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Graikijoj Žiaurios Kovos
Naujose pozicijose

NEP ATIKO
Užvakar "Drauge” paskel

bta korespondento praneši
mai iš Berlyno. "Vilnies”
Pruseika dėl šių pranešimų 
labai jaudinasi. Jis nuduoda 
tokį gerutį, jog jo nepažin
dami galėtų pamanyti, kad 
jis tikrai yra nusistatęs 
prieš Berlyno vedamą politi
ką. Deja, Pruseika pyksta ne 
dėl to, kad tos žinios iš Ber
lyno, bet todėl, kad jose pa
žymėti tie asmenys, kuriuos balandžio 30 dienos.
"Vilnis” dar taip nesenai agi Komisijos nariai pranešė, 
locijai panaudojo. jog ši rezoliucija, kurią pa

tiekė šen. Tobey, bus svars
toma pirmiausia tos dienos 
posėdy j.

... . ... , . , Iki to laiko, pasak jų, busmumstai pasigardžiuodami .... . , , , _ ,
.......................5 . . | atsiklausta valstybe departa

DR. GRINIUS
Štai dar taip nesenai ko-

kaišiojo visiems, jog, girdi, 
teisingų ir nuoširdžių asme- 
nvbių Lietuvoje nepersekio
jama. Jie visi laisvai dirbą 
ir net pensijas gauną.
\ Pavyzdžiais jie patiekdavo 

dr. Kazį Grinių, solistę Gri-. . . taip pat pastebėjo, jog Ame-
gaitienę ir kitus, kurie pri- .°___ . . ; __ r rika visados apsaugojo savo

prekybinius laivus.tapę prie naujosios santvar
kos. Vis tai buvo rinktinės 
asmenybės ir ne vieną šie 
pranešimai galėjo nustebinti.

Deja, dabar pasirodo, jog 
dr. Grinius, Grigaitienė ir 
kiti atsidūrė Vokietijoje, 
kur jų nelaukia jokia pra
banga ir malonumai. Vadi
nas, išsižadėjo komunistinės__________
laisvės ir pensijų. Na, irI
kaip gali neniršti “draugas” i Amerika SaugOS 
Pruseika.

JAPONIJA — RUSIJA
Japonijos — Rusijos su

tarties pastovumu šiandie 
perdaug pasitikėti nėra pra
smės, nes banditai sutarčių 
nepripažįsta. Rusija gi buvo 
pasirašiusi sutartis su Suo
mija, Lenkija ir Pabalčio 
valstybėmis, bet jos buvo 
pamirštos.

Tačiau ši paskutinioji su
tartis, kuri oficialiai paskel
bta Maskvoje, bet sudaryta 
Berlyne Hitlerio direktyvo
mis, turi tam tikros strate
ginės vertės, kuri kartais ga 
li iššaukti karinius žygius 
Ramiajam vandenyne.

HITLERIO PLANAI 1. I
Hitleriui svarbu atitraukti i a. x x., ,. ...... i tartis tuo tikslu sudaryta —Amerikos demesj įs Atlanto .

į Ramųjį vandenyną. Bet Ja- nea ej° ina‘ 
ponija jam visados prikišda-; •
vo negalinti nieko pradėti KINIJA
kol nebus sudaryta sutartis 
su Rusija. Maskva gi nesi-
rengė daryti sutarties su Ja- į tuviškųjų komunistų spau-
ponija be tam tikrų koncesi
jų Azijoje.

Berlynas pravedė propa
gandą, kuri prigavo net An
glijos ir Amerikos diploma
tus ir išgąsdino Maskvą. Per
eitą savaitę pasklido gandas 
jog Vokietija rengiasi ofen- 
syvai prieš Rusiją.

Jr štai Stalinas atsisakė

Amerikos lydimųjų laivų 
svarstymas senate atidėtas
WASHINGTONAS, balan- Į kos laivams, jei jiems suei-

džio 16 d. — Šiandie senato 
santykiams su užsieniu ko-
misija savo. posėdyje vien- pręsta klausimas ar yra tei- 
balsiai nutarė atidėti svars- sėta Amerikos alivams ga- 
tymą rezoliucijos, draudžiau benti karo reikmenis, 
čios panaudoti Amerikos lai
vus lydimaisiais laiavis iki '

Pasaulyj

mento nuomonės.
Atakos pavojus

Sekr. Early pabrėžė, jog
Prezidentas pareiškęs, kad 
šiuo metu Raudonojoj jūroj 
nėra Amerikos laivų. Jis

Prezidentas pabrėždamas 
pareiškė, jog šioji apsauga 
neturinti nieko bendro su- 
iitika.

Iš to kai kurie senatoriai 
daro išvadas, kad karo lai
vai bus panaudoti bet ku
riuo metu apsaugai Ameri-

savo ambasadą
LONDONAS, balandžio 16 

d. — Pranešama, jog Ameri
ka svarstanti pasiųsti savo 
jūrininkus saugoti Amerikos 
ambasadą Londone. Pana
šiai buvo pasielgta pereito 
karo metu.

Šiuo metu Amerikos amba
sada Londone nėra saugoma

KAIRO. — Anglų lakūnai 
susprogdino Valonoj, Albani
joj, 6,000 tonų prekybinį lai 

net paprastos policijos. Tuo i vą ir 7,000 tonų amunicijos 
tarpu visi svarbesnieji pas- 'aivą.
tatai Londone saugomi spe- e
cialios sargybos. MEXICO CITY. — fvyku-
--------------------------------------  šiam žemės drebėjime beveik
pavo planų išgauti iš Japo- v9is|(ai 9unalklnta9 Coliraa 
nijoa bet kokias koncesijas mie9tas, turėję9 15000 gy 
ir skubiai sudaryta sutartis
su Tokijo. Ar ji privers ja
ponus imtis karinių žygių 
Ramiajam vandenyne — sun 
ku pasakyti, bet kad ši su-

Rusų politikos pasikeiti
mas Azijoje aišku jau ir Be

"Vilnis” ir 
pakrikštijo

doje. šiandie 
"Laisvė” jau 
Chiang Kai-sheką liaudies iš 
daviku ir kalba apie nesuta
rimus Kinijoje. Tad, netek
tų perdaug nustebti, jei ku
rią dieną Rusijos koriuome- 
nė įžengtų Kinijon “gelbėti” 
Kinijos liaudį ir tuo pasitar
nautų Japonijai.

darytų galimas pavojus. 
Tačiau iki šiol dar nešs-

CHUNGKINGAS. — Mas
kva pranešusi centrinei Ki
nijos vyriausybei, jog Rusi
jos parama Kinijai bus .tę
siama.

VICHY. — Prancūzijos 
apsaugos ministeris gen. 
Huntziger išvyko Afrikon 
konferencijoms kariniais 
klausimais su gen. Weygand.

•
ROMA. — Anglijos laivy

nas, atėjo pagalbon apsup
tiems Tobruke anglams, ku
rie parodė vokiečiamsįr ita
lams smarkų pasipriešinimą.

1 ANKARA, Turkija. — Ofi 
dalieji sluogsniai pareiškė, 
jog nesitarta su Vokietija 
dėl nepuolimo sutarties.

BERLYNAS. — Vokieti
jos karininkai išlaisvinę bu
vusį Jugoslavijos premjerą, 
Cvetkovič, kuris pasirašė su 
tartį su Vokietija.

Naciai atakavo
šiaurės Airiją
BELFASTAS, balandžio 16 

d. — Pereitą naktį Vokieti
jos aviacija šiaurinėj Airijoj 
pravedė smarkias atakas pa 
likdama daug lavonų ir griū 
vėsių Belfaste ir mažesniuo
se miesteluose.

Belfaste sprogstamosios 
bombos apgriovė keletą ligo 
rinių, bažnyčių ir alikraščių 
įstagų. Nemaža bombų nu
mesta ir gyvenamose apylin
kėse.

Belfastas yra šiaurinės Ai 
rijos sostinė, ši Airijos dalis 
priklauso Anglijai.

C,Drau»ra!>'' A.cme telephoto i 
Kai vokiečiai Graikijoje pradėjo laužti britų graikų 

apsiginimo liniją, Graikijos ginėjai atsimetę taiso nau
ją liniją.

JUGOSLAVIJOS ANTROJI 

ARMIJA PASIDAVĖ
——** •*- - ' A. * • • — - . • *

Suimta daug anglų belaisvių

BERLYNAS, balandžio 16 
d. — Karo vadovybė šiandie 
pranešė, jog Jugoslavijos an 
troji armija kapituliavo ir 
atidavė savo ginklus prie Sa 
rajevo.

Oficialioji Vokietijos ži
nių agentūra praneša, jog 
Graikijos fronte suimta šim
tai britų belaisvių, kurių tar 
pe yra Australijos ir Naujo
sios Zelandijos karių.
Užėmė Sarajevą

Karo vadovybės komuni
katas sako, jog vokiečių 
kariuomenė užėmė Sarajevą, 
kuriame buvo persikėlusi Ju 
goslavijos vyriausybė.

Įtakingi vokiečiai reiškia 
abejojimo, kad bebūtų kur 
nors vieninga Jugoslavijos

Britai bombardavo
vokiečių bazes

LONDONAS, balandžio 16 
d. — Aviacijos ministerija 
pruneša, jog vakar orlaiviai 
atakavo tris sunkiai prikrau 
tus laivus prie šiaurvakari
nio Prancūzijos pajūrio ir 
jog du jų palikti beskęstą.

Pereitą naktį, pasak minis 
terijos, anglų lakūnai atnau
jino atakas ant Vokietijos 
laivyno bazės Kiel.

Vokiečių okupuotosios 
Prancūzijos pajūryj anglai 
numetė bombų Boulogne ir 
kitose vietose.

Anglai pareiškia, jog šiose 
atakose žuvo penki anglų or
laiviai.

vyriausybė ar vadovybė, ku
ri galėti tartis dėl taikos. . 
Pakeistas premjeras

Sakoma, jog gauta prane 
Šimai, kad Jugoslavijos 
premjeras gen. Simovič pa
keistas kitu generolu, o apie 
karaliaus Petro II apsisto 
jmo vietą esą nieko nežino
mą.

(Pranešimai iš Londono sa 
ko, jog Jugoslavijos kariuo
menė nustojusi būti vienin
gu ir organizuotu kūnu. Nuo 
šio laiko Jugoslavijos ka: 
riuomenė jau nebegaunanti 
įsakymų iš generalinio šta
bo. Tačiau esą tikimasi, jog 
paskiri Jugoslavijos kariuo
menės dalinai neduos vo
kiečiams ramybės).

Pasikėsinimas
prieš gen. Atonescu

BUKAREŠTAS, balandžio 
16 d. — šiandie premjeras 
gen. Antonescu pranešė, jog 
susekta sąmokslas nužudyti 
jį ir jo kabineto ministerius. 
šį sąmokslą rengę Geležines 
Gvardijos nariai.

šios žmogžudybės, pasak 
ministerio, turėjusios įvykti 
ateinančią savaitę ortodoksų 
Velykų iškilmių metu.

Premjeras praneša, jog 
šiuo metu Romunijos parei
gūnai gaudą sąmokslininkus.

Pereitą savaitę nužudyta 
vienas Bukarešto knygų par 
davėjas.

Anglai - graikai sulaikė 
vokiečių divizijų atakas

Vokiečiai fronto nepralaužę. Graikai 
pasitraukę

BERLYNAS, balandžio 16 Į tinka smarkų pasipriešini- 
d. — Vokiečių pranešimai mą, nors kiek anksčiau jie
sako, jog Balkanų fronte Vo 
kietijos kariuomenė, kovo
janti 150 mylių fronte, su-

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas Rooseveltas pareiš
kė, jog Vengrija užpuolė Ju
goslavija be jokio pateisini- 
nmo ir jog karo stovis eg- 
mo ir jog karo stovis egzis
tuoja tarp šių valstybių.

•
WASHINGTONAS. — šioj 

sesijoj kongresas gali praves 
ti prie įstatymo priedą, pa
ga! kurį kariuomenėn būtų 
šaukiami vyrai jaunesni ne
gu 21-35 metų.

88PRINGFIELD, III. — 
Manoma, jog netrukus bus 
pravesta įstatymas, kuriuo 
cigaretai Illinois valstybėj 
bus taksuojami 2 centus už 
pokelį.

•
WASHINGTONAS. — Pre 

zidentas Rooseveltas pakvie
tė Kanados ministerį pirmi
ninką Mackenzie King arba
tai.

•
ORANGE, Tex. — Rep 

Martin Dies praneša kandija 
tuojąs į senatų. Jis užimtų 
mirusio senatoriaus Morris 
Sheppard vietą.

•
SAN FRANCISCO. — Pran 

cūzijos vicekonsulas Bibly 
telegramoj Prezidentui Roo
seveltui pasiūlė pasinaudoti 
Prancūzijos bazėmis šiauri
nėj ir vakarinėj Afrikoj ir 
Indokinijoj.

Bulgarų kariai
eina Graikijon
ISTANBULIS, balandžio 16 

d. — Patikimi bulgarų sluo
gsniai praneša, jog Eulgari 
jos kariuomenė pradėjusi 
maršuoti Graikyon. Bulgarų 
kariuomenė įžengusi Traki
jon, kad užimtų teritoriją 
nuo Aleksandropolio iki Stru 
ma upės.

Turkijos politiniai sluogs
niai sutinka, jog šis Bulga
rijos žygis tolygus agresijai, 
bet duodama suprasti, jog 
oficialus paaiškinimas dėl 
Turkijos nesikšimo pasire-

pranešė, jog anglų-graikų ka 
riuomenės pasitraukusios.

"Balkanų fronte prasidėjo 
nauja fazė”, pareiškia vo
kiečiai.

KAIRO, balandžio 16 d. — 
Anglų generalinis štabas 
Egipte praneša, jog Graiki
joj vyksta aršios kovos tarp 
vokiečių ir anglų visam fron 
te.

ATĖNAI, balandžio 16 d. — 
Britų šaltiniai Atėnuose pra 
neša, jog vokiečių priešaki
niai mechanizuotosios ka
riuomenės daliniai deda di 
džiausiąs pastangas pralau 
žti frontą, bet atakos jiems 
nepavykusios ir frontas te
besąs išlaikomas.
Graikai pasitraukė

Graikų generalinis štabas 
pareiškia, jog graikų ka
riuomenė vakarinėj Makedo 
nijoj sėkmingai pasitraukusi 
į naujas pozicijas.

Prieš pasitraukdami, grai
kai padarę mechanizuotai 
vokiečių kariuomenei daug 
nuostolio.
Anglai praneša, jo vokiečių 

kariuomenės atakos ant de
šiniojo fronto kaskart stip
rėjančios.

Neoficialiai pranešama, 
jog anglų-graikų kariuome 
nės, palengva besitraukda- 
mos, smarkiai kovoja su vo
kiečiais, kad išlaikytų vokie 
čius nuo atkirtimo graikų 
kariuomenės Albanijoje. 
Pašauta 15 vokiečių orlaivių

Sakoma, jog italų kariuo
menė pradėjo atakas Alba
nijoje Argiroscastro linkui 
kurį graikai užėmė pereitą 
gruodžio mėnesį.

Atėnuose šį rytą paskelb
ta orlaivių pavojaus signa
lai, bet priešo orlaiviai nepa 
si rodė.

Vakar dienos orlaivių ko
vose suanikinta penkiolika 
Vokietijos orlaivių ir vienas 
Italijos. Sąjungininkų oriai 
vių aukų nėra.

ORAS
Debesuota ir galima lie

taus.
Saulė teka 5:07 vai., sau 

lė leidžias 6:33 vai.

mi?nt Balkanų entantatės 
nuc s ta tais galimas todėl, kad 
entantė išrišusi, kai Komuni
ja prisijungusi prie ašies.

I
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Amerikos lietuvių gyvenimas •* ir veikimas
PinSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

NftHh ęirift 1 kunigai dalyvavo atlaiduose.
Mvl III JIUv Daug žmonių ėjo prie šv.

Šv. Velykos prabėgo, kaip: Komunijos. Atsimindami su
bėga kiekvieno žmogaus gy- į vo brolius ir sesutes, kaca- 
venimas. Jos buvo šiemet po pavergtus, kreipėsi prie 
ypač gražios ir įspūdingos, j Visagalio, kad išprašytų nu
šiltas pavasario oras, sko- lonių ištverti prispaudimo
ningai parėdytas Viešpaties 
karstas ir gėlėse skęstąs di
dysis altorius, minių-minios 
žmonių per visas trejas mi
šias, šimtai žmonių einan
čių prie Dievo Stalo, darė 
galingo įspūdžio. Tikėjimas 
žmonių širdyse reiškia te
bėra gyvas ir jis stiprėja ne
žiūrint poros apsileidėlių el
gesio ir blevyzgų. Pametu
sių tėvų tikėjimą pks mus

naštą. Užbaigoje atlaidų da
lyvavo tėvas Justinas Vaš- 
kys.

Velykų šventę vietiniai 
labai pamaldžiai ir rimtai 
praleido. Bažnyčia buvo ku
pina žmonių per resurekci- 
ją. Tėvas Justinas Vaškys 
sakė pritaikintą pamokslą 
Didžiojo Šeštadienio vakare
ir Velykų dieną. Jo turinin- 

yra pora tuzinų, tačiau ir gį pam.olsslai ilgai pasiliks 
tie patys skursta dvasiniai vietos lietuvių atmintyje, 
ir protiniai ir netenka jokios Sesutės artistiškai išpuošė 
reikšmės. Pasiskerėčioja, aitorįua gyvomis gėlėmis, 
kaip girti ir dingsta be žy- Taipgi gv. Vincento choras, 
mės ir niekam jokios nau- vadovystėj Varg. A. Sadaus- 
dos neatnešę. Ką jie sukūrė j{O> per mįšias ir procesiją 
čia Amerikoj? Kokie jų dar-Įgražiai giedojo
bai, tegul patys į tai atsa-j _______
k°- Parapijos komitetas ir vi-

Klausant gražių skambių si parapijonai subruzdo spar 
velykinių giesmių nejučio- čiau pardavinėti laimės kny- 
mis prisimena Lietuva ir ją gutes, nes kortavimo pra- 
pavergusieji barbarai. Ko- moga su pamarginimais į- 
kios šiemet Velykos Lietu- vyks balandžio 27 d. 3:30 
voje? Skaudu ir liūdna apie popiet, mokyklos svetainėje, 
tai ir mintyti. Tikimės, kad atvyks svečių

Pittsburgiečiai rengiasi iš Pittsburgho ir apylinkės, 
prezidentą Smetoną sutikti. Parapija visomis jėgomis 
Iš šono žiūrint galima pa- rūpinasi laiku atmokėti nuo- 
tėmyti dikčiai keistenybių., šimčius ir šiek tiek suma

žinti parapijos skolą.

“Pažįstu aš vieną 
Tarp mūs čia panelių, 
Kurioji kasdieną, 
Prislėgti tą galiu!
Ką nors vis padarė 
Naudingo tėvynei,
Arba nors pabarė 
Tuos, ką yr’ tinginiai. 
Ką nieko neveikia,
Nork veikti ir gali,
Bei veikėjus peikia,
Ką myl’ savo šalį.
Ir šventą Bažnyčią, 
Šaltinį malonių,
Kurią Jėzus Kristus 
Įkūrė dėl žmonių.
Kad Jos Sakramentai 
Ir kiekis pastangų,
Į tą tikiu šventai...
Mus vestų į dangų...
O šioji veikėja...
(Ji yr’ ne žemaitė!) 
Vardu yr’ (daug spėja) 
Ona Unguraitė”.

tai nelaimingai kryptelėjo Iš philadelphiečių Lietu- sišliejo prie 
vieną koją, kad net ir da- vos prezidento sutiktuvių “pažangiečių,“ 
bar da — po dviejų savai- bankiete New Yorke daly- pradėjo politikuoti ir paga

liau pamatęs, kad visuome
nė visiškai atsitraukė, tai 
jisai, Savickas, visą mokyk-, 
los inventorių, knygyną, pi i-

čių vis kenčia įkyrų skaus- vavo tik K. Žemaitis ir du 
mą ir šlubuoja. Net gydyto- kiti viengenčiai, kurių pa-
jo pagalba nieko negelbsti. | 

Magdutė Griketytė paeina
vardės neteko sužinoti.

K. žemaitis yra šviesi ir

“komunistų,"; skriausta. Kaip teko girdė- 
vienu žodžiu ti, tai jau daroma pastan

gos pradėti kurti visiškai 
išnaujo vėl lietuvišką moky
klą, tik žinoma ateityje jau 
bus labai atsargus su “Cen- 
zuotais Mokytojais” kaip

iš garsiosios Zanavykijos. kilni asmenybė, karštas Lie- ną ir bendrabutį iš varžyti- Bronius Savickas. 
Jos keturi broliai: Justas, tuvos tėvynainis. Jis yra nių pardavė ir mokyklą lik- 
Petras, Juozas ir Jonas ko- andriejietis ir tarpe jų, ad- vidavo. Žinoma susidarė ke- 
vės kaip liuosnoriai - sava-! resu 1201 Green St., su sa- letą įimtų pesų įr i4važja.

vo. Šiandien visuomenė Uru-noriai » už Lietuvos laisvę. į vo žmona Emilija, yra savi- 
Jonas net žuvo už tėvynės ninkai moderniškai įreng
nepriklausomybę.

—
Pastaruoju laiku sunega- 

lėjo ir vyras biznierkos Jad- 
, vygos Čerebėjutės - Čiurlio
nienės, Antanas Čiurlionis, 

i čiurlioniai yra pavyzdin- 
1 gi karšti Lietuvos tėvynai
niai ir geri parapijiečiai Šv. 
Jurgio parapijos. Viena jų 
dukterų siekia vienuolės luo
mo, o kita yra slaugė.

Jadvyga Čiurlionienė per
gyvena skaudų moralį smū
gį. Kada bolševikai (dar

Svečias iš Lietuvos.

tos, taip vadinamos, Emi- gvaJaua Panašiu mokyklos
lia’s Hairdressing Parlor.

Koresp.

Uruguay
Susirūpinę Mokyklos 
Klausimu

DULR. Draugijos prisių 
tas mokytojas — direkt

Vietos karpatorusų (Ven
grijos gudų) laikrašty “Pra- 
vda’’ 8 balandžio tilpo straip
snelis apie Liet. Vyčių or- prieš užgrobsiant visą Lie-1
ganizaciją ir jos įkūrėją My- tuvą), užpuolę iš pasalų len- DR. VAITUSH, OPT.
kolą Norkūną, sykiu ir jo kus, buvo užėmę Vilniją, tai r

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

atvaizdas.

Savo laiku buvus bendra
darbė, philadelphietė, Julė 
Poškienė, dabar gyvenanti 
Maple Shade, N. Y., matyt, 
dar vis sugeba atsispirti gy
venimo sunkumams (nema
loni viešnia — liga nuo ke
letos metų nebenori apleisti

jos tėvą-senelį ir vieną bro
lį su kitais viengenčiais, kai
po susipratusius lietuvius, 
išvežė žiemos laiku nekūre
namuose prekiniuose vago
nuose į Sibirą!

I.IET( VIS 
AKU GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS

taisyme ir gydyme

sugriovimu yra smarkiai nu- ti.

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

Vieni pasirodys lepšiais, ki
ti apsukrūs biznieriai, o tre-
ti paprasti žiopliai. Prie ku- Girdigi 8ekma
rios rūšies manai prisidėti? dicnj B vietos Ue
Katalikai, kaip paprastai, j j .
mėgsta būti medžiojami. ikie.ių kortavimo pramogą,
Meškeriotojų nestinga, meS-jkurj įvykg balandžio 20 „ 
kerė ypač taikoma lepšiams. p.^ svetai.
Stebėtina, kad kai kurie liau -. vrs^s„-„
dininkų sulai tapo karsti i _________________
meškeriotojai. Asmeniškos
naudos, žinoma, negalima 
pamiršti. Grigaitis turėtų 
geriau informuoti savo vien
minčius ir juos gerai išbar
ti.

Wesl End
Balandžio 5, 6 ir 7 dd. bu

vo 40 valandų atlaidai Šv. 
Vincento bažnyčioje. Pa
mokslus sakė kun. A. Karu- 
žiškis. Pamaldūs parapijo
nai bažnyčią skaitlingai lan
kė rytmečiais ir vakarais. 
Sesutės paruošė mokyklos 
vaikus procesijai. Altoriai 
sesučių buvo išpuošti gyvo
mis gėlėmis. Visi Pittsbur
gho ir apylinkės lietuviai

Sis-tas, turįs santykį 
su lietuvybe

Philadelphia, Pa. — Ba
landžio 8 d. vienas vietos 
lietuvių netikėtai savo kny
gose rado juodraštį eilių a- 
pie labai užsipelniusią lietu
vaitę.

JT

Vienintele Lietuvių 
Wholesale Liųuor 
Įstaiga Chicagoje

Koncertas jurgiečių vai
kučių - muzikantukų, kuris 
įvyks 20 d. balandžio, “Lie- 

, , , . tuvių Muzikalėje svetainėj”,
jos butą...), ar ir šie jcaįp maĮOS> visais atžvil-
met tūli philadelphieciai nuo giaįs Gami.

jos gavo velykinius in eji nama ,0 koncerto puiki at-
mo laiškučius.

Gerai čia žinoma, ypač 
tarp jurgiečių, Magdutė Gri
ketytė pastaruoju laiku kop
dama laiptais į Apreiškimo 
Panelės Šv. bažnyčią, kaip

mintina programinė knyga. 
Programine knyga rūpinas 
kun. Jeronimas Bagdonas, 
vienas iš lyderių tų muzi
kantukų.

ir toiiregystę;

karStJ.

•EGZAMINAVIMO BCDAI

akla.

VALANDOS:

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

CONRAD
Fotografas

8tudlja įrengta, pir
mos rūftiea su mo
dernintomis užlaido
mis ir Hollywood i viešo mis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5888 

Bes.: - ENGIeuood 5840

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
lAekžAmlnuoti Jas modernUklausla 
metodą, kuria regtlimo mokslas 

gali sutelkti.
33 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie padalina 
visų akių {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chlcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč, ir 6e.«t: 9:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.

(Nurkaitis)

na pritaiko akinius. 
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKC 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

DR. S. J . GLORIOSO

'fį .
\ r

OPTOMETRIC 
EYE 8PEC1ALIST

CHICAGO:

881 South Western Avenue
TNr-ūionr — SEEIey 0*7(1 

MEItROSE PARK:

5 Broadway
Tclephooo — Molrose Park 6933

Didelis Pasirinkimas 
Naminių* Importuota 

lr Uetuviskų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernama. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

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

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 80. CALIFORNIA AVĖ.

TeL KEPublic 1538—0
J

PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTL

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI^ITC mū8ų Jūsų indeliai rflpes-
I I lxl I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento 1

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė (staiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. III.
Jos. M. Mozeris, Sec'y.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 0968 So. Taiman Avė.
Kės. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1 2423 W. Marųuette Road

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARls 4787
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vaL vakare

Tel. YARds 5921.
Res.; KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

• LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

ų 1446 So. 49th Court, Cicero
u Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

f 3147 S. Halsted St., Chicago
a Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

11 1—4 ir 6:30—8:30 vakare

Tel YARda 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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal eat&rtį.

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

Ofiso teL CANaI 2345
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—8 

Trečiadieniais pagal sutarti, , 
Rea. Tel.: HEMlock 1150 Ofiso TeL: R—*d TeL:

VIRginia 1886 PROipect 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS .

* 4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefofiias; HEMJbock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westera Avė.
' Ofiso valandos:

- Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 Iki 9 
Nekėliomis pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, IH

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

Sekmad. nuo 10 du 12 vai. ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

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

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARda 0994
Rez. t«L PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienąDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROipect 6737

< Namų tolažouM VOgiaU 2421

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

Gen. Skorupskis

J



Ketvirtadienis, bai. 17, 1941

Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos Įsteigėja
Jos Mirties Vienerlų Mėty Sukakties Proga 

a-
(Tęsinys)

vienuoliją, kur prasidėjo pa
garsėjusi šv. Kazimiero lei- 
tuvaieių seselių kongregaci
ja.
Kazimiera Kaupaitė Su Savo 

Bendromis Amerikoje.

DRĄFGAS n

KAIP GYVENA LIETUVIAI BERLYNE

Pusmetį pagyvenus tėviš
kėje, Kazimiera pradėjo vėl 
nerimti. Lietuvoje nebuvo 
vienuolijų, kur galėtų įsto
ti ir kaip vienuolė pasiauko
ti Dievo tarnybai. O rusų 
carų valdžia neleido naujų 
vienuolijų kurti. Jos mintys 
pakitėjo ir skrido į Ameri
ką, kur galėtų tikrai tapti 
vienuolė. Ji net meldėsi, kad 
Gerasis Dievas būtų tokis 
maloningas ir leistų jai grįž
ti ne į Scraton, Pa., pas bro
lį kunigą Antaną, bet į Chi- 
cego, III., pas nazarietes. 
Nors jos lenkės, bet pasimo
kinusi, ji galėsianti lietuvių 
vaikus mokyti lietuvių para
pijinėse mokyklose.
Pasiryžimas tapti vienuole 

mokytoja.
Kazimiera neliovė melstis 

ir lankė šventoves, nežiū- 
įint, kad kiti pasityčiodavo. 
Ji taip pat mėgdavo skaity
ti dvasinio turinio knygas ir 
ryžosi tobulinti savo sielą. 
Ji pagaliau įsitikrino, kad 
be konvento sunku iškilti to 
fculybėje, ir Dievui leidžiant, 
nusprendė vienuole mokyto
ja būti, ir tos minties ne- 
Lekeitė.

Apie tą laiką Fribourgo 
universitete, Šveicarijoje, 
studijavo iš Amerikos atvy
kęs jaunas ir ryžtingas ku
nigas Antanas Milukas. Ka
zimiera su juo buvo susipa
žinusi Amerikoje šeiminin
kaudama pas brolį kunigą 
Kaupą. Ji jam parašė laiš
ką, kuriame nuodugniai nu
rodė savo pasiryžimą tapti 
vienuole. Kunigas Milukas 
nusidžiaugė tuo laišku; ir 
kiti Fribourge esantieji lie

slų ir drauge ruošėsi religi
niam gyvenimui, kad vėliau 
įkūrus atskirą lietuvaičių 
vienuolių kongregaciją.

Tačiau susidarė svarbių 
kliūčių, nes Šv. Kryžiaus se
selės nesutiko priimti į nau
jokes nė vienos nenorinčios 
toje vienuolijoje pasilikti.
Visgi, Dievo Apvaizda bud
ri, ir ji parėdė, kad leidimas 
iš Romos buvo gautas ir'tiria kryželiais. Tie kryželiai

Daug atbėgusiu gimnazistu. - Veikia vaiku 
darželis. - Ruošias atidaryti mokyklą. - 
Kas kur išvažiavo.

Iš Berlyno kun. S. Yla ra
šo:

Kovo 8 d. mūsų
metų

Kazimiera Kaupaitė ir ki
tos dvi kandidatės: Judita 
Dvaranauskaitė ir Antanina 
(Jnguraičiūtė, iš Šveicarijos
į New Yorką atvyko spalio jai” suėjo puse 
28 d., 1905 m., o iš ten į Mt. • maldos vyksta normaliai. 
St. Mary’s Seminary, Scran- Choras kiekvieną laikotarpį 
ton, Pa., kur jos mokėsi auk paruošia naują repertuarą.
štųjų mokslų.

Prakilnius žygius Dievas

Kazimiera tapo priimta į 
uaujokes šv. Kryžiaus vie
nuolijoje.

Kiti rūpesčiai spietėsi, 
kaip įkurti naują lietuvaičių 
seselių kongregaciją, ir kur. 
Šveicarijoje mažai lietuvių, 
o Amerika toli. Gi Lietuvo
je po Rusijos carų valdžios 
režimu buvo uždrausta steig 
ti religines vienuolijas.

Nuostabūs Dievo Keliai.
Tuo metu Amerikoje lie

tuviai dvasininkai taip pat 
susirūpino lietuvaičų vienuo
lių kongregacijos įkūrimu, 
nes seselės mokytojos buvo 
labai pageidaujamos moky
ti lietuvių parapijinėse mo
kyklose.

Kai lietuvaičių vienuolių 
kongregacijos reikalas pagy 
vėjo, 1904 m., iš Jeruzalės į 
Ameriką atvyko kilnosios 
dvasios kun. dr. A. Staniu- 
kvnas ir apsigyveno Mt. Car 
mel, Pa. Lietuviai kunigai į 
jį kreipėsi, kad sutiktų pa

krito ir ant jaunųjų kandi
dačių čia Amerikoje. Reikė
jo daug pasiaukojimo dėti 
ir kančios kęsti, kad atsie
kus užsibriežtą tikslą. Iš ne
apykantos kas ten pranešė 
J. E. vyskupui Shanahan, 
kad tos trys naujos kandi
datės esančios lengvo būdo 
ir neatsakančios. Tačiau, jų 
vyresnioji Motina Cirilė vy
skupui parašė atitinkamą 
laišką, išgirdama jaunas as
pirantes — kandidates. J. E 
vyskupas Shanahan pakeitė 
nuomonę ir nusiramino. o 
kandidatės dėkojo Dievui už 
tyrimą šventuose jų pasi- 
ryžimuosee.

Šv. Kazimiero Lietuvaičių 
Seselių Kongregacijos 

Įkūrimas.
Išrinktuosius asmenis Die

vas tiria ir paskui laimina. 
Po vargų ir kančios nušvin
ta dieviškas palaiminimas. 
Kazimierai Kaupaitei ir jos 
bendrėms balandžio 1'5 d., 
1906 m., kunigas dr. A. Sta

Gavėnios giesmes vyrų cho
relis išpildo nepaprastai gra 
žiai. Į pamaldas įvedama ir 
solo balsų ir smuikos. Mu- 
zikaline dalimi rūpinas varg. 
Nakas ir adv. Skipitis.

Gimnazistams paskutinių 1 
dviejų klasių (tokių vien 
Berlyne yra 17) ruošiamės 
atidaryt kursus abiturai (su 
lig lietuviška programa) pa
ruošti. Valdžios pritarimas 
jau yra. Sekmadieniais vai
kų darželis taip pat veikia, 
kaip ir seniau. Dabar jam 
vadovauja Railienė.

Ypatingų nelaimių nėra. 
Esame kol kas sveiki.

Į užsienius išvyko šie 
žmonės: į Braziliją — kun. 
Barauskas, kun. Gurinskas, 
Tamošiūnas ir Grigaliūnas; 
jūrų kapitonas Labanaus

kas, Kuizinas, Vaitkevičius, 
pulk. Jurgutis su šeima; Is- 

parapi- panijon — kun. Sakevičius; 
Pa- Argentinon — Čibiras ir 

Mažosios seselės Sereikytė 
ir Rogalskytė, Iz. Grigaitis. 
Toliau visi keliai uždaryti. 
Konsulatai niekur jau ne
duoda vizų. Taip 14 pran
ciškonų (12 klier.) buvo ga
vę pažadus gauti vizas Ita
lijon (mokytis). Bet ir jiems 
atsakė. Į USA atrodo gali
mybių dar būtų, bet jomis 
leidžia naudotis tik žydams. 
Mūsiškiai tuo labai pasipik
tinę.

60-DIENŲ IŠMĖGINIMAS 
KOKYBĖS PATIKRINIMUI ANT

Servel BAZINIŲ Refrigeratorii,
DAR TIK KELIOMS DIENOMS... SKUBINKITE!

Tegu Servel, GAZINIS šaldytuvas

pats parodo kaip jis dirba jūsų virtuvėje.

sį aukoti lietuvaičių seselių . ,, A . . . , nukynas pranešė, kad J. E.kongregacijos steigimo rei- j, __  ___
' kalu. Jis nuo to sunkaus ir
atsakomingo darbo neatsi
sakė ir dėjo visas galimas 
pastangas aukotis prakil
niam darbui. Nuo to laiko 
j;s tapo būsimų lietuvaičių 
seselių globėjas, vadas ir

tuviai kunigai pritarė lietu- į t8vas‘ Jo ir J' E- vyskuP° 
J. W. Shanahan rūpesčiu 
rasta tinkama vienuolija, bū

vaitėms kurti vienuoliją.
Paulietės Seselės 

Šveicarijoje.
Kun. A. Milukas Kazimie

rai parašė ilgą laišką, deta
liai nurodydamas, kaip Švei
carijos seselės, po šv. Povi
lo globa, išganingai darbuo
jasi spaudos apaštalavime. 
Tos pačios paulietės seselės 
Šveicarijoje pasižadėjusios 
kunigui Milukui padėti net 
sukurti panašią lietuvaičių 
kongregaciją.

Kazimierą apgaubė ant
gamtinė palaima, kai ji ta- 
po pirmoji kandidatė vykti 
i Šveicariją. Vis gi jai rei
kėjo dar mokytis, įgyti dau
giau mokslo. Išgirdęs, jos 
brolis kunigas Antanas Kau
pas parašė: “Tavo sumany
mu vienuole būti ir vykti 
Šveicarijon mokytis, prita
riu. Tegul tau Dievas pade
da. Važiuok. Mokslą ir už
laikymą aš apmokėsiu.”

šv. Kryžiaus Seselių 
Vienuolijoje.

1902 m. spalio 27., tai is
torinė data Kazimieros Kau
paitės gyvenime, nes tą die
ną ji atvyko į Ingenbohl, 
Šveicarijoje, ir įstojusi į 
Šv. Kryžiaus seselių vienuo- 
hją, mokėsi pasaulinių mok-

tent, Mt. St. Mary’s Semi
nary (Marywood College), 
Scranton, Pa., kurią reikia
mai vedė Nekalčiausios Ma
rijos Širdies seselės.

Nuostabūs Dievo keliai ly
dino Kazimierą Kaupaitę su 
savo bendrėmis atvykti į šią

vyskupas Shanahan naujai 
lietuvaičių kongregacijai pa
siūlė Šv. Kazimiero vardą, 
pareikšdamas: “The name of 
St. Casimir is euphonious, 
appropriate and elegant.”

Be to, J. E. vyskupas Sha
nahan laiške (rūgs. 7 d. 
1906 m.) pasižadėjo rašyti į 
Romą, kad gavus leidimą 
kurti Šv. Kazimiero lietuvai
čių seselių kongregaciją. Ta 
žinia pradžiugino visus in
teresantus.

Gi balandžio 6 d., 1907 m., 
Jo Šventenybė Popiežius Pi
jus X davė leidimą kurtis

seselių kongregacijai, “ku
rios tikslas būtų auklėti ir 
mokinti vaikus lietuvių kal
toje.”

Tos trys kandidatės, atsi
žymėjusios moksle, pedago
gijoje, kilniose dorybėse ir 
tobulybėje, buvo vertos bū
ti naujosios kongregacijos 
įsteigėjomis, kurios rugpiū
čio 29 d., 1907 m., Nekal
čiausios Marijos širdies se
selių vienuolijos koplyčioje 
iš J. E. vyskupo Shanahan 
rankų priėmė juodą abitą su 
mėlyna juostele ir balta 
dangte apie galvą. Kazimie
rai Kaupaitei, J. E. vysku
pas Shanahan davė vardą 
Sesuo Maria; Juditai Dvara- 
nauskaitei, Sesuo Immacula- 
ta; Antaninai Unguraičiūtei. 
Sesuo Concepta. O kitą die
ną toje pačioje koplyčioje 
trys lietuvaitės seselės pa
darė profesiją, priimdamos 
neturto, skaistybės ir klus-

Valdininkams Univer
sitetas — Stalinui 
Pažinti

Skelbiama, kad ir Vilniaus 
valdininkams esąs steigia
mas sekmadieninis “mark- 
sistinis-leninistinis universi
tetas,” tarnaująs Stalinui 
garbinti. Toks “universite
tas” vekia jau Kaune, į kurį 
varu verčiami įstaigų valdi
ninkai. šiame agitacijos biu
re paskaitos skaitomos be
veik išimtinai maskoliškai, 
o “lektoriais” atgrūsti pa
tentuoti maskolių agitato
riai. Štai paskelbtas pasku
tinio sekmadienio paskaitų 
planas. Tik vieną paskaitą 
skaito kažkoks Plioplys lie
tuviškai, o visas likusias 
keturias maskoliškai tokie
“lektoriai:” Zelenov, Kursą- 

nov, Svistunov ir Laptuchov. 
Dabar, kaip matome, ir Vil
niaus valdininkai bus ver
čiami klausytis įvairių Svis- 
tunovų ir Laptuchovų agi
tacijos.

SERVEL, Gazinis 
šaldytuvas, apie kurį 

dabar visa Amerika kalba. 
Dirba tykiai, ilgiau nesu- 
genda. Išmėginkite savo 

namuose per 60 dienų.

štai proga išmėginti visus 
Servel patogumus. Visados 
turėsite pakankamai ledo 
“cubes”. Galėsit matyti kaip 
Servel užlaiko maistą švie
žų ir skanų. Tuo pačiu, su
žinosite kaip nepaprastai e- 
konomiškai Servel operuoja.

Taip pat sužinosite kodėl 
Servel yra geresnis už kito
kius šaldytuvus. Servel’io 
šaldinimo aparatas neturi jo
kių ratų ar judomų dalių. 
Maža gazo liepsna atlieka 
viską. Kas geriausia, Servel 
yra visiškai tykus, negali
ma girdėt jokio krutelėjimo.

Įsitikinkite patys ir dabar 
priimkit šj pasiūlymą. Kreip
kitės j artimiausią Peoples 
Gas ofisą, prie Servel par
davėjo, ar šaukite: Wabash 
6000. šis pasiūlymas tiktai 
trumpam laikui. Negaišinkit.

MOOHN COOKHV .. CONSTANT HOT WAfl8 .. RltNT MT«KJI«ATKX . . OAS MATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P H O h t A B A ' • A O O C

čios pirkėjus. Pilietei Kroku- nizacijos narių), kurie tikro- 
nienei buvę parduota iš kar-' vėje eina GPU žvalgybinin- 
to net 5 kilogramai cukraus,' kų pareigas.
tuo tarpu kai leidžiama par-
davinėti tik po 1 kg. Tai 
pastebėjusi kita tarnautoja 
— “komjaunuolė.” Tenka 
atkrepti dėmesį, kad net 
provincijos kooperatyvuose 
prisodinta “komjaunuolių” 
(komunistinio jaunimo orga-

Šv. Kazimiero lietuvaičių nybės įžadus.

YANKEES WIN OPENING BATTLE OF SEASON

("Uraugaji' Aeme tvicphoioj

Travis, shortstop of the Washington Senators, takes Myer’s, throw to retire Rolfe, 
New York Yankees’ third hasemen, in first inning of the season opener at Washing- 
ton, won by the Yankees 3 — 0. The umpire is Summers.

Žvilgsnis į praeitį turi 
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą^ mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

Vidiimiicsčlo Ofisas Atdaras Sekmadieniai nuo 11 Iki 4 vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

16 Vai. Malkų
Vežimėliui Gauti

“Tiesa” praneša, kad žmo
nės kartais turį išstovėti ei
lėse net “ligi 16 valandų,” 
kol gauna malkų vežimėlį. 
Pasak laikraščio, “Mažeikių i 
apskrityje kuro paskirta 
per maža. Ne visiems gyver. 
tojams jo ištenka. Biržų 1 
apskrityje jaučiama didelė 
kuro stoka, o iš kuro fon 
do paskirtas kuro kiekis yra 
per mažas. Taip pat didelis 
vargas yra ir su statybine 
medžiaga, kurios reikėtų 
naujakuriams troboms sta
tyti ir naujiems stogams 
padaryti. Kėdainių apskrity
je kuro klausimas ir gi yra 
opus. Sąrašus sudarius, pa
aiškėjo, kad paskirtas kie
kis yra per mažas.”

Cukrus Maišomas 
Su Druska

Kažkoks A. Tamulevičius 
“Tiesoje” rašo, kad Daugų 
kooperatyve pardavinėjamas 
cukrus, sumaišytas su drus
ka.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Baisogalos kooperatyvo 
tarnautojos apgaudinėjan-

Gaminame Pleltas tiktai IS 
dantistų receptų.

8(1 Dienų IšmČKlniimil. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 

sugrąžiname kiekvieną (mo
kėtą centą.

* CwY»iiAT.OMnAi*i«BKT*,MOme ,r Perdirbame senas 
’ pi.ritv pleltas. — Mėnesiniai mokes-

o. P. Johnson, Pren. čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental LaboratoriesVALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie Iki 8 vai. v

Vidumi. Ofisas:
Kasdien Iki 6 vai. 
Antrad l.r Ketvirtad. 
Iki 7-tos vai. vak.

INCORPORATED
Dldilsuid* Piritu (Hunlnlmo laborularij* PsMMilrje

1556 Mllwaukee Avenue — TeL ARM. 5550 
202 South State Street — Tel. »VEB. 4080 
4S31 Irving Park Boulevard — Tel. PAL. 4227 
So. SMe —404 E. 47th St. — Tel. ATL. 6880 

North Side — 4781 Broadway.
J?

%
KLAUSYKITE! - PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flcmtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnait? ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, niinoia

____ Tel. Prospect 4050
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytotų skai
čius!

* A.MLETO GIOVANNl OICOGKANI, 
Ijualieca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Rimties valanda
Retas kuris žmogus šiandien turi vilties, kad Balka

nų valstybės galės atlaikyti Vokietijos nacių “blitz- 
kriegą”. Graikų ir Jugoslavijos karžygiškos pastangos 
stebėtinai daug padarė. Nepaprasta tų tautų drąsa, di
delis ryžtingumas pasaulį stebina ir užuojautą iššau
kia. Tačiau reikėjo stebuklo, kad galėtų atsilaikyti 
prieš pragariškai didelę ir stiprią nacių karo mašiną.

Kai karas Balkanuose prasidėjo, mes aiškiai pabrė- 
žėm, kad Balkanų valstybių likimas daug pareis nuo 
to, kokias jėgas ten sutrauks prieš Berlyno-Romos ašį 
anglai. Tos jėgos neturėjo būti mažesnės, kaip nacių. 
Bet, pasirodė, kad anglai nedaug paramos tepristatė. 
Dėl to ir įvyksta taip, kaip mes anuo kartu rašėme. 
Hitleris Balkanuose aiškiai įsigali ir kerta sau kelius, 
kuriais eidamas su savo karo mašina Didžiajai Brita
nijai padarys daug nuostolių ir užduos jai didelį smūgį.

Netekus visų strateginiai labai svarbių pozicijų Bal
kanuose, anglai susidurs su didele problema. Jie galu
tinai turės apskaičiuoti, nes Vokietijos naciai visas sa
vo jėgas panaudos karui prieš jų salas ir kolonijas Af
rikoj. Žinant, kad anglai niekuomet nesijaudino kitų 
tautų ar valstybių padėtimi, bet tik savimi tesirūpino, 
ir dabar gali iškirsti tokį šposą, kuris pasaulį nuste
bins.

Jei jie aiškiai pamatys, kad neatsilaikys, galima 
lankti, kad Uhurchilas pasiūlys Hitlerini taiką.

Mat, anglai dabar daugiau teritorijų turi negu turėjo 
prieš karą. Hitleris taip pat Vokietijos ribas praplėtė. 
Tuo tarpu ir anglai ir vokiečiai kitų valstybių sąskai- 
ton yra laimėtojais. Kas atsitiko su mažomis valsty
bėmis ir, kas ir su Prancūzija ar Italija, vargu tai juos 
jaudina.

Jungtinės Amerikos Valstybės, žinoma, stipriai sto
vėtų prieš tokią taiką, nes ji būtų neteisinga, ji beveik 
mirtinai pažeistų pasaulio demokratiją ir daug tautų 
pražudytų. Jų žodis, be abejojimo, bus labai svarus. 
Tačiau, ar anglai skaitysis su juo ar ne, tai kitas yra 
klausimas.

Tokiai taikai Amerika pasipriešintų dar ir dėl to, 
kad ji skaudžiai paliestų jos prekybinius ir ekonomi
nius reikalus. Būtų paliesti ir jos saugumo reikalai.

žodžiu, gyvename begalo rimtą laikotarpį. Nežiūrint 
kaip pakryps Europos karo eiga, tai, ar šiaip ar taip 
kalbėsime, paliečia Ameriką, paliečia mus visus. Ir dėl 
to, Amerikos kontinentui reikia būti labai gerai ir stip
riai pasiruošusiam sutikti visokių nelauktų galimumų 
ir netikėtumų.

Teroro auka
Užvakar Chicagoje nužudytas italų laikraščio “La 

Tribūna” redaktorius Jonas F. Arena. Jis buvo užpul
tas gengsterišku būdu ir nušautas.

Nužudytasis redaktorius, kaip praneša dienraščiai, 
buvęs didelis Italijos fašistų priešininkas. Prieš juos 
jisai vedęs intensyvią kampaniją. Dažnai iškeldavęs jų 
ir net visos Berlyno-Romos slaptų agentų planus sabo- 
tažuoti ir kenkti Jungtinių Valstybių apsigynimo stip
rinimui. Jisai liudijęs prieš juos Dies komitetui ir da
ręs pranešimų saugumo departamentui. Dėl to ir neabe
jojama, kad jisai yra diktatorių vedamo teroro arba, 
kaip dabar vadinama, penktosios kolonos auka.
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Šis skaudus įvykis labai daug pasako. Jisai durte 
duria į akis kiekvienam šio krašto piliečiui ir nurodo, 
kokiais metodais diktatoriai kovoja Europoje ir kau 
jie tuos metodus perkelia į šį kraštą.

Tai verčia kiekvieną Amerikos pilietį susirūpinti, 
budėti ir dėtis prie vyriausybės vedamo krašto ap
saugos stiprinimo darbo, kuris dar labiau turėtą bū
ti suintensyvintas.
Tas įvykis, nėra abejonės, atkreips rimtesnio fede

ralinės vyriausybės dėmesio į penktosios kolonos veik
lą, kurios tikslas yra paruošti kelius užpuolikams, 
sprogdinti valstybes iš vidaus. Kam nežinoma, kad vi
dujiniai priešai valstybei yra daug pavojingesni, negu 
išlaukiniai.

Tragingai žuvusiojo kovoje su penktąja kolona re
daktoriaus J. Arenos šeima susilaukia gilios užuojautos 
ne tik iš spaudofe darbininkų, bet ir iš visos patriotiš
kosios Amerikos visuomenės.

Visa žmonija, prie maldos!
Tokį šūkį iškėlė Jo šventenybe Popiežius Pijus XII 

savo kalboje per Velykas. Jisai atsišaukė į visą žmo
niją melstis už greitą, bet teisingą ir pastovią taiką.

Tą Šventojo Tėvo šūkį stipriai parėmė Chicago He- 
rald American savo vedamuoju straipsniu, kuriam pa
vedė visą editorialų puslapį ir įdėjo didelį Jo švente
nybės atvaizdą.

Padaręs svarbesnes Popiežiaus kalbos ištraukas, pri
dėjęs savo gražias ir labai teisingas pastabas, Herald 
American redaktorius baigia savo vedamąjį šiais Po
piežiaus žodžiais:

“Melskimės nž ankstyvą taiką. Melskimės už vi
suotiną taiką; ne nž tokią taiką, kuri yra paremta 
destrukcija ir žmonių priespauda, bet už tokią taiką, 
kuri garantuoja garbę visoms tautoms, kuri paten
kins ją gyvybinius reikalavimus ir apdraus visų tei
sėtąsias teises”.
Nėra abejonės, kad šimtai milijonų tikinčiųjų paklau

sys Kristaus Vietininko balso, melsis už taiką ir Aukš
čiausias išklausys jų maldų.

Didžioji lietuvaitė
Prieš metus laiko mirė Motina Marija, Šv. Kazimiero 

Seserų vienuolijos steigėja ir ilgametė viršininkė.
žinia apie jos mirtį buvo skaudi. Ji tikrai liūdnais 

garsais nuaidėjo visoje lietuvių tautoje. Retas kuris 
sąmoningas lietuvis apie ją ir jos darbus nebuvo gir
dėjęs. Visi ją gerbė, visi aukštino. Tačiau, kai Motina 
Marija mirė, kai suvesta į krūvą jos nudirbti darbai, 
jos visi nuopelnai, kai iškelta jos kilni, tiesiog šventa 
asmenybė, tada dar labiau supratome, kad

Motina Marija buvo didelė lietuvaitė, didelė veikėja, 
vadovė ir darbininkė.
Jau metai, kai tos didžiosios lietuvaitės nebeturime 

gyvųjų tarpe. Tačiau jos pastangomis įsteigtos ir iš
augintos įstaigos mums tarnauja ir ilgai tarnaus. Mo
tinos Marijos atmintis visuomet pasiliks gyva lietuvių 
tautoje.

Brolių išdavikai
“Amerika” rašo:

“Chicagos komunistų “Vilnis” paskelbė vieno savo 
skaitytojo brolio laišką iš Lietuvos. Laiške pasako
mas tiesos žodis apie bolševikų vergiją. “Vilnis”, ga
vusi žinių, matyti, iš to paties nelaimingo savo skai
tytojo, skelbia, kad tas tiesą rašąs “nenaudėlis” 
anksčiau gyvenęs Chicagoje, sunkiai dirbęs ir už sa
vo santaupas Lietuvoje nusipirkęs ūkį, kurį dabar 
bolševikai atėmė. “Vilnis” jį niekina, kaip liaudies 
priešą.

Kaip pavadinti tą žmogų, kurs išduoda savo brolį 
komunistų agentams? Taip toli nueina komunistų 
sukvaišinti žmonės, kad išdavinėja brolius net už 
tiesos žodį”.

Grigaitienė
Amerikos lietuvių komunistų laikraščiai su ypatin

gu pasigerėjimu pabrėžė faktą, kad Lietuvos operos so
listei Grigaitienei paskirta pensija. Bet mes tikrai nu
sistebėjom išgirdę, kad toji bolševikų pensininkė jau 
paspruko iš Kauno ir gyvena Berlyne. Vadinas, Grigai
tienė Maskvos rublių neįvertino ir nepasidavė paper
kama.

•
Neužmirškime, kad Lietuvai Gelbėti Fondo rinkliava 

tebeina. Kas dar nėra fondo nariu, tepasirūpina juo 
tapti, sumokant bent vieną dolerį metams.

T<ptvir+nHiRn»R. bal. 17, 1941

(“Draugas”, balandžio 17 
d., 1916 m.).

386,000 kareivių dingo 
prie Verdūno — didžiausia 
kova visų laikų... Meksikos 
prezidentas Carranza šaudo 
į išalkusias minias... Pran
cūzijoje organizuojama mo
terų kariuomenė... Anglų 
laikraščiai ragina baigti ka
rą... Įtempti diplomatiniai 
santykiai tarp Vokietijos ir 
Suv. Valstybių... Japonija 
protestuoja prieš Suv. Val
stybių suvaržymą japonų a- 
teivių teisių... Didysis Penk
tadienis paskelbtas legališka 
švente Illinois valstybėje.... 
Bronx, N. Y., kalėjime įvyko 
kalinių riaušės...

•
Vokiečių komendantas Ba 

ron von Esebeck Kaune įve
dė griežtą kariuomenės tvar 
ką. Kai kurie paliepimai: Po 
9 vai. vąkare uždrausta vaik 
ščioti gatvėmis... Uždrausta 
pardavinėti varį. bronzą, dvi 
račius, automobilius, aliejų, 
pašarą, t.t... Visi karveliai 
per dvi dieni turi būti už
mušti... Gyventojai bus bau
džiami mirties bausme už 
plėšimą, už slėpimą rusų ka
reivių, ar už nepranešimą 
apie jų pasislėpimą.

•
Lenkų kunigaikštis Ponia

tovskis atvažiavęs į New 
York pasikalbėjime pareiš
kė, kad lietuvių tauta po 
karės susilauks geresnės a- 
teities.

Norwood, Mass. lietuviai 
surengė prakalbas, į kurias 
susirinko apie 300 žmonių. 
Kalbėjo A. Kneižis ir J. Ka
rosas iš “Darbininko” redak-

Po Svietų
Pasidairius

Brooklyn’o lietuviškų bal- 
šavikų gazieta labai nepa
tenkinta, kad tūlam P. Jan- 
čiui nepatinka naujas Lie
tuvos gyvenimas. Kodėl jam 
taip blogai?” — klausia 
Bimba, o į tą klausimą at
sako ano brolis J. Jančius. 
Štai kodėl:

“Pranas išbuvo Amerikoj 
17 metų. Lietuvon sugrįžo 
1929 m. Parvažiavęs pirko 
ūkį iš 30 hektarų žemės su 
geromis trobomis. Kiek vė
liau dar pirko dviese kitus 
15 hektarų. Vėliau jo pusi
ninkas atsimetė ir jis per
ėmė tą žemę.” Kiek dar vė
liau paskolino vienam ūki
ninkui 15,000 litų. Ūkininkas 
negalėjo gražinti paskolos 
ir siūlė pasiimti žemę. Tai
gi, darbštusis Petras buvo 
įsigijęs 60-70 ha žemės. O 
vėliau — žinote kas atsiti
ko : užėjo maskolių-utėlių 
armija ir Petrą Jančių ap
garsino.... buože.

Aš žinau, jūs taip pat ži
note daug balšavikų kapi
talistų Amerike. Jie turi 
biznius, namus, mašinas, 
banke pinigų. Tas pats drg. 
Bimba, sakoma, nėra pės

čias. Kažkaip jie būtų pa
tenkinti, jei kurią dieną atei 
tų koks utėlius ir pasakytų, 
kad ką įsigijai, tai ne tavo, 
ir, paliktų vienuose tik marš 
kiniuose?

Paklauskit ir drg. Bim
bos, kaip jis liiintų?

Dažnai mes patys pasigi- 
riam ir girdim kitus gi
riantis esant “100 procentų 
amerikonais.” Bet ką tai 
ženklina? Mahanojaus Saulė 
šitaip tlumočija:

“Šimt-procentinis ameri
konas yra tai vyras, kuris 
nuperka už 100 dolerių skal
bimo mašiną idant ant de
šimto procento sumažinti 
moteriai darbą. Po tam jis 
dirba 90 procentų sunkiau 
idant uždirbti ant išmokėji
mo skalbimo mašinos, štai, 
toks vyras vadinasi šimt- 
procentinis amerikonas.”

cijos... Worcester, Mass. lie
tuviai surinko T. Fondui 
$547.00... Roselando šv. Pet
ro ir Povilo dr-ja šventė 10 
metų sukaktį. Kalbėjo kun. 
P. Lapelis, Tautos Fondo 
pirm. dr. Rutkauskas, ir A. 
J. Sutkus... Fondui surink
ta $232.00...

Prašau Nesijuokti
— Ko verki, mažyti? —• 

klausia poliemonas vaiko, 
kuris verkė eidamas gatve.

— Nes mane pametė ir..
— Kokioj gatvėj gyveni?
— Nežinau, nes vakar tik 

persikraustėm į naują vie
tą... •

— Na, o kaip tavo tėvai 
vadinasi ?

— Nežinau, nes mama tik 
vakar ištekėjo....

Šeimininkė: Marė, iš kur 
dabar atėjo tau į galvą de
šimtą valandą ryte kojas 
mirkyti ?

Tarnaitė: Mat, šiandie tu
rėsiu pikčerius traukti.

Stalino naujas džiaugsmas

i
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

MANIEVRAI SU TANKAIS FORT KNOX

Lengvųjų tankų batalijonas Fort Knox, Ky., apylinkėse daro pratimus (manievrus)
narna mechanizuota artilerija.forto apylinkėse. Tai taip vac

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

lr koks buvo mano nustebimas, kai, atsidarius du 
rims, pamačiau kaip tik tą patį profesorių, kuris stovėję 
ten apačioj, šalia rūbų. Jis praėjo pro šalį, tarytum rna 
nęs būtų visai nepastebėjęs, ir atsisėdo prie katedros, bei 
paskum vėl pažiurėjo į mane tokiu perveriančiu žvilg
sniu. Ii taip kurį laiką žiūrėjo įsmeigęs akis. Nuo to je 
žiūrėjimo aš visa išraudau ir pamaniau, kad tai turi pa 
stebėti ir kiti studentai. Mano kaimynė, Grizelda Niko 
lajevna, tik pasižiūrėjo į mane nustebusi iš šono, bet 
nepasakė nė pusės žodžio.

Profesorius savo paskaitą pradėjo aiškinimu, iš ko 
kilo ir kaip susiformavo prancūzų chansons de geste. Jis 
skaitė su pusiau primerktomis akimis, net kiek monoto
niškai. Bet aš ir nesistengiau ką nors iš jo žodžių su
prasti. Aš tik taip sau laikiau rankoj paišelį ir šį tą ra
šinėjau, kad kiti manytų, jog suprantu, ką jis aiškina, -----
bet iš tikro stengiausi išanalizuoti jo veidą ir įspėti, ką VALANDĖLĖ SU ŽYMIUOJU NUMIZMATIKŲ
•jis galvoja ir ko yra matęs. Jo veidas buvo ryskus; jau w w
iš pirmo pažiūrėjimo buvo galima susidaryti įspūdį, jog 
jis turi būti žmogus nepaprastai tvirtos valios. Tačiau 
daugiausia už viską man patiko jo lūpos; jos buvo taip 
kietai sučiauptos, net ir tada, kai jis kalbėjo, jog, ro
dėsi, jos visai neatsivers. Žinoma, akis nesunku padaryti 
meilas, bet visuomet tikrąją žmogaus prigimtį parodo 
lūpų kampučiai ir jų raukšlelės. Jo kakta aukšta, beveik 
keturkampė, plaukai stovi kaip šepetys; akių gerai 
įžiūrėti negalėjau, nes jas beveik visuomet laiko užmerk
tas. Tačiau man rodėsi, kad jis pro vokų kraštelius vis 
nuolat į mane pasižiūri. “Gal mano kojinės kur prakiu
ro?” — blykstelėjo man galvoje išganinga mintis, ir aš

Dėžė išmesta ežero Vilnių sa surūdijusiais 
pinigais. - Viengungis turtuolis parduodu 
didelę brangenybę. - Ir valdžia padaro 
klaidu. - Iš saulėtos Kalifornijos i tolimu 
miestu numizmatiniais reikalais. - 
Cing... dng... cing... pabiro pinigai.

Seniai ieškojau progos, nuspirti. Na. ir įsibėgėjęs 
kada galėčiau patiekti ‘Drau kad gi duosiu! O, Jurgutė- 
go’ skaitytojams pasikalbę- liau! Dzing, dzing, dzing... į

laimingiems yra labai ir pel
ningas! Ir aš skaitausi vie
nas iš tų.
Ir valdžia padaro 
stambią klaidą

Amerikos Jungtinių Val
stybių valdžia sykį išleido 
pinigų laidą po dvidešimts 
penkis centus (kvoterius) ir 
per klaidą pamiršo tos lai
dos pasilikti pavyzdį. Klai
dą pamatė tik po keliolikos 
metų. Pradeda ieškoti bent 
vienos tos laidos monetos. 
Niekur neranda. Siūlo gana

jimą su northsaidiečiams ge- visas puses pasipylė surūdi- didoką sumą pinigų. Nieks
rai žinomu F. Smithu, apie ję pinigai! Nuo smarkaus 
numizmatiką, t. y. senų ir spirimo vieni jų sukrito į 
vertingų monetų rinkimą, vandenį, kiti sulindo į smė- 
kuriuo Smith užsiima per lį. Kelnes ir rankoves pasi

raitojęs šokau graibyti tuos 
pinigus iš vandens ir ran
kioti iš smėlio. Daug surin
kau, bet, žinoma, daug jų 

ir 
ir

atsargiai pasižiūrėjau į savo juodas, permatomas šilki
nes kojines, bet jose nieko ypatingo neradau. Tada man 
pasirodė, kad jo lūpos vos pastebimai šyptelėjo. Aš su
pratau, kad jis mane sekė ir mano judesius visai tei
singai suprato. Nors ta šypsena jo veidą darė tokį ma
lonų, bet aš to negalėjau pakęsti. Aš nuleidau akis į są
siuvinį ir ėmiau jame rašinėti visokius niekus. Taip aš
rašiau, kad tas žmogus, jei tik jam reikėtų, galėtų su daugelį metų. Pagalios, ga- 
ramiausia sąžine pasiųsti kitą žmogų, kad ir pačiai mir- v?s DKK klūbo paraginimą, 
čiai į nasrus, kad jis gali būti švelnus ir lipšnus, kaip vieną šventadienio popietį 
kūdikis; aš net sustačiau apie jį eiles ir dėl viso to ne- nuvykstu pas F. Smith.
paprastai įniršau. Kaip paprastai, durų var-1 Pas_lllko dar vandenyje

Pasibaigus paskaitai, profesorius atsistojo ir pats pelini suskambėjus, pasiti- smelyje. Parsinešęs namo 1
priėjo prie studentų, norėdamas su kiekvienu atsisvei- kusi mane maloni ponia Smi- suskaitęs radau viro devy-
kinti. Aš, tai numanydama, nulindau į pačią tolimąją au- thienė nuvedė į kambarį, kur "is dolerius ,r ponhiasde-
dftorijos kertę, nusisukau į langą ir dėjausi skaitanti radau Smith po pietų ilsin- ^*mts du ceI,tus- Vot tai tau
knygą. Tuo tarpu prie manęs priėjo profesorius. Aš pa 
sijutau tokia vienų viena, taip visų palikta, lyg būčian 
kur okeane. Iš auditorijos jau buvo išėję beveik visi 
studentai, tik Natočka dar krapštėsi apie savo knygas 
ir Grizelda Nikolajevna stovėjo prie sienos, kryžmai su 
sidėjusi rankas, ir žiūrėjo į mane. Jis ištiesė man ran
ką ir ją paspaudė taip smarkiai, kad aš vos nesurikau; 
be to, jis į mane pasižiūrėjo taip atsidėjęs ir perveria

tis. Pasisveikinę, pasidalinę 
naujomis žiniomis, priėjom

ir laimikis. Bet čia buvo 
nesvarbu kiekybė, bet koky

neatsiliepia. Tik po kiek lai
ko atsišaukia vienas numiz
matikas, kad jis turi vieną 
valdžion reikalaujamą mo
netą, bet siūlomoš pinigų su
mos nenori, tik reikalauja, 
kad jam valdžia nukaldintų 
tokias pat kitas tris mone
tas. Ką darys, peikia taikin
tis. Taip dabar ir randaši 
kur nors tos trys brangeny
bės, bet jų nieks nežino, nes 
tas buvo daroma paslaptyje. 
O, kaip aš dabar norėčiau 
turėti bent vieną tų monetų 
savo kolekcijoje, — pridū
rė Smithas šypsodamasis.

— Pastaruoju laiku, bū
damas atostogose saulėtoje 
Kalifornijoj, — tęsė Smith, 
— gaunu skubų nuo sūnaus 
laišką, kad kuo greičiausiai 
turiu skubėti į tą, ir į tą

prie reikalo. Aš persistačiau ncs visi Pin«ai gana 
Smith, kokiu reikalu apsi- ni ir turti° didel« vert« nu 
lankiau. ♦ mizmatik°Je- Pirmuosius,

kurie buvo žymiai surūdiję,
— Gimiau Lietuvoje, — pardaviau; gi su kitais pra- 

pradėjo F. Smith, — Prienų dėjau sekmingą senų mone- 
mai, kad aš baisiai išsigandau. Ir vis dėlto drauge pa- i ParaP^oa ribose. Užaugęs, prekybą. Pradėjau įdo-
jutau kažin kokį malonų, beveik svaiginantį laimės ,ai^.1L aU^e.IS. * V^. mautis numizmatika, į kurią

kau į šią salį laimes ieškoti. dabar visiškai pasinėriau iri.. , .
ir ją radau. Atvažiavęs pir del to labai džiaUg1Uosi tu- įduoda braneenvbe 
miausiai apsigyvenau She- ria eeru gekmiu KaS parauoaa ^“genyDę
boygan mieste, kur turėjau ' 8 * Metu - “«>
savo krašto pažįstamų, ir “ Seniaw vienas’ vėUau atostogas ir važiuoju. Nu 
nepoilgo susiradau vienoje ™ žmona, gi dabar jau ir su važiavęs per didelius sun 
dirbtuvėje darbą, šventadic- sūnumi darbuojamės numiz-
nių rytais, turėdamas liuoso n,at’kos srityje, 
laiko, labai mėgdavau vie- — žmona man labai, laba!

jausmą.
— A, tai tamsta, mažoji išdidi mergyte! — pasakė 

jis ir nuėjo. Jo akyse išskaičiau gilų, švelnų jausmą. Aš 
taip stovėjau kaip įbesta vietoje ir nebežinojau ko benu- 
sitverti. Tačiau vieną dalyką sumojau beregint — kad į 
jo paskaitas daugiau nekelsiu ne kojos.

Tuo !arpu prie manęs priėjo Natočka ir Grizelda Ni
kolajevna. -

Natočka, palik mus vienas, — tarė Grizelda įsa
kančiu tonu: — aš turiu su Aleksandra Lvovna pasi
šnekėti! ■* x

Natočka klusniai išėjo.
Grizelda Nikolajevna yra iaba; savotiška. Ji jau tu

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

«
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KAD ŠIRDĮ TAU SKAUSMAS...
Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus, 
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos,
Pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau,
O bus tau be žodžių kentėti lengviau.
Eik, bėgk prie galingos maldos;
Ramiau tau krūtinė vaitos!

Kaip balsamas sopulį kūne ramina,
Ir ugnį gesina, ir gydo žaizdas,
Taip alpstančią širdį malda atgaivina 
Ir gydo kančias paslapčiausias visas...
Bet tas josios galią tiktai tesupras,
Kas kruviną širdį marina.

Maironis

kumus pasiseka man tą ver
tingą monetą įsigyti; ban
kui užmoku stambią sumą 
pinigų; bet, kiek palaikęs, 
aš ją pardaviau dideliu už
darbiu, kas užmokėjo mano 
visą kelionę.
Viengungis turtuolis 
parduoda pigiai 
vertingą monetą

Kažin dėl kokių aplinky
bių vienas turtuolis pasi
skelbė pigiai parduodąs ver
tingą numizmatikoje mone
tą. Nieko nelaukęs vykstu 
pas jį. Ir pasiseka man tą j 
monetą nupirkti. Nesunku 
buvo man greitu laiku per
leisti kitiems. Uždirbau ke- 
turioliką šimtų dol. Geres
nis biznis, negu mano dirb
tuvėje, — prideda F. Smith.

— Prieš du metus, išlei
dome anglų kalboje knygu
tę apie numizmatiką “Unit
ed States Premium Coin 
Book”. Jei kas norėtų, gali 
įsigyti. Kaina 25c. Ji yra la
hai vertinga numizmatikoje, 
nes duoda visus nurodymus 
ir vertingų monetų kainas. 
Dabar turime paruošę spau
dai kitą, patobulintą knygu
tę, didesnio formato ir ver
tingesnę. Be to, Smith and 
Son vardu karts nuo karto, 
pasirodo ir angliškuose laik
raščiuose straipsnių numiz- i 
matiniais reikalais. Juos pa J

fe

nas pasivaikščioti. Mėgia- daug pagelbėjo šioję srityje,
miausia mano vieta pasi-' — tęsė F. Smith. — Kiek
vaikščiojimui buvfo Michigan tik pinigų sutaupydavome,
ežero krantai. Toje vietoje vis pirkdavome senas ir ver-
ežeras labai įdomus: naktį tingas monetas, kurias, kiek

ri 22 metus ir atrodo labai išmintinga. Filosofijos pro- vandu0 aukstaj pakiWavo ir pa,aikę Ir, la.

seminare profesorius jau pačią pirmąją valandą pasakė, vilnjg užliedav0 gana dido_ bai džiugu pa8akyti 9U ga.
kad ji turinti vyro protą, nors šiaip jis ją skaudžiai ką p|otą d|en0, metu n& didelin
įžeidė. ’ vanduo nusėsdavo, palikda- duodavome. Bet sykiu turė-

— Jei aš esu protinga, atkirto Grizelda jam. maa djdcų pakraščio plotą jome labai atydžiai sekti 
tai visai ne dėl to, kad mano protas būtą lygus ar pa- pagjvaikščiojimui. Toje vie numizmatinį vystymąsi, nes 
našus į vyro protą! Ar moteris neturi jokios teisės būt, toje ajį makmjail, pa. mažiausia8 „eaps.žiū-
išauklėta ir protinga? Bet kai mus nori pagirti, tai vis
sako, kad, girdi, mes turinčios “vyro” protą! Lyg mo
ters protas jau būtų niekam vertas, kaip žąsies?

Profesorius išgirdęs tokią aštrią ir nelauktą savo 
Žodžių kritiką, labai užsigavo ir atsakė netvirtu balsu:

— Bet, panele, juk tai buvo pasakyta tik taip sau. 
O tokį posakį, kokį aš pasakiau, ta prasme daug kas 
vartoja.

(Bua daugiau.)

toje aš vienas maloniais pa- bent mažiausias neapsižiū 
vasario rytais ir spaciruo- rėjimas galėjo atnešti dide- 
davau. Ir taip, vieną malo- liūs nuostolius. Reikia pri- 
nų rytą beeinant jau man klausyti prie numizmatinių 
įprastu paežerių, pamačiau organizacijų, atydžiai sekti 
neperdidžiausią dėžę, kaip įvairią spaudą, skaityti nu- 
kad mes čia vadiname keną. Į mizmatinę literatūrą, gerai 
Pamaniau sau: na gt bandy- pažinti pinigų kalimo isto- 
siu įsibėgėjęs ją paspirti; riją r žodžiu, tai didelis, pai- 
nigt^siu, kaip toli galėsiu aus ir suokus darbas. Bet

Modernlšklausl frengimal 

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška f staiga

Marty's Beauty 
Šhop

«321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPub ic 9202
Mary Sucttla. savininkė

ruošia spaudai mano sūnus.
F. Smith buvo neseniai 

grįžęs iš Meksikos, iš kur, 
tarp kitų suvenyrų, parsive
žė ir meksikoniškos, kuria 
malonioji ponia Smithienė ir 
mane pavaišino.

Padėkojęs F. Smith už į- 
domių numizmatinių žinių 
suteikimą, palinkėjęs pasiek 
ti šioje srityje pačių aukš
tumų, o Smithienei padėko
jęs už vaišes skubėjau na
mo, kad šį pasikalbėjimą 
perduoti visiems dienraščio 
“Draugo” skaitytojams.

Smith yra didelės įmonės 
savininkas ir vedėjas. Įmo
nę per daugelį metų vedė 
sykiu su žmona, o dabar ir 
su sūnumi. Įmonė vadinasi 
Perfection Furniture Co. Jų 
dirbtuvėje dirba ir keletas 
lietuvių. Išdirba puikiausius 
namams baldus. Adresas 
2267-69 Clybourn avė. Telef. 
Diversey 2097.

Smithai yra labai malo
nūs ir vaišingi northsaidie
čiai. Ltetuvytls

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu 
ri apsigimklnoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jan kalaviju. 
Tuomet laimėjimas bus jo 
pusėj. Butegeidis,

Žemaičių kunig.

KNYGOSl KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos 
literatūros Ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelių lietuviškų knygų spausdinimai, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar. lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........$1.00
2EMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi..................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusk ...........$1.00
VAI2GANT0 RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................$1.00
V. KREVfiS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO U2RASAI — Pr. 2adeikis, I t,

(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi....................... 75c

EILfiRASČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................. 60
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.............. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi .................................................................50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.............................35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi.................................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .......................................................35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m.......................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25
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JAU 35 METAI LIETUVIU KATALIKU 
ORGANIZUOTAM VEIKIMUI AMERIKOJE

LRKSA organo "Garsas” nuo katalikų draugysčių bei 
redakcijos knygynėlyje Wil- Susivienijimo kuopų”.

Tarp svarbiausių nevažia
vimo į dr. šliupo organizuo- Į 
jamą Phila. seimą protoko
le nurodytos sekančios: “Dr. 
Šliupo ir jo partijos siekiai, 
uždaviniai, politikos pasiel
gimo būdai yra priešingi ka
talikų siekiams ir t.t...

Jeigu socialistai nenori 
nenori nieko bendro turėti

kės Barre, užtikau 96 pusla
pių leidinėlj, pavadintą:
"Pirmasis Amerikos Lietu
vių Katalikų Kongresas”.

Knygelė dedikuota a. a. 
kun. Aleksandro Burbos, 
kaipo uoliausio Amerikos 
Lietuvių Katalikų organiza
toriaus, atminimui, šiame 
leidinyje patalpinti 9-ni kon
grese skaityti referatai, pil su dr. šliupu ir laisvania 
nas pirmojo katalikų kon niais, tuo labiau katalikai 
greso protokolas ir kongreso, tos pirminystės neprivalo 
rengimo istorija. Pirmasis trokšti.
Lietuvių Katalikų Kongre- Gyvename svetimoje ša 
sas laikytas Wilkes Barre. ,yj£. n8ra {ja tokio veiki.
Pa., salėje Concordia, 1906 mo, kura priverstinai vestų 
metais, balandžio mėn. 17-18 
dienomis.

PADIDINUS ATLYGINIMĄ APSISAUGOTA NUO 
STREIKO

prezidiuman buvo išrinkti: 
kun. Kuras, kun. Dargis, Jo
nas Jonaitis, Marcinavyčia 
lr Juozas Kinčius. Išrinkus 
delegatų įnešimų ir spaudos 
komisijas kongresas pradė
jo savo darbą.

St. Gabaliauskas 
(Toliau bus)

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktį Minint

A. a. Motina Marija

(“Draugas” Acme tel^nhofn 
U. S. Steel, Bethlehem ir kitos stambiosios plieno 

kompanijos apsidraudė nuo streiko padidindamos dar
bininkams atlyginimą — 10 centų daugiau už darbo va
landą. Phillip Murray (dešinėje), CIO prezidentas, ste
bi, kaip Carnegie Steel Co. prezidentas J. L. Perry pa
sirašo padarytą su unija sutartį.

į vienybę kariaujančią tarp 
savęs partiją. Pačioje Lie- 

Kadangi šiemet sukanka tuvoje (tuomet rusų caro 
35 metai, nuo surengimo pir valdžios spaudžiamoje) tarp 
mojo lietuvių katalikų kon- lietuvių nėra vienybės —;
greso Amerikoje, tai visiems kaip gi galima reikalauti, Mūsų Tėvynė svetimiems pa Ar begali būti rasta tin-
bus įdomu arčiau susipažin- kad Amerikos lietuviai su- teko ir namai mūsų atėjū- kamesnių žodžių ir šių die-
ti su pirmojo kongreso nu- eitų vienyben tokiuose rei- nams. Pajungę mūsų spran- nų mūsų gyvenimui apibu-
tarimais bei tų laikų veikė- kaluose, kurie patys neturi dus važinėja mus: nuvargu- dinti. Ta pati nelaimė tik
jų mintimis, kurių tiek daug
ir tokių gražių buvo pareikš
ta pirmajame kongrese.

Trumpa I kongreso 
rengimo istorija

Scrantono diecezijos Tė
vynės reikalų šelpimo komi
tetas (kun. A. Kaupas, kun. 
J. Kuras ir kun. V. Vizgir
da, rodos, visi mirę) 1906 
m. vasario 13-tai dienai su

są vyje vienybės”. siems neduoda poilsio (Jer. kitokiame fone užgulė ir da-
35 metų patirtis rodo, kad R»U<L 5). Tokiais žo- bar mūsų tėvynę kaip ir

tai buvo laimingas nutari- džiais dejavo Jeremijas ke- prieš 35 metus, 
mas, nes per tuos 35 metus 11 šimtai metų prieš Kristų,

JUOZAPAS MILLER

Mirė bai. 15. 1941. sulaukęs 
44 metų amžiaus.

Oimęs Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr., Šėtos miestelio. 
Amerikoje išgyveno 12 melų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolį Steponų ir jo šeimų — 
\Vindsor, Canada — ir kitų 
giminių ir duug draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 4605 South Hermi
tage Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 19 d. Iš koplyčios 
8:30 valandų ryto bus atlydė
tas j švento Kryžiau* parapi
jos bažnyčių, kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už vei ion'o 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j švento Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvuutt šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; Brolis Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YAKds 1741.

Švento Kazimiero Seserų Kongregacijos 
Įsteigėja ir Motina Generalė 

(Mirė 1940 m. bai. mėn. 17tą d. 9:00 vai. vak.)

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

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

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

lietuviai katalikai susiorga 
nizavę į savo centralinę Fe
deraciją lietuvių tautai at
liko neįkainuojamos vertės 
darbų. Reikia labai abejoti 
ar katalikai, susivieniję su 
dr. šliupo vadovaujamais tų 
laikų tautiečiais būtų tiek

netekus žydams tėvynės. Ar 
galima rasti paveikslą la
biau tinkantį mūsų padėji
mui ? Žydams nors buvo lem
ta naudoti ant savo žemės, 
mums gi teko bėgti į užma
rins, kad paleisti liuosai 
skaudų savo balsą, nes ant 
savo dirvos nė raudoti mums 
nevalia.

Nelaimė mūsų tėvynės su
jungė čia mus, gelbėti pa-

saukė Wilkes Barre Amen-., -. gero nuveikę del savo tevy-kos lietuvių kunigų pasita- °.... nes Lietuvos — istoriškų sūrimą, kuriame ir buvo nu- ........................................v ... , . puolimu, ir tada, kaip ir siantarta sušaukti pirmą kata-... , _ dieną rusų spaudžiamos,,- - . -
likų kongresą. Progą šiam R nuyeikgtNe tys save ir savo prispaustus
pasitarimui davė dr. šliupo 
drauge su kun. Kaulakiu or
ganizuojamas Philadelphijo-

kiekvienoje vienybėje 
lybė.

je lietuvių seimas, į kurį bu- Kongreso atidarymas
vo kviečiama ir katalikų vei
kėjai bei kunigai.

Po ilgų diskusijų, kaip pa-

ga. brolius. Išmėtytas mūs jė
gas sutelkime į krūvą, at
liekamą skatiką dėkime ant 
tėvynės aukuro, energiją ir

Po iškilmingų pamaldų su 
dideliu paradu, kuriame da
lyvavo ir Scrantono vysku
pas J. E. M. Hoban, kongre
so delegatai miesto gatvė
mis nuvyko į posėdžių salę. 
Buvo jau 12 vai., kuomet 
vysk. Hoban atidarė kon
gresą pavadindamas “lietu
vius kankintinių paderme ir 
ragino, kad savo prisirišime 
prie švento katalikų tikėji
mo ir savo tėvynės sektu- 
mėm savo bočių pėdomis”.

Kongresą atidarius ir pa
tikrinus mandatus kongreso

Liūdinčios,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS.

sakyta lietuvių kunigų su
važiavimo protokole, nutar-

Balandžio 17-tą dieną į stiprybę savo pašvęskime 
pirmąjį lietuvių katalikų pažadinimui tėvyniškų jaus

mų mūs atšalusių brolių šir
dyse, o išpildysime, ko šian
dien tėvynė nuo mūs reika

kongresą į Wilkes-Barre su
1945 We»t 35

sirinko 120 delegatų iš be
veik visų Amerikos lietuvių 

ta: “į rengiamąjį Philadel- kolonijų. Kongresas buvo lauja”. 
phijoje seimą kunigams ne- pradėtas 9 vai. iškilmingo- 
važiuoti ir persergėti prieš mis pamaldomis lietuvių Šv. 
važiavimą katalikų organi- Trejybės bažnyčioje. Prieš- 
zacijas ir šiaip lietuvius ka- k°n8resini gražų pamokslą
talikus... sušaukti Amerikos pa3ak5 kun- Kazimieras-Ur 

bonavičius (dabar “Darbi-

ALL MAKiS-NIW». REBUILT

TYPEVVRITERS
A D D I N G MACHINES

ADVANCED PHOTOGftAPHY 

l.()WEST POSSIBI.E PRK ES 

PHONE I.APAYETTR 2813 o

lietuvių katalikų kongresą į 
Wilkes-Barre 17 d. balan-

ninko” vyr. redaktorius). 
Štai kelios to pamokslo 

džio, po 3 atstovus nuo pa- ištraukos: “Atsimink, Vieš- 
rapijų ir po 1-ną atstovą patie, kas mums atsitiko.
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SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus paš*n 
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 ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero.

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

IUVIUI (AtRV •HI-MAI MtV-HACMIMI •VAtANIIC

*CTAD typewriter 
company

ROBUT c. OOLMLATT,

IM W. MADISON ST.

.t
Phone DEARBORN P444

UTIM ATI!—PRE |-DIMONST«ATION

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

BARBORA JOMANTIENE 
(|s> tėvais .lurkaltė; gyveno n.» 
antrašu: 3434 S. Parnell Avė.)

Mirė bai. 14 d.. 1941. 8:30 
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Uimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Judžių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Jonų; 5 sūnus — Bruno 
tr marčių Martlių Stanislovų 
ir marčių Marie, VValter, mar
čių Helen, Jonų. marčių l.u- 
cllle ir Kazimierų; 4 anūkus; 
seserę Anelę Militsklenę; švo
gerį Vincentų: brolį Antanų 
Jurkų ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje paliko se
serę Apolonijų šveikuuskienę 
Ir jos šeimų.

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

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanica Avė.
laidotuvės įvyks šiandien, 

bai. 17 d., 1941 m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 

Šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės,'.

Nuliūdę: Vyras Sūnai, Mar
čios. Anūkai, Se-erys, Brolis 
Rvogcrls Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YAKds 1 138-39.

VISOSE MIESTO DALYSE

JONAS SKINDER
(3352 So. Morgan Rt.; pirmiau 

gyviitn Momr4iee, III.)

Mirė bai. 16 d., 1941 m..
11:30 vai. ryto. nuluukęs 67 
metų amžiam,.

Oimęs Lietuvoje Kilo Ift 
Vilniaus apskr., Yeneske pa
rapijos.

Amerikoje Iftgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime; 

rescrs sūnų Bruno Beiunskl 
ir Jo moterį Stella (po pir
mu vyru Paukfttlenė); sesers 
sūnų Kazimierų Belum-ki tr 
jo Seimų tr kitu giminiu Ir 
daug draugu Ir pažįstamų.

Kūnas paftnrvotas namuose: 
4 5 30 So. Honor* St., tel. Iji- 
favette 3525.

Ijitdotuvės įvyks šeštadieni, 
balandžio 19 d. Iš namų 9:30 
vai. -v,n tais atlvd'tas į šven
to Kryžiaus parapijos bažnv- 
člų, kurioje įvvks gedulingos 
pamnlilos nž velionio sle'ų. Po 
puinaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvautl ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesers Kūnai Ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. tel. YARds 1741.

•AKT, niD. LAIDOTUVIŲ DIUKTOUAI

KELNER - PRUZIN
•erlaulM Patanuvteaa — Moterį* pataraaaja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS 
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

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

I

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN£ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
p NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4318 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel, YARda 4908
LACHAVVICZ IR SCNAI 

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestem Avenue 

Tel. LAFayette 8024
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano Įuoti pradėsime laiku, ly

giai 8 vai. vak. Programoje 
dalyvaus žymūs solistai.

Parapijos pirmas ir pa
vasarinis piknikas bus ge 
gūžės 4 d., Vytauto parke.' 
Kviečiame visus iš anksto: 
dalyvauti. Rap.

naujienos
ŠŠ. Petro ir Povile lietu

vių parapijos žmonės Vely
kų šventę labai gražiai ir 
iškilmingai praleido. Prisi
kėlimo apeigas ir mišias Ve
lykų rytą atlaikė vikaras 
kun. P. Gasiūnas, o gražų
ir šventei pritaikintą pa L, Vyčiu šokiu 
mokslą pasakė kleb. kun. A. .
M. Linkus. Garbės žodis pri- VSKaTaS 
klauso mokytojoms Šv. Ka
zimiero seselėms už priren- 
gimą skaitlingo būrio vaiku
čių procesijai ir už išpuoši
mą altorių gražiai gėlėmis 
ir įvairiais žaliumynais. Pa
rapijos choras, kuriam va 
dovauja muz. S. Ra;la, ste
bėtinai gražiai giedojo mi
šias ir kitas Velykų gies
mes. Parapijiečiai Velykų

Cicero. — Už vienos sa
vaitės, tai yra, šeštadienio 
vakare, balandžio 26, įvyks 
Lietuvos Vyčių vietinės kuo 
pos “Third Annual Lazy 
Daisy Dance”, parapijos sa
lėje.

TARP VELYKŲ LELIJŲ

Julia Navratil tarp Velykų lelijų Chicago parkų dis
trikto vykdomoje 29 oje Velykų ir pavasario gėlių paro
doje Garfield ir Lincoln parkų gėlynuose. Paroda tęsis 
iki balandžio 20 d. vakaro. Lankymas neapmokamas. 
Sekmadienį nuo 8:00 ryto iki 10:00 vakaro.

Komisija darbuojasi, kad r e».. v.
vakaras būtų sėkmingas, JO. LiHCdCJO ZlflUiCS 

nes, kaip girdėt, bus daug Sočikagiečiai Velykas gra- 
svečių iš kitų kuopų: Brigh- žiai praleido. Ypatingai pa- 

dienoje parapijos išlaikymui ton Park, Marąuette Park, maldos bažnyčioj per visas
sudėjo $850.68. Town of Lake, West Side, tris dienas daug neišdildomų

----------- 18-tos, North Side, Rose- įspūdžių suteikė.
Keliais žodžiais primena- land, Indiana Harbor ir net

me visiems, kurie dalyvaus iš Kankakee. Bus gera pro 
klebono pagerbimo • bankie- ga susipažinti su svečiais,

Linksmas pavasario 
šokiu vakaras

Rengia Unity L. B. Klū
bas šeštadienio vakarą, 19 
balandžio, klūbo salėje, 4558 
So. Marshfield Avė. Rengi
mo komisija ir klūbo pirmi
ninkas Čirvinskas nuošir-

Velykų rytą rezurekeija 
įvyko 5:30 ryto. Žmonių pri-

te, kad jau viskas prireng-jdėl to iš anksto rezervuo sįrinko pilna bažnyčia, net džiai visus užprašo atsilan- 
ta: gardi vakarienė, graži kitę šeštadienį, balandžio 26, vietų trūko. kyti ir užtikrina, kad visi
programa ir šokiams paimta ir atvažiuokite į Cicero Vy-i Altoriai artistiškai, sese- būsite patenkanti. Ypatingai 
gera orkestrą. Bankietas pa- čių šokių vakarą. Plunksna įįų mokytojų buvo gėlėmis lietuviškų šokių mėgėjai ne
gerbimui kleb. kun. A. M.-------------------- Į išpuošti. Mokyklos vaikučių praleiskit. to linksmau'4 va-
Linkaus jo gimimo ir vardo, Tikybinis abejingumas y- procesija puikiai priruošta, 
dienos proga įvyksta bal. į ra nusižengimas tikybai, j choras, vedamas varg. K. 
19 d., 1941 m., parapijos sa- Kas neutralus tikėjime, tas Gaubio, gražiai mišias ir Ve
lėję. Prašome visų nesivė-įyra Dievo priešas. Maudei ! lyk ų giesmes giedojo.
---------------------------------------------------- s------------------------- Kleb. kun. M. Švarliui į

\Į dvasinę pagalbą, buvo atvy
kęs kun. Cibulskis.Dolly Jacobs, Laukiniu Žvėrių Treniruotoja

Per pirmas mišias choras 
ir Švento Vardo dr-ja ėjo 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos.

karėlio. Vienutė

Nuoširdi padėka
Žinau, kad neįstengsiu iš

reikšti dėkingumo už suruoš 
tą man “shower party” Ven
geliausko svetainėj.

širdingiausias ačiū mano 
sužieduotinio mamytei K. 
Dcringienei už brangią do

Pranešimas lietuviams 
ir nariams Lietuviu 
Prekybos Buto

Lietuvių Prekybos Butas
turės narių susirinkimą bal.
18, 8:30 v. v., Dariaus-Girė-

| no svetainėje, 4416 S. West-
, ern Avė. Šiame susirinkime

„ , bus padarytas pranešimasBalandžio 27 d. Sv. Tere- . ■ . , . , . .apie profesionalų ir biznie- ses moterų ir merginų soda- . ~,. .. rių Telephone Directory. Pakoja rengia balių su šokiais . . . , , ,.... a i marginimui bus rodoma fil-parapijos svet., 88th Mar- ° ,1 1 J ma “Coast Guard Soundquette Avė. Grieš Hal-Eb- 
ert’s orkestrą. Bus “door 
prizes” ir kitų laimėjimui 
dovanų. Kviečiame visus at
silankyti.

Film”.
Prekybos Butas į šį susi

rinkimą kviečia atsilankyti 
ne tik narius, bet ir jų drau-

Šokių komisija: L Wpnz- gus, kurie suinteresuoti Chi-
er, A. Svereckaitė, K. Bau
ža, S. Ushin, H. Mažeikaitė 
darbuojasi, kad atsilankiu- 
šieji būtų gražiai priimti ir 
pavaišinti.

cagos Lietuvių Prekybos Bu 
to veikimu.

Daug piliečiu dalyvavo 
miesteliu rinkimuose

Chicagos apylinkės

CLASSIFIED
REIKALINGI V YRAI 

I Dirbti geležie* Supoje. Turi būt prl- 
86 ' tyrę. Mekanikai, l-ayout men, ir t.t. 

, . AKCII. IKON CO,miesteliuose ir bendruome- i 5535 s. statė st.
nėse šį antradienį įvyko val
dininkų rinkimai. Pasitaikius 
dailiam orui, balsavimuose

vaną, taipgi mano antrai l’a^yvavo daug piliečių. Vie- 
mamytei J. Patrick, kurios nur Aimėjo senieji valdiniu-
nesigailėjo darbo nei išlai
dų šiam parengimui.

Ačiū taipgi rengėjoms bei 
pkgelbininkėms: M. S. 20 kp. 
pirm. E. Statkienei, P. Zi
karaitei, K. Duray, S. Der- 
ing, J. Raudonis; šeiminin
kėms: O. šakūnienei ir J. 
Vitkus, muzikantams P. 
Kors ir F. Bistrui; taipgi 
daug pasidarbavusiems To
ny, Kaz ir Josephine Der- 
ing. Dėkoju visoms daly
vėms už gražias dovanas, 
linkėjimus, M. S. 20 kp. na
rėms, kurios taip skaitlin
gai dalyvavo ir įteikė bran
gių dovanų. Ačiū viešnioms 
iš: Springfield, Indiana Har
bor, Cicero, už dovaną M. S. 
centro pirm. E. Paurazienei 
iš Detroit, Mich., ir centro 
rašt. M. Vaičūnienei iš Ci
cero.

Jūsų geros širdies neuž
miršiu niekados.

Adalla Patrick

kai, kitur nauji kandidatai.
Smarki priešrinkiminė 

kampanija vyko Calumet 
City. Ten mayoru išrinktas 
buvęs mayoras J. W. Jara- 
nowski, vadinamos liaudie^ 
partijos kandidatas.

Skokie (Niles Center) pre 
zidentu išrinktas G. Bla- 
meuser. Jo priešininku bu ve 
J. F. Urbanis.

Maywoode prezidentu lai 
mėjo E. K. Broberg. Dix 
moor — G. A. Huber.

Blue Island mayoru J. M. 
IJart. Desplaines — C. Gar- 
land. Evergreen — preziden
tu — W. T. Conrad. Stick- 
noy — prez. Ed. C. Cabella. 
Melrose Park — prez. A. H. 
Frenzel.

Lake apskrity: Waukega- 
ne — mayoru dem. Frank G. 
VVallin; tarp aldermenų iš
rinktas ir Anton Urban.

NAMAI. KARMOS IR HIZMAI
Kreipkitės j mus. kurie norite pirk

ti, greitai panluoll arba Išmainyti 
ką. tiktai turite. Taipgi statome nau
jus tunu hm. Priimsime Jūsų seną 
namą į mainus. Taisome senus na
mus. Ap< kalčiaviniaą veltui.

BARGKNAI MAROUETTE l'AKKJB 
IR APYLINKĖJE

Mūriniai bungalovvs, kainos nuo 
$4500 ir aukščiau. 6 duflečiui $6500 
lr aukščiau, 14 keturfledai $11.500 
lr aukščiau. 7- 10 fletų $21,500 lr 
uukščluu 12—bisniavų namų nuo 
$4500 lr aukščiau. 17 medinių ka
ndžių. Kainos nuo $2700 lr auki. 
ir namai gal.uiu pirkti ant lengvų 
ISmokejmų. 1 reipkltės pas:

CHARLES P. SU ROM SKIS, 
COMPANY,

6991 So. U’estcrn Avė. 
REPubiic 8718; Vakarais Prospect 
0178.

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletal po 5 kambarius. Geroj vie
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių linijos. Kandos $100.00 ) mė
nesį. laibai pigi kulną Lietuviui bus 
įlipdama nuolaidu Kreipkitės pas 
sa,įninku ant 2-tro aukšto iš užpa
kalio. 10753 Se-tli \V a baslį Avė.

NORI PIRKTI 2 FLETV NAMĄ
Norime pirkti 2 fletų mūrln) namą 
su keturiais kambariais Marąuette 
Parko ariąt Brighton Parko apy
linkėje. Agentų atsišaukimai nepa
geidautini. Saukite: CANaI 8010 ar
ba CANaI 8011.

REIKALINGI KALKSMANAl
Seniui įsteigtu ungllų bendrovė ieško 
prityrusių anglių pardavėjų. Pilnų ar 
dalį laiko. Komisus. Kreipkitės: Uiu 
No. 800, 2334 South Oakley Avenue, 
Cliicatfo, Illinois.

IASIRANDUO.IA DIDELIS flvls
Išranduosiu didelį, gražų ūkį labai 
pigiai atsakomingat šeimai. Nepapras" 
ta proga. Saukit vakarais: M. Pocius. 
PROspeet 0131

Bus daugiau "sales" 
mokesčių

Illinoiso generalinis pro 
kuroras G. F. Barrett pra 

Iškeliama aikštėn, kad Chi | nc^ ^d valstybė. vyriau 
oagoj iš visų įsiregistravu
siųjų kariniam draftui 475,- 
926 vyrų drafto boardai jau 
21 nuošimtį praleido per sa
vo rankas ir pasiųsta karei
viauti tik 14,166 vyrai. O 
iki birželio 30 d. turi pa
siųsti 30,252 vyrus. Sako
ma, kad iki to laiko reikė
sią perakzaminuoti vieką 
pusę visų įsiregistravusiųjų

Tik 21 nuošimtis vyrų 
pašaukta

Tauta be energingų, : '- 
manių, pasiaukojusių vadų 

yra pasmerkta žūti.

per metus, sakoma, bus gau 
ta daugiau kaip vienas mi

elojo teismo nuosprendžiu 1 Hjonaa dol. mokesčių, 
“sales” mokesčius už mais-' Iki šioliai kompanijos ne- 
tą turi mokėti ir įvairios mokėjo “sales” mokesčių ir 
pramoninės kompanijos, ku- teismo keliu bandė išsisukti.

?os užlaiko restoranus savo
darbininkams. Iš to šaltinio lygiai paliesti

Tačiau mokesčiai turi visus

Lietuvių Keistučio Klūbo 
choro reguliarė pamoka (re
peticija) įvyks ketvirtadie- 

Parapijos svetainėj jau nj ba,and „ d g ya| yak 
kelis sykius įvyko 'bingo Ho|lywood 8vet 2419 We8t 
žaidimas. Visi patenkinti.
Tas pramogas rengia Šv.

Mirė Šv. Kryžiaus 
ligoninėje

Šv. Kryžiaus ligoninėje 
antradienį mirė Joseph Mill
er, 47 m. amž. mėsininkas, 
4544 So. Wood gat. Iš va
karo jis su kitais dviem 
asmenimis buvo sunkiai su
žeistas, susidaužus dviem au 
tomobiliams Archer ir Ru- 
therford avės.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

WHOLESAL£
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK S LTS — BEDROOM SET8 
— RŪGS — KADIOS — KL- 
FR1GLKATORS — WASHER8 — 

MANGEL4S — STOVĖS.
All NatfcuaUy Adeartleed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Lucillc S. Dagis, rašt.

B. Vasiliauskai šiomis die
nomis įsigijo tris didelius 
namus So. Chicagos apylin-

_ .. . , ,, ................. „ _ . „ kėje. Vasiliauskai pasiturin-
Dolly Jacobs, po visą pasaul} pragarsėjusi laukinų zve- Kas iš sočikagiecių ren- . - - anUnia

rių jaukintoja, pasirodys didžiuliame ir spektakliniame i giasi vykti į DLK Gedimi- ’ J
GKEATER OLYMPIA CIRCUS, Chicago Stadiume, nuo!n0 met sukakties pa. Parapijos parengimams^ 
balandžio 18 d. iki gegužio 4 d. j k pamatyti

Su Miss Jacobs pasirodys jos vyras Terrel Jacobs, ku- j ierįt Musolinį ir Staliną bei 
ris yra žinomas kaipo “Liūtų Karalius”. Savo šiurpalin- j pagįkiaugytį jų dainų ba- 
game spektaklyje Terrel Jacobs užsidaro vienas su 25 liū. Į ,sndžlo 2? Hall,
tais ir juos suvaldo be jokios kitos apsaugos kaip botago i , , „ ’ , .
ir paprastos virtuvinės kėdės. i Prle 23 lr &0' Kedzlc Ave-

1 tikietų gali įsigyti iš plačiai 
Savo pavojingame užsiėmime Jacobs yra daug sykių ' žinomo jaunuoho vcik8jo j

rizikavęs savo gyvastį. Jis ant savo kūno nešioja 203 ... . ... . .
“stičių” nuo žaizdų. Trys metai atgal St. Petersburgh,
Floridoje, “Little King”, 475 svarų liūtas jį staiga užpuo 
lė, parmušė ir sužalojo jam ranką. Jacobs laikinai surišo 
kruviną ranką ir sugrįžo baigti savo programą prie di
delių aplodismentų. Baigęs savo aktą, buvo nuvežtas j 
ligoninę, kur jam buvo įdėta 14 “stičių”.

Vardo dr-ja. Neužilgo vėl 
bus surengta tokia pramo
ga. Laimėjimui skiriama 
‘ cash” dovanos.

Stanaičio, kuris taip pat da 
Iyvauja lošime.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAIS 
Jonas Rodinas *

Jonas Jaainskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewskt 
“Shorty”

5r>

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTU KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 81st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

Parapijos didelis metinis 
piknikas įvyks gegužės 25 
d., Vytauto parke. Lauksi
me svečių ir bičiulių iš kitų 
parapijų.

Skaitykite Katalikišką Spaudą ( Pavyzdingi parapijonai S.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER. Sav.

Išvežioja nie 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. BOULEVARP 0014

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja' Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette 2022

I
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Ketvirtadienis, bai. 1?, 1941

Harvester CIO unija reikalauja 
didesnio atlyginimo

greit nebus padaryta.
Grasina nauju streiku, jei tas

Farm Eąuipment Organi- i Farm Eąuipment Organi
zing Committee (CIO unija) ! zing Committee nacionalinio 
iškėlė reikalavimą Interna- Į pirmininkas Grant Oakes iš- 
tional Harvester kompanijai,, kėlė darbininkų reikalavi- 
kad be jokio atidėliojimo pa 1

Gubernatorius
nepatvirtino
biliaus

...

didintų darbininkams atly
ginimą 10 centų už darbo 
valandą. Sako, jei tas nebus

mus kompanijai. Reikalauja 
atlyginimą didinti darbinin
kams visuose International 
Harvester Co. fabrikuose,

imu
dr. D. Mozeris, 

Katalikų Uni-
Washington, D. 
proga parvykęs

padaryta greitu laiku, nau- kaip Chicagoj, taip Pullma-
jas streikas bus sukeltas. 

Kaip žinoma, šios unijos
darbininkų streikas Interna
tional fabrikuose nutrauktas 
kovo 31 d. įsikišus vadina 
mąjam National Defense 
Mediation boardui.

ne, Milvvaukee ir kituose 
miestuose.

Oakes apie šį reikalavimą 
telegrama pranešė ir Nationf 
ai Defense Mediation boar-! 
do pirmininkui Dykstrai, I 
Washingtone.

arJllLJULilJLJgUJIIIIIIlLJUlIliLJ ' ■y vv -

J
HUNDREDS 
N0W IN ŪSE!

Demokratai prieš 
naujus mokesčius

Žiniomis iš Springfieldo, 
legialatūros atstovai demo
kratai nusistatė kovoti prieš 
gubernatoriaus Green mo
kesčių programą, kuri svar
stoma legislatūroje.

Demokratai yra nuomo
nės, kad mirusio gubernato
riaus finansinė programa 
yra valstybei tinkamiausia 
ir sveikiausia.

Demokratams ir daug 
kam pačių respublikonų, 
kaip sužinota, labai nepatin
ka iškeliami nauji valstybės 
mokesčiai už cigaretes, taip 
iat didesni mokesčiai 

alų ir degtinę.
Jie sako, kas iš to,

uz

jei

Nušautas italų 
laikraščio redakt.
. Antradienio vakarą Irving 
Park gatvėje, netoli Ken- 
more ave., nežinomi pikta
dariai pasalingai nušovė ita
lų kalba leidžiamo laikraš
čio La Tribūna leidėją ir re
daktorių markizą d’Arena, 
žinomą kaip John Arena, 42 
m. amž., gyvenusį su žmona 
namuose 3125 Broadvvay.

D’Arena automobily buvo 
su 17 m. amž. Eleanora Heri 
meyer. Mergaitė pasakoja, 
kad su d’Arena ji susipaži
nusi prieš kokį mėnesį ir 
vos pirmąjį kartą su juo 
lankiusi teatrą. Po teatro 
□ bu sėdėjusiu automobilyj, 
kai du nepažįstami vyrai

darbininkui vienu dalyku priėję ir d’Arenai pasakę, 
šiek tiek palengvinama, o ki- kad jo automobilio užpaka- 
tu — dar daugiau pasunki
nama.

Kai pirkimo mokesčiai

Illinoiso gubernatorius 
Green vetavo legialatūros 
pravestą bilių, kuriuo skir
ta 1,000 dol. vienai priva
čiai organizacijai patarnau
ti pašauktiems
vyrams.

Illinoise sudarytas Sol- 
diers and Sailors Council, 
kurio tikslas yra teikti rei
kalingų teisinių ir kitokių 
nurodymų jauniems vyrams, 
kaip jie turi patvarkyti ta
vo naminius reikalus, jei 
šaukiami kareiviauti

Minimo Council darbai re
miami privačiomis aukomis 
Dėl to sunku išsiversti ir 
norėta gauti iš valstybės iž
do pašalpa. Tačiau genera 
linio valstybės prokuroro 
patariamas gubernatorius 
nepasirašė biliaus. Sako, vai 
stybės iždas juk negabi 
šelpti jokių privačių orga
nizacijų.

Yra ir daugiau panašios 
rūšies organizacijų, kurios iš 
valstybės iždo gaudavo sub 
sidijas. Atrodo, šis subsidi 
javimas bus nutrauktas, nes 
ta3 nesuderinama su konsti
tucija.

X Kun. 
studijuojąs 
versitete,
C., Velykų

kareiviauti; atostogų namo į Cicero, taip 
pat atlankė ir “Draugo” re
dakciją. Nežiūrint to, kad 
su lietuviais retai kada su
eina, tačiau lietuvių kalbą 
vartoja labai puikiai.

M

Naujas, Atjungiamas, Automatiškas 
Gazinis Šildytuvas

Prašalina visiškai pavasarinį 

ir rudeninį jūsų krosnies kurenim;}

Nevienoda 
tempe re- 
tūra.

šaltokos pavasario die
nos reikalauja šilumos 
— eini kūrenti krosnį.

Bet... štai vėl atšilo o- 
ras! O krosnis dega vi
su smarkumu.

Oras vėl atvėsta. Ir 
vėl eini ugnį kūrenti. 
Taip per visą mėnesį.

Vedybos

linio rato guminis lankas su 
niužgęs. D’Arena išlipo iš 
automobilio pažiūrėti rato. 

(sales taxes) vienu centu Staiga pasigirdo keletas ša
bus sumažinti, tai už kitus 
daiktus reikės brangiau, 
gal dar ir dukart daugiau 
mokėti.

Demokratų atstovai paty
rę, kad visuomenė esanti 
priešinga naujiems mokes
čiams, nes ir be to jau įvai-

vių. Jinai pradėjus klykti. 
Piktadariai peršautąjį pali
jo ir savu automobiliu nu
dūmė.

D’Arena Chicagon buvo 
atvykęs po 1930 m. ir čia 
naturalizavosi. Iki 1939 m. 
jis redaktoriavo tris kartus

riaušių mokesčių našta vos per savaitę leidžiamam ita- 
pavelkama. 'lų laikraščiui L’Italia. Dėl

Gauti leidimai tuoktis:

George J. Gricius, Marie 
Grokulskey, 22—17.

Paul Wer8helas, Emily 
Andrulis, 25—21.

Nicholas J. Vaienta, Rita 
Ruvan, 23—20.

Louis F. Jurkas, Antoi- 
nette J. Sefcik, 27—22.

John M. Lawson, Anne 
Gudelavich, 25—21.

Joseph J. Astrauskas, He
len Smycz, 26—25.

kilusių nesusipratimų jis 
pasitraukęs ir įkūręs savo 
laikraštį La Tribūna, kurs 
atkakliai kovojo su L’Italia 
ir su fašistais. Jam buvo 
grasinama, bet jis nepaisė

X Moterų Sąjungos cent- 
tro valdybos posėdis vakar 
įvyko Chicagoj. Svarstyta 
daug aktualių klausimų. M. 
S. eilinis seimas šiemet į- 
vyks Baltimore, Md., rugp. 
mėnesį.

X DLK Gedimino 600 m. 
mirties sukakties minėjimo 
komiteto posėdy praeitą ant
radienį pasirodė, kad rengi
mas to didelio vakaro sklan
džiai eina.

X Vakar red. L. šimutis 
išvyko į Vašingtoną daly
vauti federalinės vyriausy
bės sušauktoj Community 
Leaders konferencijoj, kuri' 
įvyksta šiandien.

X Dulcų sūnelis Aleksas, 
6404 So. Campbell, kaip tik 
prieš Velykas buvo iššauk
tas į Dėdės Šamo kariuo
menę. Jis su savo broliu 
Walter (buvusiu Golden 
Glove čempionu) yra savi-1 
ninkai gazolino stoties prie 
67 ir Hamiltąn gatvių.

Vienoda 
tem pe
rėtu ra.

šaltoka pavasario die
nu. J 1 minutę šildy
tuvas Jdėtas ir neuž
ilgo smagiai šildo na
mus.

Atšilo oras — bet au
tomatiška therrnostat 
kontrolė pati užgesi
na ugnį.

laikraštis rašo “šal
ta šįvakar". Bet bū
kit ramūs — gazinis 
šildytuvas pats auto
matiškai užsikurens.

Duoda Vienodą, Automatišką 
Šilumą Daugiau Kai Pusei 

Kūrenimo Laiko.
Ir štai dar keletą faktą, šildytuvas 
lengvas — sveria tik 12 svarų. Greitai 
įdedamas ir išimamas. Jis yra eko
nomiškas — ( 1 ) šildo tiktai kada
reikia; (2) vartoja specialiai nupigin
tų. guzo ratų. Nekliudo reguliariam 
žieminiam krosnies kūrenimui. Var
tojamas arba šilto oro krosnyse ar-

t . tia J/f. *
A

t"" A

X Tai bent pasninkavo. 
Yra žmonių labai griežtus 

X Ant. Stukuras, Bridge- pasninkus atliekančių, štai, 
port jaunuolis, orui staiga !v^ena čikagietė, Šv. Jurgio 
atšilus dirbtuvėj “pagavo” parapijos narė, per visą ga- 
šaltį, kuris išsivystė į sun- vėnią valgė sausai, net be 
kų plaučių uždegimą. Išvež

y

THATLITTLE GAME” i»t«r-Mt’icarU4>»c*.,N.T^-By B. Link

tas į ligoninę.
X Izidorius Nausėda, Chi

cago lietuvių veikė jas-vete
ranas, vienas pirmųjų Bri
dgeport gyventojų, pastaro
mis dienomis buvo susirgęs. 
Dabar jau sveiksta.

X “Lietuviai išeiviai į ko
vą”! Tai nauja daina, kurią 
išleido “Muzikos Žinios” (žo 
džiai kun. J. K. Miliausko, 
muzika č. Sasnausko). Wyo 
ming Klonio chorai pirmieji 
užsisakė keletą šimtų eg
zempliorių. Daina labai tin
ka šiam laikui.

pieno. Did. Trečiadienį va
kare užkandusi ir Didž. Ket
virtadienio rytą priėjusi prie 
šv. Komunijos drauge su 
varpais visiškai užsigavėjo 
ir nieko neėmė į burną, nei 
vandens iki Didžiojo šešta
dienio ryto, kada vėl varpai 
suskambėjo.

X Bronė Saudargaitė, 
tovvnoflakietė, buvusi L. Vy
čių veikėja ir choro narė, 
vakar ištekėjo, šliūbas bu
vo Šv. Kryžiaus bažnyčioj. 

Šv. JurgioX parapijos

puošiama, scena gražinama, 
o choras, solistai ir orkes
trą derina balsus. Koncer
tas, ištikrųjų, bus nepapras
tas.

X Kaz. Kazdaila, bridge -
choro, orkestros ir solistų j portietis, susižeidęs dirbtu

vėj, kairę ranką, buvo ga
vęs kraujo užnuodijimą. 
Greitoji pagalba ligoninėj

prisirengimas koncertui, ku
ris bus sekmadienį, balan
džio 20 d., parapijos salėj.
eina pilnu tempu. Svetainė pavojų prašalino.

STANLEY GAVCUS
— Paniuki*—

JUOD2EMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

PerkMMiftto Baldus, Vciinįs Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Rldgeland Avenue 
Wortti, III. Tel. Oak Tawn 1M-J-1

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

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos «».▼. — 8:S0 t. ▼.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampa. Crawford and Harrlaoa 
TeL KEDzle 7810

ČIA GAI ŠI 
greit, leng
vais Išmo- 
Isėjlnuii.- — 

UŽTIKRINTA RYTOJŲ-

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
Md LOAN AASOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Td.: CAN AI. 8887
Mokame 3i/2% Dividendų 

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

PASKOLA

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
vn.Eiais, 

Atstovai*

—‘i

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFF1CF*
175 W. JAOKflON BLVD

SUITE A-1820 
Home Office: Newark, N. i.

RERTDKNCIJA;
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771

rTlAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVŲ4
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij* 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 
1. Sutaupysite 40% kuro;

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma. | 

Apskaičiavimas Dylcail

noNna fcOCK W0pL 
Co«MWAm 
Ftarat hauiM. (mm 
Cmmia>C«i .ima. (b,i m

3on*bM30i»M.Giwrt

Hm. tta. m. Ona W

Bmm m U«n.

Kun Būnam, tamuu- 
Mamvv. CamasraKM

2.
3.
4.
5.

6.

Parflplnamr F.H.A. Paakollnlmna 
•r Išmokėjimui*.

Mes taip pat parduodame visokiausią stogų ir sienų Į 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051]
War®honse: 9401 8o. Stony Iiknd Atb.. Im.


