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Jon. Vaiva

MIRTIES DEKRETAS
Prie Termopilų ir Tesali

jos lygumose baigiamas ra
šyti Laisvajai Graikijai įnir
tęs dekretas.

Graikų didvyriškumas ir 
pasiryžimas ne vieną nuste
bino, bet jų galutinas pralai 
mėjimas mažai ką tenuste- 
bino. Tiesa, spauda ir visuo
menė nuolatos guodės ir ste
buklų, sakytum, laukė, jog 
štai ims ir suklups Hitlerio 
legijonai kalnuotuose Balka-

GRAIKIJOS KARALIUS KRETOJE
Kongresas svarsto 
faksavimo planus

WASHINGTONAS, balan
džio 23 d. — Šiandie jau ga
lima pastebėti pirmuosius 
opozicijos ženklus prieš iždo 
planus taksavimo keliu su
rinkti nuo dviejų iki septy
nių kartų daugiau pinigų. 
Šie taksai daugiausia palies
tų piliečius, kurių pajamos

nuošė. Deja, šiandie ne kovo yra ma^os arba vidutinės, 

tojų drąsa ir ryžtingumas, 
bet pasiruošimas ir karo ma
šinerija laimi.

KO NETURĖJO

Jei kongresas priimtų pa
siūlytąjį planą, tada taksų 
rata pajamoms pasiektų 
16,5 nuošimčių, šiuo metu 
taksavimo rata siekia 4 nuo 
šimčių.

Apskaičiuojama, jog pa
gal šiuos naujuosius taksa
vimo nuostatus būtų surink
ta perviršius $1,517,100,000. 

Kaip atrodytų taksai

Nacių pavojus anglams

Acine ieleunuto»
daiktas nacių

250,000 graikų kareivių 
pasidavę vokiečiams

Kova bus toliau tęsiama 
Graikijos karas beveik baigtas

ATĖNAI, balandžio 23 d. 
— Šiandie Graikijos kara
lius Jurgis II su savo vyriau 
sybe išvyko iš Atėnų į Kre
tos salą, kad toliau galėtų 
tęsti kovą prieš vokiečius. 
Išvykdamas karalius paskel-

CDiaugan
Naujųjų taksų naštą pa- Kai nacill kariuomenė kasdien stumiasi pirmyn Graikijoje, galimas 

justų žmonės su mažesnėmis laktoai imsis ralžyti įmetančius atgal britus ir graikus ir britams ten surengs 
naują “Dunkirką” — uždarys kelią britams pasprukti. Žemėlapiu rodoma, kaip naciai 

gali tai atlikti.
pajamomis, nes tie priedi- 
niai taksai seniau jų nelies
davo.

Vokietijos mechanizuotą ka 
ro pajėgą ir aviaciją pasau
lis žinojo. Taip pat žinojo ir 
graikų mechanizuotos kariuo 

# menės trukumus. Ko pasau

lis nežinojo — kokią para
mą anglai graikams pasiųs.
Išpradžių kalbėta apie šim
tus tūkstančių anglų kariuo- 
nės ir milžinišką skaičių tan 
kų Graikijoj. Ir dėta vilčių,
jog anglų rimta parama ir pavyzdžiui, 5eima>

T Graikijos kalnai sulaikys kurių pajamos siekia j me. 
vokiečius. Deja.. tu3 $2500 pagal darbartį.

• {nius taksavimo nuostatus

ANGLŲ PARAMA moką taksų $11, o pagal nau
Tos viltys dar padidėjo. jai paruoštus nuostatus jau

Jugoslavijai pasipriešinus turėtų mokėti $71.50. 
vokiečiams. Tačiau vokiečių Kai kurie senato komisijos 
propaganda įstengė Jugosla- nariai, peržiūrėję iždo pa
viją suskaldyti ir visas karo tiektus planus, pareiškė, ne- 

* sunkumas užgulė graikus, j są entuziastingi paie naują- 

Ir pradėjo pasitraukimas, ją programą.
Štai pagaliau, kai Graikijos I 
vyriausybė atsidūrė Kretos 
saloj, kai laimėjimo prošvai
stės visai apsiblausė, iš Tur- 

ų kjos pasiųsta tikrieji prane
šimai apie anglų paramą —
60,000 kariuomenės ir nedi
delis skaičius mažųjų tankų.

Ir štai tokiu kariniu pasi
rengimu norėta sulaikyti Vo 
kietijos milžiniškas pastan- 

» gas.

Vokietija siunčia 
karius Norvegijon

STOCKHOLMAS, balandžio
23 d. — Patikimi norvegų 
šaltiniai praneša, jog vokie
čiai skubiai siunčia šiauri- 
nėn Norvegijon didelį skai
čių kariuomenės ir karo ma
šinų.

NUOSTABU Šiems vokiečių veiksmams
Kokia skaudi gyvenimo e8ą galimos Uk dvi priežas

ironija, kai visados pavėliuo
jama ir permaža paramos 
teduodama tiems, kurie už 
laisvę kovoja.

Šiandie tik stebėtis gali
ma graikų ir anglų karių

tys — naciai arba bijo ang
lų invazijos arba dėl to, kad 
šiuo Ihetu Vokietijos-Rusijos 
santykiai esą žymiai pablo
gėję.

Londone iš Helsinkio gau
Graikijoje ryžtingumu, kurie, ta iš Helsinkio gauta prane- 
keliolika kartu gausingesnį; Šimai, jog suomių ir vokie- 
priešą įstengė bent laikinai į čių kariuomenės darančios

sulaikyti.

N. B.
Šiuo metu gaunama 

skaudesnių žinių apie gyve 
nimą Lietuvoje

vis

kartu pavasarinius manev
rus, kurie galį būti nukreipti 
prieš Rusiją. Helsinkis šį 
pranešimą užginčija.

Tačiau mū-?
sų komunistai jomis nenori Na, “broliai” komunistai, 
tikėti, bet jie jų niekur ne-1 kaip mes galime paduoti ži-

užginčija.
Mums primetinėja prona- 

ciškumą, nes, girdi, visos ži
nios paduodamos iš Berlyno.

nias iš Kauno ar net, pavyz
džiui, Maskvos, jei jokių ži
nių balševistinė cenzūra ne 
praleidžia?

Pasaulyj

LONDONAS. — Vakar nak
tį Anglijos bombanešiai vėl 
atakavo Bresto uostą, kuria
me tebėra Vokietijos karo 
laivai Gneisenau ir Scharn- 
horst.

NAIROBI. — Kenjs. — 
Haile Selassie sūnus atvyko 
į Hararą, kur jis apsigyvens 
ir pradės gubernatoriaus pa 
reigas.

•
PLYMOUTH. — Antrą iš 

eilės naktį Vokietijos bom
banešiai pravedė smarkias 
atakas sunkiai sužalotam 
Plymoutho uoste.

SINGAPŪRAS, 
die Singapūro uoste, po ra
mios kelionės iš New Yorko, 
iškrauta pirmieji karo reik
menys iš Amerikos.

Pirma Stalino 
kalba į 2 metus

ISPANIJA
ATSISAKĖ
PAREMTI

LONDONAS, balandžio 23 
d. — Šiandie Londone gauta 
pranešimai, jog gen. Franco 
atsisakęs perleisti vokiečių 
kariuomenę per Ispaniją į 
Gibraltarą ir jog užsienio mi 
nisteris Serrano Suner užim 
siąs EI Claudillo vieta vy
riausybės viršūnėje.

Manoma, jog Suneriui ūžė 
mus vyriausybės vadovauja- 
mąją vietą Ispanijos suartė
jimas su Vokietija bus neiš
vengiamas.

Tuo tarpu Anglijoje bijo-•
masi Australijos krizio, ku
ris susidarė dėl vokiečių lai- 

Šian-,mgjįmų Balkanuose. Spaudo

je rašoma, jog Graikijoje 
Australijos kariuomenei ne
buvo teikiama užtenkamai 
paramos ir todėl nugąstauja 
ma, kad Australijoje gali kil 
ti neramumai.

MASKVA, balandžio 23 d. 
— Vakar naktį Stalinas, pir
mą kartą nuo šio karo pra
džios, pasakė Kremliuje kal
bą, kurioje savo klausyto
jams priminė, jog Leninas iš 
mokė “mus saugoti šią są
jungą”.

Paskutinę kalbą Stalinas 
pasakė 1939 metais, kai jis 
pareiškė, jog Rusija nema
nanti kovoti prieš Vokietija. 
Tai buvo komunistų partijos 
kongrese Maskvoje.

Įtakingi sluogsniai pareiš
kia, jog Ispanijos ir Austra
lijos kriziai susidarė dėl pra 
laimėjimų Balkanuos.

č*

Darlanas Paryžiuj 
pasitarimams

VICHY, balandžio 23 d. — 

Šiandie automobilium Pary

žiun išvyko Prancūzijos vi
cepremjeras adm. Darlanns 
pasitarimams su Vokietijos 
vyresnybe, šios konferenci
jos, sakoma, gali pasibaigti 
pasitarimais su Hitleriu.

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas Rooseveltas pareiš
kė, jog vyriausybė jau pat
varkiusi, kad sulaikytų, mai
sto ir butų kainų perdideli 
kilimą.

SPRINGFIELD, III. — Svar 
Stoma pravesti įstatymas, 
kuriuo ne Amerikos pilie
čiams būtų neleidžiama už
siimti tam tikromis profesi
jomis ir amatais.

WASHINGTONAS. — Se
nato komisija įsakė minkšto
sios anglies savininkams ir 
John L. Lewis atvykti pasi
aiškinti, nebent kasyklose 
iki penktadienio būtų pradė
ta darbas.

•
SETTLE. — Morris Ra- 

port, buvęs Washingtono vai 
stybės komunistų partijos 
sekretorius, šiandie be užsta 
to laikomas deportacijai Ru
sijon. Jis suimtas pagal įsa
kymą iš Washingtono.

Anglai puolė 
Bardijos sandėlius

LONDONAS, balandžio 23 
d. — Anglai šiandie praneša, 
jog netoli Bardijos, Libijoj, 
buvo išlaipinta anglų kariuo 
menės grupė, kuri sunaikinu 
si svarbų tiltą, padegusi 
ašies amunicijų sandelius ir 
sunaikinusi keturis pajūrio 
apsaugos pabūklus.

Didesnioji išlaipintosios ka
riuomenės dalis grįžo į savo 
bazes, bet informacijų minis 
terija pripažįsta, jos apie 60 
kareivių dingo.

Bardija yra apie 75 mylias 
nuo Tobruko, kuriame dar 
tebesilaiko apsupti anglų ka 
reiviai.

Anglijai 20 U. S. 
torpedinių laivų

WASHINGTONAS, balan
džio 23 d. — Sekretorius 
Knox šiandie pranešė, jog 
apie 20 laivyno greitųjų tor
pedinių laivų jau yra paruo
šta pasiųsti Anglijai. Labai 
esą galima, kad iše Laivai jau 
būtų pakeliui į Anglijai.

Knox pareiškė, jog šie lai 
vai, galį padaryti 60 mylių į 
valandą gabenami Anglijon 
kitais laivais.

PASITARIMAI SU 
KANADA

bė, jog Epiro kariuomenė, 
kuriai buvo pavesta atlaiky
ti kairįjį fronto sparną, ne
išlaikė prieš vokiečių-italų 
spaudimą ir pasidavė.

Karalius pareiškė, jog jis 
ir jo vyriausybė “tęs kovą” 
iš Kretos salos.

Šiuo tarpu anglų kariuo
menės, kuri dar tebekovo
jant! prie Termopilų, liki
mas yra neaiškus. Anglams 
yra dvi galimybės — tuojau 
pasitraukti iš Graikijos ar 
palengva trauktis į pietus, 
iki Atėnų ir Peleponeso. 
KARALIUS PRIEŠ TAIKĄ

Savo atsišaukime į tautą 
karalius Jurgis II pareiškė, 
jog Epiro kariuomenė kapi
tuliavo be vyriausybės ar 
karo vadovybės žinios.

Ši kariuomenės kapituliaci 
ja, pasak karaliaus, nereiš
kia, jog visa graikų tauta 
kapituliavo.

Koks kariuomenės skai
čius vokiečiams pasidavė pil 
nų žinių nėra.

Tuo tarpu manoma, jog 
Kretos sala, kurią anglai už 
ėmė italų-graikų karo pra
džioje, yra gerai fortifikuo- 
ta.
DIDELI NUOSTOLIAI

BERLYNAS, balandžio 23 
o. — Vokiečių sluogsniai pa
reiškia, jog “Graikijos nuka 
kariavimas yra beveik baig
tas”.

žinių agentūros skelbia, 
jog ašies kariuomenėms Epi
ro ir Makedonijos dalyse pa
sidavė 250,000 Graikijos ge
riausių kareivių.

Anglų nuostoliai Graikijo 
je esą jau netoli anglų nuo 
stolių Dunkirko pasitrauki
me.

Vokiečių apskaičiavimu, 
Graikijos uostuose nacių 
aviacija nuskandino 152,000 
tonų anglų laivų. (Vakar vo 
kiečiai pranešė, jog prie Grai

Jugoslavijos kovos
bus tęsiamos

LONDONAS, balandžio 23 
d. — Užsienio ministeris
Edenas šiandie pranešė, jog 
Jugoslavijos jaunasis kara
lius Petras ir jo vyriausybė 
“įsikūrė kur nors rytuose” ir 
toliau tęs kovą prieš Vokieti 
ją Anglijos šalininkais.

Edenas pareiškė, jog kovo 
je prieš uzurpatorius jugos
lavai gali tikėtis iš anglų pil 
nučiausios paramos.

Sekr. Knox spaudos kon- kijos nuskandinta transporti 
ferencijoj pareiškė, jog šiuo niai laivai su 30,000 anglų 
laiku vedama pasitarimai su kareivių, t. y. beveik pusė 

Kanada, kad tenai būtų sta-j anglų kariuomenės Graiki- 
tomas skaičius karo laivų joj).
Amerikos laivynui. TIKISI KAPITULIACIJOS

_ , . , , , . Besidžiaugdami savo lai-
Pasak jog, visi Kanadoj*

pastatyti U. S. kovos laivai 
galėtų būti perleisti Angli
jai.

Trūksta pabūklų

Sekretorius toliau pareiškė, 
jog Jungtinėms Valstybėms, 
kaip ir kitoms tautoms, trū
ksta priešorlaivinių pabūklų, 
bet masinė jų gamyba šį trū 
kurną baigią pašalinti, šiuo 
tarpu Amerikos laivynas tu
rįs geriausio tipo priešorlai- 
vinį pabūklą.

mėjimais vokiečiai pabrėžia, 
jog dabar yra labiau galima 
kapituliacija negu taika.

Vokiečiai taip pat įsitiki
nę, jog tik maža dalis anglų 
kariuomenės tepasieks na
mus.

“Tik oras ir Dievas”, pa
reiškia jie, “gali išgelbėti an 
glus nuo visiško sunaikini
mo”.

Giedra ir šalčiau, šiaurva 
kariai vėjai. . .,
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

North Side nekantraudamos jų laukia ir 
skaitlingai lanko.

Balandžio 15 d. mirė šir
dies liga Adomas Petkevi- Praeitą savaitę mūšų kie
čius, Sus-mo 87 kuopos pir-j bonas sirgo “flu”. Kun. A. 
mininkas, 56 metų amžiaus.' Karužiškis pavadavo. Bet, 
Paliko dideliame nuliūdime dr. J. Weber pastangom, pa- 
žmoną, du sūnus ir vieną vyko ligą greit nugalėti, 
dukterį. Buvo rimtas žmo
gus, tvirtas parapijonas ir Visa parapija darbuojasi,
visų gerbiamas asmuo. Pa- kad ruošiama kortavimo su 
laidotas bal. 18 d. Šv. Ka- pamarginimais pramoga ge- 
zimiero kapuose. Atlaikytos rai pavyktų. Be abejo, ir pa- 
trejos mišios. Prie šoninių j vyks, nes laimės knygutės 
altorių mišias laikė kun. J. gavėnios metu jau buvo pla- 
Pikutis ir kun. A. Karužiš- tinamos. Kadangi ateinantį 
kis. sekmadienį Pittsburgh su a-

Ilsėkis ramybėje. Tavo at- pylinke pradės “day light 
mintis ir geri darbai ilgai

klebonavo jo dėdė kųn. J. Šalia Mokyklos nupirkta 4 
šeštokas. Tuo laiku turėjo lotai, pasirūpinta, kad gat 
nemažai patyrimo parapiji- vė būtų ištaisyta ir kad vai- 
niuose darbuose, nes vargo- kučiai turėtų vietos pažais- 
nininkavo Nevv Yorke nuo ti. Vėliau, padedant mokyk 
12 metų amžiaus ir vedė jau- los alumniečiams, tie lotai 
nimo veikimą iki seminari- gražiai aptverti geležine ir 
jon įstojimo. Mėnesį po įsi- vieline tvora ir įtaisyta ten- 
šventinimo į kunigus, liepos nis aikštė. Po auditorijos 
9 d., 1922 m., buvo paliktas pristatyta Jaunimo Klubui 
administruoti Nevv Yorko patalpa ir įrengta graži sce- I
parapiją, klebono atostogų nerija mokyklos perstaty- 
metu. Buvo Nevv Yorko kar- mams. 
dinolo Hayes pasiųstas į Ne- Dvasjniaj daviniai 
vvarko vyskupiją darbuotis.
Į Elizabetho lietuvių para- Lietuvių bažnyčia pralen- 
piją atvyko kovo 19 d., 1924 kia ne tik visas kitas lietu-
metais. Tas patyrimas bu
vo pagrindu veikimo Eliza- 
bethe, ir tuojau pradėjo

pasiliks mūsų atmintyje. Nu 
liūdę 87 kuopos nariai už
prašė mišias už a. a. Adomo 
sielą gegužės 2 d. 87 kuopos 
pirmininku tapo išrinktas 
laikinai Makštutis, .kuopos 
iždininku velionio sūnus Pet
kevičius, vietoj pašaukto ar- 
mijon Gailiaus.

time”, tat ir korlavimo va-Į 
karas įvyks balandžio 27 d., 
lygiai 3:30 po piet, sulyg 
“day light time”, mokyklos 
svetainėje. Tikimės, daug 
svetelių iš apylinkės. Pra
moga ruošiama parapijos la
bui.

Balandžio 19 d. Moterys
tės Sakramentą priėmė Sta
sys Rupšys iš S. S. su Sop-

Balandžio 23 d. tapo palai 
dota Sylvija Šimkiūtė. Ve
lionė buvo auka paralyžiaus. 
Tėveliai Juozas ir Katarina 
Šimkai su dideliu būreliu 
žmonių palydėjo ją į Šv. Mahie Račkauskaite. Pabroliais 

buvo Walter Bennett ir Ce- rijos kapines. Lai geras Die
vulis suteikia jai amžiną at
ilsį.

celia Usenas.
Kuo geriausios kloties jau

nai porelei.
Balandžio 24 d. leitenan- 

Balandžio 20 d. pakrikš- tas Albertas Kairys susituo- 
tyta Ruth-Ann, Louis Sa- kė su Florence Ragan ir iš-
dausko ir Ann Storulis duk
relė. Kūmais buvo Frank 
Sadauskas ir Anastazija Ja
nkus. Dievas telaiko savo 
globoje mažytę.

40 valandų atlaidai bal. 
15, 16 ir 17 d. praėjo labai 
gražiai. Dar nei vienais me
tais mūsų bažnyčia nebuvo

važiavo į kareivių camp.
Vietinis

Dabartinio klebono 
kun. J. Simonaičio 
veikla

Kun. žindžiui mirus, vys-
, • i ’x u. i • i kupa.3 J. O’Connor paskyrėtaip skoningai išrėdyta, kaip . _. .x.

X- X m • i* kun- Simonaiti Elizabethošiemet. Tai seserų Pranciš- ... T. . ., . .» „ , . klebonu. Jisai gimęs Kara-kiečių iš Esplen nuopelnas.;,. . . , ..._ 1X lienes Angelų parapijoje,Jos netik parėdė altorius, ' ,, ’, x . v . x . ,. i Brooklyne, liepos 26 d. 1898bet juos per visas tris die-1 _ ,. ._. . , i m. Pradinius mokslus ėjonas prižiūrėjo, susirasdavo , _ x . „ .. . . i Šv. Petro ir Povilo parapi-gerus žmones, kurie savais1 . , ,. . r. », .vijos mokykloje, Williamsbur-karais sesutes atveždavo įs . , * ._ , m i. ge. Aukstesniuose moksluo-Esplen pas mus. Tas nebuvo , , , .. x . , , x. se buvo globojamas Newjoms taip lengva padaryti. __ , ,. ...° x, . Yorko arkivyskupijos, kurYpač įspūdingas buvo atlai
dų užbaigimas, paskutinė 
procesija, kurioj dalyvavo ’
10 kunigų, pora tuzinų mer
gaičių iš Esplen ir keletas 
įgudusių gražiai pasipuošu
sių ministrantų. Mūsų cho
ras staiga tapo “nezaležnu” 
choru. Kitur tveriasi “neza- 
ležnos” parapijos, o pa3 mus 
“nezaležnas” choras. N. S. 
vis kitaip.

Vienintėlė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

West End
Balandžio 15 d. Vyčių kuo

pa turėjo draugišką vaka
rėlį, kurį rengėjos tvarkiai 
suruošė.

Balandžio 17 d. šv. Vin
cento Moterų klūbas turėjo 
draugišką vakarėlį, kurį ren 
gėjos su skaniu užkandžiu 
suruošė. Klūbietėms tie va
karėliai labai patinka, nes

Dideli* Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Taverna ma. 
Vai.: 10 iki 5 Kaadlen
Užsakymai Iivežiojami 

Sekančią Dieną.

lumniečių Klūbas. Vedama 
atskiros jaunimui misijos. 
Lietuviška dvasia labiau pa
kilus, nes ji yra ugdoma mo
kykloje ir parapijos veiki
me. Virš dvidešimt šios pa
rapijos lietuvaičių įstojo į 
Šv. Pranciškaus vienuolyną.
Vis tai mūsų klebono, kun. 
J. Simonaičio pasidarbavi
mas

vių bažnyčias savo tikybine
muzika, ypač vadovaujant»
įžymiausiam Lietuvos kom- Į

, Relieve
ItchFast

•ir Money Back
Forquick reliei from itehing of cczcma, pimples, 
athlete’s foot, acabies, rashes and other ex- 
tcmally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic. liquid D. D. D Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
rjuickly stops intense itehing. 35c triai bottle 
proves įt, oryour money back. Ask your 
druggist tcxį?y for D. D. O. Prescription.

^Scratching

smūgis, nes lietuvių kolonija 
yra labai jauna ir daugu
mas senesnio amžiaus mūsų 
tautiečių, nors ir susikalba 
portugališkai, tačiau litera
tūrinės kalbos nesupranta ir 
todėl bus palikti be laikraš
čių. Lietuviai išeiviai tuo 
lahai susirūpinę. K-as

BRAZILIJA 
Lietuviai susirūpinę

Laikraščiuose buvo pas 
kelbtos žinios, kad einant 
naujuoju Brazilijos spaudos 
įstatymu, nuo šių metų lie
pos mėnesio svetimšalių laik 
raščiai galės eiti tik portu
galų kalba. Svetimomis kai- Pasisekimo paslaptis yra 
bomiš leidžiamieji laikraš- ne tame, kad niekad nesu- 
čiai būsią uždaryti. Jei iš- klydus, arba neapsivylus, 
tikrųjų tas įvyks, tai lietu- bet tame, kad nenupuolus 
viams bus ypatingai didelis dvasia.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

reikštis. Pirmas žygis buvo pozitoriui J. Žilevičiui, bet 
sustiprinti bažnyčios stogą ir visas katalikų bažnyčias 
ir pakeisti varine medžiaga, visoje vyskupijoje. Taip pat 
taip pat taisyti gendančias gražumu apvaikščiojimų ba- 
vietas, kas kainavo $7,000. žnytinių apeigų. Be to jauni- 

, . , mas globojamas dvasiniai.
v / :x__ 1:_ x . _ | Įsteigta Šv. Vardo vyrų dr-

gija, Marijos Vaikeliai, mer
ginoms ; Apaštalystės Mal
dos draugija; Mokyklos A-

buvo išmaliavotas ir taiso
mas. Darbas buvo nukreip
tas kleboniją pertaisyti ir 
ją prirengti sesučių buvei
nei. Senoji bažnyčios rūsis 
pertaisyta ir pagražinta, kad 
tiktų bažnytinių draugijų 
susirinkimams ir mokyklos 
veikimui. Imtasi bažnyčios 
maliavojimo ir pagražinimo 
darbo, šviesos pakeistos į 
moderniškas, stovylos ir al
toriai atnaujinami, grindys
padengtos ir įtaisyta nema- suvirs 20 metų praktikai Imu aklų 

žai naujų dalykų. Parapijo- cKitAi^i’unAiKtNTi akiniai 
nai tame pasirodė labai ' tru,uparugyetę
duosnūs. Pagalios prasidėjo
labai sunkus ir didelis dar- ^odernisklausi, tobuliausi
bas — iškeitimas svetimtau- . eoza.uinavimo budaiavv.vouvo.u Specialė atyda atkreipiama į vaikų 

akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

NAUJOJ VIETOJ

Dr. Wm. M. Tully 
Dr. V. M. Dempsey 

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVĖ. 

(virš Andes Candied) 
Tel. YARds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI 
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

Res C958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehilI 0617 
Office teL HEMiock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARis 4787 
Namų tel. PROspect 1930DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
akiv gyby.to.ias 

SPECIALISTAS

DR. S. J. GLORIOSO

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South VVestern Avenue

Telenhone — SEElev 0970 
MELROSE PARK:

5 Broadtvay
Telephone — Melrose Park 6933

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.

čių seselių mokytojų į lie
tuvaites seseles, iš Šv. Pran
ciškaus vienuolyno. Po me
tų laiko pasisek© gauti vys
kupo sutikimą ir lietuvaitės ; Tel yards 1373
seselės vaikučius mokina ijnniniiinn«m»niiiinimnmniniiiiumi 

savo kalba. Paskui pasitai
kė proga nupirkti Mažeikos 
savastį, ji perdirbta iš lau
ko ir vidaus ir čia įtaisoma 
klebonija. Klebonijos išvaiz
da labai gražiai suderinta 
su bažnyčios stilium. Seno
sios bažnyčios vidurys iš
taisytas kaip parapijos au
ditorija. Pirmiausia mokyk
los vaikučių reikalams, vė
liau ir parapijos dalykams.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit Ju. leisdami 
liekiaralnuotl Ja« moderniškiausia 
metodą, kuria regSllmo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vis* akių Įtempimų.

Dr. john J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTO.METRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

Treč. Ir SeSt: 9:00 a. m. iki 
7:10 p. m.

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
'A AMTTflT A Q

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 įr 6:30—8:30 vakare

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

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofisą Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniai, pagal sutartį,
Rea Tel.: HEMiock »l&0

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.

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest S5th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. Ir Sekmad. tik susltarius.

FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9
J?

Jr

D A C |Z I Q — namams statyti, remontuoti ar 
• pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

TAI IPYI^ITP mūsų i’taigoJe. Jūsų indeliai rūpea-
■ e\\Jl I 1x1 I L. tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame^ 
854%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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.
i

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Telefofnas; HEMiock BS49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 tkl 3! 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 pagai autartį.
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 nutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1481

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland A ve. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ Šeštadieniaia.__________

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

J?

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737 
Varną telefonu VIRginia 8421

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

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vnl. dieną

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

Gan. Skorupskis
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago. 

(Sveikatos reikalais atsakinės į klausimus.)

Profilaktinės Medicinos 
Svarba

Netekti sveikatos galima 
greitai, bet ją atgauti daug 
sunkiau. Be sveikatos nėra 
laimės. Ligoniui niekas ne
miela: nei pinigai, nei gra
žumai, nei muzika, nei ska
nėstai, nei pasaulio įdomy
bės. Vienintėlis ligoniui lū
kestis, tai kaip pasveikti.

Tik viltis atgauti sveikatą 
teikia ligoniui pajėgų ken
tėti ir žadina norą gyventi. 
Be vilties, viskas tamsu.

Sveikata yra brangiausias 
žmogui turtas. Tiesa, sveika
ta nėra vieninteliu gyvenimo 
tikslu. Yra ir svarbesnių da
lykų. Dėl savigarbos, dėl tei
sėtumo, dėl laisvės, dėl šei
mynos labo, dėl vaikų atei
ties, dėl sąžinės įsitikinimų 
bei idealų, žmonės per am
žius kovojo, net savo gyvy
bę aukojo. Normalus žmo
gus visad trokšta ko nors 
svarbaus atsiekti ir būti 
naudingu. Ir gerai kad taip 
yra. Ambicingi žmonės įsi
gilinę į savo užsimojimus, 
kartais net savo sveikatą 
sukrikdo. Netekę sveikatos, i 
paskui gailisi. Sveikam žmo-I 

gui geriau sekasi darbuotis 
ir gyventi. Tad, saugokit ir 
branginkit savo sveikatą.

Neatsargumas ir nežinys- 
tė yra visokiausių nelaimių 
bei ligų priežastimi. Pavojų 
visur gali rastis, bet atsar
gus jų išvengia. Limpamųjų 
ligų bakterijų taipgi visur 
pilna, bet kas moka sani
tariškai gyventi, tai limpa
momis ligomis neužsikrečia 
ir kitų neužkrečia. Tik rei
kia žinoti kaip elgties.

Gamtos dėsniai yra amži
ni ir nesulaužomi. Išmintin
gas žmogus stengiasi gam
tos dėsnius suprasti ir prie 
jų prisitaikinti. Žmogus ga
li sulaužyyti valstybės įs
tatymus ir daug kartų rjuo 

bausmės pasprukti. Bet su

laužęs gamtos įstatymus, 
bausmės neišvengs; o toji 
bausmė tai bus liga, perank- 
styva senatvė ir ankstyva 
mirtis.

Medicinos mokslas yra 
tūkstantmetinių protavimo, 
patyrimų ir žinių lobynas. 
Gydytojas yra medicinos 
mokslo ugdytojas, jis visą 
savo gyvenimą pašvenčia 
medicinos mokslui. Taigi 
medicinos gydytojo prievolė 
yra interpretuoti gamtos 
dėsnius, gydyti ligonius ir 
patarti žmonėms kaip iš
vengti ligų.

Dvidešimtame amžiuje me 
dicinos gydytojai padarė mil 
žinišką pažangą ne tiktai 
įvairiose terapijos bet, ir 
profilaktikos srityse. Profi
laktika — tai yra medicinos 
mokslo šaka, kuri ištiria 
priemones ir nustato dės
nius kaip išvengti ligos ir 
kaip prailginti žmogaus 
amžių.

Ateis gadynė, kad su gy
dytojų pagalba žmonės iš
moks gyventi taip, kad ne
mirs nuo džiovos, nuo vėžio, 
nuo sifilio ir kitokių baisių 
ligų. Tos ligos išnyks iš 
žmonių tarpo taip, kaip iš
nyko cholera, maras, raup
lės, geltonasis drugys ir 
daugel industrinių ligų — 
tai vis dėka profilaktinei 
medicinai.

Mano nuoširdus troškimas 
yra, kad lietuvių tautos 
sveikatingumas būtų aukšta 
me laipsnyje, o mirtingumas 
būtų kuomažiausias. Kiek 
man aplinkybės leis, vėl 
teiksiu maloniems skaityto
jams savo profesinius pa
mokymus apie sveikatą.

Katalikybė yra visokios 
tiesos iždas, visų paslapčių 
šviesa. D. Cortes

Būkime sąmoningais ir 
praktikuojančiais katali
kais.

būt I Treasure 7WS pieture most of Ali/

Tbe day Mary came skipping bonie from 

seboo! earrying ibis X~ray pieture tbe 

brougbt neiv bappiness into ber bome Sbc 

brougbt assuranec tbe does not bare 

tuhcreidosit

Many sthoolt now give children tuberculin teiti and 
make X-ray examinationi of their che«». Thii is the 
ben way known to icience to detect tuberculoiii in its 
earliett, most easily enrakle Mage.
If your ehild has not had this check-up consult a good 
doctor—or write your local tuberculosis association. 
Remember, many youthful vietims of tuberculosis 
tbow no tyniptomi of this dread disease until it reachea 
an advanced stage.

- '!

< Jur #«•*! h rb* rumplet* er»4»f«rlon in
the l.’niK* Sl.-.t«. Our »Roto m complrtrly uippno.S 
by you-throufh |«r »nnu4l purchnes of C.fcriMOMi Ietis.

Komunistai sugriovė Lietuvos 
pramonę

Vienas asmuo, kuris ne- dezorganizacija. Iš savo pa-

'.eniai atvyko iš okupuoto
sios Lietuvos ir gerai pažįs
ta tenykštes pramonės dar
bo sąlygas, pasakoja:

Paskutiniuoju laiku rau
donoji Lietuvos valdžia de
da visas pastangas pramo
nės gamybai pakelti. Bet čia 
pat reikia pridurti, kad per 
pirmuosius okupacijos mė
nesius Lietuvos pramonės 
produkcija nepaprastai su
mažėjo. Tam priežasčių yra 
daug, bet svarbiausios yra 
dvi: 1) žaliavos stoka ir 2) 
visuotinė dezorganizacija, 
krri įsigalėjo pramonėje 
nuo pirmos bolševikų oku
pacijos dienos.

ties patyrimo galėčiau su- 
c.inėti stačiai neįtikėtinų

LIETUVAITES MASKOLIAMS "PASILINKSMINTI" į Pavojus Aušros Var- 
Areštai Vasario 16 proga. - ,ams lr Gedimino Piliai
Suimtųjų likimas nežinomas

Gauta tokių papildomų ži
nių apie Lietuvos Nepriklau-

pavyzdžių, kaip per kelis somybės paskelbimo sukak
mėnesius suiro Lietuvos ge
ležinkelių darbas, kuris dar 
faip neseniai ėjo visai nor
maliai, patenkindamas visus 
reikalavimus.

Žaliavų stoka.

Bet, kaip ten bebūtų, me 
Jalų, reikalingų Lietuvos 
pramonei, nuolat stinga. 
Dar šiaip taip verčiamasi se 
nomis atsargomis, intensy- 
\iai varomas visokio meta
lo laužo rinkimas, bet visa 
tai tėra laikinos priemonės. 
Is3 išsėmus, Lietuvos pra
monė atsidurs prieš neišven-

Lietuvos pramonė atskirta ,feiamą klausimą: "Kas to- 
nuo likusiojo pasaulio. |liau daryti?” Jeigu iš sovie- 

Atskirta nuo likusio pa į tų Rusijos geležies nebus pa 
šaulio, nebegaudama jokių i kankamai gauta, tai šis 
dirbinių bei žaliavų net iš i klausimas netrukus atsistos 
artimiausio kaimyno — Vo-1 visoje aštrumoje, 
kietijos, su kuria Lietuvos | Lietuvoje yra gauti tam 
ekonominis gyvenimas buvo ,likri medvilnės kiekiai, ta- 
giaudžiai susijęs, ypač po i čiau su vilna reįkalai labai
C°L ka* kar0 eig°s nu" įprasti. Lietuvos gyventojai 
tx ūko ryšiai su Anglija, Lie-| vra prįpratę nešioti beveik 

tuvos pramonė atsidūrė ka- liš.mtinai vilnonius drabu-
tastrofingoje padėtyje. Bol
ševikų agitatoriai ramino,

žius. Mūsų klimate kitaip ir 
būti negali. Tuo tarpu da-

kad visko būsią gauta iš bar tekstilės fabrikai išlei

džia tokią medžiagą, jog tik 
tai iš vardo ji vadinama 
•* -ilnone.” Joje du trečda
liai yra medvilnės. Odos 
pramonė jau dabar gyvena 
didelius sunkumus, nes iš so
vietų Rusijos negaunama ža 
kavos, o iš kitur jos laukti 
netenka. Tokia pat padėtis 
chemijos pramonėje. Dabar 
lenką atkreipti dėmėsį, kad 
pramonė gali veikti ne iš 
’ ienų žaliavų. Jei dar reikia 
į vairinių pagelbinių dalykų.* 
irankių, chemikalų ir t. t. 
šituo atžvilgiu padėtis kas 
kartą eina blogyn.

Prieš liūdnas perspekty
vas stovi statyba. Trūksta 
r.e tik geležies, bet ir cemen 
to. Privatinė statyba yra vi
siškai sustojusi, nes kas im 
sis statyti namą, jeigu vis
kas konfiskuojama? Raudo
noji valdžia daug kalba apie 
didžiulius statybos planu3. 
Žinant, kad, pav., net vinių 
yra sunku gauti, galima tik 
pakraipyti galvą, kaip visi 
rie užsimojimai bus įvykdy
ti.

Charakteringa, kad dabar 
Lietuvoje stinga net anglies, 
tuo tarpu sovietų statistika 
skelbia skaičius apie nepa
prastą jos gamybos didėji
mą. Nesant kitokio kuro, 
Lietuvos miškai smarkiai

sovietų Rusijos. Tačiau prak 
t:ka parodė, kad tuose žo
džiuose būta daug tuščios 
agitacijos. Tiesa, kai kurių 
žaliavų iš Rusijos gaunama. 
Pav., naftos ir alyvų yra pa
krinkamai. Tačiau tos me
džiagos savaime darosi ma
žai vertingos ir net visai be- 
\trtės, jeigu fabrikai negau
na metalų, odų, vilnų, che
mikalų ir t. t. O šitose sri- 
tvse jaučiama nuolatinė ža
liavų stoka.

Atrodytų, kad, pav.. gele
žies sov. Rusija turinti di
delius šio gamtos turto iš
teklius, turėtų pristatyti ne
išsemiamus kiekius. Tačiau 
to nėra. Kokios yra šio reiš
kinio priežastys, negalėčiau 
tiksliai pasakyti, nes sovie
tų Rusijos pramonės iš sa
vo tiesioginio patyrimo ne
pažįstu. Yra nuomonių, kad 
metalo gamyba toli gražu 
nėra pasiekusi tokio laip- 
fiiio, kaip apie tai skelbia 
politiniams tikslams tarnau
janti sovietų statistika. Skai 
tiai yra pakantrūs ir iš jų, 
turint noro, galima išvesti, 
ką tik nori. Man užtenka 
tikrai padėčiai atvaizduoti 
tokio fakto, kad pačiuose 
tisų laikraščiuose esu skai
tęs, kad sovietų Rusijoje ne
pagaminama nei pusės tų in
dų skaičiaus, kuris būtų rei
kalingas šešimininkėms. O 
jok kas yra paprastesnio, 
kaip puodo ar keptuvės pa
gaminimas! Pagaliau, visa
me pasaulyje yra laikoma 
natūraliniu dalyku, kad kiek 
viena šeimininkkė aprūpina
ma tiek puodų, kiek jai rei
kalinga.

Antra vertus, tvirtinama, 
kad didelius metalo kiekius 
sovicf}j Rusija sunaudoja 
karo pramonei. Bet didelis 
stabdis normaliniam žaliavų 
paskirstymui yra transporto

tuvių Vasario 16 d. įvykius:
•

Kaune susipratusių lietu
vių minia, apie 15,000 žmo
nių, susirinko kapinėse pa
gerbti Lietuvos karių, žu
vusių kovose už nepriklau
somybę. Prie žuvusiems už 
Tėvynę paminklo susirinku
siems begiedant maldą, stai
ga pasirodė didelis GPU žval 
gybininkų ir bolševistinės 
milicijos skaičius.

Jie be jokios atodairos su
iminėjo pirmą pakliuvusį po 
ranka ir sodino jėga į tam 
reikalui paruoštus sunkve
žimius. Šios “medžioklės” 
rezultatas buvo labai liūd
nas: iš švenčiausiai nusitei
kusios minios bolševikai plė
šte išplėšė tiek daug geriau
siųjų mūsų sūnų ir dukrų, 
jog juos pajėgė iš čia išvež
ti tik 40 sunkvežimių.

Suimtųjų tarpe ypatingai 
didelis Kauno Aušros gim
nazijos gimnazistų ir gim
nazisčių skaičius. Nežinia, 
kas laukia kitus suimtuo
sius, tačiau gimnazistes iš
tiko žiauriai tragiškas liki
mas. Kaip papasakojo vie
nas raudonojoje armijoje 
tarnaująs karininkas ukrai
nietis, kuris pristatė vieną 
iš suimtųjų gimnazisčių jos 
tėvams, suimtosios mergai
tės buvo atiduotos raudon
armiečių bestijoms “pasi
linksminimui”, o vėliau iš
žudytos. Esą, tik keletas iš

“Tiesa” aprašinėja, kaip 
dabar atrodo Vilniuje. Pir- 

i miausia laikraštis konsta
tuoja, kad būsiąs nugriautas 
žydų geto. Tolesniame savo 
aprašyme korespondentas 
piktinasi, kad Gedimino pi
lies bokšte plevėsuoja rau-

suimtųjų mergaičių išvengė 
to baisaus likimo.

Po Vasario 16 d. šventės 
ir ta proga patriotinės lie
tuvių jaunuomenės mėgini
mų suruošti priešbolševisti-
nes demonstracijas, bolševi- donoj i bolševikų vėliava, pa
kų čekistai Šiauliuose suėmė kabinta ant stiebo, išdažyto 
apie 40 nuoš. visų Šiaulių “buržuazinės Lietuvos ženk- 
berniukų ir mergaičių gim- lais.” Mieste dar esą pilną 
nazijų mokinių — berniukų pardavėjų, kurie siūlą Vy- 
ir mergaičių — lietuvių. Jų ties ženklą su tautinėmis vė- 
likimas nežinomas. liavėlėmis. Ne tik ant pašto

dėžučių, bet ir prie daugelio 
įstaigų matai “buržuazinius 
ženklus.”

Toliau korespondentas
Kauno miesto gyventojai S1ykSZiai «a*PO»l « gyvento, 

kovo viduryje rado ant Ne- « «kyb™« ^usmy. Bažny- 
čiose žmonės “zirzią,” t. y., 
meldžiasi. Dabar, esą, prie

Komunistai prigirdė 
E. Zabarauską

muno kranto kažkokio vy
riškio drabužius. Tuojau a- 
pie tai buvo pranešta GPU Aušroa Vartl» “nereikia ^ta 
ir milicijai. Tačiau šiedvi policininko, kuria dau- 
reikalo netyrinėjo. Kiek vė- iyt>l nuo galvos kepurę tam, 

liau miesto gyventojai sura

kertami. Daugelyje vietų net 
geležinkelių garvežiai kūre
nami malkomis.

do ir lavoną. Pasirodė, kad 
buvo lavonas Eduardo Za- 
harausko, iki bolševikų o- 
kupacijos buvusio Radiofo
no direktoriaus, o prieš tai 
ilgus metus buvusio Prezi
dentūros referento. Jis tris 
kartus buvo GPU žvalgybos 
suimtas, tardomas ir vis pa
leidžiamas. Kiekvieną kartą 
GPU agentai Zabarauskui 
duodavo suprasti, kad jo li
kimas priklausys nuo to, ar 
jis sutiksiąs “susiprasti” ir 
jiems padėti “dirbti”.

Kauno visuomenė yra Įsi
tikinusi, kad velionis galėjo 
būti tik GPU teroro akto 
auka, nes nelaimingasis ne
sutiko parsiduoti žiauriosios 
GPU žvalgybai. Velionis ga
lėjo turėti apie 35 metus 
amžiaus.

kas netiki šventos panelės 
stebuklams.” Laikraštis ra
šo ir apie Kristų iš mažos 
raidės.

Sušaudytas Kun. 
Sušinskas

Okupuotosios Lietuvos pa
sienyje kovo viduryje buvo 
sušaudytas kun. Sušinskas. 
Jis buvo kaltinamas mėgini
mu peržengti spygliuotąją 
sieną. Be to, nelaimingasis 
buvo įtariamas, padėjęs ki
tiems lietuviams sprukti per 
žaliąją sieną.

Kaune buvo sušauktas 
Maskolijos valstybinio ban
ko tarnautojų mitingas. Ja
me kalbėjo Kauno skyriaus 
valdytojas “tovarišč” Ko- 
pustinskij ir tarnautoja “ta
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Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturinK 
pains of rheumaiism. sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuriiit—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they hava 
found a quick-acting formula «hich apeedily 
relieves those eihausting muscular aclies and 
paini. NURITO ia trustsrorthy and dependahle 

feel again—containa no opiates. If you want to 1 
the joy of relief from pain—ao you can worl 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under thia ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—yout money will ba 
refunded lion't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO oo thia guarantee. (T.N.C.)

SICK, NERVOUS 
CRANKY moith ?

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ls 
Reel“Woman’« Friend”!
Soma vomen auffar nevers monthly 
paln ferampa. baekaehe, hmdache) due 
to female functlonal dlsorders while 
othar'a narna, tend to become upae* and 
thay gat erosą, netiesa and moody. 
t So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound made sepeeraffg 
to help tired. run-down, nervous aom- 
en to go amlling thru ''dlffleult daya.” 
Pinkham’a Compound contains no opi
ates or habit-forming Ingredlant*. lt

again 
ork in

b mada from nature’a oan heneflelal 
roots and herbe — each arlth its ovrn 
spėriai purpoae to HELP W0MEN.

Famous forovsrlO yeare—Pinkham’a 
Compound ia the best known and ona 
of the moat effertiva "eonan't" tonlca 
obtainable. Try it Z

PLATINKITE “DRAUGĄ” į vorčka” Filipova.

BRUSH

‘ CRAYOH.

Why tol«rat» that Irritat- 

ing gray that to disturbs 

the color harmony of 

your hair? Touch it away 

tafely with this new Clai
rol Brush Crayon. lt per

imti coloring from the root out without dripping or tmudg- 

Ing, and it the perfect an«wer to ln-between fintingt or 

thoie distracting firit gray hairt. b a imart “carry-every- 
where" cate that opent ln a liffy ready for ute. $1 .., 

Refill* 50c ... in 12 nalural-looking thadet.
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
dedamos.

ligšiol būdavęs tituluojamas “Mr. Smetona“, bet šio
mis dienomis (priešu pat pasimatymą ir po pasimatymo 
su prez. Rooseveltų) jau pradėtas tituluoti “Mr. Prc- 
sident”.

Šis įvykis, taip kaip ir anas — Tarybos delegacijos 
pasimatymas su Prezidentu Rooseveltų, mums lietu 
viams, ištikro, turi būti dideliu paakstinimu daugiau 
dirbti ir daugiau aukoti Lietuvos nepriklausomybės at
statymui. Dabar mes dar su didesniu viltinguniu gali
me žiūrėti į Lietuvos laisvą ir nepriklausomą rytojų. 
Lietuvių tauta ne viena. Už jos pečių stovi galingosios 
ir garbingosios Jungtinės Amerikos Valstybės, kurių 
žodis taikos konferencijoj bus pats svarbiausias ir reikš
mingiausias. Mes neabejojame, kad jų žodis bus le
miantis.

Rytoj parašysiu apie tuos reikalus, kuriais vizitavau 
p. Ministrą Žadeikį.

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

I.ictuvli, katalikų ilivnruščio "JirauKo" rėničjuins ir skaitytojams 
siunčiu ikiniinus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų <li<maSiis n.- vim tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apio (vairius katalikams (domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie- 
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaityto>ų skal
si - cčius!

į, AMI.KTO GIOVANNI CICOGNANI, 
14i<Mlle<a Arkivyskupas, 
Apaštališkas Delegatas

Smetona pas Rooseveltą
Mums, Amerikos lietuviams, be abejonės, gyvai rūpi 

šio krašto apsigynimo reikalai, rūpi visų Amerikos ka
talikų vieningas veikimas, bet taip pat rūpi ir tėvų 
krašto — Lietuvos likimas. Dėl to, dalyvavęs Jungtinių 
Valstybių vyriausybės sušauktoj veikėjų konferencijoj, 
pasitaręs su Amerikos katalikų veikimo centro vadais 
Vašingtone, negalėjau aplenkti ir Lietuvos pasiuntiny
bės neaplankęs.

Su P. Žadeikių. Lietuvos ministru norėjau pasitarti: 
a) Lietuvos pabėgėlių šelpimo, b) Lietuvai Gelbėti Ta
rybos vykdomojo komiteto sudarymo ir e) Lietuvių In
formacijų Biuro steigimo reikalais.

Nuvykęs Pasiuntinybėn, sužinojau, kad p. Ministras 
ir Prezidentas A. Smetona yra išvykę į Baltąjį Namą 
pas Prezidentą F. D. Rooseveltą,. Ilgai jų nereikėjo lauk
ti. To keletos minutų sugrjžo iš Baltojo Namo puikiau
siai nusiteikę. Džiaugiaus ir aš. Mat. patsai faktas, kad 
šiuo momentu, kuomet Prez. Rooseveltas tiek daug turi 
darbų ir rūpesčių, kuomet Sovietų Rusija daro didžiau
sio spaudimo, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė pri
pažintų Lietuvos okupaciją, kuomet vis dar lyg ir buvo 
vilties įtraukti į karą prieš Vokietiją,

sutikimas priimti ir tai dar formaliai Prezidentą
Smetoną yra reikšmingas ir džiugus.
Tai reiškė, kad Prez. Rooseveltas į rusų bolševikų 

agentų spaudimą nekreipia dėmesio, kad Baltijos val
stybių okupacijos nepripažįsta ir, kad A. Smetoną Lai
ko tebesant Lietuvos prezidentu.

Dar labiau buvo džiugu išgirsti, kad p. Smetona bu
vo labai maloniai priimtas ir kad Prez. Rooseveltas vi
sai neabejodamas ir stipriai pakartojo maždaug tuos 
pačius žodžius, ką praėjusį rudenį pasakė Lietuvai Gel
bėti Tarybos delegacijai, kad

Lietuvos nepriklausomybė tik laikinai yra atidėta ir 
kad Lietuva ir vėl bus laisva ir nepriklausoma val
stybė.
Be to, Prezidentas Rooseveltas ir tai pabrėžęs, kad 

demokratijos ir mažųjų tautų teisių laužytojai turės 
būti nugalėti ir kad

pasaulyje ir vėl turės būti grąžinta pastovi, teisinga 
taika, atstatyta teisė ir teisėtumas.
Jungtinės Amerikos Valstybės stovinčios už tuos ide

alus. Visos pavergtosios tautos turės atgauti savo lais
vę, jų tarpe ir Lietuva.*

Karakteringa, kad Prezidentas Rooseveltas net pa
raginęs

lietuvius dirbti Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui su padidinta energija ir tuos darbus šio krašto 
vyriausybė pa remsianti.
Tokios žinios, suprantama, turėjo gerai nuteikti kiek

vieną sąmoningą, dorą lietuvį. Juk ne vienas iš mūsų 
dažnai suabejodavome, ar tik Jungtinių Valstybių vy
riausybė nesusvyruos ir ar nepakeis savo nusistatymo 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių atžvilgiu. Pasirodo, 
kad to nusistatymo (nepripažinti Sovietų okupacijos) 
ir toliau laikysis. Dėl to, tą džiaugsmingą žinią tuojau 
pranešiau' telefonu dienraščiui “Draugui”.

Jungtinių Valstybių Prezidento F. D. Roosevelto ir 
Lietuvos prezidento A. Smetonos pasimatymas ir pa
sikalbėjimas įvyko penktadienį, balandžio 18 d., tarp 
11 ir J2 valandų dieną. Pasikalbėjimui buvo numatyta 
15 minutų, bet jis užsitęsė iki 20 minutų.

Sužinojau dar vieną pažymėtiną dalyką: valstybės 
departamente ir kituose departamentuose p. Smetona

Kas toliau
Vokiečių “blitzkriegui” Balkanuose siuntant, dabar 

daroma visokiausių spėliojimų ir išvadų. “Darbininkas” 
daro tokių išvedžiojimų:

“Anglijos vyriausybė palaipsniui priruošia britų 
visuomenę prie karčios realybės: kad, graikų pasi
priešinimui susmukus, teks sunkiai kovoti už Suezo 
kanalą ir Egiptą, į kurį aiškiai krypsta vokiečių ir 
italų žygiai. Rodos nė priruošdinėti nereikia. Ne tik 
britų visuomenei, bet ir kiekvienam pašaliniam žiū
rovui aišku, kad vokiečiai ir italai žygiuoja į Suezą, 
kurį rengiasi pulti iš dviejų šonų — iš Libijos ir Pa
lestinos. Libiją jau nuo anglų atsiėmė ir peržengė 
Egipto sieną, bet čia britai jau smarkiai pradėjo gin
tis, nes gavo paspirties iš Etiopijos, kurią kaip tik 
laiku užkariavo Pietų Afrikos kariuomenės pagalba. 
Tad nacių ir italų Libijoj esančiai armijai vargu be
pasiseks Egiptą užkariauti, jei į pagalbą nepribus 
ištrauktoji iš Graikijos kariuomenė. Tuo būdu Grai
kija sudarė tolimąjį Egipto frontą, ir visai natūralu, 
kad tam frontui silpnėjant, anglai stengiasi kuo dau
giausia kariuomenės iš jo ištraukti. Kas gi toliau, 
kai Graikijos frontas bus visiškai likviduotas?

Savaime suprantama, kad vokiečių armijos kelias 
į Egiptą veda per Turkiją. Turkiją lengva bus likvi
duoti. Ji vargu besipriešins. Stalinas ją apleido. Be 
to, ji turi prieš akis Jugoslavijos pavyzdį, kurs pa
kankamai įrodo, kad valstybė, Jugoslavijos ar Tur
kijos dydžio ir pajėgumo, vos keletą dienų tegali na 
ciams priešintis — tik tiek, kiek užima laiko per jų 
žemę pereiti. Turkijoj naciai gal kiek ilgiau užtruktų, 
nes teritorija žymiai didesnė už'Jugoslavijos. Toliau 
naciams pakeliui yra Persija, dar silpnesnė ir leng
vesnė likviduoti. Toliau Palestina ir Suezas. Kad ir 
ilgokas, bet apylengvis naciams žygis. Žinoma, britai 
Palestiną gins labai ryžtingai. Be to, čia pat Syrijoj 
stovi prancūzų generolas Weygand, turįs 300.000 ar
miją. Ar jis bus neutralus? O jei ne, tai kurion pu
sėn jis pakryps? Iš viso, ir anglai ir naciai gali susi
laukti visokių staigmenų ir netikėtumų.

Apskritai žiūrint, šiuo momentu britų padėtis ne
pergeriausia. Naciai atrodo stipresni, greitesni ir su
manesni, bet ilgamečio karo pabaigoj anglai savo 
oponentus vis kažkaip pasmaugia. Bent taip būdavo. 
Ar ir šiuo atveju istorija pasikartos?”
•

Menkas pavyzdys
“Amerika” rašo:

“Amerikos karinės prievolės įstatymas taikomas 
visiems numatyto amžiaus amerikiečiams, tačiau at
siranda asmenų, kurie bando prievolės išvengti vi^i 
be reikalo ir pamato. Štai, senatoriaus E. D. Smith 
sūnus lanko universitetą ir tarnauja senato žemės 
komisijoje raštininku. Komisijos pirmininku yra jo 
tėvas. Jaunuolis jau šaukiamas į kariuomenę, bet jia 
prašosi paleidžiamas, nes jo darbas esąs labai reika
lingas senato komisijai. Jo prašymą parėmė dvylika 
senatorių. •

Keisti tie dvylika senatorių. Jie turėtų šviesti pa 
vyzdžiu visam kraštui, rodydami, kaip reikia atlikti 
savo pilietinę pareigą. Senato komisijos raštininku 
gali pabūti bet kuris kitas studentas. Kodėl senato
riaus sūnus turėtų būti atleistas nuo kariuomenės, 
kai tūkstančiai paprastų mirtingųjų turi atitrūkti 
nuo savo šeimų, nuo savo pradėtų darbų ir atiduoti 
vienerius metus savo krašto gynimo tarnybai?”

Socialinės enciklikos
Gegužės mėn. 15 d. garsiosioms popiežių enciklikoms 

socialiniais klausimais “Rerum Novarum” ir “Quadra- 
gesimo Anno” sueina — pirmajai 50 metų, antrajai — 
15 metų. Tai čia primename, norėdami, kad mūsų kolo
nijų veikėjai pasirūpintų surengti enciklikų minėjimą, 
iškeliant jose skelbiamas idėjas ir jas taikant prie šių 
dienų gyvenimo, prie darbo ir kapitalo santykių, kurie, 
kaip pastebime, neina geryn.

(“Draugas”, balandžio 24 
d., 1916 m.).

Iš Amerikos piliečių pasi
pylė protestai prieš Prezi
dento VVilsono ieškojimą 
priekabių prieš Vokietiją ir 
išstatymą šios šalies į karo 
pavojų.

•
Japonai grąsina Ameri

kai... “Suv. Valstybės reh- 
giasi uždrausti japonų atei- 
vystę į šią šalį. Japonų tau
ta tuomi labai įsižeidus. Ji 
grąsina Amerikai paskelbti 
karą, jei ši nepanaikins tų 
varžymų. Suv. Valstybių 
valdžia, turėdama nesmagu
mų su Meksika ir Vokietija, 
atsirado labai kebliam padė
jime. Su Japonija nėra ko 
juokauti”...

Ispanija imasi priemonių 
sušaukti pasaulio Taikos 
Kongresą savo sostinėje... 
Albanijos sostą vėl užėmė 
buvęs karalius, princas Wil- 
iiam of Wied... Iškilo kivir
čai tarp Olandijos ir Angli
jos dėl pagriebimo Olandijos 
paštinio laivo... Anglų ir 
prancūzų spauda pramato 
karą tarp Suv. Valstybių ir 
Vokietijos netolimoj ateityj.

•
Ladd, Illinois susikūlė du 

traukiniai, vienu kuriuo va
žiavo nemažas lietuvių moks 
leivių būrelis, vykstantis na
mo Velykų šventėms. Lai
mingai, niekas nebuvo sun
kiai sužeistas... Kazio Pakš
to ir Al. M. Račkaus prakal
bos Rpckford, III. sutraukė 
400 klausytojų...

Dar nenugalėtas tas, kurs 
žuvo kautynėse.

Draminu išmintis

Po Svietq
Pasidairius

Aną dien buvau ant delno 
padėjęs Hitlerio dūdą, kuria 
jis nori visą svietą uždū
duoti. Šiandie pasiklausyki
te Hitlerio brolio Stalino dū
dos. Sekmadienį, balandžio 
27 d., Sokol Hali, prie 23 ir 
So. Kedzie gatvių, jis svie
tui taip dūduos:

Mudu du broliukai 
Daug sykių ženoti,
Vienas rudas, kits raudonas 
Abu nežaboti.

Mums niekas nerūpi,
Tiktai diktatūra, 
Demokratijai nulupti 
Paskutinę skūrą.

Kai tik kas pabando 
Mums kelią pastoti,
Vienas kitą pabučiavę,
Imam jį doroti.

Ant mažių valstybių 
Mes blikskriegą darom,
O paskui, jei kas neklusnus, 
Šaudome ir kariam..-..

Duodam žmonėms rojų: 
(Hitleris)

Aš rudą nacizmą,
(Stalinas)

O aš ceka, komisarus,
Saldų bolševizmą.

Mūs rojuj taip gera,
Nėra jokios bėdos,
Visi linksmi ir laimingi 
Arklius, šunis ėda.

Tiktai mes pasaulį 
Galim sutvarkyti,

T

O jo žmones iki vieno 
Vergais padaryti.

Taigi mes broliukai,
Kaip jau pasakyta,
Bet ateis dar tokia diena, 
Plausime viens kitą....

Tad nepamirškite, tavorš
čiai, tavorškos, atsilankyti. 
Pirmoj programos daly pa
minėsime DLK Gedimino 
600 m. mirties sukaktį, o 
ant galo pasiklausysime tri
jų broliukų: Musolinio, Hit
lerio ir Stalino dūdų.

Prašau Nesijuokti
— Koks čia per kryžkc 

lis, kad nėra trafikos švie
sų?.... sako mergina po 
licmonui.

— Aš esu šviesa. ... pa
juokiančiai atsakė policmo- 
nas.

— Tai pasidaryk žalias, 
kad galėčiau į kitą gatvės 
pusę pervažiuoti, — pareiš
kė mergina.

Į Labdarių ūkį aną dien 
nuvažiavo Oškabalių šeima. 
Pamatęs karvę mažas Oš
kabalių Juozukas paklausė 
motinos:

— Mama, kas tai per 
tinksas?

— Karvė, toji pati, kuri 
mums duoda pieno.

— O ką ji turi ant gal
vos?

— Ragus.
Tuo tarpu karvė sublio

vė. Vaikutis patempęs mo
tiną už sijono paklausė:

— Mamyte, pasakyk man, 
ant kurio rago ji groja?..

/
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Ketvirtadienis, hal. 24-, 1941

Alia Rachmanova1

Studentai, Meilė Ir Čeką
Roinanas iš Rusijos revoliucijos laikų1

Išvertė Ant. Pauliukams

(Tęsinys)

— Man tai visai nerūpi, kaip aš atrodau, — atsakiau
Man svarbiausia yra žmogaus vidus, turinys!

— Bet, bet, Aleksandra Lvovna, — įsiterpė jis gy
vai, — kad jūs žinotumėt, ką reiškia vyrui moters gra
žumas! Tie kaklo įlenkimai, graži kojytė arba meilus 
veidelis — už tai jums kiekvienas įsimylėjęs mokslinin
kas atiduos visą savo mokslišką įkvėpimą!

Jeigu nebūtų moterų, — tęsė jis toliau, -- tai,

DRAUGAS 5
Prof. K. Pakštas

Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju
(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)

Tik ką baigęs sociologijos, veno penkios dukterys inte- listo netraukė piniginiai lai-

as.

fakultetą, dar jaunas ir ne
patyręs berniokas 1918 m. 
vasarą patekau į Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegaci
ją Šveicarijon. Ištroškęs ma-

ligentės, vyriausias sūnus mėjimai ir advokato ar ban- 
Kazys yra civilinės teisės kininko karjera. Penkerius 
profesorius, antruoju buvo metus Vidurinėje Azijoj jis 
filosofas Stasys, o du jau- pirmiausia panaudojo švel
nesnieji — Julius ir Algir- katai pataisyti. Pietinis Tur-

tyti naujų vaizdų ir įdomių das — yra inžinieriai baigę kestanas savo klimatu ir 
mokslus Vokietijoj. . vaizdais yra labai panašus

Stasys gimnazijos moks- ‘ Arizoną ir Pietinę Kalifor- 
zu Dabužių pasiekiau Svei- ,U8 pradžjo ir bai g siau. niją. Sausas, giedras klima
------- „ ----- -■ tag įp gaU8ūa pietiniai vai-1

šiai gerokai sustiprino St.

žmonių, kartu su advokatu 
Baliu Mastausku ir kun. Juo

canją 1918 m. rugsėjo pir 
mose dienose. Trumpai po

liuose. Buvo silpnokos svei- į
kątos jaunuolis ir antroje- U „VUUVų 4, - jao žymiausiaįs LlC- fcl gJ į „ j *

kaip manote, ar as galėčiau parašyti apie aukštus daly- . nnnf;vnO vOd™aia / a : aseje susirgęs gavo išbūti
kus nors vieną eilutę? Visa tai padaryti mane įkvepia 
tik

tuvos politikos vadovais (A. 
Smetona, M. Yču, prel. Al-

moterys! Tačiau ne savo protu, bet savo moterišku šausku Dr Purycltiu ir k ,
iimii či-nonno iv lznivtūmie'žavumu, savo šypsena ir kojytėmis!
Tai mane įvedė jau į pasiutimą. Tačiau pirmiau, ne- vjzitą‘ scnajam Fribourgui, 

gu aš spėjau suvokti, kaip turiu jam atkirsti, jis bėrė 
kaip iš gausybės rago toliau:

— O ar jūs žinot tai, kad jūsų fotografija jšateko į 
rankas-vieno vyriškio, kuris yra į jus beprotiškai įsimy
lėjęs ir kuris ta meile tiesiog serga?

— Ką jūs sakot? Kokia fotografija? — sušukau aš, 
nes niekaip negalėjau suvokti, kaip mano portretas ga
lėjo patekti į svetimas rankas. Tada jis išsitraukė iš ki
šenės visą krūvą fotografijų, visas vis studenčių. Aš ma
čiau portretą Grizeldos Nikolajevnos, Natočkos ir visos 
eilės kitų mūsų fakulteto klausytojų.

Iš kur jūs gavot tas fotografijas? — paklausiau 
nustebusi.

— Matot, tai yra paslaptis, bet aš ją jums (ir tai 
tik jums) vis dėlto pasakysisu. Jūs žinot, kad prie pra
šymo į universitetą reikia pridėti po tris fotografijas.
Viena įtraukiama į įstojančių sąrašą, antroji lieka uni
versiteto raštinėje, o trečioji...,

— O trečioji patenka p. docentui į rankas? — pa

mes pasiskubinom padaryti

baigiau aš.

kur žinojom esant apie tu
ziną lietuvių studentų. Jie 
mus stoty pasitiko. Tik to
li, toli svetur patekę, nuo 
savųjų atskirti lietuviai ga
li tinkamai suprasti kaip 
yra malonu tolimose žemė
se susitikti su savosios tau
tos žmonėmis. Ir mums čia 
neapsakomai buvo malonu 
ir jauku leisti valandas su 
jaunaisiais lietuvių intelek
tualais puikiuose Šveicarijos 
vaizduose. Siurbte siurbėm 
vieni kitų mintis ir žodžius. 
Tarp tų lietuvių buvo ir kuk
lus, silpnokai atrodąs buvęs 
juristas, o tuo metu jau bai
giąs filosofijos kursą stu
dentas Stasys Šalkauskis. 
Po pirmosios pažinties vi
siems trims amerikiečiams

— Tai reiškia, kad trečiąją galima išsiprašyti iš 
universiteto raštinės sekretoriaus, bet, žinoma, su di
džiausiu sekretu. Aš jūs fotografijos jau neradau, ją jau šis vyras užimponavo savo Šalkauskis 

gerumu, idealizmu ir išmin- 1 
timi. Bet iš karto mes gal Az’j°s vidury

turi pasiėmęs vienas profesorius! 
— Bet tai tiesiog kiaulystė!
— Aleksandra Lvovna, aš gyvenu prie jūsų jau dau- dar nejautėm, kad gavom

k. č'inčikas-Lietuvis

NUPLĖŠYTI LAPAI
Paklydom, lyg lapai nuplėšyti vėjo, 
Iš tėviškės sodo į platų pasaulį. 
Vieni mūsų krito gražio/ pakelėje, 
Kiti — į purvyną toli už pusiaujo.

joj du metus. Gimnaziją bai
gęs įstojo Maskvos univer
siteto teisių fakultetan ir 
baigė ten teisių ir ekonomi
jos skyrių, taigi beveik du 
fakultetu. Gavo pirmojo 
laipsnio diplomą, todėl tu
rėjo tikresnių galimybių 
siekti ir aukštesnių mokslo 
laipsnių ir net profesūrai 
ruoštis. Svajojo studijuoti 
filosofiją, kurią labai pa
mėgo skaitydamas didžiau
siojo rusų filosofo VI. So
lovjovo raštus. Bet Stasio 
sveikata buvo dar labiau nu
silpnėjusį ir pasirodė džio
vos ženklų. Tad gydytojų 
patariamas jis išvyko į sau
sus Vidurinės Azijos kraš
tus, į Turkestaną. Apsigy
veno senajame Samarkando
mieste, Afganistano ir Indi-, . , iv įgudusių pirklių tadžikų ar-jos kaimynystėje, kur auks-i*b „
čiausieji Pamyro kalnai —
“Pasaulio Stogas” — skiria Persams 
Rusijos ir Indijos imperijas.

i Europos tautų. Samarkandas 
i įėjo į garsaus hebraisto kun.
t

Pranaičio parapiją, kuri sa-
Atvykęs į Samarkandą

giau kaip 2 savaites, — tarė jis netikėtai, — nc jau jūs retą privilegiją St. Saikaus-.jaunas juristas pradėjo dirb-
man dar nepajutot jokios simpatijos?

Aš iš nustebimo išplėčiau akis.
— Klausykit, man jūs reiškiat tiek pat, kiek ir ki

tas vyriškis, nė kiek nedaugiau, — atsakiau aš ir pasi
žiūrėjau jam tvirtai į akis.

— Negalimas daiktas! Turėti 17 metų, pirmą kartą 
sutikti tokį vyrą, kaip aš, ir būti visiškai abejingai? Ne
gali būti!

Jo žodžiai būtų buvę net perdaug įžūlūs, bet jo bal
so gaidą rodė, kad j’is tikrai nuoširdžiai ir garbingai 
stebėjosi.

— Priešingai, jūs man net nepatinkate, — tariau aš, 
vėl tvirtai į jį pasižiūrėdama. — Ligi trečios valandas 
aš jus gerbiu, bet paskiau aš jūs ne tik negerbiu, bet. 
jumis net šlykš....

Bet viso to žodžio nepaleidau iš savo lūpų ir ėmiau 
ieškoti, kaip galėčiau savo mintį tinkamiau išreikšti, ne 
įžeisdama jo. ,

kio asmenyje arčiau pažinti 
didžiausį naujųjų amžių lie

ti stambiame banke kaip 
juriskonsulto padėjėjas. Ba-

tuvį, kurs gana greit žibės nkas turėjo daug reikalų su
visai tautai savo proto ga
lia ir širdies skaistumu.
Stasio Šalkauskio 
kilmė ir jaunystė

Neturėdamas prie savęs 
jokių dokumentų ir toli nuo 
jo giminių, negalėsiu tiks
liau aprašyti mūsų bran
gaus filosofo jaunystės. Bi
jodamas detalėse suklysti, 
turėsiu savo atsiminimus la
bai trumpinti.

St. Šalkauskio tėvas gy
dytojas Šalkauskis yra kilęs

medvilnės prekyba ir jos 
kultūros finansavimu. Sa
markandas darėsi prekybi
niu centru skubiai plečiamų 
irriguotu medvilnės planta
cijų, kurios Rusijos ūky tu
rėjo suvaidinti labai svarbų 
vaidmenį. Į tą miestą ir ban
ką užeidavo stambių pirk
lių net iš Vakarų Europos 
kraštų. Čia mūsų filosofas 
išgyveno arti penkerių me
tų. Parašė porą darbų: apie 
žemės reformą Turkestane 
ir apie medvilnės ūkio finan-

— Vadinasi, jūs manimi šlykštitės? — pabaigė jis iš ūkininkų šeimos Šiaurės 1 savimą. Šis pastarasis dar 
mano sakinį pradžiugęs. — Tai tiesiog puiku, nepapras-į Lietuvoje. Buvo jis švelnaus kas atkreipė bankų dėmesj 
ta, nuostabu! Žinot ką, tai ne įdomiau, negu jŪ3 būtu- būdo ir gražių manierų pat- i jauną gabų ekonomistą ii
mėt į mane įsimylėjusios! Prašau, baikit, baikit, manęs riotas lietuvis. Mediciną pra- 
nekęskite, šlykštėkitės, Aleksandra Lvovna! Bet aš ti- ktikavo Šiauliuose, netoli 
kiuosi, kad, nepaisant to, jūs man vistick leisite kartais nuo savo gimtinės. Mieste 
vakarais su jumis truputį paplepėti? Aš su nieku nega- jis buvo, matyt, populiarus, 
liu būti toks tiesus ir atviras, kaip su jumis. Aš čia esu kad net 8 metus išbuvo gar- 
tikrai vienų vienas. Bet jums galiu atverti visą savo bingu jo burmistru. Pasau- 
širdį! ■ liniam karui prasidedant dr

Tuo būdu aš pasidariau ir šio žmogaus “sielos mėšiu Šalkauskis dar buvo Šiaulių 
dėžė,” kaip kad mano mama šiurkščiai pasakydavo Ma- burmistru ir turėjo gaben- 
no mama nepaprastai piktinasi, kad man visi žmonės vis tis Rusijos giluinon su vi- 
“atveria savo sielą”. sais miesto dokumentais.

Aš atsistojau. St. Šalkauskio motina ki-
Man reikia eit miegoti, — pasakiau ir išėjau. lusi iš senovinių Lietuvos 
Mano Dieve! Koks nayvus tiesumas ir atviru- didikų Goštautų, į kurių dva- 

mas, koks nuostabus paprastumas! Aleksandra Lvovna, rą Maironis daro aliuziją 
jūs tikrai esate puiki mergaitė! Aš tikrai galėčiau jus savo poemoje “Jaunoji Lie
gerbti. Jūs esate pati pirmoji moteris, kurią galėė'au tuva”. Filosofo tėvelis mirė 
gerbti ir branginti! jau prieš keletą metų, bet

O aš tuo tarpu pamaniau, kad buvo tikra kvailybė jo mamytė tebegyvena su- 
išnuomoti kambarį visai nepažįstamam ir nežinomam laukusi gražios senatvės, 
žmogui. Bet kas būtų galėjęs paimti mano fotografiją? Šalkauskiu šeima buvo la-
Gal profesorius ,Weidle? ........................................................ bai didelė: užaugo jiems net

................................................................................................ devynetas vaikų, o mirė ma-
|Bua daugiau.). žai», rodos, du. Ligšiol gy-

šypsojosi gražia ateitimi fi
nansų srity. Bet jatyio idea-

J'

Žaliuos daug pavasarių mūsų Tėvynėj,
Didžiuosis vėl medžiai naujausiais lapeliais...
Tik retkarčiais vėjai, ir mus atsiminę.
Blaškys lyg padūkę po svetimą šalį. (L.)

vo plotu buvo bene didžiau- m.) apie egzotišką, legen- 
sia katalikų parapija pašau- darišką Ferganos ir Žarav- 
ly; jos bažnyčioje ir keliose šano sienių gyvenimą, žmo
koplyčiose pamokslai buvo 
sakomi net dvylika kalbų.

atmos- 
senųjų

Šalkauskio sveikatą. Be to, 
jis čia gavo progos stebėti 
labai senovines gyvenimo
formas šaly, kur gal būt Apylinkės kultūrinė 
pirmieji žmonės Įsigyveno, ^era dvelkė žilomis
kur kūrėsi seniausios civi- Azijos civilizacijų tradicijo- 
lizacijos, kurių pėdsakų čia m*s- Tai nepaprasta dirva 
užtinkama. Čia dar tebesto- stebėti praeitus amžius, at- 
vi likučiai rūmų, statytų di-1 keltus į šių dienų gyvenimą, 
džiųjų Azijos valdovų, try- Šioje žavingoje, pasakiškoje 
liktame amžiuje užkariavu- šaly būsimas didysis Lietu
sių beveik visą Aziją ir Ry-I vos filosofas gavo tikrąjį 
tų Europą. Samarkandas supratimą apie tikruosius 
buvo garsiojo Tamerlar.o im- Rytus, ir ne tiek iš knygų, 
perijos sostinė ir tebeturi iš kiek iš gyvenimo laborat-o 
jo laikų išlikusių istorinių
paminklų. Samarkandas yra 
uzbekų krašte (apie 7 mil. 
gyv.); jie yra giminingi tur
kams, verčiasi augindami 
ryžius, medvilnę, šilką ir 
karakulines avis. Miestuose 
greta jų gyvena nemaža lė
tai judančių, iškilmingų, bet

nių papročius ir jų sielos 
ritmą. Ir visa tai čia trum
pai primenu tik tam, kad 
pilniau suprastume vėles
nius mūsų filosofo raštus 
apie Rytų ir Vakarų kultū
ras ir jų sintezę Lietuvoje. 
Šalkauskis pasuka į

(Bus daugiau)

turiŽvilgsnis į praeitį
sustiprinti, turi suža

dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū

mus

ruos. Man dar ligi šiol gra- pasiryžimą naujiems dar- 
žiai prisimena jo pasakoji- bams, naujiems žygiams, 
mai (Šveicarijoj, 1918-19 , Vygandas

A

ba sartų, kurie yra giminin- 
Po truputį yra 

ir daugelio kitų Azijos ir
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VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

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

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

&(:)
'ii”

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi......................................................................................$|.oo
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

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

J. Šlapelis, 90 pusi .................................................................50
TBVYNES KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................ 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 10Q pusi .................................36
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ................................................. .35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m.......................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 ra........................................................ 25

I

Ii/DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.
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Kuriuo keliu?
Rašo St. Gabaliauskas.

Kovai dėl Lietuvos išlais- ir Lietuvos Nepriklausomy- 
vinimo, pereitais metais su- bės” frontą, kuris, be abejo 
sivienijo visos patriotinės nės, nieko nenorės turėti su 
srovės Amerikoje. Tų srovių p. Smetonos vadovaujamu 
sutarties dėka atsirado Lie- frontu. Katalikai atrodo sto- 
tuvai Gelbėti Taryba, kuri vi viduryje tarp tų frontų ir 
visų Amerikos lietuvių var- dairosi kuriuo keliu pasukti, 
du interpeliavo U. S. A. Mums visų srovių lie- 
Prezidentą. Visų lietuvių
viltys jau senai nukreiptos 
j tos Tarybos veikimą. De-1 
ja, jau kuris laikas, kaip to-
ji Taryba neberodo jokių 
veikimo žymių.

Paskutinėmis savaitė
mis esame liudininkai žy
mių nesutarimų tarp sro- • 
vių, sudarančių Lietuvai

tuviams šiandien turi bū
ti žinomas tik vienas — 
Vienybes kelias. Jeigu p. 
Smetona dėl savo praei- i 
ties klaidų neturi visų lie j 
tuvių pasitikėjimo, tai sa- • 
vaime suprantama, kad 
jis ir negali vadovauti Lie
tuvos išlaisvinimo 
bams.

dar-

Skaudu buvo skaityti p

M1ŠKŲ GAISRAI IŠTI KO ASTUONIAS VALSTYBES

("Draugas" Acme telephoto)

Miškų gaisrai siaučia aštuonlose rytinėse valstybėse. Yra žuvusiųjų žmonių. Pada
ryta milijonai dolerių nuostolių. Čia vaizduojama viena rezidencija šalia Lakevvood, N. 
J., kuriai gresia sunaikinimo pavojus.

girdėjome 
kur p. Smetona

Gelbėti Tarybą, Lietuvos 
Prezidento Smetonos trak- Smetonos pareiškimus, pada 
tavimo, čia, Amerikoje, rytus per pokylį New Yorke. 
klausimu. Jis ten maždaug taip pareiš-

• „ . . .. . . . kė: ‘‘Aš šauksiu kovon, oSocialistai nuėjo taip to- ... , . I. , . ., , ... , jus pritarkite, kas nepritars,h, kad net prezidento titulo „ |
nebepripažįsta p. Smetonai. ir 81U e j
Mano nuomone, tai politinė Tokius pareiškimus mes j 
klaida bent žiūrint iš Lie- per 13-ką metų
tuvos vadavimo uždavinių Lietuvoje,
taško. Reikia sutikti su so- reikalavo iš tautos pritari- 
cialistais, kad p. Smetona mo savo darbams, o to pri
tik sulaužydamas Lietuvos tarinio iš tautos negavęs 
Steigiamojo Seimo konstitu- ryžosi dirbti su saujele sa- 
ciją ir paskelbdamas dekre- vo pasekėjų. Kokie buvo to 
to keliu savąją, išsilaikė Lie darbo rezultatai — visi ži- 
tuvos Prezidento poste 13 nome. Suskaldyta, tauta ir 
metų. Bet taip pat reikia šiandien dėl tos nelemtos 
sutikti su faktu, kad per tą P- Smetonos politikos Lietu- 
13-ką metų Lietuvos žmo voje negali susivienyti apie 
nės toleravo jo rėžimą ir savo Respublikos Prcziden- 
užsienio valstybės skaitėsi tą.
su tuo rėžimu, kaip norma- P- Smetona sakė New Yor 
liai atstovaujančiu Lietuvą, ke, kad jam rūpi apginti

Todėl šiandien, ypač kada j Amerikos lietuviuose savo
Lietuva yra okupuota, būtų geras vardas, o tuo tarpu 
bergždžias darbas kelti se- daugumai Amerikos lietuvių 
nus teoretinius ginčus dėl rūpi ne p. Smetonos vardas,

Samdyta priešlietuviška 
propaganda kino teatruose

Amerikos kiro teatruose sako, kad faktiniai tik bol- 
pradėta rodyti nei’ga filmą, ševikų partija tegalėjo sta- 
vaizduojanti “naująją Lie- j tyti kandidatus ir pastaty- 
luvą.” Kaip ir galima buvo,tųjų kandidatų tvirtinimą 
tikėtis — ta’ be'.ševikų ga-!tik kominterno atstovai te-
mybos filminė propaganda. 
Vaizduoja nevą tą entuziaz
mą, kurį lietuvii« i parodė ei
dami į “laisvia ‘bius pasau
lyje rinkimus,” išrinkdami 
“seimą,” kurs pasisakė už

galėjo kontroliuoti. Lietuvos 
liaudžiai nebuvo jokio pasi
rinkimo.

Filmoje, neva religijos lais 
vei pavaizduoti, nutraukta Ir 
porą gatve vaikščiojančių

Lietuvos prijunpmą prie dvasinio luomo asmenų: vie- 
Rusijos. Aš pats dar buvau nas tai marijavitų dvasinin.
Lietuvoje, kai buvo tie sei
mo rinkimai, pats girdėjau,

kas Tulaba, kurs visiškai ne
reprezentuoja Lietuvos dva-

kaip per radiją buvo grąsi- si6kijos> kuri daugumoje yra 
nimai verčiami žmones eit

A. t A.

p. Smetonos teisės vadintis 
Lietuvos prezidentu. Paliki -

bet išlaisvinimas iš bolševi
kų okupacijos Nepriklauso-

me jam tą titulą, tegul jis mos Lietuvos.
jį naudoja Lietuvos gerovei. P- Smetona tevažinėja po 

Daug svarbesnis klausi- lietuvių kolonijas taisyda
mas kaip vėl atstatyti pa
irusią srovių vienybę, ka

rnas savo vardą, o mes Lie
tuvos žemės eiliniai darbi-

da tarp veikėjų jau pra- ninkai dirbsime savo myli- 
sidėjo karščiavimasis — mos tėvynės Išlaisvinimo 
ir net užpuolimai spau- darbą be p. Smetonos vado- 
doje. 1M J vavimo.
Tautininkai su sandarie- Lietuva pereito karo pa

čiais atrodo buriasi apie p. baigoje pasiekė laisvės dėka 
Smetoną ir pasiryžę sutik- vargingo Lietuvos kaimiečio 
ti, kad p. Smetona vadovau- pasišventimo ir narsumo ko
tų Lietuvos išlaisvinimo vojant laisvės kovose su vo- 
darbams. Tuo tarpu sočia- kiečiais, lenkais ir bolševi- 
listai kuria “Demokratijoa kais. Tas pats lietuviškasis

NEWS FACTS ^GEORGE
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Senor GUlRDA,
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ON H0W TO GR0W
PHYSICALLY ŠTROMO 
— THE GOOD SENOR 
IS 4 ELEI HIGH, 
AND WEIGHS 90 
POUNDS SOAKING 
WET//

balsuot, mačiau kaip per 
laikraščius buvo skelbiami 
grąsinimai, kad bus liaudies 
priešai, kurie neis balsuoti. 
Mačiau, kaip teroro privei
sti ūkininkai ėjo balsuoti, 
nes jų pašė buvo atžymima, 
kas balsavo, kas ne. Aš pats 
dar turėjau progos telefonu 
priimti nepermaldaujamo 
cenzoriaus įsakymus, kokie 
šūkiai turi būti įdėti į laik
raštį ryšium su rinkimais. 
Viso to, žinoma, filmoje ne
parodo, nepasako, kaip nepa-

kaimas ir šio karo pabai
goje įstengs nusikratyti bol 
ševikiškąją vergiją.

Lietuvos išvadavimo rak
tą laiko savo rankose Lie 
tuvos liaudis, todėl mūsų 
broliška pareiga yra. ruoš 
tis suteikti tai liaudžiai 
savo galimą paramą ko
voje su okupantais. Tad, 
vėl išnaujo tvirtai susi
barkime apie Lietuvai 
Gelbėti Tarybą, tegul ji 
toliau vadovauja Lietuvos 
išlaisvinimo darbui ir pa
linkėkime jai vėl suvieny
ti bendram darbui visus 
lietuvius.
Gal būt šis kelias ne toks 

viliojantis, be blizgučių, be 
pasirodymo, bet tikras Lie 
tuvos Nepriklausomybės 
gelbėjimo kelias.

katalikų. Toliau, filmoje ma
tyti ir vienaa uniformuota 
vienuolė iš vadinamųjų pil
kųjų seserų vienuolyno. Tos 
seserys dirbo nuncijatūroje 
ir kaip užsienio atstovybės 
narės galėjo laisvai vaikščio 
ti po Kauną uniformuotos 

Filmą yra paprastas fal
sifikatas ir propaganda ne
žinančių akims apdumti. 
Net ir neatsargiai padaryta
— štai į pabaigą, kada no
rima didžiausį įspūdį pada
ryti, išeina kažkoks lyg žy
delis su “naujosios Lietu
vos” vėliava, kuri yra.... 
su rusišku įrašu “L.S.S.R.”
(Litovskaja socialističes- 

kaja sovietskaja respublika) 
Vis dėlto šis faktas rodo, 
kaip mes turime skubiai or
ganizuoti savo informacijos 
biurą, kurs galėtų Amerikos 
visuomenės dėmesį atkreip
ti į panašius iškreiptus f ak 
tus ir duoti pilnesnių infor 
nacijų apie Lietuvos gyve , 
nimą. Kol jis susiorganizuos
— visų pareiga aiškinti sa
vo pažįstamiems tas falsi
fikatas, kurios vykdomos 
per panašias filmas.

Noriu būti teisingas ir 
prisiminęs nunciatūrą, ta 
proga suminėti vieną faktą: 
Berlyne buvau sutikęs iš 
Lietuvos išvykstantį nunci
jų arkiv. Centozą. Ekscelen
cija .pasakojo, kad bolševikai

ANTANAS GREGORAITIS 
(gyv.: 1649 S. Harding Avė.)

Mirė bal. 21. 1941, 2:15 vai. 
popiet, sulaukęs 55 meti) amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Jurbarko par., 
Kukšnių kalm-o.

Amerikoje išgyveno 33 met.
Puliko dideliame nuliūdime: 

3 pusbrolius — Antanų. An
driuškevičių ir jo šeimų. Izi
dorių ir Pranciškų Andriuš
kevičius; pusseserę Julijonų 
Gendrtenę ir jos šeimų ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

laidotuvėmis rūpinasi velio
nio draugas — Antanas Lorin.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. 6812 So. Western 
Avė. Laidotuvės Jvyks šeštad., 
bal. 26 d. Iš koplyčios 8:011 
vai. ryto bus atlydėtas ) Oi- 
intmo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. I’o pamablų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: PuKb:<»llal, Pusse
serė ir Giminės.

laidotuvių direktorius Ant. 
T?. Petkus, tel. GROvehill 0 142 
urba Cicero 2109.

su išvykstančiu nuncijatū- 
ros personalu elgėsi visiš
kai korektiškai. Ką kas hu
maniško padaro, mes nebi
jome pripažinti.

K. J. Prunskis.

Privalai tikėti geromis 
vaiko savybėmis ir jo ne
gąsdinti, nes baimė stelbia 
kūno ir sielos sveikatą. Pa
sitikėjimas auklėtoju žadi
na drąsą ir gyvenimo 

I džiaugsmą.

VISOSE MIESTO DALYSE

•AMT, DID. LAIDOTUVIŲ DIRBKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
•ertaulM PatanaHBM — Motorii p*t*nn]a

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbol 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale. Illinois. 
Marian Hills Seminary,

Dr-ai Tulley ir Dempsey 
Naujoje Vietoje

Gerai žinomi dantistai, Dr. 
Wm. M. Tully ir Dr. V. M. 
Dempsey, kurie per daug 
metų turėjo savo ofisą prie 
4656 So. Ashland Avė., per
sikėlė į savo naujas, dides
nes patalpas prie 4740 So. 
Ashland Avė.

Dr-ai Tully ir Dempsey tu
ri naują planą, kuriuomi pa
lengvinama tiems kurie no
ri dantis sutaisyti bet tuo 
tarpu neturi pinigų. Galima 
imti net 18 mėnesių išsi
mokėti lengvais išmokėji
mais.

Dr-ai Tully ir Dempsey 
garsinasi kasdien ‘Drauge’.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727 į

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
(1 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

I. J. ZOLP
1616 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAWICZ IR SCNAI

2314 West 23rd Place 
Tel. CANaI 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 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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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KAI SKAMBĖJO DARNOS ŽMONIŲ 
BALSŲ IR SMUIKŲ STYGOS

Nors pūtė šiaurus vėjas ir Jungtinis choras su per- 
diena sekmadienį buvo ap- gyvenimu ir darniu skambu 
siniaukus, ūkanota, tačiau mu atliko labiausiai pamėg- 
labai šilta nuotaika viešpa-j tų lietuvių kompozitorių — 
tavo seniausioje lietuvių ko Šimkaus ir Gruodžio — kū- 
lonijoje Čikagoje — Šv. Jur rinius.
gio parapijoje. Čia įvyko 
jungtinis parapijos chorų ir 
orkestro koncertas, kurį iš
pildė iš viso net 150 žmonių.

Koncertas prašoko net 
daugelio viltis ir visai tei
singai pabaigoje jį išgyrė d. 
g. prel, M. L. Krušas, pa-

Pirmiausia pasirodė Pir-j žymėdamaS] kad ir sumokė- 
masis Simfonijos orkestras j? aukįtus pinigus_ nuvykę 
ir vyrų choras. Vyrų choras . miesto centrą nieko geres. 
turi stiprių, solistinių balsųjį neišgir8tume.
Simfonijos orkestras, šalia Pelnytai pagiriant choris- 
visos eilės moterų, mikliai tus ir orkestro narius už 
valdančių smuikus ir net pu malonios pramogos paruoši- 
čiamuosius instrumentus, da mą, už pasišventimą po die- 
lyvavo ir vyrai, kurių nevie-l nos darbų einant vakarais 
nas jau bebaigiąs Chicagos į repeticijas, reikia pripa- 
muzikos aukštąją mokyklą žinti didelius nuopelnus ir 
ir net patys imasi kurti su-1 prof. A. S. Pociui. Mūsų Po- 
dėtingus veikalus. Supranta- cius nepaseno ir, matyt, dar 
ma, kad šitoksai aukštos kla daug metų nepasens. Jis 
sės muzikalinis vienetas gra- drausmingais dirigento judė- 
žiai išpildė Sousos, Wood siais puikiai valdo didelį 
housės, Ketelbey’o, Beetho- choro ir orkestro muzikali- 
veno veikalus. Ypač žaviai nį vienetą, nežiūrint, kad dėl 
skambėjo minėtojo orkestro vietos stokos jie turėjo išsi- 
ir jungtinių parapijos cho- dalinti scenoje ir žemiau — 
rų atliekami Wagnerio ir salėje. Jis žino, ką jo cho- 
Rombergo veikalai. Kai iš ras pajėgia ir atsitiktinai 
jų krūtinių ir iš miklaus or- vieniems balsams dainą su- 
kestro pasiliejo bangos stabdžius, susiorientuoja 
Strauso “Pavasario sveiki- nauju pradėjimu darniai ir 
nimų” — galinga muzika galingai ją vėl pravesti. Po- 
sumobilizavo klausytojų dė- cius ne tik patyręs dirigen- 
mesį, pasigavo jų mintis ir tas. Savo “Tulpėmis” jis pa
jausimus daugelyje uždegda- sirodė kaip turįs sugebėji
mą naują energiją. mų kompozitorius, <o parin-

Sekė atskirų solistę-pasi,,kimu šiam koncertui ne
rodymai: Petras Kkvaliaus- rių' kurie atltiko ir laikul 
kas, Jonas Curas, Jonas Ro-,ir kiekvien0 muzikalinio vie- 
manas turi stiprius ir dis- neto JS«oma ir “Vbėms, 
ciplinuotus balsus bei muzi-1 Parodž savo Plažias muzika' 
kalinį pajautimą. Nežiūrint,
kad kasdieną jiems tenka

lines žinias.
Muzikos akordai ir dainų 

garsai siūbavo publiką. Kai 
pabaigoje buvo giedami A- 
merikos ir Lietuvos himnai,

dirbti šiaip jau vyrų darbi
ninkų darbai, jie randa lai
ko pasiruošti puikiems kon- 
ceriams ir publiką žavėti 6icd<*>- orkestro Parimu 
skambia daina. Solistė Ge- ne tik chorai' bet ir visa 
novaitė Giedraitienė scenoje Publika' Net ir kai šokiai 
pasirodžiusi su ekspresingo- būriais susimetę
mis Kaėanausko ir Strauso1 sal{s Pakraščiuose žmonės 
kompozicijomis, —------- traukS ''Ctuviškas dainasdainomis, 
jas išpildė ir su aukštu me 
nišku sugebėjimu ir su ža

Dabar supratau — kol bus 
gyva lietuviška daina, bus

viu artistiškumu, pelnydama ^vi ir lietuviai. Lietuviškos
daug simpatijos klausyto- daino3 Sar8ai <aten8s žadin’ 
juose. Pažymėtini ir atskirų « ir Jaunojoje kartoje ne-
chorų pasirodymai. Raudo 
nai apsirengusių, su balto-

nutilstantį tėvų krašto mei
lės jausmą. Dabar aš supra-

mis kamžikėmis bernaičių - tau- kodžl Pazulini garsą 
altoriaus tarnautojų - cho- Pelnąs rašytojas Goetė kai- 
ras, jau vien savo simpatin- bėjo.
ga išvaizda pelnė prielanku- ~ Turėtumėte kasdieną 
mo. Nors pradžioje “Paeis įklausyti nors trumpos dai-
Angclicus” ir buvo truputė- nclčs garaua •' Pr‘
lį jaučiamas lyg nuovargis
balsų vaikučių, kurie dažnai Kova mokesčių
net prieš koncertus mėgsta . . .
gatvėse išsiklegėti, bet to- KldUSIITIll
liau balsai išsilygino ir ypač Springfielde legislatūroje
Petrausko “Kaitink šviesi vyksta kova gubernatoriaus
saulutė” parodė, kad tokie Green iškeltu naujų mokos-

čių (taksų) klausimu. Ne
paisant smarkaus priešini
mosi, gubernatorius tikisi 
laimėti.

Ypač priešinamasi taksuo

bernaičių chorai sugeba su
sirinkusius žavėti ne tik mie
la išvaizda, bet ir jausmin
ga daina. Raudoname kamie
ne pražydusių baltųjų rožių
— tokia moterų choro uni- ti cigaretes ir didinti mo 
forma — pasirodymui buvo kesčius už svaigalus, 
parinkta puiki liaudies me- Tas yra menkniekis, sako, 
lodija “Giedu dainelę”, kuri pašaliniai stebėtojai. Reikia 
gražiai atitiko jų balso tem- palaukti kongrese svarsto 
brui ir buvo gražiai išpil- mų naujų federalinių mokės 
dyta, lygiai kaip ir dvi kitos čių. Greitai nebus jperka- 
liaudies dainos. .mas nei alus, nei cigaretės.

NAMAI NUDAŽYTI PER 3% MINI TAS

t “f iraugitb“ Acme telephoto j

Kansas City, Mo., 114 vyrų per 3*4 minutas nudažė čia vaizduojamus medinius 10 
kambarių turinčius namus. Tuo būdu atliktas rekordas.

Iš Garfield Parko 
lietuvių veikimo

Balandžio 13 d., Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th avė., Gar
field Parko Liet. Vyrų ir 
Moterų Pašalpos Klubas lai
kė paprastą mėnesinį susi 
rinkimą.

Pirm. G. Medelinskas, ati 
daręs susirinkimą, pabrėžė: 
“iš eilės jau bus ketvirtas 
šių metų susirinkimas ir jau 
mirė 3 klubo nariai: Dan 
Brazas, Kaz. Boyenevskis ir 
Anelė Gaubas” ir paprašė 
pagerbti mirusius minutės 
susikaupimu.

Raštininkė pranešė, kad 
serga M. Paulikienė ir J. 
Zubavičius. Iššaukti ligonių 
lankytojai pripažino juos 
sergančiais. J. Zubavičius y 
ra senas klūbietis, rodos, ir 
klubo steigėjas.
Nubalsuota išrinkti kitas 
priminta pikniko reikalai. 
Piknikas įvyks gegužės 25 
d., Kubaičio ūkyje.

Pirm. pranešė, kad rezig
navo klubo korespondentas. 
Nbalsuota išrinkti kitas. 
Taip ir padaryta.

Pakeltas klausimas — per 
vasarą laikyti susirinkimus 
11 valandą. Nubalsuota nuo 
gegužės mėnesio iki rugsėjo 
mėnesio susirinkimus laiky
ti 11 valandą ryto toj pa
čioje vietoje ir tą pačią die
ną, t. y. kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio.

Kadangi sus-mas buvo Ve
lykų dieną, tai daugelis pa
siruošę į svečius ir skubinos 
namo. Kad ir švenčių dieną, 
vis tik narių atsilankė susi- 
rinkiman nemažai.

Kl. korespondentas

Šis-las iš Cicero7
Nors oras atšįla, žolė ža

liuoja, vienok nuo parengi
mų svetainėse sunku skir
tis. Štai, Velykų parengimas 
Raudonos Rožės Klubo išė
jo menkas. Visi sako: oras 
per šiltas. Gal ir taip. “Bun- 
co party” klier. A. Zakaraus 
ko naudai parapijos svetai
nėj, pilna žmonių — liks 
gražaus pelno. Už poros die
nų kita “bunco”, parapijos 
svetainėj, R. K. Susivieni
jimo vietinės kuopos. Žmo
nių labai mažai. Atrodo, jog 
patys nariai neremia savo 
parengimų.

šeštadienio vakare šau
nios vestuvės Palubino su 
Rimkaite. Rimkai seni vie
tos gyventojai, geri parapi- 
jonai, turi plačią giminę, 
daug draugų. Vestuvių pro
ga susirinko daug svečių. 
Visi linkėjo jauniesiems lai
mingo gyvenimo. Gaila, jau 
nojo tėvas Palubinas vestu
vių puotoj negalėjo daly
vauti, nes randasi ligoninėj. 
Rengiasi prie operacijos. To
kiu būdu vestuvių linksmy
bės buvo lig prislėgtos.

STOCKHOLMAS. — Nerve 
gijos miestai Stavanger ir 
Haugesund verčiami sumo
kėti 300,000 kronų baudą už 
sabotažą.

visiems prieinama mokykla. 
Skaitant “Draugą" galima 
daug išmokti, daug sužino
ti. i

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47 th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING — i

Darbas Pilnai Garantuotas

HOLSE or C AR RADIOS

SUGEDO RADIO?... •

Šaukite Yards 4693

IHARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES UETUVIJĄ
Vieninteliu Vakariniu Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
I’ENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

L. Vyčių šokių
vakaras

Cicero. — Vietinė L. Vy
čių kuopa bruzda, lyg bite
lės, nes, metiniai šokiai, pa
vadinti “Third Annual Lazy 
Daisy Dance”, bus parapijos 
svetainėje šeštadienio vaka
re, balandžio 26 d.

Rengimo komisija ir visa 
kuopa nuoširdžiai kviečia 
jaunimą ir visus rėmėjus, 
nes prie geros Ron Chcnncll 
orkestros visi galės smagiai 
laiką praleisti.
.. Komisija susideda iš žy
mių kuopos veikėjų: Flo- 
rence Arbir, Frances Kish- 
kunas, Loretta Paulaitis, Vi
olet Miller, Jonas Kasulai- 

' tis, Stanley Kishkunas, Juo-I zapas Milašauskas, Jonas 
Šeputis ir Vincentas Brozas.

Plunksna

Prez. Antano Smetonos 
Bankietas

Sekmad., Gegužio 4 d., 1911,
Palmer House Viešbutyje
Bilietus dabar galima įsi

gyti sekančiose vietose:

J. Mackevičius, Standard 
Fed. Savings and Loan Ass., 
Šaeramento ir Archer Avė., 
VIRginia 1141.

Dominikas Kuraitis, Milda 
Buick Sales, 907 W. 35th St., 
LAFayette 2022.

Joseph F. Budrlk, 3009 S. 
Halsted St.,- YARds 3088.

p-nia Ona Kiras, 3261 S. 
Halsted St., VICtory 0353.

Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė., CANal 8010.

J. P. Rakštis, 1900 S. Hal 
sted St., CANal 9114.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., CANal 8500.

A. Vanagaitis, 6755 South 
VVestern Avė., tel. GROvehill 
2242.

Metropolitan State Bank, 
A. Valonis, 22nd ir Cermak 
Rd., CANal 1955.

Dr. Atkočiūnas, 1446 So. 
49th Court, Cicero, 111., tel. 
Cicero 4276.

P-nia K. Sriubiene, 1315 
S. 50th Avė., Cicero, III., tel. 
Cicero 6222.

CONRAD

Fotografas
Studija jungta pir 
mos i ii.šh-s su mo
derniškomis užlaido
mis ir i Ioi I > wood 
švnsoiuis. Darbas

t ani uotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENtilcuood 5889 

Kės.: - ENGlevvood 5840

PLATINKITE “DRAUGĄ

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

CLASSIFIED
NAMAI, l'AKMOS llt BIZNIAI
Kreipkitėu j iltim. kuriu norite pirk

ti, greitu! parduoti ubu, išiuuinytl 
ki> tiktai turite. Tuipct ulutoiue nuu- 
Jus namus i'riiuisiuie Jūsų beitų 
liauni i uiuinitM. Taisome aus na
mus. ? p-kniciavinias vėliai,

ItAIK.I il M \|{Q| 1.1 I i; BAKUI-: 
llt AIT IINKl.ll

M urun.ii biingalous. kainos nuo 
Il aui ir suksi-uiu, 6 linin i i.n Sb.uiO 
n a iiU.s, mu. | l la i m i I. , i., i $11,500 
ir aukščiau. 7 10 lietų $21,500 ir 
aukščiau 12 blziiluvų namų nuo 
J'l 'Oo ir aukščiau. 17 medinių ku
odžių. Kuinus nuo $2700 ir aukš. 
ir namai Katultu pirkti ant lengvų 
ibiuokejmų. Kreipkitės pas:

CHAKI.I.S B. SI KO.UShIS, 
CO.MI’ANV,

IIII21 So. Uesterii Avė. 
KEPiiblie 3713; Vakarais Vnispeet 
0170.

PARDAVIAU I NAMAS
4 fintai po 5 kambarius. Geroj vie
loj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
tukurių linijos. Raudos $100.00 j 1118- 
ut-sj. laibai pigi kaina Lietuviui bus 
dtodamu nuolaida. Krelpkit&t pas 
sa,įninku aut 2-tro unkšto Iš užpa
kalio. 10753 Suuth \\abu.-h Avė.

BARDAI IMI I ltlIKMIN Vs

Bardas iiuui S pp. prekinis kt-isas. 
su 12 pp. Ii-nty įlomis; Gaziniš pe- 
i uis su 3 kept litais; du stalai ir I 
di ską. I’igiai. Kreipkitės: 17 IS Mest 
IMIIi Street.

KIIKAIINI. \ I.IETI VAITF:
K.N YGVEDfc

Iteikulinga katalikė lietuvaitė knyg- 
•edė šv. Kazimiero Kapinių ofisui. 
Turi boti priimni, prityrusi knygų 
vedime, mokanti angliškai ir lietu
viškai. Kreipkite^ asmeniškai i Ka
pinių ofisą: llltli ir (Tutvfnrd Ate,. 

Telefonas: BEVerley (1021

OUINTOPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
Mothar—Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the first sigr. of the Dionnc Quin- 
tuplets catching eolil—their chests and 
throats are rubbed with Children'a 
Mild Musterole— a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
childrcn’s colds and resulting coughs.

The Quints have altvays had the 
best of care, so mother—you may be 
aršu red of using just ahout the BEST 
produet made tvhcn you ūse Mustorolo. 
MORE than nn ordinary “salve”— 
itaimuig, boothing llustcrolc holp; 
break up local eongestion. Also made 
in Regular and Extra Strongth for 
those prtferring a stronger produet.

Ne vienu kirčiu medis nu 
kertamas.
==========A

Išveziojnnic 
po VlšQ 
Chicago

N. KANTEK. Sav.

KEM K CI E 
SENA 

LIETEVIŲ 
URAEGA

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. ItOELEVARII OO1 t

i
I

I

ItINTNG ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BI IIRtMI.M SETS 
— KEGS — KABIOS — RE- 
EK1GERATORS — VVAsUERS — 

&1ANGELS — STOVĖS.
All NaUonally Advcriiaed Itema.

V

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rudinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

licz. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

80G IVest 31 st Street 
Chicago, III. 

Tclefonuokite:
VICtory 16 9 6

Wii

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Mokesčiai didėja, nes 
piliečiai nieko neveikia

Taxpayers Federation of dešimtys. Pasirodo, kad jie 
Illinois ekzekutyvis sekreto- mokesčių didinimais nesiin- 
rius Thomas E. Fiske už mo- teresuoja, tik aimanuoja, 
kesčių didinimą kaltina ne Kai politikieriai pastebi, 
politikierius, kurie pertek- pas piliečius tokią apatiją, 
liuose gyvena, bet pačius jie dar smarkiau pasidrąsi- 
piliečius, kurie tuo klausi- na juos spausti mokesčiais, 
mu nieko neveikia, bet tik Prieš rinkimus politikieriai 
aimanuoja. šaukia apie ekonomiką, ža

Fiske paduoda eilę pavyz- da mokesčius ne didinti, bet 
džių apie piliečių neveikią, mažinti, o po rinkimų tie 

pažadai pasirodo vien muilo 
burbulas.

Anot Fiske, per paskutinį
tinkamos organizacijos tuo- dešimtmetį visose J. A. Val- 
jau apie tai praneša mokes
čių mokėtojams piliečiams 
ir dažnai juos pakviečia į 
susirinkimus tuos klausimus 
svarstyti ir protestuoti.

Kas gi pasireiškia? Tas, 
kad retas kuris pilietis at
lanko susirinkimus. Kai rei
kia jiems susirinkti kur ma
siniai, jų sueina vos kelios

Kai iškeliami sumanymai 
didinti, arba kokius nors 
naujus mokesčius skirti, ati-

stybėse įvairių rūšių mokes
čiai padidėjo iki 10Q nuo-

Moters neatsargu
mas sukėlė gaisrą

Smarkus gaisras ištiko 
Electric garažą, 609 S. Wa- 
bash avė.

Septyni ugniagesiai sužeis 
ti ir apie 25,000 dol. nuosto
lių sukelta.

Gaisras iškilo dėl vienos 
moters neatsargumo.

Patarnautojas pripylė ga
zolino į moters automobilį 
ir ta autoistė nelaukdama 
iki bus ištrauktas iš jos au
tomobilio kubiliuko vamz
dis, paleido automobilį. Šis 
apvertė pumpą ir gazolinas 
plačiai užliejo garažo aslą. 
Kitas neatsargus asmuo iš-

šimčių, o gyventojų skaičius f metė degantį cigaretą ir ga- 
ražas momentaliai užsiliep- 1 
snojo.

Tai įvykio anlrąjam gara
žo aukšte. Neužilgo suspro
go gazolinis kubilas.

Ugniagesiai sužeisti pir
mą j am aukšte jiems ten su- 
sispietus su šmirkšliais lie
ti vandenį.

NAUJAS SENATORIUS Aleksijonu Brolių ligoninės 
sukaktuvių iškilmės

Šiandien įvyksta trečioji 
ir paskutinė Aleksijonu Bro
lių ligoninės 75 metų sukak-

popiet pokylis įvyko kuni
gijai.

Chicagos arkivyskupas gi- mu
tuvių iškilmių — deimanti- liai įvertina Aleksijonu Bro
nio jubiliejaus diena. J. E.1 lių religinį ordiną ir jų kil- 
vyskupas Hoban iš Rock-. nią tarnybą žmonijai. Pažy-

X M. Petrauskienė su du
kterim Elena (slauge), gyv.

Planuoja kolektuoti 
sena aluminą

Aluminum Company of
America planuoja visoj ša
ly kolektuoti seną aluminą,

tą pat laikotarpį priaugo 
vos 10 nuošimčių.

1932 metais federalinių 
mokesčių buvo 1,788,000,000 
dol. 1940 metais jau 
5,566,000,000 dol. Šiemet bus 
apie 7,126,000,000 dol.

(."Uiaugas” Acme Telephoto) 

Gen. Andrew Jackson 
Houston, kurį Texas guber
natorius paskyrė federalinių 
senatorium. Jis yra garsaus 
gen. Sam Houston sūnus.

MACHINE OPERATOR, 
Automatic Screw (Gridley). 
$6.40 to $7.52 a day.

fordo pontifikuos 
koplyčioje.

Vakar ligoninės koplyčio- 
I je iškilmingas mišias ponti- 
fikavo J. E. vyskupas W. D. 
O’Brien, Chicago arkivysku
pijos auxiliarus vyskupas. 
Popiet surengtos vaišės iš
imtinai ligoninės medikali- 
nio štabo nariams, medi
kams svečiams ir ligoninės 
geradariams.

Pirmąją iškilmių dieną, 
antradienį, J. E. Arkivysku
pas S. A. Stritch, Chicagos 
arkivyskupas, pontifikavo iš 
kilmingas mišias ligoninės 
koplyčioje. Tą pačią dieną

mišias mėjo, kad nors Aleksijonu 2156 W' 21 P1' yra iSvyku' 
sios į Maywood, Calif., svei
katos pataisyti. “Draugas”

institucijos, kaip paviršiniai 
atrodo, yra pagrįstos huma-
nitarizmu, bet tikrasis to dabar ^ms PraneSa' kas de'

dasi Chicagoj.

X Moterų Sąjungos 48 kp.,
Cicero, platina tikietus DL' 

rius brolis Angelus, C.F.A., v ~ ...6 ’ ’ K Gedimino 600 m. mirties
pranešė, kad 1940 metais li
goninė gydė ir slaugė 4,318 
pacientų per 76,062 ligoni
nes dienas. Iš tų pacientų 
buvo 2,415 katalikų, 1,458 
protestantai, 148 žydai, 84 
graikai ortodoksai ir 14 ma
hometonų. Be to, 218 pa
cientų nepriklausė jokiai re
ligijai.

visa pagrindas yra Dievo 
meilė.

Ligoninės administrato-

Žuvo jaunas lietuvis
Jolieto apylinkėje suteš- 

kėjo automobilis smogęs į 
Elgin, Joliet and Easteni 
geležinkelio patiltės konkre- 
tinį stulpą. Automobiliu va

kurs reikalingas įvairiems | žiavo A,bertaa Grikštas, 23
gaminiams, kadangi daug 
alumino reikalinga šalies 
ginklavimuisi ir kitiems rei
kalams gali pritrūkti ištek
liaus.

Minėtos kompanijos sub
sidijuojama Aluminum Cook 
ink Utensils kompanija už
siims seno alumino kolekta- 
vimu. Paskirti vyrai eis per 
namus ir rankios senus alu
mino puodus, indus ir inde
lius. Už tai bus atlyginama 
kitokiais naudingais daik
tais.

m. amž., iš Rockdale ir Miss 
Caroline Bernadyn, 19 m. 
amž., iš Jolieto.

Grikštas vietoje žuvo, o 
mergina sunkiai sužeista. Ji

, The rate of pay indicated 
Vieni sužeistieji paimti į iabove is on the basis of a

Aleksijonu brolių ligoninę, 
kiti — į St. Luke.

Reikalingi darbininkai

Apskritis kalta miestui
Chicagos miesto kontrole

ris Robert B. Upham prane
šė miesto advokatui Barnett 
Hodes, kad Cook apskritis 
yra kalta 461,357 dolerius.

Evanstone politinis 
triukšmas

Chicagos priemiesty Evan 
stone kilo politinis triukš
mas. Naujai išrinktas mies-

$5.60 a day. (For filling the 
position of Tool Chaser). 

The rate of pay indicated 
paimta į Šv. Juozapo ligoni- above is on the basic of a

five-day forty hour week. At 
present the Rock Island Ar
senai is operating on a six- 
day, forty eight week; pay 
for work in excess of forty

U. S. Civil Service komi- , hours during a week will be 
sija skelbia šiuos kvotimus: paid at the rate of time and 

TOOLKEEPER, $4.80 to one-half.

nę, Joliete.

T .

Mirė prekybininkas 
Rothschild

Chicagoj mirė prekybinin
kas Maurice L. Rothschild, 
76 m. amž. Iš Vokietijos į 
Chicagą jis atvyko 14 m. 
amž. ir čia savo apsukrumu 
prasigyveno.

Trijų dienu laukimas 
panaikintas

Ulinoiso gubern. Green 
pasirašė legislatūros praves
tą bilių, kuriuo panaikina
mas trijų dienų laukimas 
gauti santuokos leidimą po 
paduoto pareiškimo leidimą 
gauti. Pasirašytas bilius įsi
galios šiemet liepos 1 d.

Vedybos
Gautas leidimas tuoktis: 

Algird Gustaitis, Della
Yurmon, 27—23.

five-day forty hour week. 
At present the Rock Island 
Arsenai is operating on a 
six-day, forty-eight week; 
pay for work in excess of 
forty hours during a worE 
week will be paid at the 
rate off time and one-halt.

Applications mušt be on 
file before the close of busi- 
ness on May 1, 1941.

Place of Employment: Or- 
dinance Service, War De
partment, Rock Island Arse
nai, Rock Island, 111.

| Place of Filing Applica- 
i tion: Secretary, Board of 
U. S. Civil Service Exami- 
ners, Rock Island Arsenai, 
Rock Island, III.

Applications will be receiv 
ed until further notice.

Place of Employment: Or- 
dinance Service, War De
partment, Rock Island Ar
senai, Rock Island, 111. i

Place of Filing Applica- į 
tion: Secretary, Board of 
U. S. Civil Service Exami 
ners, Rock Island, Arsenai, 
Rock Island, III.

Tas yra už įvairių valstybi- to mayoras S. G. Ingraham 
nių bylų nagrinėjimus mies-' paskyrė tris naujus depar- 
to teismuose 1940 metais. ' tamentų viršininkus. Tas ne 

Miestas tą skolą gali iš- Į patinka jo priešininkams ir 
kolektuoti iš apskrities tik keliamas triukšmas. Nuro

doma, kad naujas mayoras 
negalįs keisti kaip tinkama 
departamentų viršininkų.

teismo keliu. Tas bus ir da
roma.

Jaunuolių savaitė 
Chicagoj

Ši savaitė Chicagoj, kaip 
anksčiau apie tai buvo pra
nešta, yra jaunuolių savaitė.

Vakar keturiolika jaunuo
lių per porą valandų City 
Hali buvo paėmę į savo ran
kas miesto valdžios vairą. 
Iš jų vienas buvo miesto 
mayoras, o kiti — įvairių 
departamentų viršininkai.

Kalbės prieš įsikišimą 
karan

Į Chicagą atvyksta sena
torius Burton K. Wheeler, 
dem. iš Montana. Jis kalbės 
prieš Amerikos įsikišimą į 
karą masiniam susirinkime 
Chicago Arena sekmadieni 
popiet.

Traukinio suvažinėtas
Rock Island geležinkelio 

traukinys sudaužė automo
bilį, sustojusį ant bėgių 100 
place, arti Vincennes avė.

Žuvo Peter Post, 70 m. 
amž. plumberis, 337 W. 102 
gat- viai

PLATINKITE “DRAUGĄ’

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth, III. Tel. Oak L*wn 193-J-l

ALI M AKIS - NIW ... RIBUIIT

TYPEVVRITERSANO
A D D I fl G MACHINES

— SMAll MONTHIY ^ATMINTI — 

AU MAKIt
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

L“ THAT LITTLE GAME” iaur.B.t’ic.ruo»coT«.T^By B. Unk| VVOLK STUDIO
1945 West 35* Street

•ve aiamui c*aav •Mi-vaaa miw.hacmims •vasantii

+ CTAD typewriter 
company

ČIA GAl’SI 
greit, leng
vais 1.3mo- 
loėjlmais — 

Nl’O 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVING 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. ViftiMaKAzaak ROAD 

Tel.: CANAL 0887

Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauakaa, Sec.

turtas S1,000,000.00 
| VIM

PASKOLA *MOTMODERN NCJtZ

< dmpi.fi e
ADVANCED PHOTOGKAPflY 

IOUEST POSSIKI.E PKK ES 

l’HONE LAFAYETTE 2*1 I '0

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

■omu c. ooiBMArr,
,M W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
IITIMATII-FREE — DIMONSTK ATIOH

sukakties paminėjimo vaka
ro. Ypatingai pasižymi P. 
Zakarienė. Zakarai yra ži
nomi seni Cicero veikėjai.

X J. Simonavičienė savo 
namuose 4437 So. Taiman 
Avė., rengia kortavimo ir 
kauliukais žaidimo pramogą 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Statybos Fondui balandžio 
27 d., 2 vai. popiet. Įžanga 
35c.

X Dievo Motinos Sopulin
gos moterų draugija, Cice
ro, sako skaitlingiausiai bus 
atstovaujama sekmadienį 
DLK Gedimino sukakties 
paminėjime.

X Šv. Pranciškos Rymie
tės ir šv. Agotos — moterų 
draugijos, Town of Lake, 
savo susirinkimuose praeitą 
sekmadienį nutarė dalyvau
ti DLK Gedimino 600 metų 
mirties sukakties minėjime.

X Sesers M. Klaritos mu
zikos mokinių koncertas į- 
vyks balandžio 24 d., 7:30 
valandą, Gimimo Panelės 
Šv. parap. salėj. Įėjimas 25c.

i X B- Cicienienė ir A. Ri- 
midaitė šiomis dienomis pa
siuntė nemažą siuntinį rei
kalingų dalykų klier. Alb. 
Margevičiui, kuris mokosi 
Tokio, Japonijoj, seminari
joj ir ruošiasi misijoms.

X Charlotte Burba pirma
dienio vakare įvyko jauki 
“bridal shower party”. Su
sirinko didelis būrys vieš
nių, kurios sunešė daug gra 
žiu dovanų. Charlotte yra 
duktė žinomos veikėjos ir 
ARD centro valdybos narės, 
Frances Burbienės. Jaunasis 
V. Norkus yra iš Roseland. 
Vestuvės įvyks gegužės 4 d., 
Gimimo P. šv. bažnyčioje. 
Jauniesiems linkime daug 
laimės.

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

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos • v. v. — 8:30 r. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampu Crawford »nd Harrtaoa
Tel. KEDzle 7810

DR. PETRAS 
Vn.EIAIS,

AtHtovaa

The' Prudential Ins. 
Co. of America

u*.
175 W. JACKSON BLVD

SPITE A-1820 
Home Office: lfewark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. Califomia Avenue

Tel. IAFayette 0771
)

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!

nf-m DOCK W0PL 
Co«xaoAta 
Fiasout bsMLATTito Boahm 
CaMrniHtGMasamaa Boams

3orrVNbM-3OLM mw CumcFy

lUnlto-43ua ta Gmbc Pk

Hiavy
Parūpiname F.H.A. PankolintmtM 

ar UmokėJImtu.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiene 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Wu*houM: 9401 Bo. Stony lalsad Ava. tau

dmpi.fi

