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A. SMETONA
Lietuvos Prezidento Anta

no Smetonos nepriruoštas ir 
neaiškus atvykimas kai ką 
išmušė iš vėžių ir nuvedė 
į pelkynus. Vieni iš preziden
to panorėjo pasidaryti sau 
politinį kapitalą, o kiti pasi-

Nyksta Kalėjimuose Kankinami Lietuviai
Graikijoj vyksta 
lemiamos kovos

Libijoj suimti generolai

ATĖNAI, balandžio 17 d
— Italijos karo vadovybė pa
reiškia, jog visas Graikijos 

šovė aiškinti, kad Lietuvą e . .....” frontas baigiąs sugriūti ir 
prezidento neturi ir neturėjo jQg .ju0 metu ang[ų jr graj. 
per praeitus keturiolika me- Į kų kariuomengs kovojančios
tų.

Kodėl viena grupė norėjo 
Lietuvos Prezidentą monopo
lizuoti ir kodėl kita grupė pa 
norėjo jį anuliuoti, mums ai
škinti netenka — “Draugo” 
skaitytojai tą aiškiai supran 
ta.

KAS VALDO
Rusai užgrobė netik Lietu 

vą, bet ir Lietuvos komunis
tų partiją — visas vadovau
jančias vietas. Pozdniakovas 
yra aukščiausias bosas.

Jeigu “Vilnies” ir “Lais
vės” komunistai yra lietu-

lemiamąsias kovas.
Anglų šaltiniai pripažįsta, 

jog vokiečių spaudimas didė
ja. Kovos siaučia Kalabaka 
apylinkėje, 90 mylių Graiki
jos gilumoje. Pranešimai iš 
fronto sako, jog sąjunginin
kai tvirtai tebesilaiko, bet 
padėties kritingumo nesisten 
giama mažinti.
Vokiečių nuostoliai

Graikų sluogsniai Atėnuo
se sako, jog nuo šių kovų pri 
klausysiąs laimėjimas ar 
pralaimėjimas.

("UraugaB” Acme telephoto >
Ši nuotrauka prisiųsta iš Berlyno su antrašte: Vokiečių karo nelaisvėn Afrikoje pa

imti britų generolai. Vokiečiai nepaduoda jų pavardžių. Bet Londonas pripažįsta, kad 
nelaisvėn pakliuvę: Įeit. gen. Richąrd N. O’Connor, Įeit. gen. Phillip Neame ir maj M. 
D. Gambier — Parry.

PasaulyjŽiauriausios kovos vyks- 
viai, tai jie turėtų pasiųsti tančios prie Sarandaporcn 
Stalinui protestą, ar bent perėjimo, netoli Serbijos, 
prašymą, kad jis nesmaugtų Čia, sakoma, anglų-graikų rykštės nacių orlaivių ata- 
lietuvių komunistų okupuo- artilerija ir kulkosvydžiai,Į kos Anglijoje šiandie atvirai 
toje Lietuvoje. Tačiau, jie to kuriais nusėti kalnai, padarė kalbama apie nešvengiamą

LONDONAS. — Po vaka-

nedarys, nes jie yra Stalino 
agentai ir vergai, o akli agen 
tai ir komunistiški vergai sa 
vo bosui protestų nedaro.

Stalinas Lietuvą ir lietu
vius smaugia, o Amerikos 
lietuviai komunistai jį už tai 
garbina. Tai judošiai pirmos 
rūšies.

žymių nuostolių bešturmuo-1 vokiečių invaziją Anglijon. 
jantiems vokiečiams.

Tuo tarpu Albanijos fron
te italai ir vėl kovoja Grai-

ATENAI. — Prie Olimpo 
kalno įvykusiose kovose per

Kaip pasakoja ištrūkę iš 
Lietuvos bolševikų kalėjimų

Iškankintas išėjo iš proto. Sulaužytos 
rankos. Išvykstančius kratė nuogai 
išrengę. Kalėjimuos apie 1,000 karei

vių.

ATEITIES EUROPA
Yra girdų, ir net planų, 

kad po karo Europa bus su
tvarkyta ekonominiais ir po
litiniais pagrindais, palie
kant valstybėms politinę ne
priklausomybę, bet sujun
giant jas ekonominiais ir gal 
net militariniais ryšiais, šio
je krypty visai aiškiai yra 
pasireiškusios Lenkijos ir

kijoje. Italai užėmę Klisūrą dvi dienas žuvę dvi Vokieti 
jos divizijos.

•
KAIRO. — Anglų kariuo

menė, ginanti Tobruką, Libi
joj, vakar suėmė 25 ašies ka 
rininkus ir 767 kareivius.

ir kiti kariuomenės dalinai 
žygiuoja Argiocaetro linkui.

ROMA, balandžio 17 d. — 
Fašistų žurnalistas Gayda 
šiandie pataria Amerikai su
sitaikinti su ašies valstybė
mis prieš Anglijos pralaimė
jimą, kuris esąs tikras. ROMA. — Graikijos karū

nom brangaakmeniai pasiųs
ta anglų orlaivių iš Atėnų 
Aleksandrijon, Egipte.

karo nukentėjusiems šelpti.
Pirmoje tų fondų vietoje sto 
vi graikų karo fondas, kuris 
yra nusistatęs sukelti Ame
rikoje 10 milijonų dolerių v. .ix i įtakingi vokiečiai kalba, jog Graikijai. Chicagos kvota . . . . _

BERLYNAS. — Berlyne

yra 1 milijonas dolerių. Virš
pusętos sumos chicagiečiai 

Čekoslovakijos vyriausybės | graikaj jau yra sukglę
Čekoslovakai į savo tauti-Londone.

Lietuva yra minima ir su nį fondą sukelia kas mėnesį

netrukus bus padalinta Ju
goslavijos valstybė. Padalini 
me serbai balso neturėsią.

•
ATĖNAI. — Anglai vieton

čekų-lenkų respublikomis ir i apie po 20 tūkstančių dole. pasitraukimo kasdien dau
sų Baltijos-Skandinavijos rįų Trečdalį toa sumoa apie ■ giau kariuomenės ir karo rei
valstybėmis. Į - tūkstančius, sukelia Chica- kmeni* siunčia Graikijon.

Lenkijos istorinį • < •
8 į,’ . . . . 1 BERLYNAS. — Keletas

Chicagos lenkai jau yra
nukėlę virš milijono dolerių
dėl Lenkijos ir nelaimingųjų. . . 

žiūrėti j Baltijos ir Skandi- lgnkų kurjuo8 Vokietija „J bombų. 
navijos valstybių Rusija iS namų iSvijo. .j?——
kuri būtų sudaryta iž nedide I Kajp Ceko8iovakija ir

Žinant
nusistatymą ir atsižvelgiant 
į Lietuvos geografinę padėtį, 
norisi orientuotis ir šviesiau

šimtų bombanešių numetė 
Londone virš 10,000 padega

mų bet racionalių valstybių, j 
Europos suformavime, aiš

ku, vienaip ar kitaip karas 
baigsis, J.A.V. turės daug ką 
pasakyti. Tuo būdu, Ameri
kos lietuvių veikimas ar ne
veikimas bus dideliu reiški
niu Lietuvos ateities klausi
me.

•
FONDŲ CENTRAS 

Chicaga yra centras dau
gybės fondų ir organizacijų

kija yra reikalingos čekų ir 
lenkų paramos, taip ir Lietu
va ir nelaimingieji letuviai 
yra reikalingi lietuvių para
mos.

Daug lietuvių jau yra pri
sidėję savo paramą, bet dar 
daugelis jokios paramos nė
ra davę. Jau laikas opiuoju 
ir gyvybiniu reikalu susirū
pinti ir su savo pagalba Lie
tuvai ateit. To reikalauja 
gimtinis kraštas ir tauta.

Ašis pasidalins
Jugoslaviją

BERLYNAS, balandžio 17 
d. — šiuo 1 laiku įtakingieji 
nacių sluogsniai jau atvirai 
kalba, jog netrukus jugosla
vijos valstybė turės būti per 
organizuota.

“Mes bandėme sudaryti 
naująją santvarką Balkanuo 
se serbams kooperuojant. Ta

BOMBANEŠIŲ 
SIAUBAS 
LONDONE

LONDONAS, balandžio 17 
d. — Pere«*ą»«aktį Vokieti
jos bombanešiai numetė An
glijos sostinėje milžinišką 
skaičių sprogstamųjų ir pa
degamųjų bombų, kurios pa 
darė baisių nuostolių.

Daugelis gatvių uždaryta 
bet kokiam judėjimui. Mano
ma, J°g gyvybės aukų skai
čius bus milžiniškas. Mieste 
visus siunčia gaisrai, kurių 
ugnegesiai nespėjo užgęsinti.

Vokiečiai daugiausia bom
bų numetę gyvenamose Lon
dono dalyse. Apgriauta aš- 
tuonios ligoninės, šioms ata
kom vokiečiai panaudoję 500 
orlaivių.

Trys bilijonai 
naujų taksų

WASHINGTONAS, balan
džio 17 d. — Sekretorius
Morgenthau šiandie pranešė, 
jog administracija ir demo
kratų ir respublikonų kon
greso vadai susitarę parei
kalauti, kad ateinančiais me 
tais būtų sukelta naujais tak 
sai trys ir pusė bilijono dole
rių.

Smulkmenos kaip ši milži
niška pinigų suma turės bū
ti sukelta nepranešama.

“Puikiausias būdas šiuos 
pinigus sukelti”, pareiškė 
Morgenthau, “būtų padidinti 
kiekvieno taksus vienu treč
daliu“.

Manoma, jog ši naujųjų

Amerikoj

Mūsų korespondentas iš 
Berlyno atsiuntė šiuos davi
nius, surinktus iš pačių bu 
vusių kalinių, atvykusių, 
kaip repatriantų į Vokietiją:

Į Vokietiją yra naujai at
vykusių apie 60 žmonių — 
jų šiomis dienomis turi atvy 
kti daug daugiau. Jie visi 
nežinojo, kad vyks į Vokieti
ją, tą sužinojo kelias valan
das prieš išvykstant iš kalė
jimo — matyt, jais pasirūpi
no šeimos ir dar kai kas, jei 
tik galima buvo nors kiek 
įrodyti volksdeutschiškumo 
— vokiečių kilmės.
GYVIEJI LAVONAI

Visi kaliniai nepaprastai 
iškankinti ir sublogę. Daugu

romovėnas ir t. t.
KANKINAMI
KALĖJIMUOS

Lietuvoj kalėjimuose sėdi 
nepaprastai daug karininkų 
apie 1,000 kareivių, studen 
tų, labai daug gimnazistų ir 
tt. Iš pasakojimų sužinojau, 
kad dar liko Kauno kalėjime 
šie asmenys, kuriuos tikrai 
matė: Gen. Gustaitis (buvo 
sulaikytas bėgant per sieną, 
gresia mirties bausmė), inž. 
Nasvytis Alg., Sliesoraitis, 
Karutis (visai iškankintas), 
Ivanauskas, kap. Vilius, ltn. 
Taunys, Vckietaitis, Bistras 
(nėra dar miręs), Kaulėnas. 
gen. Kubiliūnas, Augustaitis 
(buv. Kun. Kult. Rūm.), Die

VVASHINGTONAS. — Pre
zidentas Rooseveltas šiandie 
pranešė krašto spaudos ats
tovams, jog Amerikoje vy
riausybė nekontroliuos žinių, 
nebent jos būtų kariniai svar 
bios.

NEVV YORKAS. — Mano
ma, jog iki spalio-lapkričio 

i mėnesių Amerikoje bedarbių 
skaičius nuo 7,000,0000 su
mažės iki 4,000,000.

VVASHINGTONAS. — Kon
greso prekybinio laivyno ko
misija pradėjo svarstyti Pre 
zidento Roosevelto prašymą 
suteikti teises pirkti Ameri
kos uostuose esančius lai
vus.

•
VVASHINGTONAS. — Plie

no industrijos vadai svarstą 
pravesti bandymus Preziden 
to nustatytai kainų kontro
lei.

Laivyno įrankiai
Anglijon kasdien

VVASHINGTONAS, balan-

mas jų nepanašūs į gyvusį bninkaitis (žurnalistas), ats.
žmones — atrodo, kad kal
biesi su gyvu lavonu. Ltn. 
Savytis taip iškankintas, kad 
atvykęs į Bajorus ir pajutęs 
laisvę, išėjo iŠ proto. Jį tar
dant, jam sulaužyti visi ran
kų pirštai ir t.t. Jis man ge
rai pažįstamas, tai aš iš su
sijaudinimo negalėjau su juo 
kalbėti. Kiti irgi panašūs, 
retas kuris geriau išsilaikęs. 
Kalėjimuose jie buvo tardo 
mi tik naktimis. Pasivaikš
čiojimų jokių. Į mažutes vie- 
nukes sukišta po 3-5 žmo-

kap. Venclovas, Rusteika 
(gyvas), štencelis, Salad- 
žius, (gyvas), Grebliūnas, 
Indrišiūnas, Brazulevičius, 
kap. Katasiūnas, pulk. Kir
lys (išėjo iš proto), Bizaus
kas, Inž. Steikūnas, Navakas 
(sveiksta buvo išėjęs iš pro
to), Mironas, Dulksnys (vi
sai iškankinti); mirė nukan
kintas Jėzuit. Bružikas; Ka
lėjime — Gesevičius, Dm. 
Stanknūnas, Leimonas (la
bai iškankinti), Skrupskelis, 
pulk. Skurupskis, Ladyga,

nes, o visi nuteistieji sėdi Gudauskas, ats. pulk. Mus- 
sklepuose. Tardant labai kei- Germanas, Lipčius;
kiasi ir vartoja žiauriausias kun^Sa*: Klimas, Marčiulio-
kankinimo priemones. Kalti
nimai labai keisti. Pav. buvęs 
kalėjimų departamento di

nis, Miliauskas (jie visi bu
vo kaltinami už Maceinos 
pervedimą); korporacijų pir

rėkt. Diržys kaltinamas, ko- mininkai. Eučeris (N. Lit.), 
dėl nesudarė sąlygų anais ^arka (Liet.), Ramanauskas 
laikais komunistams pabėgti (Komovėnų), Kižys (ateit.), 
iš kalėjimo ir t.t. Paprastai Grudzinskas (Plieno), 
prikimba prie smulkmenos, TIK 10 METŲ
o vėliau tardant kaltinimas 
vis didėja.

“KRATOS” IŠVYKSTANT
Kai vežė iš kalėjimo, tai 

irgi visokiais būdais prikal-
džio 17 d. — Laivyno sekre- ,binėjo pasilikti — nevykti į 
torius Knox šiandie pranešė Vokietiją. Kiekvieną išva-
Senato komisijai, jog laivy
nas beveik kasdien pasiun 
čia Anglijai esamų karo rei 
kmenų. Kokie reikmenys 
siunčiami jis nepasakė.

Laivyno sekretorius parei 
škė, jog šio krašto laivyne 
gamybos programa atrodan
ti optimistiškai, bet jis pri
dėjo, jog yra tam tikrų rei
kmenų, kurių gamyba gali 
sulaikyti šios programos vy
stymąsi ateityje.

ORAS
Dalinai debesuota, šilčiau.

žiuojanti nuogą “kratė” ne
mažiau kaip po 20 min., kad 
neišsineštų nors menkiauso 
rašteliuko. Tas “kratymas” 
pasireiškė nuimant auksines 
dant^ koronkas, kišant trau- 
ktukus į nosis, ausis ir... Iš 
iki šiol atvykusių mums dau 
giau pažįstami, atrodyt,ų 
šie ats. gen. Kurkauskas, 
pulk. Kaunas, Bal bačkas, Ma 
siliūnas, kap. Liorencas, Ku
činskas Jon. .(Marjam. .no
ta r.), .Šneideris .Zarauskas, 
ats. ltn. šiliunas, ltn. Savy-1 
tis, Lvovas (Inž. archit. .Iš

čiau dabar mes apsieisime ir taksų programa bus didžiau- 
be jų”, pareiškia naciai. sia pasaulyje.

Saulė teka 5:05 vai., saulė Pal.), Baleckis (pulk. Bolec-

Dešimčiai metų kalėti nu
teisti kaltinami už leidimą 
3lapto laikraščio Lietuvoje 
“Laisvoji Lietuva” kolekty
vas: Jonas Jablonskis, šip- 
kauskas, Mickevičius, Telks
nys. Tlgiau kaip 10 metų ne
teisia — vistiek, mano, neiš
laikys.

Dar sėdi Kaune: gen. Dau
kantas, mjr. Brizgys, kpt. 
Klimavičius, ltn. Naikelis, 
ltn. Kiveris, mjr. Jurkūnas, 
kpt. Krasnickas (labai iš
kankintas), mjr. šeblovins- 
kas, ltn. Andriušis (nuteis
tas mirt), ltn. Sušinskas 
(nut. 10 met.), kun. Sušins
kas (nuteistas mirti), Skai
sgiris, Drevinskas, mjr. Iva- 
šauskas, kpt. Ilčiukas (nut. 
mirt.), pusk. Purvis (nut. 
mirt), kpt. Švarplaitis (su
žeistas į koją ir petį, visai

leidžias 6:34 vai. i kio sūnus), Kauslyvius, — į negydomas, nut. mirt.), ir tt.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
EAST SIDE

40 valandų atlaidai ir mi
sijos, kurias vedė tėvas Rėk
laitis, MIC., Šv. Jurgio pa-! 
rapijoj, prasidėjo baland. 6 
d. Misijos baigėsi per Vely-

GEGUŽES 11-SVARBI DETROIT 
LIETUVIAMS DIENA

"Draugo" - dienr. 25 m. jubiliejaus vakare 
žymiausios Chicago lietuvių dainos meno jėgos kas, 3 vai. po pietų. Per vi-

, , , . . , , .. — . I są savaitę žmonės skaitlin-Nuo rytų iki vakarų, nuo bę ir vietą pasiklausyti Chi- . . .... , ,
• x . .7 • t-x x x x................... , . I gai lankėsi i pamaldas.pietų iki žiemių Detroit lie- cago lietuvių dainininkių ®. 

tuvių tarpe jau plačiai kai- (solo, dueto ir kvarteto) ir g

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Nepaprastos Velykos

altoriaus didelis medinis lietuvių bažnyčios, kaip šie-

bama apie būsimą vakarą- pamatyti gražų vaidinimą, 
koncertą “Draugo” — dien- kuriame juoko bus nuo pra j 
raščio 25 m. jubiliejui pa- džios iki galo.
minėti. Tasai vakaras įvyks Ruoškimės iš anksto į di 
gegužės 11 d., Lietuvių sve- delį vakarą, gegužės 11 d. j
tainėj, prie W. Vernor Hy. 
ir 25 gatvės, vadinamoj 
West Side. Programą išpil
dys žymiausios Chicago lie
tuvių dainos meno jėgos, 
taip pat žymiausi lošėjai. 
Programoj — koncerto ir 
vaidinimo — dalyvaus 15 
asmenų, jų tarpe tokios įžy
mybės, kaip G. šidiškiūtė- 
Giedraitienė, O. Juozaitienė 
ir k. Koncertinei programos 
daliai vadovaus komp. A. 
Pocius. Kitų programos da-

Koresp.

Susitvėrė Lietuviu 
Katalikų Studentų 
kuopa

Steigiamasis Lietuvių Ka
talikų Studentų organizaci 
jos kuopos susirinkimas su 
traukė apie 26 studentui 
Susirinkime buvo reprezen
tuojami visi apylinkės uni- 

ir

Sunkiai buvo susirgę A. 
Balkus ir P. Besasparis. A- 
bu yra veiklūs parapijos ko
mitete ir visuomet priside
da savo darbais prie para
pijos veikimo.

Linkime abiem greit pa
sveikti ir vėl darbuotis baž
nyčiai.

D. Akelienė, Šv. Jurgio 
parapijos rėmjjų klubo na
rė, buvo pasidavusi opera
cijai. Ligonė dar randasi li
goninėj, jaučiasi kiek stip
resnė.

Klubas linki D. Akelienei 
greit sveikti.

versitetai ir profesionalės 
lyvių vardus paskelbsime mokyklos. Iš to galima bu-
vėliau. v0 matyti, kad lietuviai stu-

Tam dideliam vakarui dentai skverbiasi į visas aka- 
rengti susidarė stiprus ko- demiškas įtakas, kurios tik
mitetas, į kurį įėjo šie De- yra atidarytos, 
troit lietuvių veikėjai ir vei- j Šis darbas buvo pradėtas

Šen ir ten pasižvalgius
X “Draugo” — dienraščio 

25 m. jubiliejaus vakarui 
koncertui gegužės 11 d., Lie
tuvių svetainėj žymios mo

kėjos: Kaz. Mišeikis, Kaz. pereitą gruodžio mėnesį, kuo ralės paramos žada parapijų 
Samsonas, P. Medonis, FedJ met čia buvo atsilankę iš klebonai: Šv. Jurgio — kun. 
4 skyr. pirm., A. Ambrasie- Chicagos kun. dr. J. Vaškas Čižauskas, Šv. Antano 
nė, stud. A. Žukauskaitė, M. ir Ig. Sakalas į Lietuvių Ka-, kun. Boreišis ir Šv. Petro 
Šimonis, mokytoja O. Kra-ltalikų Federacijos suruoštą
tavičienė, O. Banionienė, S.1 bankietą studentams pager- 
Atkočiūnas, O. Šimonienė? bti. Bendram posėdy studen- 
P. Grybas, J. Cress, P. Me- tams priduota daug ūpo su- 
donienė, O. Grybienė, šiam siorganizuoti ir veikti lietu- 
komitetui moralę pagalbą viškoje dvasioje, 
žadėjo visų trijų parapijų Susirinkime, kuris įvyke 
klebonai: Šv. Jurgio parap. į kovo m., priimta centro konr j- t kvartetą su komp. A. 
kun. čižauskas, Šv. Antano titucija ir valdyba, į kurią pocįum prieky. Be to, bus 
parap. kun. Boreišis ir šv įėjo: Crispin Jonelus pirm., atvaidinta juokinga komedi- 

Cecilia Stankiūtė vice pirm.,i ja Artistų sąstatas vėliau 
bus paskelbtas.

ir Bill Medonis.
Sekantis susirinkimas bus

balandžio mėn. 20 dieną 
Central Y. W. C. A. patal
pose.

Aldona Žukauskaitė

kun. Boreišis ir 
Petro parap. kun. Masevi
čius ir visa eilė kitų veikė
jų, draugijų, bei klubų vadų.
Dėl to, iš anksto galima sa
kyti, kad vakaras visais at
žvilgiais bus sėkmingas.

Vakaro-koncerto tikietai 
jau atspausdinti ir galima 
iš anksto gauti pas veikėjus 
visose kolonijose. Vietos po Tikybinis abejingumas y- 
$1 ir 75c rezervuotos, todėl į ra nusižengimas tikybai 
kurie tikietus įslgys anks-, Kas neutralus tikėjime, tai 
čiau, turės užsitikrinę vie-1 yra Dievo priešas. Maedei
tą- _________________________________________

ALRK Federacijos 4 sky
rius, kuris ėmėsi iniciaty 
vos tą vakarą rengti, ir visi 
jo veikėjai, dabar begalo 
“busy”. Juk viskas reikia 
priruošti, kad patenkinus 
tąją lietuvių minią, kokios 
tikimasi tam vakare. Visų 
prašoma tikietus įsigyti iš 
anksto. Juk Lietuvių svetai
nė nėra milžiniška audito
rija su keliolika tūkstančių 
vietų. Iš kalno įsigiję tikie
tus visuomet turės pirmeny-

Vienintelė Lietuvių
Wholesale liųuor 
įstaiga Chicagoje

CONRAD
Fotografas

Studija, (it,ogia pir
mos rOftiea su mo- 
dernUkomiit užlaido
mis tr Hollywood 
•vienomis. Darbas 
Oarantuot&s.

420 West 63rd Street
Tek: Biznio - ENGIowood 5888 

Bes.: - ENGlewood 5840

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną.

kun. Masevičius.

X Detroit lietuviai turės 
progos gegužės 11 d. išgirsti 
žymiausias Chicago lietuvių 
dainininkes: Genovaitę Ši- 
diškiūtę-Giedraitienę, Oną 
Mikužiūtę-Juozaitienę, taip

X Organizuojasi “Drau
go” korespondentai Detroit. 
Korespondentams susiorga
nizavus padidės ir paįvairės 
Detroit Žinių Skyrius, sykiu 
padaugės ir skaitytojų.

X “Draugo” adm. kun. P. 
Cinikas, MIC., ir red. nary3 
I. Sakalas, kiek girdėt labai 
patenkinti atsilankymu De-

FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPublic 1538—9

Didžiosios Savaitės litur
ginės apeigos ryte ir vaka
re buvo pilnai atlikta kaip 
didžiausiose lietuvių bažny
čiose. Kas vakaras buvo gie
dama “Tamsioji Aušrinė” 
prie 15 užžiebtų žvakių al
toriaus priešakyje ir 6 de
gančiomis žvakėmis ant al
toriaus. Klebonui į pagalbą 
buvo atvykęs kun. J. Jan- 
čius, MIC.

Didžiojo Ketvirtadienk 
ryte ir Didžiojo šeštadienio 
vakare atatinkamą dienos 
iškilmėms pamokslą pasakė 
kun. Matulaitis, MIC.

Po vakarinių pamaldų 
žmonės ilgokai meldėsi gra
žiai papuoštoje gyvomis gė
lėmis mūsų bažnyčioje, net 
netoli 11 vai. nakties. 
Prisikėlimas

troitan ir vizitą visų para
pijų klebonams ir bendru 
veikėjų susirinkimu, kuris 
baigės vaišėmis Grybų na 
me.

X Tikietų į “Draugo” —
dienraščio 25 m. jubiliejau; 
vakarą galima gauti visose 
kolonijose pas veikėjus. Vie
tos po dolerį rezervuotos. 
Įsigijus tikietą iš anksto, 
užsitikrinsi sau vietą pama 
tymui pasiįclaltBymui artis- 

[tų iš Chicagos.
X Katalikų studentų kuo

pa Detroite, atrodo didžiau
sia kuopa visoj organizaci
joj. Linkime pasisekimo vi
sam jos veikime ir sumany
muose.

Išaušo Velykų rytas, šil
tas, gražus, žmonių priėjo 
pilna bažnyčia. Keletas šei
mų buvo atvažiavusių

dai vėrė širdį, 
prieš Velykas suda 
ras vadovaujant

pamokslas.
Sumą laikė kun.

čius ir pasakė gra 
kinį pamokslą. 
Bažnyčios puošėjai

Ypatingo įspūdžio 
“Kristaus kapas’.

DR. S. J. GLORIOSO

) \ J

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
L South Western Aven
Teleohone — SEEley 0970 

MELUOSE PARK:
5 Broadway

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
lAekaamlnuott Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regSllmo mokslas 

gali sutelkti.
33 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visa aklų įtempimą-

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

OPTO .M ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0533 — Chicago 

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

Treč. Ir fceftt; 9:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.

(Nnrkaitis)

na pritaiko akinius. 
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKC 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Jr
D A C 1/ I C — narnama statyti, remontuoti ar 
• rkOlxvxLv^O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

t

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYI/ITC mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3ft%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKfcJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento 1

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

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

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

kryžius su ilga nauja drobe 
šalimais papuoštas, viduryje 
gi ėjo auksu spindanti vidų 
rio priedanga, prie kurios 
buvo priglaustas aukštas

met.
Todėl ir klebonas viešai 

dėkojo visiems aukomis pri- 
sidėjusiems prie šių iškil
mių. Be pirmiau paskelbtų-

Kristaus Sostas su mažu bal 
dachimėliu, sidabru spindįs.

Suderintos gražios spal
vos, žvakučių ir budėjimo 1 

( — vigilights — įvairios švie 
sos pridavė prasmingo pas- 

. laptingumo. Niekad tiek 
daug svetimtaučių nelankė

jų, aukojo šie: Iz. Vyšniaus
kas 50c; O. Barkauskienė 
50c; O. Jankauskienė 75c ir 
trims staleliams priedangė- 
les; M. ir A. Adamskiai 50c; 
E. ir L. Stakniūnai 50c; Nor
mantų šeima $2; J. Jaruše- 

(Pabaiga ant 6 pusi.)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

>
5 Res. 6958 8o. Talm&n Avė.
' Res. Tel. GROvehill 0017 
, Office tel. HEMlock 48481 OR. J, J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• j Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.

i Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

| 2423 W. Marųuette Road

TeL CAN ai 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGEON 

, 4645 So. Ashland Avenue
3 OFISO VALANDOS:
, Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.k .

Nedėliomis pagal sutartį.
• Office tel. YARds 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. CANal 0257
Res. 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 vai. vakare

Tel. YARdz 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

Į LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

e' 3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
;3 Valandos: 3 — 8 popiet,

1-^1 įr 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. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 0:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

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

Ofiso teL CANal 2345
Ofiae Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniai, pagal sutarti
Rea Tel.: HEMlock 8150 Ofiao Tat: Raaid- TeL:

VIRginia 1886 PROspect 3634

DR. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

Tol. YARdi 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofiias; HEMkM-k 384»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:

’ Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 9 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANal 7329

DRi PETER Ji BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

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

(2-1 ros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ry to, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va), vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, 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 pagnl sutartį.

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARda 0994
Res. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
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.
Ofiao telefonai PROspect 0787 
Varną Ulafonaa VOgiala MU 1

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame tais 
vės verta tauta.

Gan. Skorupakli
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Li+huanla Goes to Press

P. P. CINIKAS, M.I.C.

(Continued.)

The Press and Its Kiše 
When Lithuania vvas un

der the Russian Govern
ment nevvspapers and books

vvas in the year 1883 and it į 
vvas the first paper to make į 
a national impression upon 
the nation. And as it may 
be seen that paper vvas pub 
lished outside of Lithuania,vvere officially banned from . , , , x . x.. so many loyal and patnoticthe years 1864 to 1905. This i J JLithuanians were organized 
into a class known as the 
“contrabandists of culture,” 
who smuggled the issues 
of the paper across the bor- 
der into Greater Lithuania. 
These smugglers were so 
sųccessful, that penalties of 
life imprisonment to the 
wastes of Siberia vvere im- 
posed upon all caught in the

were
first

\ vvas occasioned by the re- 
► volt in vvhich many Lithua

nians and Polish citizens 
involved. Štili, the 
Lithuanian journal

vvas printed some time be- 
fore that official ban, for 
the Protestant missionary 
societies published a small 
monthly magazine in 1832
at the City of Koenigsburg.

Then again outside of Li- aact of smuggling Lithua
thuania a second Lithua- j n*an dterature.
nian periodical called, “Ke-1 In 1887’ when the “Au§- 
leivis” (Traveler) vvas pub-’ra” was discontinued, a pap- 
lished by the Prussian au-ier known as the “Sviesa”
thorities to keep the people 
of Lithuania Minor loyal 
to Protestantism and Rus-

(Light) appeared to take 
its place in the work of na- 
tionalizing the spirits of

šia. The first independent the PeoPle- Two years later 
Lithuanian paper vvas pub- a very rough and tumble 
lished in Klaipėda in about PaPer appeared under the 
1879 by a fellovv knovvn as editorship of a very young 
Sernius. This independent an<^ famous poet and au- 
paper was called “Lietuvis- thor named Kudirka. This 
ka Ceitunga” (Lithuanian PaPer was “Varpas’ (Bell), 
Gazette) and some say this an<^ Save the Russian aū
is the šame paper that is thorities a real burning in 
now known as the “Meme-! every issue, for the editor 
ler Dampfboot” and is be- was the master of sarcasm 
ing published for germani- an(I humor.
zation purposes. About the 
šame time the Prussian in-

The ban on Lithuanian 
was lifted in May of 1904,

tellectuals organized “Nau- and on December 10, 1904, 
jas Keleivis (The New Tra fbe fįrst Lithuanian daily 
veler). The startling thing appeared vvithin the bounda- 
ibout that publication was rjes of present day Lithua- 
the fact that it was one of nįa p Vileišis at that time 
the first Lithuanian papers pubiished in the City of 
to be printed in Latin and vilna a very interesting 
not German characters. paper that had a great eff.

The first more xsuccess- , ect upon the national aspi- 
which stayed under the rule rations of the people getting 
of the Tsar of Russia had ready to found the present 
no paper for the people day Lithuania. Mr. Vileišis’ 
vvere being pestered by the Paper vvas “Vilniaus žinios” 
Polish propaganda also. j (Vilna News), and, that vvas 
While the Russians before 1 only the beginning, for im 
1864 did not prohibit the mediately that one vvas foll-
use of Lithuanian, the Po
lish were anxious to win 
the Lithuanians over to

owed by “Viltis,” and by 
1914 tvventy two papers 
were being published in Sei-

their Language. So, up until nai, Kaunas, and Riga. 
the tvventieth century no During the years of the
Lithuanian press was fos- 
tered and only one attempt 
vvas made to establish a 
paper for the people in their

vvar even the German Occu- 
pational Government, vvhich 
was so active in Lithuania, 
was issuing a paper known

own language and that was as the “Dabartis.” Never-
a failure. In 1856 a patrio- 
tic group tried to publish

the-less, during the hustle 
and bustle of the vvar a

Ciceros
Bruzdėjimas

Svajonės.... sapnų gro
žybė .... meilūs žodeliai, 
viskas bus sujungta vieny
bės mintyje ateinantį šešta
dienį, balandžio 19-tą dieną, 
1941 m., ketvirtą valandą po 
pietų, Šv. Antano bažnyčioj, 
Cicero III., Bronislavai Rim- 
kiūtei ir Rapolui Palubinui 
bus surištos baltos rankos 
ir sumainyti žiedeliai.

Tai du Ciceros pavyzdin
gi jaunuoliai, išmintingi, ma 
lonaus būdo ir labai nuotai
kingi visokiems reikalams -- 
nežiūrint ar tektų jiems 
dirbti parapijai ar draugys
tei, visada darbą atlieka su 
didžiu džiaugsmu ir pilnu 
noru.

Abu priklauso prie Cice
ros Vyčių 14-tos kuopos, 
veikliai darbuojasi ir daly
vauja sportuose, pavyzdžiui, 
“bovvling.”

Jau visiems yra gerai ži
noma Bronislavos darbštu
mas, ypač Vyčių tarpe. Lan
kė net keletą seimų rytuose, 
keletą metų raštininkavo L. 
Vyčių centre, o jos darbai 
Chicagos apskrity nesuskai
tomi.

Abu paeina iš pavyzdingų 
šeimų ir sekdami tėvelių 
pėdas, nuveiks didžius dar
bus, nes jie abu turi savo 
širdyje Vyčių obalsį “Die
vui ir Tėvynei.”

Jų brangioj dienoj jų pa
lydovai bus populiarūs jau
nuoliai, brolis ir seselės.

Pirmasis brolaitis bus jau 
nosios brolis Edvardas Rim
kus, kuris dabar mokinasi į 
dantistus; kiti brolaičiai yra 
— Pilypas Klikūnas, Bla- 
ziejus Kazlauskas, jaunas 
fotografistas, Antanas Ka- 
vvalskis, Antanas Zupkus, 
Jonas Palubinas, jaunojo 
brolis; “Matron of Honor” 
bus jaunosios sesuo Mrs. 
Tom Sturr. Pirmoji pamer 
gė vėl jaunosios sesuo Juo 
zapina Rimkiūtė; kitos jau
nosios susideda sekančiai: 
dvi darbščios vyčių darbuo
tojos — Marijona Brazaus
kaitė ir Emilija Waitiekiū- 
tė, Marijona Linksminavl- 
čiūtė, Anelė Kowalskiūtė ir 
Joana Stankiūtė.

Tegu Aukščiausias laimi
na jų naują kelionę.

Bičiulė.

Chicagos Sportininkai 
Vyksta 1 Pittsburgh

Balandžio 18 d., iš Chica
gos į Pittsburgh išvažiuoja 
geriausi krepšininkai (bas- 
ketbalininkai), kurie atsto
vaus Chicagos Lietuvių At
letikos Klubą nacionaliniam 
Amerikos lietuvių krepšinio

turnamente, kuriame daly
vaus rinktinės net iš 8 val
stybių ir 14 skirtingų mies
tų. Tai bus didžiausias Ame 
rikos lietuvių sportininkų 
suvažiavimas visoje Ameri
koje.

Kadangi Chicagos Lietu
vių Atletikos Klubas nese
nai suorganizuotas ir netu

ri finansų, tai įvairūs biz
nieriai ir profesionalai sukė
lė fondą virš šimto dolerių, 
kad padengus sportininkų 
kelionės lėšas.

Labai gražu, kad susipra
tę lietuviai padeda svarbia
me jaunimo palaikymo mūs 
tarpe.

Rėmėjai, kurie aukojo ke

the “Aitvaras,” būt as soon very serious paper vvas es
ąs the Russian authorities rablished in Vilna, and it
heard of the attempt it 
vvas sąuelched.

The f first moree succesa- 
fui phase in the revival of 
the press vvas instituted by 
the famous Doctor John Ba
sanavičius vvhen he publish
ed in the Tilsit a paper call
ed “Aušra” (Davvn). That

was knovvn as “Lietuvos Ai
das” (Lithuanian Echo). 
This paper later became the 
official paper of the govern- 
mcnt for the disemination 
of Information. From then 
on many other papers were 
established before the cap- 
ture of Vilna ir 1920, būt

nost of them moved their 
officcs to Kaunas vvhen the 
city was captured. The most 
active period of nevvspapcr 
establishing vvas betvveen 
the years 1921 (o 1924. At 
present there are more than 
112 periodicals published in 
seventeen Languages: dai- 
lles; vveeklies; semi-month- 
lies; others are monthlies. 

(To be continued.)

lionės lėšoms nors vienam 
sportininkui yra šie: Anta
nas Petkus, Norbert Tuma- 
vich, John T. Zuris, Char
les Stevens, Al. G. Kumskis, 
Konnie Savickas ir Jack 
Juozaitis.

Sportininkas.

Kur meilė, vienybė, ten ir 
laimė.

Ką Reiškia Šie Ženklai?

Kiek-vie-na Ryt-me-te-Li Oi Oi Oi
Reiškia

DAINOS!! DRAMA!! JUOKAI!!
Reiškia

Saltimiero SURUM-BURUM, 100 Artistų
O Tie Ženklai:

Pats Povilas Šaltimieras, Radio Vedėjas, Lietuvių Vienybės Auklėtojas, Visų Lietuvių Rėmėjas * * * 
Floriutė Balsiutė, Lakštutė * * * Antanas Kaminskas, Auksabalsis * * *
Albina Kaspariutė, Linksma “Pipiriukė” * * * Jonas Perėdna, Gilia-balsis “Bartkų Tėvas” * * * 
Kristina Kriščiūnaitė, Dainos žvaigždutė * * * Juozas Warputas, Tūkstantinės Maistras * * *
Vanda Žabelio, švelnia-balsė, ‘Bartkų Motina’ * * * Luis Jogminas, Burdingierius ‘Sank Lui Lujis’ * * * 
Ruby Dersienė, “Našlikė”, Ickiaus Košikė * * * Stasys Milkentis, pats Ickis Tram-Bam-Bickis * * * 
Keturkampinėje, tai Saltimiero Radio Teisių patarėjas, plačiai žinomas Adv. Chas. P.. Kai * * *

ČIA TIKTAI KELI IŠ 100 ARTISTŲ -100 ŽENKLŲ!! 
Jumis Linksminti! Jumis Juokinti! Jumis Vaišinti!

Atsilankykite?
Pradžia 4-tą valandą po piet

ŠOKIAI: po programo, Lietuviški, Amerikoniški.

SALTIMIERO
ŠURUM-BURUM

ATVELYKIO SEKMADIENĮ
Balandžio 20-toj

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 
Ashland ir Van Buren
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
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Entercd as sceond-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Balkanų karas
Pranešimai iš Balkanų karo fronto sako, kad ašies 

kare mašina laužo graikų anglų frontą. Iš visko maty
ti, kad jungtinės jugoslavų-graikų-anglų jėgos yra per 
silpnos sustabdyti Balkanuose Vokietijos Italijos įsibė
gėjusią karo mašiną. Vokiečių kovos principas yra su
skaldyti priešų frontą. Vokiečiai tokios fronto skaldy
mo taktikos laikėsi kare su lenkais ir prancūzais. Ju
goslavijoje vokiečiams dar lengviau pritaikyti savo ko
vos metodą, nes Jugoslavijos geografinė padėtis katas
trofiška, apsupta priešo kariuomenių iš visų pusių. 
Kiek ilgai ir narsiai bekovotų jugoslavai, jie negali iš
sigelbėti. Kiek geresnėje strateginėje padėtyje yra grai
kai su anglais, bet ir jų jėgos prieš jungtinę vokiečių- 
italų kariuomenę Graikijoje, yra per silpnos ir vargiai 
galės ilgai laikytis, žiniose iš Londono truputį prasi
tarta, kad Anglijos ministerio Edeno patvarkymu Li- 
bij os nukariautojas generolas Waveli su savo kariuo
menės vyriausiomis jėgomis atskubėjo graikams į pa
galbą, palikdamas tik neskaitlingą sargybą užkariauto
se Libijos tvirtovėse.

Matyt, kad anglams labai trūksta kariuomenės, jeigu 
jie norėdami pagelbėti graikams ir jugoslavams buvo 
priversti palikti Libiją beveik be kariuomenės ir išsta
tyti į pavojų taip sunkiai pasiektus laimėjimus Libi
joje. Italai su vokiečiais suuodę, kad nuo Libijos fron
to nuimta anglų kariuomenė, palyginti su neskaitlin
gomis jėgomis, niekais pavertė visus anglų laimėjimus 
Libijoje, įsiverždami, net į Egiptą.

Gelbėdami Sueco kanalą anglai paskubomis permeta 
savo jėgas į Egiptą iš dar nebaigtos užkariauti Etio
pijos, palikdami tą kraštą dar dideliuose pavojuose. 
Toks anglų puldinėjimas rodo jų gana sunkią būklę ry
tuose. Jeigu anglai nebūtų gelbėję Graikijos ir Jugo
slavijos, galima drąsiai tvirtinti, kad jų padėtis Afri
koje šiandien būtų daug stipresnė. Toks išblaškymas, 
palyginti neskaitlingų anglų jėgų rytuose ne tik neduo
da garantijos Graikijos saugumui, bet pastato į rimtą 
pavojų Sueco kanalą ir Mesopotamijos aliejaus laukus 
bei kelią į Indiją. Iš kitos pusės žiūrint, kada graikai 
su jugoslavais, pasitikėdami Anglijos rimta parama, 
metėsi į kovą prieš ašį, negi anglai galėjo jiems nesiųsti 
pagalbos? Gaila, kad ta pagalba buvo persilpna, kuri 
Balkanų, atrodo, neišgelbės, o tų jėgų atitraukimas iš 
Afrikos anglams ir ten gali turėti katastrofiškų pasė
kų.

Kartais kare labai pavojingi, kad ir labai žmoniški 
sentimentai. Karo laimė lydi tik tuos, kurie laikosi ge
ležinių karo strategijos taisyklių.»

Reikšmingos sukaktuvės
Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijai šiandie

ną sukanka 35 metai nuo jos įkūrimo. Lygiai prieš 35 
metus įvykusiame Wilkes Barre, Pa. pirmame Ameri
kos lietuvių katalikų kongrese, 1906 metais balandžio 
18-tą dieną, buvo nutarta įkurti visų Amerikos liet. ka 
talikų organizacijų centrą, pavadintą — LIETUVIŲ 
KATALIKŲ FEDERACIJA.

6. m. rugpiūčio 7 tą dieną įvykstančiame Mariana- 
polyje Federacijos kongrese, rengiamasi tinkamai pa
minėti Federacijos 35 metų sukaktį. Jubiliejiniame Fe
deracijos kongrese šiemet tikimasi sulaukti žymiai dau
giau atstovų ir svečių iš visos Amerikos lietuvių kolo
nijų, nes šiame kongrese be jubiliejinių iškilmių ap- 
vaikščiojimo bus sprendžiami labai svarbūs mūsų tė
vynės reikalai.

Sukaktuvių proga tenka tik pasidžiaugti Liet. Kat. 
Federacijos per 35 metus nuveiktais darbais. Federa
cijos įsikūrimą iššaukė liūdna ir sunki po rusų valdžia

anų laikų mūsų tėvynės padėtis.
Katalikų Federacija per visą savo 35 metų gyvavi

mo laikotarpį su dideliu uolumu Ir pasišventimu tar
navo savo tautos reikalams. Tūkstančiai darbščių ka
talikų veikėjų: kunigų ir pasauliečių per 35 metus at
liko neįkainuojamos vertės darbų. Mums malonu šian
dieną šios. garbingos sukakties proga pasveikinti visus 
katalikų Federacijos veikėjus ir jos prietelius ir palin
kėti jiems ir toliau nepailsti nešant sunkią visuomeni
nių darbų naštą.

Nuo pat savo įsikūrimo Kat. Federacija gausiomis 
aukomis rėmė politinį ir kultūrinį lietuvių veikimą Lie
tuvoje dar rusų caro okupacijos laikais, organizavo 
maršrutus atvykusioms iš Lietuvos veikėjams.

Didžiojo karo metu per jos suorganizuotą Tautos 
Fondą šimtais tūkstančių dolerių parėmė Lietuvos lais
vės kovą. Lietuvai gavus Nepriklausomybę, Katalikų 
Federacija uoliai rūpinosi išmokslinimu, taip reikalin
gos Lietuvai inteligentijos, teikdama šimtams moks
leivių, mokslui eiti, stipendijas.

Popiežiui Pijui XI raginant. pasauliečius uoliau da
lyvauti katalikų veikime, Katalikų Federacija be rūpi
nimosi tautos reikalais ir katalikų organizacijų gyves
ne veikla Amerikoje, įsijungia į katalikų akcijos dar
bą ir tampa Amerikos Katalikų Veikimo Centro nariu.

Federacija rūpindamosi Amerikos lietuvių katalikų 
akcijos reikalais nenustojo domėtis atgimusios tėvynės 
svarbesniais reikalais. Katalikų Federacija, savo me
morandumais ir per deleguotus asmenis, visą pokarinį 
laikotarpį, palaiko ryšius su Nepriklausoma Lietuva.

Ištikus Lietuvą didžiajai nelaimei — bolševikų oku
pacijai, Katalikų Federacija pati pirmoji stoja ginti 
Lietuvos reikalus, per savo atstovus dalyvaudama Lie
tuvai Gelbėti Taryboje ir įsteigdama Lietuvos vadavi
mo reikalams ir pabėgėliu šelpimui — Lietuvai Gel
bėti Fondą, kurio sėkmingas vajus dar tebeina.

Tik stambesniais bruožais suminėję Kat. Federaci
jos atliktus darbus, nes prie jų teks atskirai sugrįžti, 
linkime gerb. sukaktuvininkei ir ateityje su tokiu pat 
krikščionišku uolumu ir pasišventimu darbuotis Baž
nyčios ir Tėvynės Lietuvos ir šio laisvės krašto — da
bar mūsų antrosios tėvynės Amerikos, gerovei.

Remtina mintis
K. J. Prunskis “K. V. B.” iškelia vieną mintį, kuri 

verta rimto dėmesio. Jis rašo:
“Amerikos lietuvių parapijos, mokyklos, globoja

mos rūpestingųjų gerb. klebonų, puikiai gyvuoja. 
Džiaugdamiesi tais laimėjimais mes visgi prisimena 
me, kad nemaža lietuvių dalis, ypač iš jaunimo, nu
eina su Lietuvos okupantų garbintojais, drauge ir su 
atkakliais tikėjimo priešais. Daug čia galėtų pagel
bėti planingas ir gyvas organizacijų veikimas. Be šių 
bėdų naujieji laikai reikalauja naujų veikimo meto
dų. Pav., bolševikų propagandistai išėję specialų pa
ruošimą kominterno mokyklose labai stengiasi prisi
taikyti prie jaunimo psichologijos ir juos patraukti. 
Mūsų bažnyčios ir parapijos gali ilgainiui irgi ištuš
tėti, jei ir mes neieškosime naujų veikimo būdų. Čia 
vienas iš labai svarbių uždavinių — išsiauklėti sąmo
ningų veikėjų ir vadų iš paties jaunimo tarpo, paža
dinti jų iniciatyvą, įlieti naujo kraujo į esamas or
ganizacijas. Lietuvos gyvenimo praktika parodė, kad 
labai gerai šiam reikalui pasitarnauja specialiai tam 
sąjūdžiui skirtas kunigas. Tokius katalikų akcijos, 
jaunimo direktorius turėjo visos vyskupijos Lietu
voje. Ar nebūtų galima, ką nors panašaus suorgani
zuoti lietuviškoms- parapijoms. Toks kunigas važinė
tų po lietuvių kolonijas, rengtų paskaitas, ideologi
nius kursus, kursus vadams, organizuotų jaunimo va
dų ir šiaip jaunimo ekskursijas, paremtų sporto ko
mandų organizavimą žodžiu vietoje numatydamas 
kokius trūkumus padėtų juos pašalinti ir veikimą pa
gyvinti”.

•

Okupantų šėlimas
Kaip ir buvo galima laukti, kad po vokiečių kilmės 

piliečių išvežimo iš Lietuvos, ten pradės smarkiau per
sekioti lietuvius.

Dabar gautos žinios iš Lietuvos tą spėjimą patvir
tina. Bolševikų čekistų akcija, kaip sako paskutiniai 
pranešimai, nukreipta prieš jaunuomenę. Senesnieji lai
kosi atsargumo ir kiek taikosi okupantams, tuo tarpu 
jaunimas — moksleiviai ir studentai, nepakęsdami pa
vergėjų priespaudos, parodo savo nepasitenkinimą ir 
dėl to smarkiai nukenčia, šimtai suimtų moksleivių ir 
buvusių karių bei šaulių siunčiami Rusijos gilumon, 
kur jų laukia, jei ne mirtis, tai labai vargingas gyve
nimas. Jeigu tie jaunuoliai kada besugrįš gyvi į tėvynę, 
tai bus visam amžiui paliegėliai ir jokiam rimtam dar
bui nebetiks. Atgimusiai Lietuvai reiks naujų jėgų, ku
rias teks semtis mūsų tautos skaitlingoje išeivijoje. 
Būkime pasiruošę, savo jėgomis, Lietuvai okupantų da
romą nuostolį, išlyginti!

Anglų lakūnai bombarda
vo Konstantinopolį... Rusijos 
diduomenė reikalauja taikos 
su Vokietija... Pusė milijono 
rusų kariuomenės kaujasi su 
vokiečiais prie Postavy... 
Laukuose kalnai lavonų... 
Prancūzų valdžia ir visuo
menė piktai atsiliepia apie 
anglų neveikią karėje. Laik
raščiai rašo: “Mes reikalau
jam kareivių, o ne žodžių!”..

Diplomatiniai santykiai į- 
tempti tarp Su v. Valstybių 
ir Meksikos. Meksikos ka
riuomenės dalis užpuolė Suv. 
Valstybių armijos transpor
tą, kuriai vadovavo genero
las Pershing... Kituose susi
rėmimuose keletas Suv. Val
stybių karių buvo užmušta... 
Numalšinime sukilėlių virš 
50 meksikonų nukauta.

•

“Lenkų Dienos” arkidie- 
cezinėje rinkliavoje surink
ta virš $46,000. Septinta da
lis tų aukų bus paskirta nuo 
karo nukentėjusiems Lietu
vos gyventojams.

•

Montreal, Canada, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapija pa
šventino savo naują bažny
čią, kuri kainavo $35,000 pa
statyti. Klebonauja kun. J. 
Vyšniauskas.

•

Tovvn of Lake L. Vyčių 16 
kp. susirinkime Julius Kau
pas atsistatydino iš pirmi
ninko vietos, kadangi aplei
džia Chicagą.

i

(Draugas, balandžio 18 d., 
1916 m.).

Po Svietą
Pasidairius

Ant svieto yra labai daug 
senbernių. Dėl ko jų tiek 
daug yra? Vieni figeriuoja 
vienaip, kiti kitaip. Tarp 
tų ir Saulės gazieta patiekė 
savo figerius Štai jie:

“Jeigu mergina tiktai dėl 
to išteka už vyro, kad ne
pasilikti senmerge, kad tu
rėti pastogę, kad nebūti 
sunkenybė tėvams, kad nuo 
svieto nebūtų išjuokta — 
o jeigu vyras pačiuojasi tik
tai dėl to, kad mergina tu
ri pasogą, po tam paminti 
ja po kojų, arba dėl jos pa
togaus veidelio, kad ji išvir
tų jam valgyt ir apskalbtų 
kelis burdingic-rius, tai to
kioje poroje nebūna sutai- 
kos, vienokių mįslių, paskui, 
vietoje laimingo gyvenimo, 
būna tikra velniava, perei
na visame, veda vargingą 
gyvenimą ir tas kitus atgra 
sina nuo suėjimo į motery
stės ryšį.”

Stalinas savo saulės Lie
tuvai tikrai nesigaili. Ne tik 
duoda, ale ir drebia. “Tary
bų Lietuva” garsina, kad 
jau išėjo iš spaudos serija 
tinkamų sodžiuose vaidinti 
veikalų:

1. “Ant Nevos kranto” — 
K. Trenevas.

2. “Laimingieji” — A. Ul- 
janski.

3. “Miške” — G. Molča-

4. “Žločuviškės stotis” — 
J. Stabuvoj.

Ne dyvai, kad maskoliai 
sako, jog Lietuva buvo at- 
si’ikus nuo Rusijos. Kas ma
tė seniau Lietuvos kaime 
vaidinant rusiškus veikalus.

Prašau Nesijuokti
Banko kasierius: — Pa

tark, kas man daryti: išeik
vojau $10,000 bankos pini
gų-

Advokatas: — O, ar dau
giau negalima išeikvoti taip, 
kad nieks nesugautų?

Banko kasierius: — Gali
ma dar apie $10,000.

Advokatas: — Tai išeik
vok ir anuos, ba vistiek 
reiks kalėjime sėdėti.

Petras: — Tavo žmona, 
Jonai, tikrai inteligentė 
moteris.

Jonas: — O taip.. Ji tu
ri smegenų daugiau negu 
du žmonės.

Petras: — Dabar supran
tu, dėl ko tu su ja ženijais.

Migdolai
Vyro gražumas — jo pro

te, moteries protas — jos 
gražume.

“Things that never happen.”
Italijoj fašistai pareiškė, 

kad moterys gimsta na
mams, o ne kabaretams ir 
šokiams. (Kažin, ar kas iš

drįstų Amerike tokią nau
jieną pasakyti?).

Ok}£> f C -*v
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Studentai, Meilė Ir Čeką
AHa Rachmanova JAy 35 ^ETAI LIETUVIŲ KATALIKŲ

ORGANIZUOTAM VEIKIMUI AMERIKOJE
St. Gabaliauskas

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

(Tąsa iš vakardienos)
Pirmojo Amerikos 
lietuvių katalikų 
kongreso posėdžiai

Antrojoj kongreso sesijoj
17 d. balandžio 1906 metais *

— O aš manau, kad universiteto profesoriui vis dėl buvo perskaityti šie refera 
to netinka sakyti to pat, ką sako masė, — atkirto Gri- tai: kun. A. Kaupo — “Tė 
zelda Nikolajevna įgebamai. Be abejo, tuo visi labai pa
sipiktino, tačiau profesorius dėjosi, lyg jos atsako nenu
girdęs, ir tuo situaciją išgelbėjo.

Kaip ta jos elgsena, taip ir pats pavidalas turėjo sa 
-yje kažin ką nepaprasto. Jos akys buvo didelės, bet jas Lietuvoje. Kraštutiniai kai- 
ji beveik visuomet laikydavo smarkiai primerktas, dėl rieji (dabartiniu supratimu 
to ji pati rodėsi pavargusi. Jos veidas buvo greičiau bolševikai) 1905 metų judė- 
bjaurus, negu gražus, bet drauge t-ks įdomus, kad, pra ' ime jau pasižymėj0 mono- 
dėjęs į jį arčiau įsižiūrėti, negali atitiaukti akių. Ji da- pOlįų daužymu, turto pade 
ro įspūdį žmogaus, kuris matė ir šilto, ir šalto ir daug'gimaig įr kitokiais smurto 
ko išgyveno. Bet ji kalba nepaprastai mažai. Kaip ma- (veiksmais prieš atskirus as 
žai kalba, taip mažai ji ir juokiasi, bet kai juokiasi, tai menįa ir vaĮstybines įstai- 
atrodo, kad tiesiog žvengia, taip tas juokas jai ne-|gas ’puo tarpu nuosaikes- 
tinka: jis toks piktas ir nepakenčiamas. Ji yra labai iš- nieji socialįstaį bei visokio 
blyškusi, labai laiba ir išvargusi, smarkiai dažosi lūpas, pjauko demokratai vedė rim-

jos daugiau prisirištų. Ma mokysime savuosius Lietu- 
terialinės gerovės pakilimas voje, jei patys nemokėsime 
Lietuvoje užtikrins greites- užvesti pas save organizaci
ni politinį ir tautinį susipra- ją, jei nesutversime savo 
timą. Apie reikalingumą lie- spaudos?”
tuviams Amerikoje lietuviš- ..Rad naujai jstei |aik 
kų mokyklų ir toms mokyk- raįtja apimtų ne tjk sausus 
loms vadovauti mokytojų. dogmatisUu8 dalyku8 tet j.

U. S. Eucharistinis kongresas 
užims tarptautinio vietą

vynčs rcika^i”
Šiame referate kun. A. 

Kaupas nupiešė 1905 metų 
sukilimo eigą Rusijoje ir

skaitė referatus kun. Pau- 
tienius ir kun. A. Staniuky- 
nas. Referatuose buvo iš
reikštas pageidavimas steig
ti lietuvaičių seserų kongre
gaciją, kuri išauklėtų lletu-

St. Paul, Minn. — Dcvin- vyskupų ir 10 abatų. Iš pa- 
tasis Nacionalinis Eucliaris- sižadėjusių atvykti 10 vy
tinis kongresas, kurs šiemet skupų yra iš Kanados, 5 iš 
birželio 23—26 d. įvyk3 šia- Meksikos ir po vieną iŠ Ri
me dvilypiam mieste (St nijos ir Jamaikos.
Paul—Minneapolis), bus to- Centrinė figūra kongrese 
Ii reikšmingesnis, negu iš bus šventojo Tėvo Pijaus 

neštų katalikišką principą į Pratlžių buvo manoma Da- XII legatas (asmeninis atsto 
mūsų gyvenimą, kad atgai bar paaiški, kad jis savo po vas). Kongreso rengimo ge- 
vintų tautiškai katalikišką Gūdžiu turės užimti 35 ojo neralinis pirmininkas prela-
dvasią mūsų šeimynose”. 

Baigdamas kun. Urbona
vičius nurodo, kad Amcriko-

tarptautinio Eucharistinio į tas kun. J. Reardon, švč. P. 
kongreso vietą. Šis tarpiau- Marijos bazilikos rektorius, 
tinis šiemet turėjo įvykti Minneapoly, pareiškia, kad

viškoms mokykloms tinka- . . > . . Nicejoj, Prancūzijoj. Be t dėi artimiausiuoju laiku legatas- —-—- - 200% lietuvių kurZ vykstančio Europoje karo bus paskirtas.

aptarnauti reikėtų dešimtį jis atidėtas. Kadangi Amen- Eucharistinių kongresų iš- 
gerų laikraščių. koJ Eucharistiniai kongre- kUmės Prancūzijoje turėjo

Iš čia trumpai suminėtų sai rengiami plačiaisiais uz- savQ pradžią Kongresą iškė- 
pirmame katalikų kongrese į simojimais, tai čia šiam na- dįevota prancūzė moteris 
perskaitytų referatų gauna-:cionaliniam kongresui reikės ;vlarįe Marthe Emelia Tami- 
si įspūdis kiek gražaus su suvaidinti tarptautinio kon- j gier jį pagtangomis
sirūpinimo anais laikais pa Sreso vaidmenį. , rengt pamaldžių žmonių mal
rodė suvažiavę katalikai vei-Į Kongreso rengėjai tikisi dininkijas į bažnyčias gar-

mų mokytojų, prižiūrėtų naš 
laičių namus ir senelių prieg
laudas.

Toliau apie “Moterų mo
kyklas ir kilnojamą univer
sitetą” kalbėjo J. Pranaičiū- 
tė nurodinėdama reikalą duo 
ti jaunimui tinkamą aukš
tesnį apšvietimą lietuviško

o jai paakiais nuolat stovi ryškūs randai. Be to, ji ir kovą už savąsias mokyk- se mokyklose Lietuvoje, nes kė j ai savo tėvynės ir lietu J sulaukti keleto šimtų tuk-i pinti švenčiausiąjį Sakra- 
ncpaprastai rėdosi; beveik visuomet būna apsivilkusi > ....... .... J J \ J J I ...... ... ..... I
kažkokiu rūbu, panašiu į graikišką chitoną, kuris iš pir
mo pažiūrėjimo atrodo menkas, neryškus, bet, geriau 
įsižiūrėjus, žmogus pamatai, kad jis pasiūtas nepapras 
tai skoningai. Ji man labai įdomi.

— Aleksandra Lvovna, pirmiausia prašau man at ' je 1995 m gruo<jžio 3-4 dd 
leisti, kad aš jus vadinsiu tiesiog Alia. šitas tėvo vardas Didįjį Vilniaus seimą ir jo

las, tikėjimo laisvę ir lietu- daug nustojama tautai, ka- 
vių kalbą valsčiuose, teis- da jaunimas svetimuose
muose ir kitose viešose į- kraštuose išėjęs aukštesnį 
staigose. Referentas nupa- mokslą ištautėja. 
šakojo apie įvykusį Vilniu-

vybės išlaikymo Amerikoje stančių katalikų maldininkų mentą. Vyskupui leidus pir- 
reikaluose. ! iš visų J. A. Valstybių da-1 moji viešoji maldininkija įvy

Norisi šia proga palinkė
ti dabartiniai lietuvių kata-

lių, iš Kanados, Meksikos ir . ko 1873 metais. Sulaukta 
kitų Amerikos kraštų karštas pritarimas 1874 me-

jums netinka, kaip ir jūsų ilgasis rūbas. Mano mieloji, nuta'rįmus .Kaip žinoma, sei-1 Jonaitis skaitė referatą 
juk jūs esat dar gimnazistė! — Ji tai pasakė, drauge pa- mag nutarė pareįkalauti iš1“

Iš Vilniaus krašto pabė- ,ikŲ kartai savo išslšakoju-, Iš pakviestų kongresan j tais tad įvyko didelio apė- 
gęs į Ameriką mokytojas J.' siam veikimul semtis stipry- hierarchijos narių jau sutixo mio pirmasis Eucharistinis 

----- «xi._ atvykti 114 arkivyskupų ir ! Kongresas

imdama mane už pečių, taip maloniai ir su tokia švel-| 
nia šypsena, kad aš net užmiršau įsižeisti už pasmerki
mą mano ilgojo rūbo, kuriuo taip didžiuodavausi. Ji 
atsisėdo ant lango, prisitraukė mane prie savęs, įsikan
do į dantis cigaretą ir ilgai žiūrėjo man tiesiai į akis.
Aš visą laiką tylėjau. Iš Grizeldos Nikolajevnos cigare- 
to į lubas kilo lengvas dūmelis. Lauke leidosi trumpa ru
dens diena. -|tų partiją.

Paskum Grizelda atvėrė savo nuostabiai gražias, ža
lias kaip jūra akis; ji atrodė, kaip tikra pitija. “Taip,( 
ji dabar netrukus išpranašaus man ateitį,” pamaniau j rūpinasi lietuvių li-
sau. Bet ji vis tebetylėjo. Tylėjau ir aš. Tik buvo gir-1 teratūros platinimu, mokyk- 
dėti. kaip kažin kas vestibiuly varstė duris. Paskum pa- *r vartotojų bendrovių 
sigirdo skambutis.

rusų valdžios Lietuvai au 
tonomijos. Per didįjį Vil
niaus seimą jau išryškėjo 
politiška veikla jaunųjų lie
tuvių kunigų ir katalikų pa
sauliečių, kurie sukūrė lie
tuvių Krikščionių Demokra-

Krikščionių Demokratų

Koks nelaimingas sutapi
mas ir šiandieną po 35 me
tų mūsų tėvynė Lietuva tų 
pačių rusų pavergta ir dar

Tautiška mokykla”, nurodi
nėdamas reikalą pirmoje ei
lėje susirūpinti steigimu Lie
tuvoje lietuviškų mokyklų.

Pagaliau 9-tas, kun. Kaži- iiauriau kaip ca-
miero Urbonavičiaus refera- r<> 'a*kais. Susirinkę j šiij 
tas apie “Katalikišką Spali- metli Federacijos;
dą" Amerikoje, nors kon- kongresą rugpiūčio 7-tą die- 
grese dėl laiko stokos ne- n* Marianapolyje, užkurki-j
perskaitytas, bet atskleidžia me aav° širdVse dar dlde8‘ 
mums labai liūdną tų laikų meil« tenojamai Lietu 
katalikiškos spaudos būklę ' va*‘ (Bus daugiau) 
Amerikoje.

Ne vienu kirčiu medis nu-

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Amkosia & Nectar
BEERS

Galop Grizelda Nikolajevna ėmė kalbėti. Iš lėto, 
lengvai, visai taip, kaip krenta į žemę dideli vandens 
lašai.

— Jūsų siela panaši į kempinę, Alia. Ji traukia į 
save sielas tų žmonių, kurias ji sutinka. Kai jus pama
tai ir pasižiūri į jūsų akis, tai pirmiausia žmogus nori 
jums viską pasakyti, atverti visą savo sielą. Ir tas no 
ras pasidaro toks tvirtas, kad aš nebegaliu išsilaikyti. 
Aš mačiau, kaip į jus dabar žiūrėjo profesorius, ir pa-

Kun. K. Urbonavičius savo
steigimu, bei kitokia politi- re*ferate nurodo, kad iš 6-šių kertamas
ne veikla. lietuviškų laikraščių Ameri-'

Referentas mano, kad vi- koje kata|ikai turi tik vie.
sų demokratų ta ramesnė, “žvaigždę”, o. Iaisvama- 
be bombų ir revolverių, ko- nlai net 5 iajkra^ias: Vie 
va už pamintas tautos tei- nybė< Lietuva> viltis, Kelei- 
ses. daug daugiau naudos vjs jr Kova, tuo tarpu tikrų 
atneš Lietuvai, kaip kraštu- |aĮSVamanių lietuvių tarpe 
tinių kairiųjų keliamas Amerikoje bus kokie 10-15 
triukšmas. nuošimčių. Dėl stokos kata-

Todėl kun. Kaupas siūlo likiškų laikraščių, katalikai

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
ištaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2239 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

stebėjau, kaip jus sumisot. Tada as atsiminiau savo Ii- . . ,.J ;. . ................ ... kongresui nutarti remti or- ąknitn laisvamaniu laidžiakimą. Aš bučiau jums tikrai viską papasakojusi — ry-| . . , . . SKaito laisvamanių leiazia-. , ______ - _ :________ A. LA. X- 1 gani zu o tas lietuvių tautos mus ir per ilgegnį laiką ne.

tenka tikėjimo.
krašto autonomiją su lietu- Todėl kun. Urbonavičius 
viškomis mokyklomis, teis- sjūi0 kongresui tuojau nu
malš ir kt. įstaigomis. tarti įsteigti “nors vieną

Remti ir šelpti tik tokias naują katalikišką laikraštį 
politiškas bei kultūrines gru su pigiausiomis katalikiš- 
pes, kurios dirba kūrybišką komjs pažiūromis ir su to- 
tautos kultūrinimo ir švie- klu proRrainu, kars gaigtų 
tlmo darbą, atiduodant pir- duoti progą išsidirbti nau-1

toj, kitą savaitę, o gal ir po metų, taip, kaip visi žmo- kovoje už savoi

fe
KNYGOS! KNYGOS!

nės atskleidžia jums savo širdį. Bet tas profesoriaus 
žvilgsnis mane paskatino, tikriau sakant, privertė jums 
šiandien viską apie savo vedybas išpasakoti.

— Kaip? Tai jūs esate jau ištekėjusi? — paklausiau 
aš nustebusi.

— Taip, — atsakė ji. — Tai buvo prieš trejus me
tus. Aš važiavau traukiniu į Čitą, Mar.o tėvai gyveno 
išsiskyrę. Jie išsiskyrė gražiuoju, bet paskum vėl suėjo 
į moterystę ir dabar gyvena visai laimingai. Aš esu jų 

3 vienintelė duktė, abu jie mane labai myli. Pusę metų aš 
vis gyvendavau prie motinos Samaroje, o kitą pusę — 
prie tėvo, Vladivostoke. Taip aš, savo prancūzės lydi
ma, vis kas pusmetis važinėdavau iš Samaros į Vladi 
vostoką ir atgal. Man buvo namai ir čia, ir ten, bet tikro 
namų židinio aš vis dėl to neturėjau. Vieną kartą — ta 
da man buvo jau 19 metų — į mar.o coupe įsisėdo vie 
nas kinas; jis vadinosi Vangas. Per visą kelionę mes ne- 
ištarėm vienas kitam nė vieno žodžio, bet jis tąsyk į 
mane žiūrėjo lygiai taip, kaip kad į jus šiandien pro 
fesorius.

Išlipęs iš traukinio netoli Čitos, jis man taip pat 
nieko nepasakė, tik paliko savo vizitinę kortelę. Jis bu 

į •; vo daktaras ir S. .. . universiteto medicinos fakulteto do 
SL centas. Aš jo negalėjau užmiršti ištisus metus; vis mąs

tydavau apie jį ir nuolatos atsimindavau ir susyk įsivaiz
davau, kad jį myliu. Aš jam parašiau laišką, ir jis mar 
netrukus taip pat atrašė. Aš jam vėl parašiau, ir jk 
man vėl atsakė. Taip mes susirašinžjome visus metus 
Laiškuose mes rašydavome, ką kuris manome, isdėstyda- 

i vome vienas kitam savo pažiūras apie viską: apie meną, 
politiką, apie gamtą ir žmogų.

.(Bus daugiau.) k ’

menybę Lietuvių Krikščio
niškai Demokratijai.

Antrą referatą skaitė kun. 
A. Milukas “Spauda, knygy 
nai ir žemiečių bankos”. Re 
ferentas ragino Amerikos 
lietuvius remti lietuvių spav 
dą Lietuvoje ir ypatinga* 
šelpti katalikų spaudą, pa
dėti įkurti knygynus ir lei
dyklas lietuviškų knygų ir 
lietuvišką banką-, kuri už 
mažus nuošimčius skolintų 
sodiečiams pinigus, norin
tiems įgyti ar savo rankose 
palaikyti Lietuvos žemę.

Trečią referatą skaitė J. 
Sutkus “Agronomiškos mo
kyklos”, patardamas steig
ti Lietuvoje agronomiškų 
mokyklų ir išmokyti žmones 
tobulesnio ūkininkavimo, 
kad jie iš tos žemės galėtų 
daugiau naudos gauti ir prie

joms spėkoms, kurios gale- 
tų nešti naudą rusų paverg
tai Lietuvai. O kokiu būdu

Moderniškiausi įrengimai 

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty’s Beaųty 
Shop

6321 S. WESTERN AVE.
Tel.: REPub ic 9202
Mary Sneilla, savininkė
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VMiimilcsėto Ofl-st- Atdaras Sekmadieniai nuo 11 iki t vai. Popiet.
D2IAIJGKIS NATŪRALIA IR 

GRA2IA IŠVAIZDA!

(inmlname Pleitas tiktai IS 
dantistų reeeptų.

<10 Otenų Išmėginimui. Jei 
nehAslh- pilnai patenkinti, tai 
smtrntlna.me kiekviena Jn«t- 
kėtą eeuliĮ.

visai » iiai.is ralsnme Ir (H-rdirhain,- senas 
CI.EITV pleitas — Mėnesiniai mokes

ti p. Johnson. pr.«, Clai. 1 dienos patarnavimas.

AaAaA. Dental Laboratories
INCORPOHAtlO

ttldtlsu.ls Pultu (atminimo laboratorija Pasaulyje

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdle Iki 8 vai. v

Vldnrm. OflaM:
Kasdien iki « vai 
Antrad Ir Ketvlrlad. 
Iki 7-toa vai. vak.

I55B 5tllwnukee Avenue — TcL ARM. .*>.>50 
202 Aonth SUle Street — TH. 4tlW)
4A3I Irvlng Park Boulevard — Te.l. PAL. 4227 
Rn. SMe —404 B. 47th St. — Tel ATL. HUSO 

TOMU Side — 4721 BroadnAy.

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

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

Basanavičius, 260 pusi ....................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.00
VAI2GANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

puslapiai ....................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadcikis, I t,

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

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pu3l......................... 75c

EILfiRASCIAI
SU BALTU NUOMETU — 3. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

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

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

Dr. R. Van der Meulen ..........................................................35
MEILft, M. Gustaičio, 1914 m..........................................................26
BRfiKSTA, M. Vaitkus, 1915 m........................................................... 26

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago. III.
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Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos įsteigėja
Jos Mirties Vienerių Mėty Sukakties Proga.

(Tęsinys)
Jaunoji Kongregacija 

Plinta.
Dabar reikalas buvo ieš

koti daugiau pašaukimų. Pir 
mųjų Seselių maldos išpra
šė nuo Dievo palaiminimo 
naujai prasidėjusiai kongre
gacijai. Gerajam Dievui lei
džiant ir laiminant, kandi
dačių nestigo.

Kazimierietėms seselėms 
mažutėlių auklėjimas ir mo
kinimas katalikiškoje dva
sioje buvo be galo svarbus, 
nes su tomis atsakomybė
mis susijo ir jų vienuolijos 
ateitis, štai, spalio 7 d., 
1907 m., jos atidarė pirmą
ją mokyklą Mt. Carmel, Pa., 
kur šv. Kryžiaus parapiji
nėje mokykloje pradėjo mo
kyti lietuvių vaikučius.

Gausėjant aspirantėms — 
kandidatėms, Šv. Kazimiero 
lietuvaičių seselių kongrega
cija tvirtėjo ir gana smar
kiai plito. Tuo tarpu lietu
vaičių seselių kongregacijos 
konstitucija ir regulos sky
rėsi nuo airių seselių ir pa
čioms lietuvaitėms buvo ne
lengva sugyventi su kitatau
tėmis. Dėl to, gyvas reikalas 
buvo kurti pačių lietuvaičių 
seselių savo motiniškuosius 
namus. Ta visa našta krito 
ant rūpestingo jų vado ir 
tėvo pečių. Pagaliau, po ilgų 
ieškojimų, Chicagos arkivy
skupui J. E. Quigley, D. D., 
pritariant ir padedant, rug
piūčio 23 d., 1909 m., suras
ta ir nupirkta atitinkama 
vieta Chicagos miesto pietų 
daly, šalia Marųuette Parko, 
tarp Marųuette Road ir 
Rockwell gatvės. Statybos 
darbas prasidėjo tų pačių 
metų rugsėjo 29 d., o ker
tinio akmens pašventini- j 
mas įvyko gruodžio 5 d. tais 
pačiais metais.
Kazimierietės Savo Pasto

gėje Ir Lietuviškoje 
Padangėje.

šv. Kazidiiero vienuolijos 
namų statybą pasisekė baig
ti 1911 m., sausio m., gi to 
paties mėnesio 29 d., Kazi
mierietės seselės su savo

naujokynu persikėlė į savo 
motiniškuosius namus Chi
cagoje.

Čia lietuvių kolonija buvo 
didžiausia Amerikoje. Tai 
plačiausia dirva Kazimierie
čių seselių kilniai ir kultū
ringai darbuotei lietuviškoje 
padangėje. Čia jos meldėsi, 
dirbo kultūros darbą, prati
nosi gyventi kilniose dory
bėse ir kilti tobulybėje. Iš 
čia jos ėjo į kitas lietuvių 
parapijų mokyklas mokyti 
lietuvių vaikučius. Nors bū
ta rūpesčių ir vargo, bet jos 
kaip viena galėjo tarti: 
"Viską galiu Tame, Kuris 
mane tvirtina.” Todėl, Ge- 
rasai Dievas laimino atsa- 
komingas jų pastangas vai
kučių auklėjime ir mokini
me.

Šv. Kazimiero Akademija.
Daugėjant seselėms ir ple

čiant darbuotę skaitlingose 
lietuvių par. mokyklose, su 
sirūpinta mokslo ir kultūros 
židiniu, būtent, Akademijos 
įkūrimu. Tam sumanymui 
tuometinė vyresnioji Motina 
Cirilė laišku pritarė: “Ma
nau, neatidėliojant jums rei 
kia kurti Akademiją ir mu
zikos konservatoriją. Be ma
žų pastangų galėsite gauti 
keletą studenčių, kurios ir 
bu3 užuomazga garsiosios 
lietuvių Akademijos, kuri pa 
garsės visoj Chicagoj.” Na, 
ir plačioje Amerikoje ir sve
tur.

Jos pritarimas tapo pra 
nasystė, kuri netrukus reali 
zavosi gyvenime. Akademi
jos mokslo metai prasidėjo 
1911 m. Ta Akademija di
džiuojasi ne vien lietuviai, 
bet ir kitataučiai ją laikz 
pagarboje ir aukštai įverti 
na, o kiti net pavydi tos 
kultūringos įstaigos lietu 
viams.

(Bus daugiau)

NIAGARA FALLS, N. Y.
(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

viČius $1; J. čeika $1; E. 
čiočik $1; Z. Maleckis $1.50; 
Leimontienė 50c; K. Blujie- 
nė 50c; ir Kepalienė 50c. 
Pastaroji padėjo klebonui 
papuošti bažnyčią 40 vai. 
atlaidams.

Niagara Falls lietuviams, 
perdavęs visus reikalus,, iš
vykti pas gerus savo pažį
stamus draugus atsisveikin
ti ir apie geg. 10 d. skristi 
per Atlantą.

— Šv. Jurgio dr-jos mė
nesinis susirinkimas ir me
tinis balius bus bal. 27 d.

Daugelis tėvynę ir laisvę 
turi savo lūpose, nedaug gi 
kas savo širdyje. Tikroji gi 
šių švenčiausiu vertybių 
meilė glūdi nuolatiniame sa
vimeilės atsižadėjime.

F. D. Guerazzi

NEWS FACTS a„glorge

r.hermann h strachmann left 
A PENCILEO NOTATION ON THĘ UNDER - 
SIDE OF THE SECOND STEP FROM THE 
TOP A SEVEN-FOOT STEP-LADDER- 
BEQLrATlNG A <15.000 ESTATE T( 
MRS. GOTTS - AND GOT IT

Metiniai atlaidai
40 vai. atlaidai prasidėjo 

bal. 14 d. Ryte pamokslą 
pasakė kun. dr. K. A. Matu
laitis, MIC. Vakare — kun. 
d-ras K. M. Rėklaitis, MIC. j 
Antrąją dieną: ryte kun. J. 
Jančius, MIC.; vakare —| 
kun. A. Petreikis. Trečią 
dieną — kun. Pr. J. Valuke- 
vičius ir užbaigoje — kun. 
dr. K. Matulaitis, MIC.

Žmonės uoliai naudojosi 
I kunigų svečių patarnavimu. 
Beveik visa parapija atliko 

j velykinę pareigą. Šventoji 
Komunija į darbą vykstan
tiems buvo dalinama dar 
prieš 5 vai. ryte.
Klebonas išvyks

Laikinai ėjęs klebono pa
reigas kun. dr. K. A. Matu 
laitis, MIC., pasirengęs yra 
išskristi į Londoną, kur jį 
kviečia vykti jo Vyriausias 
Vadovas J. E. vysk. P. Bū 
čys, MIC.; kur jisai yra Ma
rijonų vienuolinio namo vy
resnysis ir Londono lietuvių 
dvasios vadas.

Sunku yra numatyti vy
kimo smulkmenas, nes daug 
priklauso nuo to, kada bus 
gauti visi leidimai ir kada 
bus laisva vieta “Yankee 
Clipperyje”. Jis mano, su
laukęs naujo dvasios vado

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo*! 
Taupykite vartotus paštu 
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
kite apie patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero.

MISSION CLUB, 
Hinsdale. Illinois.
Marian Hills Seminary.

— “Motinos Diena” bus 
geg. 11 d.

— Naujo klebono priim
tuvės įvyks geg. 4 d.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

Knygos 1 Šiukšlynį ;
Karolis Vairas-Račkaus- į 

kas (V. Dargvainis) komu I 
nistų organe "Tiesa” skun- I 
džiasi, kaip okupacinė val
džia “rūpinasi” knygomis 
Pasak autoriaus, iš visų dva l 
rų ir privatinių žmonių pa- 1 
sisavintos knygos suverčia- į 
mos į sandėlius. Pati cen- 
tralinė valstybinė biblioteka 
sugrūsta į kelias buv. Kau- ; 
no lenkų gimnazijos klases, j 
o kiti bibliotekos skyriai iš
mėtyti trijose vietose Kauno 
priemiesčiuose.

A

TYPEVVRITERS
ANO

adoiug Machines

A i A
ANTANAS STIIPURAS

(sūnus velionio Antano Stupu- 
ro, kuris mirė gruodžio 28 d.. 
1940 m.)

Gyveno: 3309 S. IJtuanica

Mirė balandžio 16 d. 1941, 
1! 45 vai vak., sulaukęs 23 
metu amžiaus.

Gimęs Chieago, III., Rugsėjo 
29 d.. 1917 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motina l'ršulę (p. t. Vens'aun- 
kaitė); seserę Bronislavų; 
broli Pranciškų ir giminaičius 
KIAlūnų, Ma kuški; ir Paulaus
kų šeimas, ir kitų giminių 
ir daug draugu ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Ko. 
I.ituaniea Avė .

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 21 d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kūrinti- ivvks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį- 
itamus-as dalyvuuti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Kci-nso.
Brolis Ir (•iminės.

laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips, Tel. YAItds 4908.

JONAS SKINDER
(3352 Ko. Morgan Kt.; pirmiau 

gyveno Momence, III.)

Mirė bal. 16 d., 1941 m.,
11:30 vai. ryto. sulaukęs 67 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Vilniaus apskr., Yeneske pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sesers sūnų Bruno Belunski 
ir jo moterj Stella (po pir
mu vyru Paukštienė); sesers 
sūnų Kazimierų Belunski ir 
jo šeimų Ir kitų giminių Ir 
daug draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4530 Ko. Honore St. tel. I«i- 
fayette 3525.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
balandžio 19 d. Iš namų 9:30 
vai. ryto Ims atlydėtos į šven
to Kryžiaus parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sie'ų. Po 
pumaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažinta mus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesers Kūnai Ir Gi
minės.

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

JUOZAPAS MILLER
Mirė bal. 15. 1941, sulaukęs 

4 4 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kė

dainių apskr.. Šėtos miestelio. 
Amerikoje išgyveno 12 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolj Steponų ir jo šeimų — 
Windsor, Canada — ir kitų 
giminių ir daug draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Eudeiklo 
koplyčioje. 4605 South Hermi
tage Avenue.

I^aiilotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 19 d. Iš koplyčios 
8:30 valandų ryto Ims atlydė
tas į švento Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtus į švento Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Hmlls ir Giminės.

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

ANTANAS
NARK1EWICZ

(gyveno: 3037 W (iltli St.)

Mirė bal. 1 G. 1941. 4:40 vai. 
popiet, sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Girdiškės parap.

Amerikoje išgyveno 55 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

nioteri Konstanejų (po tėvais 
Vaitkaitė): 3 sūnus: Vladų ir 
antika Lloyd. Dantei ir marčių 
Onų Ir Juozapų ir marčių Onų; 
dukterį Mikalina Jrmon ir žen
tų Edvvard: 5 anūkus: sesers 
dukteris: Aleksandra Vaitkevi
čienę ir jos vyrų Aleksandra. 
Iii!-fa Navickienę ir jos vyrų 
Mykolų ir daug kitu giminių, 
draugu Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotus I. J. Zolp 
koplyčioje, 1G46 W 46tll St.

Laidotuvės įvyks pl.rmad., ba
landžio 21 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas i švento 
Kryžiaus parap bažnyčių, ku
rioje ivyks gedulingos pama
lus už velionio sielų. Po pa- 
tnaldii bus nulvdėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Kūliai. 
Duktė. Marčios, lentas. Anū
kai, Šernu Dukterys. Giminės, 

laidotuvių direktorius I. J.
Zolp. tel. YAItds 0781.

NtWYORK.
AFARMER OFw y 
VJICHITA, KANSAS 
HAO A BELL HOP 
ARRESTED \AJMEN 
HE OFFEREO TO 
CARRY H15 SUVT- 
CA5E TO HIS 
HOTELROOM — 
NOT FAMILIAR, 
V/ITH THE CU5T0M 
HE THOUGHT IT 
VVAS ©ElNCr

— SMAll MONTHIT TATMINTt —
AU MANIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
—lO^AA TAAM4N AUOWASSC«-»•M IRMNin caaav MIW.AACM*H| •VAtANTM

aCTAD typiwriter IHK COMPANY 
nomnt c. aoiMutn. m—

1M W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670ĮjllTIMATIS-JFRjn-BI*OM»T«AnO»J

BARBORA ŠLUSZAS
Mirė balandžio 17 d., 1941, 2:30 vai. ryte, sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimus Lctuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Kulių 

par., Jodeikiu kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Prančiškų; dvi 

dukteris Anicetą Urbonienę, žentą Jurgį ir anūkus Ge- 
orgetą, ir Stanislavą: seseri Oną Milkintienę ir jos šei
mą; pusseserę Grasilda Kukaveekienę ir jos šeima: 
pusseserę Marijoną ir jos šeimą; pusbrolius Joną ir 
Adomą Giniočius ir Kastanta Tilviką ir ju šeimas: švo
gerką Barborą ir jos šeimą; ciocę Grasildą Daratienę 
ir jos šeimą ir daug kitų giminių, draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 10549 S. State St. 
Roselande.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 21 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta i Visų Šventu para
pi ios bažnyčią, kurioje ivvks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines. •

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus- 
ges ir pažįstamus-as dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, Dukterys, Žentas, Antikas, Seserė, 
Pusbroliai, Pusseserė, švogerką, Švogeris ir giminės.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai, Tele
fonas PULlman 1270 arba CANaI 2515.
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'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

4

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.

Li ' KOPLYČIOS DYKAI 1
BEji'j VISOSE MIESTO DALYSE 1

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

*•
►

¥

*

■4

¥

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

D

- J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė.

Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
S. P. MAŽEIKA 

3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. IVestern Avenue

Tel. LAFayette 8024

»
<

>

¥
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Penktadienis, bai. 18, 1941 DRAUGAS

Lietuva kūrimosi eigoje į Senior Medical
$4,500 a year.

Medical Officer, $3,800. 
Associate Medical Officer,

$3,200.

Officer,CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gražios Velykos aso "Mėlyno Dunojaus val

cas”, Wagnerio “Pilgrimų 
Brighton Park. — Gies giesmė” ir Rombergo "Sė

mės parapijos choro ir žmo- renadą.” Moterų choras uni- 
mirties su kunigų maldomis "iš- formose dainuos mėgiamas 

sukakties, kurios paminėjimas rengiamas Chicagoj bėgo j tolimą dangų galin-liaudies dainas vienu, dviem 
balandžio 27 d., Sokol Hali, prie 23 ir S. Kedzie gt.) gai” N. P. P. Sv. bažnyčioj, ir trims balsais. Bernaičiai 

Rašo Nevėžio Banga (kuomet daugiau kaip tūks- bažnytiniuose parėduose pir
kt itis parapijonų susirinko mą sykį scenoje giedos C. 
pagarbinti Prisikėlusį Išga- Franco “Panis Angelicus” ir 
nytoją Velykų rytą. Petrausko ‘‘Kaitink šviesi

Prisikėlimo procesija lau- saulutė”. Pirma Simfonijos 
ko pusėje buvo didinga. Vai- orkestrą, A. S. Pociaus va

Lietuviai ir Lietuvos pradžia iki 
Gedimino ir jam viešpataujant

(Istoriniai bruožai DLK Gedimino AOO m

Prieš keletą tūkstančių 
metų, dabartinės Lietuvos, 
žemės paviršius, buvo ap
klotas storu ledynu. Atmos
ferai kintant, ledynai tirpo, 
padarydami daug nelygumų:

ir dainas dainuodami prita
riant kanklėms ir skudu- 
čiams. Pasižymėjo nuosta
biu darbštumu. Namus gra
žia tvora aptverdavo arba 
apkasdavo grioviais ar pyli-

vienur — įdubimus, o kitur mais; tinginiavimo nepakęs-
— kalnelius. Laikui bėgant, 
suaugo tankūs miškai, o juo
se — įvairūs žvėrys ir paukš 
čiai; tyvuliavo neišbrenda
mos pelkės ir ežerai. Iš šių

davo. Nepaprastas buvo jų 
narsumas; už Tėvynės lais
vę ir krašto meilę — gal
vas guldydavo. Adomas Brė- 
niškis, XI amž. rašytojas,

kučiai gražiai pasipuošę, se- dovaujama, grieš įdomius 
sėlių mokytojų lydimi, ėjo kūrinius. Solistai Genovaitė 
prieš baldakymą, po kuriuo Giedraitienė, Jonas Roma

nas, Jonas Curas ir Petras 
Kavaliauskas yra pasirengę 
patiekti publikai tikrą siur- 
pryzą.

klebonas kun. A. Briška ne
šė Švenčiausiąjį.

Choras, ved. varg. Justo 
Kudirkos, procesiją patiko

didžiųjų pelkių ir neišžen- gražiai aprašė lietuvių įtar
giančių girių — išaugo da
bartinė kultūringoji Lietu
va. Visos didžiosios valsty- 

' bės stebėjosi, tokiu greitu 
tempu žengiant pirmyn. Pa
žvelgtame į jos praeitį ir 
kūrimosi pradžią.

Kilmė
Iš Azijos į vakarus atsi

kraustė aisčių kilmės tauta 
ir apsigyveno Baltijos jūros

sumą, drąsą, papročius 
žmoniškumą.

ir

Tikyba
Senovėje lietuviai buvo 

pagonys — stabmeldžiai: 
garbino įvairius stabus-die- 
vus. Žymesnieji buvo trys —
Perkūnas, Pykuolis ir Pa- Pasakė pamokslą. Per mi-

_ . nion nh.'Afna rrinrlmn Dotora

ties durimis ir išlydėjo iš Po programos bus šokiai 
bažnyčios į gatvę giedoda- ir balius. H
mas “Linksmą dieną aptu --------------------
rėjom” Procesija ėjo Fair-' I jA|||Vj|| rpnp|i„ 
field, 45, California ir 44 Lie’UY,¥ 5CIICIIU 

gatvėmis.
Po procesijos prasidėjo 

mišios, kurias laikė klebo
nas kun. A. Briška; jis ir

Oak Forest 
prieglaudoj reikalu

trimpas. Dievams garbinti 
turėjo tam tikras vietas — 
šventoves. Viena iš dides-

sias

pakraščiuose. Ji buvo pasi- [ niųjų — Romuva; stovėjo 
skirsčiusi į gimines: aukš- netoli Nemuno žiočių. Šven- 
taičius, žemaičius, letgalius,. tovių vyriausieji kunigai — 
žemgalius, kuršius, prūsus kriviai, o pagelbininkai — 
ir jotvingius. Aukštaičiai ir krivaičiai. Be šių dar buvo
žemaičiai apsigyveno Lietu
vos viduryje ir buvo lietu
vių tautos branduolys. Tarp 
jų skirtumas toks: aukštai
čiai apsigyveno rytuose — 
aukštesnėse vietose, o že
maičiai — vakaruose — že

žemesniųjų dvasiškių — ži
nių, burtininkų, žavėtojų — 
spręsti žmonėms ateitį ir 
aiškinti sapnus. Be vyrų 
dvasiškių buvo ir moterų, 
kurios vadinosi vaidilutėmis. 
Gyveno prie žinyčių, apsi-

mesnėse arčiau prie Beltijos* rengusios ilgais baltais dra- 
jūros. Kitos giminės neilgai
išsilaikė ir buvo priešų pa
vergtos.

Maistas

Vidutinis klimatas, leng
vus dirvos, drėgnas oras —

BARTKŲ TfiVAS
CLASSIFIED

REIKALINGI VYRAI
Dirbti geležies lapoję. Turi būt pri
tyrę. Mekanikal, Layout men, ir t.t. 

AKCH. IKON CO,
Applications for the above __ _ 5535, bt:______

NAMAI. KARMOS IR BIZNIAI 
Kreipkitės j mus, kurie norite pirk

ti. greitai parduoti arba iftmainytl 
kij, tiktai turite. Taipgi statome nau
jus namus. Priimsime Jūsų seng 
namą į mainus. Taisome s. nūs na
mus. A pt kaičiav'iinaa veltui.

positions will be received 
until further notice.

Junior Engineering Drafts 
man, $1,440 a year.

(Optional branches, Ae- 
ronautical, architectural, ci 
vii, electrical, mechanicai, 
structural, topographic, li- 
thographic, and general.)

Laboratory mechanic 
(Fuel ratingi $1,800.

Tai Jonas Perėdna, kurio Assistant Laboratory Me- 
stiprus balsas tūkstantiems chanic (Fuel ratingi $1,620. 
Šaltimiero radio klausyto- (National Bureau of Stan- 
jams atstovauja “Antaną darda)
Bartkų”, Bartkų šeimynos Applications for these po- 
tėvą. Balandžio 20 d. radio sitions mušt be on file not 
klausytojai — lietuviai iš later than April 17. 
Čikagos ir apylinkės — tu- Supervisor of Education, 
rėš progos pamatyti Bartkų $3,200 a year.
tėvą vaidinant scenoj. Taip-1 Asst. Supervisor of Ed’i-
gi matys visą eilę kitų žy
mių Šaltimiero artistų, ku-

cation, $2,600.
Teacher of Industrial

rių balsus girdi kas rytą Arts, $1,800.
Šaltimiero radio valandoje ' Teacher of Remedial Read

Oak Forest prieglaudoj, I Tai balandžio 20 d-> Salti-(ing, $1,800.
. r_.----  _ 500() miero 1941 metų Šurum-Bu- (National Training School
choras giedojo Peters . 4 * . .

randasiir ArensO mišias, o per Ofer- gšų-senelių 
torium Curto "Regna Ter- 150 ir Sėtuvių. įstaiga per- 
rae”, solo giedant Onai Pie- Pddyta- Nesant vietos, net 
žienei. Tai buvo klimaksas koridoriuose pristatyta lo-
Velykų iškilmei. Per Komu 
niją buvo išpildytas Verdis 
trio "Jesu Dei Vivi”, kurio 
solistais buvo O. Piežienė, J. 
Gudas ir J. Žindžius.

Choras ir solistai, tai tik
ra parapijos pažiba. Bažny
tiniam koncerte, kuris įvy
ko Verbų sekmadienį, labai 
girtinai pasirodė, išpildyda- 
mi sunkiausių^ bažnytinius 
kūrinius. Solistais buvo O.bužiais ir rūtų vainikais ant 

gaivu, kurstydavo šventąjąlPležienė- V- Paškevičiūtė,
ugnį. Vaidilutėms nebuvo 
galima vestis nei pabėgti. 
Valdymasis

Pradžioje lietuviai gyveno
žemės darbui tiko. Nuo pat be jokios vyriausybės, kaip 
pradžios lietuviai yra ūki-Į kam patiko. Kilus įvairiems

• ninkai. Laukus sėdavo ja
vais: rugiais, kviečiais, mie-

nesusipratimams — ginčus 
spręsdavo dvasiškiai. Ra-

žiai s, o vėliau linus. Iš gi- mįai gyventi negalėjo. Prie
nų medžiodavo žvens ir 
paukščius; iš upių — žuvis; 
iš medžių drevių išsikopinė- 
davo bičių medaus. Iš me
daus darydavo midų, o iš 
vaško — žibintus. Daugiau-

šai pradėjo užpuldinėti Lie
tuvą. Reikėjo gintis. Vadu 
išsirinkdavo narsų, sumanų 
išmintingą vyrą, kuris ves
davo lietuvius prieš užpuo
likus. Jei priešus nugalėda-

sia maitinosi grūdais. Mais-, vo — buvo giriamas ir ren
tas buvo paprastas, sveikas darnas antru kartu vadu 
ir maistingas. Iš linų, vilnų
ir žvėrių kailių gaminosi ap
darus.

Verslas
Romėnų rašytojas Tacitus 

(52
tuvius ir jų gyvenamas vie 
tas, pagarsėjusia gintaru ir 
žvėrių kailiais. Kitų kraštų 
pirkliai atvykdavo pirkti

apie rum parengime, Ashland for Boys, Dept. of Justice.) 
Boulevard Auditorijoje, 4-tą Applications for these po 
vai. po pietų. sitions mušt be on file not

---------------later than April 17.

S. Norkaitė, S. Gudas, J 
Žindžius, dr. K. Svenčiskas 
ir O. Metricks.

vų. Kadangi ir man teko toj 
įstaigoj gyventi, tai labai 
gerai žinau ten esančių se
nelių būklę, kuri tikrai ne
pavydėtina. Net mirus sene
liui jis palaidojamas kaip 
karo lauke. Nieks už juos 
nedaro atminimų.

Nors daugelis žydus pei
kia, tačiau jie turi įsteigę 
tam tikrą fondą, iš kurio 
šelpia žydus toj- prieglaudoj. 
Jie užlaiko savo tvarkos ve
dėją, daktarą, virėją ir ra
biną. Seneliai žydai gauna 
košer maistą, taip pat po

Cicero, III., Mrs. Villna 
taip pat yra įsteigus fondą, 
iš kurio teikia pašalpos varg 
šams.

Applications for this pc 
sition mušt be on file witb 
the U. S. Civil Service Com
mission not later than Ap- 

Ar nereiktų ir Chieagc .j gą^h
lietuviams įsteigti fondą, iš 
kurio būtų šelpiami lietu
viai seneliai — kūniškai ir 
dvasiškai ?

J. Lapinskas,
1414 So. 50 Ct., Cicero, III. 

3 -------------------------

Kas nori gauti valdinį 
darbą

U. S. civilinės tarnybos 
Klebonas kun. Briška ir j keletą centų. Be to, vasarą komisija skelbia kvotimus į 

varg. Justas Kudirka dėkoja du syk aplanko prieglaudą į šias valdines pozicijas: 
kantoriams, pritarėjams, ku! ir suteikia dovanų, nežiū-
rie šiemet labai įspūdingai rint tautybės, iškelia pietus, 
giedojo budėdami Velykų Christian Science Chica-
naktį prie Išganytojaus gra
bo. Raporteris

Sv. Jurgio parapijos 
choru ir orkestro 
didžiulis parengimas

Bridgeport. — Ateinantį

goj taip pat turi tam tikrą 
fondą. Atvykę organizuotai 
į priėglaudą jie neruošia iš
kilmių. Nors du syk į mė
nesį saviškiams įteikia au
kų.

Tokiu būdu šie vadai įaiga-i sckmadicni šv- JurSio Par- 
lėdavo ir patys pradėjo ro j svetainėje įvyks nepaprastai 
dyti daug valdžios, pasiekei | idomus koncertas. Programe 
bdami kunigaikščiais. Jų bu- dalyvauja simfonijos orkes-
vo daug. Vieni valdydavo 
didesnius žemės plotus su

117 p. kr.) mini Iie jkejįaįg žmonių tūkstančiais,
•o kiti — mažesnius plotus 
su mažiau žmonių. Tarp jų 
buvo daug nesutikimų. Il
gainiui iš galingesniųjų ku-

gintaro, kailiu, medaus ir j {jų iSslskyrž vienaa
kit., o jiems atveždavo ge- jr paslvadlno vyrtauaiuoju
ležies, audinių ir kt. Tokiu 
būdu lietuviai prekiaudavo 
arba mainas darydavo su 
didžiomis vakarų Europos 
tautomis.

Papročiai

Lietuviai turėjo įvairių ir 
gražių papročių. Buvo ra
maus ir malonaus būdo: vai
šingi, šnekūs, taikingi. At
vykusius pirklius pavaišin
davo midumi. Dažnai kelda
vo puotas, kurias praleisda
vo šokdami tautinius šokius

arba didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu.

(Bus daugiau.)

Žuvusio karo lauke kario 
kūnas yra tautos šventeny
bė, jo dvasia — šaltinis tau
tos ateičiai gaivinti.

Senovės lietuvių vaidyla

Kaip nori, kad tau kitas 
darytų, taip pats kitam da
ryk. L m

WHOLESALE
‘ LIQUOR 

ĮSTAIGA

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTRAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

BARGENAI MARUI ET’I E PARKE 
IR APYI, INkfJE

Mūriniai bungaloas, kainos nuo 
$4500 Ir aukftėiuu. (i duflečiai $65<'O 
ir aukščiau, 14 ket urf Iečiai $11,500 
ir uukSčiau. 7-10 fletų $21.500 ir 
aukftėiau 12 blznlavų namų nuo 
$45 0n ir aukftėlau. 17 meilinių ka- 
tidžlų. Kainos nuo $2700 lr auk.4. 
ir namai gal.nia pirkti ant lengvų 
SmokSjnių. 1. relpkitės pas:

CHARLES P. SI KUMSKIS, 
COMPANY,

6021 So. Western Avė. 
REPublIc 3713; Vakarais Prospect 
0476.

FARDAV1.MII NAMAS
4 fletai po 5 kambarius. Geroj vie
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių linijos. Ramios $100.00 j nil- 
nesj. Labai pigi kaina Lietuviui liūs 
duodama nuoluiilu. Kreipkitės pas 
aa, įninku ant 2-tro aukšto iš užpa
kalio. 10753 S<—Uli Ha baslį Avė.

NORI PIRKTI 2 FLETŲ NAMĄ
Norime pirkti 2 fletų mūrinį namą 
su keturiais kambariais Marųuette 
Parko arba Brighton Parko apy
linkėje. Agentų atsišaukimai nepa
geidautini. šaukite: CANaI #010 ar
ba CANaI 8011.

REIKALINGI SALESMANA1
Seniai įsteigta anglių bendrovė ieško 
prityrusių anglių pardavėjų. Pilnų aJ 
dalį laiko. Komisas. Kreipkis: Boa
No. kimi, 2331 South Oakley Avenue, 
Cliieagii, Illinois.

IŠSIRANDI'O.IA DIDELIS CKIS
Išranduosiu didelį, gražų ūkį lahai 
pigiai atsakomingai fteinrui. N e pa pran' 
ta proga, šaukit vakarais: M. Pol ius.
PKOspect 11131

REIKALINGA MOTERIS AR PORA

Rekalinga apysenė moteris ar pora 
mažam ūkui. arti Chicagos. Viena 
karvė -- vištos. Kambarys ir valgis 
ir $15.00 į men. saukite: PROspeet 
8985.
 -

PARSIDIODA TAVERNAS
Tavomis parsiduoda Marųuette Pk. 
BuHinestt i.šilirlitas per 7 metus. 2 
kanib. pagyvenimui. Namas apšildo
mus. Renda pigi. Pardavimo priežas
tį patirsite vieloje. 2310 VV. OOtli St., 
tel. PlKLpeet 3110.Applications wiii be reeei- 

ved until further notice.
Senior Laboratory Mecba- 

nic (Fuel ratingi $2.000. Uon trom thc Distrirt Di.
Applicants for examina- rcctor, Civil Service Comniis 

tion to the above positions i sion, Nevv Post Office Build- 
may obtain further informa- ing, Chicago, Illinois.

~ ~ .........

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— KlIGS —* RADIOS — RE- 
BTUGERATOKS — HAsHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
AU NationaLlj Adverftaed Itema.

ALfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

tra, trys chorai ir keturi žy
mūs solistai. Programos da
lyviai pildys mėgiamas liau
dies dainas, patriotinius kū
rinius ir operų ir simfonijų 
ištraukas.

Šv. Jurgio choras, prita
riant orkestrai, be kitų rink 
tinių kūrinių, dainuos Strau-

N. KANTER, Suv.

ISvcžlnJan»e 
po VlWj 
Chicago

REMKITE
SENĄ 

LT ETC V! Ų 
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOL'LEVARD OUU

PAULINA 
Russian and Turkish Baths

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI — 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 
Išmėginkite mftsų garą nuo akmenų krosnių.

Telefonas: VIRglnia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien. 

TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
"Shorty"

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

ny

/
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Jėzuitai iškilmingai minės 
savo ordino sukaktuves

Chicagos jėzuitai ir jų di- Į S. J., dieną, gegužės 13 d., 
dingos mokslo institucijos Loyolos universiteto koply-
nteinantį sekmadienį, balan
džio 20 d., pradeda minėti 
savo ordino (draugijos) 400 
metų sukaktuves. Tai bus 
pirmoji iškilmingojo minėji
mo serija. Stevens viešbuty 
įvyks banketas, kuriam da
lyvaus aukštoji dvasiškija 
ir žymieji pasaulininkai.

Bankete kalbės J. E. Ar
kivyskupas S. A. Stritch, 
Chicagos arkivyskupas, Loy- 
o’os universiteto prezidentas 
kun. S. K. Wilson, S. J., Chi
cagos mayoras E. Kelly ir 
kiti.

Šv. Roberto Bellarmino.

čioje bus celebruojamos pon- 
tifikalinės aukštosios mišios 
ir įvyks akademinis susirin
kimas. Susirinkime vyriau
siais kalbėtojais bus Chica
gos universiteto prezidentas 
R. M. Hutchins ir kun. W. 
McGucken, S.J., iš St. Louis, 
Missouri jėzuitų provincijos 
studijų direktorius.

Jėzuitai visoj Amerikoj 
ir visam pasauly šiemet mi
ni savo ordino sukaktuves.

Jėzuitų ordiną prieš 400 
metų įkūrė Ignatijus Loyo
la. Šio ordino lopšys yra Is
panija.

KROATAI SVEIKINA VOKIEČIŲ KARIUOMENĘ

("DrauKM” Acme telephoto)

Kroatų minia sveikina į Kroatijos sostinę Zagrebą įėjusį vokiečių kariuomenės mo- 
torciklinį dalinį. Kroatija pasiskelbė nepriklausoma valstybė.

Halo redaktoriaus
nužudymas
aiškinamas

kad paskutiniais laikais jos 
vyras per telefoną gavęs ei
lę įspėjimų ir grasinimų. Sa
ko, kai kurie tų grasinimų 
buvę iš italų konsulato. Bet 
velionis tuos įspėjimus nei
gęs ir grasinimų nepaisęs. 

Italų konsulaas dr. Ric-
Policija ir koronerio agen cardo Moscati apie tai kiau

tai bando išaiškinti, kas ir 
kokiais sumetimais peršovė 
italų laikraščio La Tribūna 
redaktorių John F. Arena 
antradienį prieš pusiaunak
tį. Kaip vakar buvo praneš
ta, nežinomi piktadariai jį 
iškvietė iš stovėjusio auto
mobilio, kuriame jis buvo 
su Miss Eleanor Herrmeyer, 
17 m. amž. high school mo
kine, ir gatvėje jį nužudė 
peršaudami.

Viena svarbiųjų priežas
čių, kaip aiškinama, yra ta, 
kad nušautasis per savo 
laikraštį kovojęs prieš fašis
tus ir jų propagandą šioje 
šalyje. Jisai yra iškėlęs aik
štėn kai kuriuos italus in
dividus, kurie dalyvauja 
penktosios kolonos veikloje. 
Be to, jis įvėlęs ir italų kon
sulato Chicagoje personalą. 
Be to, nušautasis ir Dies ko
mitetui nepalankiai liudijęs 
prieš fašistų veiklą. Paga
liau jis apie tai pateikęs 
svarbių informacijų federa 
liniam investigacijų biuru?.

Nušautojo žmona našlė 
koronerio inkveste pranešė,

Siamas atsisakė duoti kokį 
nors savo pareiškimą pažy
mėdamas, kad šis visas įvy
kis visiškai nereikšmingas 
ir nereikalingas kokio nors 
dėmesio.

Kaip jau pranešta, Arena 
kokį laiką redaktoriavo ita-

Nepilieciai subruz
do naturalizuotis

Chicagos distrikto natū
ralizacijos ir imigracijos di
rektorius Fred J. Schlot-

Trys vaikai rasti 
miškely

Policija rado peršlapu
sius, išalkusius ir apsiver
kusius tris vaikus miškely 
ties 149 gatve ir Cicero 
avė. Kadangi jie negalėjo 
aiškiai kalbėti angliškai, po
licija juos paėmė Oak For
est senųjų įstaigą, kur kun. 
J. Novvak su jais kalbėjo 
lenkiškai ir patyrė, kas su 
jais įvyko.

Vaikai yra: Bernice Strze- 
lecki, 12 m., jos broliukas 
Joseph, 10 m., ir sesutė Mi- 
chlene, 6 m. amž. Sakėsi jie 
apleidę savo namus, 3037 
So. Throop gat., antradienio 
rytą. Išvykę aplankyti savo 
tėvą, kurs gyvena 142 ir Ly 
man gat. Važiavę gatvėkarių

mu
X Dain. Onos ir Jack Juo- 

! zaičių sūnus Velykų dieną 
pakrikštytas vardais Jonas- 
Robertas. Krikšto tėvais 
buvo P. Beinor ir J. Vilimie
nė. Krikštynose dalyvavo 
daug svečių. J. Juozaitis y- 
ra teisėjo J. Zūrio bailifas.

X F. Burbienės, organi
zacijų darbuotojos, dukters 
Charlotte sutuoktuvės su 
Vincent Norkum įvyks ge
gužės b d., Gimimo Panelės 
Šv. bažnyčioj.

X Adominas ir Zakaraus
kas, du diakonai, bus įšvęs-

Harvester Co. 
darbininkų 
balsavimai

National Labor Relatlons 
boardas paskelbė darbininkų 
balsavimus International 
Harvester Co.. Darbininkai 
pasisakys, kuriai unijai jie 
nori priklausyti. Laimės dau 
gumas pasisakusiųjų.

McCormick Works darbi
ninkai balsuos šio balandžio 
22 d. W. Pullmano fabrikų 
darbininkai balandžio 23 d. 
Rock Falls balandžio 25; 
East Moline balandžio 26 ii 
Rock Island balandžio 28 d.

Kas link darbininkų reika 
lavimo didinti atlyginimą, 
Harvester kompanija sutin
ka turėti pasitarimus su 
CIO, kur ši unija pripažin

iki linijos galo, paskui ėję ti į kunigus Mundelein se- 
pėsti ir paklydę. Pavakarėj 
pradėjo smarkiai lyti. Tad 
visi trys sugužę į miškelį, 
tenai iš lentgalių pasitaisę 
pašiurėlį ir naktį miegoję.

Rytojaus dieną, trečiadie
nį, sako, jie daug laiko pra
leidę ieškodami paskutinio 
kvoterio (25 centų), kurį 
Bernice pametusi.

Policija surado jų tėvą,
Joseph Strzelecki. Jis sako, 
kad jo žmona Sophie dirba 
kažkokioj dirbtuvėj Chica
goj ir su ja vaikai gyvenę

Policija dar nerado vaikų 
motinos. Bet kaimynai pasa
koja, kad šie vaikai kas 
dien gatvėse išmaldų pra
šo iš žmonių.

Kol kas vaikai pavesti Ju- 
venile namų autoritetams.

minarijoj, gegužės 3 d. Ci
cero turi nepaprastą rekor
dą: pastaruoju laiku du ku
nigai (Vaičūnas ir Kloris) 
mirė; dabar bus įšvęsti du 
nauji.

X Leokadija Krikščiūnie
nė rengia “bridal shower” 
savo būsimai marčiai, Pearl 
Sahs, balandžio 19 d., savo 
name, 6601 So. Richmond 
St. Jos sūnaus dr. Ed. F. 
Krikščiūno vestuvės įvyks 
balandžio 26 d., Gimimo Pa
nelės šv. bažnyčioj.

X Dr. Jos. Kelia (dantis
to), 6744 So. Artesian Avė., 
tėvas šiomis dienomis mirė 
Oak Forest senelių prieg
laudoj. Ten pat ir palaido
tas.

X M. Balsienė iš Brighton 
Park neseniai susižiedavo 
su K. Lamsargiu iš Mar
ąuette Park. Vestuvės įvyks 
apie gegužės mėnesį. Linki
me abiem geriausios laimės.

X Marion Nares, dr. V. 
S. Nares žmona, jau sveiks
ta po automobilio nelaimės.

Jaunimas tenepasiten- 
kina žadėjimais

Ateinančioji savaitė Chi
cagoj bus Jaunimo savaitė 
Šios savaitės minėjimo prie
šakyje yra maj. John L. 
Griffith — Big Ten konfe-

feldt praneša, kad Chicagos rencijos atletinis komisio- 
ir apylinkių nepilieciai visu ( nierius.
galimu greitumu subruzdo | jis pareiškia, kad Ameri

kos jaunimo ateitis yra jo 
įsisąmoninime griežtai gin
ti nuosavybės teisę ir pra
monės laisvę. Toliau, nepa
sitikėti gražiaisiais valdinin
kų pažadais, kad ko nors 
kontrolė tik laikinai įveda
ma. Tas “laikinai” gali vir
sti “visados.” Visokia val
džios kontrolė yra susijusi 
su laisvių suvaržymais.

naturalizuotis — gauti pi
lietybės certifikatus. Direk
toriaus raštinėse (United 
States Courthouse, room 
600) nepaprastas brūzdė j i-

, .............. . . mas. Padidintas klerkų ir
,'i ** ra /UĮ LItalia, kurį • ejczam-nuo^oj1^
1938 metais įgijo D’Andrea, 
kituomet turėjęs sąryšio su 
Al Capone. Paskiau jis su 
tuo D’Andrea susivaldė ir 
įkūrė nuosavą laikraštį var
du La Tribūna. Tarp šių 
laikraščių iškilo kova.

Policija rado suskylėtą 
automobilį

Automobiliu važiuojąs vie 
nas plėšikas šiaurvakarinėj 
miesto daly apiplėšė kelias 
gazolino stotis, o paskiau 
nuo policijos paspruko. Vy
dama gatvėmis policija pa
leido kelioliką šūvių.

Paskiau policija Iowa gat
vėje rado pamestą kulkomis 
suskylėtą automobilį. Turi 
Floridos “laisnius.”

ir vos apsidirbama. Darbas 
keliais mėnesiais suvėluo
tas, apie 45,000 aplikantų 
laukia ir nesulaukia gauti 
pilietybės certifikatus.

Schlotfeldt sakosi, bus pri 
verstas dar daugiau didinti 
savo raštinių personalą. Jis 
tikisi, kad į porą mėnesių 
bus daug darbo atlikta ir 
pagaliau grąžintas norma
lesnis stovis .

Federalinis teismas kas
dien, per penkias savaitės 
dienas, posėdžiauja ir kas 
dien iki 150 asmenų pripa
žįstama naujais piliečiais.

Bet nepilieciai veržiasi na
turalizuotis ir kasdien įtei
kiama iki 100 aplikacijų gau 
ti vadinamus pirmuosius 
popierius.

Suvažinėtas 8 melų 
berniukas

Policija apklausinėje dan-^^ pripažinta'yra trakt0
tistą dr. Otto F. Wagner, (rjų fabrikuose Chicagoj ir
1935 W. Garfield bulv., kurs Ricbmond Ind fabrikuoae.
automobiliu suvažinėjo Ja- Tjr., , , ..J i Kituose fabrikuose pasitari-
mes Huff, 8 m. amž., 1614
W. 61 gt. Nelaimė įvyko 
5935 So. Marshfield prieša
ky.

Dantistas pritrenktą ber
niuką automobiliu nuvežė į 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Ten 
patirta, kad jis negyvas.

| mai bus turimi tik po įvy- 
| kusių darbininkų ,balsavimų. 
sako kompanijos vadovybė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Į “THAT LITTLE GAME” ,„crtoon~By

Kilus gaisrui namų rūsy
je, 4203 No. Tripp gt., nuo 
dūmų apsvaigo dvi moterys,1 
Mrs. Florence Ingersoll ir1 
jos marti. Jps atgaivintos 
specialiniu aparatu.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, III. Tel. Oak Iawn 193-J-1

Elecfrolysis Clinic
Plaukai ISnnlklnaml 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos 8:80 ▼. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Katnpnn Crawford and Harrison
Tel. KEDzie 7810

Vedybos
Lavvrence Clark, Albina 

Urba, 30—29.
Raymond Okon, Virginia 

Czerlanis, 23—21.
Walter Kavalauskas, Ber

nice Ponczak, 26—19.

PASKOLA
ČIA GAUSI 
greit, leng- 
val» limo- 
loėjlmal,s —

NIO 5 IKI 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Tol.: CANAL 8887
Mokame 3%% Dividendų 

. Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
| TURTAS 

| VIRA
#1,000,000.00

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VELKIAIS, 

Atstovą*

The Prudential Ins. 
Co. of America

ruTinc jp.175 W. JACKSON BLVD.
8CITE A-1820

Home Offioe: New*rk, M. i.
RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayetto 0771

mAPGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVEI A
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kflro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;4. Taupo namų šilumą;5. Duoda gerą apsaugą nuo gaisrų;

Greitai ir lengvai įtaisoma.| 
Apskaičiavimas Dykai!

noNtn DOCK W0PL

PtSMVS haRATIItO BoaSM

5srrWU»-XXM u» Cmk Pi

Haw 4Xm mi Omk Pi

Miavy Butt—
MaMRVV. CoMCMTt. tU.

6.

Parflplaame F.H.A. Paakoltnimoa 
ar UknokėJImua.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War«hooM: 9401 So. Stony Ialand Art, tai.


