vai
dilos įstaigose, karo orlaivių dirbtuvėse. Ten 
jie dirbdami, eina antras A y. partijos nario 
pareigas — šnipinėti svetiniai valstybei. 

Europoje vykstantis karas atidengė val
džios ir visuaaaenės akis. Komunistai yra 
savo tėvynės išdavikai ir svetimos valstybes 
slapti šnipai. 

Amerikos laisvoje šėmėje smarkiai išbujo
jo ši visuomenės liga, — komunizmas. Kad 
save apsaugojus, jie pažada kuriai nors par
tijai rinkimų metu balsuoti už tos partijos 

Tad neapdairi spaudaAmerikoje patarnau- D ^ . Eotietfa- bet skiriasi 
ja nusikaUinių plitimui. Priešingai spauda p a t r i k o r e i k š m ę ; žiūros* į aukščiausia Bažny- saugumo skyrių, parinko 10 I na. 
turėtu .^rodyti vua, kaa Mfttau. k M g t a f c g aukštu pravlfavijo* dvaJeios g a n y t o j e neigdami to moterį ir 10 vyru, kurie, vai- _ 

— Kur ta laikraščio dalis,, 
kur rašoma: "Kaip išgyventi 
šimtą metų!" — klausia žuio-

riausybę" ir pam Jie noil3JB|imuni*tinti ! ;***::v ^ . : 7 / " r7I7-' . ~~ ~ ' ~.°r .7 

! turėtų padėti auklėti jaunime būti padoriais 
sininkų -patariamaSj šelpė Ki-

Lietuvoje einantis policijos laikraštis "Po- Jevo metropolito autokefalija. 
lieija" Nr. 7 (323) panašiems reiškiniams t. y. nepriklausomybę nuo 
pavedė įžanginį straipsnį. Ji rašo: Į Konstantinopolio patrijarke. — Mes turime daug visokios neperiodinės 
spaudos: romanų, apysakų ir kitokių raši
nių, ypačr verstinių iš svetimų kalbų, kur he
rojais- vaizduojami įvairūs plėšikai ir kito
kie nusikaltėliai, kur jų žygiai gražiai iške
liami aikžtėn, jie išauklinami, išgarbinami, 
padaromi didvyriais. Ar tai nėra paskatini
mai nusikalsti! Tokios knygos eina nesą
moningos propagandos, skatinančios nusikal
sti pareigas. Jos ypač veikia jaunuomenę. Ži
nome, kad beveik kiekvienas jaunuolis trokš 

Kijevo metropolitas buvo 
aukščiausiais pravoslavų ga
nytojas ne vien Lietuvos vai 
stybėje, bet ir visoje Rusijo
je, net anapus Lietuvos ribų. 
Politinę tos padėties reikšmę 
suprato Maskvos kunigaikš
čiai ir savo sostines vyskupą 
padare autokefaliniu, t. y. ne
priklausomu nuo Kijevo, ir 

Sunaikinau. atsako 
do automobilius. iVisiems da- Į vyras. 
ve po tris šnapsus. Moterys 
galėjo dar automobilius vai
ruoti, o vyrai jau buvo "nn-
sikukavę.'' 

— Sunaikinai?! Na, ir kam 
to reikėjo? 

— Tam, kad neperskaitytų 
tavo motina. 

fcnones^ BriBktieji poUtikieriai jaučiai kai- į - g u m į ,£ r o k š t a gyveni- Padėjo jį vadinti metropoli 
U pasilikę I H ui vieta, todėl juos m& ^ %£ p^ i r e i k i f i ( , p a s i ž y m et i ; trokšta,! tu. Daugybė grekų ateiviu iš 

kad kiti apie jį kalbėtų, gerai atsiliepdami: globoja. 
Amerikiečiai nepažįsta tikrųjų komunizmo 

siekių, nei komunizmo pagrmdinių klaidų. ! * £*£*+ ^ b m t ų 
Todėl Ši visuomenine liga taip paplito mūsų 
visuomenėje. 
PRIEAUGLIO MAŽINIMAS 

Kiekviena valstybe yra viena didele šei
ma. Ja sudaro pavienes šeimos. Juo yra pa
stovesnės, sveikesnes atskiros šeimos, juo vi
suomenė ir valstybe yra pastovesnė ir svei
kesnė. 

Amerikos visuomenė smarkiai susirgo, nes 
susirgo šeimyninis gyvenimas, šeima pasida
rė nebe šventa įstaiga, ypač protestonų ir 
netikinčiųjų tarpe. Amerika garsi savo di-
vorsais, ištuokomis. 'Laisvos?'' moterys mai
no vyrus kaip pirštines. Jos šeimos auginti 
negali Reta kuri turi vaikelį. 

Nešvarūs biznieriai panaudojo doroj puo
lusių asmenų būklę, pridengė visa "žmoniš
kumo" skraiste, pavadino prieauglio sūdy
mą "Birt Control ' ir nauja sunkiai pagy
doma doros liga užkrėtė Amerikos visuome
nę. 

šia liga ypač serga doroje puolusieji as
menys. Ji reiškiasi ne vien turtingųjų na
muos, bet įsiskverbi ir į komunistėj ancio 
darbininko šeima. Pastariesiems įtakos daro 
Rusijos komunistų vadų raštai. Vienas jų 
'•Ouchit Gazeta*. spalių 10 d. 1929 m, bū
tent Chevtsov rašė: "nėr tokio dalyko, kad 
moteris būtų vyro prievartauta. Kas sako, 
kad moteriai prievarta yra blogybė, tas išsi-

Turkijos buvo pravoslavų vie
nuoliai, dažniausia, mokytes
ni už Rusijos dvasininkus ir Va, - kitas, prisiskaitęs tokių knygų, ima 

tokius karžygius dievinti, garbinti, jiems į- rūpindavosi šiuose palaikyti 
vairiai Simpatizuoti, juos užjausti. O kartais mintį, kad Konstantinopolio 
dar toliau nueinama: pavirsta nusikaltėliu,1 jpatrijarkas yra "oikumeni-
jo padėjėju ar užtarėju. Dar blogiau, dary
damas nusikaltime, panaudoja lygiai tokius 
pačius metodus, kaip ir knygose nurodyta. 
Vadinasi, tokios knygos ne tik išaugina mums 
nusikaltėlius, bet ir juos išmoko patį nusi
kaltimą padaryti... 

Spauda padeda auklėti žmones, nustato jų 
įsitikinimus vienokia ar kitokia linkme. 
Tiems, kuriems rūpi sveika kūnu ir dvasia 
mūsų jaunuomene, ne vistiek, kokios knygos 
keliauja į mūsų rinkų. 

Apvalykime mūsų namus nuo negerų kny-
gųy kaip juos apvalome nuo kiekvieno pur
vo, kaip saugojamės blogų draugų. Gera kny
ga ar laikraštis — geras draugas, o jei kny
ga ar laikraštis yra nedoras, negeras, — jis 
nėra mūs draugas, bet yra mūsų priešas. 

narehinį jos pradų ir 'skelb
dami esminę visų vyskupų ly
gybę. Autokefalija yra tos ly
gybes pasireiškimas gyveni
me. Metropolitai yra, tiesa, 
aukštesni u ^ vyskupus, bet 
savo valdžiai pravoslavų me- trijarkatas buvo nekanonis, (1721 m.), buvo neteisėtas, ir 
tropolitai gauna tik iš sinodų nes valdžia įsigijo be visuoti- daro išvada, kad to patiijar-
(Santarybų). Patrijarkai yra nos santarybos. Tokia pat pa-,kato atstatymas 1917 m. bu-
aukštesni už metropolitus ir dėtis yra Rumunijos ir Ser-|vo teisėtas ir dėlto ten pat 
turi juo's savo valdžioje, bet bijos patrijarkų. Bet teologi-! išrinktasis Tichonas, anot jų 
patrijarkai gali tų valdžių gau nėję pravoslavų literatūroje J buvo tersėtas patrijarkas. 

apie tai nekalbama. Baltgu j Stojus ant to pagrindo, rei-
džiai pravoslavų šventiką ' kia pripažinti, kad dabartinis 
Lietuvoje tik pripažįsta, kao' Maskvos mitropolitas Sergijus 
Petro D. įstatymas, jpanaiki-i yra nekanoniškas ir neteisė

ti vien tik iš visuotinos san
tarybos (concilium oeeumeni 
cum).-

Einant šita pravoslavų dog
matine pažiūra, Maskvos pa- nąs Maskvos patrijarkatę (Tęsinys 3 pusi.) 

KUR MAUDYTIS? 

tos'7, t. y. visų pravoslavų 
galva. Bet Rusijos valstybė, 
kuomet jai teko dainai ka
riauti su Turkais ir pajusti 
turkams palankių Konstanti
nopolio patrijarkų religinę po
litiką*, griežtai ir aiškiai pa
skelbė savo šalies pravoslavų 
autokefalija, t. y. nepriklau
somybę nuo Konstantinopolio 
patrijarko valdžios. Rusijos 
pavyzdžiu pasekė G rėki ja, I 
kaip tik atgavo savo politinę' 
nepriklausomybę^ Atėnų met-l 
ropolijų, paskelbdama auteke-; 
faline. Tuo 'pavyzdžiu pasekė j 
Serbija ir Rumunija, bandė 
pasekti ir Bulgarija. 

Kuomet Kauniškis Eleuterį-
Gegužės 19 diena Lietuvoj konsekruotas l j ^ , Maskvos įgaliotas, nuva-

į vyskupus kun. V. Brizgys. J. Ekscelencija^ žiavo į Paryžių ir paskelbė, 
vyskupas V. Brizgys yra ne tik naujausias 
Lietuvos vyskupas, bet ir jauniausias. Ne-

Įvyko Naujojo Lietuvos 
Vyskupo Konsekracija 

trukus "Drauge" tilps pasikalbėjimas su 
Žada Spalių Komunistų Revoliucijos. Ginti naujuoju vyskupu. 

kad tenykštis pravoslavų me 
tropoliias' Eulogijus yra nu
baustas atstatymu iš vietos, o 
Eulogijus jau buvo susipykęs 
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Antradienis, gegužės 21, 194C * — » R X TT O A! S 

Dar Toli Skurdo Galas 
(Laiškas iš Vilniaos) 

Žiema baigėsi, ji šiais me- licijos pareigūnai policijos 
tais buvo labai sunki ir žiau- nuovadose. 
Tly ypač beturčiams ir karo 
atbėgėliams Vilniuje ir kito
se Lietuvos vietose. 

Žiemos pagalbos Komiteto 
įgaliotinis turėjo pasikalbėji-

Šiomis dienomis kalbėjau 
su Amerikos žydų labdaros 
"Joint" draugijų atstovu Lie
tuvoje amerikiečiu M. W. 

mą su Vilniaus ir Kauno spau Beckelmanu, teiraudamasis a-
dos atstovais ir tame pasikal-| pie jo darbą Lietuvoje, 
bejime paaiškėjo, kad ypač p o n a s Beckelmanas nuola-
balandžio mėnuo sunkus be tos gyvena Kaune ir kas sa-
tnrfcams Vilniaus gyvento- v a į t e važinėja dienai-aatrai į 
jams, nes ta- mėnesį daugeliui Vilnių, kur jo draugijų centro 
šeimų reikėjo netekti butų, (j0int Disrtibution Commit-
kai 23 d. (šv. Jurgio diena) i tee) yra valgydinami ir išlai-
baigesi jų nuomos sutartys,! k o m į žydai karo atbėgėliai. 
žiemos pagalbos komitetas jau , __, . . 

. . . , . . . Dabar Vilniuje maitinama 
yra susirūpinęs padėti varg- v

 J 

per 9,000 žydų atbegelių ir 
apie 2,6$) įvairiuose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, t. 
y. vfeo apie 11,600 žmonių. 
Kiekvienam žmogui išmaitina 
ti Jointas turi išleisti Vilniu-

šams ir sumokėti už juos nuo
ma. 

Patalpą galėjo pasinaudoti 
tiktai Lietuvos piliečiai ir tie 
asmenys, kurie pateikė komi-

Hitleris sveikina savo karius (Acme telephoto.) 

tetui reikalingus įrodymus, je 80 centų dienai, viso — 9,-
kad jie turi teisę tapti Lietu- 280 litų per dieną, arba 278,-
vos piliečiais. 

Manoma, kad balandžio mė
nuo tikrai sunkus Vilniaus 
varguomenei, bet tikimasi, 
kad darbininkams pavasaris 
galės .pagerinti būtį: Vilniuje 
balandžio mėnesį įvairiems 
darbams reikalinga apie 11,-
000 darbininkų. 

Pirmoje eilėje gaus darbus 
Lietuvos piliečiai; pagaliau, 
aprūpinus darbu piliečius, bus 
imami ir karo atbėgėliai. Šian-
dieniniėmis aplinkybėmis dar
bas yra kartu ir prievolė ir 
privilegija. Darbai bus miš-

000 litų per mėnesį. Čia, ži
noma, nepriskaitomas atbege
lių aprengimas, butai, medi-
cinos pagalba ir M t T į j Į * i T į ^ l i S į T h t a ^ S 
dalykams taip pat tari būti į f ^ Uetmw Raudonasis 
numatytos nemažos sumos. 

Įdomus yra tas faktas: Vil
niuje vieno babėgėlio išlaiky
mas kaštuoja 80 centų dienai, 
o provincijos miesteliuos žy- kūną Šeinių Vilniuje 
miai daugiau, kartais net iri Lietuvių atbegelių reika-
ligi 1 lito 50 centų. Taip yramais tenka rūpintis pačių lie-
delto, kad Vilniuje maitini-(tuvių labdaros organizacijoms, 

namosios. vietos j kitą, iš vie-' jaunimo rūpinasi, kaip jau esu laiku. Šią žiemą buvo taip, 
no miesto į kitą. i pranešęs užsienių spaudai, Dr- kad 50 tonų Raudonojo Kry-

Iš tų 30,003 atbegelių ate-j j o s Vilniaus Kraštui Remti žiaus vardu siųstų šiltų dra-
mus 11,600, kuriuos maitina V y ™ l s i a s i s Komitetas (su- bužių iš Anglijos įšalo Sve-
ir išlaiko žvdų "Joint" ko ' t r u m P i n t a i — V.K.R. Komi- dijos pakraščiuose ir jie gau-
mitetas, pasilieka dar 18,400 leta*>- | ti J«™* t i k P^asariui 
atbegelių lenkų ir lietuvių. V.K.R. Komitetas, be to, rū- a r t e j a n t 

Lenkus dalinai aprūpina Ta- pinasi ir šelpimu Vilniaus Iš New Yorko Lenkijos Žy-
rptautinis Raudonasis Kryžius krašto varguomenės, ne atbė- dų Federacija Amerikoje sau-

gusios iš kitur. Viename pas- sio m. 4 dieną išsiuntė apie 
kutiniųjų V.K.R. Komiteto 18,000 svarų drabužių Žydų 

Kryžius, kurs tam reikalui j posėdžių buvo aptartas dra- Pabėgėlių. Registracijos ir Iš
turi du savo įgaliotinius: vy- bužių klausimas būsimai žie- eivybės Komitetui (kuriam 
riausiąjį įgaliotinį p. Stanei- mai. Buvo pareikštas pagei- pirmininkauja Jonas Vileišis, 
ką Kaune, ir įgaliotinį p. Jur-'davimas prašyti amerikiečius o sekretoriauja K. Vairas-' 

— lietuvius padaryti vasaros Račkauskas), ir dar jų negau-
metu rinkliavą ,šiltesnių dra- ta iki balandžio pradžios. Dėl 
bužių vaikučiams — ir siųsti to, turint galvoje karo meto 
juos taip, kad jie pasiektų sąlygas, žiemai skirtus daly-' 

AUTOKEFALIJA 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

tas, nes nabašninkas Maskvos 
patrijarkas Tichonas savo; 
mirties atvejui buvo paskyręs! 
savo sosto globėją metropoli
tą Petrą Krutickį, o ne Ser
gijų, kurį Sovietų vyriausybė,1 

apsima pakęsti, bet neįgalio-j 
ja. Petrui mirus, Sergijui iš 
niekur neatėjo kanoninių įga-[ 
liojimų, nė vyskupų suvažia-l 
vimas, kurs jam įteikė dvi pa-1 
nagijas ant krūtinės nešioja
mus brangius paveikslus, pra
šydamas priimti titulą "blaže-
nnyi" (palaimintas) nebuvo 
sinodu. Taip kanoniškai išei
na, kad kiekvienas Rusas ar-
chijerėjus (vyskupas) šian
dien yra lygus visiems ki
tiems archijeriejam's ir pilną 
savo valdžios arba jurisdikci
jos šaltinį turi savyje. 

Katalikybėje šitokia padė
tis būtų visai neįmanoma ir 
priešinga tai tiesai, kad Baž
nyčiai esant apaštališkai, visa 
jurisdikcija arba valdžia turi 
eiti iš apaštalų, be pertrau
kos perduodama iki šių dienų. 
Katalikybė skiria šventinimų 
galią ir valdžią, arba juris
dikciją, sakydama, kad prela
tas kapitulos vikaras gali tu
rėti vyskupo valdžią ir juris
dikcija, neturėdamas vyskupo 
šventinimų ir titulinis vysku
pas gali turėti šventinimus, o. 

neturėti valdžios. Pravoslavi-
joje šitų dviejų sąvokų skir
tumas buvo ryškus, kol padė
tis buvo normali, bet dabar 
jau aiškesnis yra reikalas sa
kyti, kad Bažnyčios apašta-
liškumas eina vien tik su vys
kupo šventimais. Amerikoje 
mūsų dienomis ima atsirasti 
pravoslavų dvasiškių, kurie tą 
apaštališkumą dar labiau su
siaurina ir skelbia savo nepri
klausomybę nuo vyskupų (ar-
cbijeriejų). Kai kas ir tą nau
jadarą' vadina autokefalija, 
bet tai yra jau ąpaštališku-
mo neigimas ir nebe pravos-
lavija, o protestantizmas. . 

Rusų Lietuvoje dabar yra, 
turbūt, virš šešių dešimčių 
tūkstančių. Apie 35 tūkstan
čiai yra sentikių (staravierų). 
Kaune yra pravoslavų metro
politas Blenterijus, o Vilniu
je taip pat pravoslavų arki
vyskupas Teodosijus. Lietu
vių tautai ir valstybei būtų 
lengviau ir sveikiau, jei tie 
pravoslavai, nenorėdami dėtis 
su katalikais, nesidėtų nė su 
tais Sovietų Rusijoje esan
čiais pravoslavų dvasininkais, 
kurie skubiai vykdo bezbož-
ninkų (bedievių) duodamuo
sius nurodymus, nes tie nuro
dymai visuomet būva kenks-
minki krikščionių tikėjimui ir, 
kartais, nesuderinami su Lie
tuvos nepriklausomybe. 

Pulvis 

kuose ir prie žemės ūkio. Prie- j "Lietūkiu" iš kurių maisto 
vartos, kaip informuoja žie-j produktus gauna urmo kaino-
mos pagalbos Komitetas, ne- m į s . provincijoje tų lengvatų 
bus, tačiau tie darbininkai, nėra,* todėl ir maisto produk-

mas yra masinis "Join- o tų mūsų tautiečių atbegelių, Lietuvą rudenį. Tai yra svar- kus reikia siųsti būtinai iš 
tas" yra sudaręs sutartis su yra per 4,500. Jų šelpimu, y-1 bu: iš anksto pasirūpinus, pa-' anksto, nelaukiant, ligi prasi-
"Maistu", "Pienocentru'' ir p a č šelpimu mokslus einančio| galba bus suteikta tinkamu dės šalčiai. K. Vairas 

kurie atsisakys nuo siūlomo 
jiems darbo, neteks teises gau 
ti pašaipą. Be to, ir į Estiją 
prašoma bent 3,000 darbinin
kų iš Vilniaus. 

Dabar manoma, kad vyrai 
ir moterys, kurie išlaiko šei
mas, gaus darbus Vilniuje 
prie įvairių statybų. Tikima
si, kad apie 3,000 karo atbe
gelių šį pavasarį grįš j Vo
kietijos užimtas buvusios Le
nkijos sritis, t. y. į savo gim
tines vietas. Dėka to fakto, 
truputį 'sumažės Vilniaus be
darbių skaičius. 

Reikia žinoti, kad Vilniuje 
dar daug yra tokių žmonių, 
kurie netari teises \&pti Lie
tuvos piliečiais — tai yra \-

tų pristatymas iš centrų pa
didina išlaidas. 

Žydų organizacijos jau da
bar rūpinasi tuo, kas bus, kai 
ateis kita žiema* Dėl te jos 
jau ruošia žiemios aprangos 
atsargas. Nepaisant to, kad 
dabar atbegelių skaičius pra
dėjo mažėti, yra pavojus, kad 
atėjus šiltesniam orui, galės 

| atsirasti ir naujų atbegelių iš 
kaimyninių valstybių. Nema
noma, kad šelpimo darbas ga
lės būti netolimoje ateityje 
baigtas — jo dar pakaks il
gam laikui. 

Kiek yra iš viso tų nelai-

Karo metu Lietuvoje įregistruoti išradimai 
Prekybos ir Pramonės De-džiagos šlapiam apdirbimui ;inž. Abromui Balberiškiui ir 

partamentas paskelbė sąrašą būdas medžio ir panašios m e- Leonui Dem-Rosenstrochui 
firmų ir asmenų, kurie nuo džiagos sudėties augalinių 
vasario 1 d. yra įregistravę medžiagų džiovinimui pagrei-

laiškams dėžė; Leonui Sako-
liui, Kaune — dviems asme-

savo išradimus ir gavę išra- tinti; prietaisas pertekliniam nims miegoti sofa; Chaimui 
dimo patentus. Vokietijos fir- įtempimui nuvesti; veleno pa- Chaitui, Panevėžyje — spiri-
mos ir asmenys yra įregis- guldymas kiaurame velene I tiniams prmiusams ir pana-
travę šiuos išradimus: prie- elektriniams reguliavimo įren- šioms mašinėlėms galvutė; S. 
taisąs mašinų darbo eigpi 
įvairiais momentais pažymėti; 
suprastintas plaušų siūlui ga
minti būdas, neatskiriant ilgų
jų skaidulių nuo trumpųjų; 
visokių rūšių medžiams lin

giniams; žalių pašarų konser- Gūdinskiui, Kaune — izolia 
vavimo priemonė. Švedijos — 
dulkių siurbliai kuliamosioms, 
valomosioms ir kitoms maši
noms. Latvijos — sudedamie
ji ir išardomieji daiktai, su-

pregnuoti būdas; prietaisas ir, sidedą iŠ rėmų griaučių ir 

cines medžiagos \r šalutinių 
produktų (terpentino ir kani-
folijos) iš konkorėžių ir spyg
lių gaminimo būdas ir Alek
sandrui Stolovickiui Vilniuje, 
išduotas apsaugos liudijimas 

f 

būdas verpiamiems plaušams i prie jų pritvirtintų plokštelių'išradusiam sudedamą įdaromą 
iš linų, kanapių ir panašių 
medžiagų gaminti; greičių pa
varas greitai bėgančioms, ypa-mingų karo atbegelių Lietu 

voje — ir dabar dar negali-1 čiai dviračių dinamo maši-
vairūs karo atbėgėliai ir tie ma visai tikrai nustatyti. Pa- noms; kelių dalių tūtelės pa-
asmjenys, kuriuos buv. Lenki- siteiravus prie Vidaus Reika- vidalo stabdomoji dalis, ypa-
jos vyriausybe iš kitų Lenki-; lų Ministerijos /steigtame at- čiai laisvo bėgio stabdomajam 
jos vietę siųsdavo j įvairias bėgeliams tvarkyti Komisari-J įvarui su vidujiniais įvaro 
valdiškas vietas Vilniuje ir ate, man buvo paaiškinta, kad stabdžiais; laisvojo bėgio už-
Vilniaus krašte. i ( apy.Variai jų yra per 30,000,' darymas, ypačiai dviračių 

Kiek yra tokių žmonių —! bet lig šiol dar registracija įvarams; prietaisas skystoms 
tikrai nežinoma. Tiksliau jų nėra galutinai baigta. Sure- dujoms perpilti; išskečiamoji 
skaičiui nustatyti nuo balan- gistravimui kliudo ir tai, kad stabdžio dalis, ypačiai dvira-
džio m. 1 dienos ligi geguies įvairiose vietose yra pabege- čių Įvarams; prietaisas kilno-
m. 15 dienos vedama jų regis- lių, kurie neįsiregistravo ir jamam blokui sudaryti iš pa- mieji dichtiniai pastatai su 
tracija. Registraciją daro po- dažnai keliasi iš vienos gyve- laidos tekstilės plaušinės me-' oro tarpais kaip izoliacija; 

ir žibalo dujų degintuvas. 
Lietuvos piliečiams duoti 

išradimų patentai ir laikini 
išradimų apsaugos liudijimai 
šiems asmenims: Karoliui Ja
kobsonui, Kaune, išradusiam 
būdą muilo milteliams g-mun-
ti; inž. Stasiui Bukauskui, 
Kaune — sienoms statyti ir 
izoliuoti iš durpių medžiagą; 
Aleksandrui Tupikui, Kaune 
— statybos reikalams plyte 
lės iš piūvenų; Leonui Daniu 
ševskiui, Vilniuje — išardo 

dėžutę. 
Prekybos ženklų apsaugos 

skyrius įregistravo net penkis 
cukrelio (sachariuo) prekybos 
ženklus ir Lietūkio pradėtą 
pardavinėti primusiną. 

$ ir aukščiau 
LENGVOS SĄLYGOS. 

: ^ i 

Įvairūs indeliai, kaip antai mėsa ir t.t., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vešūs, ncnubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skonj. 

DĖŽES, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S R E F RIG E R A T10 N SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KABČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Oiicago Lawndale 2557 

M 

I 
THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Copynght, 

Praėjusių meti] pabaigoje, 
Lietuvoje buvo 6,426 pensi
ninkai. Nuo 1922 m. iki šiol iš 
viso pensijų išmokėta per 87 
milijonus litų. 

NAPP? 

|)id/iausias tnrtas yra: tu
rėti gryną sąžinę ir gerą, var 
dą. ' * 

tiy Irv iirma 
(OM MIOOCM.' ) 

G-G-GOOB£R.'DVA 
HEAR TMAT KlOtSC.' 

L-LIKE SOMEBODY 
P-PLAYIN'WCE/i V'BETteR 

STICK AWUN' 
FOLKS/ 

THINGS ARE 
GONNA POP 

VERY 
soouf 
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LENGVI PASISKAITYMAI 
^ 

Vestuvių Varpeliai 
Skamba 

(Tęsinys) 

Stapt užustaly visi sustoja 
stati. Jaunoji atiduoda pagar
ba, stalui, ji pabučiuoja tam 
tyč ia padėta duonos kepalą, 
stalu ir kryžių. JL>id. pamerge 
kalba s t a l o m a l d a ; 

— Kioniojus tom bfiHoai 
stolui pridingtom, kaipo alto
riui švintom ir tom panom 
vainikuotom, dviem asobom 
sužieduotum... . 

Po to visi apeiginiai eina 
tris kart aplink stalą. 

— Na, motical, žegnok duk-
ralų! — tarė svočia. 

Prie savo kaimo jaunimas 
parodo gražius sutiktuvių var 
tus ir laukia vestuvių atskam
bant. Pasitikdami vestuvinin
kus sugroja marša ir padai
nuoja. 

Privažiavo jaunosios kiemą, 
taip pat randa parėdytus var
tus ir juos išperka. 
Prie jaunosios, namų durų 
jaunuosius tėvai pasitinka su 
duona ir druska. Jaunimas 
gieda jaunosios sutiktuvių 
giesmę: 

— Žib žiburėlis, lab vakarė
lis. Ar čia visi suguly, ar čia 
visi sumigiy! Išaik miela mo-
tynala, atkelk kiemo vartelius 
ir t. t. 

» Tėvas ir močia veda jau-

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

s . i i i * 

V a i z d a s i š karo lauko. ( A r m e te lephoto . ) 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANal 2345 

Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St 
Res. teL CANal 0402 

sesiulos mono mielos, vaduo- Į žalių rūtų, rūtų vainikėlio. Popiežius Pijus II (14C8— 
kit mani šį vakarėlį nors ža
liom i ū.talam!.. 

Įeina gryčion jaunojo šalies 1464) buvo aštuonioliktas šei-
kviesliai ir kraičvežiai. Daina moję vaikas. 

Kai jau maža Xas jaunosios kviečia marčią jaunojo šalin 
Duktė persižegnojusi, puo- -nuosius ir visus vestuvininkus1 * a l i e s ****** pinigų, tuomet vežti: Badas išvaro vilką, iš girios. 

la klupsčia tėvams į kojas, 
apkabinusi jų kojas, pabučiuo
ja į kelius ir prašo jų palai
mos taip verkaudama: 

— /Teveli brangus, motyny-
ta mielo ja, palaimink mani 

trobon. Jaunųjų stalą užsėdu- pauiergiai ir pajauniai šaukia. — Kinkykit, brolliai, baruo* Vilką* — tai žmogus, protas 
šios viešnios neleidžia sėsti ir j jaunojo šalį marčios pirktų: j sius žirgelius. Palydėk sesiuly, g į r i a ) 0 b a d a s m e i l § # 

dainomis prašo stalą išpirkti: Aikit *«n> anos šėlios nors pusan kelalio. . . . 
Sveiki gyvi, svotai mū- s v o t a i , vyžočiai, aikit marčios. Kraičvežiai išperka iš mo

šų t Ilgu buvo mums be jūsų. pirktų! ! tinos ir jaunosios seserų krnj-
Prošom sodo pažiūrėti ir su Į Ateina jaunikio pajauniai j čius ir deda juos į vežimus. 

jaunolyt įd idžionkėl ionalaniš- |»»^^ paskalbatų. Mūsų so- į maišiuką nešini ir vis žvangi-1 tfeldanii kraičius dainuoja: 
var.rėJdas yr nedykas — vidur sodo; na, skambina, sakytum maišą a, niu-

^ • • ^ ^ ^ 

• ^ ^ ^ • ^ ^ 
LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
važiuojant, L^zkiema 
liams ataduodant. 

Te vai peržegnoja, pabučiuo 
ja dukterį ir laimina: 

- Laiminu tavi aš ir mo- I * * » ° 1 M » » ! • * * • * • * * 
čia Dievulio žodeliais ir vi.su I M P e r k » w l t o t o ' t o k i u bū" 
šventųjų. Ta«jul tavi loi.nina *» įperkamas jaunųjų stulas. 
broliai, seserys, giminas ir vi- Po pietų jaunoji sodinama 
si čia susirinki. , 03 vaduojamojo stalo tarp pa-

Jaunoji su visais susirinku- mergių, o jaunikis lieka už 
šiais atsisveikina pasibučiaVi • didžiojo stalo. Did. pajaunys 

daržinykas. Mūsų sodas labai| pinigų atneša, bet tikriausia 
brungus — visi žiūri net par tai tik puodšukių maišą atsi 
lungus ir t. t. 

B. Buračas (M. L.) 

Estija Turi 1,122,075 
Gyventojų 

r 9 _ . „ Jr_.<l___.,_ . . . . . . TALINAS (E). 1940 metų 
mu į veidą. Atsisveikina ir su atneša" molinį bliūdą V p a s t n - į ***** prie stalo išsitraukia! s a u s i o pirm^ d i o n g K s t i j 0 j e 

nesą ir eidami išdidžiai sau- ; o a , , , . 
kia: Vestuvės išvažiuoja į jau 

— Mas turtingi, va turim, m k i o na™us, 
maišus pinigų ir namie dari 
aruodai auksinių pripilti, bat; 
ar verta marti pirkti \ Mas 
nupirksma marčių su visais 
tais namais! 

sų marti biedna. Neverpėja, I H South La Salle Street 
,_ . , , • , . v . . Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 neaudeja, dyki kraičiai skum- .„ . 

saujas namų adresas: 

7019 So. Artesian Ave. 
Tel. Hemlock 1940 

važiuojančiais bažnyčion. Iš
eidama iš namų, atsisveikina 
su rūtų darželiu: 

— Sudiev, darželi, mono 
brungus, aš jau tavi nebalun-
kysiu. Sudiev žolios rūtalas ir 
visi žolynėliai, nebaravas, ne-
balaistinas jūsų boltos mono 
runkėlas. Palaiminkit mani 
jaunolalį žolios rūtalas ir vi
si žolynėliai. 

Muzikantai groja lydotinį 
marš<i: " J a u žirgeliai sukin
kyti, prie vartelių sustatyti." 

Bažnyčioje jaunieji atlieka 
jungtuvių apeigas. 

Jaunosios namuose pavaka
ry laukia sugrįžtant jaunųjų 
iš šliūbo. Aukštai medyje įtai
somas žibintas, už didžiojo 
stalo parėdytas kaba vestuvių 

sodas, ' ' padarytas iš šiau-

saują smulkių variokių ir 
teškia į lėkštę, net lėkšte per

to vidury stalo. Jaunoji pra
šo ją paduoti taip verkdama:, 

rn_ _,. l t . ... skyla, ir narsiai saukia: 
— Teveli sanolali, motuta \ ' 

i , , , • • — Mūsų marti! 
^arguolala, vaduokit mani 

i i 

jaunolaly iš didžio vargelio, 
gailių ašaral ių! . . . . 

Pirmas užmeta pinigą tėvas, 
paskui močia. Tėvams dėko 
dama, jaunoji bučiuoja jų ra n 
kas ir rauda: 

— Dakui tėveliui ir rnotyna-
lai aiiu didžias dovanalas. Di
džios jūsų dovanalas, gailios 
mano ašaralasū . . 

Toliau taip pat meta pini 
gus seserys, broliai, giminės 
ir visi kaimynai. Paskui pra
deda mesti pinigus jaunosios 
dalies jaunimas, ir mesdami 
vis šaukia: 

— Mūsų saso! 
Kiekvienam metusiam pini-

i 

dėlių ir popierėlių. Jo vidury įgą jaunoji dėkoja paspauda-
dvi lėlės, saldainiai, obuoliai, 
morkai ir uogos. 

ir a ranką ir rauda: 
— Broliukai mono brangūs, 

— Neraikia mon šitų verge
lių vorio šmotelio, pakaks mo
no tėvelio aukso, sidabrėlio. 
Neprašau ošei šitų vergelių 
dovanėlių, pakaks mono sesiu-
lių žalių rūtelių! — verkauda
ma jaunoji išmeta bent vieną 
jaunojo šalies užmestą pini
gėlį trobos vkluaslin. , 

Po to vėl meta jaunosios 
šalis. Taip abi šalys ilgai var
žosi iki pristinga metimui pi
nigų. (Tuomet kviečia jaunikį 
marčios pirktų. Jaunikiui už
metus bent dešimkę, jaunojo 
šalis šaukia: 

— Marti nupirkta! Mūsų 
marti! 

Jaunosios šalis gieda. 
— Niabar sasutytas tarp 

mūsų pulkelio. Verk sesiula 

gyveno 1,122,075 gyventojai. 
Pereitais metais tuo pačiu lai
ku gyveno 1,133,917 gyvento
jų. Pereitais metais gimė 18,-
450 vaikų, o mirė lu',910 gy
ventojų. Natūralus gyventojų 
prieauglis ciekia .1,510 gyven
tojų ar 1,3 vienam tūkstan
čiui gyventojų. Dėi vokiečiu 
repatriacijos gyventojų skai
čius sumažėjo 11,763 žmono
mis. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem llanU.t lum Suteikiam l'a-

(;irnu\ ima. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

TeL YARds 3146 
VAJ.ANDOS; Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR, V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

UETUVIAI DAKTAPAi 
Telefoną* HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Road 
Ofiso valandos: 

10—12 vaL ryte 
2—4 ir 6—8 v*L vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
susi tarias. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt, Cicero, III, 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chxago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OnUO VALANDOS; 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEliiey 0434. 

DR. V. E, SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So, Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Chicago, UL 
OFISO VALANDOS: 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez, teL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. ifimi 

Kadangi pasireiškė -ptopie-
riaus trūkumas, tai finansų 
ministras įsake, kad rotacinio 
popieriaus rūšį pradėtų ga
minti ir du Vilniaus srityje 
veikią popieriaus fabrikai. 

Akjuiai, visokių madų, ui *6.4o 
pritaikyti akims, t,u pilna garaneija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lenas, 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c Adjustaviraas veltui 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph J}\ Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pofiiet 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
•^^m*m**9mm • ^ ^ * « ^ * « p * ^ 
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KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W- H. I. P-1 ; : 

LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. \Vestern Avenue 

J0:00 VALANDĄ EYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
w A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

Telefonas HEMlock 2061 

DK. M m KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Avenue 
VALANDOS: 

Nuo U ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal • susitarime. 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tek Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso teieionas PROspect 6737 
Namų telefonas VLRginia 2421 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—£:J0 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR, P. J. BEINAR 
(Beinaiauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtworth 1612. 
Res. — YARds 3955. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marąuette Road 

INSURED 

SA.VE B T 
MAIL. 

T A U P T K I T P E R 
PAŠTĄ 

U Xew Yorko parodos vaizdų (Aeuie telephito.) 

S T . A N T H O N Y ' S 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1300 South 49th Court, Cicero 
Tel. CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvlr.. Seštad. f Iki 8 v. v.; Ąntr., Tvečtad. t ik i5 pp. 

DABAR MOKAME &\% UŽ PADĖTUS PINIGUI 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $6,000. 
per Fedeimi Savln^ and Lo«a lMiiwince Ooro., W«shln«too, D. C 

DR. STRIK0L1S 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 •. v. 

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave, 

Tei REPublic 7868 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Ganai 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6659 

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

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

0 iki 9 vaj, vakar* 

> 
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STIPRINKIME LIETUVĄ EKONOMINIAI 
Pabandykime Sitę Lietuvos Parėmimo Budę! 
Dalies Amerikos lietuvių rūbe, ar reikinenį, ar apsimo-

prijautimas ir rėmimas Lie- kės savo mažą skolą, ar, gal, 
tuvos įvairiu reikalų išsilieja net panaudos savo sveikatos 
gana reguliariai. Lietuvių sutaisymui. 
įvairios organizacijos taip Tuo btkLu, kiekvienam ap-
pat, nors taipgi ne visos, ne- dovanojant savo artimiausi 
pasilieka nuo aukojimo Lie-' giininietį desetku-kitu dole-
tuvoa reikalams. j rių, į trumpą laiką Lietuvoje 

Bet tai vis tik dalies — vis paplistą nauji šimtai tūkstan
ti* tam tikros dalies. Didelės( eių dolerių pinigų! 
gausybė* pavienių lietuvių iri Tuoj Žemaitiją, Aukštaiti-
įvairių organizacijų nėra visai ją, Suvalkiją, Dzūkiją ir nau 
atsiliepė į jokį pagalbos šauk- jai atlaisvintą Vilniaus kraš

tą užplūstų milijonai litų, ku
rie staiga visą šalį pagyvin-

smą. 
(Tam tikri šaltiniai platina 

žinias ir randasi tokių žmo 
nių, kurie greitai patiki, kad 
viešai renkamos aukos, kar
tais, nepasiekia savo tikslo. 

Tie kurie šį reikalą geriau 
žino, nereiškia jokių abejonių 
dėl aukų pasiekimo tiems rei
kalams, kuriems visuomene 
aukoja. 

Bet visi Amerikoje gyve
nantieji lietuviai turi ką nors 
Lietuvoje palikę iš savo arti
mųjų; tėvus, brolius, seseris, 
dėdes, tetas, pusseseres, kiti 
net labai artimus, brangiu* 
jaunystės draugus. 

Kurie tik išgalit, kurie n". 

tų, ekonomiškai sustiprintų. 
Pinigas yra viso judėjimo 

" šmeras : " " Netepsi, neva
žiuosi," sako lietuviška pa
tarlė. 

Patepkim Lietuvos ekono
minio gyveninio ratus savo 
dovanėlėmis savo artimiems 
— ir tą imSrini daryti dabar, 
šį pavasarį, ^ e r gegužės ir 
birželio mėnesį. 

Šios jūsų dovanėlei tikrai 
pasieks jūsų skirtą asmenį, ir 
suteiks jam didelį džiaugsmą! 

Pinigai į Lietuvą eina per 
paštą ir bankus ir per Lietu
viškas pinigų siuntimo agon-

Karo fronte. (Acme telephoto.) 

Iš Kriaučių 
Suvažiavimo 

i CIO. Suvažiavimas tęsis dvi 
savaites. Jame atstovaujama 
ir vietiniam Brooklyno lietu
vių kriaučių lokalui. Atidary-

sat vargo prispausti, kiekvie- turas. Naudokitės jomis. 
nas privalot padaryti labai 
lengvai įvykinamą dovaną 

tiems savo artimiems: pasiu
skit jiems šį pavasarį, tuo
jau, be jokk) atidėliojimo, 
mažiausia $10.0! 

Tokia suma daugy bei Ame
rikoje gyvenančių lietuvių yra 
mažniekis. ^ekuriems tas bus 
ir apsisunkinkiias, bet kodėl 
neapsisunkinti save tokia ma
ža naštele, kada galit ištiesti 
saviškiams pagalbos ranką ir 
pralinksminti juos savo neti
kėta, jų neprašyta dovana? J 

Atėjo žinios iš* Lietuvos, 
kad sis pavasaris vėlyvas, 
sausas, ir trūksta pašaro. 

Jfisų tėveliui, broliui ar se
sutei ūkininkui dešimtinė 
(apie 60 litų) bus paspirtis 
pa&ru apsirūpinti, gyvulius 
atšerti, ar kokį gyvuliuką nu
sipirkti, ar ūkiui padargą 
įsitaisyti. 

Kitas nusipirks sau kokį 

Kas turit daugiau negu vie
ną giminietį apdovanoti, siųs
kit jiems nors po penkine — 
bet siųskit! 

Amerikos Liet. Ekonominis 
Centras. 

K. S. Karpius, Sekr. 

Paieškojimas Nr, 110 
Lietuvos Konsulatas Čika

goje ieško sekančių asmenų: 
1. Dauko Antano. Gimęs a-

pie lj90 metus, Aidutiškio 
vienk., Šimonių valsč., Pane
vėžio apskr. Amerikon išvp-
kio apie 1906 m. 1927 m. gy
veno:, 1408 — 54th St., Ke-
nosha, Wis. 

2. Kiškio Elzbietos. Kilusi 
iš Skriaudžių parap., Veiverių 
valse. Paskutiniu laiku gyve
no 521 Madison Ave., Green-
port, Long Long Island, Ne\v 
York. 

3. Kiškio Motiejaus. Ki'es 
iš Skriaudžių parap., Veive
rių vata?* Amerikon išvyko 
1894-5 met. Gyveno Chicago. 
Paskutinis adresas buvo Box 
181, Greenport, L. L, New 
York. 

4. Kurtauto (Kurtofto) Juo 
zi. Spėjama kad kilęs iš Kre
tingos. 

5. Kulikausko Jono. Kilęs 
iš Mažučių km., Žeimelio (se
niau Načiūnų) valsč., vientur
tis sūnus. Dešines rankos 2 
pirštai nukirsti. 

6. Matusevičiaus Juozo, sū
naus Tamošiaus, kilęs iš Pet 
keliškių km., Veiverių valse., 
Marijampolės apskr. Ameri
kon atvyko maždaug pi ic3 30 
metų. Buvo angliakasys ir gy
veno Slienandoah, Pittsburgh, 
ir Chicago. 

7. Podribonio Bronislovo. 

Jiems yra laiškas iš Lietuvos, j 8 , 0 0 0 K i l o m e t r u 
12. Valuokio Prano. Kilęs] r-*t v. . vt t 

gyvenas iš Lygumų valse., 
Chicago, 

13. Zizo Mato. Kilę* iŠ Mar-
tiniškių km., Panemunėlio vai. 

Mokslininkai apskaičiavo, 
kad žemė ir mėnulis vienas 
antrą pritraukia su 4 trilijo-

Rokiškio apskr. Tš Lietuvon nų tonų jėga. Jei staiga netl-
išvyko daugiau kaip prieš 20 ketai išnyktų vadinamoji Niu
rnėtų. Gyvenąs Chicago. j tono trauka, tai, kad mėnu-

Ieškomieji asmenys arba a-! l i s i r saulė būtų išlaikyti (. 
pie juos žinantieji 
tuojau atsiliepti. 

prašomi 

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Ilinois 

prastu atstumu vienas nuo 
antro, prireiktų juos sutvir
tinti geležiniu stulpu 8,000 
kilometrų storumo. 

• > 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Naujos Masinos Atvaizdas 

dney Hillman, kilęs iš Lietu-,' šv. Jokūbos prokatedroj ge-

" Amerikos" 
Ekskursija 

BUOOKLYN, N. Y. — Bir
želio 15 d. įvyksiąs išvažiavi
mas labai įdomus daugeliu at
žvilgių. Laivas didelis, erd
vus, patogus; bus važiuojama 
į gražią vietą — Roton Point, 
Connecticut; tuo pačiu laivu 
vyksta gaitsi Blizabetha lie
tuvių ekskursija su kun, J. 
Simonaičiu priešakyje. Visa 
tai žada, kad "Amerikos" 
ruošiamas laivu išvažiavimas 
bus labai smagi, maloni pra
moga, kuria verta visiems pa- kų sąjungų; jos narių yra a 

vos (Žagarės miestelio). Su
važiavimo pradžioje katalikų 
kunigas sukalbėjo maldą, vi
siems dalyviams labai gražiai 
užsilaikant. 

Ilgą kalbą <pasakė mieste 
majoras LaGuardia^ kurs aiš
kiai pasisakė už trečią termi
ną prezidentui Rooseveltui. Jo 
pareiškimas sutiktas didžiau
siu pritarimu. Panašiai pasi
sakė ir Hillman ir senatorius 
Wagi*er. LaGuardia pasiūlė 
reikalauti įvesti trijų dienų 
darbo savaitę. Jis taip pat pa
sisakė ui darbininkų vieny
bę, ragindamas prašalinti ly
giagrečias darbininkų sąjun
g a i 

Ši kriaučių organizacija y-
ra viena didžiausių darbinin-

NEW YORK, N. Y. — Ge
gužės 13 d. Madison Sąuare' mo posėdyje dalyvavo nema-
Garden atidaryta "Amalga-j žai ir lietuvių. (A.). 
mated Clothing Workers of, 
America'' suvažiavimas, ku- J r f fumfVU IŠ Š v 
riame paminima šios darbinin- j • * p 
kų organizacijos sukaktis. A-1* 15 • r J 
tidaryme dalyvavo apie 1,000 BROOKLYN, N. Y. — Kun. 
atstovų ir apie 15,000 svečių.' Prano Raugao primicijos į-
Atidarymo kalbą p-asake pats vyks gegužes 19 d. j>er sumą. 
organizacijos pirmininkas Si- Nauji kunigai bus įšventinti! Amerikon atvyko apie 191C 

m. Kokį laiką gyveno Garden 
ave., Hamiiton, Ohio. 

8. Rimkevičiaus Juozo. Ki
lęs iš Kretingos. 

9. Štoko Alberto. Gimęs 
Chicago, 18-tos gatv. apylin
kėj 1914 metais. Važinėje/.-
Europoj ir 1927 metais grį
žęs į Chicago. 

10. Tamošiūno Jono ir Ra
polo. Kilę iš Pumpėnų valsč., 
Biržų apskr., (dabar Panevė
žio). Išvykę: Jonas — 1894, 
Raipolas — 1899. Gyveną Chi
cago. 

11. Teišerskio Juozo ir Ta
mošiaus. Gyveną Chicago. 

sinaudoti. K. pie 250,(G00. J i priklauso prie 

\ Wo WoMt5ER 

gūžės 18 d., 8 vai. ryte. 

Kun. J. Jakaitis atsilankė 
į mūsų par. gegužės 5 d. rink
ti aukas Argentinos lietuviams 
padėti pastatyti bažnyčią. Po 
pamaldų buvo prakalbos, kur 
gerb. (svečias ,papasakojo a-
pie ten gyvenančius lietuvius. 
Radosi vienas kitas asmuo, 
kurie didesnes aukas suteikė 
tam šventam tikslui. Dėkojo 
kun. Jakaitis už suteiktas au
kas ir pasidžiaugė, kad ši pa
rapija nors ir nedidžiau&ia 
bet aukų Čia surinkęs nema
žiau už didesnes Brooklyno 
parapijas. 

Geg. 5 d. gražus vyrų bū
rys prisidėjo prie Šv. Vardo 
d r-jos parado. Pastebėta ne
mažai jaunimo. Vaikštynėse 
dalyvavo ir abu par. kunigai, 

Pirmoji vaikų Komunija į-
vyks gegužės 26 d. Dabar kas
dien sesutės rengia vaikučius. 

Gegužės 26 d. 7 vai. vaka
re čia bus "Teta iš Ameri
kos" atvaidinta. Vaidins Mas-
petho >par. choras. Gražu, kad 
jau antri metai šie chorai pa
sikeičia programomis. L 
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189 W. MADISON ST. 
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"DRAUGO" 1940 METU GARBĖS RĖMĖJAI 
Kurie prisidėjo prie Spaustuvės Mašinų Fondo 

Tėvų Marijonų Kongregacija $100.00 
Jo Malonybė Prel. Kun. M. Krušas, Šv. Jurgio 

parapijos, Chicagoje, klebonas $100.00 
Kun. H. J. Vaičiūnas, šv. Antano parapijos, 

Cicero je, klebonas $100.00 
M. Šveikauskas iš Chicagos $100.00 
Kun. J . Vaitekūnas, Providence, R. I. lietuvių 

parapijos klebonas $100.00 
Kun. P. Jūras, Lawrence, Mass. lietuvių 

parapijos klebonas $100.00 
Juozas ir Barbora Naujokai iš Clueagos $100.00 
Kun. I. Alhavičius, Dievo Apveizdos parap., 

Chicagoje, klebonas $100.00 
Ona ir Antanas Kasputis iš Chicagos $100.00 
Jonas Brenza, Metropolitan State Bankos, 

Chicagoje, prezidentas $100.00 
Antanina Leščinskienė iš Chicagos $100.00 
N. N. Bulvariškis iš Chicagos $100.00 
Mr. and Mrs. Kai iš Chicagos $100.00 
Kun. J. Cepukaitis, Šv. Andriejaus parapijos, 

kletonas, Philadelphia, Pa $100.00 
Kun. Ig. Valančiūnas, Šv. Kazimiero parapijos, 

klebonas, Philadelphia, Pa $100.00 
Kun. J. Paikauskas, Visų Šventų parapijos, 

Chicagoje, klebonas $100.00 
Kun. J. Valantiejus, Šv. Juozapo parapijos, 

Waterbury, Conn., klebonas $100.00 
Kun. J, Lietuvninkas, Šv. Alfonso parapijos, 

Baltimore, Maryland, klebonas $100.00 
Visos kitos smulkios aukos $143.00 

j = 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

Viso $1,943.00 

Ačiū aukotojams už prisidėjimą prie Spaustuvės Mašinų 
Fondo. 

r ^ 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryty Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės ims NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisinga patarnavimą. 

2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 
V mmmm 
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Pastovumas-
SE 

Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 
M bendrovė, kaip mfiaų tauta, yra įiteigta ant 
aamu, kurie yra savininkų apgyventa. Neraait< 
•aogesnet vietos taupyti gavo pinigus. 

JB1GYK1TE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
iaMU&ĖJIMO PLANĄ. ANT IlflŲ MJBTŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Hakted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. H. Moteris, Sec'y. 
Indė'lai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki *5,000.00 FederaUneje įtaigoje. 

IS - J 
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Kam Versti Vai
kus Imti Neskanų 

Liuosuotoją 
Kai kurte tėvai daro klaidą, versda
mi savo vaikus imti neskanu, sargi
nanti vaistą reikiant jiems liuosuo-
tojo. Vaikaa pyksta dėl tokios pa
baudos. Ir taa vlskaa yra visai ne
reikalinga. 
Kada Jūsų vaikams reikalingas liuo-
suotojaa. daryk, kaip milijonai mo
dernių motinų daro — duok jiems 
Kx-Laxl Jums nereikSs raginti jau
nuolius Imti Ex-Lax, dėlto, kad jis 
gardus, kaip skanus Šokoladas. Kas 
dar svarbiau, Kx-Lax yra Švelnus 
liuosuotojas. tinkąs jautriems, ma
žiems vldureliams. Jis veikia vidu
rius Švelniai, lengvai, be prievartos 
ir iftsitempimo. 
Ex-Lax yra geras suaugusiems ir 
vaikams taip p a t Visose vaistinėse 
po 10c ir 25c. 

Piety Amerika 
Kunigai Marijonai 
Argentinoje 

Jau metai suėjo, kaip trys 
Amerikos Marijonų lietuviai 
milijonieriai išvyko į tolimą
ją Argentiną darbuotis tos 
šalies lietuviams. Po aštuonio
likos dienų juru keliones jie 
pasiekė uostą, tos šalies sos
tine — miestą Buenos Aires. 
Tai pats didžiausias miestą.-
Pietų Amerikoje, gyventojų 
jame 2,200,010. Lietuvių tame 
mieste esama apie 12,000, bet 
jie labai pakrikę po plačiuo
sius to didmiesčio plotus. Vi
si jie yra darbo žmones; jų 
didelė dauguma suvažiavo po 
Didžiajam karui, kuomet A-
merika uždare ateiviams du
ris. 

Miestas Buenos Aires ir jo; 
i 

apylinkes — tai lygūs laukai,l 
derlingo juodžemio, vien žolei > 
apaugusi; tos žemos lvgumos v 3. , . .. . v .. .. 

*~.& - * V . . žemdirbyste tingi užsiimti, ta 
vadinamos — pampos, visoje A * , . .,. , ._._ 
, , v. . f., darbą daugiau atlieka ateju-keletos šimtų kilometrų apy- . .v ^ ,. . . . v . . . V D a i " Europos, 
hnkeje — nei kalnų, vien že
mos dręgnos lygumos, tik la- Lietuviai vengia ūkio dar
bai retai kur spokstanciu ūki- H nes savo ūkiui įsigyti rei-
ninko žemu, plokščiu 'stogu kia nemažo kapitalo, o dirbti 
gyvenamuoju nameliu. Lau-' P»s ūkininką tai labai nepa-
kuose ganosi didelėmis ban-' stovus darbas, nes darbyme-

i _ -

8AIGOKITRS PAMCGDtlOJIMŲ! 
STSISJLKYkJT J ( PAKEIČIANČIU 

Gaminama tik vlenaa tikras 
Ex-Lax: Įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika-
"E-X—L-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite originallo Ex-Lax. 

i 

domis po keletą šimtų, gaivi-! čmi praėjus reikia grįžti į 
įai arba avys. Ūkininkai savo, miestus, ir, kolei atsiranda 

kitas darbas, pritrūksta taup
menų ir maistui. 

galvijų į tvartus niekad ne
varo, nes jų ne neturi. Kli
matas, net žiemos laiku, nė
ra žiaurus, tat tvartai nerei
kalingi. Galvijai maitinasi 
vien lauko žole, ir ūkininkai 
juos laiko išimtinai vien mė
sai, kurių daugumoje parduo
dama Britanijai. Galvijų prie
žiūrai daug darbininkų nerei
kia tik keletos raitelių apsau
gai nuo vagių ir galvijams 
nuvaryti prie geležinkelio. 

Juodžemis labai derlingas 
— ne trąšų nereikalingas. Ge
rai uždera kviečiai, kukurū
zai linai. Klimatas karštas, 
ir kadangi vietiniai žmones 

sto lietuvių dirba mėsos šal
dytuvuose, "frigorifikuose". 
Yra keletas labai smulkių lie
tuvių krautuvėlių. Amatinin
kai, kurių čia iš lietuvių labai 
maža, pragyvena neblogai, bet 
paprasti darbininkai taip ma
žai uždirba, kad žmoniškai; 

i 

pragyventi iš algos negalima, j 
Mūsų broliai lietuviai išei-! 

viai Pietų Amerikoje kenčia j 
labai skaudžias gyvenimo są
lygas ir daug jų, kurie tik tu
rėjo iš ko, grįžo atgal į daug 
laimingesnį gimtinį kraštą, 
bet dauguma turėjo pasilikti 
skursti sau nepalankiame kra
šte. 

i 

Dabar Argentinoje esama 
apie 35,000 lietuvių. Iš dide 
lio skurdo jie ligi šiol neturi j 
ne vienos savo bažnyčios ir 

j nepajėgia pasistatyti. Todol 
keletos lietuvių kunigų ban
dymas tenai apsigyventi, ne
turėjo pasisekimo. 

Marijonų vienuolija, pakar
totinai maldaujama, tenai me
tai atgal nusiimte savo tris 
lietuvius misijonierius. Atvy
kusieji kunigai misijonieriai 
turėjo kreiptis prieglaudos į 
vietos žmones — ispanus. 

Po dviejų mėnesių gyveni
mo prie ispanų saleziečių lie
tuviai misijonieriai išsinuo
mojo mažą namelį, neturtin
goje miesto dalyje, kame lie
tuviai tirščiau gyvena. Name
lio viename kambaryje įsitai-| 
sė koplyčią Mišioms laikyti, 

Daugum^ Buenos Aires mie- kitą kambarį 'panaudojo ir 

zakristijai, o likusiuose dve
juose apsigyvena trys kunigai 
misijonieriai. 

Tad šiuo metu vyriausias 
Argentinos katalikų rūpestis 
— pasistatyti nuosavą bažny
čią, kuriai Amerikoje yra re
nkamos aukos. 

m 

PAULINA RASIMAS 
po tėvais Szyiikevičiuiė 
1837 N. Marshfield Ave. 

Mirė Geg. 19, 1940. 1:20 vai. 
p. p., sulaukus 64 metu amž. 

Gimus Lietuvoje, Alytaus ap
skričio, Slabados parap., Seime-
niškių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 37 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyra Karolj, dukterį Anelę 
Chylevvski, žentą, Eduardą, du 
sūnus: Stanislovą ir Juozapą, 
marčią Bernice, 4 anūkus, 
brolį Juozapą Szynkevičių, 
pusbrolj Bernardą Kizelavu'ia 
i r jų š e i m y n a s , i r daug- T<itŲ 
g i m i n i ų , o L i e t u v o j s e se r i A d e 
lę K a z l a u s k i e n ę i r š e i m ą . 

Kūnas pašarvotas koplyčio
je 1735 Wabansia Ave. 

Laidotuve-s įvyks trečiadienį, 
geg. (May) 22 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Sū-
nai. Marti. Anūkai, Brolis, 
Sesuo, Pusbrolis ir Giminės. 

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. Yards 1138. 

PALIONARIS 
WALUNČIUNAS 

(Paul AVallen) 
Persiskyrė" su šiuo pasauliu 

geg. 18 d., 9:00 vai. vak. 1940 
m., sulaukęs 33 m. amž. gimęs 
Kewanee, 111. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Emilie po tėvais Aukš-
tikalnaitę, dukterį Lorelei ir 
tėvus Antaniną ir Benediktą 
Walunčiunus, seseris Clarą ir 
Eleonor; švogerius John Nied-
valo ir Leroy Valentine, Steve 
John, Prank ir Alex Aukšt-
kalnius, švogerką Adelia Smu-
da ir šeimas, senolę Domicėlę 
Tautkus, dėdes Joną, Petrą ir 
Antaną Tautkus, ir Petrą, Jo
ną, Kazimierą ir Pa'ionara Wa-
lunčiunus, cioces Elizabeth Pa
lieti ir Maroella Daniels ir šei
mas, uošvius Emelią ir Povilą 
Aukštikalnius ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkus koplyčioje, 4704i So. 
Western Ave. 

L a i d o t u v e s į v y k s t r e č . , g e g . 
22 d., 8 :30 va i . r y t o iš k o p i . į 
šv . O n o s p a r a p i j o s b a ž n y č i ą , 38 
pi . i r C a l i f o r n i a Ave . , k u r i o j e 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi a. a. Palionario Walun-
čiuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame, žir.on8, 
duktė, tėvai, seserys ir kitos 
giminės. 

Laid. dir. Anthony Petkus, 
Grovehill 0142. 

B U T K U S 
Undertaking Co., incl 

Wil l ia i 

I Laisniuotas 
U Pokorny 

Patarnavimas Dienai 
I r Naktį. 

710 WEST 18TH STREET 
TEL. CANAL. S161 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. Baitkle-
tams. Laidotuvėms 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15«h Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mū»Ų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimleru. 
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PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTRS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO-
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. K A V A L (Kavalaaokas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 659(T 

VENETTAN MONU MENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepnlchre Kapiniu, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. j rytus nuo didžiųjų vartų. 

A. 
JONAS VAITKUS 

Mirė Opružčs 18, 1940. 9:55 
vai. vakaro, sulaukės ' pusės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
Apskr., Stulgiu parap. 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Rolins-
koitė, 6 r->sūnius: Benjaminą, 
William, OhristoDher, Juozapą, 
Joną ir Pranciškų, podukrą 
Oną Bartkienę, žentą Vaclovą, 
dvi marčias Gertrud ir Marion, 
dvi anūkes ir daug kitŲ gi
minių ir pažystamų. 

Kūnas pašarvotas 44 51 So. 
Mnrshfield Ave. 

Laidotuves įvyks Trečiadieni, 
Gegužės 22 d.. 1940, iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę Moteris. Posūniai, 
Podukros, žont&s, Marčios. 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i u s J o h n 
F . E u d e i k i s , T e l . Y A R d s 1 7 4 1 . 

Gėlių prašome nesiųsti. 

ONA GENDVILAS 
Jau sukako dvtejl metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iŠ 
mūsų tarpo mylimą molt rj ir 
motiną Oną Gendvilas. 

Netekome savo mylimos ge
gužės 24 d.. 1H38 m. 

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną atilsį. 

Mes, atsimindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tarno, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias 
Už jos sielą gegužės 22 d.. 1940, 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je, 8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus mūsų gimi
nes, draugus ir pažįstamus da* 
lyvauti šiose pamaldose. 

Nulixdę: 
Vyras, Duktė, Seserys 

i r <. į n i i n , " - ^ . 

en't look 

OLDER 
an your j e ars! 

Why be your age? Look younger thcm your yeens wHk 
Clcdroled hair with herir that is soft. coloriul. youth-
fikel Those gray streak* can be so thoroughly erased 
with ClcdroL the fcanoua Shcrmpoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treotment that cleanses as it reconditiora cm lt T1NTS. 
See your hairdreesef today and »ay: 

+Ma/u>*cUlu, . . . UH/A 
Wri\m now šor ix— booklet and ir— advic* oo your hair problem ft» 
Įoan C/edr. Pr—ident. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St. N«w York. N. Y. 

Skai tyki te Katalikišką Spaudą 

Kas skaito katalikiškus lai- Kiekvieno kataliko yra prie-
kraščius, tas platina Dievo derme skaityti vien ka-
karalystė čia ant žemes. talikiškus laikraščius. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A Rl D III A M P C PATARNAVIMAS 
H IYI D U L M N U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V 1^ A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV r \ 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 

P. J. Rijikas 
Albert V. Petkos 
Ladiawicz ir Sanai 
J. Lrulevicfns 
S. P. Mažeika 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Philips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP


m, j 

Antradieni*; Įceinižė* 21, 1940 S H I Ū 9 X S 
^ 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Marijonų 

Bendradarbių 

MARQUETTE PARK. — 
Praeitą sekmadienį įvyko Ma
rijonų Bendradarbių Draugi
jos 5-to skyriaus susirinkimas, 
kuriame pasidžiaugta gražio-

V*v;-"v 
SSififtj**- •&-<£S8Sft-v---

ir laimes naujame gyvenime 
jaunavedžiams Budraičiams, 
sukūrė gražią lietuvišką šei
mą. Nemažesnė laime ir te-J 
veliams, ypač motinėlei, kuri 
daug vargo pašventė kol iš
augino, išauklėjo. P-nai Ga-
radauskai iškėlė gražią vestu
vių puotą Ciceroj, Communi-

M 

mis sėkmėmis gegužės ~12-tosĮ *J H a l l> k u r ^kv ie tė daugiau 
dienos išvažiavimo ir nuošir-į t r i J u š i m t u s a v o S*nuų gimi-
džiai dėkogo visiems tiems, ku
rie tą dieną malonėjo padir
bėti, pasiaukoti. 

Skyrius kiekvieną susirin-

mų, draugu ir pažįstamų. A-
part Birutės-Elenutes, Juoza's 
ir Petronėlė Garadauskai au
gina dar kitą dukrelę — Sta-

t_- i i • : - • - : . . . itevte, 12 metų amžiaus, 
kimą sulaukia vis naujų na-| J « "* 
rių; taip pat šiame susirin-| $įa džiaugsmo proga svei
kime u Kristaus Karaliaus j kiname janunuosius Budrai-
Laivą" atnaujino Ona Prose-, ėius ir taip pat jų malonius tė-
vičieiie, žymi vietos kolonijos! veįiue, kurių vestuvių proga biznierka, ir visose draugijo
se veikėja. Pinigai $2.00 per
duoti centrui. 

Kadangi metinis išvažiavi
mas — Chicagos Lietuvių Die
na — įvyks liepos 28 d., tai 
skyrius t$ reikalą atidėjo ant 
toliau. Buvo trumpai kalbėta 
ir kitais reikalais, kurie ga
lutinai bus baigti sekančia
me susirinkime. 

Keikia tik džiaugtis, kad 
Marijonų Bendradarbių 5-to 
skyriaus susirinkimai būna la 
bai gyvi, ir kas kartą matosi 
naujų veidų. Tai gar.be vaidy
bai w t * ^ ^ ^ S K ^ , n K n e 
uoliai rūpinasi draugijos rei
kalais, progai pasitaikius, ne
užmiršta kviesti savo pažįsta
mus ir draugus įsirašyti drau
gijom Ta proga sveikiname 
Marijonų Bendradarbių 5-to 
skyriaus narius bei nares ir 
linkime,- kad jų-graži-darJ»uo 
te taip gražiai klestėtų ir aug
tų ateityje. J . K 

susirinkusieji gausingi svete-
| liai gražiai linksminosi ir vai-
vinosi. J . K. 

V •: : 
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Anglijoj tikrinami civiliai gyventojai apsaugai nuo " 5 kolonos." 
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(Acme telephoto.) 

Atidarytas Riverview 
Parkas 

Įvesta įdomių naujenybių. 
Gerai žinomas Riverview 

pasilinksminimo parkas šių 
metų sezonui atidaryta perei
tą trečiadienį, gegužes 18 d. 

Šįmet parkan įvesta kai ku
rių naujenybių — Pavyzdžiui, 
"Sky Rider," kuris iškyla net 
iki aštuonių aukštų namų 
aukščio ir paskui staiga -lei
džiasi. 

Be to, netiesioginiu apšvie
timu parko medžiai paverčia
mi į pasakiškus gojus. Nepa
miršta ir garsieji parko "Sun 

Vel Prasidėjo Pieno 
Streikas 

Po nepavykusių pasitarimų 
pieno išvežiotojų unija vėJ 
sustreikavo. Šį kartą streike 
pasireiškė ir ginkluotų susirė
mimų. 

Prie Valo, 111. streikuoja 
pieno išvežioto j ai buvo su
stabdę pieno sunkvežimį ir 
nenorėjo praleisti į Chicagą, 
bet sunkvežimio ginkluoti pa
lydovai streikuojančius išvai
kė. Susirėmime du streikieriai 
peršauti ir apie šeši sužeisti. 

Iššaukta valstybės policija, 
kuri nuo šio laiko prižiūrės 
kelius. , 

Ptlicija neteiksianti pieno 
sunkvežimiams palydovų, bet 
prižiūrėsianti, kad keliai ne
būtų užblokuojami. 

Nebent nenumatyti įvykiai 
sustabdytų streiką, virš 4 mi
lijonai pieno vartotojų šian
die pajus pieno trukumą, nes 
mažiau negu 25 nuošimčius 

pavyko įvertinti, bet begalės 
jų neįvertinta, nes Indijos 
turtuoliai savo turtus slepia 
giliuose rūsiuose. Jie gėrisi 
savo brangenybėmis tik vieni, 
slaptai, užsidarę nuo pasaulio. 

ĮVAIRENYBES 
Indijos Turtuoliai 

Pasakos apie Indijos turtus 
ir prabangą nėra išgalvotos. 
Ne tik Indijos provincijų ku
nigaikščiai ir didikai turi di
delius turtus, bet begales tu- Pranešama, kad Ginklų Fo-
ri turtų ir šiaip rytiečiai. Jų ndui ir Karo Laivyno Fondui 
turtai — įvairiausios brange- į^į šiol pinigais, ginklais iri 
nybės, kurių kitur tiek daug brangenybėmis iš viso suau-
nerasi. Indijos milijonieriai| kotą 6,122,247.55 litų. 
neturi milijonų grynais pini
gais, tačiau jų turtai kartais 
sunku ir milijonais apskaičiuo 
ti. Pas vienos provincijos ku
nigaikštį yra vien auksinių 
brangenybių, vertų 330,000,000 
lt., o kitos jo brangenybės 
įkainuotos 6,600,000,000 lt. 
Vienoj brangenybių parodoj 
menkos kunigaikštystės valdo
vas išstatė 90,000,000 lt. ver
tės istorinių brangenybių. 

Klausykite 'Draugo' Rado Programi 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 

^ 

Katalikai! Skaitykite 
katalikiškus laikraščius. 

vien 

Tai yra dalis - tartų, kuriuos 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renduojame susirinki-
mains, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

<r_ 

P-nai Garadauskai 
Prarado Dukrelę 

BULVARAI. — Su pavasa
rio gražiomis dienomis, po vi
sų Chicagą jaunimo tarpe ma
tosi visokių įvairumų. Vieni 
jų rūpinasi sportu, kiti už-
sima ir "kidnapinimu", gra 
žių mergaičių. Štai, praeitą 
Sekmadienį Edvardas Budrai
tis "kidnapino", atsiprašau, 
paviliojo nuo žymių bulvariš-
'kių — Juozo ir Petronėlės 
Garadauskų, jų mylimą duk 
relę, Birutę-Eleną Garadaus-
kaite. Mat, jie susišliubavo. 
Nuo gegužes 19 d. Birute-Ele-
nutė Garadauskaite jau va
dinsis p-nia Budraitiene. Tie
sa, gal ir gaila buvo tėve
liams atiduoti savo dukrelę 
"šelmiui" berneliui Ed. Bud
raičiai, bet kad toks pasauly 
Surėdymas, ką padarysi. Tiek 
to. 

Ištik rujų, reikia tik džiaug
tis ir linkėti geriausių sėkmių 

ken Gardfins," kur vandenyje s u v a r t o j a n l o p i e n o u p n t i e , . . 
žaidžia įvairiausios gėlės. Cia y p i e n i n ė g ) k u r i o s y r a p a s i . 
parko lankytojai gali pailsėti 
ir atsikvėpti po įvairiausių 
pasivažinėjimų *' P a i r - O-
C h u t e s ," "Bobs , " "Chu-
t e s " ir įvairiausiais kitais. 

rašusios 
tartis. 

su išvežiotojais su-

Golfininkams Įdomu 
Jackson Park golfo laukas 

šiam sezonui atidaryta pereitą 
šeštadienį, gegužes 18 d. 

Pereitą sezoną golfo lauku 
naudojos 69,395 golfininkai. 
Už lauko naudojimą imama 
50 centų, -

Be Jackson Park golfo lau-
| ko jau atidaryta Columbus 
Park (Jackson Blvd. ir Cent-

} ral Ave.) ir Marąuette Park 
(67th St. ir Kedzie Ave.). 

Pirmąjį streiką, gegužes 1 
d. iššaukė pieno pardavėjų 
nusistatymas sumažinti išve
žiotoje algas. Streikas tęsės 
iki geg. 3 d., kuris laikinai 
atšaukta pasitarimams. Ta
čiau pasitarimai laukiamų vai 
sių nedavė, nes pardavėjai 
paskutinėmis dienomis pareiš
kė laikysią si savo pirmojo 
pareiškimo numažinti išvežio 

į tojų algas nuo $48 iki $30 į 
savaitę. 

Tikimasi, jog Milk \Vagon 
Drivers' unijos pirmininkas I 
kreipsis į valstybes gynėją, 
kad pastarasis tarpininkautų. 

MŪS' 

U tie n to 

PALAMECH'S 
TKOSLAV-AMERICAR 

RADIO MOADCAST 
Erery Satufcy, 3 to 4 P. a 

STATION W H I P 
14M Kilocycles 

(First StaSon m T a v DW) 
A n n o u n c e d in Engl i sh 

Featoriig t Prtgnua ti 
GUSSIGAL AND FOLK MUSIC 

t 
•JSL_. 

MpVVlEJtjVM-U 
PRopFEDfTH'a. 
7bwet.«iNVrH> 
W*TER*piN%į HES _ 
PKitN 4 n e f yveTTER 
T H ^ N I VV02. 

Tel. WJllow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & f p p i E S ac 
Archer 8C Keane Avės., Justice, 111. 

Blatz Pūsener.ir Blatz Old Eeidelberg 
Chop Sucy Trečiadieniais V — Fisb Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitls — Frances Kubaitis 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

įstatau visokios rūšies naujus 
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimu. Darau visokį taisymo dar* 
bų be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimų tt 
flre Insurance Kompanijų dėl tai* 
symo apdegusių namų),. Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 90 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per IVtleral Savings and Ix>an Insurance 
Corporation, po U. S. Goveramcnt priežiūra. 

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:O0 vai. vak. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKEL, Sceretary J 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tai vra rerlausl Ir rraUausi auTomooiliai .Amerikoj, moderniškai 15-
^ u t o d ^ ž e m i n t o s k a l n o s , lengvi išmokėjimai,Jelslng^^tar^vi. 
mas. Turime daugybę vartotų automobiliu, vebausios mados, priema-
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U \\TLL LIKĘ US' 

4030 S. Archer Ave., Chicago, DL 
Phone: VIRginia 1515 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER -- QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a n d s 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehill 0 3 1 8 

http://gar.be
file:///Vagon
file:////TLL


rK D R 3C TTO 3C S Antradienis, gojml»s 51, 193Q 

APLINK MUS 
Veda Lw Gritis. 

APVOGĖ 

Penktadienyj, trečia vaian-
dą ryto, vagys išmušė langą 
General Radio and Furniture 
Krautuvės, 3856 Archer A ve. 
Pasivogė kelete "midget" ra
dio aparatų, stovėjusių lange. 
Būtų gal daugiau skriaudos 
padare, bet pabudęs ir įbėgės 
į krautuvę M. F. ShUls sušu
ko, "kas čia dedasif" ir va
gys pabėgo. Pašaukta polici* 
ja atvyko į keturias minutes, 
bet nieko. nerado. 

Krautuves savininke ponia 
Alina Milleriene, kuri jau kiek 
laiko serga, pasakė, kad prieš 
tai kiek sykių telefonas vaka
rais suskambėdavo, bet jai 
priėjus ir atsiliepus, niekas 
neatsakydavo. Spėjama, kad 
vagių norėta sužinoti ar jęra 
kas namie. 

Kuomet langas išpyškėjo, 
(vagys iš kieno nors tvoros 
išplėšė baslį ir juo išmušė 
langų) vedėjas M. iF. Shills 
pašoko iš miego ir pasigriebęs 
revolverį bėgo krautuven. Pa
klausiau, "kodėl nešovei?" 
Jis atsakė, "Bijojau, kad kar
tais nepataikyčiau į vagis, bet 
į pravažiuojančia mašiną, ir 
sužeisčiau nekaltą žmogų." 

General Radio ir Furniture 
krautuvė yra lietuvių vedama 
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R A D I O 

šv . Kazimioro Akadcmikes, kurios šį vakarą išpildys muzikalę <lal| tUenraščio "Draugo" nulio programos. 
Lietuvininkui, šv. Alfonso par. klebonui, fialtiuiore, Md. 

Programa dedikuojama kun. J. 

Primintina radio klausj'to-
jams, kad šiandie, antradienį, 
7ta valanda vakare girdėsis 
nuolatine radio programa iš 
stoties AYCJES., kurių leidimu 
jau lltji metę rūpinas lietu
vių bendrove, Peoples Furni
ture Company, visokių na
mams reikmenų savininkė — 
adresu 417 )̂-83 Archer Ave. 
Nuo šių programų leidimo 
pradžios yra dedamos pastan
gos, kad šios programos būtų 
gražios, įdomios ir sykiu nau
dingos visiems pasiklausyti ir 
del to jų išpildymui visuomet 
dalyvauja pasižymėję meni
ninkai. Taip ir šios dienos 
programoj bus daug ko gero 
ir gražaus pasiklausyti. Malo
nios dainos, smagi muzika, 

"Gimnazisčių" vaizdelis, ži
nios, patarimai ir pranešimai, 
o visa tai patieks ir išpildys 
geros ir rinktinės jėgos. 

Šį vakarg, lygiai aštuntą va
landą vakare New City Furni
ture Mart krautuvės progra
ma bus girdima iš stoties WS 
BC 12D0 kil. Programa bus 
labai įdomi, nes Sank Luis 
Luis su Ignacėliu ir kompa
nija turi prisirengę daug nau
jų šposų. Taipgi drama " Gy
venimo Bangos'' kas savaitė 
darosi įdomesnė ir artistai la
bai gerai roles atlieka. 

Programos vedėjas Antanas 
Plienis praneš tamstoms apie 
New City Furniture Mart 
krautuvės didžiulį " Išsikraus 
tymo išpardavimą", kuris da
bartiniu laiku vyksta. 

Rap. XX 

"vogti. 
• * • 

Artinasi "Decoration Dav.'1 
m 

Ki(4vviena šeima, kurios bent 
vienas narys guli Šv. Kazi
miero Kapinėse, jau rengiasi 
aptaisyti mirusiojo kapą. 

Šią dieną visos tautos Jung. 
/ V a l s t y b ė s e a t s i m e n a m i r u s i u s 
ir lanko kapines įvairioms pa
maldoms. Kiekvienas stengia
si ko-gražiausiai apsodinti mi
rusio kapą Įvairiomis gėlėmis. 

Netoli Šv. Kazimiero Kapi
nių yra vienatinis Chicagoje 
lietuvių gėlių augintojas. Tai 

iš savo sūnelio kunigo rankų Dat t lŲ Š v e n t e s D a r b i -
V V K " • • • šv. Komuniją. 

Po pamaldų bažnyčioje sve
tainėje įvyko primicijantui pa 
gerbti pokylis. Buvo la
bai graži programa, kurioj 

ninkai, Prašom! 
Šį vakarą, 8:30 vai. Aušros 

Vartų parapijos salėj įvyksta 
susirinkimas Parapijų Chorų 

dalyvavo mokyklos vaikučiai. Sąjungos Chicago Provincijos 

įstaiga 3856 Archer Ave.,: A. Selemonavičia ir sūnus, 
kurių "inspektai" yra vienas 
blokas į rytus nuo Šv. Kazi-

- 3840 West 

netoli kampo Archer ir Rock 
well gatvių. Savininkė Ona 
Milleriene ir biznio vedėjas i miero Kapinių 
Mykolas F. Shills, jau trylika! l l l th St. 
metų šioje vietoje sėkmingai 
ir teisingai patarnauja pirkė
jams. 

Mykolas F. Shills yra bai
gęs Electrical inžinieriaus 
mokslus--Bachelor of Science 
— ir yra specialistas pataisy
me radio aparatų ir šaldytu 
vų — refrigeratorių. 

Jeigu kas sužinotumėte, kad 
kas siūlo pardavimui pigiai 
"5 tube" Crosley radio — du 
rudus ir vieną baltą, malonė
kite arba pašaukti policiją ar
ba General Radio and Furni
ture Krautuvę — Laf. 6195, 
nes siūlomi radio aparatai 
yra pavogti. Šios krautuvės 
vedėjai turi užsirašę serijos 
numerius šių radio aparatų. 

Jeigu vagys neturėtų kam 
parduoti pavogtus daiktus, 

Pasakyta keletą kalbų. Kun. 
A. B a l t u t i s k a l b ė j o p i r m a s ii 
pareiškė gražių linkėjimų pri-

atstovų. Po susirinkimo, per 
k u r į b u s i š d u o t a s r a p o r t a s i š 
buvusios Dainų Šventės, salėj 

Susivienijimo seimą. Toast-
mesteriu buvo kun. P. Kataus-
kas. 

Indiana Harbor Sutvirtinimas, 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje, 

Indiana Harbor, Indiana, va
kar vakare atvyko J. E. Vy
skupas Noll ir suteikė apie 

Šįmet Selemonavičia ir sū- šimtui vaikučių Sutvirtinimo 

micijantui, o po to išvyko į I bus patiekta šaltos arbatėlės. 
AVorcesterį, Mass. į A.L.R.K. Visi chorvedžiai, chorų atsto

vai, taip pat visi dirbę tą 
dieną už baro, prie tikietų ir 
kitur šiuo prašomi atsilanky
ti, kad už nuoširdų patarnavi
mą galėtumėm pavaišinti. At
skirų pranešimų niekam ne-
siunčiame, tad šį kvietimą 
prašome laikyti už asmeninį. 

Reng. Komi s'ja. 

nus yra pilnai pasirengę pa 
tarnauti Chicagos lietuviams 
kapų apsodinime. Esate kvie
čiami atsilankyti pas juos ir 
pasikalbėti šiuo reikalu, arba 
jei patys žadate apsodinti ka
pą, čia rasite didžiausį pasi
rinkimą, įvairių gėlių. 

• * » 

Marąuette ParJc Primicijose 
Kun. B. Griniaus primicijo

se, Gimimo Šv. P. Marijos 
bažnyčioje, buvo labai malonu 
ir jauku dalyvauti. Procesija 
iš klebonijos į bažnyčią, susi
dedanti iš mažų mokyklos vai
kučių, ministrantų ir dvasiš-
kijos, palydėjo jaunąjį kunigą 
prie Dievo altoriaus pirmą 
kart atnašauti Šv. Mišių au
ką. Celebranto motinėlė ir tė 

aišku kad jiems neapsimokėtų velis laike šv. Mišių priėmc" 

Sakramentą. Vyskupas savo 
kalboje paragino vaikučius 
apaštalauti gražiu pavyzdžiu, 
kad ir kiti nekatalikai vaikai 
pasimokytų iš šių vaikučių 
gražaus gyvenimo. 

Klebonijoje Vyskupas Noll 
daug kalbėjo apie dabartinį 
pasaulio karą. Ekscelencijos 
nuomonė, kad katalikai smar
kiau kovotų už savo tikėjimą 
ir neleistų visokiems išnaudo
ti gierus žmones visokiomis 
agitacijomis. 

Sausio 1 d. Lietuvoje buvo 
1154 pradžios mokyklos. Jose1 

mokėsi 331,266 vaikų irino-
kytojavo 6,650 mokytojų. 

C L A S S I F I E D 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
G a l i m a g a u t i : 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

VVOLK- -STUDIO 
1945 West 3 5 * Street 

f0. 
* * 

MODERN 

COMPLETE ' • 

ADVANCED PHOtOGKAPHy 

l-OWEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813 
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Suimtas Taxi 
Banditas 

« • 

Per paskutiniąsias dvi sa
vaites dažnai buvo užpuldinė
jami taxi vairuotojai stokjar- i 
dų apylinkėj.. Šiuo laiku su
imtas 35 m. Vietor Litinski, 
3354 S. Aberdeen, kurį paži
no trys nukentėjusieji. 

Litinski prisipažino apiplė
šęs septynis taxi vairuotojus. 
Jis apiplėšimams vartodavęs 
sodos butelį. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Sanitaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą, vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą, virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Sanita
ras §tomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbę ją. 

S A L U T A R A S STOMACH 
B I T T E R S 

639 W e s t 18th St., Chicago, UI. 
Tel. C A N A L 1133 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO F E D E R A L 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL, 8887 

Ren. J. Ramanauskas. Raštininkas 

R E T O O N TAVERNAS 
Rendon pilnai Jrengtas tavernas pa-
tikimui žmopui. Gera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios i 
Biznis gerai išdirbtas. Atsišaukite j 
savininką: 2257 West 23rd Place, 
trečias aukštas. 

PARDAVTMUI NASTĖS 
Pardavimui S-fletu namas Bridge-
porte. Atsišaukite.- Kazimieras Laa-

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas fikio darbui. 
Turi mokėti melsti knrves. Pagei
daujamas nevedės žmogus Atsišau
kite laišku: "Drausras", 2334 South 
Oakley Avenue, Chicago, III.. Box 
No. 073B. 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNT8 Į 
Pardavimui namas. 6 kambariai vir
šuj: tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-Čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PRO.«pect 8078-

PARDAVIMUI 

Pardavimui grosemė ir .delicates-
sėn. ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien biznj. Biznis išdirbtas 
per daug metu. 4 pagyvenimui kam
bariai užnakalyje. Saukite savinin
ką: T(>1. Cicero 1G92. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Mąrąuette Parke didelis bargonas; 

namas, 2 fletai po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius. 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo AutomobilJ arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti parvėlai. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą kai
ną ir galiama išmoksti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liabillty nuo $5,000. iki $10,000 
Ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 { mėnesi. 

Taipgi apdraudžiam Storų 
Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau, ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MACKE-MACICKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 3140 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SAXDING'» 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas G va rantuotas 

DS1 Specialių Sąlygų 
šaukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

2 fletai po 4 kambarius Karštu 
vandeniu apšildomas, prie C8-tos ir 
CampbelJ gatvių. 

Atsišaukite: 3523 Po. Halsted St., | 
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakky Ave., Chicago, Illinois. 
'/DARBININlĮAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyžių organizacijos mčneei-
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South "VVood Street, 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS 2 I N I 0 S " — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga, Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, HL 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEy GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

a r ^ a fp lp fo rmok i fp Ynr i ) f l 5118. 

PARDAVTMUI NAMAS 
Marquette Parke: 7 kambarių 

mūrinis bungulow. Lotas 37 1-2 
pčdų. Karšto vandenio šiluma. Vi
sas medis ąžuolo. Langai su 
weather strips. 

Atsišaukite: 
7001 So. IFairfield Ave. 

PARDAVIMUI 
Marquette Parke. B kambarių mū

rinis namas tik $4,000. 4 fletų ma
rinis namas arti gatvekarių ir baž
nyčios; g-aradžius; tiktai $3.500. 

I 60 akerių ūkis. arti Chicagos. Par
duosim pigiai arba mainysim. 

Per mane pigiau nusi pirksit bile 
kokį namą, didelį ar mažą. išmainy
site gerau arba parduosit greičiau. 
THsingas patarnavimas. 

Charles tlrnieh (Kazys TTrnikas) * 
2500 West 63rd S t . 2-ras aukštas 

Telefonas Prospect 6025 
Vakarais 

i 

MARQUETTE PARKO APYLIN-
KftJ 8 cottagiai nuo $1600.00 ir au
kščiau. 

15 bungalows nuo $3500.00 ir au
kščiau. 

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir au
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus ir 
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turimo apie 150 
farmų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ka turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės paa 

C P. SUROMJ5KI8, 
«921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713 
Vakarais Prospect 0176. 

MARQUETTE P A R K E 
Savininką* apleidžia Chlcagą, Į I I 
dienų turi būti parduotas bungalow 
6832 S. Maplewood Ave.; 6 po I 
kambarius, šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., S 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren-
dos } mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisinga pasiūlijimą, su 
mažu jmokėjimu. C. P. Suromskis 
manager, 6921 S. Western Ave,. t e l 
Republic 3713. Namą telefonas — 
Prospect 0176. 

Kas mėgsta knygas, tam 
netrūksta gero draugo ir iš
mintingo patarėjo. 

PARDAVBfUI 
Brighton Park Biznio Namas 

Storas ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
karų garadžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokėjimals. Dėl pla
tesnių informacijų, kreipkitės J: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5 8 8 a Ą 

Res. — ENGlewood 5840., 

Padėti Pinieai kas Mėnesi iki 11 Dienos, N e i Nuošimti Nuo 1 Dienos. 
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ATSARGOS KAPITALAS - ^340,000.00 
TURTAS VIRŠ H700,000.00 

Dabar mokam 3Vi% rf P*" 
dėtus pinigus. Dnodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
IiOAN ASSOOIATIOir 

O P CHICAGO 
JCSTIN MACKIEWICH, Pres. 

Chartered by U. 8. 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHEE AVENUE 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Treciad.: t fld 11:00 p. ieštad.: 9 lkJ 8,00 T. T. 
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