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ANGLAI TEBEKOVOJA GRAIKIJOJ
t “IŠKALBINGUMO 

KĄSNELIS”
J. A. Valstybių senato ko

mitetas vasario mėnesį svar
stydamas Anglijos paramos 
bilių tarp kitų apklausinėje 
ir buvusį respublikonų parti
jos prezidentinį kandidatą 

t Wendell Willkie, kurio vykdo 
ma politinė kampanija buvo 
nepaprastai įdomi. Willkie 
komitetui pasisakė, kad per 
kampaniją kai kurie jo pa
reiškimai, taikomi oponentui 
prez. Rooseveltui, buvę ne 
kas daugiau, kaip tik “iškal
bingumo kąsnelis”. Vadinasi,

| jie buvo nenuoširdūs ir dvi
prasmiai. Tas neįtikėtina, 
bet tas “iškalbingumo kąsne 
lis” įrašytas senato rekor
duose.

VVILLKIE ĮSIŽEIDĖ
Seattle, Wash., vyskupijos

* vyskupas G. Shaughnessy 
Prisikėlimo dieną per pamo
kslą už tai nupeikė buvusį 
kandidatą Willkie. Jis įsižei
dė ir reikalavo, kad tas bū
tų atšaukta. Vyskupas ne tik 
to nepadarė, bet dar per 
spaudą jį nupeikė.

t Kandidatas Willkie turėjo 
būti krikščionis džentelmo- 
nas, sakė, vyskupas. Siekda
mas didingos ir garbingos 
prezidento vietos jis turėjo 
būti nuoširdus savo įsitiki
muose, jo žadėjimai ir parei
škimai, turėjo būti rimti ir 
griežti. Dabar pasirodė, kad

I jie buvo dviprasmiai ir viliu 
gingi, nes tik kaip “iškalbin
gumo kąsnelis”.

KATALIKYBĖ
JUGOSLAVIJOJE

ą Prieš vokiečių įsiveržimą į 
Jugoslaviją tenai buvo 6,031, 
156 katalikai — Vakarų ir 
Rytų apeigų (ritu). Buvo 26 
bažnytinės jurisdikcijos, 
tarp kurių trys apaštališkos 
administracijos. Jos visos 

t buvo paskirstytos į 230 de
kanatų. Buvo 1,975 parapi
jos ir 150 misijų. Darbavosi 
1,881 docezinių kunigų ir 
244 vienuoliai kunigai. Buvo
I, 709 bažnyčios ir 4,258 ko
plyčios.

Kadangi Jugoslavijos val-
B stybė skaldoma, tad ten ir 

bažnytiniam patvarkyme 
įvyks žymių atmainių.

NĖRA PRASIMANYMAS
Londono katalikiškas lai-

* kraštis The Tablet rašo, kad
B. J. A. Valstybių katalikai 19- 

17 metais nebuvę priešingo 
Amerikai įsivelti į pasaulnį 
karą. Girdi, kas sako priešin
gai, tas paduoda tik papras-

t tą prasimanymą.
The Tablet paduoda ištrau

ką iš Amerikos katalikų vys 
kupų atsišaukimo, išleisto 
1917 m. balandžio 18 d. Vys-

Graikai negavo 
U. S. paramos

ATĖNAI, balandžio 24 d. 
— Patikimi šaltiniai prane
ša, jog vokiečių kariuomenei 
besiartinant prie Graikijos 
sostinės, Atėnuose graikai 
karčiai pastebi, jog Ameri
kos pažėdotoji parama Grai
kijai nepasirodė. Nors grai
kai Amerikoje buvo užsakę 
milijonų dolerių vertės ka
ro reikmenų ir bent du lai
vai buvo išplaukę iš Ameri
kos su Raudonojo Kryžiaus 
parama, bet iki šiol niekas 
Graikijos nepasiekė.

Parama daugiausia pasi
reiškė pinigais, kurie šiuo 
momentu mažos reikšmės te
turėjo.

Bendrai graikai įsitikinę, 
jog parama turėjo kas nors 
daug anksčiau pasirūpinti.

LONDONAS, balandžio 24 
d. — Šiandie Anglijos spau
da ir visuomenė puola Chur- 
chillą ir jo vyriausybę ir rei
kalauja kaip galima ankstes 
nio pasiaiškinimo, kodėl an
glai taip greitai Graikijoje 
pralaimėjo ir kas daroma, 
kad būtų išgelbėta Anglijos 
kariuomenė Graikijos kovos 
laukuose.

Visuomenės nepasitenkini
mas daugiausia nukreiptas | 
prieš užsienio ministerį Ede
ną.
Nepavykusi misija.
Įtakingoji spauda pabrėžia, 

jog Edenui buvo pavesta su 
daryti tamprią sąjungą iš 
Turkijos, Graikijos ir Jugos
lavijos, tačiau šios misijos 
jis neįstengęs atlikti.

Šie pralaimėjimai Balka
nuose galį dar labiau pasku
binti Turkijos susitarimą su 
Vokietija. Diplomatiniai šiuo 
gsniai turį pranešimų, jog 
Vokietija pareikalavusi iš 
Turkijos pilnutinės Dardane 
lių ir Bosforo kontrolės ir už 
tai pažadėjusi dalį G/ąikijns 
Trakijos.

kupai tuo atsišaukimu karš
tai remia prez. Wilsono vy
riausybę, paskelbusią karą 
Vokietijai, ir žada katalikų 
paramą.

Reikia pažymėti, kad nėra 
prasimanymas, nes kaip ka
talikai, taip ir visi kiti Ame 
rikos gyventojai buvo griež
tai nusistatę prieš karą 1917 
metais, lygiai kaip šiandien 
yra griežtai nusistatę. Kaip 
karas buvo paskelbtas, vys
kupams nebuvo jokios išei
ties, kaip tik remti vyriau
sybę.

Karas buvo paskelbtas 
bal. 6 d., o vyskupų atsišau
kimas buvo išleistas bal. 
18.

Vokietijos augimas
THE AXIS—1941

NAPOl FON—1812
1,134 000 5quare Miięs

C'Draurai,” Acme telephotol
Užkariavęs Jugoslaviją ir Graikiją Hitleris savo kariniais žygiais pralenkė ir garsų 

Europoje užkariautoją Napoleoną, jei prijungus dar ir Afrikoje jo laimėjimus. Žemė
lapiu rodoma, kaip Europa užkariauta.

AmerikojPijus XII ragina 
melstis taikai
VATIKANO MIESTAS, ba

landžio 24 d. — Šiandie Po
piežius Pijus XII tretį kartą 
kreipės į tikinčiuosius, kad 
jie melstųsi už taiką.

Savo laiške kardinolui Lui 
gi Maglione, Vatikano valsty 
bės sekretorui Popiežius 
prašo katalikus pašvęsti ge- 

karo laivas Scharnhorst taip Sužės mėnesį maldoms už

Pasaulyj

NEW YORKAS. — Vokie 1 
tijos radio šiandie praneša, 
jog esą patikrinta, kad Grai
kijos kariuomenės kapitulia
cijos metu Italijos kariuome 
nė nebuvo įžengusi Graikijos 
teritorijon.

LONDONAS. — Manoma, 
jog Vokietijos 26,000 tonų

sužalota, jog vartojimui ne
tinkamas. Jį pataisyti imsią 
kelis mėnesius.

MEXICO CITY. — Meksi
ka paskyrė $14,000,000 patai 
syti Tampico ir Obregon uo-f
stus, kad jie būtų tinkami 
laivyno bazėms.

MEDAN, Sumatra. — Olan • 
dijos Rytų Indijos sankcio
navo 10,000 tonų gumos per 
siuntimą Jungtinėms Valsty
bėms. Guma bus panaudota 
rezervui.

KAIRO. — Paskutinieji 
pranešimai sako, jog Graiki
jon Anglija buvo pasiuntusi 
40,000 kariuomenės. Viena 
divizija motorizuotos kariuo
menės ir dvi pėstininkų divi! ro ir Makedonijos kariuome- 
zijas. nė besąlygiai pasiduotų.

taiką.
“Jei mūsų maldos ir troški 

mai dar nesulaukė rezultatų, 
kurių mes troškome, mūsų 
pasitikėjimas Dievu neturi 
sumažėti”, pažymi Popiežius.

Mussolini sveikina
italų kariuomenę

ROMA, balandžio 24 d. — 
šiandie Mussolinis pasveiki
no Italijos, kariuomenė už 
jos pasišventimą už žygius 
baigiant Italijos karą Balka
nuose.

“šeši mėnesiai kruvino pa
sišventimo”, pareiškė Musso 
linis, “suteiks Italijos kariuo 
menei naujos garbės”.

Italijos oficialioji žinių 
agentūra tvirtina, jog gen. 
Papagos, Grakijos kariuome 
nės vadas per kariuomenės 
komendantą prašęs, kad Epi

VVASHINGTONAS. — Šian
die iždo sekretorius Morgen- 
thau kreipės į kongresą, kad 
būtų paskirta $3,500,000,000 
taksų, sustiprinta apsaugos 
industrija ir sudaryta apsau 
ga prieš kainų kėlimą.

•
NEW YORKAS. — Col.

Charles A. Lindberghas pa
reiškė, jog Anglija laukianti, 
kad Amerika pasiųstų ka
riuomenė, kuri nuspręstų 
Anglijos laimėjimą.

SAN DIEGO. — The Buil- 
ding Trades komsija šiandie 
praneša, jog AFL statybos 
darbininkai pradėjo streiką 
apsaugos darbuose. Streikai 
iškilo darbininkams reikalau 
jant didesnio atlyginimo.

NEW YORKAS. — Jei pa 
bėgęs vokiečių lakūnas Sa
ron Franz von Werra nepasi 
rodys Ellis Island teisme, 
Vokietijos konsulatas gali 
prarasti $15,000 užstatą.

•
SPRINGFIELD, III. — šian 

die priimta gub. Green pasiū 
lymas uždėti 2 centų taksus 
cigarėtams. Įstatymas pri
imta 112 balsų prieš 17.

Dalinai debesuota ir šilčiau. 
1 Pietvakariai vėjai.

Vokiečiai dar nepralaužė 
Termopilų fronto

Suimta 30 tankų, Berlynas 
Nacių atakos susilpnėjo

LONDONAS, balandžo 24 
d. — Autoritetingi anglų 
sluogsniai tvirtina, jog ang- 
glų kariuomenė Graikijoje 
nepasitraukė iš Termopilo 
fronto ir tebeslaiko prieš vo

U. S. PRAPLĖS
ATLANTO
SAUGOJIMĄ

VVASHINGTONAS, balan
džio 24 d. — Pranešama, jog 
šiuo metu Jungtinių Valsty
bių laivynas planuoja praplė 
sti laivyno patraliuojamas 
sritis šiauriniam Atlante. Jei 
šie naujieji planai būtų pri
imti, Amerikos laivynas pra 
dėtų patroliuoti pusę šiaurės 
Atlanto.

Manoma, jog tuo būdu bū 
tų palengvinta anglams ko
va jūrose prieš vokiečius.
Neoficialiai pranešama, jog 

pagal planuojamą patroliavi- 
mą Amerikos laivams būtų 
pavesta saugoti Atlanto van 
denis apie 1,000 mylių plo
čio.

La Guardia Kanadoj
Antradienį Kanadoj lankė

si New Yorko majoras ir 
bendrojo Amerikos-Kanados 
apsaugos komiteto pirminin
kas La Guardia. Kalbėda
mas apie bendrąją apsaugą 
La Guardia pareiškęs, jog 
praplėtus Atlanto patroliavi 
mą būtų išvengta nemalo
naus klausimo apie lydimuo 
sius laivus.

Sąryšyj su La Guardia 
kalba kai kurie Kanados 
sluogsniai spėlioja, jog Ame
rika netrukus pradės lydėti 
Anglijon gabenančius karo 
reikmenis laivus savo karo 
laivais iki Atlanto vidurio.

Spauda reikalauja 
grąžinti Lavalį

VICHY, balandžio 24 d. — 
Atvykus Paryžiun viceprem
jerui adm. Darlanui Pary
žiaus spauda atnaujino rei
kalavimus, kad Prancūzijos 
vyriausybėn būtų sugrąžin 
tas buvęs vicepremjeras La- 
valis.

Įtakingi laikraščiai įžangi 
niuose straipsniuose nurodo 
Vokietijos laimėjimus, ypač 
paskutinįjį Balkanuose ir pa 
brėžia, jog laikas būtų kad 

i "valstybė ir žmonės pasirink 
tų vyrus, kurie dalykus aiš
kiai pramatė praeityje”.

kiečių atakas.
(Anksčiau vokiečių šaltinių 

pranešimai buvo pareiškę, 
jog naciai pralaužė Termopi 
lo frontą ir žygiuoja Atėnų 
linkui).

Anglų komunikatas iš Kai 
ro sako, jog “Graikijoj va
kar mūsų kariuomenė susi
tiko, priešą, bet svarbių su
sirėmimų neįvyko”.

Anglai nepasitraukė
Anglai griežtai užginčija 

pranešimus, jog britų kariuo 
menės kairysis sparnas pasi 
traukė.

Jie taip pat nenori tikėti, 
kad vokiečiai būtų užėmę 
Graikijos salą Lemnos, kuri 
dominuoja įėjmą į Dardane- 
lius. (

Vėliausieji pranešimai pa
stebi, jog vokiečių atakos 
ant anglų linijų sumažėju- 
sios, bet aršios kovos tebe
vyksta visam fronte. Iš pas
kutiniųjų pranešimų, aškų, 
jog dedama visos pastangos, 
kad fronto liniją išlaikyti 
kiek galima ilgiau ir pasi
kliauti laivyno pasekmingu- 
mu išvalyti jūras.

Suėmė 30 tankui
BERLYNAS, balandžio 24 

d. — Vokietijos karo vado
vybė praneša, jog vokiečių 
kariuomenė pasiekė anglų po 
zicijas prie Termopilo.

Tarp Larisos ir Lamijos, 
pasak karo vadovybės, suim
ta 30 anglų tankų.

Iš paskutiniųjų Vokietijos 
karo vadovybės pranešimų 
neatrodo, kad vokiečiai būtų 
pralaužę anglų frontą prie 

, Termopilo.
Apie kapituliaciją

Apie Graikijos Epiro ir 
Makedonijos kariuomenės 
kapituliaciją italai buvo pra 
nešę, jog graikai pasidavė 
11-tajai italų armijai. Tuo 
tarpu šiandie voKiečiai pra
neša, jog graikai apie kapi
tuliaciją pradėję tartis su yo 
kiečiai dar balandžio 20 die
ną.

Oficialus pranešimas iš Sa 
lonikos sako, jog karas tarp 
graikų ir italų pasibaigė va 
kar 6 vai. vakare, kai suda
ryta taika prie Salonikos.

Paskutiniuoju laiku skel
biama, jog pagal šią sutartį 
pasidavė apie 150,000-180,- 
000 Graikijos kareivių.

Vokiečių šaltiniai pabrė- 
i žia, jog šiuo laiku anglai sku 
ba išsikelti iš Graikijos ir 
kareiviai skubomis gabena
mi iš mažesnių uostų mažais 

. laiveliais.
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DETROIT, MICH., - EAST SIDE LIETUVIAI MINI DVIGUBA SUKAKTI
Sekmadienį didelės iškilmės Sv. Jurgio parap.: 
ryta bažnyčioje, vakare Am. Legion salėje
BRUOŽAI 16 ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS 33 METŲ 
GYVAVIMO

1908 m. kun. K. Valaičio 
iniciatyva susirinko būrys 
Detroito lietuvių, norinčių į- 
steigti parapiją, kad galėtų 
aprūpinti save sielos reika
lus. Visiems pas-tarus nu
organizuota Šv. Jurgio pft- 
rapija ir tais pačiais meteis 
kun. K. Valaič .• ii p.uapijo- 
nų rūpesčiu ir darbštumu 
pastatyta maža bažnyčia rr 
mūrinė kle -mija Kun, K. 
Valaitis bu\u pirmutinis Šv. 
Jurgio parapijos klebonas,

SVEIKINAME!

i ją ir kompoziciją. Ten pat 
seminarijoje mokino ir ve
dė polifonijos chorą. Ame
rikoje per 3 metus studijuo
jant teologiją seminarijoje 
Orchard Lake, Mich., moki
no balsą, pianą, vargonus, 
choralą, vedė simfoniją ir 
labai skaitlingą klierikų ir 
studentų chorą. 1921 m. su 
atsižymėjimu baigė Detroito 
muzikos konservatoriją. Per 
18 metų diecezijos seminari
joje buvo vedėju per reko
lekcijas muzikos ir kunigų 
choro. Turi parašęs daug' 
kompozicijų, kurių dalis y-j 
ra išleista daugely rinkiniuo-' 
se ir “Muzikos Žiniose”.

Sekmadienio rytą iškil-' 
mingą sumą su asista laikys1 
pats klebonas jubiliatas kun.1 
J. Cižauskas. Pamokslą sa-1 
kys kun. J. Lipkus iš Grand 
Rapids, Mich. Po mišių bus 
atgiedota Suplikacija ir Te 
Deum laudamus.

Didelės iškilmės

kuris daug pasidarbavo ta- Kun Jjozas čižauskas> 
me darbe ir išbuvo iki 1915 Detroįt) Mich., lietuvių šv. 
m- Jurgio (East Side) parapi-

Antras klebonas buvo kun. jos klebonas, kuris šiemet 
K. Skrypka. Laikui bėgam., mini 20 metų klebonavimo 
augant lietuvių katalikų skai toj parapijoj sukaktį. Pa 
čiui, pirmoji medinė bažny- minėjimas rengiamas sykiu
čia pasirodė permaža, todėl au parapijos 33 m. įsteigi-’ pamįnėti 20 metų kuni- j 
klebono kun. K. Skrypkaus mo sukaktim sekmadienį, ba'gystgs kleb kun j B Ci_ 
ir parapijonų rūpesčiu pa- landžio 27 d. Kun. J. Gižaus- žausko ir 33 metų Šv. Jur- 
daryta planas naujai bažny- kas yra vienas žymiųjų lie- gj0 parapijos gyvavimo. Iš- 
ciai ir 1916 m. tapo pasta- tuvių muzikų - kompozito- j^įimes įvyks balandžio 27 
tyta didelė graži mūrinė rių, autorius daugelio baž-i d 5 val pOpįet) p. Veteranų 
bažnyčia. Kun. K. Skrypka nytinių giesmių ir tautinių svetainėj, Holbrook ir Mc- 
klebonavo nuo 1915 iki 1918 dainų, kurios Amerikos lie-1 Cougall
m. Jo vietą užėmė kun. F. tuvių chorų plačiai giedamos Programą išpildys Šv. Jur 

— dainuojamos.Kemėšis, kuris klebonavo 
nuo 1918 m. iki 1921 m. Kun.1 
F. Kemėšis, nors trumpai
klebonavo, bet gražiai su
tvarkė parapiją: prie jo bu
vo pastatyta puiki mūrinė 
mokykla ir iš senos bažny
čios padirbtas seserims gy

kainavo $16,000.00, bažny
čios išdažymas — $3,000.00, 
seserų namo pataisymas — 
$5,700.00, už gatves užmo
kėta $1,358.00, varpas ir
bokštas kainavo $800.00, ga-

gio parapijos choras ir ga
biausi solistai-ės. Kalbės or
ganizacijų, draugijų atsto-1 
vai ir svečiai atvykę iš ki-' 
tur : kun. J. Lipkus iš Grand 
Rapids, Mich., kun. V. Vaiš-1 
noraitis iš Custer, Mich.,

I kun. M. Daumantas iš Gi- 
rardville, Pa., kun. V. Ma-venti namas. radzius — $425.00, naujas . . .

1921 m. mūsų parapijoje pečius mokykloj — $815.00. sevlclus 1S Sv- Pet™ paJa' 
buvo įšventintas jaunas e- pataisymas seserų namo ir p^os Detroit, un. . ucas 
nergingas kun. J. Cižauskas, išcementavimas aplink sese- ls SaSinaw’ Mich., ir kiti. 
kuris, po kelių mėnesių, bu- rų namą ir kleboniją — $1,- Po Pr°gramos bus šokiai

191.00. Tas parodo, kad šv. ir Pa^nksminimas prie ge-
Jurgio parapijonai myli sa- ros or^estro6-

pasidarbavo. Jam daug te-Į vo bažnyčią ir remia para Kviečiame visus etroi ie

vo paskirtas parapijos kle
bonu. Per dvidešimts metų

ko nešti sunki našta, ypa- pįjOs reikalus. Su pagalba 
tingai per bedarbę, kuomet gerų ir duosnių parapijonų, 
beveik kiekvienas buvo pa- parapija šiandie drąsiai gar 

liestas krizės. Kad ir prie n pasidžiaugti vaisingais 
geriausių norų, parapijonai darbais,
nepajėgė tinkamai aprūpiu- Dttbartinls klfbonas

Kun. J. Cižauskas ne tik 
darbais, bet ir aukomis re
mia parapiją. Suorganizavo 
keletą labai naudingų drau 
gijų, k. t. mergaičių Soda- 
liciją, vaikinų Šv. Vardo dr- 
giją, Šv. Pranciškaus Vie-

, . - n x i nuolyno Rėmėjų skyrių, šv.
kenybe mažėjo. Per 20 metų T „ D- -•i- ffAortztnr. Jurgio Parapijas Rėmėjų

ti parapijos reikalų, nes iš
laidos buvo taip, kaip ir ge 
raišiais laikais. Dėl to, sun 
klausia našta krito ant kle-, 
bono pečių. Gal, daug naktų 
nemiegojo besirūpindamas 
apie taip didelę skolą. Bet, 
Dievui padedant, toji sun-

atmokėta $40,000.00 skolos Moterų Klubą, Panelės šv.

gerinimų visokiais būdais „ .. _
® . C. Y. O. parapijos jaunimoparapijos gerove,. Neminint klflbą„ .
visko, kiek nuveikta, paduo- . . ,, ~r 1 jo ir muzikos atžvilgiu. Per 

keletą metų vedė parapijos 
chorą, tokiu būdu daug pa
lengvino parapijai, nes ap
sėjo be vargonininko. Kun. 
J. Cižauskas yra vienintėlis 
lietuvis kunigas, kuris aukš
tai išsilavinęs muzikoje. Be 
lankant mokyklass Kaune, 
baigė pilną muzikos kursą 
Šv. Petro Bazilikoje pas a. 
a. J. Naujalį. Būnant semi- 

inarijoje, kaipo klierikas fi
losofijos, vedė milžinišką 
klierikų ir kunigų chorą. Pe
trograde pas a. a. C. Sas 
nauską per 2 metu studija
vo balsą, choralą, harmoni-

siu tiktai stambiausias su
mas: mokyklos padidinimas

Sveikiname!
Didž. Gerb. Dvasios Vadą 

kun. J. čižauską 20 m. ku
nigystės jubiliejaus proga ir 
prašome Dievo teikti stip
rios sveikatos, kad ir toliau 
galėtumėt sėkmingai dar
buotis Bažnyčios ir Tautos 
gerovei.

Ilgiausių metų!
Jonas, Veronika ir 
sūnus Juozas ūsoriai

čius dalyvauti iškilmėse. 
Nuoširdžiai kviečia —

Rengimo Komisija

Būkime sąmoningais ir 
praktikuojančiais katali
kais.

DR. S. J. GLORIOSO

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALiST

Neperstojančio. Pagalbo8~ir South" We.įern Avenue 

Telephone — SFEJey 0070 
MELROSE PARK:

5 Broadway
Telephone — Melrose Park 8933

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

3v. Jurgio lietuvių parapijos, Detroit, Mich., 
pija mini 33 metų įsteigimo sukaktį. Sekmadie 
mingos pamaldos tai sukakčiai paminėti ir pap

Iškilmingos
laidotuvės

Balandžio 9 d. mirė žino
ma veikėja a. a. Eva Redec- 
kienė. Į Ameriką atvyko su 
savo tėveliu 17 metų am
žiaus — į Amsterdam, N. 
Y. Vėliau 1920 m. su visa 
šeima persikėlė ' Detroit, 
Mich.

Paliko dideliam nuliūdime, 
vyrą Leoną Redeckį, dvi du
kteris: Ireną ir Vandą ir sū
nų Leoną, kuris tebelanko 
pradžios mokyklą, tėvelį Fe
liksą Daumantą, du brolius: 
kun. M. Daumantą iš Gi- 
rardville, Pa., Joną su šei
ma, sesutę B. Petkienę su 
šeima, daug giminių ir pa
žįstamų.

Į laidotuves buvo atvykęs 
brolis kun. M. Daumantas, 
kuris laikė gedulo mišias ir 
pasakė pamokslą lietuviškai 
ir angliškai. Kitas mišias

laikė vienuolis ir kleb. kun. 
J. Cižauskas. Sesutės pran
ciškietės buvo gedulu išpuo- 
šusios bažnyčią ir altorius. 
Viena seserų grojo vargo
nais, o mokyklos mokinės 
per mišias labai gražiai gie
dojo.

Laidotuvėse K skaitlingai 
dalyvavo žmonių.

• Reiškiam užuojautos šei-
mai, giminėms. Kap.

Liūdnas laiškas
Ką tik gautas iš paverg

tos Lietuvos laiškas, kuris 
ėjo pustrečio mėnesio. Jis 
atnešė liūdną žinią Juozui 
Mediniui, kad vasario 12 d. 
Avilių šventoriaus kapinėse 
palaidota jo motina a. a. Ce
cilija Medinienė.

Liūdėsio valandoje Juozui 
Mediniui ir jo šeimai reiš
kiame gilios užuojautos.

(East Side) bažnyčios vidus, šiemet ši para- 
nį, balandžio 27 d. rytą bažnyčioj įvyks iškil- 
rašyti Dievo palaimos ateičiai.

Federacijos
susirinkimas

Bai. 28 d. įvyks svaraus 
Katalikų Federacijos 4 sk. 
susirinkimas 7:30 vai. vak., 
Lietuvių svetainėj. Kviečia
mi ne tik Fed. dalyviai, Lie
tuvai Gelbėti Fondo nariai, 
bet ir nauji veikėjai prašo

mi ateiti į šį susirinkimą.
Bus galutinais.prisirengta 

prie nepaprasto vakaro, ge
gužės, 11 d., paminėjimui 
dienraščio “Draugo” 25 mt. 
jubiliejaus.

*
“Draugas” detroitiečiams 

yra daug pasitarnavęs ir 
plačiai visą veikimą išgar-

(Nukelta į 3 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valundos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 80. ASHLAND AVE.

(virš Andes Candies) 
Tel. YAKds 2148 
ŽEMOS KAINOS

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Ttk viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
ltSekzamlnuotl Jas niodernlįkiautda 
metodą, kuria regtllmo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM ETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kam|,a| 18-tos

Telefonas CANAI. 0523 — Chieago 
OFISO . VALANDOS 

Kasdien ?:(IO a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir 9e?t: 9:00 a. m. lkl 

7:80 p. m.

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

Ofiao t«L CANai 2345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutartu 
Rez. Tel.: HEMiock 8160

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telerofiias; ilEMbak 5*19

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westcrn Ave.
Ofiso valandos:
l’opiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4643 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930
Tel. YARda 5921.
Res.: KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
736 VVest 33th Street

Telefonas CANai 7329

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 sutartį.

Ofiao TeL: Rezid. TeL:
VlRginia 1886 PROapect 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr Sekmad. tik susitarius.

Tol. CANai 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPuhlic 7868

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 
^_^^Įedcliomis>Mgal_8utartt^^

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 665!

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Aze 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 Dopiei

6 iki 9 vaL vakare. ’

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YAItds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDvvay 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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 telefonas PROspeet 6737 
Vašu) telefonu VLRgnua 8421

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

Tek YARda 0994 
Rez. teL PLAza 8200

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-6 v. vnk. 
NedėlionnsnuolOikil^vabdienj

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

Gen. Skorupakia
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15 DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
PRANEŠIMAS

(Atkelta iš 2 pusi.)
sinęs. Be abejonės, visuome
nė parodys savo prijautimą 
dalyvaudama tam vakare, 
kuriam išgirsim Chicagos 
žymiausias dainininkes, pa
matysim gabiausius artistus. 
Reiškia, Detroite būdami ga
lėsime pamatyti Chicagos 
artistus ir turiningą prog
ramą. Koresp.

Aplink pasidairius
X J. Sakalauskas, K. Sa

msonas, šv. Antano parap. 
pikniko gaspadoriai dar tu
ri laimėjimo knygučių, ku
rias būtinai parapijonai tu
ri paimti ir išplatinti. Kas 
jau yra pardavęs, grąžinki
te iš ko esate paėmę. Dau
giausia išpardavę pelnys ga
rbės vardą.

X Stasys Atkočiūnas, il
gametis katalikų darbuoto
jas, šv. Petro parapijos or
ganizatorius, daug yra vei
kęs prie visokių parengimų, 
trečius metus eina Federa
cijos 4 sk. vice pirmininko] 
pareigas, kupinas energijos 
ir turįs žmonių pasitikėji
mą, deda pastangų kuo dau
giausiai išplatinti “Draugo” 
jubiliejinio vakaro bilietų.

X Anelė Ambrasienė, Mo
terų Sąjungos 64 kp. finan- Jurgio parapijos 33 m. gy-

tus jubiliejinio vakaro, bet 
dar užsirašė “Laivą” ir įsto
jo į TT. Marijonų rėmėjus.

X Jonas Brenza, 9249 
Russell St., nuo praeito ru
denio veda biznį (Dry Clean- 
ers). Jo patarnavimas lietu
viškas — nuoširdus, už tad 
didesnį biznį daro iš lietu
vių. Jonas remia lietuvių 
parengimus. Kas remia lie
tuvių pramogas, tokius tu
rime remti ir mes.

X Chas Stepanauskas, lai
dotuvių direktorius, savo na
mą iš lauko papuošė, o vi
duj išpuošė ir įrengė moder
nišką koplyčią su visais pa
togumais. C. Stepanauskas 
yra senas Detroito gyvento
jas. Jo žmona yra veikli Mo
terų Sąjungos 54 kp. narė.

X Motinų Dieną, geg. 11, 
Lietuvių svetainėj suskam
bės Chicagos geriausių dai
nininkų žavėjanti balsai. Mu 
zikalę programą vadovaus 
prof. A. S. Pocius. Be to, 
bus atvaidinta juokinga ko
medija. Tai bus nepaprasta 
programa paminėjimui dien
raščio “Draugo” 25 m. jubi
liejaus. Tenka nugirsti, kad 
detroitieeiai jau nekantriai 
laukia tos dienos. Rezervuo
kite vietas pas Federacijos 
darbuotojus.

X Minint nepaprastas Šv.

TAIP, MES BANDĖME KARIAUTI

*

sų rašt., gabi koresponden
tė, aprašanti ne tik kuopos 
bet ir kitų dr-jų veikimą, 
trečius metus eina nutarimų 
rašt. pareigas, yra labai pa
mėgusi “Draugą”. Dėl to 
pradėjo energingai platinti 
“Draugo” vakaro bilietus ir 
dar renka skelbimus.

X Ona Banionienė, aty
džiai sekanti katalikų veiki
mą, atstovė į Federacijos 4 
sk. iš Moterų Sąjungos 54 
kp. darbuojasi komisijose 
visada su džiaugsmu, remia 
svarbesnius katalikų reika
lus, nuoširdi spaudos rėmė
ja ne tik, kad platina bilie-

vavimo ir kun. J. Cižausko 
20 metų kunigystės sukak
tį, mes, žinių koresponden
tai, sveikiname Šv. Jurgio 
parapijos organizatorius 
(dar keli randasi gyvi). Te 
jiems Dievas suteikia svei

z'

T-J* v. «»-«►
&

’ SO

fUraugus" Acine telepnuiv.

Ši nuotrauka prisiųsta iš Berlyno. Vaizduojamas Graikijoje paimtas karo .nelaisvėn 
Naujosios Zelandijos britų kareivis. Praradęs ginklą, nusikamavęs, nupuolęs dvasioje' 
Taip aiškina naciai.

jo atsilankyti, dirba, nors sumos, o po mišparų —Tre-isu Adele Hmiel’iūte. Eina 
tai yra ir šventa diena, su- tininkų konferencija. I gandai, jog Adelė Zykąs iš-
tarta palaukti toliau, šv. Jur _ Gegužjn5s Idogl tekėsianti liepos 5 d.

vyks rytais, po mišių. Tik
bus geg. 11 d.

gio dr-jos mėnesinis susirin
kimas bus šį sekmadienį, ba- ’J. ,i sekmadieniais bus vakaraislandžio 27 d. tuoj po sumos.
Jame bus galima pasitarti

— Motinos Diena ir balius

po mišparų.

ir naujo klebono priimtuvių 
klausimu. Be to, Moterų 
Škapliernos dr-ja turės sa-

katos už jų kilnius atliktus j vo susirinkimą geg. 4 d. 
darbus. Gerb. kun. Juozapui Laukiama, kad ir jos tars
Čižauskui, kaipo žymiam mu 
zikui, kilniam dvasios vadui, 
linkime dar kelių 20 metų 
sukaktuvių sulaukti.

Ilgiausių metų darbuotis 
Dievo garbei ir lietuvybės 
naudai.

Iš širdies linkime —
Dėt r. žinių korespondentai

NIAGARA FALLS. NEVY YORK
Atmainos

savo pritarimo žodį. Kadan
gi abiejų draugijų baliai y- 
ra arti vienas kito, — kle
bono, geriau — visos para
pijos puotą teks nukelti į 
gegužės mėnesio pabaigą, ar 
birželio pradžią.

e
Išdidusis krioklys

Niagara Falls yra garsus 
visame pasaulyje. Pas mus 
yra didžiausias J. A. Val
stybėse vandenpuolis — Ni
agara Krioklys. Pavasariui 
išaušus jaunavedžiai iš visų 
Amerikos pakraščių atvyks
ta pasvajoti, pasigrožėti ne

i Patinka “Draugas”

1 Niagara Falls lietuviams 
Pereitą sekmadienį kun.; “Draugas” patinka. Sekimu 

dr. K. Matulaitis, MIC., pra- dieniaia visus įšperka. Kai paprastu regfniu Ten gra.
pasinaudoti majestotinga. Kas ap-nešė parapijai, jog jis grei

tu laiku išvyksta į Angliją, 
į Londoną. Nurodė, jog nau
jas Niagara Falls lietuvių 
dvasios vadas yra žymus, 
išmokslintas Romos Univer
sitete kunigas, žino keletą 
svetimų kalbų ir, aišku, to
bulai moka anglų kalbą, ku
ri čia yra būtinai reikalin
ga. Vietos vyskupo patvar
kymu, jis apima vadovauti 
parapijai tuoj po Atvelykio.

Į Londoną vyksta kun. K. 
Matulaitis savo dvasinės vy
riausybės nurodomas. Sun
ku buvo gauti užsieninį pa
są. Po viso mėnesio susira
šinėjimų, galop, gauta už 
tikrinimas, jog J. A. V. pa
są duosiančios, šią savaitę 
jis ketino vykti į Nevv Yor 
ką ir Washingtoną, kad už
tikrinus sau vietą “Yankee 
Clipperyje” ir kad gavus 
britų ir portugalų vizas.

kas rengėsi
“Draugo” paskelbta jubilie
jaus proga nuolaida ir už 
vieną dolerį kasdien skaity
ti “Draugą” per 10 savaičių. 
Bet pastaruoju laiku tas 
naudingas skelbimas “Dr.” 
nepasirodo, tad pradėjo a- 
bejoti, ar bus galima pasi
naudoti pirmiau paskelbto
mis lengvatomis.

Kas norės užsisakyti 
“Draugą”, ar “Laivą”, — 
ateikite į kleboniją. Klebo
nas žada visiems gražiai pa
tarnauti.
Komiteto pasitarimas

Bal. 20 d. po mišparų kun. 
Matulaitis šaukė patikėtinių 
ir komiteto pasitarimą. Da
lyvavo Dom. Biekša, J. Jan 
kauskas. Kiti — neatvyko. 
Tartasi naujo klebono pri
imtuvėmis. Kadangi daugu
mas komiteto narių negalė-

Plačiau Apie Lietuvos Prezidento 
Atsilankymu Baltuose Namuose

VVashington, D. C. — Su
lyg vietos korespondento at
pasakojimo, tai įvyko balan
džio 18 d. U. S. A. Preziden
tas F. D. Roosevelt privačia 
me pasimatyme ilgokai pa
sikalbėjo su Prezidentu Sme-

silieka tvirtas ir nepasikei
tęs.

Prez. Rooseveltas linkėjo 
A. Smetonai aplankyti lie
tuviškas kolonijas ir jas pa
raginti prie patrijotinių dar 
bų. Atsisveikinant Prez.

tona. Lietuvos prezidentą į o .r * Smetona padėkojo uz Ame-
Baltuosius Namus palydėjo 
ir dviejų prezidentų pasikal
bėjime dalyvavo Lietuvos 
Įgaliotas Ministras P. Žadei
kis.

Pasikalbėjimas vyko drau 
gingai nuoširdžioje nuotai
koje; du prezidentai, atsto
vaują milžinišką Ameriką ir 
mažą Lietuvą, pasikalbėjo 
kaip du seni pažįstami. 
“Aš Tamstą jau pažįstu Iš 
fotografijos. Malonėkite sės
tis ir papasakoti apie Lietu
vą,” — sveikindamas su pre

rikos moralinę pagelbą Lie
tuvai praeityje ir šio krizio 
metu, gi Prez. Roosevelt pa
reiškė noro dar kartą kada 
vėliau vėl pasimatyti.

Lietuvos prezidentas vizi
tavo ir State Departamentą. 
Tai buvo balandžio 1 d., ka
da Sumner Welles ėjo Val
stybės sekretoriaus parei
gas.

L. Sp. ž.

“Tarybų Lietuvoje” kaž
kokia valstybinė įstaiga de- 

zidentu Smetona pasakė pre 1 da skelbimą, kad ji ieškanti

— Bal. 26 d. tuokiasi Ma
rija Florentina Gutauskaitė 
su Chesteriu V. Nov.aku. Ei
na užsakai Jono J

— Susivienijimo R. K. 
kuopos mėn. susirinkimas 
bus geg. 11 d. po sumos.

Nedoras žmogus kitų ne- 
Čeikos1 išmokys dorybės.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

zidentas Roosevelt. Prez. 
Smetona bendrais bruožais 
nupiešė Lietuvos kančią ir 
vėliausias žinias iš lietuvių 
gyvenimo. Kalba veikiai per
ėjo prie Europos dabartinės 
situacijos ir ateities per
spektyvų. Tarp kitko buvo 
pareikštas įsitikinimas, kad 
mažosios tautos, jų tarpe 
Lietuva, be jokios kaltės iš 
jų pusės įstumtos į didžiųjų 
valstybių konflikto ugnį ir 
pavergtos, turi atgauti savo 
teises ir savo nepriklauso
mybę pirmų pirmiausia ir 
kad ateities uždavinys yra 
sudaryti tokią karais išvar
gintai Europai tvarką, kad 
panašūs nusikaltimai prieš 
tarptautinę teisę, žmoniją ir 
civilizaciją mažųjų tautų 
sąskaiton nebegalėtų pasi
kartoti; ne mažosios tautos, 
bet agresija, prieš jas turės 
būti pažabota. U. S. A. nu
sistatymas link Pabaltijo 
valstybių, patekusių sveti
mos diktatūros vergijon, pa-

kalbininko-stilisto, “tobulai 
mokančio rusiškai ir gerai 
lietuviškai.” Taigi, masko
liškai reikia mokėti tobulai, 
o lietuviškai užtenka tik 
“gerai.”

Ukmergės amatų mokyk
la nusiskundžia, kad ji ne
gaunanti reikalingų medžia
gų. Jos jau užsakytos, bet 
“nuo to laiko praėjo du mė
nesiai, o mokykla vis dar ne 
žino, kurioje “bazėje” gali 
pirkti prekių ir neturi leidi
mo pirkti, o be leidimo ne
galima gauti.”

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

lankė krioklį vieną kartą, — 
nori nueiti ir kitu kartu pa
matyt.

Kai per 40 vai. atlaidus 
pas mus viešėjo keletas ku
nigų, ir jie po 2-3 kartus at
lankė išdidųjį krioklį.

— Bal. 27 d. parapijos 
globėjo šv. Jurgio atkeltoji 
šventė.

— Bal. 27 d. bus metinis 
Šv. Jurgio draugijos balius.

— Škapliernos dr-jos su
sirinkimas bus geg. 4 d. po

ARTHRITIS
Don’t deapalr 
of relief fmm 
tenibla Arthri- 
tia achea or 
paina. The 
NEW Cotloidal 
Iodiaed Sulphur 
capaulea called 
SlJl.PHO K APS 
of ten bring arel-

come relief ln 
Arthritia da. 
to Sulphur de- 
flriency Stnall 
dailycoat. Mon
ey back if no 
relief after S0 
daya* doaage. 
Beein takmg 
TODAY.

Vour Drugglet ties SULPHOKAPS

DACI/fM — namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

/r

BRUSH

' CRAVON.

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl

TAI IPYIZITC mQsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I T l\l I U tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3%%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKMIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausią, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

Why fol.rate fhat irritat- 

ing groy that to diiturbs 

the color harmony of 

your hair? Touch it away 

safely with this new Cloi- 

rol Brush Crayon. lt per- 

mi’* coloring from the root ouf without dripping or smudg- 
Ing. and it the perfect answer to in-between tintings or 
those diitracting first groy hair*. ht a smart "corry-every- 
where" cate that opent in a |!ffy ready for ute. $1 . . . 

Reflllt 50c ... in 12 natural-looking thadet.
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rėmėjams Ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus Ir geriuusius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaltytojamB, informuodamas 
apis įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie- 
sas, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai- 
čtusJ

►£. AHLETO GIOVANN’I CICOGNANI, 
LaotUcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Svarbieji reikalai
Nėra abejonės, kad mūsų visuomenė laukia daugiau 

iniciatyvos ir darbų iš savo vadovybės. Bet, atsižvel
giant į mūsų visuomenės pasiskirstymą į įvairias di
desnes ir mažesnes grupes, su kuriomis šiuo momentu 
tenka skaitytis, nelengva yra kad ir didesnės inicia
tyvos žmonėms greitu Laiku apeiti visas kliūtis ir sun
kumus. Kiekviena grupė turi savo nusistatymus ir pre
tenzijų.

Visi žinom, kad yra pribrendęs klausimas steigti Ta
rybos Vykdomąjį Komitetą ir Lietuvių Informacijų 
Biurą, nes kasdien susilaukiame skaudesnių žinių iš 
okupuotos Lietuvos ir daugelis iš tų žinių turėtų pa
tekti į angliškąją spaudą.

Reikia keletos žmonių, kurie visą savo laiką galė
tų pašvęsti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dar
bams, kurių yra tiek daug ir tiek svarbių, kad jie 
turi būti dirbami ne pripuolamai, bet nuolat ir siste- 
matingai.

i
Vykdomojo Komiteto ir Informacijų Biuro reikalą 

jaučia ir Lietuvos ministras Vašingtone p. P. Žadeikis, 
su kuriuo ilgokai kalbėjaus, kai praėjusią savaitę lan- 
kiaus Vašingtone. Ir jisai laukia, kad Lietuvai Gelbėti 
Taryba netrukus sudarytų Vykdomąjį Komitetą tuo 
tarpu iš trijų asmenų, kurie ir informacijų biurui vado

vautų. Aš negalėjau kalbėti su p. ministru LGT. ar vi
sų grupių, kurios Tarybą sudaro, vardu, bet pabrėžiau, 
kad A. L. R. K. Federacija jau yra pasiruošusi šiam dar
bui, nužiūrėjusi žmones ir taip pat jau galės išlaidų dalį 
padengti.

Sulyg grupių susitarimo, Taryboj ir Vykdomąjame 
Komitete reprezentacija turėtų būti lygi, bet* užtat ir 
visos Vykdomojo Komiteto ir informacijų biuro lėšos 
lygia dalimi turės būti padengtos.

Tais čia liečiamais klausimais šiomis dienomis teks 
išsiaiškinti su tautininkų ir socialistų grupėmis.

Kalbėjomės ir Lietuvos pabėgėlių šelpimo reikalais, 
kurie dar nėra visai aprūpinti. Tiesa, šiek tiek para
mos jau yra išsiųsta. Daugiausia tos paramos, žinoma, 
suteikė Federacija, bet dar daugiau yra reikalinga. Jei 
kitos grupės pabėgėliams suteiktų tiek paramos, kiek 
suteikė mūsų Federacija, tas klausimas bent tuo tarpu 
būtų šiaip taip aprūpintas. Reikia manyti, kad tauti
ninkai su socialistais ir į tai atkreips savo dėmesio.

Kol susidarys pastovesnis Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas su informacijų biuru, reiks tuoj įsteigti to bū
simo centro užuomazgą, nes, kaip aukščiau minėta, to
liau tą svarbų tautos reikalą atidėlioti ir delsti nebe
galima ir net yra pavojinga. Tenka ir tai turėti galvoj, 
kad net patsai Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
tas F. D. Rooseveltas, kaip vakar pastebėjote, ragina 
lietuvius daugiau dirbti laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos atstatymui.

Sia proga tenka pastebėti ir tai, kad iš pasikalbėji
mo su p. Ministru paaiškėjo, kad ir Vykdomasis Ko
mitetas ir informacijų biuras turės įsisteigti LGT. ini
ciatyva ir išlaikytas Amerikos lietuvių visuomenės lė
šomis. Lietuvos pasiuntinybė, kaipo oficialinė įstaiga 
prie šio krašto vyriausybės, tik moraliniai tegalės ben
dradarbiauti.

Be paties p. žadeikio, pasiuntinybėj darbuojasi paty
ręs ir gabus diplomatas J. Rajeckas, paskiausiai buvęs 

Lietuvos pasiuntinybės Berlyne patarėjas.

Galanda peilį, bet...
Katalikų savaitinis žurnalas ‘'America” šios savaitės 

laidoj daro visai teisingą pastabą. Sovietų Rusijos dik
tatorius Stalinas, girdi, nemėgsta Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Jia nemėgsta ir Didžiosios Britanijos. Jis ir 
jo komunistai Amerikoj ir Anglijoj atvirai pasisako, 
kad jie siekia nuversti Britanijos ir Jungtinių Valsty
bių vyriausybes. Jie, komunistai, sugriausią kapitalis
tinę ir buržuazinę santvarką, suorganizuosią pasaulio 
revoliuciją ir ateityje visas pasaulis turėsiąs būti Mask
vos pavergtas, susovietintas.

Tačiau, nežiūrint to, kad Stalinas su visais savo klap
čiukais galanda peilį, kuriuo rengiasi užduoti mirtiną 
smūgį tų kraštų santvarkai, ir Vašingtone ir Londone, 
vis dar apie jį tebetūpčiojama.

Stalinas mielu noru priima iš Amerikos Sovietų Ru
sijai reikalingas prekes, bet jis nemėgsta tų, iš kurių 
tas prekes gauna. Jis labiau pasitiki Vokietijos naciais 
ir Japonija. Su tomis valstybėmis jis daro sutartis ir 
iškilmingai pasižada savo rankos prieš jas nepakelti. 
Šio krašto ir anglų politikai nusistebėjo, kai Stalinas 
padavė savo ranką Hitleriui. Dar labiau nusistebėjo, 
kai jis išdavė Kiniją ir susitarė su Japonija. Bet vis tik 
dar ir dabar gyvenama iliuzija, kad ta sutartis neturi 
daug reikšmės.

Londonui ir Vašingtonui, berods, jau laikas yra su
prasti, kad Stalino jie į savo pusę nepatrauks, kad jis 
yra jų aiškus ir atviras priešas. Jis eis su pačiu pra
garu, kad tik pakenkti Amerikos ir Anglijos dabar esa
mai santvarkai. Visiems Stalino agentams Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kaip jau nekartą mes esame ra
šę, turėtų būti parodytas kelias atgal į Maskvą.

Ir Graikija...
Ir Graikija jau po Hitlerio padu. Karžygiškai gynu- 

sieji savo kraštą per ištisus mėnesius, stebinę pasaulį 
kovoje su daug didesne už save Italija, graikai turėjo 
pasiduoti. Suprantama, kad jie negalėjo atlaikyti Vokie
tijos nacių pragariško “blitzkriego”. Tuo labiau, kad 
Anglija nesuspėjo pristatyti graikams didesnę pagalbą.

Prieš kiek laiko mūsų buvo rašyta, kad su Balkanų 
valstybėmis bus blogai, jei anglai nepristatys joms to
kią karo mašiną, kuri prilygtų Hitlerio karo mašinai. 
Juk taip ir buvo. šiandien graikams ir jugoslavams 
tenka kentėti vergiją ir dėl to jie yra verti užuojautos 
ir paramos, kad greičiau galėtų išsilaisvinti. Jie, kaip 

ir visų kitų pavergtų tautų žmonės, savo. akis yra at
kreipę į Angliją ir Ameriką.

Išlaisvintos Lietuvos santvarka
“Sandara” rašo:

“Gal kam atrodys, jog peranksti kalbėti apie tai 
kokia turėtų būti vidujinė Lietuvos tvarka, tačiau ir 
dabar jau pravartu šį klausimą atvirai padiskusuoti. 
Pirmutinis ir aukščiausias mūsų tikslas, žinoma, yra 
atstatyti nepriklausomą Lietuvą. Tas jau yra vyki
nama visomis galimomis priemonėmis. Pasiliuosavus 
iš maskolių jungo, lietuvių tauta turės valdytis demo
kratiškai. Visiems piliečiams bus pripažintos lygios 
politinės teisės: sąžinės, žodžio ir spaudos Laisvė; ap
rūpinimas darbininkų sociale ąpdrauda ir teisė lais
vai organizuotis.

Su šiuo nusistatymu sutinka visų politinių grupių 
vadai, kurie dabar randasi įvairiuose Vakarų Euro
pos kraštuose. Gen. Raštikio pabėgimas iš Lietuvos 
žymiai sustiprins lietuvių politinę akciją užsieny. Gen. 
Raštikis yra tas asmuo, kuris moka sujungti skirtin
gus elementus į krūvą ir sudaryti harmoningą viena- 
tą. Čia, Amerikoje, turime Lietuvos prez. A. Smeto
ną, kuris nors tiesioginiai ir negali dalyvauti politi
nėj akcijoj, nes yra šios šalies svečias, tačiau ir jis 
sutinka, kad busimoji Lietuva turės valdytis demo
kratiškai. Taigi šiame klausime visų lietuvių nuo
monės yra vienodos.”

Čekų tauta liūdi netekusi savo garbingo vado Kardi
nolo Karolio Kasparo, kuris mirė Prahoje. Velionis kar
dinolas buvo Labai populiarus ne tik čekų tautoj, bet 
visame katalikiškame pasaulyje. '

Kolonijų veikėjai būtinai turi pasirūpinti surengti 
Lietuvos Steigiamojo Seimo, patiekusio valstybei pa
grindus, susirinkimo dienos, būtent gegužės mėn. 15-tos 
paminėjimą.

Jei dar nesi Lietuvai Gelbėti Fondo nariu, tai kodėl? 
Kiekvieno sąmoningo lietuvio yra šventa pareiga ati
duoti savo tautai metinę duoklę

(“Draugas”, balandžio 25 
d., 1916 m.).

Susekta rengiama revoliu
cija Airijoje... Sukilėlių va
das Sir Robert Casement 
suimtas mėgindamas sukel
ti visą Airiją prieš Angliją 
su vokiečių pagalba...

•

Šventasis Tėvas ragina 
Ameriką vengti karo su Vo
kietija, nebedidinti kraujo 
liejimą...

Rusai kaujasi su vokie
čiais netoli Vilniaus... Kron- 
štadto, Vokietijoje amunici
jos dirbtuvėj sprogime žu
vo 7 darbininkai... Anglai 
susirėmė su vokiečiais prie 
Ypro... Rusai lakūnai užme
tė bombas ant Panevėžio 
miesto... Vokiečiai stato li
gonines Lietuvoje...

•

Protestai prieš Amerikos 
kišimąsi į karą apipylė Wa- 
shingtoną... Amerikos laivy
no sekretorius pareiškė, kad 
Suv. Valstybės neužtektinai 
prisirengusios karui — pav., 
esama tiktai 20,000 jūrinin
kų laivyne... Atsakydami į 
Suv. Valstybių ultimatumą, 
vokiečiai sutorpedavo ame
rikiečių garlaivį “Sabia”...

Turtuolis Robert J. Noo- 
nan, Baltimore, Md., paliko 
visą savo turtą katalikų lab
darybei...

Eik, tinginy, pas skruzdę 
ir mokykis išminties: šią 
vasarą prirengia sau mais
to. šv. Rašto p. k. 6 sk

Klausimai ir atsakymai
Mielas profesoriau ir lie

tuviškų balšavikų Amcrike 
šviesi saulė!

Retkarčiais per savo drau 
gus balšavikus gaunu pasi
skaityti “Tarybų Lietuvą.” 
Pastaruose numeruose labai 
daug rašoma apie kokius 
ten lekšinus į TSRS Aukš
čiausios Tarybos deputatus. 
Navatniausia bet gi man 
štai kas: vienoj, kaip jie va
dina, apygardoj yra išstaty
ta tik vienas Kandidatas ir 
kad jau agituojama, tai 
agituojama už jį balsuoti. 
Negaliu sau to išsitlumočy- 
ti. Jeigu iš vienos apygar
dos būtų du, trys kandida
tai, rokunda būtų aiški. Be
je, lekšinų dieną net proce
sijom, su muzika maršavo į 
budeles atiduoti savo baisą. 
Aš ir kiti mano tavorščiai 
norėtumėm apie tai žinoti. 
Balšavikai neaiškina.

J. Ilgauodegis.

P. S. Dar pamiršau: Uk
mergės apygardos kandida
tu į TSRS Aukš. Tarybos 
deputatus išstatytas Vasili
jus Ivanovičius Morozovas, 
gimęs Pozdniakovo kaime, 
Smolensko gub. Kas čia per 
fones? Ukmergės apygardos 
kandidatas iš Smolensko 
gub. ? J. L

Mielas Ilgauodegi! Tams
tos apšnekami Lietuvoj lek- 
šinai, tai yra parodymas 
svietui tikros demokratijos. 
Pas kapitalistus, priklodui

Amerike, žinote, kaip yra: 
per lekšinus, sakysim į ma- 
yoro urėdą, kartais esti net 
keli kandidatai. Tai nede
mokratiška. Valug tikros 
demokratijos turi būt tik 
vienas kandidatas ir dar 
toks, kuri tos demokratijos 
bosas paskiria.

Kas dėl muzikos, tai taip 
yra. Kapitalistinėse šalyse, 
priklodui pas mus, per lek
šinus, gavęs baliotą, turi 
gerokai galvą pakrapštyti 
kol išfigeriuoji, ant kurio 
kandidato kryžių uždėti. O 
kadangi tikroj demokratijoj 
tik vienas tėra kandidatas, 
dėl to balsuoti einama pro
cesijoj, su muzika, balsavi
mo vietose šokama, ba nerei
kia jokių figerių: paėmei 
baliotą, parašei kryžių ir 
šoks kazačka.

Kas dėl Ukmergės apygar
dos kandidato, tai taip yra: 
visoj apygardoj nerasta nei 
vieno balšaviko, dėl to kaca 
pams prisėjo atsiųsti net iš 
Smolensko gubernės kandi
datą tai apygardai. Ne tik 
ši, yra ir daugiau apygar
dų, kurioms kandidatus ka- 
capai turėjo siųsti iš Mask
vos.

Prašau Nesijuokti
— Kodėl žvaigždžių dan

guj nesimato?
— Visos nusikrausto. į 

Hollywood.

Dar nenugalėtas tas, kurs 
žuvo kautynėse.

Braminų išmintis

TOKS TAI LIKIMAS. . .
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Alia Rachmanova Prof. K. Pakštas

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų*

Išvertė Ant. Pauliukonis

Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju
(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)

Lithuania Goes To Press
P. P. CINIKAS, M.I.C.

(Continuation) effect on the front page. 
Oeath notices, a favorite

(Tęsinys) 
Europos vidurį

Tlie Lithuanian Neuspaper
As a rule thc typical Li- Piecc ot advertiaing, reccive 

thuanian io » prominent positions on all

(Tęsinys)
karas. 1915 m. Lietuva tapo 

Spalių 21 d. vokiečių okupuota. Tūkstan 
Šiandien pas mus pietavo gubernatorius. Nors jis čiai lietuvių pabėgėlių pasi- 

šiaip visuomet būdavo labai linksmas ir gerai nusiteikęs, pylė į Rusijos gilumą. Ten 
bet šiandien kiurksojo kažin ko paniuręs ir susitraukęs. jįe sukūrė visą eilę naujų 
Priminus tai, jis atsakė, kad jam daug rūpesčių kelia organizacijų. Lietuvių Ko- 
tarp darbininkų ir studentų prasidėjęs judėjimas. j miteto dalis persikėlė iš Vil-

— Ar jūs nieko nepastebėjot, Aleksandra Lvovna? niaus į Petrapilį ir iš ten 
Ar jūs nepalaikot pažinčių su studentais revoliucininkais? tvarkė nuo karo nukentėju-

Man į galvą smilktelėjo mintis apie Marusią Petu- sių šelpimą ir rūpinosi Lie 
chovą ir kelis studentus, bet jam atsakiau: • tuvos laisvės reikalais. 1916

— Ne, aš nieko tokio nepastebėjau. ' m. Lietuvių Komitetas nu-
— O, kad mes galėtume pasikeisti rolėmis: jus bū- j sprendė užmegsti ryšius su

tumėt gubernatorius, o aš — studentas! — pahaigė jis Vakarų Europoje veikian- 
pašnekesį, švelniai į mane žiūrėdamas ir meiliai šypso- i čiais organais ir pasiųsti 
damasis. . Šveicarijon savo atstovą.

Aš pajutau tam žmogui užuojautos. kuriuomi išrinko juristą St.
Paskum kalba perėjo apie Lizočką Vasiljevskąją, ku- Šalkauskį. Šitas išrinkimas 

ri vis dar nežinojo, ar jai dėl to “romano” su pagautu Patenkino jo seną svajonę 
austrų belaisviu leis grįžti į gimnaziją. Gubernatorius Pastudijuoti filosofiją, ku- 
dėl to labai įširdo ir greitai pasisakė prieš Lizočkos pri- r^me Vakarų Europos ka 
ėmimą.

niatiūra, jos kultūros kon- įdomaus pasakyti, vis dėlto
densuotas ekstraktas, miši- prašnekdavo. Ir atsimenu, thuanian nevvspaper įs a
nys rasių, kalbų, tikybų, po jis dažniausia kalbėdavo a- tabloid of five columns with Pages and have a black 

border from six toEuropoje virė kruvinas litinių srovių ir kultūrinių j)ie draugiškumą ir gerumą, a very šeriuos tone. During ,leavV
įtakų, sugyvenančių taikoje Kalbos jo sukeldavo kilnių 
ir demokratinėje harmoni- jausmų, jos visiems dvelkė

these lašt few months the twe,ve P°ints wide' Many 
official daily began to run departments are found in

joj. Čia keturis milijonus la- gėriu, grožiu, jaukumu, nuo- an American comic strip the PaPer’ but theY are not 
bai kultūringų ir veiklių žmo širdumu. Ir po dvidešimties “Blondie,” completely adap- re^ular and bave kO sPecial 
nių aukštuoju mokslu aprū- metų aš jaučiu ilgesį tų kuk- ted for the Lithuanian read- , aPPea1, at ,east as far as 
pina net septyni universite- lių dvasinių puotų šiame su- ers. Before that time the 2imerican is concern-
tai ir du aukštieji institu- ardytame, piktame, pasiūti- paper only carried striking ed‘ Very few idustrations
tai.

Šalkauskis Fribourgo 
universitete

Atvykęs Šveicarijon Šal
kauskis tik apie metus iš-.

mo apimtame menkųjų žmo- cartoons with a political va- may be found in the feature
prticles, departments, or ad- 
vertisements. “Static pic- 
tures” are used too often 
and give the reader the

gysčių pasauly. lue. The headlines are very
Bet nelengvas buvo Sta- modest and lack a11 fonn of 

šio Šalkauskio gyvenimas ’ensationalism, although 
Šveicariioi Permestas iš Hrge type 18 used regularly -ssveicanjoj. rermestas įs...................... impression that they were

buvo Lietuvių Komiteto at- ^UnoTZgme^irkT ^eaden^ypo^phiea.Iy no a"d wil1 * uaed repeatedly

1 šią Šveicariją (ten lietaus >eat taicnts are shown in 
the handling of news sto-

stovu, kartu įsirašęs ir
Fribourgo un-tą filosofijos . , ,, , apie du kartu daugiau kaipir pedagogikos studentu. rT , . . ... ... Lietuvoje) Šalkauskis gero
Jam labai nepatiko smulkios , . .. kai nusilpnėjo. Šveicarų vir-rietenos ir intrygos Sveica- tuve irgi labai neatatiko jorijos lietuvių politinėse or
ganizacijose, o galimybių

talikiškame universitete. Pa- sutaikinti kovojančias gru- 
garbą katalikiškajai kultu- peš jis nematė. Tad nuspren- 

Aš nežinau, kiek toli tas romanas buvo nuėjęs, raį įr fįiosofįjaį jame jau dė visai pasitraukti iš visuo- 
bet faktas lieka faktu, kad ji, rusė, domėjosi austru, va- anksčiau buvo sustiprinę meninio gyvenimo ir atsi- 
dinasi, savo tėvynės priešu. Tokiai tarp mūsų jaunimo garsioj0 filosofo VI. Solov- duoti tiktai studijoms. Pa- 
negali būti vietos! jovo raštai, kurie buvo su- sirinko Fribourgo valstybi-

1 ačiau tais neteisingais žodžiais aš baisiausiai pa- jęglę nemažą katalikišką są- nį katalikų universitetą, ku- 
sipiktinau ir jam atkirtau: jUdj Rusijos filosofų tarpe.'ris turėjo seną, žymią bib-

virškinimo aparatą. Į moks
lo pabaigą (1918 m. gale ir

— Jei jis yra belaisvis, tai jis jau nėra mūsų prie- st Šalkauskis jau buvo fi- 
šas. Jis tik turi gyventi toli nuo savo tėvynės, vienų vie- iosofiškai pasireiškęs savo 
nas, gal būt, net serga, ir jei kas jam parodo žmogišką straipsniais “Draugijoje”, 
širdį, tai tas dar nereiškia, kad tuo jau padarė nusikalu Jog redaktoriua kun. Dam. 
timą! Kai jis vėl kada nors grįš į savo tėvų žemę, tai, brauakaa jau buvo gUgirūpį. stiprių estetinių bruožų sa- 
mažių mažiausia, bent nesakys, kad mes, rusai, tik ne-' nęg jaunamdaug žadančiam vo moksle ir dėstyme.

lioteką ir stiprų filosofijos 
skyrių. Daugiausia jam pa
tikdavo filosofas domininko
nas M. de Munnynck, turįs

kęsti mokame! Šalkauskiui išrūpinti “Moti-

Kad mano kalba buvo ne vietoj ir netinkamu būdu nėlės” stipendiją, bet karas
pasakyta, susipratau tik tada, kai jau viską išdrožiau, sutrukdė tuos sumanymus.
Mūsų docentas nusišypsojo visu veidu, bet motina išba- Karo metu buvo labai sun- jo karo metu pasivadino 
lo kaip drobė. Ji pasistengė mano žodžių įspūdį sušvel- ku rasti pinigų, o gal dar “Lithuania”. Joje yra buvę
ninti ir todėl tarė: sunkiau gauti užsienio pa

sus ir vizas. Nelauktai ta
pęs Lietuvių Komiteto at
stovu Šveicarijon Stasys 
Šalkauskis lengviau gavo

— Ekscelencija turit žinoti, kad mano duktė Lizoč
ką labai myli. Be to, Lizočka tikrai nieko blogo ar ne
padoraus nėra padariusi; ji su juo net nė karto nekal
bėjo. Ir aš pati manau, kad mergaitė buvo per griežtai 
nubausta. Todėl aš ir stengiuosi, kad ją vėl priimtų į 
mokyklą, ir net norėjau kreiptis į ekscelenciją, prašy
dama paramos.

Gubernatorius vėl sušvelnėjo, bet, pavalgius, priėjo 
prie manęs ir pastebėjo:

— Atleiskit, Aleksandra Lvovna, kad aš kišiuosi ne
į savo reikalus, bet aš vis dėlto noriu jums duoti vieną)vyd®^ tokios įdomios kelio-
patarimą. «nės' Ir j*8 vyksta P61" viaą

i Rusiją, Suomiją, Švediją, 
Aš jau sau'įsivaizdavau, kad jis man patars ateity Norvegi j ą, pavojingomis jfi- 

mokėti geriau laikyti liežuvį už dantų arba ką nors pa- i romia j Angliją, į Prancūzi- 
našaus, bet, pasirodė, nieko tokio: jis tik draugiškai nu-|ją į Šveicariją Taigi apsu-

in future 
papers.

The grade of paper being 
used in Lithuania makes it 
very hard to print good, 
clear pietures. Usually no 
credit lines are given for 
the pietures, but in the 
Standard run of pietures,

typography are concerned. tbe Pb°tographer s name is
AI1 .. . .mentioned at the bottom.All the more important

ries on the pages, for a 
wide variety of type is used 
on the newspages and es- 
pecially on the feature pa
ges. The official paper, “Lie-

1919 m.) jis labai dažnai :tuvos Aidas” is the better 
sirginėjo ir kankinosi mig-, PaPer as ^ar as make-up and 
rena. Nuolat reikėjo gydy
tis, pabūti sanatorijose, ogi 
lėšų jis tam labai stigo. Ži- j dailies ūse two colors for
noma, stipendiją davė Tau- -------------------------------------
tos Fondas iš Amerikos, o |
sykį pavyko išrūpinti ir 
vienkartinę pašalpą, bet 
brangioje Šveicarijoje jam 
sirginėjančiam labai sunku 
buvo verstis. Ir sirginėda 
mas jis vis dėlto parašė Fri- 
bourge dvi prancūziškas kny

, Jau nuo 1899 m. Fribour-i gas ir baigė mokslus filoso- 
ge veikė lietuvių studentų fijos daktaro laipsniu 1920 
draugija “Rūta”, kuri didžio- m. pradžioje.

(Bus daugiau)

daugelis pačių stambiausių 
lietuvių dvasinių žymesny- 

1 bių. Karo audri užpūtė į 
Fribourgą visą eilę ir pa 
sauliečių studentų ir studen-

vizas ir reikalingų lėšų kuk- čių 1919 m. Fribourgo He
liam pragyvenimui. Ir jis1, tuvių kolonija pasiekė savo 
pirmą sykį gyvenime iš Vi- j rekordinio skaičiaus: 22 stu-
durinės Azijos vyksta į patį 
Europos vidurį, į Šveicari
ją. Koks kontrastas! Bet 
kuris intelektualas gali pa-

sišypsojo ir tęsė mūsų pasikalbėjimą:

— Jūs kiek galėdamos stenkitės nesusidėti su stu
dentais revoliucininkais. — Čia jo veidas vėl -surimtėjo.
— Jie nori viską sunaikinti, sugriauti, bet jie neturės 
kūrybinių jėgų kam nors pastatyti. Su ta savo akla te- namiškus ir judrius, visoke 
vynės meile jie tikriausiai nuvestų tėvynę į neišvengia- ' ri°P°s veiklos kraštus, kur 
mą pražūtį, ir, giliai atsidusęs, paliko mane vieną, filosofų protai kuria naujas 
Tačiau mamai vis dėlto prižadėjo už Lizočką užtarti. , mintis ir net naują pasaulį.

Sustojęs Stockholme jis su
Kai svečiai išsiskirstė, mama pasišaukė mane į savo gitinka gu amerikiečiu dr 

kambarį. Aš nuėjau pas ją su sunkia širdimi, nes tikė- Jonu giįupu kura pažinęs 
jausi, kad mano galvelę dėl to karo belaisvio tikrai ge- retą žmogų tuoj praneša A. 
rai išvanos. Tačiau ji apie tai neužsiminė nė puse žo- merikoa lietuvių laikraš-
džio, tik nepaprastai susirūpinusi tarė:

editions cf the

(Continued on p. 6)

Vltluiiiiiesčlo Ofisai Atdarus SckiiiiKiieniai nuo I I Iki I vnl. Popiet.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminami- Piritas tiktai Iš
dantistų receptų.

66 Hienų Išiiiėtriiiinmi. Jei 
nehūsiti- pilnai patenkinti, tai 
sHKi-ųžiiinni»- kirki ienų įmo
kėti! «-eiili|.

♦ IRKMATOMl • HK.T„i .... , ,, ,Viltai: • pai.is ralsome Ir |M-rilirl>ant,- senas 
PI.KITV pleitas. — Mėnesiniai niokes-

O. P. JolINsnN, Piph. čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental LaboratoriesMOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

dentų ir 3 moksleivių. Čia 
tuomet mokėsi busimieji 
profesoriai St. Šalkauskis, 
Mykolaitis, Bistras, Tamo
šaitis, Cesaitis, Jucaitis, 
Raulinaitis, Navickas, Pakš
tas ir apie tuziną būsimųjų 
mokytojų. Studentiškoje ko
lonijoj labiausia gerbiamu 
nariu buvo St. Šalkauskis.
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Kasdien iki 6 vai. 
Antrad Ir Ketvirtad. 
iki 7-tO8 val. vak.

INI •IIRI-OltATEP
Piilthiusli, Piritu l.umininio luihnrntnrijn PiiHutil/Jn

1555 .Miluiiukee Avenue — Tel. ARSI. 5550 
202 Soolli State Street — Tel. 6'EB. 4630 
4831 Irving Park lioulevard — Tel. PAL. 4227 
So. Skle —401 E. 47tli St.—Tel. ATI.. 6880 
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ka visą Šiaurės Vakarų Eu- Į ‘Lithuanijos’ susirinkimams 
ropą, veiklumo ir švarumo Į pasibaigus jis dažnai būda

pavyzdį. Iš pasyviųjų, ra
miųjų kraštų jis skuba į di-

čiams radęs Lietuvos uni 
versitetui filosofijos profe-— Klausyk, Alia! Tu žinai, kad aš tavim viskuo pa

sitikiu. Tu gali vaikščioti, kur tik tu nori, tu gali drau- 8or*U- Dar neišėjusį filoeo- 
gauti, su kuo tik tau patinka, tu gali kviestis į svečius, fij°s fakulteto, St. Šalkaus
kas tik tau malonu, aš visiškai pasitikiu tavo protingu- M Jau Uraukia į profesorių 

mu ir nekalta širdimi. Aš žinau, kad širdis tavęs nepra- sąrašą, nes ir be diplomo jo 
žudys. Tačiau vieno dalyko aš vis dėlto noriu tavęs nuo- Protaa Jau stipriai švietė, 

širdžiausiai prašyti: neik niekuomet į jokį uždraustą Kelionėje St. Šalkauskiui 
studentų susirinkimą! Ten gali būti areštų, ir tu gali labiausia patiko skandinavų 
visai nekaltai pakliūti; ne Dieve duok, dar ištrems, o ta- ir britų tautų tvarka, rimtu- 
da bus sugriautas visas tavo gyvenimas. Revoliucijas da- mas, gražus jų gyvenimas, 
ryti ir valdyti žmones yra ne studentų reikalas. Studen-, Pro karo pavojus ir kitus 
tai turi mokytis, bet ne politikuoti. Ar prižadi man tai? sunkumus jis prasiveržė į 

— Taip, prižadu, — atsakau jai tvirtai. mažutę Šveicariją, kuri yra

(Bus daugiau.) , jvisoa Valury Europos mi-

vo paprašomas truputį pa
kalbėti kokia nors nuošir
džia tema. Jis gi, truputį 
atsisakinėdamas neturįs ką1

Moderniškiausi Įrengimai 
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LITHUANIA GOES 
TO PRESS

(Continued from p. 5)

News Sources

All important European 
news is gathered by way of 
telephone from various men 
stationed in the capitals of 
the continent. The.name of 
the sender is added to the 
end of the stories received 
by telephone. The senders 
accredited are usually doc- 
t.ors or other professional I 
men or vvomen residing in 
the capitals of Europe.

The Lithuanian newspa- 
pers also ūse the govern- 
ment controlled ELTA news 
agency releases, štili, all 
through the papers never 
mention the ELTA as the 
source for the stories being 
handled.

The history of ELTA is 
very interesting and forms 
a vital part of the newe 
gathering system in Lithua- 
nia. The organization is now 
twenty years old and the 
progress made by the offi- 
ces is quite astounding as 
far as Lithuanian organizing

L-r’

Moterų Sąjungos 21 kuopa, Chicago, III., (Tovvn of Lake) su savo dvasios vadu kun. 
S. Valuckiu. Sekmadienį kuopa minės 25 metų įsisteigimo sukaktį bankietų parapi
jos salėj. Per bankietą bus išpildyta ir meninė programa. Atvaizde, žiūrint iš kairės į 
dešinę pirmoj eilėj sėdi: S. Šimkienė — iždo globėja, K. Sukurienė — nutar. rašt., M. 
Sudeikienė — vice pirm., kun. S. Valuckis — dvasios vadas, J. Čepulienė — pirm., S. 
Bartkaitė — finansų rašt., O. Vaznienė — iždininkė, B. Pivariūnienė — viena duosnių 
narių ir veikėjų. JUt/f''

vakare, Sokol Hali, 2345 S. 
Kedzie Avė. Programa bus 

11 nepaprastai graži, įdomi ir

Gediminas Lietuvos valstybės įkūrėjas
Gediminui paėmus Lietu- kiai sumuša vokiečius

goes, for so many simiilar Vą valdyti, po brolio Vyte- padaro taiką dviems me įVairi iš trijų dalių' 
crganizations are h ampered nio mirties, rado ją didžiau -tams. Per trumpą laiką daug : -į Koncertas Jį išpildys 
by the governmental red-1 šioje betvarkėje: pati Lie- gražių ir kultūringų darbų y choras vad J Sau- 
taPe- I % tuva buvo . susiskirsčiusi į įvykdo. Iš kitų kraštų par-| riui Naujų p^trijotiakų dai-

ELTA, Lithuania’s nevvs- kelias kunigaikštijas ir da- 
gathering agency, vvas found iįs valdoma vokiečių. Mies-

sikviečia įvairaus amato vy 
rų, pristatydamas prie dar- i 
bo atstatyti sugriautus mie
stus, daugiau pastatyti tvir- bus įvaizduota Panerių kai 
tovių. Gabesnius Lietuvos nas’ Gedimino sapnas, sap- 
vyrus mokina amatų, kad ni* aiškintojas Lizdeika, Ge-

nų isgirsime.
2. “Geležinis vilkas”, čiaed in April of 1920, būt the tai ir pilys sugriautos per 

actual organizing of the karus. Žmonės gyveno skur- 
agency was begun about de, nuo dažnų priešų užpul 
five years before that time dinėjimų.
and outside of present-day . . . patys vėliau viską mokėtų ležinio vilko staugimas per
Lithuania. At first it vvas ^ad. Gedimiaui lengviau amatinin sapną, jo reikšmė Lietuvai

butų viešpatauti ir prieš vo- t __ t__ .___ .2 x_. jr garbė Vilniaus miesto.known as the TLA, Lithua
nian Telegraph Agency and kiečius atsilaikyti (jie seno kais. Atvykusiems iš užsie

nio pirkliams leidžia pre- 1 3. “Pasaulio triubeliai”.
kiauti laisvai ir be muito. Gražiai scenoje artistai iš- 
Tą viską daro, kad Lietuva pildys “broliukų” diktatorių

, ,, . ., vėje buvo didžiausi Lietu-was operated through the . „ . . ,, . . o vos priešai ir karų pnezas-embassies of Scandinavia ....„ . „ , r tis), pirmiausia padaro vi-, .
and Denmark. Even before d H tv ikinda. būtų žinoma kaipo garbin- Hitlerio, Stalino ir Mussoli-
tlie formai declaration ot mažasias'kunigaikšti. ga ir tvirta neatsitikusi mur nio džiaugsmus ir laimėji-
Lithuanian independcnce a patg Gediminas paima kitų EuroPos pažangiųjų vai mus, padarant mažas tautas
bureau of Information was J T P stvbiu._ . tvarkyti visus Lietuvos ir, J *operating in Berlin, Frei- , . ., T , žmonių reikalus. Ankstyvesmems kunigaik-burg, Laussane, and Berne L ¥,

, ., ,. .. . . Į t- a. • • av. .. sciams tas nerūpėjo, nes jųunder the direction of pat- Jis stengiasi numalšinti v. , , ... . ,a.o 1O 1U u....... . , , . . , . , . . sirdys linko prie garbes irriotic Lithuanian leaders to pnesus, kurie nuolatos te- J ...... kūmo Pilnoie erožvbėier u r , t • x , v. „ turtų, o ne žmonių ir Lietu-1 ' j s j jinform the world of the riodavo Lietuvos kraštą ne _ . . sirodys demokratija. Pasau-... T ... . , , . ..... , , . vos gerove. Gediminas pir- J Jrights L.thuan.a had for pol, akos bet ap.ples.mų į lis pasmerks diktatorius,
existing as an indepsndent tikslais. Jam pasiseka. Smar _ , 'velnias visu smarkumu ir

bo, kuris suteikė jam vardąnation. Those offices were-------------------  jr g E - savo galybe juos nusigabens
roally propaganda centers, tional independence before ^inas už tą gražų pasi-i * pragarą' Programa bus
which caused a constant the eyes of the diplomais aukojimą jr ku|tūrjnimą Lie. baigta demokratijos ir a-
flow of pamphlets, nevvs ar- and foreign government of- ^uvog vadinamas I ietu merikiečių pamėgta daina

vos valstybės įkūrėjas!
Šiemet sueina 600 metų

savo vergais. Jie bučiuosis 
ir šoks. O pragaro atstovas 
— velnias iš pašalies juok

usis iš jų kvailumo ir men
turį o ne žmonių ir Lietu-'x s—J—J- Pa‘

ticles and books, that kept ficials.
the need of Lithuanian na- (To be continued)

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
{staiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir IJetuviškų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

“Dieve, laimink Ameriką”.

Lietuviai, sekmadienio va- 
ZT nuo Gedimino mirties. Šią kare užpildykime Sokol sa- 

garbingą sukaktį minės LRK lę. Išsinešime gražiausių į- 
Federacijos Chic. apskritis spūdžių ir ilgai minėsime 
ir L. V. Chic. apskrities cho- paminėjimą ir vakarą, {žan
ras halandžio 27 d., 6 vai. ga nedidelė: dolerinės vie-

>7
PAULINA

Russian and Turkish Baths
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI - 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493

VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien. 
TRFZ-IADIKNI8 — MOTF.RV DIKNA.

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

%

J

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

Tel. REPubiic 1538—9
J

JONAS RIMZA
Persiskyrė sti Šiuo patiuuliu 

bal. 22 d.. 1941. 11:00 vai.
ryto, sulaukęs pusės umž.

Gimęs Lietuvoje. 'IV.Siu ap
skrityje. Žarėnų parapijoje.

Amerikoje Išgyveno 36 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

ilruug is Sonhie ir Konstanta 
Kaveckas. kurie ir rūpina si 
laidotuvėmis. ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotus l.acbatvic- 
ziaus koplyčioj, 44 K. 1081 h 
St. I^iidotuvės jvyks šeštad.. 
bal. 26 d.. K: 30 vai. ryto iŠ
koplyčios į Visų šventų par. 
bažnyčią, kurioje jvvks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o ift ten bus nulydėtas j 
šv. Kuzimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kuinžo gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sute nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimų lr 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame; liraugal.

] Id.lotl direktoriai laicha- 
wicz ir Sūnai. tel. CANaI 2515 
ir l’l’l.lman 1 270.

Paskirta naujas
apsaugai
pareigūnas •

VVASHINGTONAS, balan
džio 24 d. — Prezidentas 
Rooseveltas sau specialiu pa 
galbininku ir tarpininku tarp 
Baltųjų Rūmų ir Emergency 
Managemento paskyrė Way- 
ne Coy.

Baltieji Rūmai taip pat 
praneša, jog Prezidento Roo
sevelto įsakymu paskirta 
“lease-lend” programos virši 
ninku Harry L. Hopkins su 
$10,0000 metinės algos.

Coy šiandie pareiškė pra
šysiąs Prezidentą atšaukti 
paskyrimą, nes esammois ap 
linkybėmis jis negalįs jam 
skiriamų pareigų atlikti.

Naujas prieš
tankus ginklas

VVASHINGTONAS, balan
džio 24 d. — Šiuo metu ka
riuomenė baigia naujojo 
prieš tankinio pabūklo ban
dymus. Kariuomenės vadovy 
bė spaudai skelbti teleido tik 
šiokį pareiškimą:

“Kariuomenė 
minti motorinį 
pabūklą”.

Kiek anksčiau kariniai eks 
pertai buvo pareiškę, jog gc 
riausias būdas sulaikyti mo
torizuotos divizijas yra pasi 
gaminti tankų naikintuvus.

I

baigia ga- 
prieštankinį

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

«A*T, m. LAIDOTUVIŲ DIB1KT01IAI

KELNER - PRUZIN
V«riaiudM ?»toraaTtaM — Moterį, patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

v a a

MARIJONA LENGVINIENft
(po tėvais Bundulaitė)

Mirė bal. 24, 1941. 11:50
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iž 
Kretingos npskr.. Gardų par.. 
Kveitiniij kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Stanislovą: 3 dukteris — 
Valeriją. Bronislavą ir Jadvy
gą; 3 žentus — Paul Poeevich. 
Anthony P. Jankauskas ir Vin
cent Bratts; 6 anūkus — Ray
mond. Helen. Poiores, Doro-- 
thy, Richard Poeevich ir Jon n 
Jankauskas: pusbrolį Prancift- 
ku Stropu ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių, draugu ir pa
žįstamų: o Lietuvoje paliko
broli ir broliene ir jų šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose; 
10907 S. Homan Avė., telef. 
CEParcrest 2368.

laidotuvės ivyks pirmadieni, 
bal. 28 d. Iš namu 8:0a vai. 
ryto ims atlydėta j Švento Jur
gio par. bažnvčlą. kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų ims 
nulvdėta i Sv. Kazimiero kan.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalvvanti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys, 
Žentai, .Anūkai, Pusbrolis, Bro
lis ir Gimines, i

laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis, tel. YABds 1741.

tos rezervuotos, taigi pra
šom iš anksto įsigyti, kad 
vėliau netektų gailėtis.

Nevėžio Banga

Nereik vilkui kelio rodyti.
Lietuvių priež.

1945 W'it 35* Street

iM03TMODERN' '•
COMPI.CTE

‘ ADVANCED PHOTOGKAPHY 

LOWEST POSSIHI.E PKKKS 

PHONE UAFAYETTE 2*13
<7

VISOSE MIESTO DALYSE

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVlI) DIREKTORIAI
p NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Viai 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
1646 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. VVestern Avenue 

Tel. LAFayette 8024
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvis muzikas Dievo Apvaizdos 
George Viktoras kalbės parapijos žinios
per radio stotį WGN j Gegužės 4 dieną įvyksta 

pavasarinis mūsų parapijos
1 irtnadienio vaka.ais ra- ų^n^ietas. Prie bankieto re- 

dio stotis WGN transliuoja ngiamasi neva patylomis, 
radio programą "Musical I. bet jau try8 šimtai bilietų
Q", kurioje muzikos klausi- išparduota vakarienės ga
mai yra statomi keturiems minimu rūpjnasi jaunųjų 
muzikos žinovams, panašiai Moterų K1Qbas Kadangi jos 
kaip yra daroma “Informa- tQri tame daug patyrimO| 
tion Please" radio progra- ui ir pagitikim(!i kad visus 
moj. Muzikos klausimus ga- gardžiai pasotins 
li bet kas prisiųsti į radio

DRAUGAS

Dvi sesutės — Moterų Sąjungos 21 kuopos nutarimų 
ir finansų raštininkės: Sofija Bartkaitė (finansų rašti
ninkė) ir Kazimiera Bartkaitė-Sukurienė (nutarimų raš
tininkė). Abi yra ilgametės raštininkės, daug ir nuošir
džiai kuopai pasidarbavusios. *

stotį WGN ir. jeigu muzikos 
žinovai negali tinkamai at-

Programa bus Įdomi, gra
ži, nes atvažiuoja P. Šalti-

sakyti į paduotą klausimą, j m^ero artistų grupė ją iš- 
tai tas, kuris prisiuntė klau- pildyti. Dalyvauja ir žymu- 
simą, gauna du bilietus dy
kai į Chicagos Simfonijos 
koncertą. Tad radio stotis 
WGN kviečia tiktai gabiau-

sis dain. K. Sabonis. Vaka
rieniauti pradėsime 5:30 v. 
vak. punktualiai. Šokiams 
paimta gera, jaunimo mė-

sius muzikus ir jos žinovus, giama, Gene Paul King or- 
kurie yra plačiai studijavę kestra. Šokiai prasidės 8:30 
muzikos veikalus. va^ ir tęsis iki vėlumos.

Chicago lietuviams yra Bankieto bilietai su nuolai- 
garbė, kad lietuvis muzikas da: iš anksto perkant dole- 
George Viktoras yra pa- Į rinį bilietą galima gauti už 
kviestas dalyvauti “Musical 75c, gi prie langelio, ban-

Baranauskiį-JovaiŠŲ
vestuvės

Rytoj, balandžio 26 d. 
9:30 vai. ryte Nekalto Pra-

Plėšikui bausmė 
suspenduota

Francis Berry, 31 m. amž., 
kurs apiplėšė McVickers te-

sidėjimo parap. bažnyčioje atro kasininkę, teismo nu- 
įvyksta vestuvės Jono Bara- teistas 6 mėnesius kalėti, 
nausko su Elena Jovaišaite.' Tačiau bausmė suspenduo- 

Abu jaunavedžiai yra ge-'^a- Tas padaryta, kadangi

Pakeriai padidino atly
ginimą darbininkams

Gyvulių skerdyklų kom
panijos Chicagoj padidino 
atlyginimą darbininkams 
apie 8 nuošimčių. Tas defi- 
nityviai liečia apie 33,000 
darbininkų. Spėjama, kad ir 
kitiems dar iki 50,000, ku
rie dirba mėsos gamybos 
pramonėje, bus padidintas 
atlyginimas.

Atlyginimą padidino Cu- 
dahy Packing Co., Wilson & 
Co., ir Swift & Co. Armour 
A Co. kol kas dar nepaskel
bė. Tačiau ir ji tai pada
rys.

Swift kompanija pranešė, 
kad ji padidina atlyginimą 
tik Chicagos darbininkams. 
Kitur šios* kompanijos dar
bininkams didesnis atlygini
mas bus lokaliai paskelbtas.

Padidinimas įsigalios atei
nantį pirmadienį.

skaičius pašaukta. Be to, 
karo departamentas nėra 
pasiruošęs priimti daugiau 
vyrų. Tačiau birželio mėnesį 
daugiau vyrų bus pašaukta.

Rengia Pramogą
Amerikos Lietuvių Dukte

rys rengia “card ir buneo 
party” sekmadienį, baland. 
27 d., 2 valandą po pietų. 
Zig-Zag Club, 6819 S. VVest
ern Avė.

Be puikios dovanos laimin 
gajam lošėjui prie kiekvie 

i no stalelio, bus gražių “door 
i prizes”.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti. S. W,

CLASSIFIED
i NAMAI, FARMOS IR BIZNIAI
Į Kreipkitės J ihus, kurie norite pirk

ti, areliui parduoti arba išmainyti 
ką tiktai turite. Talpai atatome nąu-

' juu namus. Priimsime Jūsų senų 
namų į mainus. Taisome stuius na-

• mus. > p-ki.ičlavtmaa veltui.

BAU Lt.Vii MAIMJI ETTE PAKKK 
IR APYLINKĖJE

Mūriniai bungaiowu, kainos nuo 
$4500 ir aukščiau, li Sudėčiai $66n0 
ir aukščiau, 14 kelurflečiai $11.500 
ir aukščiau. 7—10 lietų $21,500 tr 
aukščiau 12—bizniavų namų nuo 
$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka- 
tidžių. Kainos nuo $2700 ir aukš. 
ir namai Kai.nia pirkti ant lengvų 
tšmokčjmy. Kreipkitės pas:

Ctt AKLES P. SUROMSKIS, 
COMPAMY,

0021 So. Wt»U-rn Avė. 
REPubUc 8713; Vakarais Prospect 
0178.

PAllDAVIMlI NAMAS
4 fintai po 6 kambarius. Geroj vie
loj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių linijos. Itandos $100.00 i tuš
avai. laibai pigi kaina Lietuviui bus 
duodama nuolaidu. Kreipkite*! pas 
sa,Įninku ant 2-tro aukšto iš užpa- 
aalio. 10753 Suutii \Yabuslr Avc.

I

i Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, .bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

PARDAVIMUI REIKMENYS
Pardavimui 8 pp. prekinis keisaa, 
su 12 pp. lentynomis; Gazinis pe
čius su 3 keptuvais; du stalai ir 1 
deska. Pigiai. Kreipkitės: 1748 West 
18tli Street.

Bus mažesnis vyry

I. Q.” radio programoj atei
nantį pirmadienį, balandžio 
28 d., 8:30 vai. vakare, Chi
cagos laiku. Nepamirškite 
atsisukti WGN radio stotį

kieto vakare, reikės mokėti 
visą $1.00.

rai žinomi Brighton Parke, 
daug dalyvavę jaunimo vei-

teatro kasininkė ir teatro 
durininkas, kurs jį sugavo,

ėmimas F

1941 metų pradžioje nau
jas musų kleb. kun. A. C. 

nurodytu laiku ir pasiklau- Martinkus, ir jo pagelbinin-
syti šios įdomios programos.

L. L.

Iš sąjungiečių 
veikimo

kime. Jonas yra gerai žino- teismo prašė pasigailėti nu- 
sikaltusiojo.

Tačiau viską nusikaltusio- 
jo naudai atsvėrė jo nieku 
nesutepta praeitis.

Pats Berry sakė, kad jis 
buvęs girtas ir nežinojęs ką 
daręs.

kas, kun. V. Urba ėmėsi dar
bo — atgaivinti draugijas. 
Atgaivinta: šv. Vardo, Sr. 
dr., Lietuvos Vyčių kuopa 
ir mergaičių Sodalicija. Šios 
dr-jos dabar reguleriai sus
inus laiko ir narių skaičiu-

Melrose Park. — Moterų mi didėja. Bai. 20 d. po 12 
Sąjungos 60 kuopos mene- vai. mišių buvo formalia šv. 
sinis susirinkimas įvyko L. i Vardo dr. narių priėmimas 
Petraitienės name, balandžio bažnyčioj. Didelis būrys vy- 
6 d. Susirinkime dalyvavo rų tapo šios kilnios draugi- 
daug narių. jos nariais. Apeigas atliko

Raštininkei L. Petraitie- ^un- V. Urba. 
nei perskaičius praėjusio su
sirinkimo nutarimus, ir kuo- Bai. 17 dieną, kleb. kun.

mų lietuvių Baranauskų sū
nus, nuo 4228 S. California 
Avė. E. Jovaišaitė yra žymi 
narė parapijos choro ir daug 
veikusi Sodalicijoje.

Jaunavedžių palydovais 
bus jaunojo sesuo Ona Ba
ranauskaitė, “maid of ho
nor”; brons Juozas Bara
nauskas, “best man”; Ann 
Balachowski, Charles Horn, 
Vivian La Voy, Charles Carr, 
Frances Urnežis, Harriet 
Vaitkus, John Urnežis, Jean 
Jovaish ir Antanas Meškaui 
kas.

Povestuvinis balius įvyks 
parapijos salėje, 44th ir Ca
lifornia Avė. Rap.

Pranešta, kad gegužės mė 
nesį drafto boardai Chica
goj žymiai sumažins vyrų 
ėmimą kareiviauti. To dvi 
priežastys paduodamos. Šį 
balandžio mėnesį didelis

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja AngUs 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
YVortli, IU. Tel. Oak Lawn 193-J-l

REIKALINGA IJETUVAlTfi 
KNYGVEDp

Reikalinga katalikė lietuvaitė knyg- 
vedė Šv. Kazimiero Kapinių ofisui. 
Turi būti priimni, prityrusi knygų 
vedime, mokami angliškai ir lietu
viškai. KrelpkitSu asmeniškai i Ka
pinių ofisą: llltli ir CrapTord Avė. 

Telefonas: BEVerlej 0021
PASKVT|NIS RAK GENAS 

MARQI ETTE PARKE
Tiktai už $8.500 parsiduoda dviejų 
fletų, po 6 kambarius apšildomas 
mūrinis namas. Skubėkite pasinau
doti šia proga, šaukite: GROvehill 
1005.

r ALI N*K15-NlW,.i RIBUILT

Gubernatoriaus laksinė 
programa pripažįstama

TYPEVVRITERS
A O O i N G MACHINES

—SMALL MONTMIV VAYMINTS— 
AU MAKK

SOID, RENTED 
AND REPAIRED

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas

' * M
■

✓? sr

pai vienbalsiai priėmus, is- Į Martinkus turėjo su para-». . i . •
duotas raportas iš įvykusios P^03 komitetu posėdį pasi- ĄlderiTieniĮ rinkimai 
praeitą mėnesį “buneo par- tarimui įvairiais parapijos
ty”. Trumpai sakant, pra- dar^a^3, sus'mo turėta 
moga gerai pavyko. Visi su- 8octal . Klebonas pasi kvie- 
sirinkusieji buvo patenkin-,^ komiteto narius į klebo- 
ti sąjungiečių priėmimu ir nitt vaišėms. Ir tikrai suba- 
dovanomis, ir kuopai liko levota! Dėkingi komitetai 
gražaus pelno. Komisija pa- sveikino savo vaišingąjį kle

Illinoiso gubernatoriaus 
Green neseniai iškeltą nau-■ 
jų taksų programą legisla- 
tūra pripažįsta ir nenumato-1
ma, kad nors kuri tos pro-i _____________
graznos dalis galėtų būti -Į «»tm*T»-FA«E-p»M6HrT»AFiow Į 
sugriauta.

Padidinti valstybiniai mo 
ikesčiai už alų, degtinę ii 
aliejų. Bus padidinti ir už

i auKiLt, cuit •na-itu mk-machim, hu*»hi

*STAR i
IOU1I C. OOlOILAn.

1(9 w. MADISON ST.

TYPEWRITER 
OMPANY

Phone L*fcAf(3GRi4 P 444

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5S8.H 

Res.: - ENGlevvood 584*

GERI BARGENAI
6 kambarių nauja mūrinė rezi

dencija, Marųuette Parke. Pigiai!
2 fletų po 4 kambarius namas 

Marąuette Parke. -Pigiai!
4 fietų po 5 kambarius namas 

Marųuette Parke, reikia pataisyti, 
Pigiai!

10 fletų. po 4 ir 5 kambarius, už 
Cash, Pigiai! — arba mainys ant 2 
ar 4 fletų namo Marųuette Parke.

Biznio namas prie Stock Yards. 
Krautuvė, 3 fletai, vandeniu šildo
mas, geram stovyj, Cash. arba mai
nys ant lotų ar akerių žemės.

6 kambarių bungalow. 10 metų 
senumo, Marąuette Parke, Pigiai!

TurĮme ir daugiau gerų namų ir 
lotų. Galime pastatyti naują namą 
pagal jūsų reikalavimų. Visais virš- 
minėtais reikalais kreipkitės ypatiš- 
kai ar per laišką j:

JOSEPH VII A MAS 
0753 South RockvveU Street

Ne vienu kirčiu medis nu
kertamas.

dėkojo narėms, kurios iš 
anksto pardavinėjo tikietus. 
Aišku, tik vieninga narių 
darbuote galima pramogas 
padaryti sėkmingas.

Nutarta, kaip ir kitais

boną ir sušuko jam tris sy
kius valio! Pasiryžo koncen
truotomis jėgomis dirbti pa
rapijos darbą per ištisus 
metus. Ypatingai pasidar
buoti, kad rengiamas pava
sarinis parapijos bankietas,

Miesto taryba nusprendė, i cigaretes, 
kad šiemet birželio 3 d. 24 
ir 37 warduose įvyks alder 
menų rinkimai.

šie wardai kelintas mėne- 
sis neturi aldermenų. Jų al- 
dermenai pasitraukė iš uži
mamų vietų — vienas įsto
jo kariuomenėn, kitas išrink 
tas teisėju.

WHOLESALE
r LIQUOR

ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

metais, gegužės 4 d., kuo , jęUrjg kug gegužės 4 dieną, 
met pripuola sekantis susi-, parapijos svet., būtų tikrai 
rinkimas, paruošti užkan- sekmingag. Rap.
džio ir surengti savybės pa-i ________ __

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis:

William Fandrich, Stella 
Stakenas, 25—22.

Elmer J. Nelson, Mildred 
E. Wojdyla, 28—20.

Bruno Sadauskas, Fran
ces Staradub, 27—26.

silinksminimą Motinų Die
nos paminėjimo proga, o ge
gužės 11 d., per Motinų Die
ną, užprašyti mišias ir “ln 
eorpore” eiti prie šv. Komu
nijos motinų intencija.

Svarstyta šiek tiek ir a- 
pie kuopos pikniką ateinan
čią vasarą, tačiau šis suma
nymas atidėtas ant toliau.

Nesant daugiau aktualių 
reikalų svarstymui, susirin
kimą baigė pirm. O. Urbc- 
lienė. Korespondentė

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOU8E or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

Greater Olympia 
C I R C U S !

f eat u r ing (
CAPTAIN TERRELL JACOBS 

“Tlie Llon King"
and į

hts Collectlon of Tralned Uons, 
Tigera, Leopardą & Leopardą with 

Dolly Jwx)b»
RLDY RUBINOFF 

Peer of Ali Hone Tralnera and 
Hia Famous Menage of 

Thorough breds 
THE FIRST ALL-GIRL 

ALKIAU BAI. J. ET 
24 Flykng Beauties 

A HERŲ OF FLEPųąNTS 
Sensations Gal-ore, Thrills, Chills, 
and Laugbtpr for ifoung & Old

Largegt Menagerie in Stadlum 
400 PERFUKMEKK TO ACTS 

History

April 18 to May 4
Bozeą *2.20

TICKETS NOW ON SALE
At Hmul-s. «5 U Hadlalg) St. £ 
Stazliuin Grlll, 1*00 W. Mgdisou.

Tel. SEEI*> *000 
CHILDREN ONE-HALF PRICE 

ALL PERFORMihcES 
Prlcės; 55c, 83c, *1.1*, *145

R. KANTER, Sav.

Išvežiojome 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR (DO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. ROILEVARP 00Į4.

Nuo taisomų namų stogo, 
apie 70 pėdų aukščio, nukri
to ir užsimušė taisęs stogą 
darbininkas .James Quinn, 
40 m. amž. Nelaimė įvyko 
ties Corliss sve. ir 103 gat.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thouaands who tuiffered from the torturin< 
peins of rhoumat ivn. acjptica, lumbago, neu- 
ralcia and neori lis- are c* r t aini y ha pu y over 

of NURITO. Now thrytheir ducovery ey have
found a ųmck-acting formula which ipccdily 
relirvea thoae rahaulting muaculnr aclm and 
paira NURITO ia Irutiworthy and drprndable 
—contains no opiate*. If you want to feel af 
the joy of relief from pain—«o you can w 
peace and aleep in comfort— be wi« ai
NURITO under thit ironrlad guarantee._____
very hrst three dosea do not relieve that eruet 
pain to your aatiafaction—your money will bo 
refunded Don t auffer. Aalt your dnigaut today 
lar NURITO es Uua guaraatu (T.N.G.)

rUARCUTU'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNĄUJA CHICAGOS Ir APYLINKES HKTUVUĄ
Vienintėlis Vakariais Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 0 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

DINING ROOM 8ET8 — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NatlonaUg Advertlaed It

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rudinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, III.

Telefonuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



S* ' ...........

Bėgliai iš Lietuvos praneša 
apie bolševikų siautimą

Penktadienis, bai. 25, 1941

Tomis dienomis, anot an
gliškos spaudos, pro Chica
gą pravažiavę pirmieji bėg
liai iš Pabaltijo valstybių, 
kurias Maskvos raudonieji 
užgrobė. Tai tie, kuriems 
pavyko per Rusiją ir Sibirą 
pasprukti į Japoniją, o iš 
ten atvykti į San Francis
co. Jie išvyko į New Yorką.

Dramatinė jų pasakojimų 
dalis yra tas, kaip jiems bė
gant per raudonąją bolševi
kų imperiją pasisekė išsi
sukti iš čekos agentų, kurie 
darbavosi juos nutverti.

Vienas bėglių yra Baruch 
Schafner, kurs sakosi yra 
buvęs žurnalistų sąjungos 
prezidentu Varšuvoje. Prieš 
naciams užimsiant Varšuvą, 
jam su daugeliu kitų pavy
ko pabėgti į Lietuvą ir tenai

apsistoti. Pagaliau prieš pat 
užimsiant bolševikams Pa
baltijį, jis su kitais iš Lie
tuvos sprukęs į Latviją, o 
iš tenai į Rusiją ir pro 
Maskvą į Sibirą. Jis sako, 
kai čekos agentai jo ir kitų 
jo sandraugų ieškoję Lietu
voje, jie jau buvę Maskvoje.

Anot jo, Stalinas negali 
kariauti, nes nepasiruošęs. 
Rusija yra plikutėlė — nie
ko gera neturi.

Bolševikų tvarką jis at
vaizduoja šiuo pareiškimu: 
“Bolševikai užėmę Lietuvą 
darbininkams pakėlė uždar
bius 20 nuošimčių, o įvairių Į 
gyvenimui reikalingų daik- j 
tų kainas — 200 nuošimčių. ’ 
Jų rinkimai Lietuvoje buvo 
tik juokas.”

Smurtininkai 
nužudė vežėją

Chieagoj policija ieško 
žudikų, kurie trečiadienio 
vakarą užpuolė ir užmušė 
Englevvood Tailoring shop, 
1745 W. 63 gat., vežėją An- 
ton Gorzak, 34 m. amž., gy
venusį 4938 So. Hermitage 
avė. su žmona ir keturiais 
mažais vaikais.

Sudaužytas Gorzak mirė 
Southtovvn ligoninėje. Prieš 
mirsiant jis policijai pareiš
kė, kad neturėjęs jokių prie 
šų, kad per 15 mėtų pri
klausęs unijai, buvo užsi
mokėjęs ir nieku nenusikal
tęs.

Policija sugaudė keletą ži
nomų smurtininkų ir juos 
apklausinėja. Bando susekti 
žmogžudystės priežastį. Tik 
po to, sako, bus lengviau 
susekti žudikus.

Žuvo policijos
išvaduotas

Archie Holik, 27 m. amž. 
plieno fabriko darbininkas, 
automobiliu važiuodamas 
įvažiavo į pelkę šalia Ham- 
mondo. Policija išvadavo jį 
ir jo automobilį.

Po to jis leidosi važiuoti 
toliau. Netrukus jo automo
bilis smogė į medį pakelėje. 
Holik rastas užmuštas.

Naujas Cooko 
apskr. iždininko 
sumanymas

Cooko apskrities iždinin
kas John Toman turi naują 
planą iškolektuoti užtrauk
tus taksus už namus vidu- 
miesty. Taksai nemokami, 
kadangi kai kurie namai ne
duoda pakankamai pelno.

Iždininkas tad turi suma
nymą tuos visus nepelnin
gus namus nugriauti ir 
tuščius sklypus panaudoti 
automobilių pastatymui.

Anot jo, už automobilių 
pastatymą būtų imamas at
lyginimas ir tuo keliu ne 
vien būtų iškolektuoti tak
sai, bet ir vidumiesčio krau
tuvės susilauktų didesnio
biznio ir daugiau pelno. , 

_____________ !

Reikalauja
paaukštinimo

Policijos seržantas Tho- i 
mas J. Moore kreipėsi teis
man prašydamas, kad teis
mas priverstų civilinės tar
nybos komisiją ir policijos ! 
viršininką jį, Moore, paauk
štinti policijos leitenantu.

Seržantas nurodo, kad po
licijos departamentas yra 
reikalingas naujų leitenan
tų. Bet tuo klausimu nieko 
nedaroma.

1941, Liccrrr & Mra» Tobacco Co.

Krūčių scenoje ir kur tik jūs eisite, 

Tikra Kombinacija geriausių tabakų 

iš musų Pietšalies ir iš tolimos 

Turkijos ir Graikijos padaro Ghes* 

terfield tų vienų cigaretų, kuris 

tikrai Patenkina.

Patėmykite kiek daugiau rūkytojų 
džiaugiasi Chester field's aiškiai 

Lengvesniu, Vėsiau-degančiu, 
Geresniu Skoniu.

Ohesterfield
Visi, kurie juos rūko mėgsta jų 

VĖSESNĮ, LENGVESNĮ, GERESNĮ SKONĮ

Prieš svaigalų parda
vinėjimu vaistinėse

Chicagos aldermenų tary
ba pravedė ordinansą, ku
riuo uždrausta svaigalus 
pardavinėti (svagalais pre
kiauti) vaistinėms ir valgo
mųjų produktų krautuvėms 
Mayoras Kelly ordinansą pa 
sirašė. Ordinansas įsigalios 
spalio 31 d.

Tos rūšies ordinansas bu
vo pravestas prieš porą me
tų. Pri^š tai buvo kreiptasi 
teisman ir šis pripažino, kad 
ordinansas yra neaiškus. 
Dėl to nebuvo vykdomas. 
Dabar gi ordinansas esąs 
aiškus.

X Ernest Statkus, sūnus 
Elenos ir Antano Statkų, šį 
trečiadienį išvyksta į Dėdės 
Šamo kariuomenę. E. Stat
kienė yra Moterų Sąjungos 
centro iždininkė.

X Šv. Teresės Sodalieija, 
So. Chieago, rengia pavasa
rio šokių vakarą bai. 27 d., 
parapijos salėj. Bus įvairių 
dovanų laimėjimui. Grieš 
Hal Eberto orkestrą.

X Brightonparkietės E
Valinskaitės su S. Gustu ves- 
tuvės įvyksta balandžio 27 
d. Šliūbas bus 2 vai. popiet, 
N. P. P. š. parapijos bažny
čioje, o šauni vestuvių puo
ta Vengeliausko salėje.

X “Kaip mirė nemirtin 
gieji”. Šitokią antrašte K
J. Prunskis parašė knygelę, 
kurioje nupasakojamos pas
kutinės gyvenimo vaiandoe 
visos eilės garsiųjų moks 
lininkų, menininkų, didžių
jų lietuvių. Knygelę jau pra 
dėjo spausdinti “Draugas”.
Galima užsisakyti adresu:
K. J. Prunskis, 3230 S. Li

tuanica, Chieago, III. Kny
gelė 16 pusi., kaina — 100 
egz. $1.50, tūkstantis eg
zempliorių — 10 dolerių.
Knygelė gali būti dalinama 
ir bažnyčioje.

“Lai skamba per amžius 
vaikams Lietuvos — Tas 
laisvės nevertas, kas negina 

l jos”. Įrašas Laisvės varpe

X Šv. Grigaliaus choras, 
vadovaujamas muz. A. Mon- 
deikos, DLK Gedimino 600 
m. mirties paminėjirųč žada 
dalyvauti “in corpėre”. ' «

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

PASKOUsS
NIO 5 IKI 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
[and LOAN AASOCIATION

op chicaoo
2202 W CERMAK ROAD

Tel.: CANAI, 8887 
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS «1 000,000.00 
| VIRA r ’

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

GREITAI IR 
BE SKAUSMO

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

Valandos 6 v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampan Crawfoid and Harrlnon

Tel. KEDzie 7810

GELEŽINIS VILKAS”

•
DR. PETRAS 

VIUEIftIS, 
Atstovas

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-1820 

Home Office: Nevvark, N. J.
RESIDENCIJA:
4432 So. Califomia Avenue 

Tel. IiAPayette 0771

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijų 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.

Apskaičiavimas Dykail

Parflplname F.H.A. PaekoUnlmae 
ar Uknokėjimua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
Warehon.se: 9401 So. Stony Iiland Ava. ta.

IR “TRYS BROLIUKAI”
(HITLERIS, STALINAS IR MUSSOLINI)

i 
t 
ii)

SK

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

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

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

tininkai: diktatoriai Hitleris,, Sta’i nas ir Mussolini. Pamatykite juos scenoje ir išgirskite jų dainas. Vakaro pelnas skiriamas LIETUVAI GELBĖTI FONDUI ir LABDARIŲ SĄ-OOS PRIE
GLAUDOS FONDUI.

— Vakarą Rengia Federacijos Chicagos Apskritis ir Lietuvos Vyčių Chicagos Apskrities Choras —

Warehon.se

