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Tomis dienomis Anglijos
parlamente viešai pareikšta,
kad J. A. Valstybės jau įs
tojusios karan. A. Beverley
Baxter, konservatorius ats
tovas tarp
kitko
sakė:
“Amerika jau yra kare su
mumis. Ji labai lėtai daro
savo galutinius sprendimus.
Bet kai padaro, susimeta su
nepalaužiama jėga”. Kad
Amerika būtų kare ameri
kiečiams dar nežinoma. Ma
tyt, Londonas turi tikres
nių informacijų iš Washingtono.
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JUGOSLAVIJA VIDAUS KARO IŠVAKARĖSE
Sprogimas Turės Įvykti

Šiaurės Atlante
Nuskandinę 22
Anglijos Laivus

JUGOSLAVIJA NUSILENKUSI
NACIŲ ULTIMATUMUI
Graikija Įteikusi Jugoslavams

Protestą
BELGRADAS, kovo 23 d.
— Jugoslavijos vyriausybė,
nusilenkndama Vokietijos ui
timatumui, sutikusi prisidėti
ašies sąjungon, nors yra di
delis pavojus, kad šis žygis
sukeltų naminį karą.
Masinės žymesniųjų parei
gūnų rezignacijos, kurie yra
priešingi sąjungai, gatvėse
vykstančios demonstracijos
ir aiškus nesutarimas kari-

BERLYNAS, kovo 23 d. —
Vokiečiai oficialiai

praneša,

jog vokiečių kovos laivų gru

pė. veikianti šiauriniam
lante, nuskandino 22

At

anglų

laivus, kurie sudaro daugiau
---------------I negu pusę 224,000 tonų nusAngliška spauda praneša,! kandintų Anglijos laivų į

kad britai šaukasi

Ameri

kos kuo greičiausia

prista

tyti Anglijai maisto. Dėl vo
blokados

kiečių vykdomos

Anglija negali iš svetur gau

ti pakankamai maisto, o sa
vo neturi, žiniomis iš Lon

dono, kai kuriose britų salų

paskutiniąsias 48 valandas
Kitus laivus nuskandinę
submarinai (77,000 tonų) ir
aviacija (31,000 tonų).
Autorizuotieji
sluogsniai prideda, jog tai tik pra
džia.

Sov. Rusija
Žada Paramą
Turkij ai

dalyse pritruko pašaro gal Išgelbėta 800 ujrininkų
vijams ir galvijai be atodai

ros skerdžiami.

Karui

tę

siantis britams ir sunkumai
kaskart vis labiau didės. Su

Oficialusis karo praneši
mas sako:
“Laivyno admirolas Luetjens, vadovavęs kovos laivų

Vokietija taip nėra. Naciai daliniui, praneša,
turi maisto pavergtose šaly gjoĮ
sėkmingus
se ir blokados nepaiso.

News

niai praneša, jog Rusija pa

'.....■

- „V .v >.

vyriausybė praeitais metais

ti pasiduoti skandinant

jos

Šių sluogsnių

sekamomis

HARVESTER

ANGLAI PRALEIS

knksčiomską civilizaciją.

i._

, ,

■ bes gal bus pavestos grjžu-

sudaryta

pranešimu,

dienomis
bendras

būsią

Rusijos

Turkijos pareiškimas, kuriuo

PRADĖJO DARBĄ

U. S. MAISTĄ
ROMA, kovo 23 d.

CHICAGO, III., kovo 23 d.
— Vakar pranešta, jog Har-

vester Co. McCormick dirbtu

—

Laikraštis 11 Messaggero ra
šo, jog Chicagoj

gimusiam

vių pareigūnai išgavo teismo italui Amerigo Polidori, ku
sprendimą draudžianti Farm ris žuvo

Graikijos

Eųuipment Workers Organi- suteiktas karinio
zing komiteto (CIO) strei- rao medalius.

fronte,

atžymėji-

prievartos priemonių.
Šiandie dirbtuvių vadovy

Draudžiama Prieš

Ašį Demonstracijos
VICHY,

kovo

23

d.

bus patvirtinama draugingu
mo ir nepuolimo sutartis.

WASHINGTONAS, kovo 23 Bus paskelbta Maskvoj
Manoma, jog šis pareiški
d. — Pavaduojąs Valstybės

niuose sluogsniuose rodo kas
kart didėjančias galimybes
vidaus sukilimams.
Vokiečių ultimatumas

Vyriausybės sluogsniai pra
neša, jog Vokietijos ministeris Jugoslavijai
padaręs
griežtą pareiškimą, kad “dėl
3imas turi būti tuojau baig
tas”, nes Hitleris nepasiren
gęs ilgiau jokių delsimų to
leruoti.
Šio ultimatumo slegiamas,
sakoma, Jugoslavijos regen
tas Povilas pertvarkęs savo
pairusį kabinetą įkalbėdaserbus perimti dvi ministeri
jas, iš kurių rezignavo prieš
sąjungą nusistatę ministe
riai.
*
Pagal pranešimus, kabine
tas priimsiąs vokiečių reika
lavimus ir premjeras Cvetko
vičius ir užsienio ministeris
Markovičius ir užsienio mini
steris Markovičius išvyksią
Vienon tik 24 valandas pavė
davę.
Ministeriai dar neišvykę

Tačiau vėliausieji sekma
dienio pranešimai sako, jog
ministeriai Vienon dar neišvykę, nes Graikija pasiuntu
si Jugoslavijai protesto no
tą, kurioje protestuojama
prieš jugoslavų sutikimą per

posekretorius mas bus paskelbtas Maskvoir formaliai nebus pasira-.........................................
Sumner Wells pranešė, jog je
, .
,.
.
.leisti Vokietijos karo reikJ
jau sudaryta planai pasiunti sytas, nes šiuo laiku jau yra 1įmenis uždaruose
vagonuose.
mui Amerikos miltų neoku- pasirašyta nepuolimo pak-, Anot graikų, tai būtų karo
tas.
puotojon Prancūzijon.
veiksmai prieš Graikiją ir
Sąryšyj su šiais praneši
Welles pranešimu, Angli mais diplomatiniai sluogs Graikija būtų priversta im
jos vyriausybė sutikusi pra niai įsitikinę, jog esą galima tis atatinkamų žygių.
Taip pat pranešama, jog
leisti pro anglų blokadą du laukti situacijos pasikeitime
Jugoslavijos-GraikiPrancūzijos laivus, jei Pran rytų Europos fronte, nes at anglai
cūzijos vyriausybė užtikrins, rodytų, jog Rusija viešiai pa jos pasienin pasiuntę kelias
jog laivai vyks neokupuoto sisako prieš tolimesnę vokie divizijas kariuomenės.
Be to, ministeriu kelionę
sios Prancūzijos uostuosna, čių ekspansiją Balkanuose
Vienon pasirašyti sutarties
jog maistas bus skiriamas
Šie sluogsniai tvirtina, jog Į
...... 4. .
. .
i paktą gali sutrukdyti ir kitų
tik neokupuotajai Prancūzi m
Turkijai išstojus prieš vo- 1
, ..
sekratorių

SOFIJA, kovo 23 d.
—
Karo ministeris Daskalovas
per radio paskelbė burgarams, jog “per mūsų kraštą
j Balkanus veržiasi taika, ku
ris užlieja ir kaimynes vals
tybes į rytus ir vakarus, kad
būtų galima naująją Euro
. ..
«
x
• '«»ugoslavijos
jai, jog maistas nepateks ,kiečius,
Rusija iteiktų
visą
°
J ministeriu repos santvarką sudaryti tai
okupuotojon Prancūzijon ir galimą medžiaginę paramą zignacijos, kurios labiau nekingai”.

laivus ir tuo būdu priversti bė praneša, jog pirmadienį
planavo
atgaivinti
krašte
dirbtuvės bus atdaros dar
anglus badauti, šiandie pa
religines teises, šis jos pasi
bams. Savo pranešime kom
gal teikiamą svarbą praneši
ryžimas bus kilęs po gauto
mams apie sėkmingus laivy panija praneša “visiems Mcskaudaus smūgio. Dabar ji
Cormick dirbtuvių dabininno veiksmus Atlantę tenka
atsipeikėjusi, kiek
žinoma,
kams”, jog dirbtuvės bus ati
manyti, jog Vokietija pasi
neturi noro tuos gražius pla
darytos paprastu laiku, 7:30
rengusi pakeisti savo takti
nus vykdyti. Nelaimėje šau
vai. ryte.
ką.
ktasi Visagalio. Dabar ban
Policija užtikrino, jog tik
Tuo tarpu vokiečių radio
I
doma nuo Jo užsisukti. Vie
“teisėtas ir ramus pikietavi! pranešė, jog Ramiajam van
šosiose mokyklose, sakoma,
LONDONAS, kovo 23 d. —I
denyne apšaudytas torpedo mas” bus leidžiama ir jog no
vaikai nebus mokomi tikėji
rintiems dirbti
darbinin Aviacijos ministerija prane
mis 2,000 tonų laivas, kurį
mo tiesų. Vietoje
religinių
kams bus teikiame
eauga. ša. jog dienos meti
ingių
apšaudė, gal būt, “vokiečių
pamokų
mokyklose
būsią
karo laivas”.
bombanešiai atakavo vokie
įvesti kursai mylėti kraštą

ir gerbti šeimyninį gyveni-!
7
Z
7"7"
T
®
,
.
. i ordinams nebus leista grižmą. Busią pamokų ir apiek. .
.
i •, xx-x,
•
••
’ti ir jų užgrobtos nuosavy-

ja bus priversta kovoti prieš

•—

Vokietiją. •

bama, jog nesą reikalo pra kuojančiams nariams ruošti
vesti Anglijon invazijos, jei masinius pikietus ir imti

Prancūzijos

žadėjusi Turkijai panašią pa
ramą kaip Kinijai, jei Turki

prekybiniai

Anglija būtų galima privers

j

■

Ser

komunistus ir nacius.

—

Šiandie diplomatiniai sluogs

apie iki
veiksmus

laivai siekią 116,000 regis
vice iš Londono praneša, truotų tonų.
kad J. A. Valstybėse Stali
“Vokiečių karo laivai iš
no agentai tyko nutverti gelbėjo 800 jurininkų”.
kongreso atstovą
Martin
Vokietijos žinių agentūra
Dies, kurs iškelia
aikštėn pareįgkįa( jOg daugelis laivų
komunistų ir nacių piktusj nuskandinta visai netoli Andarbus J. A. Valstybėse. Sa,glijog sargybinių laivų ir
koma, Stalino agentai nori penjęį Kanados laivai sunaisu juo apsidirbti taip, kaip kintį <<labaį arti priešo karo
jie apsidirbę su Trockiu,' ?ajVų>»
Krivitzkiu ir kitais. Atsto-(
vas Dies dažnai apturi ir Nauja taktika
grasinimų, kuriais jam nu-Į Daugelyj atsakingų sluogrodoma paliauti veikus prieš snįų jau anksčiau buvo kai-

Neokupuotos

ANKARA, kovo 23 d.

šiauriniam Atlante. Nuskan
dinta 22 priešo

International

VOE. XXV

čių karo laivus ir krovinių,
laivus prie Frisian ir Helgoland salų.

,gu galimos.

jog laivai tuojau grįš Ameri turkams.
kon.
Maisto paskirstymu Pran

cūzijoje

rūpinsis

Amerikos

Raudonasis Kryžius.

Karas neišvengiamas

Plymouth Uoste

Zinvojin Balugudzič, buvęs

ministeris Berlyne ir buvusio

Vien Griuvėsiai

karaliaus Aleksandro auklė-

PLYMOUTHAS, kovo 23 d. tojas, pareiškė, jog dėl susi-

•

— Per dvi naktis sukoncen- dariusios situacijos yra

ga-

Anglų Atakos

truotos vokiečių atakos ant ^mos dvi išeitys: civilis ka-

Eritrėjoj Vyksta

Plymoutho padarė uostui to ras ar karas prieš Vokieitikius nuostolių ir paliko to ją-

—

kias grūvėsių krūvas, kokių

Tuo tarpu Jugoslavijos ka

KAIRO, kovo 23 d. — Ita jokiam kitam Anglijos mies rįninkų sąjunga likvidavosi,
KAIRO, kovo 23 d. — Ju lijos kariuomenės aršios kon te nerasi.
Nėra nė mažiausio pasi leido grįžti kartūzams su są įspėjo gyventojus, jog bet
nes ji sužinojusi, jog ruošia
ryžimo Bažnyčią
suvienyti lyga, kad jų visa veiklą bus kokios demonstracijos prieš goslavijos vyriausybė pave tratakos Eritrerijoje skenvn
Esą stebėtina, kad kas masi sudaryti “sutartis, ku
su valstybe, apie ką seniau! apribota vien
gailestingai-! ašies paliaubų komisiją bus
dė anglams saugoti buvusį gai iki šiol sulaikė anglus nors būtų galėjęs išsigelbėti. ri nesutinka su mūsų tautisiesiems. Vyriausybė,

rašytaisiais —

štai, Marseilles karinė vyriausybė

labdaros darbais.! “kaip galima greičiau sustab
Kai Taip bus ir su kitais grįžu dytos ir griežtai baudžia
kuriems
religiniams
ordi siais ordinais. Vargiai Pran mos”.
nams bus leista grįžti Pran- cūzijos vadai nežinotų, kad
Duodama suprasti, jog de
cūzijon ir žadama grąžinti tokiu savo nusistatymu jie monstracijos
daugiausia

tiek daug

kalbėta

plačiai

ir didžiuotasi.

Jugoslavijos

premjero

bet Plymoutho
dr. nuo užėmimo Eritrėjos svar

Milan StoyadinovlČ, ne« bijo

tąsi, kad jis galįs sudaryti

biausiojo miesto Keren.

griuvėsiuose ne garbe ir nepriklausomy-

šiandie tebežaidžia vaikai.

sirengę padėti savo gyvybes

Tačiau kariniai sluogsniai

pareiškia

įsitikinimą,

vokiečiams palankią vyriau Keren paėmimas esąs
jiems kitados užgrobtų nuo krašto nevienys, bet jį skal esančios pa vienų asmenų dar sybę, kaip Quisiingas suda vengiamas, nes anglai
savybių dalis. Kai kuriems dys.
kart arčiau slenką.
bas.
rė Norvegijoje.

be”. Sąjungos nariai esą pa

Giedra ir šilčiau. Pietryčių už tautos laisvę.
į
Karo ministeris
neiš-i vėjai.

jog

kas

pašaukė

Saulė teka 5:4- vai., saulė j posėdžiams aukštąją karo r
leidžias 6:06 vai.

dovybę.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
Iš Pasikalbėjimo Su Komp. Žilevičium
Prieš tūlą laiką, kaip svečiag Sv. Kazimiero parapijos choro, pas mus' viešėjo
autorius žymaus veikalo kan
tata Vytauto Didžiojo ir
daug kūrinių — komp. Juo
zas Žilevičius, L.M.

.M.,

tai kitu^ talPina- je, Springfield, III. - kun.

sų garsaus muziko — kom

'-cmr.

pozitoriaus a. a. Česlovo
Sasnausko. Lėšas biografijai išleisti suteikė muzikas
Jonas Brundza. Jis sukomponavo tiesiog genialę kantatą Vytauto Didžiojo (žodžius parašė a. a. prelatas
Aleksandras Dambrauskas,
daugiau žinomas slapyvardžiu Adomas Jakštas). Jis,
be to, sukompanavo dar desetkus dainų ir giesmių, ku
rios ne tik čia, Amerikoje,
bet ir už jūrų-marių — Lie
tuvoje buvo spausdinamos.
Jis daug pasidarbavo ir Var
gonininkų Sąjungos seimų
rimtumo pakėlimui ir tos
sąjungos narių padauginimui.
v.
Tačiau vainiku visos 10
. ,
J
darbuotes yra rinkimas me....
džiagos milžiniškam veika, . ®
* i , « •

mos ištraukos iš to veikalo. J. Kuprevičius.
Tai begaliniai didelis ir platus užsimojimas - aprėpti- Tauta be energingų, suberibę muzikos meno sritį.; manjyt pasiaukojusių vadų
Tad mintin ir skverbias yra pasmerkta žūti.
klausimas: kas žin, ar jam
Pulk. Plechavičius
pasiseks baigti jį? Nes laiko ne per daugiausiai, o,
kaip visuomet kad yra, ir
Remkite Lietuvišką
kitų darbų, darbelių.
Žyduką
Tas jo milžiniškas darbas,
tai tik dalis — tąsa darbų,
-'NATHAN
KANTU
kokius jis jau yra prieš tai
pradėjęs Lietuvoje, šis dar
MUTUAL
bas, teisingiau pasakius me
L1QUOR
džiaga, tai yra tik dalis
CO.
Lietuvos Muzikalogijos MuWholesale
ziejaus, kurį jis buvo pasi4707 So
ryžęs, tėvynėn grįžus, orga| Halsted St
nizuoti, nes Lietuvoje tokios
TeL Blvd
medžiagos yra kur kas dau0014
. .
...
..
giail surinkta, negu čia;
.
...
..
,.
..
vien tik liaudies muzikos
. .
. .
...
instrumentų jo rinkinyje yveik
v

T

...

Komp. Juozas Žilevičius.
Tame rinkiny, kurį renka žemaitis. Be Muzikos Konjau virš desėtkas metų, yra servatorijos studijų baigikeliolika skyrių: apie pašau mo, jisai mokės — studijalinius chorus, apie bažnyti- vo dar ir Arkeologijos Ins
nius chorus, apie vienuoly- tltute ir Dailės ir Meno foto
nų veiklą lietuviškos muzi- rijos Institute ir kitose mekos srityje, apie solistus-in-, no ir mokslo įstaigose.

skiepus,
mokinių skaičius
seserų pranciškiečių moky
kloj šiais metais padvigubėjęs; dabar mokyklą lanko
virš 300 lietuviukų.

Dabar nori lankyti tos sri
ties mokslo šaką, kad galė
tų gauti diplomą. Įsigijęs
dokumentus mano vėl atgal
grįžti.

Sao Paulo Arki
vyskupas - dide
lis lietuvių
prietelius

strumentalistus, apie solistus-vokalistus — dainininkus, apie gaidų leidėjus, apie dainų šventes, apie muzikos įrankių išdirbėjus, apie orkestras ir benus, apie
rekordus ir rekorduotojus. .
japie radio valandų vedėjus, į
apie vargonininkų veiklą, a- ;
pie dvasiškijos veiklą lietu
viškos muzikos mene ir ben
drai apie veikėjus muzikos,
dainos ir giesmės srityje.
Kiekvienas skyrius, arba
tarptautiniai
tariant, sekcir
ja
šimtus lapų
J apima
1
r 1 rašto
ir atvaizdų* su jų istoriniais
aprašymais, paaiškinimais.

žemiau pasirašęs, prie
šios progos, turėjau laimės
su juo platokai pasikalbėti
apie šį bei tą, o daugiausiai
apie muzikos meną. Tada
buvau sugalvojęs viską, ką
teko apie jį sužinoti, parai.—
ssų vsyti
.. naudai
......
plačiosios visuo, .. į. spaudą.
,
menes ir paduoti
r, . įvairios
.
,....
...
Bet
kliūtys vos tik
dabar teleido man tą užma
Komp. Juozas Žilevičius,
nymą, sulig patarlės, geriau Visa toji medžiaga sudaro l
prie savo milžiniško
vėliau, kaip niekados, įvyk- apie 10,000 atskirų vienetų rinkinio “Amerikos Lietusu apie penkiais tūkstan- viai Muzikos Garsuose“, ku1
čiais atvaizdų ir paaiškini- rįs nuolatos papildomas nau
Dešimtmečio veikla
mų. Visas tas medžiagos ja medžiaga, gauta iš įvaiKomp. Juozas Žilevičius kiekis užima arti 100 dide- rįų Amerikos lietuvių koloper virš desėtką metų Ame lių albumų; kai kurie turi nijų.
rikoje tiek yra atlikęs dar net po 100 puslapių. Visoje
bo, surišto su muzikos me- išeivijoje tos kultūrinės dar
Mes jį, priprastu būdu va
nu, kad jei viską smulkme- buotės srity padeda jam veik diname : kompozitorių. Bet
niškai surašyti, pasidarytų šimtas bendradarbių — ko- man regis, privalėtume vadidelė knyga.
'respondentų.
(Jei kas ką dinti kitaip: Maestru? Ne:
Jis, tarp kita ko, Vytauto nors žino apie lietuviškus Virtuozu? Ne, Na, tai kaip?
Didžiojo metais paakstino, muzikantus, arba daininin- Kadangi jis yra visapusisišjudino ir, suorganizavęs kus, arba praeity gaidų lei- ku žinovu muzikos meno,
sandariau chorus, vienas di- dėjus, prašomas jam pra- tinkamiausiai pritiktų titurigavo daugiau kaip dešimts nešti šiuo adresu: 166 Park Įaa; Muzikologo, o kaip
sykių New Yorke, Wilkes- Place, Elizabeth, N. J.).
mokslo laipsnis — Laisvo
Dalis
to
milžiniško
rinkiMenininko.
Barre, Bostone, Newarke,
Elizabethe, Bayonne ir ki nio, muzikos medžiagos ob;
Kazys Dryža
tur. Jis daugiausiai pasidar jektų, jau 1935 metais Kau
Philadelphia, Pa.
bavo prie įkūrimo Parapiji- ne buvo parodai išstatyta
nių Chorų Sąjungos. Jis mu-iper Pasaulinį Lietuvių Konzikos laikrašty “Muzikos Ži- gresą. Ir tas labai suįdomi- TT. Marijonų Misijos
nių” ir kitiems laikraščiams n° taip Lietuvos spaudą, Gavėnios Metu
teikia daug straipsnių tu- kaip ir parodos lankytojus,
Kovo 24 — balandžio 6
rinčių šiokį ar tokį santykį kada jie pamatė, kas Amedd. — Šv. Jurgio parapijosu muzikos menu. Jis Lietu- rikos lietuvių veikiama vien
philoHflln}liQ Po
Vnn
vos Dienai New Yorke, 1939 tik muzikos srity. Tai buvo j®’ R Rėklaitig ir * kun j ‘
m. priruošė tokį milžinišką jiems tiesiog didžiausia nau- Vaškag
chorų-chorą, kokio išeivijo- jiena. O tas visas rinkinys,1
je prieš tai dar niekad ne- yra tai medžiaga milžiniŠBalandžio 7 — 13 dd., Šv.
buvo, ir jį dirigavo tos die- kam veikalui, dabar kuria- Jurgio parapijoje, Detroit,
nos istoriniam koncerte. Jis mam vardu “Amerikos Lie- Mich. — kun. K. Rėklaitis,
parašė ir pasirūpino, kad tuviai Muzikos Garsuose“.
Šv.
Bai. 11 d. iki 13 d.
būtų išleista biografija mū Dabar dažnai spaudoje taiį Vincent0 Pauiiečio parapijo-

lu. "Amerikos Lietuvi.! Muzikos Garsuose“.

Iš Pietų Amerikos Lietuvių Gyvenimo

Per ilgą eilę metų tapo tik
ru specialistu kalnakasiu.

CONRAD
Fotografas
Studija įrengta pir
mos rOSIes su modernlAkomls užlaido
mis tr Hollywoo(l
Šviesomis. I) a r b a's
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - RNGlewood 5883
Res.: - ENGIeuood 5840

Lislen to

P ALAN DECH’S
YUGOSLAV-AM ERICAN
RADIO BROADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

Vien pirmam skyriuje yra
STATION WHIP.
virš šimto, šiemet veikia vi
Tūkstantį
kartų geriau
1480 kilocycles
Dabartinis Sao Paulo ar so keturi skyriai.
(First
Station on Your Dial)
garbingai mirti, negu vieną
kivyskupas Dom Josephus
Featuring a program of
sekundę niekšu būti.
Gasper Alfonseca e Silva i Jei pavyks pasistatyti
Yugoslav Folk Music
Kareivis A. Sruogis
ne vieną kartą yra parodęs erdvesnes patalpas, tai mo
(žuvęs 1919 m.)
gražų gestą lietuvių atžvil kinių skaičius padvigubės.
giu. Jis lietuvių kolonijos Mokyklos statybos reika
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gyvenimą labai gerai pažįs lais Amerikon yra atvykęs
Sao Bes 3958 So. Talman Ave.
ta. Nekartą yra lankęsis jų kun. P. Ragažinskis.
Tel. CANal 6122
bažnyčioj, teikęs Sutvirtini Paulo lietuviai, dėl dabarti ties. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848
mo sakramentą,
lietuvių nių metų skurdaus ekonomi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
katalikų chorą yra kvietęs nio gyvenimo, savo jėgomis
2201 VVest Cermak Rd.
iškilmingomis
šventėmis mokyklos nepajėgia pasi GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Val.: 2—4 ir 7—9 vak.
giedoti katedroj pontifika- statyti. Tikimasi, kad Ame
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nedėliotais susitarus.
rikos
lietuviams
padedant,
linių mišių metu,
kurios
6631 S. California Ave.
būna transliuojamos
per gražiausioji svajonė — savo 2423 W. Marąuette Road
Telefonas REPubiic 7868
ji
mokykla,
Sao
Paulo
lie

radio. Paskutiniu metu su
Ofiso tel. VIRginia 0036
tinka mielu noru priimti tuviams virs džiuginančia
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
PHYSICIAN AND SURGEON
lietuvius kunigus, pabėgu tikrove.
į

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

sius

iš

4645 So. Ashland Avenue

teroro.

bolševikų

Retas Svečias

Jau trys kunigai, Baraus
Sao Paulo. — Čia lankėsi
kas, Grigaliūnas ir Tamo
šiūnas, yra Brazilijoj. Tik retas svečias, Vincas Navic
prašo, kad atvykstą kuni kas. Jisai buvo grįžęs iš
gai turėtų rekomendacijas. Minas estados, kur gyveno
dešimtį metų dirbdamas dau
giausia aukso kasyklose.

K* •
•
Obraziai veikia
•v
seserų pranciškiečių mokykla

>

■ \
Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik viena pora. aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
lšekzamlnaoti Jaa moderniškiausia
metodą, kuria regėilmo mokslas
gali sultikti.
82 METAI PATYRIMO
pririukime akinių, kurie pašalina
visų aktų Įtempimą.

Nors neturi mokyklai rei
kalingų patalpų, tenka nau
doti tamsius ir aukštus

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

iiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiimiir 1!

DR. VAITUSH, OPT.

O1TO.METRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

LIETVVIS
AK IV GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0521 — Chicago
OFISO VAI.ANDOS
Kasdien P:t)O a. m. Iki 8.30 p. m.
Treč. Ir MM: 9:00 a. m. lkl
7:30 p. m.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARls 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENivood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 rite, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

2158 VVest Cermak Road

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę
ir tollregystę;
palengvins akių įtempimų, praSalina
galvos skaudėjimų, svaigimų ir akių
karStį.

MODERNIAKIAVSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO UCOA1
Specialė atyda atkreipiama į vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

Tel. YARda 2246

DR. C. YEZELIS

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

DIDŽIULĖJE BUDRIKO

KRAUTUVĖJE

4712 So. Ashland Ave.

3409 So. Halsted Street

Tel. YARDS 1373

Tel. Yards 3089

iiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiii

D A C |/

I

Ofiso tel. CANal 2345
Oli-u Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutartį,
Rez. Tel.: HEMIock 3130

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Telefofnns: HEMhMk 5819

DR. PE1ER T. BRAZIS

DR- PETERĮR.J.'

Mokame

GYDYTOJAS

CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.
Ofiso Tel.:
Resid. TeL:
VIRginia 1886
PROspeet 3534

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street

DR. Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
(2-tros lubos)
Tel. MIDivay 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
val. popiet ir nuo 7 iki 8:30 val. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.

Res. 1625 So. 50th Avenue

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road

4729 So. Ashland Ave.

Tel. Cicero 1484

Chicago, III.

Tel. CANal 5969

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pngn-l sutartį.
Res, telefonas SEEIey 0434,

Keiatuto Savings and I/mn Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

3236 So. Halsted St.

3343 Šo. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CALumet 4118

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

2202 VVest Cennak Road

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Ncnuskrlaudžiant Nei
Vieno K liję n to!

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS’N.

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

Telefonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

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

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

DAKTARAI

6757 So. Western Ave.

Telefonas CANal 7329

TAI IDVIZITC
įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesI MUl T 1X1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
0 iki 9 vai. vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

namams statyti, remontuoti ar
I /vwl\wL\zJ pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

Ofiso valandos:

C —

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vali
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariąs.

Popiet — nuo I lkl 3! Vnk. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

I

4157 Archer Avenue
Ofiso Vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUNAS DRl.WALTER J‘lH!kLIRS
PHYSICIAN AND SURGEON

Suvirš 20 metų praktikavimo akių
taisyme ir gydyme

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir >11110 7—9 vakare
Tni|»cri papai sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7 3 v. vnk.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vnk^dien^

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

Pirmadienis, kovo

24,

DKKtilffSa -
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prašome j
MŪSŲ
VIRTUVĘ

MOTINA

AUKLĖTOJA

Moterys

Mūsų

Kepenys su rūgščia
• truputis smulkiai sukapotų
grietine
1 petruškų.
Pusantro svaro kepenų
Virti bulves vandenyje pri
trečią dalį puodelį sviesto, dėjus druską, svogūną ir pi2 šaukštu miltų, šaukštelį pirus apie 15 minučių. Išdruskos, truputis pipirų ir lengvo įmaišyti rūgščią grie
Motinos pareiga yra iš- mo, jis ją supras tiek, kiek
pusantro puodelio rūgščios tinę, vėl pašildyti ir api
mokyti vaiką melstis. Jam jam reikia. Kaip reikia aiš
grietinės.
1
barsčius smulkiomis petrušvos kalbėti pradėjus, moky kinti, tegu parodo šis pa
Supiaustyti kepenis plono- komis duoti į stalą
kite jj žegnotis. Mokydamos vyzdys. Imkime penktąjį
mis riekėmis, ir pakepinti
vaiką melstis, sakykite jam,/prašymą: “Atleisk mums
svieste abi puses. Išėmus
Bulvės su padažu.
kad malda yra pasikalbėji-1 mūsų kaltes, kaip ir mes
kepenis iš sviesto, į sviestą
Šiam valgiui vartojamos
mas su Dievu. Kaip mylėda-j atleidžiame savo kaltininKovo 12 d. Washington, ganizacija paskirstyta į įvai vo labai gyvos ir įdomios įdėti miltus, druską ir pipi virtos bulvės. Ištirpyti vie
mas motiną, vaikas nori pa kams.” Sakoma taip: “Juzė
rus ir gerai sumaišyti. Pri- ną šaukštą sviesto ir pridė
D. C., Nacionalinė Katalikių rius komitetus. Moterų Sky- diskusijos.
sikalbėti su ja, pasisakyda- tave vakar mušė. Jis tave
Konferencijoj vienbalsiai dėti rūgščią grietinę ir pa- ti vieną riekutėmis supiauMoterų Taryba sušaukė kon riaus direktorė yra Miss
mas ją mylįs, padėkoti, at-. nuskraudė. Čia yra jo kaltė,
priimta tokio turinio rezo- v'rinti aPie vieną minutą stytą svogūną ir vieną šauk
ferenciją pasitarti tais klau Hooley.
siprašyti, papasakoti savo jis yra tavo kaltininkas, kol1
nuolat maišant. Sudėti ke- štelį smulkiai supiaustyto
simais, kurie yra surišti su
Antras kalbėtojas, kuni liucija:
reikalus ir noru?, taip m tu jam atleisi. Bet tu nese•!
“Evidencing our unity in Pen^s i grietinę, uždengti ir žalio pipiro ir viską pake
krašto apsaugos stiprinimo gas Carroll, entuziastingai
mylėdamas Dievą, jis nori nai pamelavai, juk tebeatsidarbais. Toje konferencijo kalbėjo apie N.C.C.S. veiki response to the call for kepti nelabai karštame pe- pinti keletą minučių. Paim
pagarbinti jį, pareikšti sa meni? Čia tu negerai pasiel
five į ėiuje aP^e valandą, arba tol, ti kokias penkias bulves ir
je buvo atstovaujamos ir mą. Jis aiškino, kad Jung service, representing
vo meilę, padėkoti už visą gei, užrūstinai Dievą, čia
lietuvaitės. Savo atstove tinių Valstybių vyriausybė million Catholic vvomen, we ^ol kepenys bus minkštos. supiaustyti didelėmis riekė
atsiprašyti, paprašyti, ko yra tavo kaltė. Jei tu neat
mis. Pridėti prie keptų svo
Amerikos Lietuvių Romos kariuomenės stovyklose pa- pledge for God and Country
jam reikia. Todėl nemokyki- leisi Juzei, tai ir Dievas neBulvienė su rūgščia
gūnų. Dar įdėti vieną šauk
Katalikų Federacija delega statys namus, kuriuos įvai- our most fruitful and inte vaiko vis tik prašyti ko atleis tau. Taigi nepyk ant;
grietine
štelį smulkiai sukapotų pet
vo Washingtone gyvenančią rios organizacijos galės nuo- telligent resources. TogethDievą. Tegu jis nepapranta Juzės, atleisk jam kuogreiDu puodeliai tarkuotų ža- ruškų, druskos, pipirų
ir
p-nią Liudviką Jurkienę.
muoti. Ten bus galima tu er we shall go forvvard from
vaikščioti pas Dievą, lyg e!-Į čiausiai ir tuomet paprašybulvių, 3 puodeliai ver- vieną puoduką tiršto bulioKonferencija prasidėjo su rėti centrai, kurie rūpinsis this day, conscious that j
gėta pas turtuolį, tik tuo sime Dievą: “atleisk mums
the strength of our nation !dančio vandens- 1 šaukšte- no ar kokio nors padažo.
met, kai nori ko gauti. Mai mūsų kaltes ... ’’ Taip rei- iškilmingomis Mišiomis Ne kareivių ir dvasine ir me
lies not alorie in armaments. jlis druskos- 1 svogūnas su-i Uždengti viską ir troškinti
da turi būti ne tik prašy kia paaiškinti kiekvieną da- kalto Prasidėjimo bažnyčioj džiagine padėtim. Bus pas
būt in the maintenance of Pustytas riekelėmis, 1 puo tol, kol padažas bus beveik
mas, bet pirmų pirmiausia lį, imant pavyzdžius iš pa- Katalikų Universitete. Jas tatyta ir koplyčių. Katali
delis rūgščios grietinės ir, išnykęs.
Dievo meilės reiškimas, Die ties vaiko gyvenimo. Tuomet ‘ atnaša™ Apaštališkasis De- kiškos organizacijos kviečia the Christian home, the spi
vo garbinimas, dėkojimas jis tikrai supras ir atjaus legatas„,CjC°g mos aukoti bažnytinių rū ritual and material health
of the community, and the 1)61 ^ikščiojančia sankrova.
Beveik neišvengiamai reiuž visas jo malones, atsi ir netarškės kilniosios mai- nanL Ta pa{ia proga buvc bų, religinio turinio knygų,
j
------,
a
kalingi
rankinukai. Odiniai
žurnalų ir laikraščių. Šis integrity of our denioeratie | . Daug dėmesio kreipti rei
prašymas už jo kaltes. Mels dos, lyg koks varnėnas arba' paSerbt_as J° šventenybė
°ters is gana brangūs, bet už tai
Pius XII, minint dviejų me- klausimas yra svarbus ir ideals and institutions. Our ia ir ava
damies, mes artinamies prie papūga.
labiausia gadina ap- stiprūs, ilgai laiko. Ranki
' tų karūnavimo sukaktį. Pa dėl to, kaip kunigas Carroll iwork then likewise lies not
Dievo, glaudžiamės prie Die
nukus moterys lengvai gali
maldose dalyvavo daug auk pabrėžė, visa tikinčioji vi- only in cantonments, ir. smu u®.10s , °Jines- a 1 u
vo širdies.
štosios dvasiškijos, daugelio suomenė juo turi rūpintis, leave areas and in industrial h Sraziausiai apsirengusi, pačios nusinerti. Tada jie
Tikrai pamaldžiai, religiš
Pabaigoj trumpai kalbėjo centers, būt in each home bet susmukuaios- nešvarios , nedaug kainuoja, o - jeigu
valstybių diplomatai, kurių
ar kiauros kojinės viską su-1 priderintas prie rūbų, atrodo
kai auklėdami vaiką, turime
tarpe matėsi ir Anglijos Detroito Arkivyskupas Moo- and community.
gadina. Kojinės turi būti ge labai gražiai.
taip auklėti, kad jam nebū Mylimojo žodžiai snigo
Ambasadorius Lord Halifax. ney. Jis gražiai paragino mo, “To this we prayerfully
rai prisegtos, žiūrėti, kad
tų Dievas sau, o jo gyvo- obelių žiedais....
Pamokslą pasakė Nevv Yor- terų organizacijų vadoves dedicate our full strength,
nimas sau, kaip daugeliui Aš įspėjau, kad iš knygos ko Arkivyskupas Spellman. pasidarbuoti šiam svarbiam! our untiring zeal, and our kojinių siūlės eitų tiesiai, PLATINKITE * ‘ DRAUGĄ ’ ’
nebūtų apsisukusios. Reikia
žmonių kad yra, kad vaikas : pasaka ateis,
reikalui. Anot jo, visos pa-! most effective cooperation
Antrą
valandą
po
pietų
akį
mesti ir į batus Išklyvisur ir visuomet gyvai jaus
triotiškos
organizacijos
tui
to
the
defense
of
our
be

prasidėjo moterų katalikių
pę, aukštom kulnim batai
tų Dievą esant čia pat, kad gu vįijojanįiom žibutėm,
ri
būti
pasirengusios
tiems
;
loved
America,
under
the
sesija. P-nia McCullom, Na
ne tik gadina koją, bet ir
jis nemanytų, jog sukalbę- į gu iįnj<smais varpais
darbams,
kuriems
bus
pa
Į
National
Catholic
Commupačią eiseną, ir išvaizdą.
jęs poterius, jis jau bus ati- Rag jaįmingai neduos būti, cionalės Katalikių Moterų šauktos. Po visų kalbų bu- nity Service.”
Tarybos pirmininkė nuošir
davęs Dievui visą, kas Die-; Rag mylčt neleig,
Geriausia nenešioti labai
džiai pasveikindama susirin
vui pridera, bet kad supra j
aukštom kulnim batų; pato
kusias atstoves ir padėkojo
stų, jog kiekvienas jo žing-*
. v ... .
,
giausia ir gražiausia atrodo
J b
Išsapnuoti žodžiai, rodos,
delegacijoms, kurios jas de
snis, žodis, darbas turi būti
Visi papuošalai
reikia pusaukštem kulnim..
Moterys mėgsta puoštis
mylimo dainos....
legavo. Jinai išreiškė daug
Dievo valios pildymas.
rinktis labai atsargiai — ne
Batus if kojines
reikia
Visuomet man baltas sodas vilties, kad susirinkime bus Kartais nei darbo nei
isi,
.,
.
...
7
.
7~i
perdauginti.
Pav.,
kuri
užSvarbiausia ir pirmiausia pasaką kartos.
derinti prie viso apsirengi
.this cheese
daug nuveikta Dievui ir Tė- laidl* nesigailima, kad tik
? ...
,
v.
T5 a. a. •
•
>
sidės
karoliais,
į
suknelę
malda visuomet yra Tėve
mo. Reikia žiūrėti, kad švie
butų gražiau Bet tai ne vi-,
fooJ that’s digestible
Gražina Tulauskaitė. vynei.
sada
pavyksta.
Kartais
at-|
<
segs
Spilką
_<
bro8k
«>'
ran
Mūsų. Tiesa, tai nėra tam
sios kojinės būtų labai šva
as milk itselfl
Atstovių buvo apie ketu- skiros rūbų dalys gražios,! kas PaPuoa žiedais, laikro- rios. Nevartoti kojinių ryš
tikra vaikų malda ir dėl tr :
yra vaikui sunkoka, bet jei1 Kas pasiryžo laimėti ar I rias-dešimtis. Buvo atvytai- priderintos, o vistiek tais1 dėlių, apyranke — tai pasi- kių spalvų — spalvą reikia
SPREADS! SLICES! TOASTS!
MELTS PERFECTLYl
bus aiškinama prisitaikinant žūti, tas retai būna nugaiš- 'gana toli, kaip tai, rūbais apsivilkus
moteris rodys nepuošnia moterimi, derinti prie suknelės.
Corneille Missouri» Maine, Florida, neatrodo gražiai. Tai daž- į
prie vaiko proto ir gyveni- tas.
Massachusetts, Ohio, New nai priklauso nuo nežymių
Į -“THAT LlTTLt: CAHiĖ” Inter-nat’l CartooB Co., E.Y,—By B. Linlcj
York,
Pennsylvania,
Michiamulkmenų
,
nu0
vl3ų
rūbų
PASAKOJA, KAIP IŠSIVADAVĘS IŠ MIRTIES
t T3~L
n
gan ir Illinois. Iš tautinių I priedų Daug papuoštii
OO I uttfE POHEP. ? rtfAPH *
UJHAT'S UJI7.ON&
1 grupių dalyvavo tik slavo ir pagadinti gali papuoša
vf ujas my fulst aso uast Game. UJITH THAT
\T S "tME (*\OST UNFAifl. <3 AM E IN TmE UUOO.LV3.
ThATS *BuoFFlNGf
| kių ir lietuvių atstovės. Pa lai.
ANO PERpECTLy
tHB ioEA OF FooP- DEucES BEATiNG
sikalbėjus su p-nia Robert
uEGtTifAATE. --FWE HEARTS —
Karoliai taip mėgiami
"B
ot
P'-EasE toont
Angelo sužinota, kad ji ne mūs mergaičių gali sugadin
AMD ThE AE>SO(l.DiTV OF ThE VAluE
f
TumP Alų OVER. AAB,
OF
HANCs^
•
mažai darbuojasi lietuvių ti visą grožį, jei nebus pri
lW NOT MR,. HOVLE,
TrtE HlGHEST, A ''ftO'fAu ujhatdo Vou
tarpe.
c Alų »T” feEATS A ''SOMETHinG ElSE" 1
ke ujRote ThE Mosi c.
derinti prie kitų rūbų. Daug
AND Vou'RE SoPPoSED
Ano so on oouun To VhE uoujest hano,Pirmoji kalbėtoja buvo geriau karolių visai nedėti,
TO ?LAV iTVoo CAN holo AnV ONE of TKEfA ANO 'fET*
uETS G o To
Mrs. Sheehan, kuri yra PuV negu puoštis negražiais, ne
be BšEATEH B»V SOfAE SMAPT AlECX uiho
HASN'T A HANO AS HlGH lic Relations Director
of tinkančiais. Be to, karoliai
National Catholic Communi neturi būti labai dideli, ir
ty Service. Ji išdėstė šios ilgi. Lietuvės turėtų bran
konferencijos tikslą, pasiti- ginti tautiškus — gintarikėdama, kad organizuoto- į nius karolius. Jie tinka beJi
sios katalikės visoje pilnu- veik prie visokių rūbų; tik
moje atliks savo pareigas ir jie neturi būti perdideli.
šiuose “National Emergency
Žiedai tik gražūs ir tik
laikuose. Ši tarnyba (N.C. gražią ranką puošia. VisoC.S.) yra sudaryta, kad rū- ki pigūs, stiklinėmis akimis
pinties Jungtinių Valstybių žiedai rodo tik blogą skokareivių ir jūrininkų gero nį. žiedai neturi būti platūs,
t PIAUfcuB
.ILIIie LCitrlb/ilUlO )
i ve. N.C.C.S. kontroliuoja stori. Neverta mautis dauDave Anderson iš Baraga, Mich., pasakoja savo vai- įajp vadinamas Board
of giau, kaip vieną žiedą. (Jei
Trustees, kurio priešakyje'sutuoktuvių, tai galima ir
kai anądien jiems Superior ežere žuvaujant kilęs šaltis
ir viesulas sulamdęs ledą ir lytis po keliolikos valandų ^ra Arkivyskupas Spellman dar vieną, su Ekele. vlsiišnešusi į pakrantę.
3r Vyskupas O’Hara. Ši or- mauti).

Auklėjimas Ir Tikėjimas

LIETUVAITĖS BUVO ATSTOVAUJAMOS NACIONALINĖJ KATALIKŲ
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Aktualieji Tautos Reikalai
Gerai, kad vis daugiau ir plačiau prade
dama gvildenti spaudoje tie klausimai, ku
rie rišasi su Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo darbais. Mūsų dienraščio skiltys
tiems klausimams svarstyti buvo ir bus
atviros. Reikia išsikalbėti, išsiaiškinti, vie
ni kitus suprasti.
Reikia pripažinti, kad ligšiol mažiausia
tais reikalais kalbėjo mūsų organizacijų
ir, apskritai, visuomenės vadai ir veikė
jai, nuo kurių daugiausia pareina viso dar
bo suorganizavimas, susistematizavimas
ir įvairių mūsų ideologinių grupių bendra
darbiavimas. Jų žodį išgirsti ir sužinoti
jų nuomonę yra svarbu ir būtinai reika
linga.
Katalikų visuomenės vadai, kaip papras
tai, daugiau dirba negu kalba. Kai Lietu
va buvo užpulta ir jos nepriklausomybė
prismaugta,
katalikų organizacijų vadovybė pirmoji
pakėlė griežtą protestą prieš okupantus
ir pirmoji pradėjo veikti Lietuvos at
statymui.

Čia nėra tuščias pasigyrimas, bet kons
tatavimas to, kas įvyko. Kaip visiems la
bai gerai žinoma, lietuvių katalikų veiki
mo centro — A. L. R. K. Federacijos ini
ciatyva suorganizuota Lietuvai Gelbėti
Taryba, į kurią įeina trys lietuvių grupės.
Pradėtas Lietuvos pabėgėlių šelpimo ir
•Lietuvos nepriklausomybės atstatymo va
jus, kuris pravedamas su gražiu pasise
kimu. Taigi, darbo pradžia yra. Reikia tik
jį patobulinti, praplėsti.
Kaip kai kurie laikraščiai ir jų bendra
darbiai rašo, dabar apie tai jau laikas
konkrečiau kalbėti. Katalikų visuomenės
centras jau yra prisirengęs savo dalimi
dėtis prie tų tautos darbų, kurie dabar
jau turi būti dirhami.
Kas pirmiausia reikia atlikti?
1. Steigti Lietuvių Informacijų Biurą.
2. Sudaryti Vykdomąjį Komitetą.

3. Aprūpinti Lietuvos pabėgėlius.
Kiek mums žinoma, šie visi klausimai
katalikų visuomenės centrams yra aiškūs.
Lietuvai Gelbėti Tarybos statute, tarp
kitų dalykų, yra nustatyta, kad ji, Tary
ba, steigia Informacijų Biurą, kuris infor
muoja plačiąją Amerikos, visuomenę per
spaudą, leidžia anglų kalboj biuletinius,
ruošia memorandumus etc.
Kad tasai biuras sklandžiau' veiktų ir
kad pačios Tarybos reikalai gyviau būtų
vedami, reikia įsteigti bent iš trijų vyrų
Vyriausiąjį Vykdomąjį Komitetą.
Ir Informacijų Biuras ir Vykdomasis
Komitetas turėtų būti steigiami Vašing
tone.

Šie klausimai dabar yra svarstomi A.
L. R. K. Federacijos centre. Apie tai pa
informuotos ir kitos. į Tarybą įeinančios,
grupės. Painformuota ir Lietuvos Pasiun
tinybė.
Tų, mūsų manymu, dabar būtiniausių ir
svarbiausių darbų įgyvendinimas daug pa {
reis nuo nekatalikiškųjų grupių, kurios į
Tarybą įeina lygia reprezentacija ir už tą
reprezentaciją lygiai turi užsimokėti. Va
dinas, įsteigtąjį biurą ir Vykdomąjį Ko
mitetą turės išlaikyti visos grupės lygia
dalimi.

.

Lietuvių katalikų veikimo centras savo
dalį jau tuoj gali įnešti.
Pabėgėlių iš Lietuvos šelpimo reikalą
katalikai taip pat yra gerokai pastūmėję
į priekį.
Dėl Lietuvai Gelbėti Tarybos tolimes
nio veikimo ir jos sąstato, kiek tenka pa
tirti, katalikų organizacijų vadai tebesi
laiko pirmykščio nusistatymo. Ta pati jos
veikimo programa, tas pats sąstatas. Ga
Įima, žinoma, kelti naujus sumanymus,
siūlyti sąmatas, pakeitimus, siekti jos na
rių skaičiaus padidinimo, bet, atsižvel
giant į tai, kad katalikų visuomenė yra

Ir

Pirmadienis,

organizuota ir drausminga,

būsimame A. L. R. K. Federacijos kon-

kovo 24, 1941
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AMERIKON ATVYKUS

grėsė.

Taryba pasidarytų ne taryba, jei bet j Jįs atvyko New Yorko keliauti, kad pažinti Amerikas galėtų ir jo3 vardą pakeisti, ir sąsta-uostan laivu “Argentina” i ką ir amerikiečius. Vvkdatą padidinti ar pamažinti, ir statuto dės- kovo
1941. Su juo atvy-! mas į Vakarus, jis ketina
nius savaip aiškinti.
ko
jo £mona gį jo sūnus apsilankyti ir Amerikos sos
Kai kuriuose laikraščiuose iškelta ir to«.
.... ų...
*
u r
,.
. .. , . .
.
Julius Smetona su seimą h- tineje Vašingtone, bet neapkių minčių, kad, girdi, reikią LGT skyrius
„
... j .
.. .
, .
. .
kolonijose organizuoti ir vien, bendrą fon- ko Rl° de Janciro- BraZ'L T"'
P ,T‘ °J°
dą įsteigti. Kalbėti ir rašyti apie tai, ži- ^°^e' ^ar Pr*e krsnto nepr; klaidingai buvo rašyt
noma, galime tiek, kiek tik norime. Bet plaukus P- Smetona buvo
Prez. Smetonos padėtis
Prašau Nesijuokti
kad nesusiklaidinti ir be reikalo savo jė- sutiktas jo laive per Lietu- šioje šalyje atžvilgiu J. A
gų neeikvoti agitacijai už perorganizavi- vos Ministrą p. Žadeikį ir V. vyriausybės yra privaVakar mano kaimyną Vin
mą LGT iš apačios ar bendro fondo stei Lietuvos Generalinį Konsu- Uška' neoficial6 Taip bllV0
cą Patirtį patiko nelaimė —
gimą, mes čia dar kartą pabrėžiame, kad 1, p. Budrį ir per didelį bū .js anKst0. nusistatyta ir Uiu
Senas
buvo apiplėštas.
Už poros
katalikiškųjų organizacijų veikėjai tai rį Amerikos spaudos atsto- praktiškai lmant vra
Dėdė
Pranas
blokų nuo vietos, kur buvo
smulkmeniškai yra aptarę ir
vų, fotografininkų ir filir.iLietuvos
konstitucinės
tei

Nenorėjo
sutaręs susitikti su žmona.
nusprendę rinkti aukas įvairiems tautos ninkų, kurių tarpe buvo ir
sės
atžvilgiu
p.
Sau
tona,
(Gal
tingėjo)
reikalams tik per prie Federacijos vei-Įdu ^tuviai‘korespondentai;
Po darbo dirbtuvėj, staiga
kaipo iš prezidentūros neat- Kasdieną
kiant) Lietuvai Gelbėti Fondą ir, be to, , ....
, .
, ,
prišoko plėšikas, įrėmė re
.
...
.
......
skaitlius reporterių ir foto- £ istatydinęs,
tehesmaicj Nešti šieną Balnugarei
nemato reikalo organizuoti kolonijose
r
’
.
. .
volverį ir pareikalavo ati
Lietuvai Gelbėti Tarybos skyrius.
,®’r in n U atrodė uvo apie j jetuvos Prezidentu, imant Ir Balnugarę įvarė,
duoti pinigus.
Dabartinis, kaip sakoma, “sėt up” yra ^0- Tas faktas, reikia ma- jOrmališkai. Lietuvos pilie- Vietoj kūtės,
— Taip, aha, visi pini
visiškai geras. Reikia tik, kad Tarybą su- nyli’ reiškia, kad Amerikos čįams kaip ten Lietuvoje Daržinėn ir ten uždarė.
darančios grupės tarp savęs gerai susi- spaudos susidomėjimas p. |a- užsieniuose gyvenaa- Ant žiemos ją ten uždaręs, gai .... Dabar laikrodėlis.
klausytų ir savo fondus išaugintų, kad vi- Smetonos asmeniu ir Lietu- tiemg p A gmeton” tebėra
mūsų dėdė Gerai.... Dabar žiedas....
si darbai, kuriuos bendrai sutariame dirb- vos padėtimi tebėra gyvas
Viskas tvarkoj.... Dabar
Lietuvos Prezidentas užsie Užpeckyje šonus glostė,
ti, nenukentėtų dėl lėšų stokos.
gali sau eiti tylomis niekam
Prezidentas Smetona kad nio atostogose sveikatai pa Balnugarė — šieną ėdė
-- -- —
v.
apie tai nepasakydamas....
L. Sp. ž Ir šienu
ir po sunkios kelionės atro taisyti.
Kai jau Patirtis buvo pra
dė akylas ir aktingas ir buSavo patalus ten klostė.
dėjęs eiti, plėšikas vėl jį su
Vienu
“Amerika” rašo:
vo kalbus- Canal Street prie
laikė:
žodžiu,
“Kovo 30 d. daugumoje katalikų baž- plaukoJe P- Prezidentas buIš pradžių
nyčių bus svarbi rinkliava nuo karo ken- ;vo sutiktas būrio tautiečių
— Palauk.... še tau do
čiančioms tautoms sušelpti, paremti, pryšakyje su Priėmimo KoBalnugarė
leris .... Ten ant kampo
Kažkoks maskolis VI. Me Ką norėjo, tą ir darė —
Rinkliava ir pašalpos paskirstymas yra mitetu. Pasigirdo valio ir
laukia tavo žmona.... Jei
• tclica, kuris rekomenduoja- Su šienu tuo uždaryta dar- neturėsi pinigų, ji gali tau
vyskupų priežiūroje ir vadovybėje. Ka- pasipylė gėlės,
talikai amerikiečiai nori ištiesti pagal . Prezidentas apsistojo ke si kaip “Vilkaviškio liaudies ,
žinėje ant žiemos: dar kokią šunybę iškirsti.
bos ranką jos šaukiantiesiems.
Į lioms dienoms Pierre vies- teismo teisėjas,” aprašinėja, J Gulo, kėlės —
Vyskupų komitete yra ir Lietuvos į>uty New Yorke, kame 13 kaip kovojama su chuliga Gražų šieną ėdė vis
Jonas Pudra, nuėjęs pas
Skj,riUe;,k“5iS. r??.‘!,si’ J>aremti
įvyko pagerbimo vaka- nizmu sovietų Rusijoje. Tuo Ir suvis
daktarą Baigalį, sako:
vos pabėgėlius. Lietuviams yra didelis ras, kuriame dalyvavo virš tarpu, pasak jo, “Lietuvoje
Ji nelaukė vasarėlės
— Mano draugas tamstą
laimėjimas, kad Amerikos vyskupai nuo
400 asmenų-svečių, jų ta»pe su chuliganizmu niekuomet Tolimos.
labai išgyrė. Patarė ir man
širdžiai susirūpino lietuvių parama. Čia
nebuvo energingai kovoja
Baltijos
valstybių
atstovai.
nueiti. Sakė, labai gerai gy
didelį darbą atliko Kunigų Vienybė, yma. Chuliganizmas buvo Po Kalėdų vieną rytą
Vakarykščiai
Prezidentas
dote ....
pač jos sekretorius, kun. Jonas Balkūpriemonė
mulkinti
ir
engti
buvo
nuvykęs
į
MetropoliBalnugarę uždarytą
nas.
Daktaras: — Kas per vie
Kovo 12-13 dd. kun. J. Balkūnas lan Įtan Opera, kaipo svečias p. darbo žmones” (!) Paleidę į Dėdė Pranas aplankyti su nas tas tamstos draugas?
kėši Washingtone, kur katalikų centro Onos Kaskas, kuri ten pasi- gatvę chuliganus, dabar boi
galvojo.
— Draugas Mikas Sukiįstaigoje galutinai užtikrinta lietuviams rodė operos II Travatore žy- ševikai esą įvedę net pen- Kai aplankė — išsižiojo:
naitis, — pasigyrė
Jonas
kerių metų sunkiųjų darbų Kažkur dingo
parama. Parodytas visiškas Lietuvos pa- - mioje rolėje.
Pudra.
dėties supratimas ir gilus lietuvių pa
Prezidento Smetonos kal kalėjimo bausmę už šios Lankų šieno trys galai
Daktaras, pažiūrėjęs į sa
bėgėlių atjautimas”.
boje, kurią jis pasakė Pierre rūšies darbus. Tokiu būdu, (Dėdė Pranas net sustingo): vo sąskaitų knygą,
šiuo pačiu reikalu netrukus atspausdin viešbuty ne iš rašto, bet at- “ši blogybė bus išrauta su
— Mikas Sukinaitis, tam
sime kun. J. Balkūno mums prisiųstą mintinai, buvo pabrėžta kad šaknimis,” tikisi “tovarišč” Vietoj šieno, visur matės
Platūs
stos
draugas.... Aha....
straipsnį.
jis neratifikavęs Sovietų ui- Metelica. Bet užtat tuo pat Balnugarės patalai.
Tamsta turėsi iš anksto už
timatumo sąlygų, kad jis te- metu okupuotoje Lietuvoje Kaip ramu čia ir tylu
simokėti už gydymą ir vais
bėra konstitucinis Lietuvos siaučia baisus politinis chu- Ant minkštųjų patalų!
tus—
prezidentas, kad jis esąs pa liganizmas, kurio atstovais Ir karvutė sau gyvuoja,
Prez. A. Smetona jam surengtame ban
yra tie patys “tovariščiai’’ Gromuliuoja
Siauru keliu važiuoja far
kiete New Yorke pasakė kalbą, kurioj tarp siryžęs, reikalui esant, iš
Metelicos
ir
kampanija.
aiškinti
netikslius
ir
kartais
Mažučius
kito ko pabrėžė:
nierys su dideliu šieno ve
“Kaip Odisėjas, patekęs į svetimą sa neteisingus priekaištus, tai
Paskutinius likučius.
žimu. Pasiveja jį automobi
“Tiesoje” įdėta tekstilės Ir nuvarė dėdė Pranas
lą, liūdėjo dėl Trojos likimo, liūdžiu aš. komus ne tik jo prezidenta
lius. Negalėdamas pralenk
Jūs matot, kaip liūdnas ir apsiniaukęs vimui, bet ir asmeniui. Prez. fabriko “Liteks” darbinin Senas
ti, draiverys šaukią:
mano veidas. Bet įveiksiu šį skausmą Smetona čia pat pataisė kai ko Vlado Strimitkos foto Karvutę
— Sei, pasitrauk iš kelio,
ir dirbsiu drauge su jumis, savo funk kuriuos faktų iškraipimui, grafija. Tai kažkoks jaunas Atgal į kūtę
kad
aš
galėčiau
prava
cijas eidamas.
kurie buvo įsibriovę į jo pa vaikinas, kuris pasižymėjęs Ir uždarė prie šiaudų:
žiuoti !....
“Ne tuščiomis rankomis pas jus at- sikalbėjimą ant laivo su žur tuo, kad “nuo sausio 15 die
Negardu —
— Kreiziau, ko nori? —
vykau. Aš atvežiau Lietuvos vėliavą. Aš
nalistais, būk jis sakęs, kad nos pradėjo dirbti ant dvie Raižo gerklę ir krūtinę
atsiliepė farmerys. — Juk
jos neatidaviau užpuolikams, ją su sa-i?
7’ ~~ ” „ -__
.
.. .
~ V._.
r \
buvęs ir esąs “vienintelis jų staklių iš karto.” Gali Balnugarės....
ii tu važiuoji tokiu pat grei
vim pasiėmiau. Gelbėjau Lietuvos var- , . J
., .
mas dalykas, kad vaikinas,
dą, Lietuvos garbę. Nepasirašiau gėdos į ie uvoa Prezi ®n asrezi
čiu, kaip ir aš....
Lik- Dėdė
dokumento. Aš buvau, esu ir būsiu Lie-'^entas betgi neketina da y- gindamasis nuo bado,
tuvos prezidentas jūsų akyse. Aš palie-'vau^ ne* laikraštinėje pole- rai pradėjo dirbti už du Pranas kaltas čia už tą,
šiaučius: — Kada gi pa
ku Lietuvos valstybės galva de jure. mikoje, nei mitinginėse dis- žmones, nes tada ir uždar- i Kam karvutei davė valią,
galios užmokėsi man už
Turit suprasti, kad nešioju Lietuvos vė- kusijose. Pats faktas jo at- \aikino beliks už metų ki- Ale
puspadžių prikalimą?
liavą, kuri gali suplevėsuoti, kai susida- vykimo Amerikon, demokra- bis padidėja. Bet kas iš to Ir gražioji Balnugarė ne
Skolininkas: — Žinoma,
rys atitinkamos sąlygos, kad ir ne sa-'tijos tvirtovėn, reiškia jo gi- tų.
šventa:
t

Balnugarė
Karvutė

Vyskupu Žygis

Maskoliaus Metelicos
Rekomendacijos

Iš A. Smetonos Kalbos

voje zemeje.
“Mūsų padėtis ne be vilties. Daugiau
kaip šimtas milijonų žmonių, įvairių tau
tų, pavergtų. Ateis valanda, išmuš ji,
kada pavergtieji galingai pasisakys už
laisvę.
Mes esame nedideli skaičiumi,
bet stiprūs savo teisybe. Atsiminkime
didįjį karą, pasibaigusį laisvės šauksmu,
kurį nešė Amerika su savo prezidentu
Wilsonu. Ar neatsitiks ir dabar taip.
Esti giliai įsitikinęs, kad Jungtinių Amerikos Valstybių žodis nusvers. Atsi
minkite prezidento Roosevclto žodžius
lietuvių delegacijai, kad Lietuva vėl bus
nepriklausoma”.
Laikraščių korespondentąi praneša, kad
p. Smetona atskiru pareiškimu bankiete
atitaisęs spaudoj paskelbtą fietiesą, būk
jis pasakęs, kad buvęs pirmas ir vienin
telis Lietuvos prezidentas. Jisai to nesa
kęs, nes visiems žinoma, kad be jo pre

lų,

o ne

kratizmo

dentas

paviršutinį demo

įvertinimą.

Prezi

kvietė visus tautie

čius gerbti

Lietuvos nepri

Kišeninis

Lietuviškai—Angliškas

klausomybės vėliavą, padėti

ir

tą vėliąvą įkelti į Gedimine

Angliškai—Lietuviškas

kalną Vilniuje; jis pareiškė
lietuvių

tautos

Prezidentui

dėkingumą

Rooseveltui

ŽODYNĖLIS

ir

darbo planų numatoma, kad

Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dubar ge
riausia proga pirkti, nes
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’
knygyne dabar; kaina —

jis neatidėliojant imsi3 žur-

tik £1.00

linkėjo laimingos kloties ko

votojams dėl

pamintos tei

sės ir mažesniųjų tautų lais
vės atsteigimo.

Iš tolimesnių p. Smetonos

nalistikps darbo ir jau esąs

padaręs apmatus anglų kai-'
ba knygos apie Lietuvą ku-i

zidentais buvo A. Stulginskas ir dr. K. ri pasirodysianti gal jau ai teinanti rudeni. Jb ketina
Grinius.

“DRAUGA S”
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

turėsi dar kiek palaukti. Aš
Kam suėdė
j dar nesu užmokėjęs už paDaug mažiau, negu priminė. : čius batus.

DRAUGAS

Pirm” ’HnH. kovo 24, 1941
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JOK LOPIS STOPS SIMON IN 13th ROUND AT DETROIT

rf

VIEŠAS PAKVIETIMAS Į "DRAUGO" KONTESTĄ

Al. Itachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)
“Labai malonus laktas — mes užmiršome Dievą. Kas
iš mūs bckvaršina sau galvą šia pasaulio problema, at
Dievas yra, o jei nekvaršina, tai kodėl? Mūsų jaunajai
kartai Dievas yra kažkas nepaprastai svetima, kaip juo
kingas anachronizmas, tatai toks pat dalykas, kaip, sa
kysime, šiandien yra žandaras arba ne knygose randa
mas, bet tikrovėje slaptasis tarėjas.”

Draugas Vladimirovas, perskaitęs tas eilutes, nusi
šypsojo. Toks paprastas ir taip lengvai išsprendžiamas
dalykas vis dėlto nebuvo — tai jis pats net per gerai
žinojo. Bet nieko: pažiūrėsime, kas bus toliau. Toliau
draugas užtiko vietą, kuri jį nustebino. Autoriai rašė
apie pastaruoju laiku augantį sektų ir jų sekėjų skaičių:
\

“Tik įsivaizduokite: dvyliktaisiais revoliucijos metais
dar tebėra dešimtys sektų ir religinių bendruomenių —
taip sakant, visas aparatas, kuris steigiasi išplėšti savo
pažiūras ir įtaką, tūkstančiai narių, agentūrų, spauda, ir•
jų sueigose gali dažnai užtikti darbininkų, darbininkių 1
ir darbo jaunimo.”
. I
Dabar draugas Vladimirovas daugiau nesisypsojo. i
Jam, vis dėlto, pasirodė nepaprastai keista: tiek metų
muša visokiais būgnais per visus susirinkimus; trimituo
ja per visus laikraščius, kad nėra jokio Dievo; įrodinė- į
jama visomis logikos priemonėmis, kad jokio Dievo ne
tik nėra, bet ir negali būti; dvasininkus kiša į kalėjimus, j
tremia tikinčiuosius, tikėdamas Dievą niekas negali pa
daryti jokio biznio, priešingai, dar gali įkišti sveiką kai
lį — ir štai tau, boba, ragaišis: patys knygos autoriai
pripažįsta, kad tikėjimas plečiasi. Kaip tat reikia su
I
prasti? Kas dėl to kaltas?
1

,

J
Heavyv/eight Champion Joe Louis walks to neutral corner after flooring big Abe
Simon of New York in their title fight at Detroit, which was stopped in the 13th
Round after Louis had knocked down Simo n two times in that round.

KAIP LIETUVOS MOTERYS
KOVOJO PRIEŠ CARO PULKUS

Emilijos Pliateraitės nuostabūs žygiai ir mirtis

Didžiai Gerbiamoji Mokytoja,
Nepaslaptis, kad dabartiniu metu komunistų agentai
\eržiasi į mūsų jaunimo eiles, stengdamiesi juos įtraukti
į revoliucinius kadrus. Visi mes suprantame, kad kiek
vienas jų laimėtas jaunuolis yra beveik žuvęs kaip Baž
nyčiai, taip ir Amerikai, taip ir nepriklausomos Lietuvos
idėjai. Norėdami, kad vaikai geriau įsisąmonintų, ką kraš
tui reiškia bolševizmo atėjimas, mes ir skelbiame jaunųjų
tarpe kontestą tema: “Kas dahar dedasi tėvų krašte —
okupuotoje Lietuvoje”. Mes norėtume, kad sis kontestas
būtu neskatinimas vaikams rašyti ir galvoti lietuviškai,
suartėti su “Draugu”.
Būsime labai dėkingi, jei malonėsite vaikams savo pa
sakojimais duoti medžiagos tam kontestui, nurodyti, kad
“Drauge” jie gali rasti temai reikalingų žinių. Taip pat
’abai svarbu tą kontestą išpopuliarinti, kad kuo daugiau
vaikų jame dalyvautų.
Taisyklėse pažymėjome, kad vaikai siųstų rašinius per
"•avo mokytojas, nes Tamstos galėsite geriau sukontro
liuoti, kiek tas darbas bus savarankiškas.
Labai džiaugsimės, jei malonėsite prie progos “Drau
gui” pranešti, koks kontestų susidomėjimas.
Ta proga drįstame Tamstos prašyti kartkartėmis šį tą
parašyti “Draugui”, bent žinelių iš savo apylinkės, repor
tažų ar straipsnelių, ypač į jaunimo ir moterų — auklėjimo skyrių. Iš savo pusės mes norime pranešti, kad mes
esame nusistatę skirti daugiau dėmesio lietuviškoms mo
kykloms. Tos minties vedami skelbiame kontestą, tų min
čių vedami padarėme savo laikraščiui interview su mo
kytojomis; šių reikalų stengsimės neužmiršti ir ateityje.
Su pagarba ir dėkingumu
“Draugo” redakcija ir leidėjai
1. Konteste dalyvauja lietuviškųjų mokyklų mokiniai
sudarydami dvi grupes: a. Aukštesnėsės mokyklos — aka
demijos; b. Pradžios mokyklos.
2. Kontesto tema: “Kas dabar dedasi tėvų krašte —
okupuotoje Lietuvoje”.
3. Pageidaujama, kad būtų rašoma lietuvių kalba.
4. Rašyti švariai, aiškiai išskaitomai, vienoje lapo pu
sėje, kairiame puslapio šone paliekant laukus ir perdaug
nesugrūsti eilučių.
5. Rašinio didumas: a. Aukštesniosioms mokykloms —
akademijoms apie 700 žodžių.
b. Pradžios mokykloms — apie 300 žodžių.
6. Rašiniai turi būti prisiųsti kontesto komisijai iki š.
m. gegužės 15 dienos.
7. Po rašiniu pasirašyti slapyvardę, o atskirame užli
pintame vokelyje įdėti paaiškinimą kokia pavardė atatinka tai slapyvardei, taip pat koks autoriaus adresas
ir mokyklos vardas.
8. Siųsti per savo mokytojus adresu: “Draugas” kon
testo komisija, 25&4 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Prisiminimas, kaip mūsų biau uždegė. Ypač jai dide-! žo nusivylusį, — ten ponai
tėvynės moterys ryžtingai lio įspūdžio padarė
| niekuo aukštesniu nesirūpigraikų moterų žygis dėl no, tik linksminosi ir šoko,
yra kovojusios prieš rusiš
tautos laisvės.
bent tie, kuriuos Emilija suką caro priespaudą, už žmonių laisvę, dar ir dabar užKnygose ji rado dar gra- tiko.
dega mūsų kraują. Viena žesnių atsitikimų: ją suža- i£ejna j sukilėlių pulkus
. .jaunutės, penkiolika-'
Toliau knygoje buvo rašoma, kad oficijalieji agitato- tokių didvyrių, kurios žy- vėjo
riai "nebūtų, Uk "paprastos Utelės?tet'kad' pasemtąjį' Sius n'ūo’» liaudis apdaina-į
Joannos d’Arc kovos'
darbą dirbtų metodingai, kad surastų gyvą žodį, kuris v0 lr kurlos dr»sa
Pa’ del Prancūzijos laisves, tos n° z'nloa aPle P^ncuzų ko
atsikeltų visus į juos vartus." Nieko sau, lyg negalėjo šventimu stebėjosi Euro-' mergelės žygiai, kuriais ji
(Tęsinys 6 pusi.)
surasti geresnio termino:, plytos, kurios metodiškai dir- Pa- buvo Emll‘Ja Pliateraite., savajai tautai laisvę atnešė.
ba! - pagalvojo piktai. Vadinasi, nieko sau ateitis: be-' Siemet kalP t,k suelna 135 Emiliia Panoro P8“*41 > MlSliOS Cicernie
Siomis yPatinSomis Diev0
dievių agitatoriai nesugeba surasti tikrojo rakto, kuris1 meta‘ nu° Jos Slm,m0 lr 110 Pėdomis. Savo kambarin pri .
>
>
malonių dienomis čia pat gyatvertų jiems į darbininkus širdis vartus, tuo tarpu sek-,metų nu° mlrtles- Tal81 ji.’sineSė visokių Joannos pa-, Šiandien prasideda misijos veną Ciceriečiai, ir toliau gytininkai, pasirodo, puikiausiai jį randa. Knygos autoriai' tegyvendama tlk 25 raetus. .veikslų, aprašymų, ėmė pati Sv. Antano parapijoe, Cice- [ venantieji Bulvariškiai yra
tą reiškinį aiškina tuo, kad šitie sektininkai
padedą nus>Pelne neužmirštamą gar , mokytis vartoti ginklą ir ro, III. Misijų vedėjas ir pa- prašomi pasinaudoti gražia
valdyti arklį. O po Lietuvą mokslininkas yra kun. J. Ki proga.
vargšams, prižiūri ir slaugą ligonius, kad geriau apseiną sg'
eme tuo laiku sklisti lais- , dykas, S. J. Pamaldos iš rysu moterimis, moką gražiai dainuoti ir taip toliau. Gal, Nori būti Lietuvos
Kun. Ig. Albavičius
vės mintys, veržimasis iš(įo prasideda 8 vai., o vakatai ir gražu.... visko gali būti. Bet kodėl visa tai gali Joanna d’Arc
tik jie, kalbėjo sau draugas Vladimirovas, bet negalime
Emiiija Pliaterait5 buvo po
- rusų- jungo,
- - .balsai, -jog
- . raig 7;30
mes, kodėl pas mus to nėra? Nervingai sviedė knygą į grafo Pliaterio dukts T5vas «
’
šalį ir pradėjo susinervinęs vaikščioti iš vieno galo į ki-1 ja
motina greit apleido . .
L L gJ. ’
P
tą, kol bibliotekininke galop jam pastebėjo.
į ir ji augo viename didesnia- giau pažinti laigyėg gąjū.
me ūkyje, nuošaliai nuo di- džiu8( Emilija buy0 nukelia.
Drauge, prašau sėsti, nes trukdote kitiems!
dėsnio triukšmo, gamtos yugi net | Varšuvą, bet grj
Draugas Vladimirovas užpyko, nors ir pats matė, prieglobsty, nelabai toli nuo
kad tarnautoja sakė tiesą: bibliotekoje buvo draudžiama Daugpilio. Kasdien susidur- DOCTOR’b AMAZING LCQUD
G R EAT SUCCESS FOR
kelti triukšmą. Todėl pasiėmė po pažastim rankinį ir pa ^ama su liaudies skurdu ir
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
priespauda,
ji
pradėjo
ilgėSKIN
TROUBLES
liko biblioteką dar blogiau nusiteikęs negu prieš pusva
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
, tis. geresnio, laisvesnio gy(externsl!y
cauted)
itern&Py
cau
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
landį, kai į ją atėjo.
U VA
__
i venimo bent ateityje. Jos
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
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... i jaunatvėje įvyko greikų koPo rudens su krintančiais pageltusiais lapais, kurie J
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,
, vos dėl laisvės prieš turkus.
mirė po žmonių kojomis, po tylių, tamsių, liūdnų nak. '
-A ■ '*"
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
TO
čių nelauktai kyštelėjo savo galvą žiema. Pakilo ledinis ^'aS Jaun^ Pa8iryze ę ar a
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
COAST!
šiaurys, danguje pradėjo suktis didelės snaigės, visą že
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašyfrias. 380
KoTnattpr what vou’vp tried with.ut
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
mę tartum kažkas sukaustė, ir mažyčio priemiesčio, ku Lcmon Juise Recipe Checks
Rurrpss (or unsipntly aurfarp pimples,
blpmishpp arui similarskin irritatinna,
riame Tania gyveno, namai su baltuojančiais stogais, į
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
Rheumatic Pain Quickly
here’s an amazingly succosaful doc
tor’s formula—nnwprfully aoothinK
If ynu
suffer Irom rheumitir, ari hri
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
rodos, suglebo, lyg bejėgiai sukrypę seniai. Tėkmė pasi
lis
nr
netirti io p*m, try thit siftiple
J.innid Zomo—whirh quickly rei ievos
ineipensive
heme
recipe
fhar thouvmdi
itrnine soreness and starta right in to
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
ere
tisine.
(»et
e packafe of P. i K«
darė tamsi ir grasi ir dar skubiau pylė savo vandenis į Compound
help nature promote FAST healing.
t»xlay. Mix it with a quart
30
years
continuous
sueress!
Let
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
of wa»er, add. the juire of 4 lm<w*.
nešvarius tolius.
Zemo’s 10 different marvelously pffeeIt’s
ea»y.
No
trouble
at
all
ant
ti -e ingredients help YOUR akin.
pleasanL
You
need
only
2 table-*
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvtj Marijonų. Į
spoonfuls
tiro
ttmet
a
day.
Often
Also ointment form. Severą casca
Pamačiusi sniegą, Tania išsigando. Sniegas priminė uithin 4R hours — metime* overmay need Extra Strength Žemo.
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykia.
rieht
—
splendid
results
are
obtamed.
If
the
. paini
do
not
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
jai išsvajotas pilis, kurios jau pražuvo, pralėkusias die
quickly
leave
’ar.d
if
vou do
not
feel
better,
Ru-Ex
will
coit
you
Kietais apdarais.
nas, kurios daugiau nebegrįš, sniegas kalbėjo jai apie
nothing
to
try
as
it
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your
drutfist
under
an
abtolute
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
mirtį. Ji, kaip /besta vietoje, neatitraukdama akių, šoke,
,,
,ni! *
no'Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
kaip vėjas blaško vienišą lapelį ir kaip pro šalį, tartun.' n“nd'‘* br Good DfU,“0,e‘
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
nepakeliamos naštos slegiami, sunkiai kovodami su vėju -----------------------------------linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd
are sure to be
į priekį slinko praeiviai. Taniai stingo iš skausmo širdis
Kilsi turtin
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
gesnis Ir lai
just what you want—
Ji atsirėmė kakta į šaltą lan jo stiklą; norėjo verkti, verk
mingesnis. —
čiant
užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
light, delicious and of
Tiit+sl
ti dienų, kurios pralėkė giedrios kaip sapnas ir niekados
vienos knygos persiuntimą.
I ZTIKKINTĄ KYTOJŲ.
fine texture.
nebegrįš, verkti kažko mielo, brangaus,• kas amžinai pra
DoubleTeiied Onuble Action
žuvo. Jautėsi kaip tas vėjo blaškomas lapelis, bejėgė, MUTUAL' FtOTRAL SAVINGS
ŪKINE
vienų viena, prieš tą beširdę, šaltą likimo valią, kuri, ro
and LOAN ASSOCIATION
£c»n.o+nlcnt
*f
OF CHICAOO
dėsi, norėjo ne tik viską iš jos atimti ir be gailesio
Chicago, Illinois
Ūse only one Icrcl teaj
sutrypti, bet dar ir iš jos pačios pasišaipyti. Rodės, tar •ZžQ2 W. Cermak Rd.. Chicago
Canal RK87
spoonftil to a eup of
tum žiema au savo pilkais, sunkiais debesimis, ištiesusi
nifted flour for most recipes.
Mokame 3V27o Dividendų
savo sparnus ant jos gyvenimo, taip ir paliks amžinai
Ben. J. Kazanfl’iskaa, Sec.
MILLIONS 0F POUNDS HAVF BFFN
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
tysoti.... ’
turtas <1 000,000.00

Lietuviškos Kuyps Dabar Reteja
Ir Taipgi Branjeja!!!
PO $1.00

TAUPYK!

KC
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USED BY OUR GOVERNMENT

e------------ --

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..
sekiau Jūsų biznyje arba profesijoje. '

WAREHOUSE
RĖMO VAL SALE
4 pėdų Kelvinator Refrigerator ................. $27.50
5 pėdų Frigidaire Refrigerator ................. $37.50
4 pėdų General Electric
Refrigėrator ........ $37.50
7 pėdų General Electric
Refrigerator ........ $59.50
4 pėdų Servel Gas Refri
gerator ................. $27.50
Singer Siuvama mašina
................................... $22.50
White Siuvama mašina
................................... $18.50
15 tūbų radijos už $38.50
10 tūbų radijo kombina
cijos už ................ $24.50
9 tūbų Zenith radijo kom
binacija už .......... $19.50
Nauji Gas Rangės
po .......................... $19.50
Skalbiamos mašinos
po
.................. $12.50
Gera maliava, 1000 galio
nų po .......... $1.00 už gal.
Populiariški rekordai
po ............................... 15c
Phonograph Adatos
po....................3c pakelis
Medinės lovos už.. $3.95
Didelė Walnut Vanity
už ............................ $9.95
Quaker Oil Burners
po .......................... $19.50
9x12 Karpetai po.. $9.50

BUDRIK FURNITURE
ANNEX-WAREHOUSE
3417-21 S. Halsted
Street

DSSCO8
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Kaip Lietuvos Moterys Kovojo Prieš Caro Puikus
(Tęsinys iš 3 pusi.)
vas dėl didesnės laisvės ir
jų ketinimas eiti į pagalbą
prispaustoms tautoms. Plia
teraitė buvo taip plačių vy
riškų užsimojimų, kad su
besimokančiais
Daugpilio
karo mokykloje Lietuvos
jaunuoliais, buvo susitarusi
užimti miestą, tuo reikalu
jie jau buvo išdirbę slaptą
planą ir. padarę priesaiką.
Tačiau 1831 m. pavasarį,
pasklido žinios apie sukili
mą Lenkijoje ir Lietuvoje.

Pirmadienis, kovo 24, 1941

FENSKE SAVANORIU ĮSTOJA KARIUOMENfiN

bet jos vieton stojo kita —
Marė Rašanovičiūtė, moky
toja; ji visada buvo Kovose
drauge su Emilija. Jos liko
neperskiriamos
draugės.
Pliateraitė buvo pailgo iš
blyškusio veido, su mėlyno
mis akimis, “žiūrinčiomis su
nuliūdimu, kada ne kada
liūdnai nusišypsanti”. Kita
— kaip jas aprašo sukilimo
dalyviai — apskritaus vei
do, juodakė, nuolatos besi
šypsanti.

Pertvarkant sukilėlių bū
rius Pliateraitė buvo paskir
Pliateraitė ilgiau nebeištvė
ta vyresniuoju 1 kompani
rė. Drauge su kita Lietuvos
jos, 25 linijoj. Sukilėliai jau
žemės mergaite — Prušinstiek buvo sutelkę jėgų, kad
kaite prisidėjo prie sukilė
jų prisibijodami rusai pali("Draugu."
.e t«t«puui
lių būrių. Sukilėliai įsistip
ko Kauną ir pasitraukė į Charles Fenske (dešinėje) buvęs “crack miler” savanorinę Dusetose patraukė DiVilnių.
riu įstoja kariuomenėn. Su juo yra jo lokalinio drafto
naburko link. To miesto ko
I boardo, Milvvaukee, Wis., pirmininkas Harold Fleming.
Ginti Kaunas buvo paves-'_____________________ _____________________________
mendantas pasiuntė didesnį
būrį reguliarios kariuome
ta 25-tai linijai, kurios guolė negalėjo atsilaikyti, — Marė ir Cezaris, bet ar
nės. Kaip tyčia
. .pirmai kompanijai vado- buvo išblaškyta, Šiaulių taip toli taip panėši, ypač kai
I vavo Pliateraitė.
pat Gelgaudui nepavyko pa- nuolat visur maišosi rusai?!
sukilėliams pritrūko para-l
ko ir ginklų, jie buvo iš Sukilėliai jau buvo bemaną imti- RusU persekiojamas Pasisekė ligoniui rasti prieužimti Vilnių, bet čia buvo sukilėlių būrys, su kuriuo glaudą nuošalioj miško sarblaškyti.
sumušti. Rusai sumanė at- buv0 Pliateraitė per žemai- go trobelėj. Emilija kalbėEmilija išliko gyva ir tuoj
siimti ir Kauną Ant svar- ^iją pasiekė Prūsus, perdėjo; jo čia mirsianti, bet pareišpatraukusi į vakarus įstojo
baus tilto per Nėrį sukilę- sien4 ir apsistojo Minijos kė savo norą, kad bent jos
į Ukmergės savanorių eiles.
liai buvo pastatę žydus, kad pakrantėj.
j pusbrolis eitų, prisijungtų
Netoli Baisogalos juos už tie saugotų, o prisėjus trauk j Emilija buvo nepatenkin- pne koV?t.°^ del. laisvespuolė rusai. Per visą kovos tis, kad tiltą sudraskytų.1 ta būriui pasitraukus iš ko-! Rašonavičiūtė pasiliko slaulaiką Pliateraitė įstengė iš Tačiau žydai, prisiartinus ’vos lauko’ ~ nepatenkinta.,
hg°n«laikyti kietą ugnį. Pagaliau
rusams, paliko tiltą su įreng,kam dabar Pasiduoda prūRusai šnairė aplinkui. Miš
nuvargus, netekus jėgų nuo
tais plėštuvais ir pabėgo. sams- Jos šūkis buvo ~ lai‘ ko sarSas bij°j° toliau Pas
persunkaus darbo ir gausių
Rusai įėjo į miestą. Užvirė m8ti’ ar žūtL Ji todSI išsi‘, save laikyli sergančią suki.
įspūdžių be sąmonės nukri
kova. Emilija aktyviai daly- skyrt iS kit» ‘ardama:
lėlę. Abidvi persikėlė į neto nuo arklio. Rusai būtų
toliese
esantį dvariuką.
vavo karštoj kautynių ug-| — Man beliko keli kraujo
ją paėmę į nelaisvę, bet
ny. Kiti ją turėjo sulaikyti, lašai. Ranka dar gali pakel- Prieš mirtį, bučiavo kardą
keli partizanai ją apalpu 1 traukti atgal. Sunku buvo ti kardą. Aš nepadarysiu
kuriuo kovojo dėl laisvės
šią nunešė į artimiausi sukilėliams laikytis atvira- sau gėdos, eisiu viena, paPatekus ramesnėn vieton
dvarą.
me mūšyje prieš paruoštą, darysiu savo...”
artimų žmonių geriau pri
Taj tarua apleido vado _ žiūrima, Emilija ėmė lyg
Čia atsigavo, bet negalėjo geriau ginkluotą rusų armiilgiau pasilikti — rusai vi ją, Sukilėlių žuvo 500. ne- suknaių genero]o „utą gu. atsigauti. Ji ir sirgdama vis
josi. Buvo tik po lietaus, laisvėn paimta 600. Pliate- rjnko 3avo artimiausiu3 žm0 gaudė žinias — kaip gi to
besivejančių rusų arkliai ė- raitė vis dėlto įstengė pa nes — Marę Rašnavičiūtę liau vyksta sukilimas. Ži
mė klimpti, tuo gi pasinau sprukti, pasinaudodama vie ir pusbrolį Cezarį Pliaterį nios, betgi buvo blogos; na
dodama Pliateraitė įbėgo į no karininko arkliu.
ir apleido sukilėlių stovyk miškiai iš karto jas slėpė
mišką ir pasislėpė miško Kazokų stumiami —
Pagaliau ir Emilija sužino
lą Prūsuose.
sargo trobelėje. Bet aplin į Prūsus
jo, kad rusai paėmė pasku
Sunki kelionė per
kui zujo rusai. Vėl reikėjo
tinę tvirtovę kovotojų prieš
Sukilėliai po šios nelai pelkes ir miškus
bėgti. Emilija pakeliui su
rado daugiau tokių pabėgė mės norėjo atgauti ūpą bent
Trys pasiryžėliai norėjo
užimdami
Šiaulius. Vadas; ...
..
. tų
, sukilėlių,
,
lių ir su būreliu ties Duby gi
W0LK STIJDIO
b
prisijungti
prie
1945 VVest 35* Street
Gelgaudas
patraukė
miesto
.
.
.
»
.
,
sa vėl prisijungė prie suki
”
kurie prieš rusų priespaudą
7Ar Atefrd'
linkui, o gurguolę abazą - dar kovojQ Lenkijoje Apsi. MOS,
lėlių.
•
(maistas, kiti karo reikme- vj,ko 9odječių drabužiais ir MODERN
Mergaitė kautynių sūkury
nys) pavedė Pliateraites žiileido
miškus ir Uu. COMPLETE
ADVANCED PHOTOGRAPHY
Sukilėlių būriai ėmė žmo nion, duodamas jai 3 eskad- ,
~
-•
j. ■
l.0W£8T POSSIBI.E PRICES
J
kus. Dešimt) dienų taip ėjo PHONE LAFAYETTE ŽAIS
nes ginti nuo žiaurių, suki tonus raitelių ir 25-tą lini- jr
Pagiekė Augu3tavo
limo malšint atsiųstų kazo ją. Staiga juos užklupo ge- mišku03e kalnelj. balomi3,
kų. Kautynėse žuvo Pliate- rai kautynėms pasiruošusių
„ . . apsuptą.
.
TJ
r
* pelkėmis
Is zmo- _
raitės draugė Prušinskaitė, iusų pulkas. Sukilėlių gur- nių gayQ duonog gūrio Bet [ Ali MAKIS-NIW... REBUILT
ach

NEWS FACTS

GEORGE

Emilijos gležną moterišką
organizmą sunki sukilėlio
dalia jau buvo gerokai pa
laužusi. Jėgos ėmė išsekti.

Atsirado kosulys, pradėjo
reikštis plaučių liga, ir karš
tis pakilo. Nebeįstengė ji nė
paeiti, teko ją nešti.

MIAMI, FLA.
LEONORE KI6HT
AMERiote spefd sivimminč champ
THINK5 5HARMS IN TW£ WATER
ARE A 6000 OM£M-

4HE

HAD TO fWIM FAST TO
6 ET AWAV FROM THEM IN ONE

OF HER FIRST HAC&S

MONtmk

y.
BILLTELLER FISHED
FOR. M HOURS AMD
C AUGHT 2 SARDINES IN

o

AN AN OLD DtSCARDED
TO MATO CAN/

Mergaitė geso ir geso. Kai
žiema sukaustė Lietuvos že
mę, gruodžio mėnesį, 1831
metais — ir Emilija užmer
kė akis.

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus
IEVA KEYVEZA,
Jurgio Kevvezos
Žmona
Gyveno r,i:;n S. Trumlmll Avc.
Mirė Kuto 23 d. 1941, I vai.
po p . .sulaukus pusės ūmi
Gimė Lietuvoje.
I’aiiko iliili Iiame nuliūdime
vyrų Jurgį, (lukteriu:
Marle
Jolinscn. ’l'illie K ilgi y ir Anlonetit Edu ardu; .sūnus: Jurgį,
l.oui.-s. .lobų Ir Juozapų ir daug
giminių. (Įrangų ir pužjrtumų.
Kūnas pašarvotas Becva.r and
Solis 5318-24 So. Kedzie Ate.
lutidot ut ės įvyks Trečiai!len),
Kovo 26 d. iš koplyčios 9 vai.
ryto Ims atlydėta j St. Gulįs
parapijos bažnyčių, kurioje |tyks gedulingos pamaldos už
velionPs sielų. Po pamaldų Ims
uulydla į vietos kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstauuis dalyvauti laidotuvėse.

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

Apmiršome mes tą savo
žemės dukrą — karžygę.
Nuliūdę Vyras, Dukterys ir
Tik anoj apylinkėj, kur ji Kūliui.
laiidoluvių direktorius
Hrcpaskutines sielos kančias iš
vu,r and Sons.
Tel. Prospect
3810
gyveno, Ustijanovos kapinė
MISSION CLUB,
se, tebeprimena ją apsama
Marian Hills Seminary,
nojęs akmuo. Jį ant jos ka
Hinsdale, Illinois.
po pastatė šeimininkas, kat Mes, lietuviai, neleisime
paminti
švenčiausių
savo
ro namuose mirė ta, kuri
teisių. Mūsų broliai nebus
Nėra jokios gėdos, jei žmo
norėjo, kad gimtų laisvė.
vergai
ir
neis
baudžiavos.
gus per nenumatomas ap
K. J. Prunskis
Ne šiandie, tai ryt, o keršto linkybes neturtingas pasi
daro.
Svett Marden
Knyga yra skambantis valanda išmuš.
praeities balsas. — T. Cerlyle.
•ABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Vtriansiu PatanuvimM — Moteria patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

JONAS KARALIUS

i

tGvvcno adresu 535 VV. 32 St.)

Al,.c Kovo 22, 1941, 4:20 vai.
po pil t, sulaukęs puses amž.
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio
apskr., I’ajvonlų vaisė.. Trilau
kių kaimo.
I’aiiko dideliame nuliūdime
molei) Brigytų (po tėvais l>anisevii iutė),
(Iukterj Marijonų
Debrauskicnę ir žentų Stanislo
vų: anūkus Carol ir jonų: duk
terį Lsabede; brolj Antanų ir
broih nę Onų ir jų dukterį Alliee; švogerj Leonų Daniševičių ir jo Aeunų; o Brooklyn. N.
Y.. Svogerkų Stelių l’ratikaitienę ir jos vyrų \ ineų: pust,roi)
Simonų švedų ir šeinių; ir daug
kilų giminių ir pažjstamų Lie
tuvoje paliko tris brolius I’etiu,
Juozapų, Kazimierų ir jų
šeimas.
Velionis priklausė prie Tei
sybės mylėtojų dr-jos ir prie
Cbieagos Lietuvių dr-jos.
Kūnas pašarvotas Stanley I’.
Mažeikos koplyčioje, 3319’ So.
Lituanlea Avė.
Laidotuvės jvyks Trečiadieni,
Kovo 26 d., 1941 m. Iš kop
lyčios X vai. ryto bus atlydėtas
j šv. Jurgio parap. bažnyėių,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio siela. I’o
pamaldų Ims nulydėtas į šv.
Kazimiero kilpines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Nuliūdę Moteris, Dukterys,
Zeniai, Broliai, Anūkai, ftvogerlai. šrogerka, Itiisbrolls ir Gi
minės.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1

Iziidotuvių Direktorius Stan
ley I’. Mažeika, Tel
YAKds
1138 and 1139.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties VVHIF (1480 kil.), su I’, šaltlmieru.

PLATINKITE

‘DRAUGĄ“

TYPEVVRITERS

AND

A D D I N G

MACHINES

*•

— SMALL MONTMLY PAYMINTS —
AU MAKIf

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

SOLDZ RENTED
AND REPAIRED

AMBULANCE
DIENA IK NAKTĮ

— ŪMIAI TBAOB-M AllOWA»4Cl —
•M IIIVIIT* CAIIV •Mt-VIAI MIW.

★STAR TYPEWRITER
?OMPANY
■OBMT C. OOLDBLATT.

IM W MA0ISON ST.

Nešė ją vieninteliai
prieteliai

caro priespaudą, kur dar bu-|
vo susispietę sukilėliai: Var
šuva. Nutrūko paskutinė vii
tis, kuria gaivinosi, kuria
gyveno ligonė. Sudie svajo
nėms apie laisvę! Tiek dar
bo, tiek vargo nuėjo niekais,
tiek kraujo nutekėjo nepa
siekus laimėjimo. Ir Emili
jos jėgos pradėjo blėsti. Ji
vartė dar savo kardą, žiū
rinėjo, bučiavo, glaudė jį
prie širdies. Ją žudė mintis...
kardas jau nebereikalingas.

jos

Phone DEAR3ORN

P444

FREE — DIMOMJT^nO^j

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18tli St.
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY R. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHA4VICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel, PULIman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

Pirmadienis, kovo 24, 1941

BA8EBOLIN1NKA8 DRAFTUI EGZAMINUOJAMAS

ėmė Šv. Komuniją klebono
CLASSIFIED
intencija — žinoma, visi,
PAIEAKO.MAS l’l sl\IMi Vs-ft
kuogražiausia
pasipuošia,
Kotftorulio biznis, gerai išdubtus,
GRAŽUS KLEBONO
kad *padarius šia3 iškilmes l viena
rag.i.iautinu
vyrus
mot. n
inotviiH. Pubu.tuni uu\ iimiKai
PAGERBIMAS
tikrai iškilmingas. Po šv kitę ir
Tuojau amišau15(10
S.
IMili
Ct.,
Cicero, UI.
Shenandoah, Pa. Kaip ki- Mišių buvo palaiminimas su
PAItllAVI.MI I TAVEItVlS
tais metais, taip ir šįmet ko-į švč. Sakramentu.
Ant kumpo. Bizniu išdirbtas per
vo 19 d. įvyko gražus šv.
Po iškilmių bažnyčioj, se- 15 motų. Huiininkas ša ūkia mus j
t
z
.•
......
_
.i kuiiiioiitenc. . Kreipkitės:
Praeitą ketvirtadienį Da Dievo Apvaizdos parap. Juozapo šventes ir taipgi ke kitos iškilmes Šv. Jurgio,"
i«.
w. 21-1 ciu.e.
rius-Girėnas salėj kons. P. Kovo 9 d., įvyko vakarienė
mūsų mylimo klebono kun. I par. auditorijoj, kur Šv. Kaz.
NAMAI, KARMOS EINA
Daužvardžio buvo sušauktas Šv. Kazimiero vienuolyno
Juozapo Karaliaus varduvių seserų rėmėjos buvo suren
BKANGYN!
veikėjų susirinkimas tikslu naudai. Žmonių prisirinko
paminėjimas. Šia proga bu-, gusios pusryčius, kuriose daBananai — 38 namai
sudaryti komitetą priėmi- virš 200. Vakarienė pelno
; vo atnašaujamos dvejos šv. 1 lyvavo visi trys par. kuni- Paskutini
vlsokki didumu, .Murųuctte Park
apylinkėje.
mui-pagerbimui
Lietuvos davė $120.00. Komisija $100
| Mišios jojo intencija, kurias gai, šv. Kaz. seserų rėmėjos
prezidento A. Smetonos, kuo nuvežė vienuolynan, o $20
1 buvo užsakueios šv. Kaži- , ir vaikučiai.
Paskutinieji! Taipgi statomu naujus namus U I- -■
..
i sumų senus. Apakaitiiuviui.is veltui.
met jis atvyks Chicagon. Su palikta skyriaus ižde tolesmiero seserų rėmėjos ir mo- taipgi išpildė gražią progra-I
i*mhim> kai....-:
sirinkime dalyvavo tautinin niam veikimui. Programai
kyklos vaikučiai. Mišias lai-jmą ir įteikė savo mylimam
kų ir katalikų (pastarieji vadovavo Ona Jucevičienė,
kė klebonas ir jo asistentas dvasios tėvui dovaną ir dva- į
S buSu**^1'
neatstovavo jokių organiza- komisijos pirm. Kalbėjo vietuo pačiu laiku.
1 ainį bukietą.
! taipgi »wiuw« ir dmeiiua namus.
*
„ .
v.
, . .
I
Vastorojaui Paskolas ant .Lengvų
cijų) veikėjai. Pirmininką- nuolyno kapelionas kun. Ur
IŠmokėjmų.
Prie šios progos gerb. kle
Kaip paprastai, vaikučiai,
Maži nuošimčiai.
vo kons. P. Daužvardis, sek- ba, V. Galnaitė ir Pr. Iva("Draugai" Acme telepiiu,u)
Turime visokių mainų.
gražiai išlavinti šv. Kazi bonas visiems nuoširdžiai
retoriavo dr. J. Poška.
nauskienė. Programa buvo
dėkojo
už
tokį
gražų
pagerKreipkitės
pas:
Johnny Rigney (dešinėje) Chicago White Sox pitche- miero seselių, giedojo per
; trumpa, bet graži.
ris drafto boardo gydytojo egzaminuojamas Los Angeles, šv. Mišias, o sanktuarijoj ir bimą ir už dovanas, o baigęs CHAS. P. SUROMSKIS CO.
Po platoko kons. P. Dauž
6921 So. VVestern Avė.
Kad vakarienė davė tiek Cal. Gal artimoj ateity jis bus pašauktas kareiviauti, jei prie patarnavimo jų buvo kalbėti, praleido jaukią vavardžio pranešimo, nubalsalEl.El* ONAI,.
. pelno, tai man, kaipo pir- bus pripažintas tinkamu.
landėlę
su
visais
gražioj,!
orru-e
.3,13;
\ak. rito. 017a
net 40. Visi vaikučiai ir Šv.
vus rengti sutiktuves - pri-, .....
...
, . .. ..
.
mininkei komisijos, leiskite
Kazimiero seserų rėm. pri- šeimyniškoj nuotaikoj.
imtu ves prez. Smetonai, ad
pasakyti štai ką:
Jei ne
Parėmėte įstaigą,
vokatas Olis, V. Rėkus ir B. darbščios moterėlės, būtent mes ^a^ai mažai turime, tai
Vietinis.
PAItD.Ul.Ml I AK IŠKA\l>.\\ IMI I
Jakaitis paskirti nominuoti Grišienė, Cesnavičienė, Si- m°k8l° įstaigą,
Gi jei prisideda, arba jei su
niOVKLVVKI.A
Dienraštis “Draugas” —
komiteto valdybą ir įvairias reikienė, Lekavičienė, Stegdaro
nuosavą
panašią
gru
Parduosiu arba išrunduosiu Duonos
Stambiausia šio vakaro
kuzių, su įminu arba alskikomisijas. Rezultatas išėjo vilienė, Butrimienė ir Lau- auka buvo Kazimiero ir
pę, sunkiai nusikalsta savo visiems prieinama mokykla. ,' Kepimu
rai. Biznis gi rai išdirbtus pi r 34 ineSkaitant “Drangą” galima I tus. Lau 13 metų Meilumo ir noriu putoks:
tikėjimui.
I iiaio. Pardavimo arba randavimo są
rinaitienė, kurios* su didžiau Pranciškos Ivanauskų
NEW YORK. — Tie kata i Kun. Ross pabrėžia, kad daug išmokti, daug sužino lygos prieinamos. Jei kus norės, iš
Pirm. J. Mackevičius, vice siu pasiaukojimu darbavo-1 $75.00! Ši auka nepriskaimokinsiu duonkepio durnų. Antrašus
žuvininko ir biznio vielos:
l.tuluik
likai, kurie remia nešvarias |J. A. Valstybėse nėra jokios ti.
pirmininkais: adv. Olis, V.'
Lolita tt, 2»(J3 Lmeral.l Avė., Cliieagu,
si, kad tik daugiau būtų tyta prie kitų.
llllimis.
ir neteisingas politines ma- j
katalikų partijos
Rėkus ir B. Jakaitis. Sekr. 1I
Už komisiją —
naudos
šv.
Kazimiero
vie•
«.
L. Labanauskas ir šulmisOna Jucevičienė, pirm. šinas arba tos rūšjes politi-įarba aolidaus ,3Utartino) ka
nuolynui, tai nebūt buvę to
nius sąjūdžius, yra priešin- talikų ba,8avimo
tras, iždin. A. Valonis. Fi
kių sėkmių. Komitetas rin
I.ŠKANDAMMI I ICE CKEA.M
gi ir neištikimi savo tikėji Kadangi katalikams visuūse MUSTEROLE for
nansų komisijon įėjo: Ku-;
1'AKI.OPIšsiranduoja aiskrlininė. su visais jmui, rašo kun. J. Elliot Ross svarbiausias dalykas yra ka
raitis (pirm.), Sriubienė, Bie ko aukas, dovanas nuo žmorenguuais. Biznis gerai išdirbtas p> r
nių ir biznierių. Sekantieji
t
v
23 metus. Arti lietuviškos bažnyčios.
savo naujai išleistoj knygoj talikiškas tikėjimas ir jo pa
žienė, Valančius, AtkočiūAnt kampo. iJ.tš Su. I airi .eiti Asuteikė paramos: BankevivelllK', t«*l. \ ll.gmia 115*7.
vardu “The Religious of De- laikymas, sako kun. Ross,
nienė. Priėmimo komisijon:
Mother—Give Your CHiLD
čienė, Auškalnienė, Šmitie
PAIUIAVIMCI NAMAS
This Šame Expert Care!
teisėjas Zūris, (pirm.) RačU. S. karo laivyno depar mocracy (Demokratijos Re tad jie be viešųjų mokyklų At the first sign of the Dionne Quin1 lietui po 5 kambarius. Geroj vi 
nė, J. Juozapavičius, J. Kiloj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gulcatching cold—their chests and
kienė, Kirienė, šulmistriėnė,
tamento sekretorius Knox ligijos). Kun. Ross yra bu- įšiaįkymo mielu noru remia tuplets
veKarių linijos. Ramios Jlim.uo i mė
throats are rubbed with Children’s
kis, K. Dabulsky, Urban,
nesi. Imliai pigi kaina Lietuviui bus
M)Id Mustorole — a produet made to
Mockevičienė. Spaudos —
praneša, kad vyriausybė pri vęs moralinės teologijos pro dar ir 8avąsias katalikiškai promptly
relieve the DISTRESS of
duodama nuolaida.
Kreipkitėvj pas
Mockus, A. Chuprinskas, A.
children
’
s
colds
and
resulting
coughs.
savininku ant 2-tro aukšto iš užpa
pažino kontraktus Didžiųjų ūsorius Amerikos Kataliki mokyklas.
Vaidila, Sakalas, Bačiūnas,
The Quints have always had tho
kalio. 11*753 South \\ nba-.li Air.
Rimkus, Jos. F. Budrik, Anbest of care, so mother—you may be
Nausėdienė, dr. Poška. Prog
Ežerų laivų dirbtuvėms pa universitete.
IšltANDAMMl I KAMI’.AKIAI
aspured of using just about the BEST
na Mirzvinskis, Kelpšas, Mi
produet made when you ūse Musterole.
Nuo
gegužio 1 d., tftstranduoja 5 di
ramos: Byanskas, Pocius,
dirbdinti 17 milijonų dole-Į Katalikybės įtaka turi bū
MORE than an ordinary “salve”—
deli, moderniški kambariai aut 3-čio
kuckis, Tanenevičius, Menei
warming, soothing Musterole helps
ti kiekvienoj gyvenimo daaukšto. Miegamieji porėiui. Arti gutSauris (pastarieji nedalyva
UNIVERSAL
rių vertės karo laivų.
break up local congestion. Also made
kis, Skudas, S. M., J. Andrivekarių, krautuvių. $50.(UI į mėne
in Repular and Extra Strength for
vo susirinkime).
Šie kontraktai yra dalis : ly, išoriniai ir išvidiniai
sį. (11153 syiilli \Val>asli Aienue, tel.
thosc preferring a stronger produet.
RESTAURANT
_ .. .
..
joms, J. Savickas, S. Tamo\ INiciines 11711.
Priemimas - pagerbimas
239 mažųjų įvairių rūšių kun. Ross pareiškia. KadanSuteikiam
Patartiavimą
,
.
,. siunas, Lapinskiene, OMa-;
Vestuvėms, Krikštynoms ir
bus rengiamas vienam d.p Va
R
laivų, kurių pastatymui skir gi amerikietis katalikas gy
kitokiems Bankietams
dziųjų viešbučių (kalbėta a- .
,
ta daugiau kaip 100 milijo- vena demokratijoje, prirei
Linksmas Patarnavimas
.
'
.
t
t,-,žūtis, O. Girdauskas, JuzeVisiems
kus, jo prievolė yra balsuo
pie Stevens, Palmer). Bilie„T „ .
, „ „ nų dolerių.
. .
• lenas, W. Reizner, dr. P. Z.
--------------------ti sąžiningai, sąmoningai it
tas $5.00 asmeniui.
!„ , „ .
T
, 1
756 W. 31st Street
T _ , , .
, .
Zalatons, J. Damanskas, J.
Ig. Sakalui padarius pra_.A1 ._x_ _ ....
Žuvusio karo lauke kario inteligentiškai,
A. A. NORKUS, Sav.
..
,
T-l
• Žitkus, Zitkiute, P. Vidra,
nešimą, kad LRK Federaci- „
__
TT _ A
kūnas yra tautos šventėnyKatalikas, ar jis būtų va
Tel. Victory 9670
,
*
•
P- Vaičiūnas,
los Chicago apskritis
ir L,
t ,
. H.
„ Petrauskas,
,
, . _ bė, jo dvasia — šaltinis tau- das, ar kas kitas, nieku bū
,
A.- Lukas, A. Pankauskiene,
V. Chic. apskr. choras ba..............
tos ateičiai gaivinti.
du neturi prisidėti prie po,
o,, ,
_T __ Lekavičiene, A. Balnis, J.
landzio 27 d. rengia DLK , v.
A’
,
Senovės lietuvių valdyta litinės nešvarios mašinos
PI.NINO RdOM SETS — PARJuscius, A. Garbasauskas,
LOlt SETS — BEUltOOM SETS
Gedimino 600 metų mirties
— KUUS — KADIOS — llbJ. Pikiel, A. Pikiel, A. Kan
FR1UEKAT OKS _ U AsHERS —
sukakties paminėjimą Sokol
MANGE1J4 — STOVĖS.
Plaukai
Išnaikinami
trumas, J. Kuzmickas, A.
Hali, nutarta priėmimą ren
Nuo Veido Ir Ran
*11 Natlonslly Advertised Itema.
Stokus, E. Miežis, Šimkienė,
kų Ant Visados.
gti gegužės mėnesio pradžio
E. Petraitis, Laurinaitienė,
GREITAI IR
je.
Rap.
BE SKAUSMO
Liepienė, Bužienė, PaulikieTREATMENTAI
nė, Pansirna Studio, A. PečTIKTAI ............. 50c
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932.
kaitis, Federal Meat MarValandos 6 v. v. — 8:30 v. v.
Jis aptarnauja Chicagos Ir apylinkes Lietuviją.
FACTORY REPRESENTATIVE
“Verkdami ir vaitodami ket, W. Jonušas, F. WaitTai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
Aron and Aron
šioje ašarų pakalnėj!” O. ches, W. Kiltin, Mrs. Daly,
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
6343 So. VVestern Avenue
3962 Fifth Avenue
kaip taisyklingai šie žodžiai Ridikas, Daujotienė, AnKanipHH
Orawfor<l
and
Harrison
Sekmadieniais
1-mų valandų po pietų.
Telefonas REPUBLIC 6051
Tel. KEDzie 7810
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
aptaria žmogaus gyvenimą drus.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.
šiame pasaulyje. Vargai ir
Jei M praleidome, tai ne
dejavimas! Kaip būtų sunku su ncru- Atleiskite. Visiems
W H F C - (1420 Kilocycles)
visa tai iškęst, jei nebūtų aukotojams, darbininkams
Dievas apdovanojęs žmogų
darbininkėms nuoširdžiau
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2199
tikėjimu. “Speret in Domi-' šiai ačiū. Savo darbu ir auAR DAUG KORO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU?|
no”...
—------ ------------------- Gyvendama ji dirbo ir ken
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję]
Jonas
Rudinas
•SKYRIUS:
tėjo, nepaisydama kiek vi
Sutaupysite Daug Pinigų.
Jonas Jasinskas
806 West 3tat Street
sas tas darbas atseis.
Ant.
Labanauskas
Laikui
bėgant,
Jūs
vistiek
insuliuosite
savo
namus,
nes:J
Chicago, III.
Kovo 8 d. negailestingoji
PAS
H.
Rajewski
Telefonuokitc:
eioNOH DOCK WOPL
L. Sutaupysite 40% kuro;
mirtis nukirto ją ir paliko
Co«xaoA«>
“
Shorty
”
VICtory
16 9 6
i.
Apsaugo
gyventojų
sveikatą
;|
VILEIŠĮ
Fieaout
tautės
tokį tarpą mūsų gyvenime,
3. Padidina namų vertę;
kurio nieks neužpildys. Mo
EIK!
I. Taupo namų šilumą;
3srr*a»>30tft m GbmPt
tina, seselė ir du broliai ver
Bate
m Oisk R 5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
kia, kad iš jų atimta tokia
Baatte m Usfttt
f»R
PETKAU
6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.|
graži dovana.
VILEMUS,
Atstovas
Šiuomi norime viešai pa
Apskaičiavimas
Dykai /
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nu«v Bunturn
tUMHtv.
Cm'cam.fo.
dėkot visiems, kurie savo
f HA. PMkoUafauM
krikščionišku pasielgimu pa
The Prudential Ins.
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem
Nauja Vieta:
dėjo tą liūdną įvykį iškęst.
dengimo
medžiagų.
, Co. of America
Ačiū tiems, kurie paaukojo
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
OFFICEALEX
ALESAUSKAS
mišias mūsų mylimos a. a.
175 W. JACKSON BLVD.
CHICAGO RKPRE8EN1ATIVB
Franelės sielai.
Telefonas: LAFayette 2022
SPITE A-1R20
Home Office: Nevvark, M. J.
6343
S.
Westem
Avė.
Repuhlic
605
1|
Lai Dievas suteikia jai
RFSIDENCI.1A:
War«hooM: 9401 So. Stony I«Uad Ava. tai.
amžiną laimę!
4432 So. California Avenue

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Kas Girdėt Kitur

Graži Parama
Šv. Kazimiero
Vienuolynui

Suorganizuotas
Komitetas Prez.
Smetonai Pagerbti

ai

ii

\

kep

KATALIKAI NETURI

DALYVAUTI NESVARIOJ
POLITIKOJ

0UINTUPLE1S

17 milijonu dol. karo
laivams ežeruose

A.

CHEST COLDS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

j

a

t

■J r

Elecfrolysis Clinic

mARGUTIT

RADIO LAIKRAŠČIO HJ MILAI

Padėkos Žodis

ALEI ALESAUSKAS S SONS

Jei Insurance Reik,

MILDA BUICK SALES

Grafų šeimyna

Tel.

LAFayelte

0771

y

i

> if

.-’K 1 » r •

Pirmadienis, kovo 24, 1941
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CHICAGOJ BRANGSTA
MAISTO PRODUKTAI
Chicagoj pradėjo kilti kai
nos už maisto produktus.
Kainos kyla už mėsą ir žu
vis skardinėse, už cukrų,
džiovintus vaisius, sviestą,
taukus, kiaušinius ir kitus
daiktus. Taip pat jau
ir
muilas brangesnis.
Maisto marketinimo spe I1
cialistai pareiškia, kad ts.s
yra karo sėkmė.
Ir tai tik pradžia. Pa
skiau bus dar viskas bran
giau, kai šalies vyriausybė

susimes platesniu užsimoji
mu supirkinėti maisto pro
duktų perviršį ir siųsti j
Angliją, kuri šaukiasi mai
sto.
i
Jei ateinančią vasarą ku
ras Europoje vienaip ar ki
taip nebus užbaigtas, J. A.
Valstybėse kils brangenybė.
Visuomenė visomis pusėmis
turės aukotis daugiausia ne
savojo, bet svetimų kraštų
reikalams, pareiškia karo
priešininkai.

PRIIMTAS KARIUOME SURINKTA DAUGIAU
NĖN VOKIETIS NENORI KAIP 110 MILIJONU
DOLERIŲ
PRISIEGTI
Praeitą penktadienį drafto boardas No. 148 į ka
riuomenės indukcijos stotį
bendrai su kitais vyrais pa
siuntė ir vokietį Kurt Trampusch, 25 m. amž., gyvenan
tį 1458 Belle Plaine avė.

Trampusch į Ameriką at
vykęs 193 metais ir po vienerių metų išsiėmęs piliety
bės deklaraciją (pirmuosius
popierius). Kurie vyrai yra
išsiėmę pilietybės deklaraci
ją, tie gali būti priimami
karo tarnybon, nepaisant
to, kad jie skaitosi nepilie
čiai, bi tik fiziniai yra tin
kami.
Indukcijos stotyje jis at
risakė priimti armijos prie
saiką, nepaduodamas prie
žasties.
Apie tai pranešta induk
cijos viršininkui kapitonui
Leigh Johnsonui. Šis nu
sprendė, kad Trampusch be
priesaikos bus priimtas ka
riuomenėn, jei tik kariniai
gydytojai pripažins jį tinka
mu.
Priesaika nėra
būtina
prievolė, pareiškė kapitonas.
(Vėlesnėmis
žiniomis,
Kurt Trampusch pripažin
tas netinkamu kareiviauti
dėl nesveikų akių. Taip pat
aiškinama, kad jis aktualiai
nebuvo priešingas armijos
priesaikai. Tik kiek anks
čiau buvo pareiškęs, kad jis
esąs ištikimas Vokietijai).
SKELBKITĖS “DRAUGE”

Kovo 19 d. mirė gerai ži-1
nomas Town of Lake ir Bri
ghton Parke lietuvis Vincen 1
tas Tereikia. Buvo kilęs iš
Tauragės apskrities, ' Žigai
čių parapijos. Amerikoje iš
gyveno apie 50 metų. Nors
šeimynos nepaliko, bet pa
liko daugybę giminių: Lindžius, Paulius, Kungius, Remeikius. Sudeikius, Žabelius,
Kubaičius ir labai daug ge
rų draugų. Velionis nesveikavo jau per keletą metų.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, kovo
24 d., 8:30 vai. ryto iš Šv.
Kryžiaus parap. bažnyčios.

Federalinių vidaus mokės
čių kolektorius Carter H.
Harrison praneša, kad nuo
sausio 1 d. iki kovo 20 d
mokesčių už pajamas Chica
goj sukolektuota 110,284,753
doleriai. Mokančiųjų šiuos
mokesčius yra 559,700.
Praeitais metais tą pat
laikotarpį buvo
surinkta
61,353,020 dol. 37c. mokė
jusiųjų būta 290,525.
Didelis skirtumas.

Nereikalingas piliečių
referendumas
Chicagos aldermenų tary
boje iškeltas sumanymas va
saros laiką mieste pratęsti
vieną mėnesį ilgiau. Iki šioliai vasaros laikas (laikro
džiai viena valanda pirmyn )
nustatomi) prasideda pasku
tinį balandžio sekmadienį ir
baigiasi paskutinį rugsėjo
sekmadienį. Tad norima prie
vasaros laiko prijungti dar
ir spalio mėnesį.
Taryboje imta svarstyti
šį klausimą pavesti piliečių
referendumui. Bet miesto
advokatas Barnet Hodes iš
sprendė, kad referendumas
nereikalingas. Jis sako, kad
pati viena taryba turi tei
sę, jei nori/ vasaros laiką
pratęsti, arba patrumpinti.

Dviejų aukštų namuose,
1930 Monterey avė., suspro
go garinis katilas. Vienas
'asmuo sužeistas.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Skidmore nuteistas
30 mėn. kalėti

Streikininkai negali
gauti kompensacijos

Mirė Vincentas
lereikis

!

API INK MIK
niLIliii lYIUO

Federalinis teisėjas Philip
X Mureikienė, neseniai
L. Sullivan išsisukinėtoją
mirusio Petro Mureikos žmo
nuo pajamų mokesčių W. R.'
na, prie 69 gatvės, tarp MaSkidmore nuteisė 30 mėne
plevvood ir Rockvvell, stato
sių kalėti ir 5,000 dol. bau modernišką namą. Tuo ji
da. Be to, jis turės užmo išpildys velionio norą. P. Mu
kėti teismo išlaidas.
reika, kaip žinoma,
mirė
Po ištarmės
paskelbimo stai
Tą dieną
ieš

International
Harvester
Company streikuoją darbi- i
ninkai, Richmond, Ind., ne
gali gauti jokios kdtnpensacijos už nedarbą taip, kaip
gauna šiaip netekę darbo
darbininkai.
Taip nusprendė Indiana
Skidmore pareiškė, kad jis mirtį „uvo pasiruoSęg eiti
valstybės
kompensacijos
nuo jokių mokesčių neišsi- paairašyti sutartį 3U kon.
boardas.
sukinėjo ir vyriausybei nė- traktorium. Tad
žmona tęEoardo pirmininkas Everra
skolingas. Jis sakė ape sia jo pradėtą darbą.
ett L. Gardner
pareiškia,
liuosiąs, kad ir į vyriausią
kad streikininkams nepri
jį šalies teismą.
X Liet. Vyčių centro val
klauso jokia kompensacija,
ypač tiems, kurie laužo su
Ką tik naudingo ir įdo dyba reiškia padėką J. Pikompanija turimą kontrak maus sužinojai iš “Draugo”, lipauskui, “Draugo” redakpapasakok
tai
kaimynui, CUOS nariui, už piešinį jubitą.
draugui,

PLATINKITE IR REMKITE
X. X. KATALIKIŠKĄ StAFlDĄ.

prieteliui,

kad

jr liejinio

Vyties

X So. Chicago šv. Vardo
draugija jau prisirengė prie
“bingo” lošimo sekmadienį,
kovo 23 d., parapijos salėj.
Visi kviečiami atsilankyti.
X Sv. Jurgio parapijos
salėj bus rodomi judomieji
paveikslai šiomis dienomis:
kovo 26 — Neperstojanti
auka, balandžio 2 — Vienuo
lija ir balandžio 2 — Kris
taus gyvenimas. Paveikslai
aukštos rūšies. Tikietų ga
lima gauti pas sodalietes ir
veikėjus. Programos pradžia
8 valandą.

numerio

Garbė žuvusiems už tėvy

jis užsiprenumeruotų ‘Drau-.viršeliui papuošti. Taipgi dė nę ir garbė tėvynei, kad yra
gą’.
!koja dvasios vadams, biz- kam už ją žūti!

GYVYBĖS APDRAUDOS VEIKLA
apdraudos veikia iš
Gyvybės
esmės yra nuolatinė veikiančioji jė

ga — milijonuose tų namų, kurie da
lyvauja jos pelne.
Pernai Metropolitan apsilankė dau
gelyje tų namų, kur įvyko šeimų kri
zė, išmokėdama daugiau negu $182,000,000 pomirtinių dešimtims tūkstan
čių paveldėjų, turinčių apdraudos poli
sus. Dividendais, amžiaus apdraudomis,
nedarbingumu, nesveikatos ir nelaimių
apdraudomis ir kitomis pašalpomis iš
mokėta ar kredituota polisų laikyto
jams per metus daugiau negu $426,įOOO.OOO. Iš viso išmokėta beveik $609,000,000 polisų laikytojams ir pomirti

sų laikytojams, per tyrimus, per svei
katos ir saugumo literatūrą bei skelbi
mus Metropolitan vėl daug prisidėjo
prie sveikatingumo palaikymo Ameri
koje. Mirtingumo rata tarp Metropoli
tan polisų laikytojų pasilaikė labai že
ma, o mirtingunfas tarp industrinių po
lisų laikytojų buvo beveik tokis pat,
kaip ir 1939 m. — labai žemas šiai ap
draustųjų grupei.
Metropolitan yra savitarpinė apdrau
dos bendrovė. Vadinas, tos bendrovės
pelnas yra skiriamas polisų laikytojams
ir jų pavel d ė jams. To pelno vertė galų
gale išmokama kaip jų pačių pelnas...
ir tik jiems patiems.

nių gavėjams, kas yra gana aukštas
šios Bendrovės rekordas.
Metropolitan fondai, įvesdinti jo3
polisų laikytojų naudai, nesiliovė da
lyvavę tautos ekonominėje struktūroje.
Tie fondai padėjo valdžios veiksmų fi
nansavimą, padėjo palaikyti industrijos
eigą ir žmones darbuose, statyti viešus
ir privatinius pastatus, pagelbėjo farmeriams įsigyti ūkius ir juos užlaikyti
tinkamame stovyje. O vienok bendrai
nustatyti žemi nuošimčiai nesiliovė
veikti į Bendrovės pelną, podraug ir į
polisų laikytojų dividendus.
Be to, per savo Geroviškumo veiklą,
slaugymo patarnavimą teisėtiems poli

Biznio raportas už 1940 metus iki gruodžio SI d.

(kaip įteikta

PASYVAS POLISŲ LAIKYTOJAMS. GAVĖJAMS IR KITIEMS

AKTYVAS. KURIS UŽTIKRINA PAŽADUS
VALSTYBIŲ VERTYBINIAI POPIERIAI
$1.147.603.320.93
J. V. Valdžios
$1,063.435.444.96
Kanados valdžios
....
84.167,875.97
KITI BONAI
......................................
1,947.840.273.5 1
J. V ..Valstijų ir Savivaldybių
98.597.960 88
Kanados Provincijų ir Savivaldybių
104.071.903.62
Geležinkelių
.....
556.382.872.40
Viešųjų reikmenų
....
709.433.300.58
Industrinių ir įvairiu
.
.
479.354.236.03
AKCIJOS.................................................................................................
86.359.622.68
Visos pirmenybinės ir garantuotos išskiriant $47.952.13
PIRMOJI PASKOLA NEKILNOJAMAM TURTUI .
937.226.443.47
Ūkiams................................................
82.104.425.08
Kitoms nuosavybėms ....
855.122,018.39
PASKOLOS POLISAMS
...........................................................
504,549,131.45
NUOSAVAS NEKILNOJAMAS TURTAS
430.945,055.68
Įima Bendrovės nekilnojamų turtų savam vartojimui ir namų
projektams
‘GRYNAIS PINIGAIS....................................................................
1 50.740.516.25
90^32.179.03
NESUMOKĖTOS IR ATIDĖTOS PREMIJOS .
PRIKLAUSA IR PADAUGĖJĘ NUOŠIMČIAI
. .
62.295.093.32

IŠ VISO

Ncw Yorko valstybės Draudimo Departamentui metiniame pareiškime).

REZERVAI POLISAMS. KAIP REIKALAUJA ĮSTATYMAI $4.665.558/
Suma. kuri su nuošimčiais ir ateities premijoms užtikrins
polisų apmokėjimų.
112.417,1
DIVIDENDAI POLISŲ LAIKYTOJAMS
....
Paskirti išmokėjimui 1941 metais.
REZERVAI ATEITIES IŠMOKĖJIMUI SULIG
139.378 189.86
PRIEDINIU SUTARČIŲ..................................................................
23.183 629.31
LAIKOMA BYLOMS
........
Čia jimamos bylos laukiančios įrodymų ir numatomos sumos
nepareikštoms byloms.
44.729,
KITOS POLISŲ OBLIGACIJOS . .
.
.
.
.
Įimti rezervai nelaimių ir sveikatos apdraudai. palikti
Bendrovėje dividendai, išmokėtos piemijos ir kt.
32.284.1
ĮVAIRIOS ATSAKOMYBES
.......
Neįskaitytos viršuj atsa"komybės, kaip priklausantys
ar susidėję taksai.

VISOS

ATSAKOMYBES

SPECIALŪS FONDAI
NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS

$5.357,791.636.32

IŠ VISO

.

.

$5.01 7,55 1.552.08

16.370 000.00
323.870 084.24

,

.

$5,357,791,636.32

NOTA.—Šioje sųskaitoje įiena ir $238.267.054.59 sudėti pas įvairius viešuosius
viršininkus, kaip reikalauja įstatymai
ir reguliavimo viršenybė. Įvesdinimai Kanadoie parodyti Šioje sąskaitoje, yra raportuoti sulig pariteto vertes.

Metropolitan Life Insurance Company
FREDERICK H. ECKER, Chairman o/ the Board

Leroy A. Lincoln, President
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1 Madison Avenue, Nevv York, N. Y.

I
D’Alton Corry Coleman

Frederick H. Eckbr, Nevv York, N. Y.
Chairman of che Board
Metropolitan Life Insurance Company
•Mitchell D. Follansbee, Chicago, III.
Member, Follansbee, Shorey and Schupp
Attorneys at Law
Joseph P. Day. Nese York, N. Y.
President, Joseph P. Day, Ine., Real Estate
Langdon P. Marvin, Nevv York, N. Y.
Member, Eramet, Marvin and Martin
1
Attorneys at Law
William L. De Bost, Nevv York, N. Y.
j
President, Union Dime Savings Bank
1 Jeremiah Milbank, Nevv York, N. Y.
į
Milbank & Co.
•Died Jan. 26,1941

Samuel W. FordycB, St. Louis. Mo.

Montreal, Canada. Senior VicePresident,
Canadian Pacific Railvvay Company
Nevpcomb Cailton, Nevv York, N. Y.
Chairman of che Board
Western Union Telegraph Company
Leroy a. Lincoln, New York, N. Y.
President, Metropolitan Life
Insurance Company
Harry W. Croft, Greenvvich, Conn.
Retired, formerly Chairman of the Board
Harbison-Mfalker Refractories Company
Thomas H. Bbck, Nevv York, N. Y.
President, The Crovvell-Collier Publishing
Company
WALTBR Ewing Hopb, Nevv York, N. Y.
Member, Milbank, Tweed and Hope
Attorneys at Law

Member, Fordyce, White, M.iyne, Williams
and Hartman, Attorneys ar Law

George McAneny, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Tule Guarantee aod Trasi Company
Robert V. Fleming, Washington. D. C.
President and Chairman of tbe Board
Riggs Naciona' Bank
Frederic W. Ecker, Nevv York, N. Y.
Vice-President
Metropolitan Life Insurance Company
WlNTHROP W. ALOBICII. Nevv York, N. Y,
Chairman of the Board
Chase National Bank of Nevv York
WilliaM W. Crocker, San Francisco, Calif.
President
Crocker First National Bank of Sao Francisco
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Amory Houghton, Corning. N. Y.
President, Corning Glass works
LOUIS S. ST. Laurent, Ouebec, Canada
Member, St. Laurent. Gagne, Devlin St
Taschereau, Attorneys at Law
Ernest E. Norris, Washington, D. C.
President, Southern Railtvay System
Thomas H. McInnbrney, Nevv York, N, Y.
Prasident, National Dairy Products Curp.
PltttlP D. Rbfd. Nevv York, N. Y.
Chairman of the Board
General Electric Company
JUAN T. Trippe, Nevv York, N. Y.
President, Pan-American Airways System
Webster B. Todd, Nevv York, N, Y.
President, Todd and Brown, lnc„ Builders

C.

Iliustracija vaizduoja Metropolitan Life In
surance Company generalines patalpas Nevv
Yotke. Vyriausi Biurai yra taip pat San
Francisco ir Ott.’vva. Kanadoje. Be to yra
daugiau kaip 1.100 apskričių ir atskirųjų
ruožų biurų visose Jungtinėse Valstybėse
ir Kanadoje polisų laikytojų parankumui.
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