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TOPIEŽIAUS BALSAS

“Niekas negali Mus sutu
rėti skelbti tiesą, arba pa
kenkti Mūsų maldai tikslu 
atsiekti žmonių tarpe broly
be ir tikrąją pastovią taiką”.

Taip Šventasis Tėvas Pi
jus XII tarp kita drąsiai pa
reiškė per radiją iš Vatikano 
Prisikėlimo dieną laiminda
mas pasaulį.

Jo Šventenybė maldavo ka 
riaujančių pusių, kad toles
nėje karo eigoje susiturėtų 
vartoti dar didžiau žmogžu
diškus pabūklus.

Kai kas aiškina, kad popie 
žius turėjo galvoje nuodingų 
jų dujų vartojimo grasini
mus.

MAŽA VILTIES

Popiežius be to dar pareiš
kė turi mažai vilties, kad tik 
roji taika greitai įvyks. Tad 
atkreipė dėmesį į karo nelai
svių žmonišką išlaikymą ir 
okupuotų šalių gyventojų li
kimą. Nurodė, kad vieni ir 
kiti yra reikalingi, kad su 
jais būtų elgiamasi teisingai, 
kad jie nebūtų skriaudžiami 
ir nebūtų verčiami šauktis 
Dievo, kad skriaudėjams bū
tų teisingai užmokėta už jų 
nežmoniškumus.

KATALIKŲ SKAIČIUS

P. J. Kenedy & Sons, New 
York, išleistam už 1941 me
tus “Oficial Catholic Direc- 
tory” (Oficialus Katalikų 
Metraštis) nurodoma, kad J. 
A. Valstybėse ir teritorijose 
praeitais metais katalikų 
skaičius padidėjo 889,965 as- 
meninimis. šiandie išviso 
yra 22,293,101 katalikų.

Chicago arkivyskupija ka
talikų skaičiumi yra pirmo
je vietoje — turi 1,536,100; 
paskui seka Bostono araivy- 
skupija su 1,500,382, o New 
Yorko — 1,0004,173 katali
kai. Kitos arkivyskupijos tu
ri mažiau kaip po vieną mili
joną gyventojų. Iš vyskupijų 
Brooklyno vyskupija turi 
gausingiausią katalikų skai
čių — 962,063.

MOKYKLOS
Sulyg “Official Catholic 

Directory”, J. A. Valstybių 
’ katalikai turi ir išlaiko: 143 

kolegijas ir universitetus vy 
rams; 682 kolegijas ir aka
demijas mergaitėms; 1,442 
vidurines mokyklas (high 
schools); 6,600 parapijinių 
pradžios mokyklų.

Kolegijas, universitetus, 
akademijas ir vidurines mo
kyklas lanko 493,754 studen 
tai ir mokiniai — nes, jo pra 
džios mokyklas — 2,017,094 
berniukai ir mergaitės (91- 
798 mažiau kaip 1940 m.)

A.Smetona Lankės pas Prez. Roosevelta
Daugiau darbo, 
Rooseveltas

WASHINGTONAS, balan
džio 18 d. — (Telefonu). — 
Šiandie Lietuvos Preziden
tas A. Smetona oficialioj au
diencijoj lankėsi pas Jungti
nių Valstybių Prezidentą 
Rooseveltą.

Konferencija nusitęsė vie
ną valandą.

Pasikalbėjime su Ą. Sme
tona Prezidentas Roosevel- 
tas pareiškė, jog nežiūrint 
šių dienų tarptautinių kom
plikacijų, Amerikos nusista
tymas mažųjų valstybių at
žvilgiu nepasikeitė. Todėl ir 
rusų okupacinė vyriausybė 
Lietuvoje nepripažįstama. 
Daugiau darbštumo

Toliau Prezidentas Roose
veltas padarė panašų pareiš
kimą kaip ir pereitais me
tais Amerikos lietuvių dele
gacijai — jog Lietuvos nepri 
klausomybė tėra tik laikinai 
priblokšta ir jog po karo tu
rės prisikelti nepriklausoma 
Lietuvą. . _

Amerikos lietuviai, pasak 
Prezidento, turėtų dar dau
giau susirūpinti Lietuvos li
kimu ir parodyti daugiau 
darbštumo.

Šimutis Washingtone

Audiencijoj pas Preziden
tą Rooseveltą su Prezidentu 
A. Smetona dalyvavo ir Lie
tuvos ministeris Washingto- 
nui, P. Žadeikis.

Šiuo laiku Washingtone 
lankosi “Draugo” redakto
rius L. šimutis, kuris dalyva 
vo federalės vyriausybės su
šauktam Community Lea- 
ders posėdy  j.

Suėmė 17,000 
belaisvių

BERLYNAS, balandžio 18 
d — Paskelbdama Jugosla
vijos kapituliaciją Vokietijos 
karo vadovybė praneša, jog 
Graikijos fronte suimta 17,- 
000 karo belaisvių ir jog ko
vos vyksta sėkmingai, nežiū
rint nepatogaus kalnuotumo 
ir oro sąlygų.

Vokiečiai pareiškia, jog 
šiuolaikinis JJugoslavijųs ka 
ro stovis yra bereikšmis Vo
kietijai ar Anglijai. Jugos
lavijos kariuomenė būsianti 
nuginkluota, bet karo reik
menų vokiečiams teksią ma
žai, nes jų ne daug belikę.

šiuo metu kalbama apie 
Balkanų reorganizaciją, bet 
kaip jie bus reorganizuoti ai 
škiai nepasakoma. Viena aiš
ku, jog kol kas Jugoslavijoj 
visą vyriausybę sudaro Vo
kietijos ir Italijos kariuome-
nes.

Karo frontas Graikijoj Šiurpulingi įvykiai Panevėžy
Kas darėsi vasario 16. Dingsta žmo
nės iš nakties. Kun. Sušinskas sušau
dytas? Areštuotas vysk. Paltarokas?

ujamai n attacks
GERMANS

MILĖS

("Draugas” Acme telephoto)
Vokiečių pajėgos paėmė graikų miestą Servia ir bando atkirsti britų linijos deši

nįjį sparną arti Olimpo kalno. Viena vokiečių koliumna kovoja arti Grevena tikslu pa
siekti Kalabaka, o kita kyliu veržiasi prieš kairiąjį britų graikų fronto sparną. Iš A- 
tenų praneša, kad naciai tūkstančius kareivių bruka, kad sulamdyti britų graikų svar
biausią ginimosi liniją.

Pasaulyj

VICHY. — Prancūzijos in 
formacijų biuras praneša, 
jog paskutiniose anglų ata
kose ant Bresto žuvo 76 as
menys. Skaičiai nesą galuti
ni.

BUDAPEŠTAS. — Oficia
liai pranešama, jog prieš 
Vengrijos kariuomenę, žy
giuojančią šiaurinen Jugos
lavijon, kovoja serbai karei
viai ir civiliai gyventojai.

•
ROMA. — Italijos oficia

lioji žinių agentūra praneša, 
jog Nicoje paskutiniosiomis 
dienomis pasireiškė atnau
jintos demonstracijos prieš 
italus.

SINGAPŪRAS. — Ameri
koje gaminti bombanešiai, to 
kie pat kaip paskutiniuoju 
laiku pagaminti Amerikos 
laivynui, šiandie atvyko Sin- 
gapuran.

- •
BERLYNAS. — Vokietijos- 

Turkijos santykiai šiandie 
dar nepaaiškėjo. Tuo tarpu 
skleidžiama įvairiausi prane
šimai apie Vokietijos amba
sadoriaus von Papeno kelio
nes.

ORAS
Perkūnija ir lietus.
Saulė teka 5:04 vai., saulė I priklausomos Kroatijos vals 

leidžias 6:35 vai. tybei vokiečių ministerį.

Anglų bombos 
Berlyne

LONDONAS, balandžio 12 
d. — Anglija pereitą naktį 
pravedė smarkiausią bomba
nešių, ataką ant Berlyno, at
sakydama į paskutiniąją vo
kiečių ataką ant Londono.

šiose atakose panaudota 
naujieji keturių motorų Stir- 
ling bombanešiai, kurie ga
bena milžinišką bombų naš 
tą. Berlyno centre numesta 
naujo tipo aukšto sprogimo 
bombos.

Galimi griūvėsiu!

Anglijos vyriausybės ats
tovas pareiškė, jog jei Hitle
ris nori pilnutinio orlaivių 
karo, kol Vokietija ir Angli
ja pavirs tik griuvėsiais, an
glų aviacija yra pilnai pasi
rengusi.

Aviacijos ministerija pra
neša, jog Berlynui padaryta 
žymių nuostolių, kur apmė
tyta bombomis pats Berlyno 
centras.

Be Berlyno anglai apmė
tė bombomis Rotterdamą, 
Cologne ir kitas vietas, šio
se atakose, pasak anglų, žu
vę astuoni anglų orlaiviai.

Naciai paskyrė 
atstovg kroatams

BERLYNAS, balandžio 18 
d. — Autoritetingi sluogs
niai šiandie praneša, jog Vo 
kietija paskyrusi naujai ne-

Amerikoj

VVASHINGTON AS. — Ka
ro departamentas praneša, 
jog pirmieji kariuomenės da
liniai išvyko į naująsias ba
zes Bermudoj.

DETROITAS. — Pasibai
gus Fordo streikui CIO uni
ja grasina iššaukti streikus 
General Motors dirbtuvėse. .

•
RIVERHEAD, N. Y. — 

Suimta Bruno Johanes Va- 
Ienski, kuris prisipažino esąs 
slaptosios vokiečių policijos 
agentas. Valenski Amerikon 
nelegaliai atvyko prieš 11 
mėnesių.

•
PITTSBURGH. — Šiandie 

Pittsburghe pasirodė “prieše, 
orlaiviai” ir miestas pasken
do pilnutinėje tamsoje. Tai 
priešorlaiviniai bandymai.

•
PALM BEACH, Fla. — 

Atvyko Vindsoro kunigaikš
tis, buv. Anglijos karalius 
su žmona. Juos sutiko gausi 
minia žmonių.

Anglai graso 
bombomis Romai

f
LONDONAS, balandžio 18 

d. — Anglijos premjeras 
Churchill įspėja Romą-Ber- 
lyną, jog anglai pradės aiste- 
matiniai bombarduoti Romą, 
jei ašies valstybių orlaiviai 
numes bombų Atėnuose ii 

Kairo.

Mūsų korespondentas iš 
Berlyno praneša naujų žinių 
apie padėtį Lietuvoje: Pas- 
tariuoju laiku bolševikų siau 
tėjimas ypatingai nusigręžė 
prieš bažnyčią ię kunigus. 
Štai ką pasakoja tiesioginiai 
aprašomu įvykiu liudininkai, 
kurie matė šias šiurpias sce
nas Panevėžyje:

Kun. Didžiokas buvo žmo
nių labai gerbiamas ir myli
mas, o ypač moksleivių, vy
resnių mokyklų ir gimnazi
jos. Vasario 16 dieną nepri 
klausomybės garbei labai 
daug žmonių, o ypač visa be
veik gimnazija ėjo į bažny
čią ir prie Šv. komunijos. 2 
kunigai iki 12 vai. daliję 
žmonėms komuniją, taip 
daug buvo žmonių. Po su 
mai kun. Didžiokas sakė pa
mokslą ir pasakė taip gra
žiai, kad kiekvienas pasaky
tas jo žodis žomgui traukė 
ašarą, ir pasakyti žodžiai 
žmonėms pasiliko amžinai at 
minty. Vasario 18 dienos va 
kare kun. Didžiokas su zak
ristijonu ėjo per šentorių ir 
jį suėmė 4 asmenys. Zakris
tijonas nubėgo į kleboniją 
pasakyt, kad kunigo nebėr, 
išbėgo žmonės gelbėt, bet ku 
nigo jau neberado, ir kur j; 
dėjo, niekas nesuspėjo pama 
tyti. žmonės sukruto kaip 
ant gaisro kunigo ieškoti. 

ŽMONES PRIE POLICIJOS
Vasario 19 nuo ankstyvo 

ryto prie policijos susirinko

Graikijoje vyksta
masinės kovos

KAIRO, balandžio 18 d. — 
Anglų generalinis štabas 
Egipte praneša, jog šiandie 
graikų-anglų kariuomenės 
palengva traukiasi į trumpe” 
nį frontą. .

i Apie 1500 suaugusių žmonių 
j ir labai daug mokinių, ypač 
gimnazistų. Prašė, maldavo, 
kad atiduotų kunigą nieko 
negelbėjo. Policija niekaip 
negalėjo minios išskirstyt, 
buvo susirėmimų. Žmonės 
prasiveržė pro policiją, įsi
veržė į policijos rūmus, ieš
kojo kunigo, bet, gaila, ne
rado. Labai skurdus ir bai
sus buvo vaizdas. Mokiniai 
ir gimnazistai, suklaupę prie 
policijos rūmų, giedojo gies
mę “Marija, Marija, skais
čiausia lelija, išgelbėk nuo 
priešo baisaus” ir vis prašė 
kunigą atiduot. Policijai mi
nia pasisekė išvaikyt tik vė 
lai vakare. Saugumas parei
kalavo, kad per 24 v. atneš
tų 1000 parašų. Per 12 vai. 
surinko suviršum 2000 para
šų, bet vistiek kunigo neati
davė.

DINGSTA ŽMONES 
Nuo tos dienos labai daug

pradėjo žmonių dingti iš po 
nakties. Žiūrėk, jau to nėra, 
tai to nėra, per naktį 6-7-15 
žmonių areštuota, kad net 12 
metų gimnazistus ir tuos 
areštavo. Pasidarė ašarų pa
kalnė. Pas ką nueisi — aša
ros, aimanavimai, ką susitik
si — tas pats Vasario 28 nak 
tį Raguvėlės kunigą vežė pri 
rištą prie rogių, kniūbsčią, o 
ant nugaros buvo atsisėdę 3 
žydai ir 2 rusai. Kas matė, 
netvėrę neverkęs. 28-29 ku
nigas Narbutas dingo, nieks 
nei matė nei girdėjo. Kovo 1 
d. suėmė kun. Mažeiką ir jo 
bažnyč. zakristijoną, ir daug 
kitų areštų.
SUĖMĖ VYSK. 
PALTAROKU

Kovo 19 dieną gavau pra
nešimą iš Lietuvos, jog “ku
nigas Sušinskas sušaudytas. 
Daug kunigų kalėjimuose (iš 
Panevėžio vyskupijos: Petrė 
nas, Ragažinskas, Didžiokas 
ir kiti). Dėl kun. Didžioko 
demonstracijų daug apkal
tinta. Net vysk. Paltarokas 
griežtai tardytas”.

Vėlesniam pranešime iš 
Lietuvos, rašytame kovo 22 
d., pranešama, jog vysk. Pal
tarokas jau esąs areštuotas.

I
1 Į RUSIJA
1 Į Rusiją išvežti šie: Volde
maras, Urbšys, Merkys, Svi
tas, Leonas, Čaplikas, Tamo
šaitis Ant., pulk. Matušaitis, 
kpt. Kazakaitis ir tt.”

Į Vokietiją atbėgo kun. Le 
vanas ir 6 Telšių vysk. kuni
gai, jų tarpe kun. Pilipavi
čius, buvęs vienos Telšių pa
rapijos klebonas.

ATĖNAI, balandžio 18 d. 
_ šiandie Graikijos fronte 
vokiečiai prieš anglus ir grai 
kus panaudojo bent 10 divi
zijų kariuomenės ir apie 1,- 
000 orlaivių.

Rytiniam fronte vokiečiai 
be atvangos atakuoją anglų 
linijas prie Olimpo kalno.

Albanijos fronte vokiečių, 
— italų karo pajėgos gali 
priversti graikus pilnutinai 
pasitraukti iš Albanijos.

Vienas pranešimas iš šiau 
rinio fronto sako, jog iki šiol 
.Balkanų kovose vokiečių ka
riuomenės žuvo apie 50,000, 
bet vokiečių atakos nė kiek 
nesumažėjo. ~

i
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Kenoshos Kronika
Susirinkimai
Birutės dr-jos įvyks ryt 

dieną, tuoj po sumos.
&is-tas

Pirmadienį buvo iš bažny
čios Šv. Jurgio kapinėse pa
laidotas a. a. Juozas Vaiškū- 
nas, kuris suvirš du metus 
sirgo.

sportuoja”. Visi kviečiami 
atsilankyti ir iš apylinkės. 
Visas pelnas skiriamas pa 
rapijai. Tikietai augusiems 
35c.

Balandžio 14 d. sūnelis į 
Matthew Ruzicki ir Onos 
Drigotaitės pakrikštytas 
vardu Gerald-Matthew. Krik 
što tėvais buvo Klemensas 
Baltas ir Wilma Drigotas. 
Sakramentą suteikė kun. P. 
Aukštakalnis, MIC.

Balandžio 27 d. sodalietės 
rengia dvi komedijas: “Jau
nikis iš kaimo” ir “Kaimietė

Seserų namo aptaisymo ir 
salės pagražinimo fondui 
aukojo šie asmenys: Po $5: 
Ant. Bordenir, VI. Bitautas. 
Ant. Beitas $4.00. Po $3.00: 
Kaz. Lukauskas, Ant. Žu
tautas. Po $2.00: Ona Lau
rinaitis, Agota Šimanaus- 
kienė, Marijona Ramanaus
kienė, Marijona Beitaitė, P. 
Barodica, Ant. Zaleckis. Ma
rijona Kraujeliūtė, Ant. Vit
kauskienė, Al. Malcevičia, 
Dom. Lukauskaitė, Juz. Ko- 
dienė, St. Ruika, Juozas But
kus, Marijona Dapkienė, A. 
Kaminskas, Sr. VI. Gibas 
50c. ’

STOCK EXCHANGE GALVA KAREIVIAUS Kelio stotį. Jei visos drau
gijos tuo susidomėtų, ne- j 
reiktų ilgai laukti lėšų 
Svarbiausia įamžintų savo
vardus.

I
Tuo reikalu reikia rašy

ti:

Rev. J. Navickas, M.I.C., 
Marianapolis College, Thomp

!son, Conn. K. D.

KAS GIRDEI
Velykos pas mus
buvo tikrai gražiai atšvęs
tos. Pasitaikius tikrai pa
vasariniam, kaip Velykoms 
ir tinka, orui, žmonės skait
lingai lankėsi į pamaldas. 
Šv. Baltramiejaus bažnyčia 
kaip Did. Ketvirtadienį, 
Penktadienį, šeštadienį taip 
ir Velykų dienoje buvo pil
na. Kristaus kalėjimas ir 
karstas buvo gražiai papuoš
ti gėlėmis ir šviesomis. La
bai jaudinančiai veikė Vely
kų rytą procesija, prisikėli
mas, pamaldos. Procesijoj 
dalyvavo mokyklos vaiku
čiai, gražiai papuošti, An
gelo Sargo draugija, minis- 
trantai ir draugijų nariai, 
kurie per visą naktį budėjo 
prie Išganytoj aus karsto.

Parapijos choras irgi nema
žai prisidėjo prie pamaldų 
pagražinimo. Žmonės skait
lingai ėjo prie šv. Komuni
jos.

Po rinkimų
Waukegano miesto valdinin
kų, įvykusių bai. 15 d., lai
mėtojais paliko: Frank Wal- 
lin majoru, demokratas. Jo 
oponentas buvo Mancel Tal- 
cott respublikonas. Jis gavo 
3000 balsų daugiau, už mies
to klerką Edward Holmberg 
(R), ir už kasierių (treasur
er) Ed. McDermott (D). Pir
mam warde aldermonu lai
mėjo lietuvis Antanas (Ben.) 
Urbonas (D).

North Chicago rinkimuo
se senoji valdyba kone visa 
tapo išrinkta, išėmus vieną 
aldermoną antram warde.

WAUKEGANE
No. Chicago valdybą suda
ro: majoras John P. Dro- 
mey, city derk M. Opeka, 
city treasurer Walter Ko- 
ziol.
Mirė
bai. 15 d. a. a. Augustas Pa- 
luckis po sunkios ligos. Bu
vo senas parapijonas ir ilga
metis narys Šv. Baltramie
jaus draugijos. Po gedulin
gų pamaldų Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj bai. 18 d. pa
laidotas Ascension kapinėse.

A. a. Marijona Kanaus- 
kienė, po ilgos ligos, mirė 
bai. 16 d., Shervvood ligoni
nėj, Milvvaukee, Wis., kur 
buvo išvežta prieš savaitę 
gydytis. Laidotuvės ir pa
maldos už velionės sielą į- 
vyks bai. 19 d., šv. Baltra
miejaus bažnyčioj. Buvo na
rė Šv. Onos draugijos.

A. a. Stanislovas Vitkus, 
staiga susirgęs mirė bai. 15 
d., šv. Teresės ligoninėj. Po 
pamaldų Salata koplyčioj 
bai. 17 d. palaidotas Oak- 
wood kapinėse.

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

'"Draugaa" Acme leieunoto)

W. M. Martin, buvęs New York Stock Exchange gal
va priimtas kariuomenėn drafto keliu. Nevv Yorko in

dukcijos centre daromos jo rankos pirštų nuotraukos.

Minės sukaktuves 
Šv. Onos draugija bai. 20 d. 
Lietuvių Auditorijoj 15 mė
ty gyvavimo. Programa ir 
bankietas įvyks 5 vai. po 
pietų. Enrikas

Svarbus Atsišaukimas

M.I.C., Marianapolio kolegi 
jos direkt. atsišaukimą rei
kale Kalvarijos Kelių Maria- 
napoly. Tas atsišaukimas 
tilpo ir dien. “Drauge.”s

Perskaitęs atsišaukimą 
kiekvienas lietuvis turėjo 
rimtai pagalvoti. Gyvename 
Amerikoje, laisvoje šalyje, 
kuri yra antroji mūsų tė
vynė. Niekas mus čia neper
sekioja. Dėl to lengvai ga-

Lietuviai statysis salę
C’ambridge, Mass. — Jau- 

nieji alumnai, matydami iri 
suprasdami reikalingumą 
svetainės ir klubo Cambri- 
džiuje, pirmieji organizuo
tai stojo šiam darbui tal
kon. Ir štai savo gražiais 
parengimais sukėlė sumą 

i pinigų, ir klubo valdybai į- į 
į teikė $50.00 auką. Šis alum-l 
niečių žygis labai gražus ir 

| girtinas. Alumniečiams ten
ka garbės už tai, kad jie 
pirmieji stojo svetainės sta-1 
tybos talkon; tuomi aplenk
dami visas kitas Cambri- 
džiaus daug senesnes ir tur
tingesnes organizacijas. Klū 
bo valdyba, už paramą a- 
lumniečiams taria širdingą 
ačiū.

Balandžio 8 d., Prano J 
niūno namuose, 304 Wash- 
ington St., įvyko kiūto val
dybos ir čarterio narių su
sirinkimas. Priimta konsti
tucija, ir paduotas įregis
truoti čarteris. Dalyvavo 
adv. J. J. Grigalius, kuris 
rūpinasi konstitucija, ir čar. 
terio gavimu. Už dienos po 
šio susirinkimo, adv. J. Gri
galius pranešė klubo valdy
bai, kad State komisionie 
rius peržiūrėjęs čarterį, pri

ėmė įregistravimui be jokių 
kliūčių. Koresp.

Drąsos netekimas, baimė, 
abejojimas ir savim nepasi
tikėjimo trūkumas, tai tos 
tūkstančių laimę ir gerovę, 
galybės, kurios sunaikino 

Svett Marden

Gerbk tėvą ir motiną ir 
tave Dievas ilgiau laikys 
pasaulyje.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. G958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMiock 1848

SR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—1 ir 7—9 vak. 
Ketvirlad. ir Nedėliomi9 susitarus.

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

DR. S. J. GLORIOSO

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Philadelphia, Pa. — Dau
gelis Amerikos lietuvių yra
gavę kun. dr. J. Navicko, ~~/ letumem tą gražų sumany-
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiummniiimiiir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

mą realizuoti.

Suvirš 30 metų praktikavimo akių 
taisyme lr gydyme 

GEBAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
tr tollregystę:
palengvins akių Įtempimą, praSallns 
galvos skaudfijimą, svaigimą ir akjų 
karšti

MODERNIAU BAI SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Specialė atyda atkreipiama i vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.

• Sekmadieniais pagal sutartj.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YARDS 1373

IIMIIMIIUIIUIIIMIIIIIHIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIin

Jį\,
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OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CUICAGO:
Kalvarijos Kelių 1 831 South Western Avenue 
draugijos, kurių S park : 0970

5 Broadvvay
Tele plione — Metrose Park 6033

Mano manymu, kad pa 
greitinus 
įrengmą, 
čia turime daug, galėtų pa
vieniai, ar susidėjusios įs
teigti po vieną Kalvarijos į

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. 8augoklt jaa leisdami 
lšekuunlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėilmo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų įtempimą.

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

OPTOME7TRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas UANAL 0523 — Chicago 

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

Trefi. ir feeSt; 9:00 a. m. lkl 
T: 10 p. m.

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dienų randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVUS 

3409 So. Halsted Street
TeL Yards 3089

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Uarantuotaa.

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir LietnvKky Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Ižvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZOARD, Sav.

420 West 63rd Street
TsL: Biznio - ENG»ewood 5883 Km.: - ENGlewood 5840

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

TeL REPubllc 1538—9
J

D A C 1/ I C — namams statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYIZITC “'ūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-I v/1 T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3)4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlandžiant Nei 
Vieno Klljento!

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.

%

TeL OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

0 iki 9 v&L vakare

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.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso teL CANai 2345 
Ofise Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečladlenlala pagal sutartį,
Rea Tel.: HEMiock S16O

Tol. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefofiias; HEMkxk 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cic«To 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal stitartį.
Ofiao teiefonaa PROapect 6737 
Varną telefonu VIRgiai* 2421

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiao TeL: Renid. TeL:
VlRginia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieuiaia ir 
_________ Šeštadieniais.__________

' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
TcL MIDway 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto. DU0 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

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

Gen. Skorupakia
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Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos Įsteigėja
Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga.

garbę.... antgamtinę, nėms Seselių pratyboms, ar- ir J. E. arkivyskupas S. A. tų 
ba nuolankiu ir tauriu pa- Stritch, D.D., kurs suteikė 
vyzdžiu gaivino visų seselių palaiminimą ir prižadėjo 
dvasią. Tuo būdu ji išmokė kongregacijaai savo tėvišką- 
kitas seseles nuolankumo, ją globą. Tuo pačiu ir Jo .... , , .
pamaldumo ir atsidavimo šventenybė Popiežius Pijus llllllOISO QyY6lltOJdl 
Dievo valiai. Tikrovėje, ji XII kablegrama prisiuntė 
buvo šventumo pilna. Jos savo Apaštališkąjį palaimi- 
gyvenimas buvo tikrai šven- nimą.
tas. Prie šventumo ji trau- Motina Mari]a, nors dide.

garbę amžinatvėje.

(Bus daugiau.)

(Tęsinys)

General? Motina Marija.

Nekalčiausios Marijos šir
dies seselės, Mt. St. Mary’s 
Seminary (Marywood Col
lege), Scranton, Pa., per 6 
metus globojo ir vadovavo 
naujai šv. Kaziipiero lietu
vaičių kongregacijai. Tačiau, 
Sesuo Marija (Kaupaitė) ne
paprasta savo kantrybe, uo
lumu, ištikimybe ir suma
numu visada buvo traukian
tis magnetas prie prakilnių 
pasiaukojimų, užsimojimų 
ir didelių darbų. Ji nusipel
no garbingosios vadovės ir 
karžygės vardo. Naujų mo
kyklų atidarymas, klebonų 
reikalavimai, atsakomingos 
pareigos viskame ir vargai 
nebaidė ir nepuldino jos 
dvasios, bet ją sutvirtino ir 
ištobulino. Kitos seselės, 
matydamos pirmosios jų 
kongregacijos įsteigėjos ne
paprastus talentus ir paty
rusios karžygišką jos vado
vybę, 1913 m. išrinko ją 
Generale Motina. Nuo to 
laiko ji buvo Generalė Mo
tina iki savo mirties.

Kilnioje jos vadovybėje ati 
darytos skaitlingos mokyk
los lietuvių parapijose po 
visą plačiąją Ameriką. Lie
tuvos episkopatui norint, 
kai J. E. arkivyskupas Pr. 
Karevičius maldavo, Motina 
Marija neatsisakė savo se
selių leisti į Lietuvą. Gavus

akadcmikės, taip pat visi ją 
lankantieji prieteliai, seselių 
ir auklėtinių tėvai.

Motina Marija, kaip ir pa
laimintoji Motina Cabrini, 
rūpinosi ligoninėmis. Jos rū
pesčiu 1928 m. pastatyta Šv. 
Kryžiaus ligoninė Chicago
je, o 1938 m. ji ėmė į savo 
rankas Loretto ligoninę ta
me pačiame mieste.

Vila Juozapo Marijos 
Akademija.

Augant seselių skaičiui 
ir gausėjant par. mokyk
loms, reikėjo kitų namų se
selėms ir kitos Akademijos 
kur nors Rytuose. Surasta 
labai graži vieta netoliese 
Newton, Pa. Ten nupirkta 
gražūs triobesiai su 200 ake- 
rių ūkiu. Motina Marija pa
tvarkė ir įrengė namus se
selėms gyventi, taip pat 
įrengė rūmus naujai Aka
demijai. Naujai vietai duota
vardas Vila Juozapo Mari-•
jos. 1932 m. prasidėjo mok
slo metai naujoje Akademi
joje, į kurią pat pradžioje 
įstojo apie 20 lietuvaičių 
studenčių. Vasaros metu se
selės suvažiuoja ten praleis
ti atostogas arba atlikti re
kolekcijas.

Garbė, Nuolankumas Ir 
Pamaldumas.

Generalė Motina Marija 
1932 m. kukliai, bet pamal
džiai minėjo sidabrinį atmin 
tinos;os savo profesijos ju-

sensta

* Popiežiaus Benedikto XV Įbiliejų, o 1938 m. buvo gar-
leidimą, Šv. Kazimiero se
selių kongregacijos provin
cija lapkričio 20 d., 1920 m. 
įsikūrė Kamandulių Kongre 
gacijos Eremitų Vienuolyne 
Pažaisly, kur randasi ste
buklingasis Dievo Motinos 
paveikslas. Kad pagerbti 
Kazimierietes seseles, garsu 
sis vienuolynas pamainytas 
vardu: Šv. Kazimiero Sese
lių Kongregacijos Vienuo
lynas. Generalė Motina Ma
rija 1927 m. atsilankė į Lie
tuvą, aplankydama istorinį 
Pažaislį ir kitas kultūrines

bingai minima 25 m. sukak
tis kaip ji yra buvusi Gene
ralė Motina.

Lietuvos valdžia, įvertin
dama kilnius ir garbingus 
Motinos Marijos darbus, bir
želio 14 d., 1933 m., ją pa- 
geruc ir apdovanojo Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Ge 
dimino Ordinu.

Nors Motina Marija nusi- 
pelrė garbės ne vien Ameri
koje, bet ir Europoje, vis 
gi ji buvo be galo kukli, 
nuolanki, ir niekada nešike 
lė į puikybę. Visuose sun-

įstaigas, kurios buvo Kazi-Įkiuose reikaluose ir svar
biuose pasiryžimuose, ji pa 
įsitikėdavo Dievo Apvaizda

mieriečių seselių vedamos.
Kiti Nuopelnai.

Kai 1918 m. siautė ir pli
to influenzos epidemija, Ge
neralė Motina Marija rūpi
nosi su kitomis seselėmis 
pagelbėti nelaimingiesiems 
ligoniams. Raudonasis Kry
žius Amerikoje dideliai įver
tino rūpestingas seselių pa
stangas ligoniams, ir Moti
nai Marijai siuntė didžiau
sią padėką už labdaringą 
tarnybą influenzos metu.

Motina Marija be galo rū
pinosi koplyčios pastatymu 
prie Akademijos ir motiniš
kųjų namų. Koplyčia pradė
ta statyti 1924 m. ir baigta 
kovo 1925 m. Pati koplyčia 
graži ir romantiško styliaus. 
•T. E. kardinolas Mundelein 
ją pašventino gegužės 17 d., 
1925 m., ir apdovanojo ypa
tingais atlaidais. “Už kiek
vieną koplyčios atlankymą 
200 d. atlaidų.” Tuos atlai
dus gali pelnyti seselės ir

ir galėjai dažnai ją rasti 
koplyčioje visada ramią, su
sikaupusią maldoje, arba ei
nančią Kryžiaus Kelius. Ji 
kas savaitę eidavo prie šv. 
Išpažinties ir kas dieną pa
ti pirmoji artėdavo prie Vieš 
paties Stalo priimti šv. Ko
muniją. Ji vadovavo dvasi-

kė ne vien seseles, 
kitas kilnias sielas.

bet ir

Tarp Skausmų J Garbę.... 
Amžinąją Garbę.

Motina Marija, 60 m. su
kakty, nors ligonė ir kan
triai kentė savo ligoje, bet 
be galo džiaugėsi, matyda
ma didelių darbų realizavi
mą ir apvainikavimą, o vis 
gi rūpinosi dar kito kultū
rinio instituto įkūrimu, ta
čiau 1940 m. pradžioje vi
sas jos rūpestis buvo paruoš 
ti skaisčią savo sielą Dievui- 
Kūrėjui. Skaudžių skausmų 
varstoma, ji visus kentėji
mus ir kančią meiliai priėmė 
iš Dievo rankų ir reikiamai 
ruošėsi į amžinąjį gyvenimą.

Skundo žodis niekada ne
išėjo iš jos lūpų. Atrodė, 
kad ji patenkinta ir laimin
ga Dievuje Saulėlydyje, ji 
dėkinga Dievui, ir pati ra
minosi: “Visagalis Dievas
man per visą gyvenimą bu
vo neišpasakytai geras. Jis 
mane nepaprastai apdova
nojo savo malonėmis.”

Tik šventieji tegali taip 
kalbėti su tokiu palaimintu 
nuoširdumu ir šventuoju 
dėkingumu. Tai palaiminto 
ji realybė, kad Generalė Mo 
tina Marija galėjo taip tar
ti ir raminti save. Be to, 
ji ėmusi Nekaltai Pradėto
sios Marijos gyvenimą ir iš
tikimai vykdžiusi paliktuo
sius Vado Kristaus įžadus, 
pelniusi nepaprastų malonių 
ir dieviškosios stiprybės, ga 
Įėjo prabilti: “Gyvenu jau 
ne aš, bet gyvena manyje 
Kristus.”

Dėl to, Motina Marija ga 
Įėjo savo sesutėms palikti 
nemirštamą paskutinį pali
kimą : “Aukokitės, gerie
siems darbams aukokitės, t 
Pasinaudokite kentėjimais. 
Būkite klusnios, nes klusny 
be visa nugalėsite.”

Kadangi savo gyvenime 
Motina Marija lyg gyvas 
magnetas traukė kitas sie
las prie kilnių dorybių ir 
šventumo, kai plasnojo juo
dasai mirties angelas, nenuo 
stabu, kad nenugalima jėga 
traukė kitus ją atlankyti 
bent paskutinį kartą. Kas ją 
atlankė, jautėsi nuostabiai 
atgaivintas ir sustiprintas. 
Be seselių, ją atlankė pasau- 
lininkai ir dvasininkai, net

liai kentė baisiąją agoniją, 
bet meilės aktais ir trum
pomis maldelėmis ruošėsi į 
amžinatvę. Pagaliau, pra
ėjusių metų balandžio 17 d. 
vakare, bučiuodama kryželį, 
ir bekartodama: “O Jėzau, 
būk mano meilė! O Jėzau, 
būk mano išganymas!” Ge
neralė Motina Marija tarp 
skausmų apleido šį žemišką
jį gyvenimą, kad angeliško- skaičius yra didesnis už tų 
ji jos siela danguje apturė- jaunesniųjų skaičių.

1940 metais įvykdytą J 
A. Valstybėse gyventojų su
rašymą — nacionalinį cenzą, 
analizuojant susekama, kad 
Illinois valstybės gyventojai 
sensta.

1930 metų cenzu buvo ras
ta, kad Illinoise iki 20 metų 
amžiaus' gyventojų skaičius 
viršijo 65 m. amžiaus ir se
nesniųjų žmonių skaičių. 
1940 m. cenzu atrandama, 
kad čia senesniųjų žmonių

Girdite šiuos dainininkus Šaltimiero radio programo
se kiekvieną rytą, o šį sekmadienį, ne tik girdėsite, bet 
ir matysite Šaltimiero Šurum-Burum parengime Ash
land Boulevard Auditorijoje. Programa prasidės 4 vai. 
p. p. Priešakyje sėdi Florutė Balsiutė, Vanda Žabelio ir 
Genovaitė Klevickaitė. Stovi: Eleanora Klumbis, Albi
na Kaspariūtė, Aldona Gulbinas, Kristina Kriščiūnaitė 
ir nuo kairės į dešinę Jonas Balanda, Antanas Kamins
kas, Vincas Malis, Jonas Dočkus ir Jonas Perėdna.

Ką Reiškia Šie Ženklai? <

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

DAINOS!! DRAMA!! JUOKAI!!
I

Reiškia

Šaltimiero ŠURUM-BURUM, 100 Artistų
i

O Tie Ženklai:
. (Žiūrint iš kairės į dešinę)

Pats Povilas šaltimieras, Radio Vedėjas, Lietuvių Vienybės Auklėtojas, Visų Lietuvių Rėmėjas * * * 

Floriutė Balsiutė, Lakštutė * * * Antanas Kaminskas, Auksabalsis * * *

Albina Kaspariūtė, 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 MHkentis, pats Ickis Tram-Bam-Bickis * * * 

Keturkampinėje, tai šaltimiero Radio Teisių patarėjas, plačiai žinomas Adv. Chas. P. Kai ♦ * *

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
NELAUKITE...

. . . rytoj gali būti per vėlu!
Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 

baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE IVRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KIND8.

* Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Plale G Ims *

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.

ŠALTIMIERO

ŠURUM-BURUM
ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Balandžio 20-toj
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Ashland ir Van Buren
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

jos gilumą ištremtų Lietuvos jaunimo gyveninio apysto- 
vas.

Mes turime karštai subrusti-veikti ir tikrai rasime 
Amerikos Vyriausybėje ir Visuomenėje užuojautos ir 
pagalbos taip skaudžiai kenčiantiems broliams.

Šioje laisvės šalyje taip aukštai vertinamas žmogus, 
kad tikrai netruks kilnadvasių amerikiečių, kurie toje 
baisioje nelaimėje ateis mums į pagalbą.

Šis Rusijos čekistų žvėriškumas turi būti suvaldytas, 
nes tai civilizuotos žmonijos gėda, kuri nedaro garbės 
ir Kremliaus valdovams.

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus 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
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo" rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu įvaikinimus ir geriausius linkėjimus!

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

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytom skai
čius!

į. A.MLKTO GIOVANNI CICOGNANI, 
l,a»<li<'<-a Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Teroras Lietuvoje
Repatriacija iš Lietuvos j Vokietiją prūsiškos kilmės 

lietuvių atidengė mums pasibaisėtinus faktus, apie bol
ševikišką terorą Lietuvos kalėjimuose.

Prieš keletą savaičių tiesiai iš Lietuvos bolševikų ka
lėjimų atvyko j Vokietiją būrys, mums žinomų lietu
vių, kurie būdami kalėjimuose savo ąkimis matė, ko
kioje būklėje yra kalėjime daugybė, taip pat, mums vi
siems gerai pažįstamų asmenų.

Užvakar gavome tų asmenų smulkius pranešimus a- 
pie bolševikiškųjų čekistų siautėjimą Lietuvos kalėji
muose.

Dalį tų pranešimų paskelbėme vakar “Drauge”, kitą 
dalį skelbiame šiandien, o vėliau dar daugiau įvairių 
žinių paskelbsime apie bolševikų niekšybes daromas 
Lietuvoje. Pasiskaičius tuos gyvųjų liudininkų prane
šimus apie kankinimą jau nuteistų mirti, arba dar lau
kiančių teismo, apie sulaužymą per tardymą jų rankų 
kaulų, išėjimą iš proto, mums pažįstamų asmenų, kiek
viename žmoguje sukelia baisų pasibiaurėjimą ir pasi
piktinimą bolševikų sužvėrėjimu.

Dauguma tų kankinamų žmonių sėdi kalėjimuose jau 
nuo liepos 10-tos dienos 1940 m., kurie neturėjo net 
progos nusikalsti Tarybinei Valdžiai, nes ta valdžia at
sirado tik rugpiūčio mėn.

Tad už kokius nusikaltimus bolševikiškieji budeliai 
kankina šiandieną Lietuvos kalėjimuose mūsų tautos 
veikėjus — Lietuvos geriausiąją šviesuomenę. Mes vie
šai klausiame kuo nusikalto Tarybinei Lietuvai dr. Lei- 
monas, dr. Dielininkaitis, dr. Skrupskelis, dr. Bistras, 
buv. Prezidentas dr. Grinius, adv. Z. Toliušis ir kt.

Be abejo mes nesulauksime atsakymo į šį paklausi
mą, gal būt tik bolševikiškos agentūros per savo orga
nus, “Laisvę” ir “Vilnį” ciniškai pasityčios iš žmonių 
kentėjimų.

Bet mes šiandien turime tvirtai pasakyti, kad jau 
gana tų bolševikiškųjų piktadarybių, kurioms pastoti 
kelią tuojau turime rasti tinkamų priemonių.

Kad užkirsti kelią bolševikiškam terorui Lietuvos ka
lėjimuose konkrečiai siūlome:

1) Tuojau sudaryti iš įtekmingų lietuvių veikėjų bent 
5-ių asmenų delegaciją, kuri visus faktus apie bolševi
kų terorą Lietuvoje, praneštų Amerikos ir Anglijos (per 
jos ambasadorių Vašingtone) vyriausybėms Ir papra
šytų tų kraštų vyriausybes atkreipti Sovietų centrali- 
nės valdžios dėmesį į žvėrišką čekistų elgėsį su lietu
viais kaliniais.

2) Lietuvių delegacija turėtų aplankyti ir Sovietų
Rusijos pasiuntinį Vašingtone ir pareikšti Amerikos 
lietuvių vardu griežtą protestą, dėl žiauraus elgesio Lie
tuvoje su suimtaisiais Ir pareikalauti sustabdyti tą 
nežmonišką terorą. - ,

3) Informuoti Amerikos ir Anglijos spaudą apie te
roro veiksmus Lietuvoje ir prašyti įtakingų amerikie
čių ir anglų organizacijų pagalbos persekiojamiems lie
tuviams. Reikalui esant galėsime patiekti įstaigoms ir 
visuomenei dokumentališkus įrodymus apie kankinamus 
lietuvius bolševikų kalėjimuose Lietuvoje.

4) Prašyti Raudonąjį Kryžių, kad jis nusiųstų savo 
delegaciją į Lietuvą ir vietoje ištirtų liet. kalinių būklę 
bolševiku kalėjimuose U aplankytu bei ištirtu į Rusi

lenkų planai, ukrainiečių ryžtingumas 
ir mūsų snūduriavimai

Amerikos lenkai, laukdami Lenkijos premjero gen. 
Sikorskio vizito Vašingtone, ryškiau pasisakė dėl savo
sios tautos siekimų. Pvz., “Dziennik Chicagoski” Nr. 76 
įsidėjo naujosios Lenkijos žemėlapį, pagal kurį lenkams 
priskirta didelė dalis Ukrainos ir Lietuvos, su Vilniu
mi ir net Klaipėda. Prie žemėlapio pavaizduoti gen. Si
korskis ir čekų Benešąs, rankose laiką sudarytąją sla
vų tautų federaciją. Po paveikslu — ištrauka iš vienos 
lenkų jūrininkų dainos:

— Gryš mums Dancigas, Karaliaučius, Gdynė,
Baltija bus vėl mūsų.
Nuo Klaipėdos lig štetino
Išstatysim sargybas prie lenkų jūros”.
Į šį ir panašius lenkų išsišokimus labai greit reagavo 

ukrainiečiai. Jie prezidentui Rooseveltui pasiuntė šito
kio turinio telegramą:

— Amerikos ukrainiečių kongreso komitetas, atsto
vaująs du tūkstančiu draugijų, sudarytų iš ukrainiečių 
gimusių Amerikoje ar iš čia kilusių, paskatintas vizito 
Vašingtonan Lenkijos premjero Sikorskio, leidžia sau 
atkreipti Jūsų dėmesį, kad ukrainiečiai yra griežtai 
priešingi vakarinės Ukrainos įjungimui į lenkų respub
liką, kaip kad buvo padaryta baigiantis pasauliniam ka
rui Nr. 1. Pagal mūsų turimas žinias apie Vakarų Uk
rainą, ukrainiečiai bus priešingi bet kokiam kėsinimuisi 
juos vėl įjungti į busimąją nepriklausomą Lenkiją, kaip 
jie yra priešingi dabartinei savo padėčiai — sovietų 
okupacijoje. •

Mes tikimės, kad ukrainiečiai, kurie dabar yra po 
Rusijos, Vokietijos ir Vengrijos valdžia, laukia galimy
bės dalyvauti rekonstrukcijoje tos Europos dalies, ku
rioje jie gyvena; rekonstrukcijoje, kuri būtų vykdoma 
tautų laisvo apsisprendimo pagrindu o taip pat palai
kant glaudų ekonominį ir politinį bendradarbiavimą 
tarp laisvų ir demokratinių tautų.

Mes laikome savo pilietine pareiga susisiekti su Ju
mis, Pone Prezidente, tuo metu, kada svarstomi ben
drieji bruožai busimosios Europos santvarkos ir kada 
kitų tautų vadai savo pažiūras dėsto jums. Tą darome 
mes todėl, kad ukrainiečių tauta Senajame Pasaulyje 
neturi jokios galimybės laisvai pareikšti savo nusista
tymą”.

Bravo ukrainiečiai! Jie prabilo aiškiai, trumpai ir 
griežtai.

O ką mes padarėme? Kaip mes gynėme savo tautos 
reikalavimą ir kaip kalbėjome už mūsų tautiečių sura
kintas burnas Senajame Pasaulyje?! Kad lenkai nieko 
naujo neišmoko net ir savo nepriklausomybę prarasda
mi, mes nesistebime — juos jau perdaug gerai pažino
me per 20 metų, bet kad mes užmiršome ryžtingumą 
kovose ir darbe dėl tėvų žemės laisvės, tai liūdna ir 
graudu. Galima nekreipti perdidelio dėmesio į provin
cijos lenkų laikraščio pareiškimus, galima ir su lenkais 
palaikyti ryšį kovojant dėl mūsų tėvų žemės laisvės, 
bet negalima būti taip nejautriems nei dėl Vilniaus, 
dėl kurio tiek kovota, nei dėl Klaipėdos, dėl kurios tiek 
gražių svajonių ir planų sukurta.

Nenoriu čia daryti priekaištų Amerikos Lietuvių Ta
rybai, jos narius pažįstu kaip taurius žmones ir gerus 
lietuvius, bet vis gi tariuosi nesuklysiu pareiškęs lie
tuviškos visuomenės viltį, kad ta taryba ateityje bus 
aktyvesnė ar vieton savęs sudarys kitą aktyvesnį ko
lektyvą.

Tuo gi tarpu — kol tie pagerėjimai ateis ir kol mūsų 
vadai išvystys didesnį aktyvumą, mes eiliniai lietuviai 
— padarykime savo: šiandien pat pareikškime lenkams 
protestą ir parodykime, kad mes esame gyvi ir jaut
rūs: paskambinkime minėtai redakcijai telefonu (Bruns- 
wick 7040 — Chicagoje) ar parašykime laišku (“Dzien
nik Chicagoski”. The Polish Daily News. 1455 57 Wcst 
Division Street, Chicago, III.). Padarykime tą taktiškai, 
kaip kultūringiems lietuviams pridera, atmindami, kad 
nors mes ir pareiškiame savo nepasitenkinimą dėl pasi
kėsinimo prieš lietuvių teises, bet kad {nes vis dėl to 
pramatome bendradarbiavimą su visomis pavergtomis 
tautomis, kovoje dėl tėvų žemės laisvės. K. J. Prunskis

(“Draugas”, balandžio 19 
d., 1916 m.).

Karas Amerikos su Vo
kietija ant plauko kybo!.... 
Štai kokiais karčiais žo
džiais “Draugo” editoriale 
išmetinėjama Amerikos ka
pitalistams ir valdonams už 
jų kišimąsi į karą: “Ameri
ka stovėjo iki šiol nuoša
liai. Bet dabar jau ir ta ver
žias kariauti su Vokietija... 
Kam gi tos naujos skerdy
nės reikalingos? Ogi jas no
rima surengti vardan žmo
niškumo. Pagalvok, skaity
tojau, kaip tai skamba: ‘Var 
dan žmoniškumo norima su
rengti skerdynes!!!...... Oi
žmoniškume, žmoniškume, 
tavo vardu kiek jau baisy
bių pasaulyje pridaryta!!...”

•

20,000 rusų atvyko į Pran
cūziją pagelbėti prancūzams 
prie Verdūno... Turkai išžu- 
dę 100,000 armėnų... Meksi
kos Karo Ministeris Obre- 
gon grąsina pasiųsti 44,000 
armiją prieš Suv. Valstybes. 
VVilsonas sutinka statyti sa
vo kandidatūrą būsiančiuo
se Prezidento rikimuose... A- 
merikos žydai kreipėsi į 
Šventąjį Tėvą, prašydami, 
kad jis užtartų jų tautą, ku
ri ypatingai kankinama šioje 
karėje...

Panevėžyj vokiečiai baigė 
statyti didelį zepelinų anga
rą... Rockefellerio "War Re
lief Committee” pasiuntinys, 
Frederick C. Walcoft, grįžęs 
iš Europos, pareiškė, kad 
Lietuvos žmonėms, pasken- 
dusiems karo skurde, būti
nai reikalinga pašalpos... 
Vyskupai Pranas Karevi
čius ir Antanas Karosas ren
giasi grįžti į savo vyskupi
jas...

•

Easton, Pa. lietuviai nu
siskundžia, kad jie visų už
miršti. Veikėjai, prakalbi- 
ninkai juos aplenkia... Iš ki
tos pusės, prakalbų rengė
jai Chicagoje nusiskundžia 
lietuvių nesilankymu į pra
kalbas...

•

Labdarių Sąjungos susi
rinkime svarstyta būdai 
kaip prašalinti užsispyrusį 
ūkininką nuo sąjungai pri
klausančio ūkio... Prie Rock- 
well ir 26th St. automobilio 
sunkiai sužeistas Andrius 
Makulis... Statistikai išro- 
kuoja kad iki 1941 m. Chi
cagos miestas turės 5,000,- 
000 gyventojų. (Pastaba: 
Dabartiniu laiku'— 1941 m. 
— Chicagoje yra apie 3,700,- 
000 gyventojų).

KAIRO, balandžio 16 d. — 
Anglų kariniai sluogsniai 
praneša, jog Egipto fronte, 
kovose su ašies kariuomenė, 
anglai užėmę Fort Capuzzo.

Anglų sargybiniai Sollum 
apylinkėj sunaikinę skaičių 
priešo šarvuotų automobilių 
ir suėmę belaisvių.

Po Svietą
Pasidairius

Kaip jau žinome, tavorš
čiai, balandžio 27 d., Sokol 
Hali, Chicagoj, rengiama ne
paprastas vakaras. Baigus 
programa, kuria bus pami
nėta DLK Gedimino 600 me
tų mirties sukaktis, pasikels 
scenos kurtina ir mes pama
tysim Pasaulį, sėdintį soste, 
dumojantį ir besiskundžian
tį, kad neatsiranda toks ar
tistas, kurio daina sužavėtų 
visus žmones, kad išnyktų 
visokios vainos, visokie Jriu- 
beliai ir kad žmonės taikoj 
ir laimėj gyventų per visus 
amžius.

Išgirdęs tai pirmiausia 
pilvą išpūtęs atskuta Muso
linis. Jis pasako pasauliui 
norįs būti tuo artistu ir te
noro balsu dainuoja savo 
dainą:

Aš Benito Musolinį,
Mano dainos toks suktinis: 
Visi vieną dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

Žentas Ciano, bernas Gayda, 
Jiedu veda dūdos gaidą,
O fašistai tiktai pučia — 
Viva Dučė! Viya Dučė!

Mano daina — diktatūra, 
Tai ir visa procedūra.
Jinai vieną dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

»
Mano dūda visagali,
Pūsti ją kiekvienas gali: 
Afrikoj net monkės pučia: 
Viva Dučė! Viva Dučė!

41 I
Prezidentai ir karaliai, 
Tegul eina po paralių, . 
Tegul mano dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

I
Jei valstybės — didės, ma

išos,
Nori būt sveikos ir gražios. 
Te fašistų dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

Jei žmonija nor žinoti,
Kaip ji gali būti soti,
Tegul mano dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

Jei viso pasaulio žmonės, 
Nori valgyt makaronus, 
Tegul majio-dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

Nors Hitlerio nusitveręs, 
Kilpą jau jo užsinėręs,
Bet fašistai vis dar pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

Jei ir tavo galva jaučia 
Kokį skausmą, tegul plau-

+ (čiai
Stipriai tokią dūdą pučia — 
Viva Dučė! Viva Dučė!

Tačiau Pasaulis tokią jo 
dūdą paspiria ir Musolinis 
nosę pakoręs pasitraukia.

Kitą sykį padėsiu ant delno 
Hitlerio dūdą.

Prašau Nesijuokti
Motina 2 vai. naktį grįš

ią iš šokių salės ir randa 
savo dukrelę sofoj sėdinčią 
ir skaitančią knygą 
greit atsakė vaikas, — pa
klausiu savo tėvelio, gal, ir 
sutiks....

— Na, kodėl taip ilgai 
neini gulti? — paklausė mo
tina. — Juk žinai, kad aš 
turiu durų raktą.

— Mama turi, ale babunė 
neturi, — atsakė duktė.

— Kaip tai? Jane sutrau
kė sužiedotuvių ryšius. Gal, 
nepasakei jai, kad turi tur
tingą bevaikį dėdę?

— Taigi, pasakiau. Dėl to 
dabar ji bėgioja paskui 
dėdę___

— Daugelis spėja, kiek aš 
turiu metų, — sako Onutė 
Vaišilgaitė. — Vieni sako 
16, kiti 20. Kiek tų man 
duodi?

— Abu skaičius sudedu į 
krūvą. . .
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Alia Kachmanova St. Gabaliauskas

Studentai, Meilė Ir Čeką
f

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukams

(Tęsinys)
0

Bet vienam iš savo paskutinių laiškų jis man primi
nė, kad jį vienas kinų universitetas pasikvietė medici
nos profesorium, ir paprašė mano rankos. Tačiau apie 
meilę jis neužsiminė; ir, bendrai, visoj savo koresponden
cijoj mes niekur neminėjome apie savo jausmus Jis tik 
paprasčiausiu būdu klausė, ar aš sutikčiau už jo ištekė
ti. Jei sutikčiau, tai aš turėjau tuojau važiuoti tiesiog į 
Irkucką, kur jis tuo metu kaip tik buvo, o iš ten abu 
drauge turėjom iškeliauti į Kinus. Kaip atsakymą aš jam 
pasiunčiau telegramą: “Taip, Grizelda.”

Aš nuvažiavau į Irkucką, bet šį kartą viena, be pran
cūzės. Savo tėvams parašiau, kad išteku; jie, be abejo, 
tuo prasidžiugo. Kad jiems nesudaryčiau daug rūpesčių, 
parašiau tik tiek, kad jis yra docentas, o kad jis yra 
kinas, tai nutylėjau. Vangas Irkucke mane pasitiko sto
ty. Bet jo veidas ir akių išraiška man dabar jau nepati
ko. Jis žiūrėjo į mane kaip koks gyvulys; užtat jo laiš
kai, kaip atrodė, buvo rašyti tokio žmogaus, kuris te
moka gyventi tik tikrai dvasios gyvenimą. Jis padavė 
man ranką ir nusivedė tiesiog į bažnyčią; jis viską, ko 
reikėjo, jau buvo iš anksto sutaisęs ir pasikvietęs net 
liūdininkus, prie kurių mus ir sutuokė. Tos sutuoktuvės, 
tas svetimas, margas miestas, žavejanti Angara (upė), 
visa tai man patiko. Mat, aš visuomet buvau svajotoja. 
Grįždami iš bažnyčios, mes ilgai stovėjom ant tilto ir 
žiūrėjom į Angaros žalsvas, permatomas bangas.

— Tavo akys yra žalsvos, kaip šitos upės vanduo, — 
tarė .Vangas, pasižiūrėjęs į mane. Tačiau aš užsidariau 
savyje ir stengiausi kuo mažiau kalbėti. Man blykstelė
jo į galvą kaip žaibas mintis, kad aš, už jo ištekėdama, 
padariau didelę klaidą.

Paskum mes nuėjom į viešbutį. Daugiau aš jums 
negaliu pasakoti, Alia. Kas ten tarp mūsų paskiau bu
vo, tai....

JAU 35 METAI LIETUVIŲ KATALIKŲ
ORGANIZUOTAM VEIKIMUI AMERIKOJE

Ofisai*1 AUlara* Sekmadienini nuo I I iki 1 vul. l’oplvt

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Bet kiek laiko patylėjusi, paskum vėl pradėjo pa
sakoti, lyg pamiršusi, kad daugiau ko nebeturėjo sakyti:

— Jis turėjo su savim atsivežęs botagą ir ėmė juo 
mane plakti, jis išniekino mane visaip,, kaip tik galima 
moterį išniekinti; jis tesiog kankino mane ir džiaugėsi 
matydamas mane kenčiant. Plakdamas pasipasakojo, kad 
kitaip negalįs pasielgti, nes aš jį priverčiau taip ilgai 
laukti, ir kad aš ’jį pati kankinau savo 'laiškais. Ir vis 
dėlto jis mane mylėjo. “Didžiausiam žiaurume kaip tik 
ir glūdi pats gražusis švelnumas,” sakydavo jis. “Aš ta
ve kankinu dėl to, kad tave myliu, aš tiesiog sergu ta
vimi, aš galėčiau tave iš meilės net pasmaugti!” Ir vėl 
iš naujo imdavo mano kūną kankinti.... O aš, aš bu
vau jam tokia šalta, kaip ledas. Aš jaučiau tik viena: 
didžiausią juo paasišlykštėjimą, nenugalimą neapykantą. 
Aš nekenčiau jo akių, jo geltonų, didelių iškirmijusių 
dantų, jo melsvai juodų plaukų, jo išsikišusių žandikau
lių ir gelsvos veido spalvos, o už viską daugiausia jo lie
sumo. Jis buvo mažas ir toks susitraukęs, jo pliko kūno 
sąnariai judėjo kaip katės — visa tai mane dabar stum
te stūmė nuo jo. Kai jis galų gale užmigo, aš apsiren
giau ir pabėgau. Jam palikau raštelį, kad išeinu ir dau
giau nebegrįšiu.

— Kur jis yra dabar? — paklausiau tyliai.
— Nė pati nežinau. Aš negavau daugiau iš jo jokios 

žinios. Ir įsivaizduokit, Alia, aš dabar diena iš dienos 
imu vis daugiau jo ilgėtis. Aš visai aiškiai atsimenu kiek
vieną minutę, praleistą drauge su juo, ir dabar norėčiau, 
kad tos' minutės vėl visos grįžtų.... Aš vėl norėčiau iš
gyventi iš .naujo tą visą bejėgiškumą, tą skausmą ir 
kančias, kurios tąsyk man pasirodė tokios žemos. Jis 
galėtų mane vėl ta’p kankinti, jis galėtų mane taip muš
ti, kaip tąsyk kad mušė, kad tik jis mane vėl taip my
lėtų, kaip tąsyk mylėjo. Bet jis manęs daugiau nesikvie- 
čia, jis negali man atleisti to pasišlykštėjimo ir neapy
kantos, kurią aš jam tąsyk parodžiau. Ir aš negaliu jo 
kviestis, nes negaliu jam atleisti už tai, ką jis man tą
syk darė, nors pati to dabar vėl ilgiuosi ir trokštu.... 

Grizelda Nikolajevna atsistojo.
— Kaip tik tai aš jums ir norėjau pasakyti, Alia. 
Mes ilgai tylėjom. Paskum nulipom pamažu laiptais 

žemyn. •
— Spjaukit į visus vyrus, Alia! — tarė ji vėl po kiek 

laiko. — Nieko neieškokite jų sielose; vyrams svarbiau
sia yra ne siela, bet kūnas. Visi žmonės yra gyvuliški, tik 
jie tai moka paslėpti. Vieni geriau, kiti blogiau. Mokslas, 
menas, poezija, technika, visa tai tik šliaužioja gyveni
mo paaviršium. žmogaus tikrasis gyvenimas prasideda 
ten, kur ima gyventi jo kūnas. 0 visa kita yra tik — 
šešėliai, monai....

J B ui daugiau.) *

(Tąsa iš vakardienos)
Pirmojo Lietuvių Katalikų 

Kongreso Nutarimai. 
Išklausęs 9-nių referatų

kongresas balandžio 18-tą 
dieną 1906 m. susirinko į 
trečią ir paskutinę savo se
siją, kurioje buvo svarsto
mi ir priimami delegatų įne
šimai.

Pažymėtini šio kongreso 
nutarimai:
I. Švietimas.

1) Padėti įkurti Lietu
voje nors po vieną gimna
ziją vyrams ir mergai
tėms. Įkurti nors vieną 
žemdirbystės mokyklą. 
Atgaivinti Universitetą 
Vilniuje.

2) Čia gi Amerikoje pa
sirūpinti tuojaus įkurti 
kiekvienoje parapijoje sa
vąsias lietuviškas mo
kyklas, kurioms mokyto
jas parūpins steigiamoji 
seserų lietuvaičių kongre
gacija.

3) Remti “Motinėlės” 
draugiją, kuri šelpia lie
tuvius moksleivius.

II. Spauda.
1) “žvaigždę,” kaip vie

nintelį tais laikais kata
likišką laikraštį, pasirink
ti visų katalikų draugijų 
organu ir jį kiek galima 
daugiau išplatinti.

2) Parūpinti lietuvių 
mokykloms tinkamų vado
vėlių.

III. Katalikų organizacijų 
Centro įkūrimas.

prez, kun. A. Kaupas — 
pirmuoju sekretorių, Mo
tiejus Motiejūnas iš Lu- 
zerne — finansų sekreto
rių, Baltramiejus Vaišno-

lietuviams remti savo lie
tuvius prekybininkus ir 
bankicrius ir patarti 
jiems susiorganizuoti į 
draugiją.

' TRAM M*JM I

ras iš Pittsburgh — iždi- VI. Aukų paskirstymas it 
ninku, kun. Čepanonis iš lietuvystės palaikymas Ame- 
Homestead, Pa. ir Vincas rikoje.

(■uniliiunK* deltas tiktai iš 
dantinių receptų.

(iii DIciių lšni<'t;iiiiiiiui. Jei 
nebfislte pilnai patoiikliitl, tai 
sucratžiiuuuc kiekvienų Įmo
kėtų centų.

1) Vienbalsiai nutarta 
suvienyti visas katalikiš
kas Amerikos lietuvių 
draugijas į vieną Centrą, 
kuris būtų vadinamas:
Lietuvių Katalikų Tedera- gyvenimo nutarta

Kvietkauskas iš Wilkes- 
Barre — kasos globėjais, j 

3) Išrinkę centralinį ko
mitetą kongreso delegatai 
nutarė visose lietuvių 
kolonijose tuojau sudary
ti vietinius komitetus ir 
sekantį kongresą sušauk
ti už metų.

IV. Dėl Lietuvos paver
gimo, nutarta

1) Per Suvienytų Ame
rikos Valstijų delegatą 
būsimoje taikos konferen
cijoje Haagoje, perstaty
ti visų valstybių atsto
vams baisų Lietuvos poli
tišką prispaudimą ir pa
rodyti, kad Rusija, nors 
ji tą konferenciją užma
nė, yra tačiaus svetimųjų 
tautų, esaančių po jos val
džia, didžiausia pasaulyje 
prispaudėją (o kaip pava
dinti šiandieninę rusų bol
ševikų priespaudą Lietu
voje, kuri daug žiauresnė 
už carinę — S. G.)

2) Taip pat pasiskusti 
apie Lietuvos skriaudas 
Rusijos Ministeriui Pirmi
ninkui ir Rusijos Amba
sadoriui Vašingtone.

Šios užduoties atlikimui 
buvo išrinkta delegacija 
iš: kun. Kaupo, kun. Sut- 
kaičio, kun. Miluko, kun. 
Kudirkos ir p. Kaz. Rad
zevičiaus.

V. Pagerinimui lietuvio so
diečio būklės ir amerikiečių

cija.
2) Naujos organizacijos 

pirmojon valdybon išrink
ti: kun. J. Kūras — pre
zidentu, Jonas Rektorai- 
tis iš Waterbury — vicc-

1) Padėti įkurti Lietu
voje banką, kuris skolintų 
sodiečiams norintiems įsi
gyti žemės, pinigus žemu 
procentu.

2) Visiems Amerikos

1) Surinktas aukas Lic 
tuvos reikalams paskirsty
ti tokiu būdu: vieną dalį 
išdalinti našlėms ir naš- i 
laičiams Lietuvoje, antrą 
— kitiems prakilniem* 
Lietuvos reikalams, o tre į 
čią dalį skirti — Ameri į 
kos liet. katalikų reika
lams.

?) Lietuvos reikalam? 
aukas rinkti visą laiką, 
kol Lietuva tų aukų bus 
reikalinga. Be to, kongre 
sas visus delegatus įpa 
re i gojo būti savo koloni
jose lietuvybės platinto 
jais ir tautiško susiprati
mo nešėjais.

Kongerso užbaiga. 
Posėdžiavę dvi dienas kon 

greso delegatai ir padarę 
tiek daug gražių nutarimų, 
kupini gražios nuotaikos, 
užbaigtuvėms susirinko Ster 
lingo Hotelyje, kur patys 
“negalėjo atsidžiaugti kon
greso rodų gražumu ir nuta
rimų svarba.” Besišnekučiuc 
darni Hotelyje sumetė kelias 
dešimtis dolerių atspausdi
nimui “pirmojo Lietuvių Ka
talikų rodų ir šnekų, taipgi 
nutarimų atskiroje knygelė

je, kuri padės veikiau su
sirišti visiems Amerikos lie
tuviams į didelę Lietuvių 
Katalikų Federaciją.

Iš 120 pirmojo kongreso 
delegatų, daugelis jau yra 

bet gana didelis bū
rys jų ir šiandien tebesi
darbuoja per 35 metus į mil
žiną išaugusioje A.L.RK 
Federacijoje.

Iš tokių niekad nepailstan 
čių katalikų veikėjų, dar te- 

(Tęsinys 6 pusi.)

I KKVIATOVII HE

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdlo iki 8 vul. v

Vidumi. Ofisas;
Kasdien iki 6 vai. 
Antrad i.r Ketvirtad. 
iki 7-toa vai. vak.

VIKAI1 » HALIS "l'alsoine Ir perdirbame senas 
fikitv Fleitas. Mėnesiniai niokea-

P. JOHNSON, Pr.-M ėlai. 1 dienos patarnavimus.

i A.A.A. Dental Laboratories
INi -i Hipi il(A»Bli '

IlidlkMisia Fleitų (.uaiialiuo laboratorija PuMOulyje

155.5 MUvvaukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Niailli blate Street — Tel. >VLK. 4030 
4N31 Ii-vlng l’ark liouievard — Tel. I’AL. 4227 
So. Škic — 401 K. 47th St. — Tel. ATL. 00SO 

Norlli Slile — 4731 Itroadvvay.

J

LEO NOK, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Mrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBKOS1A Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
TAR. Šia Alus' yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą po tania vi i ną.

2239 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

PEOPLES KRAUTUVĖJE
Galite Sutaupinti

Nuo $20.00 iki $60.00
ANT 1941 METŲ MADOS

REFRIGERATORIŲ

r

J

RIMTIES VALANDĖLEI
Didžiosios Savaitės apei- nesigirdi dar pavojaus sire- 

gos buvo ilgokos, bet turi- Į nos, kiekvienam gyventojui 
ningos. Velykų šventės dau- perspėjimas lįsti žemės ur- 
geliui atnešė laimės bei van, kaip kurmiui, 
džiaugsmo; bet šios gėrybės Karfu Afrikog Re
e ga ėjo ūti šiemet tik pįno pUSgyVį kareivį, gulin-

sioje
būti 

Amerikos
šiemet tik 
šalyje, kur

— t
r *

<
į

i
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M

i
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MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

Moderniftldaaal (rengimai 

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

MetuvMka (staiga

Marty's Beauty 
Shop

6321 8. WE8TERN AVĖ.
Tel.: REPub ic 9202
Mary Sucilla, savininkė

universitetą, šokiai, nepado
rūs pašnekesiai, girtavimas, 
atėmė brangų laiką nuo stu
dijų. Užsnūdęs, nes prieš va
landą sugrįžo iš baliaus, 
bando klausyti paskaitos.

Chemijos laboratorijoje 
nesiseka. Ugnelės šiluma jį 
užmigdė. Mišinys, kurį kai-

i tį svetimame krašte, sunkiai tino, sprogo. Cheminė rūgš- 
sužeistą. Ten smiltyne, šalę tis akis palietė. Ligoninėje, 
jo, daug negyvų, draugų ir gydytojas jam rimtai pasa- 
priešų. Neišpasakytas troš- kė: “Gaila, bet daugiau a- 
kulys kankino vargšą. Ro- kimis negalėsi matyti”. Vi
dos, neseniai jis dar ilsėjo SUF( nežiūrint kur eisi, pa
si namuose. Dažnai ir van- 8įiįks negeistina tamsuma, 
dens negerdavo, nes būdavo Malonios vaivorykščių spal- 
ko nors “geresnio . Dabar VO8 neįžiūrimos jo akių. 
vandens lašelis brangesnis
už visus turtus.

Šviesa būtų maloni, bet jos 
neturės. Ji dabar jam bran- 

Meksikiečiai menkai ver- gi.
tindavo savo tikėjimą, nes Maistas, vanduo, šiluma, 
perdaug buvo įprastas. Baž- — visi įprasti kasdieniniai 
nyčios visur buvo apytuštės, dalykai, kurių nepastebia- 
Atėjus persekiojimams, ti- me kol netenkame. Ar kada 

i kėjimas pasidarė vertas mir pagalvojai, kas būtų, jeigu 
ties aukos. Mišių išklausyti Viešpats daugiau nenuženg- 
— didžiausia privilegija, tų iš dangaus, kad apsigy- 
Sakramentus priimti — ne- ventų žmonių tarpe, Šv. Sa- 
išpasakyta laimė, kuri ne kramente! Gal tada paste- 
visiems tekdavo. bėtum ko netekome. Įvairių

Jaunuolis lankydavosi vi- Dievo dovanų apsupti, ap- 
sur ieškodamas naujenybių, saugoti nuo nelaimių, neįver- 
Gamta kadaise jį sužavėda- tiname Viešpaties duosnu- 
vo. Dabar, pradėjęs lankyti mą ir gerą širdį. A.B.C.J.

Peoples Krautuvė Rekomenduoja Pagarsėjusius

WESTINGHOUSE
R E F RI G E R A T O RIU S

Jie sušaldo greičiau ir daugiau ledo, mažiau elektros 
suvartoja. Gražiau atrodo ir ilgiau laiko, nes turi dau
giau metų garantiją. Peoples Krautuvė turi didį pa
sirinkimą 1941 metų mados Westinghouse ir kitokių 
refrigeratorių už taip mažas kainas, 6 kubiškų pėdų 
dydžio, tik —

1 19 .75

ir aukščiau.
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už seną ledaunę, perkant 
naują refrigeratorių.

rURNITURE
M ANUfACTURINO COMPAN>

4179-83 Archer Avė.
Tel.

Chicago, III.
Prie Richmond Gatvės

LAFayette 3171. Chicago, Illinois

Pasiklausykite mūsų Radio 
vak., ii stoties W.G.E.S.

Programo Antradienį, 7-tą vai.

£
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vajaus vakaras Pasisemkime stiprybės

West Side. — Nenuilstan-
1cios darbuotojos Šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 
10 skyriaus kviečia savuo
sius ir iš apylinkės į va
jaus vakarą su programa ir 
šokiais sekmadienį, balan
džio 20 d., parapijos svetai
nėje, 7 valandą vakare.

Vakaro komisija yra pa-j 
siruošus atsilankusius paten 
kinti skaniu kugeliu ir kito
kiais gardumynais. Atsilan
kę prisidės prie parėmimo a- 
kademijos svarbių darbų.

K. Šliogeris 
_________________________ I

35 m. Lietuvių Kataliku 
veikimui Amerikoje

(Tęsinys iš 5 pusi.)
besančių gyvųjų tarpe, mi
nėtini šie pirmojo kongreso 
delegatai: kun. Vaišnora — 
Pittsburghe, kun. Kasakai- 
tis — Pittstone, p. Kaz. Kru- 
šinskas — Brooklyne, kun. 
dr. Kaz. Urbonavičius, kun. 
A. Milukas, Phila., Pa., p. i 
Tumasonis — Brooklyne ir 
kiti, kul ių neturėjau progos 
pažinti ir nežinau ar jie gy
vi ar jau mirę.

Šis pirmasis kongresą.-., 
be abejo buvo suruoštas 
daugiausia pastangomis 
Scrantono vyskupijos kuni
gų, vadovaujant tokiems pat 
riotams kaip a. a. kun. Kū-i

ras ir a. a. kun. Kaupas.
Šiandien mes visi džiau

giamės tų pirmųjų Ameri
kos lietuvių kolonijų vado
vų pastangomis, bet ir šian
dieną mūsų nemažesnės pa
reigos savo tėvynės atžvil
giu. Todėl savo darbais bū
kime verti pirmųjų garbin
gų Federacijos pionierių 
pastangų.

iš praeities
Balandžio 27 d. jau čia 

pat. Lietuvi, ar jau įsigijai 
tikietą į Sokol Halli Jei ne, 
tai, nieko nelaukdamas, įsi
gyk, kad užtikrintum sau 
vietą. DLK Gedimino 600 
metų mirties paminėjime. 
Ten pamatysi mūsų sosti
nės Vilniaus .kūrimą, ten 
pamatysi garsią mūsų tau
tos praeitį ir iš jos galėsi 
pasisemti stiprybės ateities 
kovoms ir darbams už švie
sesnę mūsų tautos ateitį. 
Ten išgirsi mūsų rinktiniau- 
sią jaunimo gražiausias pa 
trijotines dainas, taip pat 
ligi soties prisijuoksi pama
tęs šių dienų pasaulio dik
tatorius, jų tarpe ir mūsų 
numylėtos tėvynės didžiausį 
neprietelių Staliną. Tad, 
brangus lietuvi, tą dieną a- 
tidėk į šalį kitus reikalus ir 
dalyvauk DLK Gedimino 600 
metų mirties paminėjime. 
Tuomi parodysi savo susi
pratimą, pagerbdamas bran
gią atmintį; pats maloniai 
praleisi laiką ir paremsi ge
rus darbus, nes dalis pelno 
skiriama labdariams ir Lie
tuvai Gelbėti Fondui.

Vakaras bus istoriškas ir 
tikrai gražus.

Tikietai, palyginti, nebran 
gūs. Tad nei vienas neturė
tumėm praleisti šios progos, 
nes kitos jau neturėsime. E.

Vakaras narėms 
pagerbti

Bridgeport. — Dr-ja Šv. 
Onos rengia vakarienę pa
gerbimui narių išbuvusių 20 
metų ir 10 metų draugijoje 
ir neėmusių ligoj pašalpos. 
Tarpe tokių yra ir darbšti 
pirmininkė A. Auksutienė, 
M. Andrulaitienė, J. Šalkaus
kienė, M. Žukauskienė, B. 
Kaminskienė, A. Nosek.

Vakarienė bus balandžio 
20 d. Lietuvių Auditorijoje.

I Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 
50c.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir linksmai laiką pra
leisti. Prašomi atsinešti ir 
margučių, nes už gražiausį 
bus duodama dovanos.

Taipgi bus priėmimas nau
jų narių nupiginta kaina.

Komisija

Margučiu vakaras
North Side. — Praneša

me, kad Šv. Mykolo parapi
jos margučių vakaras įvyks 
rytoj, balandžio 20 d., para
pijos svetainėje. Pradžia 
7:15 vai. vak. Bus graži pro
grama ir šokiai prie geros 
muzikos. Taipgi bus duoda
mos dovanos už gražiausius 
ir stipriausius margučius. 
Visi prašomi skaitlingai da- Į 
lyvauti šiame linksmame va
kare. Komisija

Žagariečiu Klubo 
Atvelykio balius

žagariečiu Klubo Atvely
kio Rožių balius su progra
ma įvyks balandžio 20 d., 
West Side Hali, 2244 W. 23 
PI. Pradžia 5:30 vai. vak. 
Įžanga 30c. Programoj da-

TYPEVVRITERS
AODINC MACHINES

— SMALL MONTHLY FAYMfNTS —
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-UMUl TVAM-4M AUOWAHCT —
• W« ■■•Vilti CAttV OHI.TIAI MIW.aA(NINI •VMUMtM

jlCTAD typewriter 
company

ROBERT C. OOLOBLATT, Manefer 

1IB W. MADISON ST.
Phone DEARBORN P444

■ STIMATES—FREE — DEMONST» ATION

WOIK STIDI
1945 W»«t 35* Street

ADVANCED PHOTOGHAPHY 

I.OWKHT POttlBLB PRICF.S 

PHONE LAPAYVTTK 2*13

%

UNIVERSAL
RESTAURANT
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Šeštadienį,
bal. 19 d. susituoks vytis ir 
vytė — Bronė Rimkiūtė su 
R. Palubinu. Abu L. V. 14 
kp., Ciceroj, nariai. Iškilmin 
gas šliūbas įvyks Šv. Anta
no parap. bažnyčioj 4 vai. 
popiet, o vakare parapijos 
salėj įvyks šauni vestuvių 
puota. Jaunavedžiai yra pa
vyzdingų tėvų ir dorai iš
auklėti. Galima drąsiai sa
kyti, kad susikurs graži ir 
pavyzdinga šeimyna. Linkiu 
viso gero naujame luome.

Rap.

PADEKON6

A + A
KUN. JONAS B. KLORIS

Kuris mirė kovo 28 d., 1941 m. ir tapo palaidotas kovo 
31 d., o dabar ilsisi šv. Kazimiero kapinėse amžinai nuti
lęs, ir negalėdamas atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo j įį tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinima iš mū
sų tarpo pirmiausiai dėkojame Kun. Eduardui Abroma
vičiui, kuris budėjo prie velionio mirties patalo ir suteikė 
paskutinius Sakramentus. Dėkojame J. E. Arkivyskupui 
Samuel Stritch, kuris, atsistuojant Kunigams M. Švarliui 
ir J. Mačiulioniui, suteikė paskutinę Absoliuciją. Dėko
jame Kun. I. Albavičiui kuris atlaikė iškilmingas gedulin
gas Mišias. Dėkojame kunigams kurie atsistavo pamal
dose: Kunigams S. Valuckiui, S. Petrauskui, P. Juškevi
čiui, A. Valančiui, P. Lukošiui, J. Griniui, E. Abromavi
čiui ir V. Urbai. Už įspūdingus pamokslus dėkojame 
Kunigams B. Urbai, J. Paškauskui ir S. Petrauskui. Dė
kojame varg. Mondeikai ir kitiems vargonininkams, taip
gi Kunipj Chorui, už įspūdingą giedojimą. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui Antanui B. Petkui už rūpestingą ir 
mandagų patarnavimą. Dėkojame seselėms Kazimierie
tėms už papuošimą bažnyčios ir lankymosi šermenyse; 
dėkojame šv. Mišių aukotojams, grabnešiams, draugi
joms, ir visiems kurie savo atsilankymu į šermenis ir da
lyvavimu laidotuvėse paguodė mus ir pagelbėjo garbingai 
nulydėti jį į amžinasties vieta. O tau, mylimasis brolau, 
tesuteikia Dievas amžiną ramybę!

Nubudę lieka: Brolis Stanislovas Kloris ir Sesuo 
Julia Tanavečienė.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Stanislovo Pociaus -
PENKIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVIŲ 
PAMINĖJIMAS 

(Mirė Bal. 21 d., 1936 m.)

lyvaus: Dalivera Jasutis, 
Mary Dvelaitis, Mary Mera- 
vičienė, Klementina Norkus, 
Rapolas su Frances ir kai
miečiai Stabukas ir Petro
nėlė, iš Ciceros Aguonėlės 
choras ir kiti. Kviečiame sa
vo draugus: joniškiečius, 
guždiečius, pašveteniečius 
linksmai laiką praleisti.

Komisija

Tikybinis abejingumas y- 
ra nusižengimas tikybai 
Kas neutralus tikėjime, tae 
yra Dievo priešas. Maedef

A. t A.
ANTANAS STUPURAS

(.sūnus velionio Antano Stupu- 
ro, kuris mirė gruodžio 28 d.. 
194u m.)

Gyveno: 3309 S. Lituanica 
Avė.

Mirė balandžio 16 d. 1941, 
11 45 vni vak., sulaukęs 23 
mebi amžiaus.

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

Paliko dideliame nuliūdime: 
motina Uršule (p. t. Vens’auu- 
kailė): seeerę Bronlslava:

--'H Pranciškų ir giminaičius 
Kišiūnu. Makušku ir Paulaus
kų šeimas. Ir kitu giminių
ir daug draugu Ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė .

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
balandžio 21 d. Tš konlvčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kūrinto ivvks "•ed n I i ncfts pa
maldos už velionio sielą. Pn 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Ka’tmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ces ir paži- 
stamps-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Sonto.
Brolis lr Giminūs.

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips, Tel. YARds 4908.

ANTANAS
NARKIEWICZ

(gyveno: 3(137 W <S4tli St.)

Mirė bal. 16. 1941. 4:40 vai. 
popiet, sulaukęs senatvės.

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

Amerikoje Išgyveno 55 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį KonstaucJa (po tėvais 
Vaitkaitė): 3 sūnus: Vlada ir 
anūka Lloyd. Danlel ir marčia 
Ona ir Juozapa Ir marčia Ona: 
dukteri Mikalina Jenron Ir žen
tą Edward; 5 anūkus: sesers 
dukteris: Aleksandra Vaitkevi
čienę ir jos vyra Aleksandra. 
Tu’.-'fa Navickiene ir jos vyra 
Mykolą ir daug kitų giminiu, 
draugu ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koulvčioje. 1646 W. 46tb St.

Laidotuvės ivvks pirmad.. ba
landžio 21 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. rvto bus atlydėtos i švento 
Kryžiaus parap bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pania- 
dos už velionio siela. Po na- 
m.ildu bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
"■iminės, draugus ir pažįstamus 
da’vvnutl šiose laidotuvėse.

Nu’lflde: — Moteris. Sūnsl, 
Duktė. Marčios. Žentą". Anū
kai. Sorers Dukterys. Giminūs.

I aidotuvln direktorius I. J. 
Zoip. tel. YARds 0781.

ONA KERDULIENE
Jau Fukako vieni metai kai 

negailėsinga mirtis atskyrS nuo 
manęs mano mylimu žmoną 
Oną. Netekau savo mylimosios 
balandžio 22 d., 1940 m. Nors 
laikas tę. laši, aš jos niekados 
negalt .u užmiršti. I.al gailes
tingus Dievas sutelkia Jai am
žiną atilsj.

AS. atsimindamas tą Jos liūd
ną prusISallnitną IS mūsų tar
po, užprašiau gedulingas Sv. 
MiSlas su egzekvijomis antra
dieni balandžio 22 d . 1941 nt. 
Aušros: Vartų parapijos bažny
čioje, 7:45 vai. ryto.

Kviečiu visus gimines, drau
gus. kaimynus lr pažystamus 
dalyvauti Šiose pamaldose Ir 
kartu pasimelst! už a. a. Onos 
sielą. Po pamaldų kviečiu | 
namun po num. 4837 South 
Sprlngfleld Avė.

Nuliūdęs: Vyras.

•AKT, DTD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOUAI

KELNER - PRUZIN
BnlaiuiM PaUrurtaM — Moterla patarnavja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Viskas taip ramu ir tylu, tik vien žvaigždės ir mėnulis 
ramiai šviečia ant to kapelio, kur paguldytas mūsų sūne
lis. Jau ilsisi ten penki meteliai, palikęs mus čia budin
čius. Tu gub ten taip ramiai lyg užmigęs, ir šio pasaulio 
vargai jau tave daugiau nevargina. Gal sūneli ten tau 
lengviau, bet mums taip sunku be tavęs. Širdis veržiasi 
skausmu kada pamastom kiek pridavei mums džiaugsmo 
laike savo kūdikystės ir jaunystės, o paskui užaugęs į 
vyrą, manėm kad mūsų darbas atliktas, nes gėrėjomės 
vien tavo švelnumu ir raminančiais žodeliais, kurių tu 
niekad mums nesigailėjai. Bet nesidžiaugėme tuo turtu 
ilgai, nes vos tik gavai sulaukti 21 metelių, mirtis ištrau
kė tave iš mūsų tarpo. O kokios tos ilgos dienos, bet 
naktys dar ilgesnės, nes rodos lig laukiam tavęs parei
nant, girdim kur ten tavo balsą ir lyg matom tavo veidą, 
bet atsipeikėjus vien skaudžios ašaros rieda nes žinom 
kad jau nėši su mumis.

Mūsų viena ramybė kada einam tuo kebu kuris veda 
mus prie tavo kapo. Ten dabinam jį gėlėmis, kad tau 
ilsėtis būt ramiau, o prie Aukščiausio siunčiame savo 
maldą, kad tavo sielai būtų lengviau. Stovim ir žiūrim į 
tavo kapą ir širdyje jaučiame, kad tu arti mūsų. Penki 
metai praslinko kaip nuo mūsų atskirtas, o rodos lyg 
vakar palikom tave tenais. O Dieve duok kad jam ši 
žemelė būtų lengva, o tu mylimas sūneli ilsėkis ramiai 
kol vėl suseisim kur skaudžių ašarų ir verksmo nebebus.

Šiuomi norime visus gimines, draugus ir pažįstamus 
paprašyti kad atsimintų jo sielą toje dienoje. Šv. Mišių 
auka bus atyaikyta už jo sielą Pirm. Bal. 21 d. Nekalto 
Pras. parap. bažnyčioje 6 ir 7 vai.

Tėveliai, Brolis ir Brolienė.

BARBORA ŠLUSZAS
(po pirmu yru Yurkienė; po tėvais Vaišvilaitė)
Mirė bal. 17, 1941, 2:30 v. ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Kulių 

par., Jodeikių kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; dvi 

dukteris Anicetą Urbonienę, žentą Jurgį ir anūkę Geor- 
getą; ir Stanislavą; seserį Oną Milkintienę ir jos šei
mą; pusseserę Grasildą Bukaveckienę ir jos šeimą; 
pusseserę Marijoną ir jos šeimą; pusbrolius Joną ir 
Adomą Giniočius ir Kastantą Tilviką ir jų šeimas; švo- 
gerką Barborą ir jos šeimą; ciocę Grasildą Daratienę 
ir jos šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 10549 S. State St. 
Roselande.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 21 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Visų Šventų para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimier 
ro kapines.

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

Nubudę: Vyras, Dukterys, Žentas, Anūkas, Seserė, 
Pusbroliai, Pusseserė, Švogerka, Švogeris ir giminės.

Laidotuvių direktorius Lachavvicz ir Sūnai, Tele
fonas PULlman 1270 arba CANai 2515.

Musu Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
fl 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
J. MULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAWICZ IR SCNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANai 2515 

42-44 East 1081 h Street 
Tel. PULlman 1270

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

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avenue

Tel. LAFayette 8024
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Prieš Amerikos I Maisto ženklai bus 
įsivėlimą karan praplėsti

Praeitą ketvirtadienį va
kare tūkstantinės minios su
sirinko j Americaa First ko
miteto sušauktą masinį su- 
susinkimą Chicago Arena. 
Vyriausiuoju kalbėtoju bu
vo lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh. Jis sakė, kad J. 
A. Valstybės turi ginkluotis 
savo saugumui, bet turi sau
gotis kokiu nors būdu įsivel
ti karan. Europos reikalai 
nėra Amerikos reikalai. Ke
turios penktadalys šalies gy
ventojų griežtai nusistatę 
prieš įsivėlimą karan.

Anot Lindbergho, Angli 
jos pozicija yra desperatiš
ka, nes ji iki šioliai nė vie
no didesnio mūšio nėra lai 
mėjusi kaip sausžemy, taip 
jūroje. Dar prieš karo pra
džią buvo aiškiai žinoma, 
kad Anglija su Prancūzija 
yra pralaimėjusios. Šiandien 
Amerika neturi jėgų išva
duoti Angliją ir britų im
periją, nors ir kažinkaip no
rėtų tai padaryti. Amerika 
turi rūpintis nuosavu liki 
mu. Ir tas dar nėra vėlu.

Marąuette Parko 
demokratų sus-mas

13-to Wardo Lietuvių De
mokratų Klūbo nariai šį sek
madienį, bai. 20 d., susirinks 
parapijos salėn, 68th ir j 
Washtenaw, 2 vai. popiet, ir 
tarsis ne tik kolonijos page
rinimo, bet ir lietuvių poli
tikos veikimo, reikli,

Nuo klūbo susiorganizavi- 
mo, kas įvyko prieš 6 me
tus, galima parodyt daug 
dalykų, kurie buvo nuveikti 
klūbo pastangomis.

Visiems lietuviams nau
dinga priklausyti prie šio 
klūbo, nes dažnai priseina 
visokiais reikalais kreiptis, 
kad gavus pagalbos.

13-to Wardo Lietuvių De
mokratų ofisas randasi adr. 
6825 S. Western Avė. Bile 
vakarą galima gauti patar
navimą įvairiuose reikaluo
se. Be to, čia vedama pilie
tybės klesos kas ketvirtadie
nį, lietuvių ir anglų kalboj. 
Per šias klesas jau paliko 
700 naujų piliečių.

Biržeįio 22 d. “Big Tree 
Grove” įvyks klūbo pikni
kas. Bus įvairi programa ir 
laimėjimų. Nariai dabar pla
tina bilietus ir organizuoja 
visus savo draugus dalyvau
ti šioj programoj. Komisija 
susideda iš Jono Juozaičio, 
Jono Vilkišiaus, Stasio Ci
bulskio ir Kazio Ražo.

J. L. J •

Ateinantį pirmadienį, ba
landžio 21 d., Chicagoj mai
sto ženklų pardavimas bus 
žymiai praplėštas, praneša 
lokalinis Surplus Marketing 
Administration reprezentan
tas Ellsvvorth F. J. Reilly.

Maisto ženklus nuo pirma
dienio be šelpiamųjų bedar
bių šeimų galės dar įsigyti 
gaunantieji pensijas senieji 
žmonės, neregiai ir motinos 
Tas nėra privaloma, bet pa
tartina.

Kas pirks oranžinių mai
sto ženklų, tai priede gaus 
dykai dar pusę tiek mėly
nųjų ženklų.

Pav., kas pirks už 10 do
lerių oranžinių ženklų, bus 
dykai pridėta iki penkių do 
lerių vertės mėlynųjų ženk
lų.

*Jau ne vieną kartą aiškin
ta, kad pirkusieji orenžinius 
ženklus už juos kaip už pi 
nigus gali įsigyti nurodyto
se maisto krautuvėse tokio 
maisto, koks kam tinkamas 
ir reikalingas. Bet už mėly
nuosius ženklus gali įsigyti 
tik tą maisto perviršį, koks 
nurodytas žemės ūkio depai 
tamento sekretoriaus.

Kun. Anicetas Linkus, šv. Petro ir Povilo parap. kle
bonas, kuriam parapijonai rengia pagerbimo bankietą 
sekmadienį, balandžio 20 d., parapijos salėj. Jisai bus 
pagerbtas už gerą ir sėkmingą parapijos reikalų tvar
kymą. Pastaruoju laiku kun. Linkus daug darbuojasi
lietuvių senelių prieglaudos statymo reikalais, nes jis 1 tuvės superintendentas Har-

Ruošias sekmadieniui
i

Šaltimiero vaikų choras “Bi- Į 
jūnėlis” praeitą pirmadienį 
ir antradienį Ashland Blvd. 
Auditorijoje praktikavo 30 
berniukų nuo 10 iki 14 metų 

amžiaus.

Choras vadovystėj muziko 
Stasio Rakausko, pirmą sykį 
pasirodys sekmadienį, balan
džio 20 d., Ashland Bivd. 
auditorijoje. Be šio choro 
bus daug šaltimiero radio 
artistų ir dainininkų, juok
darių.

Koresp. Alg. Svirmickas

Budriko Oro Teatras
Radio valanda, nedėlios 

vakare, nuo 5:30 iki 6:30. 
Jeigu “ballgame” užsitęs il
giau, iki 6 vai., tai progra
ma bus tik pusę valandos.

Žymios artistų spėkos iš
pildys programą: 15 instru
mentų orkestrą, žymūs dai
nininkai išpildys lietuviškas 
liaudies daineles ir melodi
jas pritariant orkestrai.

Iškelta aikštėn aborto Baudžiami sukčiai • —ringe Surplus Marketing Adnn-
t '_______ nistracijos Washingtone ad-

Chicagoj policija ieškojo ministratoriaus pavaduoto
dr. Henry James Millstone,
44 m. amž., kurs buvo trau
kiamas tieson už abortą. Dr.
Millstone vienam viešbuty 
buvo pasislėpęs ir ten rastas 
nusižudęs — prarijęs nuo
dų. Jis paliko policijai laiš
ką. Iškėlė aikštėn Chicagoj 
veikiančią aborto ringę (gy
dytojų grupę). Kai kurie jų 
praturtėję ir nusikėlę į pie
tines valstybes gyventi Jis 
juos išvardino. Jis pats, pa
sisako, įtrauktas į grupę J10 dol. atpildymas už pri- 
atsitiktinai ir po to turėjęs imtus ženklus.

CLASSIFIED
REIKALINGAS DUNOKEPIS

Ftnklingoa prityręs lietuvis duno- 
pis. Darbas ant visados. Kreipkitės: 

C. Paiėia. tllIO So. Keilzie Avė. 
Tel. Bev. 4883

KLIKAI.IM.AS VV VIl'HMAVS 
ANT CKIO

Reikalingas vyras būti ant fanuos. 
Mokantis melžti, liet liktai viena 
karv: šaukite: GROveliUI 1003. 

PARSIDl ODA fklS

l'ž $1500 našlė parduos S0 akrų

jas Philip F. Maguire nus
prendė dviem Chicagoj krau 
tuvininkams visiems lai 
kams panaikinti privilegiją 
dalyvauti “Food Stamp” 
plano vykdyme ir neatpildy
ti jiems keleto Šimtų dolerių SU gerais budmkais. gyvuliais

ir padaigomis. Šaukite!
už surinktus maisto ženklus.
Tai bausmė už peržengimą 
to plano taisyklių.

Trečiam krautuvininkai ta 
privilegija panaikinta per 
neribotą laiką ir atsakytas

GKOvebUl 1U85

J&SIKAN DUOJA COTTAGE 
VYIIJLIVY SPRINGS, ILL,.

Gružus 5 kambarių namas. Prie 
pal Foreat Pruverve, skersai Tau
tiškų kapinių. TaiĮigi parsiduoda 
dailus mediniai "booths.'’ W. la»un- 
naitis, 82ht» S. Kean Avc., \Villow 
Springs, 111.

PAR.MERYS PATS PARDUODA

grupės vadams tarnauti už 
nykų atlyginimą. Susekus 
šią kriminalinę veiklą, tie savininkams už mėlynuosius 
praturtėję vadai viską ant ženklu8 pardavę perviršiui 
jo suvertę.

Gaisras ištiko trąšų ir 
muilo dirbtuvę

80 akrų,. 120 akrų arba 160 akrų. 
Parduos arba mainys už nuosavy
bę mieste — dviflatj ar bungaloiv. 
Pinigus paakolin. iu tnorgičiui. Kam 
reikia, atsišaukite 7231 South Honore

tuo, kad jie maisto ženklų <>*■••*______________
NAMAI, PARMOS IR BIZNIAI
Kreipkitės į mus, kurie norite pirk

ti, greitai parduoti arba išmainyti 
, ka tiktai turite, 'taipgi statome nau-nepnklausomus maisto pro- i jua namus. Priimsime Jūsų seną 

l namų j mainus. Taisome senus na- 
| mus. ApvkaiCiavimas veltui.

Krautuvininkai nusikaltę

duktus.
t Kiti keli krautuvininkai 
suspenduoti toje privilegijo
je ir vedami tardymai.

Didelis gaisras siautė In
ternational Agricultural Cor 
poration trąšų ir muilo dirb
tuvėje, 3600 Morgan gat.

Buvo sutraukta apie 100 
gesinamųjų aparatų. Dirb-

CLASSIFIED

yra Labdarių Sąjungos išrinktas statybos komisijos 
pirmininku. Beje, šiandien kun. Aniceto vardo diena ir 
dėl to mes jį nuoširdžiai sveikiname.

ry Schilf, 43 m. amž., sun
kiai apsvilo ir paimtas į li* 
goninę.

Nuostoliai sieksią 100,000 
dolerių.

DON’T
NEGLECT 
A COLD

>
Krūtinės slogos, kurio* gali liai- 
vystyti j nelaimę, paprastai pa 
lengvėja pavartojus raminančiu, 
ilhlanėių M ust erule. Musterole nė
ra Ūktai mosiė. Jinai yra “Ouua- 
ler-lrrtUuiL” Milijonai yra varto
ji* Ja po* 25 ra. Daktarai rekumen- 
duoja t.aJima aauti aptiek

Y LV

Greater Olympia
CIRC US

featuring
CAPTAIN TERRELIi JACOBS 

• The IJon Klng"
and

his Collectlon of Trained Lions. 
Tlgers, Leoparde * Leopardą wlth

Dūli y Jai-ohs 
RUDY KUDINOFF

Peer of Ali Horse Tralnera and 
His Famous Menage of

Thoroughbreds 
THE FIRST ALL-GIRL

AEKIAL RALLET 
24 Flylng Beat i ties

A HEKD OF EliEPHANTS 
Sensations Uatore, Thrllls, Chllls, 
and Laughter for Young & Old 
400 PERFORMERS 70 ACT8

Largest Mcnagarte in Htadium 
History

April 18 to May 4
Prtees; 53c, Mc, 81.10, 81.85 

Buvęs $2.20
TICKETS NOW ON SALE

At Boml’s, 85 VV. Maitojo SL A 
Sta/llmn Ortll. IROO W. Madison.

Tel. SEELey 5300 
CHILDREN ONE-HALF PRICE

ALL PERFORMANCES 
fr

JAUNI ARTIS I AI

Dalyvaus šį sekmadienį, 
Šaltimiero šurum Bururn pa
rengime Ashland Blvd. Au
ditorium. Kristina Stanulis, 
Robertas Ders ir Rikardas 
Sabonis; atvaizduos Bartkų 
šeimynos vaikelius, o Rikar
das deklamuos lietuviškas 
eiles. Roberto motinėlę, Mrs. 
Dersienę, matysite vaidinant 
“Našlikės” rolę, o Rikardo 
tėvelis, Kastas Sabonis, vi
sus atsilankusius palinks
mins maloniomis dainelėmis.

BARGENAI MAltQl ETTE PARKB 
IK APYLINKĖJE

Mūriniai bungalows, kainos nuo 
$4500 ir aukščiau, 6 duflečiai $6500 
ir aukščiau, 14 keturflečiai $11,500 
ir aukščiau. 7—10 fletų $21,500 ir 
aukščiau 12—bizniavų namų nuo 
$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka- 
tidžių. Kainos nuo $2700 ir aukš. 
ir namai gai.uia' pirkti ant lengvų 
:sniokčjmų. Kreipkitės pas:

CM AKLES P. SIKORSKIS, 
COMPANY,

8021 So. VVestern Avė. 
REPubUc 3713; Vakarais Prospect 
0178.

MA TAI TIKIU BARGENAI 
Kampinis 6 kamb. mūrinis b unitą-

low ir mūrinis garadžus. Marąuette 
Parke. Kaina $(>150. j

Dviejų fletų po 6 kamb. namas ir ‘ 
garadžlus. Marųuatte Parke. Kaina ] 
tik $8600.

Moderniškas 4 fletii po 5 kamb 
mūrinis namas. Marąuette Parko. 
Kaina $14,800.

Mūrinio bungaloiv ir medinis biz
niavus namas: krautuvė ir 3 ftetui 
prie šalies. Ramios jneša $80.00 i 
mėnesį. Randasi prie ftv. Jurgio baž
nyčios. Kaina šiandie tiktai $39 U 
(mokėti $1000.

I 13 fletų apartmcnt&s. geroj vie
toj. Bandos įneša $€050.00 į metus 
Kaina tikta $23.500

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletai po 5 kambarius. Geroj vie
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių linijos. Ramios $100.00 J niS- 
ne*$. laibai pigi kaina Lietuviui bus 
duodama, nuolaida. Kreipkitės pas 
saitnilikų ant 2-tro aukšto iš užpa
kalio. 10733 S—lli VYabash Avė.

Pranešimas Lab. Są-gos 
kuopų veikėjams

Pavasariui atėjus, kaip gau|j . . . . Kr.lv
paprastai, ūky atsiranda ga-1 i ktės pus įgaioitim:
. . - - . , , ., Illinois Emergency Relief K- mauk u-m ach kaslybes VlSOkiy darby, reika* į 23-1(1 W. iHMIi St. ant antro anksto

komisija paskelbė, kad visi pRospen 3110

valstybės šelpiami fiziškai 
sveiki bedarbiai turi susiras-

Šelpiamieji turi

REIKALINGA MOTERIS Alt PORA

Rekalingn apysenė motelis ar pora 
mažam’ukui. arti Chicagos. Viena 
karvė — vištos. Kambarys ir valgis 
ir $15.00 i mėn. saukite: PROspeet
8JM43.

lingu daugelio rankų. Taip 
pat ir labdarių naujam ūky. 
Dėl to, Labdarių Sąjungos 
centro valdyba kviečia į tai
ką labdarių kuopų veikėjus 

’ir jų prietelius. Talka įvyks 
šeštadienį, balandžio 19 d 

1 Visi, kurie gali, prašomi at
važiuoti anksti. Kurie nega
li, gali atvažiuoti ir vėliau.

Centro valdyba

ti darbus, nes jiems šelpi
mas bus nutrauktas. Bus šel 
piami tik negaluojantieji ir 
tie, kurie įrodys, kad jų pa
stangos gauti darbus yra 
bergždžios.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PARSIDUODA TAVERNAS
Tavernis parsiduoda Marąuette Pk. 
Business išdirbtas per 7 metus. 2 
kamb. iia-gyvenimui. Namas apšildo
mas. Remia pigi. Pardavimo priežas
tį patirsite vietoie. 2346 VV. O#tli St., 
U-l. PROspei* 3110.

WHOLESALE
L1QUOR 
IŠTAIGA

N. KANTER, Sav.

U v eito jame 
pu visą 
Chicago

remkite
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
TeJ. BOULEVARD 0014

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Klijcntams ir Draugams

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA"
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

PASKOLŲ UI TAUPIMO REIKALAIS KREIPKITftS PRIE

St. Antany s Mitins & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Sccretary

VAL.; Pirm., Ketvlr.. fteėtnd. • Iki 8 v. v.: Antr., Trečiad.. t Iki 5 >. p.

DABAR O 1 o/ ANT PADĖTŲ 
MOKAME Z PiMifiiiPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnl.i yra Apdrausti Iki $5,000.00, 
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Waahington, D. C.

WHOLESALE
FURNITURE

SROKER
Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTRAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE * 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS - BEDROOM SETS 
— RŪGS — KAJUOS — RE- 
FK1GEKA1OKS — W AsHERS — 

MANGEL8 — STOVĖS.
Ali NntionaUy Ądvnrtlsed Itema

v

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

II. Rajrvvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



BBStTBAS Mtadtenls, bai 19 3., 19?1

i GELEŽINIS VILKASJJ IR

•:»2S<*32,>33<,22,>22<2S<,3S< S<
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TRYS BROLIUKAI”
(HITLERIS, STALINAS IR MUSSOLINI)

Sekmadieni, Balandžio-April 27 d., 1941 m.
SOKOL HALL 2345 Sou+h Kedzie Avenue

Chieago, Illinois
Programos Pradžia 5:30 v. vak. - Šokiai 9:00 v. vak.

TIKIETAI: $1.00, 75c ir 50c. Į vien šokius 35c.
Vakaras yra rengiamas paminėjimui Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio GEDIMINO 600 metų mirties sukaktuvių ir taipgi atvaizdavimui kuo siekia didžiausi šių laikų smurtininkai įr klas- 

tininkai: diktatoriai Hitleris;, Stalinas ir Mussolini. Pamatykite juos scenoje ir išgirskite jų dainas. Vakaro pelnas skiriamas LIETUVAI GELBĖTI FONDUI ir LABDARIŲ SĄ-GOS PRIE
GLAUDOS FONDUI.

— Vakarą Rengia Federacijos Chicagos Apskritis ir Lietuvos Vyčių Chicagos Apskrities Choras —
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Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų dr-jos susirinki- 
Rašo nors viskas gerai se- ;mas įvyks sekmadienį, bai. 

tą, jam siūlo 1200 rublių., kasi, visgi pasilgsta tėvelių'^0 d., 2 vai. po pietų, šv.

X Iš Lietuvos vienas či- 
kagietis gavo nuo brolio 
laišką, kuriame rašo, kad 
rudenį už 225 litus pirkęs 
paltą, o dabar už tą patį, jau 
nešiotą kelis mėnesius pal

Nieko sau gyvenimo pageri
nimus atnešė bolševikai.

X Juozas Budrikas, žy
mus Chicagos lietuvis pre-Į x Pų Romanų, žinomų 
kybininkas, paskyrė gražią sočikagiečių, dukrelė per 
dovaną — auksinį rankinį , Velykas gv. Juozapo bažny-
laikrodėlį $20.00 vertės DLK 
Gedimino paminėjimo tikie
tų platintojams. J. Budrikui, 
baldų krautuvės savininkui, 
3409 S. Halsted St., rengimo 
komitetas taria ačiū. Lauk
sime, kuris iš tikietų plati
nimo kontestininkų nešios šį 
laikrodėlį.

X A. F. Pocius, Jevvelry 
Store Ciceroj savininkas,

X Juozas Petrošius, 66 ir 
Troy, kuris savanoriai įsto
jo į Dėdės Šamo kariuome
nę, aplanko savo tėvelius 
laiškeliais iš tolimų vietų.

čioj pakrikštyta vardais Ma- 
rilyn-Yvonne. Krikšto tėvais 
buvo Walter ir Justina (bro
lis ir sesuo) Cickevičiai. Jau 
nai pilietei linkim sveikai 
augti.

X Nathanelis Kriščiūnas,
C.P. (pasijonistas) iš Šv. 
Antano parapijos, Omaha, 
Nebr., šiemet bus įšvęstas į

3°

ir

“Draugo” korespondentas ir kunigus. “Draugo” spaustu- 
žymus kat. org. veikėjas, į- spausdina jam gražius 
vertindamas Gedimino pa- lietuviškus paveikslėlius ir 
minėjimo svarbumą šiuo mo- kvietimus į svarbiausią 
mentu, paskyrė nepaprastai gyvenime dieną.
brangią ir gražią dovaną ,
mergaitėms tikietų kontes ■ X Hitleriui, Stalinui
tininkėms. Tai perliniai j Mussoliniui pamatyti Chica- 
(French Pearl) karoliai $40 g°3 rezervuokit balandžio 27 
vertės. Mergaitės į darbą d., Sokol Hali; tą dieną tie 
per paskutinę savaitę! Tik- trys broliukai dainuos, šoks 
rai tie karoliai bus jūsų! bučiuosis. Ypatingai įdo

mus bus Hitlerio su StalinuI
X Brighton Parke be drau bučiavimasis. Tikietų iš ank- 

gijų atstovų tikietų į DLK sto galima gauti pas jūs ko- 
Gedimino paminėjimą gali- lonjos veikėjus. Dolerinės 
ma gauti pas Luciją Pilipo- vietos rezervuotos.
nytę, 4358 S. Fairfield Avė.1-------------------------------- - ----
(A. Skiriaus krautuvėje).

X Jonas Stoškus, Maria
napolio kolegijos stud., Am. 
L. K. Stud. ir Prof. Są-gos 
Chicagos kuopos steigimo i- 
niciatorius dabar atostogau
ja Chicagoje pas mamytę.

PASKOLA

11 vai. p.p. Rašt. E. Mikutis, 
rų prizų. Rašt. E. Mikutis

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrausto Dairius, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wortli, III. Tel. Oak I.awn 193-J-l

ČIA GAI ŠI 
greit, leng- 
vaiu iSmo- 
laėjimaU —

MO 5 IKI 20 MKTV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN AASOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAI, 8887 
Mokame 3Į£%> Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
Į TI RTAS 
, VIRŠ

$1,000,000.00

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

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

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos 8 v. v. — 8:30 ▼. T.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampas Crawfor<1 and Harrison
Tel. KED/.ie 7810

I)R. PETRAS 
VU.EIftlS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFF1CH.
175 W. JACKSON BLVD.

81’ITE A-1820 
Home Offioe: Nevvark, N. J.

RFRIPENCIJA:
4432 So. Califomia Avenue

Tel. LAPayette 0771

ir draugų.

X Gegužės 11 d. Chieago 
žymios lietuvių meno jėgos, 
vad. komp. A. Pociui, vyks
ta į Detroit, Mich., išpildy
ti “Draugo” — dienraščio 25 
m. jubiliejaus vakaro prog
ramą.

X M. Goberių sūnus, 6736 
žjįp. Campbell, kuris mokėsi 
prie taisymo orlaivių, bai
gęs mokslą, Verbų sekma
dienį buvo parvažiavęs na
mo pasidžiaugti su tėveliais. 
Pabuvęs porą dienų grįžo 
atgal, į atsakomingą darbą.

X P-nia Vaišvilienė vais
tinės savininkė Ciceroj, jau
sveiksta po ligos. Dukrelė 
Izabelė kitą savaitę išvažiuo mi susirinkti, 
ja atostogų pietų link.

X Ona Vilimienė, 6402 S.
Talman Avė., buvo išvykusi 
į Saldžiausios širdies ligo
ninę Wisconsine. Kiek su
stiprėjus grįžo namo prie 
savo šeimynėlės.

Kazimiero akademijoj. Visų 
skyrių prašoma atsiust at
stoves susirinkiman, su pil
nais raportais iš įvykusių 
vajų ir narių metiniais mo
kesčiais, kad galėtumėm su-, Į{J 
tvarkyt pilnai centro kny- * 
gas, prieš seimą, kurs įvyks 
gegužės 18 d. Turėsime svar
bių reikalų aptarti; tad pra
šome visų skyrių atstoves 
dalyvauti susirinkime.

A. Nausėdienė, ARD pirm.
Marųuette Park. — Sek- 1 (j) 

madienį, baland. 20 d., Ma- Į A 
rijonų Bendradarbių 5 sky- I® 
rius Laikys mėnesinį susirin- M 
kimą 2 vai. popiet, parapi- >:• 
jos svetainėje. Visi TT. Ma
rijonų bendradarbiai prašo- 

Valdyba

Moterų Sąjungos Chieago 
apskrities svarbus priešsei- 
minis susirinkimas įvyks 
penktadienį, baland. 25 d.,

Gimimo Marijos parap. sa
lėje, Marųuette Parke. Svar
bu, kad kuopų išrinktos de
legatės suvažiuotų, nes rink
sim delegatę į būsimą Mo
terų Sąjungos seimą.

Albina Poškienė, pirm.

Lietuvos Ūkininko dr-jos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 20 d., 1 vai. 
po pietų, West Side Hali. 
Prašoma narių atsilankyti; 
bus kalbama apie rengiamą 
pikniką. P. F.

BUDRIKO
Išpardavimas
1941 General Electric 

Refrigerator!

Didis Rakandų ir Elektrikinių 

Šaldytuvų Pavasarinis........... 4

PLATINKITE “DRAUGĄ’

. Cicero. — Visų šventųjų 
dr-ja pradės savo 25 metų 
jubiliejų “bunco party”, ku
ri įvyks bai. 20 d., 7:30 vai. 
vakare parapijos svetainėje. 
Įžanga 25c. Kviečiame visus 
dalyvaut ir užtikrinam gerų 
prizų. Sus-mas tą dieną bus

J

IT1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKĖS LIETUVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU?!
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J

Sutaupysite Daug Pinigą.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|

1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą :|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma^ 

Apskaičiavimas Dykail

r i
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H
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NIW G-l "BIG 7” is a rare combina- 
tion of beauty and quality. The finest 
refrigerator money can buy, with 
leading de luxe features—and sėlis 
at lašt year's price of a G E "6”!

YOUTl ISPICIALIY LIK( the new
G-E's top shelf for bottle storage 
—it will accommodate as many as 11 
full-quart milk bottles. And you get 
Perfected Conditioned Air, too!

BUILT-IN BUTTER "BOX"
A new convenience women vvill applaudl 
Spėriai compariment that keeps table but- 
ter just right for easy spreading.

hohhu DOCK WOQL 
CoanaoAtJO 
Fimoui Inmatim Boams 
Co»f»«tin»Gi hihis Boa—e

MA*eW>0»4Su»»nGuwcPt

Hcatt
Mamhbv.Cov8cwtu.Ctc. Parūpiname F.H.A. Paakoltnhnoa 

ar UmokAJImn*.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem; 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605]
WarahooM: 9401 So. Stony Island Ars.. tou

IXTBA LARGI STORAGI SPACII
15 sq. ft. of Shelf Area. 10 lb. Cold 
Storage Compartment. 12 Ibs. of ice 
cubes. 10 qt. Fruit and Vegetable 
Drawers. Dry Storage Drawer. All- 
Steel Cabinet and Sealed-in-Steel 
General Electric Thrift Lkiit.

Pas Budriką jūs rasite pilną pasirinkimą Rakandų, Radijų, Skalbiamų Maši
nų, Elektrikinių šaldytuvų ir Dulkių Valytojų. Taipgi jūs rasite visus nau
dingus namams prietaisus. Jeigu jums reikalinga namams prietaisų, jūs esa
te širdingai kviečiami atsilankyti ir pamatyti juos BUDRIKO Pavasariniame 
Išpardavime.

Joseph F. Budrik Furniture House
3409-11 S. Halsted St. Chieago, III.

BUDRIK ANNEX, 3417-21 S. Halsted St.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo, pašaukite: YARds 3088.

PASIKLAUSYKIT: Radijo Valandos iŠ WCFL Radijo Stoties, 1000 kil., nuo 5:30 iki 6 30 
vai. Nedėlios vakare. Jeigu “baseball” užsitęs iki 6 vai., tai pradžia bus 6-tos vai. vakare. 
WAAF, 950 kil. “Songs of the Island”, nuo 4:30 iki 5-tos valandos vakare.
Dėl patogumo toliaus gyvenančių, Budriko Krautuvė atidara ir Nedėliomis nuo 10-tos vai 
ryto iki 4-tos vai. popiet.
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