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Naciai Prie Atėnų Vartų
Neribotas jūrų 
Pafroliavimas
Rooseveltas

•
WASHINGTO\’AS, balan

džio 25 d. — Šiandie Prezi
dentas Rooseveltas pareiškė, 
jog yra galima, kad ašies pa i 
jėgos dalinai būtų okupavu
sios Grenlandiją, Danijos sa 
lą, kurios saugumu šiuo lai
ku rūpinasi Amerika.

Tuo pačiu laiku Preziden
tas pareiškė, jog Amerikos 
neutraliteto patroliai veik3 
visose septyniose jūrose. Plo

NEGUDRU
Mūsieji komunistai taip 

gerai moka nuduoti negud
rius, jog dažnai ir prie ge
riausių norų sunku atspėti 
ar jie tik nuoduoda, ar ištik 
rųjų yra taip neprotingai 
negudrūs.

Štai, pavyzdžiui, gudrieji 
neišmanėliai (mūsieji komu
nistai) neįstengia suprasti, 
kodėl bėgdami iš rusų vergi
jos Lietuvos lietuviai paten
ka Vokietijon. Rodos, užtek
tų jiems pažvelgti žemėlapin 
ir suprastų, bet kur tau. Juk 
tada jiems patiems būtų per 
nelyg nebeskanu netiesą
skelbti. , x . .... tas bus apibrėžiamas pagal 

• i šio žemės pusrutulio saugu-
CENZCRA mo reikalavimus.

Pro “Vilnies” langus, ma- Lydimieji laivai
tyt, taip skaidriai sušvito

Naujas tankas
ffis

Atėnai turės vokiečių
Alenai įures nuostoliai
Netrukus pasiduot prie tobruko
fliriAę RprlvilAę KAIRO, balandžio 25 d. —
Viliu) 1/vliyilU) Anglų generalinis štabas

praneša, jog prie Tobruko,
BERLYNAS, balandžio 25 d kuri tebegina apsuptieji an- 
— Vokietijos karo vadovybe Į giai, vokiečių ir italų ka- 
šiandie praneša, jog vokiečių riuomenei padaryta žymių 
kariuomenė atmušė anglus nuostolių ir jog prie Sollum 
iš Termopilų perėjimo. Į anglų žvalgai parodė agresi

“Graikijoj Termopilų pere jos prieš ašies karo pajėgas, 
j imas plačiomis atakomis už Anglų komunikatas parei

škia, jog Tobruko įgula at
mušė ašies atakas ir suėmė 
127 italus ir vokiečius. 
Veiksmai Etiopijoj 

Etiopijoje, pasak komuni-

< “l'lMUKtUf stone leiep'iOtOl
Chrysler fabrikuose, Detroite, padirbdin ta 28 tonų karinė tanka išbandoma. Ji įs:- riuomenė. 

Tačiau Prezidentas griež- bėgusi sulaužo stipriai žemėje įkastą stulpą. Po šios demonstracijos kariuomenės vado- 
Stalino saulė, jog jos redak- tai pabrėžė, jog vyriausybė vybė pripažino tanką tinkama. Kompanija pradės masinę šių tankų gamybą, 
toriai pro akinančią tos sau nesvarstanti lydimųjų laivų ■ ' ~ ■■ii! ===^= * "
lės šviesą nebeįstengia pas- klausimo. Sargybinių laivų' 
tebėti jokių Rusijos komu- tikslas būsiąs žvalgybinis, 
nistų daromų Lietuvai kad pastebėtų agresorių lai-' 
skriaudų. vus, plaukiančius į ši konti- j

Su Stalino saulės pirmai- nentą.
siais spinduliais, pavyzdžiui,
“Vilnį” pasiekė žinia, jog 
Lietuvoj pilniausia tikėjiYno, 
žodžio ir spaudos laisvė. Na, 
ir niekas neįstengs jų įtikin
ti, jog šiuo metu Lietuvoje 
siaučia griežčiausia cenzūra.

Pasaulyj

ATĖNAI. — Vakar Vokie-
„ „ _, . , fijos kariuomenė užėmė LemKalbėdamas apie Grenlan- ...... _ . , nos salą, kuri yra apie 40diia Prezidentas tepareiškė, . . , . _. J r ’ mylių nuo strateginių Oar-

jog esą galima, kad šiuo me . « , . . .. . .. . i danelių. Saloje tebuvo men-tu iau dalinai ašies žmonės ,, _x y- .. , kos graikų pajėgos,butų užėmę šią salą.

LONDONAS. — Anglijos

LONDONAS 
SVEIKINA 
HULL, KNOX

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Vo
kietijoje gimęs rašytojas

LONDONAS, balandžio 25 Emil Ludwi8 pradėjo neap- 
d. — Anglija' šilndie džiaug- mokamą darbą parduoti ap- 
smingai sveikina Valstybės sauSos ženklus ir bonus. Jis 
sekretoriaus C. Hull ir lai- dirbs Amerikos vokiečių tar 
vyno sekretoriaus Knox kai- Pe>
bas, kuriose jie pažadėjo, •

lakūnai numetė daug bombų i jog Amerika ne tik siųs An- WASHINGTONAS. — Šen. 
Vokietijos laivų dirbtuvių ■ ghjai paramą, bet prižiūrės, Byrd reikalauja, kad darbo
centruose — Kiel Wilhelmha 
vene.

VICHY. — Paryžiaus lai-

Jis pareiškė, jog Jungti
nės Valstybės deda visas pa 

• stangas, kad užbėgti ašies
SKIRTUMAS ! žygiams Grenlandijoj už

Mes sutinkame, jog ir pir- aki4- 
ma Lietuvoj buvo cenzūra, Pagaliau, baigdamas, Pre- 
jog cenzoriai iškapodavo lai zidentas pastebėjo, jog jau 
kraščių skiltis. Mes niekados Per pusantrus metus Ameri- [
tos cenzūros nesveikinom ir kos žvalgybiniai laivai vei- kraščiai rašo, jog buvęs vi 
ateityj panašios nesveikin- kia Atlante per 1000 mylių daus reikalų ministeris Man- 
fljm į nuo Amerikos krantų. dėl savo korespondencijoj su

Tačiau juo mažiau mes g* anSlais naudojosi slaptiraš-
lim sutikti su “broliais” ko- nesiimame’. ' todėl ir jo veikimo tyrl-
munistais, kai jie mus nori Tikriausias paradoksas, ngjimas es*s ,abai s,,nkus- 
įtikinti, jog dabar Lietuvoj “draugai”. Juk komunizmas •
cenzūros nėra, nes, girdi, be teroro neįmanomas. Pa- LONDONAS. — Gibralta-
jiems “dar neteko matyti nė tartume pasiskaityti Lenino, ro karinių pajėgų viršininku 
mažiausios žymės tos ‘cen • j Stalino ir kitų jūsų “kovoto- paskirta viskauntas Gort. 
žaros’. i jų už darbo žmogaus laisvę” . e

Ką gi, pagaliau, Lietuvos pareiškimus. ROMA. — Fašistai pareiš-
bolševistiniai cenzoriai cen-! Jums, “draugai” gresia nu uat jOg Vokietijos submari- 
zūros? Juk bet koks opozici- krypimas nuo partijos lini- naj atakuos Amerikos lai- 
nis spausdintas žodis Lietu- jos. Pasisaugokite!
voj dabar griežčiausiai drau- į e

džiamas. Nejaugi, turėtų jie 
patys sa ve cenzūruoti?

Žinoma, to viso “Vilnis” 
pro Stalino saulę negali ma-

vus, jei jie gabens karo reik
menis Anglijon.

PAVASARĖJANT
Kai lauke visuos pakam

piuos pavasaris kvatoja, kai 
gyvybe pritvinkęs oras dvel-

BERLYNAS. — Balkanų 
ir Anglijos frontuose žuvę 
per paskutiniąsias 24 valan-

tyti. Mes iš jų to nė nesitiki- nuo Sproggtančių me-] das 52 anglų orlaiviai ir
me.

kad Anglija tą paramą gau
tų.

Visi Londono laikraščiai 
pačiose žymiosiose vietose 
pažymėjo abiejų sekretorių 
kalbas. Įtakingieji anglai pa 
žymi, jog Hull kalba buvusi 
net aštresnė už Knox kalbą.

Tuo pačiu laiku informaci
jų ministerija paskelbė Pre
zidento Roosevelto laišką, ku 
rį jis pasiuntė premjerui 
Churchill per Willkie, kuria
me Prezidentas pažymi, jog 
Wi11kie “tikrai padeda išlai
kyti politiką nuošaliai”.

Jugoslavijos
vyriausybė

WASHINGTONAS, balan
džio 25 d. — Patikimi šalti
niai praneša, jog Jugoslavi
jos vyriausybė susidarė ne
pažymėtoje draugingoje val
stybėje ir tęs kovą prieš Ro- 
mą-Berlyną.

Amerikos valstybės depar-

sekr. Perkins būtų pakeista 
vyru.

BALTIMORE.
jos darbininkai graso strei
ku Glenn L. Martin Aircrafl 
kompanijai, kurioj gamina
mi karo orlaiviai.

WASHINGTONAS. — Tei
singumo departamentas pra 
dėjo tyrinėti beveik 5,000,- 
000 milijonų svetimšalių re 
kordus, kad nustatytų, kurie 
yra nelegaliai įvažiavę.

džių, kažkaip nyku daros 20,000 tonų laivyno, 
prisiminus, jog šiuo metu e
pasaulyj vyksta karas, jog ROMA.   Pranešimas iš Ramentas yra pilnai infor-

komunistai Lietuvoje siaučia nuo Azijos Lisbonos sako, jog Mozamhi- muojamas apie karaliaus 
que, Portugalijos rytų Afri- Pe^ro R ’r j° vyriausybės žy 
kos kolonijoj susekta sąmok

PARADOKSAS
Iš kur mūsų

tiek publicistinės ir akyplė atplaukusios audros, 
šiškos drąsos gauna — neži- Ir taip nejauku, jog ir 
nia, bet kad jie sužiniai nė šiam krašte kruvinais trupi-. sjas prieš Portugajijos vy- 
nerausdami netiesą skelbia niais penimi komunizmo, fa- Į rjauSybę.
— niekam nepaslaptis. Tai, šizmo ir nacizmo agentai de 
matyt, komunizmo evangeli- da didžiausias pastangas, 
ja tikroji. kad siupiudytų šio krašto

štai “Laisvė” pirmam pus žmones, kad sukeltų brolį 
lapyj, mergišku nekaltumu prieš brolį.
kategoriškai pareiškia:‘Mps, Prieš tokius elementus 
tai, žinoma, į jokius teroris- mes turim paskelbti griež
inius aktus netikime ir jų čiausią kultūringą kovą.

ORAS
Dalinai debesuota ir 

čiau. šiaurryčiai vėjai.
Saulė teka 4:53 vai., saulė 

saulė leidžias 6:43 vai.

šal-

gius.
Nors iki šiol formaliai ne

paskelbta, bet manoma, jog 
Amerika pripažins karaliaus 
Petro vyriausybę teisėta ir 
buvusi Jugoslavijos atstovy
bė Washingtone ir toliau 
veiks.

(Romoj pranešama, jog ka
ralius Petras yra Amane, 
Transjordanijoj).

imtas ir tuo būdu priešas at 
muštas iš tvirtai fortifikuo- 
tų pozicijų”, rašo dienos ko
munikatas.

Šiame laimėjime, pasak
komunikato, daugiausia pri-i kato, anglų kariuomenė tebe 
sidėjo Vokietijos kalnų ka- žygiuoja Dessie, į šiaurry

čius nuo Addis Ababos, lin
kui.

Anglų lakūnai nuolatiniai 
bombarduoja ir kulkosvai
džiais apšaudo vokiečių-italų 
transportus ir mechanizuo
tus dalinius šiaurinėj Afri
koj. Šiose atakose esą sunai
kinta žymus skaičius ašies 
tankų ir šarvuotų automobi
lių. Libijoje vakar sunaikin
ta keturi vokiečių orlaiviai. 
Skaičius belaisvių

šiaurinės Afrikos fronte 
anglai suėmę virš septynių 
šimtų karo belaisvių.

Addis Ababos apylinkėje, 
kur baigiama apsupti italų 
kariuomenės dalis, suimta

Tikrosios vokiečių kariuo- 112 belaisvių.
menės pozicijos neskelbia- 1 pietinėj Etiopijos dalyje 

CIO uni- į ma’ vok*ečiai pareiškia, t anglų spaudimas į italų ka- 
jog Graikijos sostinės paė- riuomenės linijas ka«dien di
mimas bėra tik laiko klausi-

l mas.I
Įtakingi vokiečių sluogs

niai pastebi, jog Atėnus tiki 
masi paimti be pasipriešini
mo ir ojg vokiečių kariuome 
nė įžygiuos į Atėnus tik ta
da, kai bus tikra, jog miestą 
galima paimti be sugriovi
mo.

Atakuoja laivus

Informuotieji sluogsniai pa
reiškia, jog vokiečiai suėmę 
daug sunkiosios artilerijos ir 
karo mašinų.

Tuo pačiu laiku Vokietijos 
bombanešiai be perstojo ata
kuoja laivus uostuose ir ae
rodromus, kad tuo būdu su
laikytų anglų evakuaciją.

Vokiečių pranešimai parei 
škia, jog per paskutiniąsias 
24 valandas nuskandinta še
ši anglų laivai ir 14 sunkiai 
sužalota.
Nebombarduos Atėnų

dėjąs.

Darlanas su 
Abetz nesimatė

WASHINGTONAS. — Kon
greso nariai atrodo sutinką, 
jog reikia sukelti $3,500,000, 
000 suma, bet nesutarimas 
jų tarpe kyla dėl specifinių 
būdų šią sumą sukelti.

Anglų pasitraukimas
LONDONAS, balandžio 25 

d. — Anglų šaltiniai prane- išvykęs ir jis 
ša, jog Anglijos kariuomenė
prie Termopilų tebekovoja 
galutinas kovas, kad apsau-

VICHY, balandžio 25 d. — 
Šiandie Prancūzijos vice
premjeras adm. Darlanas iš
vyko iš Paryžiaus į Vichy. 
Paryžiuje admirolas nesima
tęs su Vokietijos ambasado
rium Abetzu, nei su buvusiu 
vicepremjeru Lavaliu.

Abetzas buvo iš Paryžiaus 
galįs Pary

žiun grįžti tik kitos savaitės 
pabaigoj. Manoma, jog Dar
lanas dar kartą galįs vykti

Suėmė 4 nacius
japonų laive

LOS ANGELES, balandžio' ?areiskia- kad paaitraukl-
25 d. - Šiandie FBI agentai i maa is Graikijos būtų prasi-
japonų laive, po smulkmeniš | d4«a- anSlai nebando nu 

slėpti jog pasitraukimas iš 
Graikijos yra neišvengia
mas.

gotų kariuomenės dalinių Paryžiun, 
pasitraukimą į Peiraeus ir ki Paryžiuje Darlanas konfe- 
tus uostus. ravo su Prancūzijos ambasa

Jokie Londono šaltiniai ne dorlum kryžiuje de Brinon

kos kratos suėmė keturis vo 
kiečius, kurie sulaužę karo 
tarnybos įstatymą.

Laivo išplaukimo metu 20 
FBI agentų įlipo į laivą ir 
padarė kratą, šiuo laivu iš 
įvairių Amerikos miestų vy
ko 37 vokiečiai. 33 vokie
čiams leista vykti.

Visi pasirengę išplaukti

Duodami paramą anglai 
žinoję galimus karo pavojus, 
bet Anglijos vyriausybė ne 
galėjusi atsisakyti savo obli 
gacijų graikams.

Anglai neraginę graikų ko 
voti, nors jie taip pat ir ne-

ir Hitlerio atstovu Rudolf 
Hess.

Paryžiaus spauda Darlano 
vizito metu pareiškė savo 
skaitytojams, jog Amerikos 
ambasadorius adm. Wm. D. 
Leahy turi daugiau įtakos 
Vichy už Darlaną ir viešai 
reikalavo, kad būtų vyriau- 
sybėn grąžintas Lavalis.

vokiečiai pasivadino preky-! raginę pasiduoti. Karas buvo 
bininkais.

NEPAMIRŠKITE!
šiąnakt atsukite savo lai

krodžius viena valanda at
gal. Sekmadienį prasideda

| pačių graikų pasirinkimas, vasaros laikas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
KAS GIRDEI WAUKEGAHE

Rengiasi Prie Metinio 
Vakaro

Šv. Antano vyrų draugi 
ja, viena iš veikliausių pa-į 

šalpinių draugijų šioj kolo
nijoj, sekmadienį, gegužės

Bankiete buvo ypatingai 
pagerbtos visos narės, ne 
ėmusios pašalpos iš dr-jos 
įsteigimo 1926 metais.

Programą vedė Jonas Ja
kutis. Muzikalę dalį išpildė 
Šv. Baltramiejaus parap.

Frank Wallin, mayoras J. 
Dromey iš No. Chicago, J. 
Petrošienė, dr-jos pirminin
kė Stella Butkiūtė ir visų

Šiam vaidinimui vadovau- jos sostinėj stengsis pagar- tai pasiseka, pastoja kelią pasakoja, kad brilijantų ieš- 
ja Sesuo M. Gloria. Rengė- sinti lietuvio vardą geriau- pinigų trūkumas. Į kojimas esąs daug pelnin-

jos kviečia visus atsilankyti, šia prasme. “Vyčio” choras Lisabonoj, esą, koks 10 gesnis, negu bet kokiame
Per pereitus metus sodalie- duos vieną koncertą per ra- lietuvių, iš kurių 2 jūrių ka- 

draugijų pirmininkai. Dabar tės vaidino juokingus veika- dio, vieną koncertą lietu- rininkai.
tinis mayoras M. Talcott lūs. šiemet bus dar daugiau viams (ir brazilams) salėje ę«en j
prisiuntė sveikinimo tele- juokų, nes du veikalai. Atsi- ir pagiedos lietuviškų pa
gramą. lankę nesigailėsite. Visas pel maldų metu, kurias Rio lie

Bankieto rengimo komite- nas skiriamas parapijos sko- tuvių katalikų kolonijai lai
tas širdingai dėkoja vi- lai mažinti. Įžanga augu ko gerb. kun. J. Janilionis.

4 d., rengia metinį vakarą, Moterų choras, Raymondas siems, kurie pagelbėjo pada- siems 35c. Po vaidinimo bus Ekskursijos laiką ir kitas 
Lietuvių auditorijoj. Progra- Bujanauskas, Loretta Žiliu- ryti šį paminėjimą tokį sek šokiai prie geros muzikos, smulkmenas pranešime vė
ma bus įvairi. Dalyvaus du tė ir Robertas Rajūnas. Mo- mingą. Komitfeto narės dir- Tikiėtai greit eina, nes iki liau. Šiuo tarpu “Vyčio” val-

chorai. pakviestas Šv. Petro kyklos vaikučiai gražiai iš- bo labai sunkiai, nesigailė šiam laikui suvirš 200 jau dyba ir choro dirigentas
ir Povilo parap. choras iš pildė keletą numerų. Kalbe- jo nei laiko nei triūso, ir parduota, rad, jei norite prašo uoliai lankyti bandy-
Kenosha, Wis., vadovystėj jo: kleb. kun. J. čužauskas, nuoširdi padėka priklauso gauti gerą vietą, nusipirkite mus. Gerai reprezentuoti lie

Musteikis, buv. 
Krašto apsaugos Ministras, 
kreipėsi laišku į gerai pa
žįstamą braziliečiams kap. 
Rpdzilą, prašydamas jam 
padėti patarimais dėl persi
kraustymo į Braziliją.

varg. Prano Bujanausko, vikaras kun. A. Kiškūnas, joms už jų pastangas, 
taip pat mūsų pačių Lelijų naujai išrinktas mayoras — X. X.
(moterų) choras, vadovystėj
varg. Stasio žylaus. Pasta 
rasis ne kartą pasižymėjo, 
savo dainomis mūsų vaka- „ , _ .
ruošė. Be to, dalyvaus Mead KCIIOShOS DČllSdS 
dvynukės (šokikės), nesenai 
grįžusios iš Hollywood, taip 
pat Hitleris su Musoliniu, 
svetimtautis, danas, mažai 
kalbantis, bet dainuos lietu
viškas dainas, kurias pats

WISCONSIKO LIETUVIU ŽINIOS
Susirinkimai.

Ryt po sumos įvyks Šv. 
Benedikto dr-jos susirinki
mas. Po pamaldų, popiet, 
Tretininkai laikys susirinki-

per save išmoko, tai yra
Thomas Thompson, išgirdę 
tikrai manysite, kad tikras 
lietuvis. Jisai daugiau žino 
apie Lietuvą, negu kai ku
rie iš mūsų. Iš knygų jis 
pamėgo tą šalį, jos gražią 
kalbą, išmoko net dainuoti. 
Išgirsit jį dainuojant “Kur 
Nemunas ir Dauguva” ir ki
tas dainas; tikrai stebėsitės. 
Ant galo bus balius.

Nelaimingi atsitikimai.
Adomui Garniui dirbtuvėj 

mašina sužeidė ranką. Ran
dasi Victory Memorial ligo
ninėj.

Antanas Jakaitis važiuo
damas dviračiu į darbą ga
vo širdies ataką. Rastas ant 
šaligatvio ir nuvežtas į ligo
ninę atsigavo. Parvežtas 
namo. t

Povilas Bagdonas grįžda
mas iš darbo, užgautas au
tomobilio. Dabar jaučias 
kiek geriau ir randasi na
mie. Visi vyrai yra nariai 
vietos katalikiškų draugijų. 

Apsivedė.
Balandžio 19 d., šv. Bal

tramiejaus bažnyčioj šliubą 
ėmė Jeane Aidikoniūtė su 
Carroll D. Beard iš Fort 
Sheridan, III. Vestuvių po
kylis įvyko jaunosos tėve
lių namuose.

Lietuviai pasaukti karo 
tarnybon.

Iš mūsų apylinkės išva
žiavo bal. 24 d. sekantieji: 
Edwardas Leonaitis, Juozas 
Paulauskas, Stan. Turčins
kas, Antanas Andrulis ir 
Aleksa Rulis. Enrikas.

Šis—Tas.

Adam Kijewski ir Emili
jos Nevulis sūnelis pakrik
štytas vardu Jokubu balan
džio 20 d. Krikšto tėvais bu
vo Anthony Kijewski ir 
Jean Kunda. Krikšto sakra
mentą suteikė kleb. kun. P. 
Skrodenis, M.I.C.

Teatras.i
i Sodalietės rytoj vakare 
j vaidins dvi komedijas: “Kai 

| miete sportauja” ir “Jauni
kis iš kaimo.” Sekančios so
dalietės vaidins “Kaimietė 
sportauja”: Magdė, kaimie
tė — Olga Andriuliūtė; Bal
trus, jos vyras — Marijona 
Ramanauskaitė; Birutė, jos 
duktė — Genovaitė Laurai 
tis; Jurgis, jos žentas -

tikietą iš anksto ir ateikite 
anksti. I

Visi ateikite į Šv. Petro 
parapijos salę rytoj vakare, 
baLandžio 27 d. Pradžia ly
giai 7:30 vaL

tuvišką dainą svetimųjų ir 
savųjų akyse iš mūsų reika
lauja lietuviška savigarba!

Brazilija
''Vyčio'' ekskursija 
I Rio

Daug Lietuviu Nori 
Perplaukti Atlantą

Sao Paulo. — Iš atvyku
sių lietuvių pabėgėlių tenka 
sužinoti, kad daug yra no
rinčių važiuoti užjūrin, bet 
šiai kelionei esą taip pat

Lietuviai Brilijantų 
Ieškotojai

Du lietuviai kovo mėn. 10 
dieną išvyko brilijantų ieš
koti. Tie vyrai prieš tris mė 
nesiūs yra grįžę į Sao Paulo 
iš Merkevičiaus ekspedici
jos, kuri yra dabar tęsiama 
Matto Grosso estadoj. Jie

fabrike darbas. Išbuvę po 
keturius mėnesius, jie, išski
riant pragyvenimą, (ten mai 
stas labai brangus!), uždir
bę “grynų” kiekvienas po 
keturis tūkstančius milrei- 
sų. Dabar tie vyrai dviese 
išvyko į Para, laivu iš San
tos uosto. Sako, kad Rio 
Grande do Norte estada es
anti dar^ turtingesnė brili- 

jantais, tik ten esą dau
giau plėšriųjų oncų.

Laimingos kelionės ir pa
sisekimo lietuviams!

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Marijona Beitaitė; Katriutė, Janeiro. Aišku, tokia kelio- 
Barboros draugė — Bertha nė turi labai daug teigiamų 
Lauraitis; Marytė, Barboros ypatybių — kultūringa, auk- 
tarnaitė — Pranciška Izda- .lėjanti ir pamokanti pramo- 
navičiūtė; Ignas, Marytės ga, lietuviškos dainos ir pa
mylimasis — Anielė Mikšai- ties lietuvių vardo garsini-

daug kliūčių. Sunku, esą, iš- 
L. K. J. S. B. “Vytis” jau gauti vizos, bet kuriems ta- 

seniai svajojo surengti savo
choro choristams ir bendrai 
nariams ekskursiją į Rio de

tė; Teismo nariai — Ona
grąžinti jau sudarytas. Jei Mockait® ir Mšrljona Kidė- 
norima salę šią vasarą už-1 suskaitė; Teisėjas — Ma- tokia kelionė surišta su vi 
baigti, reikės dar daugiau rijona Kraujeliūtė. 'sa eile sunkenybių — išlai-
pinigų. šiam darbui šv. Var, “Jaunikis iš kaimo” vai- dos’ darbo nutraukimas ”

Fondas parapijos salei pa- mas, artimeąnė pažintis su 
Rio lietuvfaTs fr {.t. Tačiau

$200.00. j dina šios sodalietės: Matil- !Lt ir tX Vyčio valdyba šį
projektą ilgai svarstė ir, pa

do dr-ja sukėlė 
Žmonės iki šiam laikui su- Į da Kanapinskienė — Marijo- 

dėjo tiktai $130.00. Darbui' na Beitaitė; Jonas, jos vy- 
užbaigti dar reikės $400.00.1 ras — Marijona Kraujeliū- 
Tad prašomi visi savo aukas tė; Barbora, jos duktė — 
suteikti kuogreičiausiai. Genovaitė Lauraitis; Uršė 

Vajus labdarybei, kurs bu Lašinskicnė — Ona Mockai-

vo vedamas Kenosha ir mū
sų parap jo j, buvo sėkmin
gas. Parapijos vajui vadova
vo Peter Marshall. Aukų su
dėta $117.10. Dar mūsų pa
rapijoj niekad nebuvo tiek 
sudėta labdarybei. Tad kle
bonas labai dėkingas Petrui 
Marshall ir sekantiems, ku
rie ėjo aukų rinkti: Anta
nui Demenčiui, Jurgiui ša- 
rauskui, Pranui Vitkui, Lou- 
is Stankui, Antanui Vitkaus 
kui, Petrui Marshall ir Ši
mėnui Venckui. Visoj Ken6- 
shoj suaukota $6,626.95.

tė; Baltrus, jos sūnus — Lu- 

cija Jocaitė; Stasė, Kana- 

pinskių tarnaitė — Antani

na Jonikaitė.

galiau, rado būdų įveikti vi
sas sunkenybes. Tad “Vy
čio” ekskursija į Rio tikrai 
įvyks. Sanpauliškiai užmegs 
glaudesnius lietuviškus ry
šius su simpatingiausiais ri- 
jiečiais ir didžiojoj Brazili-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigtas 
morgičius, skoliname pinigus ant 
pirmų morgičlų, 5% nuoS. pro
cento. AtsiSaukite ypatISkai arba 
p<y laišką sekančiai:
JOSEPH VILIMAS <£ CO. 
6753 So^ Rockvvell Street 

Tel. HEMIock 2323

DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

iiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii.uiiiiiiiiiiiiD

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South Western Avenue

Telephone — SEEIey 0970 
MELROSE PARK:

, 5 Broadvvay
Telephone — Melrose Park 6933

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Suvlry 20 inetų praktikavimo aklų 
taisyme ir gjdgnic 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę 
ir toliregystę;
palengvins akių {tempimą, praSalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių 
karėt{.

MUDEKMSKIAISI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Speciaiė atyda atkreipiama { vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YAKDS 1373 

llllllllllllliiiiillliliiilllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pepiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARd* 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 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
lfieksiamlnuotl Jas modemUklausla 
metodą, kuris regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalins 
visų akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien >:00 a. m. Iki 8.30 p. m. 
Treč. Ir Seftt: 9:00 a. m. iki

7:80 p. m.

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

Ofiso teL OANal 2345 
Ofiao VaL: 2—4 ir 7—9 
TreCladlenlala pagal sutarti, 
Rea. Teh: HEMIock 81S0

Tel. YARd* 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TelefofiiaM: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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 sutarti.

Ofiao TeL: Reeid. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. lr Sekmad. tik susitarius.

Sv. Onos Draugystės 
Iškilmingas Bankietas

šv. Onos dr-jos iškilmin
gas 15 m. sukaktuvių ban
kietas ir paminėjimas pra? 
jo didžiausiu pasisekimu. 
Balandžio 20 d. Lietuvių au
ditorija buvo pilna žmonių, 
bankieto dalyvių, kurie iš
klausė gražios programos ir 
kalbų apibudinančių dr-stėe 
įsteigimą ir veiklą.

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į>- 

■< taigas, piknikus ir t. t

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401

Bes 6958 So. Talman Ave.
Beg. Tel. GROvebiU 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Sao 3 iki 4 ir nno fl iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENtvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL noo 1—3; duo 6:30—8:30
756 West 35tb Street

TcL GANU 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnblic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BE Veri y 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 665P

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

Reaidenclja: 6600 So. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie<

• iki 9 vaL vakare

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Res. teltfonaa 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. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tro« lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

Tsl. YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dionjĮ

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

Gen. Skorupskin
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MOTERŲ SĄJUNGOS 21 KUOPAI 25 METAI
(Trumpa kuopos gyvavimo ir 
veikimo apžvalga)

Tovvn of Lake. — Kuopa' 
suorganizuota rugpiūčio 6 d. 
1916 metais. Organizatorė
mis buvo: M. Brenzaitė, M. 
Petroševičienė, M. Mikšaitė, 
dabar sesuo Kolitą (Kazi- 
mierietė), L. Tirūnaitė-Rač 
kauskienė.

Pirmąją kuopos valdybą 
sudarė: dvasios vadas, kun. 
J. Statkus, pirm. M. Bren
zaitė, vice pirm. D. Klimie- 
nė. nut. rašt. L. Tirūnaitė, 
fin. rašt. M. Mikšaitė, ižd. 
M. Petroševičienė, iždo glo
bėjos: P. Zingerienė, kores
pondentė P. Zingerienė.

Kuopai pirmininkavo se-' 
kančios: M. Brenzaitė 1916- 
1922; a. a. Antanina Baltu
tienė 1923-1925; L. Račkaus
kienė 1926-1927; J. Čepulie
nė nuo 1927 iki šiai dienai.

Vice pirm. buvo sekan
čios: D. Klimienė 1916-1918 
m.; Sokaitė 1919-1920; a. a. 
Antanina Baltutienė 1921- 
1924; J. Sucilova 1924-1927; 
J. Čepulienė 1927, — vos po-

Mirusių narių 3: Elena Ra-į 
kauskienė, Monika Rukšte- 
lienė ir Morta Paukštienė.

Aukota sekančiai: Tautos 
Fondui $125. Raud. Kryžiui 
$75, parapijos bazaruose, pi
knikuose padaryta $2,500.00 
pelno.

Kuopa turi pirkus du 
“Draugo” šėrus, Šv. Kazi
miero seserų vienuolynui au
kojo $200.00, Šv. Pranciš
kaus seserų vienuolynui $75, 
seserims nazarietėms $200. 
miesto senelių prieglaudai 
(pietums) $75.00, Šv. Kry
žiaus bažnyčios dažymui $25, 
Pikčilingienės misijai (Kar
mėlavos Ūkio Mokyklai) $25.

1941 m. kuopos valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. 
S. Valuckas, pirm. J. Čepu
lienė, vice pirm. M. Sudei
kienė, nut. rašt. Kazimiera 

™Bartkaitė-Sūkurienė, finan- 
sų rašt. S. Bartkaitė, ižd. O. Jžiaus parap. kleb., didelis 

Motreų Sąjungos bičiulis 
rėmėjas.

S. Jurgaitė. Nuo spalių 1930 
iki šiai dienai raštininkauja 
Kazimiera Bartkaitė (Sūku- 
rienė).

Finansų raštininkėmis bu
vo šios: V. Kuncaitė, M. Jo- 

rą mėnesių; paskui užėmė caitė (Piktužienė), M. Deks- 
M. Mališauskienė ir išbuvo niūtė, A. Mikolaitė, Saroms-
iki 1931; M. Sudeikienė nuo 
1931 iki šiai dienai.

Iždininką vo sekančios: M. 
Petroševičienė 1916 1922 m.; 
L. Venskevičienė 1922-1924; 
A. Kasmauskienė 1924-1925; 
Paukštienė 1925-1935; O. 
Vaznienė nuo 1935 iki šiai 
dienai.

kienė, o nuo 1929 metų iki 
šiai dienai raštininkauja So 
f i ja Bartkaitė.

Tvarkdarės pareigas eina 
V. Bučnienė.

Daugiausiai kuopai yra 
pasidarbavusios narės: M. 
Brenzaitė, M. Petroševičie
nė, M. Mikšaitė, L. Tirūnai-

, tė, E. Skinderienė, M. Jo-
Iždo globėjoms buvo se- A Ba|tutien? M Pau_

kančios: a. a. E. Mikolaitie- , .... _- . ,, v -n , • kstiene, M. Sudeikiene, S.ne, A. Mažeikaite Snarskie- _ A1 ... _ X1 .x_ _' ___ Bartkaite, K. Bartkaite, O.ne), Stirbaite, Deksmute, „ . ,. ___ .„ ,x. _ . .._ _ Snubiene, P. GudinskienD,Norvaišaite, S. Jurgaitė, O. _ v. _ ~ .T . . .„ TT , . - B. Aluziene, O. Norkiene, O.Norkiene, R. Urboniene, M. __,, x ». J Kasputiene, S. Šimkiene, A.Martusiene, S. Šimkiene iki, .. . _ ,, ... _..... . Kinciniene, M. Martišiene,šiai dienai.__ , ....... B. Cicėnienė, V. Galnaitė, B.Nutarimų raštininkėmis . . _ ., , T _. . . Pivaruniene, A. Česmene, S.buvo sekančios: L. Tiranai-1. , . . _ „ ’
tė, M. Mikšaitė, V. Galnaitė, M.ckun.ene J. Stug,ene, O.

Vazmene, S. Jurgaitė, A. 
Paukštienė, V. Bučnienė, J. 
Čepulienė.

Kuopa narių turi 72. Iš jų 
50 ateivės, o 12 čia gimusių. 
>Tarių vertelgų-biznierkų tu- 
-i 12.

Kuopa parengimų turėjo

Vaznienė, iždo globėjos S. I Marijona Brenzaitė, viena pirmųjų Moterų Sąjungos na- 
Šimkienė, M. Martišienė, ko-* rių, 21-sios kuopos (Chicago - Town of Lake) organiza-
respondente B. Cicėnienė, 
tvarkdarė V. Bučnienė.

Kuopa turi suorganizavus 
savo chorą iš sekančių na
rių: O. Norkienės, S. Jurgai- 
tės, N. Šatūnienės, O. Sriu
bienės, P. Gudinskienės, M. 
Taršelskienės, A. Paukštie
nės, V. Bučnienės, M. Sudei- 
kienės, O. Kasputienės, J. 
Čepulienės, choro vedėja O- 
na Skiriūtė-Metrikienė.

Paskutinis kvietimas į 
25 metu jubiliejų

Tovvn of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. rengiasi 
prie didelių ir nepaprastų iš
kilmių — kuopos 25 metų 
jubiliejaus.

Iškilmės įvyks sekmadie
nį, balandžio 27 d., parap. 
svetainėj. 9 vai. ryto sąjun- 
gietės eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos. Mišios bus 
laikomos su asista.

Vakare, 6 vai., įvyks ban
kietas parapijos svetainėje. 
Vakarienė bus karališka.

Programoj dalyvaus 21 
kuopos choras, K. Sabonis, 
N. Šatūnienė, Juozapas ir O- 
na Norkai, S. Jurgaitė. Kal-
bės kuopos organizatorės: 

'.ekančiai: 12 vakarų su vai , Brenzaitė, Petrošienė, vieš- 
linimais, 23 ‘buneo party’s’,1 nia A. Nausėdienė, centro ir 
3 vakarus dvasios vadams į apskrities valdybos narės ir 
pagerbti, 8 vakarienes, 6 iš-; kt. Visi kviečiami atsilan- 
zažiavimus, 3 piknikus. Vi-, kyti ir sykiu pasidžiaugti 
jo per šiuos parengimus, be M. S. 21 kp. nuveiktais dar

bais per 25 metus.
Jau 15 metai, kaip 21 kp.

pirmininkauja darbšti Jad 
vyga Čepulienė. Ji yra Die-

oarapijos piknikų, uždirbta 
H,491.19.

Pašalpų iš centro gauta 
5600.00. Pomirtinių $300.00.

Marijona Sudeikienė, žy
mi veikėja Chicago lietuvių 
katalikų organizacijose, y- 
patingai Moterų Sąjungoje, 
Labdarių Sąjungoje, šv. 
Pranciškaus ir šv. Kazimie
ro Akademijų Rėmėjų. Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
ir kitose. Jau 10 metų eina 
M. S. 21 kuopos vice pirmi
ninkės pareigas ir nuošir
džiai darbuojasi, kad kuopa 
taip narių skaičiumi, taip 
veikimu tarp kitų kuopų 
Chicagoj palaikytų viršeny-' 
bę. Daug pasidarbavo ir ruo
šime 21 kp. jubiliejaus ban
kieto, kuris įvyks sekmad.,) 
baland. 27 d., parap. salėj. '

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nedar
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 NEC- 
TAR. Ši* Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.
2239 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Cicero žinios Pakvietimas

torė. Už nuopelnus Moterų Sąjungai yra pakelta į Gar 
bės narius, o už nuopelnus Lietuvai apdovanota DLK. Ge
dimino ordinu.

, '■

Gedimino minėjime atei
nantį sekmadienį cicerieeiai 
rengiasi skaitlingai dalyvau
ti. Visos draugijos gavusios 
kvietimo laiškus ragino sa 
vo narius paremti šį nepa
prastą parengimą.

Cicero. — šį vakarą se- 
i niai rengiamas ir visų lau
kiamas įvyksta L. Vyčių šo
kių vakaras, parapijos sve
tainėje. Rengimo komisija ir 
visa kuopa nuoširdžiai kvie
čia visus: jaunus, lygiai ir 
senus, atsilankyti.

Prie geros Ron Chennell
Šv. Vardo draugijos nau 

jų narių vajus dar yra tę
siamas. Iki šiolei pasėkos orkestros visi galėsim turėt
gražios. Apie šimtas jau pri
rašyta naujų narių. Norima 
užbaigti vajų ir išpildyti sa-

gerus laikus, taipgi su sve
čiais iš kitų kolonijų susi
pažinti, nes, kiek girdėt, bus

vo kvotą su Motinų Diena, i daug svečių iš kitų kuopų, 
kurioje draugija eis prie šv. I Dar sykį nuoširdžiai kvie- 
Komunijos “in corpore”. l giame visus į Cicero L. Vy-

------------ f čių šokių vakarą, kuris į-
| Praėjusį šeštadienį įvyko i Vyks šį vakarą. Tikietų kai
šaunios vestuvės R. Palubi- 
no su B. Rimkiūte, šios ko
lonijos pavyzdingų jaunuo
lių ir L. Vyčių 14 kp. veik- Reiktų visus vaikus mo- 
liųjų narių. Vestuvių puota1 kyti laukti laimės ir tvirtai

na 40c. Pradžia devintą va
landą. Plunksna

Jadvyga Čepulienė, viena žymiųjų 
Moterų Sąjungos veikėjų, nuo 1933 iki 
1937 metų ėjusi centro iždininkės parei
gas, dviem atvėjais buvus centro iždo 
globėja ir Illinois valstybėje direktore.
Jau keturiolikti metai, kai pirmininkau
ja 21 kuopai, Town of Lake, kuri sek
madienį, bai. 27 d., minės 25 m. gyva
vimo sukaktį bankietu parapijos salėj.
J. Čepulienė veikli ir kitose idėjinėse 
draugijose. Visu atsidėjimu darbavos 
bankieto pasisekimui.

vo apdovanota gabumais, dinskienės, O. Vaznienės, O. 
Garbė mums turėti J. Čepu- Kasputienės, Mickūnienės,
lienę savo vade. Jai padeda 
M. Sudeikienė. J. Čepulienė 
ir M. Sudeikienė yra tikri 
šulai mūsų organizacijų.

Šimkienės, V. Bučnienės, 
Sandargaitės, Turskienės, B. 
Alužienės. Martušienės, Star 
selskienės, Kniezienės, Stepo

Komisija daug darbuojasi! navičienės. Komisijos gar- 
puotos pavykimui; komisija bės pirm. yra dvasios vadas 
susideda iš: pirm. J. Čepu- kun. S. Valuckas. 
lienės, vice pirm. M. Sūdei- | Moterų Sąjungos 21 kuo- 
kienės, O. Norkienės, P. Gu- į pa per 25 metus yra daug

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

%

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYIZITC mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes- 
I T 1x1 I E tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKfcJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijentol

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

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

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

įvyko parap. salėje, kurioje 
dalyvavo pora šimtų svečių. 
Vietinių kunigų ir įžymesnių 
svečių daug gražių linkėjimų 
pareikšta jaunajai porelei.

Labdarių viešajai rinklia
vai Ciceroje leidimas jau y- 
ra gautas. Būtų nedovano
tinas apsileidimas neišnau
doti šios progos. Kiek gra
žios paramos galima būtų 
gauti iš šio miesto gyvento
jų, kad tik būtų kam pasi
darbuoti. Moterys ir mergai
tės kviečiamos į talką. Pa
gelbėkime labdariams. Rink
liava įvyks sekmad., gegu-. 
žės 25 d

nuveikusi, ypač parapijai 
daug pasidarbavus. Labai 
gaila, kad puotoj negalės da
lyvauti kleb. kun. A. Skrip
ka, kuris labai sunkiai ser-i 
ga. Bet sąjungietės jo nepa-| 
miršta: karts nuo karto už ! 
prašo už jo sveikatą, mišias.

Įžanga į bankietą 75c.
Sąjungietė

tikėti, kad visas geras pa
sauly yra jiems skirtas.

Svett Marden.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

Asthma Mueus
Coughing, Gasping

— i Doctor's prescription called
sands now palliate terrible re- 
s of choking. gasping. cough- 
Bronchlal Asthma by helping 
thlck excess mueus. No dopes,

Thanks to a Doctor's prescription called
Mendaco, thousands now palliate terrible re- 
eurring attaeks of choking. gasping, cough
ing. wheezing .
nature remove t------------------------- . .
no smokes, no Injections. Just tasteless,
fileasant tablets. The rapid, dellghtful pal- 
latlve action commonly helps nature brlng 
welcome sleep—a "God-send." A prlnted 

guarantee svrapped around each package of 
Mendaco lnsures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothing to lose under this posltlve money 
back guarantee so get Mendaco from your 
druggist today for only 80c. * *

TAI NAUJAS, STEBĖTINAS

NORGE su patentuotu N3GHTWATCH
Tiktai Norge turi naują Nlght-Watch 
kuris automatiškai nutirpina šaldy
tuvą kas nakt — taip kad apturite 
didesnį taupumą ir geresnį šaldymą. 
Norge taipgi turi kitų patentuotų į- 
taisymų — uždarytas šaldytuvas, 
kad ledas neatsiduotų valgiu sko
niais, uždengta Coldpack dėžė švie
žiai mėsai. Quiet-Froster rezervoras 
vandeniui, Ouiet-flo Rollator šaldy
tuvas su neįkaitančiu motoru. Pirk
dami Norge, gaunate daugiau, — 
mes tai garantuojame.

AUTOMATIŠKU
NUTIRPINTOJU

Roosevelt Furniture Co.
2310 VVest Roosevelt Road

Telephone: SEEIey 8760 8732
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Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS

Anglijai iš visų jėgų. Jei Anglija pralaimėsianti, tada 
Amerikos kontinentui vienam teksią susidurti karo lau
ke su visais kitais kontinentais. Ar toks nusistatymas 
yra tikslus ar ne, tuo tarpu apie tai nerašysiu. Šiuo aš 
tik norėjau truputį parašyti apie didįjį judėjimą Va
šingtone ir apie ten vyraujančią nuotaiką.

Minėkime
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
dedamos.

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

Lietuvių katalikų UienraSčio "Draugo" r6m6jaina ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas. gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai te pa daugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

į. AMLETO GIOVANM1 C1COGNANI, 
Laodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Įspūdžiai ir nuotaikos
Ši dienraščio vieta yra skirta vedamiesiems (redak

cijos) straipsniams, bet aš ją, kaip pastebėjote, pradė
jau naudoti šiokiems tokiems savo kelionės į Vašing
toną įspūdžiams aprašinėti.

Pirmame tokiame rašiny pasisakiau buvęs sostinėj 
tris dienas. Per dvi dienas lankiau įvairias įstaigas, 
konferencijas ir atlikau tai, ką Vašingtone būdamas 
turėjau atlikti, o trečią dieną (bai. 19-tą) nutariau ap
lankyti muziejus, knygynus ir t.t. Kai kuriuos muzie
jus ir knygynus jau seniau buvau lankęs, bet pirmą 
kartą buvau multi milijonieriaus A. Meliono pastaty
tam ir įrengtam National Art Museum. Reikia pasa
kyti, kad tai yra milžiniško didumo ir labai vertinga 
dovana visuomenei. Didysis ir tikrai gražus pastatas 
kainavo kelioliką milijonų dolerių. Meliono paties ir kai 
kurių kitų turtuolių meno kūrinių kolekcija tiek yra 
vertinga, kad doleriais ji tiesiog neįkainuojama.

Šiuo pastatu ir meno kūrinių kolekcija Melionas šau
nų paminklą pasistatė. Tuo paminklu pasigerėjęs vis 
dėlto pagalvojau, kad prie Meliono vardo, įrašyto į pui
kią brangaus marmuro sieną, trūksta dar vieno vardo, 
būtent

darbo žmogaus, kuris savo pūslėtomis, kruvinomis 
rankomis ir gausiu prakaitu bedirbdamas plieno dirb
tuvėse sukrovė Melionui milžiniškus'turtus, kurie da
vė jam galimumų šį puošnų pastatą pastatyti ir ne
apsakomai vertingų kurinių muziejų įrengti.
Bet vis dėlto gerai, kad tasai didysis milijonierius

darbininkų prakaitu ir dažnai jų skriaudomis sukrautą 
kapitalą panaudojo geram tikslui, kultūrai kelti. Yra 
labai daug tokių ponų, kurie tą turtą visai be jokios 
naudos išeikvoja. Tada, žinoma, darosi dar skaudžiau.

Vašingtone šiuo laiku yra nepaprastai didelis judė
jimas, kokio tame mieste niekuomet dar nėra buvę. 
Viešbučiuose negalima gauti kambarių, gatvės mirgėte 
mirga labai marga publika, tarp kurios matosi daug 
uniformuotų žmonių. Krašto gynimo stiprinimo reika
lai, įvairios konferencijos sutraukia į sostinę nepapras
tai daug žmonių. Be to, anomis dienomis buvo pražy
dusios japonų vyšnios ir tų žiedų pamatyti, jais pasi
gerėti suvažiuoja žmonių iš tolimiausių Amerikos kraš
tų. Nors man tie žiedai jau ir nebebuvo naujiena, ta
čiau smalsumo pagundai neatsilaikiau — vykau jais 
pasidžiaugti. Tos žydinčios vyšnios ištikro nepaprastai 
gražų vaizdą sudaro.

Tiesą pasakyti, visas Vašingtonas buvo žalumynuose 
ir žieduose paskendęs. Tūkstančiai žmonių, lyg bitės 
žydinčiam sode, skuba, ieško, renka kam kas reikalin
ga, kad ką nors iš ten parsivežti.

Tie visi vaizdai, tas judėjimas (nors dabar jis daug 
didesnis) priminė sostinę 1917 metų pavasarį, kuomet 
buvo paskelbtas Vokietijai karas. Ir dabar ten panaši 
atmosfera, žmonės, tiesa, gėrisi žiedais, bet jų mintys 
užimtos karo klausimais. Retą žmonių grupę sutiksi, 
kuri nediskusuotų tarptautinę padėtį, kuri nesvarstytų 
klausimo, ar Jungtinės Valstybės stos į karą ar ne. Iš 
sostinėj esamos nuotaikos, iš pasikalbėjimų su įvairių 
sferų asmenimis, kad ir nenorėdamas, turi išsivežti to
kią nuomonę, kad vargu Jungtinės A’merikos Valstybės 
pajėgs išsilaikyti neįstojusios į karą. Yra grupių, vai
dinančių labai svarbų vaidmenį ir politikos ir visuo
menės gyvenime, kurių nusistatymas yra toks, kad, 

esą, nėra dabar kito išėjimo, kaip tik eiti į pagalbą

Ką reiškia Lietuvos ir, apskritai, lietuvių tautos isto
rijoj Didysis Kunigaikštis, apie tai ir rašyti, berods, 
nereikia. Kiekvienam lietuviui jo vardas yra žinomas. 
Jo suvaidintas vaidmuo yra begalo didelis.

Rytoj minime Gedimino mirties 600 metų sukaktį. 
Ir priminti nereikia, kad kiekvieno gero lietuvio yra 
pareiga tame minėjime dalyvauti. Lietuvių tautos him
ne yra pasakyta: “Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia”... Šiais laikais, kuomet Lietuva yra priešų oku
puota, kuomet darome užsimojimus ją atvaduoti, tos 
stiprybės pasisemti labai ir labai yra reikalinga. Ge
dimino darbai, jo drąsa, sumanumas ir didis tautai pa
siaukojimas turi šviesti mums pavyzdžiu, turi būti ins
piracija kiekvienam gyvam lietuviui ir vesti tautą į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Manom, kad Amerikos lietuviai nepasitenkins chica- 
giečių lietuvių katalikų surengtu Gedimino mirties su
kaktuvių paminėjimu. Reiktų visoms kolonijoms pasek
ti thieagiečių pavyzdį. Kad tie minėjimai neišeitų tuš
toki, be konkrečios naudos, reiktų paremti prof. K. 
Pakšto iškeltą sumanymą — išleisti Lietuvos atlasą. 
Toks paminėjimas tikrai būtų naudingas darbui ir vėl 
atstatyti Gedimino valstybę.

Skandinant Amerikos pagalbą
Skelbiama, kad apie 40 nuošimčių Amerikos siunčia

mos karo medžiagos Didžiajai Britanijai yra vokiečių 
nuskandinama. Dėl to, žinoma, netenka stebėtis. Juk 
tą medžiagą daugumoje patys anglai savo laivais ga
benasi. Tokiems laivams, aišku, vokiečiai pasigailėjimo 
negali turėti. Tad, dabar, labiau negu pirmiau, prade
dama kalbėti apie siunčiamos karo amunicijos anglams 
apsaugą. Vadinas, turėtų būti duodami Amerikos karo 
laivai, kaipo palydovai. ‘ •

Nors tai, tiesa, išrodo logiška: jei siunti kam pagal
bą, žiūrėk, kad ji savo tikslą atsiektų, bet ne į jūros 
dugną nugarmėtų, tačiau, tokia siunčiamos amunicijos 
apsauga greitai įtrauktų į atvirą karą Jungtines Ame
rikos Valstybes. Tada greičiau pasikartotų 1917 metų 
istorija.

Diktatūrų silpnybė
N-nos rašo:

“Apie šitą skirtumą tarpe demokratijos ir dikta
tūros — tarpe valdžios, kuri išreiškia plačiųjų liau
dies sluoksnių valią, ir valdžios, kuri remiasi tiktai 
prievarta ir teroru, — daugelis žmonių visai nepagal
voja. Jie mato tiktai “baisiąją” diktatūrų pusę ir ne
retai įsivaizduoja, kad tas “baisumas” reiškia stip
rumą. Tuo gi tarpu yra kaip tik atbulai. Diktatūros 
gąsdina dėl to, kad jos yra nusigandusios! Jos jau
čia savo vidujinį silpnumą ir stengiasi jį paslėpti, ro
dydamos savo “galybę”.

“Vieno didelio mūšio pralaimėjimas gali diktatūrą 
susprogdinti. Todėl nėra reikalo manyti, kad demo
kratijoms teks atkariauti nuo Hitlerio vieną pėdą po 
kitos, iki bus atimtos visos tos milžiniškos teritori
jos, kurias jisai dabar pagrobia.

“Nereikės, beje, ir Lietuvą vaduojant, grumtis su 
Stalinu dėl kiekvieno sprindžio Lietuvos žemės. Kai 
ateis laikas, jo diktatūra sprogs nuo Baltijos krantų 
ligi Pacifiko!”

Chicagos arkidiecezijos lietuvių bažnyčiose kolekta 
nuo karo nukentėjusioms tautoms (ir Lietuvai) bus sek
madienį, gegužės 4 d. Nėra abejonės, šiam dideliam ir 
svarbiam reikalui mūsų tautiečiai bus duosnūs. Nerei
kia užmiršti šio dėsnio: kuo duosnesni būsime mes pa
tys savo tautos reikalams, tuo didesnės pagalbos galė

sime ir iš kitų sulaukti.

Stiprinti lietuvių įstaigas, lietuvių spaudą, aukoti tau

tos reikalams — tai kiekvieno lietuvio šventa pareiga.

(“Draugas”, balandžio 26 
d., 1916 m.).

Airiai sukilo prieš anglus., 
kariuomenė pasiųsta į Dub
liną numalšinti sukilėlius.... 
Daug užmušta...

Siaurinėje jūroje vokiečių 
laivynas susirėmė su anglų 
laivynu... Didžiausia jūrų 
kova visų laikų... Anglai su
mušė vokiečius... Kova ties 
Verdūnu tebesitęsia antrą 
mėnesį... 700,000 prancūzų 
kareivių gina tvirtovę... 87,- 
000 bulgarų jau žuvo per ka
rą...

•
Rusijoj didžiausia betvar

kė... “ant kiekvieno žingsnio 
nusiminimas, nusiskundimai 
ir aimanavimai... visur vieš
patauja kyšiai... betvarkė 
ant geležinkelių... trūksta 
šautuvų kariuomenei...”

•

Įtempti santykiai tarp le
nkų ir lietuvių Vilniuje. “Le
nkai visokeriopais būdais 
stengiasi išnaudoti lietu
vius”... Kaune ir Šiauliuose 
atidarytos lietuviškos gim
nazijos, kurių direktoriais 
paskirti J. Dovydaitis ir pre
latas A. Dambrauskas... Lie
tuvoje jau atidaryta 35 mo
kyklų, kuriose viskas moki
nama lietuviškai...

•

VVorcester, Ma38. vietinė 
Vyčių kuopos baseball rate
lis lošė su Bostono Vyčių 
rateliu... VVorcesteriečiai iš
ėjo laimėtojais... Įdomus pa
garsinimas: “Aš sirgau ilgą 
laiką ir tapau išgydytas ir 
dabar esu sveikas. Aš padė
jau daug pinigų be jokios 
pasekmės. Jeigu sergate ir

Po Svietą

Pasidairius

Dūdavo jums, tavorščiai, 
ant mano delno Musolinis, 
Hitleris ir Stalinas. Šiandie, 
paskutinę dieną prieš balan
džio 27 d., kurio vakare, So
kol Hali, dūduos visi tie dik
tatoriai, parodysiu, kokią 
dūdą pūs atsilankę žydeliai 
padėkoti Staliniui už “nau
ją Palestiną” ir atneštą 
jiems laisvę, štai, jų dūda:

Oi, tu Stalinėli,
Tu mūsų careli,
Dėkui tau už rojų 
Lietuvos žemelėj.

Mes esam to rojaus 
Bosais — komisarais,
O mūs vergai — gojai 
Litviš — proletarai.

Mums dabar čia gera,
Tikra Palestina,
Tegul visi litviš 
Mato tai ir žino.

Dabar litviš dirba 
Per naktis ir dienas,
O mums — Mauškiams, lė

kiams
šabasas kasdieną.

Ačiū tau Staline
Už tokią lygybę,
Kad mumis iškėlei 
Į tokią galybę.

Oi, tu mūs saulutė,

norėtumėt dasižinoti apie 
tai, galite atvažiuoti pas 
mane vakare po darbui. W.
P........ ”

H Demokratijos kertinis akmuo

/ i’ -

Z ? ‘ *
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Brangus Džiugošvili,
Mes tau pastatysim 
Čiona aukso pilį.
Bučiuojame tavo 
Ūsus šimtą kartų 
Ir dabosim tave,
Kad nieks nepakartų.

Būkit visi rytoj Sokol 
Hali. Pamatykit diktatorius 
ir pasiklausykit, kokiomis 
natomis jie pūs savo dūdas 
pasauliui.

Prašau Nesijuokti
— Juozai, beveik jau kan

didatas į senbernius ir dar 
vis nesiženiji. Kodėl?

— Ič geros širdies... .
— Tai kur čia gera šit • 

dis?

— Turiu gerą širdį mote
rims. Jų yra tūkstančiai, o 
aš tik vienas ir vieną tega
lėčiau laiminga padaryti.

Baisavkas. — Jų gazietos 
rašo, kad Lietuvoj nėra 
prekių. Kaip bus, kad jas 
paslepia “liaudies priešai.” 
O tie daugiausiai iš jūsų, ką 
tiki į Dievą. Mums, balšavi- 
kams, Dievo nėra....

Katalikas: Taigi matai, 
tavorščiau, kaip negerai: nė
ra Dievo, nėra ir lašinių 
Prieš maskoliams okupuo
siant kraštą, kai buvo Die
vo, tai ir visko buvo.

Migdolai
Aukščiausias kiekvieno 

bedievio tikslas — patenkin
ti kiekvieną pilvo reikala
vimą.
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Šešt n dienia, bai. 26 d., 1941

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Vakare pas mane į kambarį, kaip paprastai, vėl atė
jo docentas. Jis buvo labai gerai, draugiškai nusiteikęs. 
Jis atsisėdo ant didelės, žalios tachtos (tam tikra kilimų 
rūšis) ir, žiūrėdamas į mane iš džiaugsmo žibančiomis 
akimis, tarė:

— Ach, kaip jūs šiandien per pietus įsikarščiavote, 
Aleksandra Lvovna! Iš jūs kada nors bus puikus kai 
bėtojas! Tik vieną trūkumą jūs dar turite: esate per 
daug jauna! Tiesumas ir teisingumas yra labai puikus 
dalykas, bet tik romanuose ir tai subrendusioms mergi
noms. Gyvenime nereikia žiūrėti tiesumo, pakanka tik 
mandagumo. O mandagumas mus įpareigoja nesakyti to, 
ką iš tikro manome. Anglai šiam reikalui turi gerą prie 
žodį: “mandagumas nieko nekaštuoja, bet daug perka..”

I l

DRAUGAS

Prof. K. Pakštas kais labai sielojosi, kūrė dienomis. Yra tai dangun

Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju
(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)

(Tęsinys) svajonė buvo parašyti did- susižiedavęs su scholastika...
Fribourgo miestas mažas iiu1' Penkių tomų veikal’: į Jis buvo i^kinęs, kad šei 

(apie 25,000 gyv.l; be kelių Kultūros Filosofiją
kinemų ir kavinių jis ir ne
turi kokių šaunių atrakcijų.
Betgi gražūs apylinkių vaiz
dai traukdavo studentus į 
laukus ir kalnus. Ir lietuvių 
studentų grupė darydavo sa
vo mažų iškilų ir pasivaikš
čiojimų, kurių metu arčiau 
susipažindavome, plačiau iš
sikalbėdavome. Tų laikų pa
sikalbėjimų temos — tai į- 
vairūs Lietuvos kultūrintai 
ir politiniai reikalai.

Iš Amerikos buvau atsi

Šiam veikalui jis rinko 
medžiagą, daug apie jį gal 
vojo, sudarinėjo jam planus 
ir kai ką jau buvo parašęs. 
Kurioje vietoje šis jo didy
sis darbas sustojo per pa
staruosius du metu — man 
neteko patirti. Bet jaučiau, 
kad tai turėjo būti tikras 
sandėlis galingų minčių, ku
rios būtų sudarę visą epo
chą Lietuvos mokslui ir bū
tų patiesę pamatus lietuviš
kosios filosofijos ištisai mo-

vezęs 1917 m. Brooklyne kyklai ' Ir autorius jautė
Be to, aš jums noriu duoti keletą naudingų patarimų, pradėto Romuvos sąjūdžio sav0 Pad®ties tragiškumą, 

kaip reikia gyventi. Nors gal tuo pačiu aš pasitarsiu ir praduę ir tikslus. Juos at- ne£a ėdamas baigti sugalvo- 
pats sau, — pridėjo susimąstęs. — Sunkiau yra būti skleidžiau St. Šalkauskiui,
mandagiam ir paslaugiam moteriai, kuri yra į tave įsi- kurs jais karštai susidomė- 
mylėjusi ir kurios nebegali pakęsti ... Žinote ką, Alck- jo įr tuoj griebėsi patiekti 
sandra Lvovna, jūs verčiau niekad neįsimylėkit savo gy- tam pilnutinės lietuvių kul- 
venime! Tikriau sakant, nieko nemylėkite. Kiekviena mo- tūros sąjūdžiui giliau ir 
teris pasidaro visai nuobodi ir neįdomi, jeigu ji ima tik- griežčiau suformuluotus pri- 
rai mylėti. Visas grožis ir žavumas glūdi tik įsimylėji- ncipus ir vasario 2 d. (1919 
me. Jis toks lengvas, grakštus, elegantiškas, nes viskas m.) Fribourge užsimezgė ro- 
dar neaišku, nežinoma, matomi tik kontūrai, nežinoma vi-1 muviečių kuopelė, kuri ne
są prasmė, viską dengia didelė paslapties skraistė, kuri užilgo persikėlė Lietuvon,

tą monumentalinį kūrinį.

myninis gyvenimas jo moks 
lo darbui gali tiktai pakenk 
ti, tad buvo nusistatęs ne
vesti. Lengvesniuose pašne
kesiuose išsitardavo, kad 
vestų nebent tuomet, jei ras 
tų . tokią žmoną, kuri sutik
tų gyventi nuo jo atskira
me ir tolimame bute. Jis 
gyvendavo dažniausia pat 
kurią iš savo seserų, pasi
imdamas sau tik vieną kam 
barį, kurį iki lubų apstaty- 
davo knygų spintomis, len
tynomis. Sveikatos priežiū
ra ir rūpestis dietos klausi
mais dažnai sirginėjančiam i sjjrjtaį 
filosofui darėsi vis labiau 
slegiančia našta. Jo sveika 
ta dažnai atsidurdavo pavo-

' planus, atatinkamai veikė 
per savo ganytojiškus laiš
kus, spaudą, per savo kuni
gus. Norėdamas turėti geros 
dvasios apaštalų, jis ir buvo 
įsisteigęs Telšiuose semina
riją, kurioje ypatingą dėme
sį norėjo vis kreipti į ge
rą išauklėjimą 
liaudies dvasinio 
mokytojų.

3. Bebūdamas paskutinį 
kartą pas Ekscelenciją, tu
rėjau progos išklausyti jo 
planus apie sutvarkymą ge
resnio atlyginimo bažnyčių 
tarnams-zakristijonams, špi- 
tolninkams, vargonininkams 
ir t. t., apie jų aprūpinimą 
ligoje ir senatvėje. Tie pla
nai jau buvo visai arti įvyk
dymo, tik nauji įvykiai ap- 
stabdė jų realizavimą. Ap- 

Ekscelencija daug
galvodavo, rašydavo ir dirb
davo besiekdamas teisinges
nės visuomenės santvarkos, 
besisielodamas biednuome- 
nės aprūpinimu. Šioje šako
je jis dirbo nuo seniai.

gal niekuomet nebus praskleista. bet į platų visuomeninį dar-
Bet beveik visos moterys daro vieną baisiai didelę bą ji nesileido, pasilikdama

klaidą: jos pradeda per greitai mylėti ir per mažai mus daugiau salioninėse ribose.
prikankina. Jos absoliutiškai nenori suprasti, kad tai, kas T», ., ... „...... ... -j • . . ... . Išleido ji du “Romuvos nu-meilėje kaip tik ir yra įdomiausia ir neužmirštama, tai 
jos pati pradžia, tie ilgi pažvelgimai, tie nedrąsūs rankų 
paspaudimai, nelauktas paraudimas, melancholija, kanki- 
nimasis ir abejojimas. . . . Suprantat, vis tai yra žaidi
mas, kuriam reikia įkvėpimo, kuris kupinas nelauktų ga
limumų.... Ne, aš apie didžią, rimtą, gilią ir nuobuo- 
džią meilę nenoriu nieko žinoti! Man moteris pasidaro 
daugiau nebeįdomi tą patį momentą, kai ji man pasako:1 
“aš tave myliu!”.... Taip, būti mandagiam tokiai mo
teriai, kuri prisipažino mylinti, yra sunkiausia. Patar
kit man, Aleksandra Lvovna, ką aš turiu daryti su ma- 
dame Kalinikova: ji man šiandien kaip tik pasakė tuos St. Šalkauskis Lietuvoje 
žodžius. Ir nuo šio vakaro ji man pasidarė visai nešim 
patiška.

Baigęs kalbėti, jis pasiėmė nuo stalo vieną mano 
sąsiuvinį ir pasiteiravo, ar negalėtų į jį įrašyti kelių 
žodelių. Bet mano sutikimo, tiesą pasakius, nė nelaukė ir nizavosi 
prancūziškai parašė kelias eilutes, kurios turėjo reikšti Kursai

Kultūros filosofija buvo tik- į jingoje padėty. Dėl to labai 
rasai jo laukas. Ir čia jis! daug kentėjo fiziškai ir mo-

meriu .apie savo tikslus ir 
principus, bet po kelių me 

j tų šis sąjūdis įsiliejo į pla- 
i tesnę ateitininkų organiza
ciją. Romuviečių sąjūdžio Išliks 
pirmininku ir siela buvo mū
sų filosofas, vėliau (1927 
m.) ideologiniais principais 
labai sutvirtinęs Ateitininkų

buvo tikrasai žinys, savo 
proto spinduliais sujudinęs 
daugelį mus mažesnių, men
kesnių galvotojų ir veikėjų 
jaunuose Lietuvos kultūros 
dirvonuose. Šalkauskis Lie
tuvai buvo savas Sokratas, 
Aristotelis ir Platonas, ku- • 
rio šviesos spindulių jautė-( 
si visame Lietuvos kultūri
niame gyvenime.

Tuščiai aš bandyčiau sa
vo menkomis jėgomis jo 
mokslinį darbą įvertinti. Tai 
padarys savu laiku jo drau
gai filosofai, jei kurie dar 

gyvi dabartiniame
pragare.
Šalkauskio šeima 

Eilė metų

raliai. Jo kanpias ir suvar- 
gimą sunku būtų ir apsaky
ti. Tai buvo tikras kanki
nys, ligų kankinamas ir sa 
vo aukštų pareigų suprati
mo persekiojamas. Dažnai | 
darydavosi gaila žiūrint į jo 
iškankintą veidą.I

(Bus daugiau)

Federaciją.

1920 m. baigęs Fribourgo 
universitetą 34 metų filoso
fijos daktaras grįžo Lietu
von. Tais pat metais orga- 

Kaune Aukštieji 
ir Dr. Šalkauskis

Naciai veržiasi 
Egiptan, Berlynas

šaukianti atkeršijimo nuo
dėmė. Darbininkų reikalavi
mai nedirbti šventomis die
nomis yra visai teisingi 
(p. 38).

— Bažnyčia pakėlė savo 
balsą už tai, jog valstijos 
priedermė globoti varguolių 

busimųjų darbininkų luomas (p. 39). 
gyvenimo — Valstijos rolė privalo 

pasibaigti tuo, kad jinai ap
gina darbininką nuo netei
singo iš pusės fabrikanto iš
naudojimo. Rinkties sau dar 
bą, tvarkyti kasdienį savo 
gyvenimą privalo patsai dar 
bininkas. Šitokį reikalavimą 
aiškiai stato krikščioniškoji 
sociologijos mokslo pakrai
pa (p. 40).

Toliau mūsų jubiliatas 
reikalauji darbininkams 
laisvės organizuotai gintis 
prieš išnaudojimą, reikalau
ja, kad darbininkų organiza
cijos turėtų autonomiją. 
“Draugijose darbininkas ras 
ne tik tinkamą globą ir pa
sekmingą pagalbą nelaimei 
ištikus, bet jos bus nemaža 
atspirtimi prieš fabrikantusPvz., net čia, Amerikoje, at

radau vieną jo knygelę kapitalistus” (p. 41). 
-Darbininkų klausimas,” iš- Isidėmetina. kad tie rei. 

i leistą Seinuose 1912 m., tai- į ka|aviraai buvo keliami dar 
gi dar prie caro okupacijos. 1912 m kada caro režima3 

buvo sukaustęs Lietuvą, ka-Jau tada darbininkų reika
lai jam buvo prie širdies,

•jau tada jis skelbė tokias 
griežtas idėjas:

kariuomenės daliniai nesulai 
linksmesnėje | komai veržiasi Egipto gilu- 

draugijoje jam, jau senyvam mon iš Libijos.
kavalieriui, kas nors iš gerų Pranešimai iš Romos sako, 
pažįstamų juokais Toent pri- ■ jog italų-vokiečių kariuome 
mindavo vedybas. Ir jis juo- nės atmušusios mažesnes ar 
kais atsaaydavo, kad esąs glų atakas prie Tobrukc.

— kapitalistai, nepaisyda 
mi religijos ir sąžinės, ver
čia darbininkus taip ilgai 

BERLYNAS, balandžio 22 dirbti, kad bemaž nelieka 
d. — Oficialioji žinių agen laiko pasilsėti. Darbininkai 
tūra praneša, jog atmusę ar turi teisę reikalauti, kad 
glų atakas pirmieji vokiečių darbo diena nesitęstų ilgiau, 

kaip kad to reika’auja gam 
tos įstatymai ir darbininkų 
sveikata (p. 37-38).

— Darbdaviai dėl savo 
godumo kartais verčia dar
bininkus dirbti ir šventomis

da apie Stalino “saulę” dar 
nieko nebuvo girdėti, ne tik 
Lietuvoje, bet nė Rusijoje.

Baigiu tais mūsų jubilia
to žodžiais: — Tuomet tik 
tinkamai bus išrištas visuo
meninis klausimas apskritai 
ir darbininkų ypatingai, ka
da visi žmonės, taip darbda
viai ir darbininkai, tvarkys 
savo sąžines sulig Kristaus 
mokslo, kuomet vieni ir ki
ti atsimins ne tik savo tei
ses, bet ir priedermes 
(p. 43).

K. J. Prunskis.

Vieno Lietuvos Liaudies Prieteliaus Jubiliejus
— Eksc. Staugaičio sukaktis. — Vyskupas apie 
kapitalistus.

Vldnrmtcsčln OtlMi.- Atdaras Sekmadieniai nno 11 Iki I vai. Popiet.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

maždaug tai: “Kad ir kaip priešinsiesi, vistiek būsi ma- tuojau pateko į lektorius.
no”------------ Paskum, kai aš tas eilutes skaičiau, jis 1922 m. tapo įsteigtas Lie-
smalsiai į mane pasižiūrėjo. į tuvos Universitetas ir Teo-

— Jūs per daug pasitikite savo jėgomis, — atsa- logijos-Filosofijos Fakulte- 
kiau aš sausai. tas išrinko Dr. Šalkauskį

Tada jis lyg kiek įsižeidė, palinkėjo man šaltai 1 a-' pedagogikos ir filosofijos 
bos nakties ir išėjo. Aš dar kartą perskaičiau jo eilutes, docentu ir greit pakėlė eks- 
nusišypsojau ir pagalvojau: “Ne, čia, mano mielas, tu traordinariniu profesorium, 
tikrai klysti: aš niekuomet nebūsiu tavo blondlnka!” o po kelių metų — ordinari- 

Spalių 22 d niu profesorium. Dvidešim- 
šiandien pačią pirmąją universitete sutikau Ekate- tį vaisingų metų jis mokino 

riną Pavlovną Kalinikovą. Mes nebuvom pažįstamos, bet tūkstančius mūsų jaunimo 
aš buvau jau daug apie ją girdėjusi ir ją matydavau įr rašė straipsnius bei kny-i'pįjOnų yra J. E. vysk. Just. 
beveik kiekvieną dieną. Jos vyras yra anatomiijos pro- gas. Stambesnių knygų jis Staugaitis, nuo kurio konse 
fesorius. šiaip žmogelis bemaž nieku neišsiskiria iš ki- parašė apie tuziną, ogi rim- kravimo į vyskupus šiemet, 
tų, bet turi vieną ypatingą keistumą: visuomet serga j tų straipsnių įvairiais kui-. balandžio 25 d. sueina 15 
sunkia sloga, o ant jo nosies galiuko visuomet kabo ne• tūriniais reikalais jis patie- metų.
didelis purs’as, kurio jis, matyt, dėl savo išsiblaškymo ! kė mūsų spaudai didelę dau- Kas Ekscelenciją pažįsta, 
nepastebi ir nenusišluosto. Jis yra žymus mokslininkus, gybę. Svetimų kraštų Kspau žino jį esant gabų žmogų, 
bet drauge nepaprastai išsiblaškęs. Jis dažnai ateina į dai jis neturėjo laiko rašy- rūpestingą ganytoją. Lietu -
paskaitas be kaklaraiščio, o iš to studentai sprendžia, ti, betgi Columbij-os Un-to vos žmonėms jis yra nusi-
kad tuo metu, kai jis rengėsi, jo žmonos nebuvo namie. (Naujorke) Educational
Vieną sykį jis net nusišnypštė į įtartino švarumo kažin , Yearbook išprašė iš jo vie- 
kokią skarelę, kurioj vietoj nosinukės išsitraukė iš ki- ną stambų straipsnį apie 
senės.

Nors Lietuvos siena 
bar aklinai uždaryta, 
nei spygliotų vielų užtva- ' 
ros, nei bolševikų sargybi- i 
nių durtuvai negali mums 
sukliudyti nors mintimi ap- i 
lankyti žmones, kurie daug 
nusipelnę lietuvių tautai, 
mūsų liaudžiai, mūsų darbo 
žmonėms.

Vienu iš tokių darbo čem-

da- Jų geriausius švietimo akci- 
bet Į jai skirtus rūmus.

2. Ekscelencija ypatingai 
rūpinosi dorovinio lygmens 
pakėlimu. Teko keletą kar
tų daryti su juo laikraš
čiams interview. Visada jis 
pabrėždavo, kaip didelę ža
lą neša žmonėms paiaida 
dorovė, girtavimas. Žinau, 
kad Ekscelencija tais daly-

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdlc Iki 8 vai. v

Vidurm. Ofisas: 
Kasdien Iki f. vai 
Antrad Ir Ketvirtad. 
iki 7-tos vai. vuk.

Jr

(Hl Dienu IšmėKininmi. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
snKra/.l name kiekvieni} įmo
kėti} centą.

VHtsvAT*n,|»Al*lsBKTBls'’mc *r Perdirbame senas
PI.KIT V pleitas. — Mėnesiniai mokea-

P. JOHNSON, Pins čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories
INI'f iltPOKATKH

Dliltlaiisla Piritų Gaminimo laboratorija Pasaulyje

15.55 .Milvvaukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Smiltį State Street — Tel. A’EII. 4030 
4H3I Irviną l’ai k ftoulevard — Tel. PA Ii. 4227
So. HM«------4OI E. 47tll St. — Tel. ATE. 6S80

Aortli Side — 4731 Broadvvay.
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KLAUSYKITEI - PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

Juozas Warpulas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Fle-utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovus 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitf ir Jonas Paretina 
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sauk Liu Lujis’ ir Simas Bartkui 
Bartkų šeimyna ir 1 j ui jojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

pelnęs savo raštais, savo 
visuomeniniu darbu, savo re 
liginiu veikimu. Ypač į akis 

šioseLietuvos švietimo sistemą ir I krinta jo pastangos 
problemas. 1939 m.* Spalių 23 d

Po paskaitos priėjo prie manęs Grizelda Nikolajev-1 tarptautinė leidykla Olandi-j 1. 
na ir tarė: • 'joj irgi gavo iš jo-labai sub-J mui

—' Alia, klausyk, eime šiandien į studentų susirin
kimą, bus įdomu! Jums būtinai reikia susipažinti ir su

viena) trijose srityse:
Lietuvos kaimo švieti- 
Ekscelencija yra ypa- 

tilų straipsnį apie lietuvių | tingai daug nudirbęs. Jo

tautos charakterį. Vienas! vardas liks visiems laikams
daugiau studentų, ne tik su savo pasigailėjimo verto am- pačių darbingiausių ir pro

želio bendramečiais! duktingiausių Lietuvos pro-
— koks ten bus susirinkimas? — paklausiau aš. f e šorių, pažiba mūsų moks
— Aš manau, savišalpos kasos, — atsakė ji. Nors lo, Šalkauskis dažnai skųs-

jos balse suskambėjo kažin kokia svetima, įtartina gai 
da, bet aš ja pasitikėjau.

(Bus daugiau.) M veikalu

davosi, kad dėl menkos svei
katos jis negalįs daugiau

susietas su pagarsėjusios 
“Žiburio” draugijos veikla 
Savo diecezijoje labai rūpi
nosi spaudos plitimu, kata
likų mokyklų steigimu. Jo 
vyskupija — Telšiai— turė

klui}. Jo didžioji jo iš vigog Lietuvos vyskupi-

Motlt-rniskiuiisi Įrengimai 

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVĖ.
Tek: REPub ic 9202
Mary Suciiia, savininkė

*

e

Šahitnieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“TUE LITHUANIAN H0UR”



DRAUGAS Šeštadienis, bal. 20 d., 1041

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DVIEJU MOKYKLŲ SPEKTAKLIS

"Pirates of Penzance” bus vaidinama 
nuo balandžio 27 d. iki gegužės 2 d.

Užpirko kelis žemės 
plotus prie 35th ir 
Sangamon

Šv. Kazimiero Akademija 
su šv. Ritos bernaičių aukš
tesniąja mokykla rengia spe
ktaklį — “Pirates of Pen
zance” operą, ši opera įdo
miai sudėtina — ji pilna gy
vybės, judrumo. Pačios pa
jėgiausios akademijos artis
tės bei artistai sutraukti į 
šį muzikalų veikalą. Jame 
dalyvauja masinis choras iš 
120 balsų, ir svarbiuosius 
vaidmenis išpildo talentin
gos solistės-solistai. Dar di
desnį gyvumą išugdys 40 
rinktinių vienetų orkestras. 
Vienu žodžiu, Šv. Kazimie
ro Akademija ruošia nelauk
tą nuostabą atsilankančiai 
muzikos-mėgėjai publikai.

Dėl to, Šv. Kazimiero A- 
kademija kviečia visus skai
tytojus į šią milžinišką pro
gramą. “Pirates of Pen
zance” opera įvyks akade
mijos auditorijoje, š. m. ba
landžio 27 d., 8:15 vai. va
kare ir tuo pačiu laiku kar
tosis šešis vakarus iki ge
gužės 2 d. imtinai. Taip pat 
bus du operos popietiniai 
seansai balandžio 25 ir 26 
d., 2:30 vai. Vaikams įėji
mas 25 centai. Bilietai į ope

rą parduodami po 50 centų, 
rezervuotoms vietoms po 
$1.00.

Prašome, gerbiamų skai
tytojų, pasižymėti šias die
nas nuo balandžio 27-tos iki 
gegužės 2-tros. Pasirinkite 
sau patogų vakarą ir marš 
į muzikalų vakarą, Šv. Ka
zimiero Akademijos audito
rijoje, 2601 W. Marąuette 
Road. Lauksime visų. Ačiū.

Šia proga, atkreipiame vi 
suomenės dėmesį į balandžio 
27 d. įvykius. Vadinas, tą 
dieną akademijos operos pir
masis vakaras sutampa 3U 
A. L. R. K. Federacijos ren
giama programa D. L. K. 
Gedimino 600 m. mirties su
kakčiai paminėti. Šis pasta
rasis parengimas ne tik lie
tuviškos visuomenės be galo 
branginamas ir laukiamas, 
bet ir akademijos nuošir
džiai, palankiai remiamas. 
Todėl šį istorinį paminėjimą 
užgirdamos, raginame tau
tiečius jo neapleisti. O į a- 
kademijos muzikalų vakarą 
lauksime savo brangių rė
mėjų, draugų, pažįstamų, vi
sos lietuviškos Chicagos ki
tus penkis vakarus.

ir

Darbdaviai turi pasisakyti 
už savo darbininkus

Illinois valstybės karinės 
konskripcijos direktorius 
Paul G. Armstrong atsišau
kia į visus valstybės darb
davius fabrikantus, kad jie 
drafto boardams nurodytų, 
kokie karinio amžiaus jų 
darbininkai reikalingi fabri
kams ir reikalautų, kad jie 
nebūtų šaukiami karo tar 
nybon.

Anot Armstrongo, boar
dai tai mielai padarys, ųes 
fabrike stovinti be darbo 
mašina yra lygi neįginkluo
tam kareivių pulkui.

Drafto boardai dažnai ne
gali įsigilinti į šaukiamo ka
reiviauti vyro reikalingumą 
fabrikui, kur gaminami ka
ro departamento įvairiausi 
užsakymai. Ir jei fabrikan

tas tyli ir reikalingas dar
bininkas atitraukiamas nuo 
darbo, dėl to daugiausia nu
kenčia pasirengimas šalies 
apsaugai. Šaliai ne vien rei
kalingi kareiviai, bet ir dar
bininkai, ypač specializuoti 
kokioj nors darbo šakoj dar 
bininkai.

Kai kurie fabrikantai, sa
ko direktorius, teisinasi tuo, 

i kad, girdi, neturi vyriausy
bės užsakymų, arba būtų 
nepatrijotinis darbas vienaip 
ar kitaip pasidarbuoti, kad 
reikalingas darbininkas ne
būtų atitrauktas nuo darbo.

Toks pasiteisinimas nega
nėtinas, nes neturintieji vy
riausybės užsakymų ateityje 
fabrikai gali dar jų gauti. 
Ir būtų nenaudinga iš bū-

Dominikas Kuraitis, savi
ninkas Milda Buick Sales, 
neseniai perkėlęs savo auto
mobilių agentūrą į naują 
vietą, nuo 31-mos į didžiulį 
sandėlį, prie 35-tos ir Litus-j 
nica, laipsniškai savo biz ‘J 
plečia.

Šiomis dienomis jisai už
pirko didelį žemės plotą prie 
Sangamon ir 35th gatvių, ir1 
ten steigia modernišką var 
totų automobilių sandėlį.

Sandėlis bus aprūpintas iš 
tisai įvairiaspalvėmis neoni
nėmis šviesomis, taipgi raš-| 
tinę, kurioj nuolat budės pa
tarnautojai. Ypač vakare, 
visas šviesas uždegus, san
dėlis darys labai gražų įspū
dį.

Sandėlis turės virš šimto 
įvairiausių rūšių vartotų au
tomobilių, kuriuos Kuraitis 
parduoda su garantija ir 
finansuoja labai prieinamo
mis sąlygomis.

Vartotų mašinų sandėlis 
bus dalis naujųjų automobi
lių agentūros, Milda Buick 
Sales, kurioj Kuraitis par
duoda naujus Buick auto
mobilius. Abu bizniai bus 
greta vienas kito, Milda 
Buick Sales, ties 907 W. S5th 
Street, o vartotų mašinų sa
ndėlis tik už kelių durų, ties 
935 39 West 35th Street.

West Pullmano 
naujienos

Bal. 27 d., parap. salėje 
Lietuvių Civie klūbas ren
gia vakarą su programa pa
rapijos naudai.

ANTANAS PALUBIN
.Mirė bui. 26, IStl, 0 vul. 

ryte. milu ūktu piimch amž.
GimęH Lietuvoje. Kilo Iš Vil

kaviškio upiikr., Virbaliu par.
Amerikoje išgyveno 40 met.
Paliko didellumo nuliūdimo: 

moteri Elzbieta (no tėvuls Ka
zakevičiūtė); 3 aūnuH — Juo
zapą. murčią Agnis ir anūkus 
Agnės Ir Italph; Italph. mar
čią Bernice, Ir Joną: seserę 
Marijoną Orblsh ir jos Seimą 
(Dlekson. Penna.): dėdę Pe
trą Puluhin Ir jo Seimą; švo- 
ger) Antuną KavallnuHką Ir Jo 
Selinsi Ir daug kilą giminiu, 
draugą ir pažįstamų; Škotijoj 
paliko seserę Uršulę Black’ o 
Lietuvoje paliko seHerę Oną 
Skystinitenę Ir jos seimą ir ki
tą giminią.

Velioniu prlklnusė prie šv. 
Antano dr-jns ir S.L.It.K.A. <’i- 
reri.ic ir šv. Juozapo dr-.lrn 
Northsldėje.

Kūnus pašarvotas namuose; 
2103 S. 48th Ct.. Cicero. Tll. 
Tel. Cicero 3647J. Ijiiilotuvės 
jvyks antrad., bal. 29 d. IS na
mu 8 vai. ryto bus atlydėtas 
| šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
nž velionio sielą. Po pamaldi) 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažistamus 
(Ja’vvnnti Šiose laldotuvfse

Nuliūdę:— Moteris Sūn-I. 
Mnrė'rx. Anūkai. Seserys. Dė- 
<V, fcvogerls ir Giminės.

Ijiid. direktorius Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

A B A
MARIJONA LENGVINIENE

(po tėvais Bundulaitė)
Mirė bui. 24, 1941. ‘ 11:60

vul. ryte, sulaukus pusė,, amž.
Gimus Lietuvoje. Kilu if 

Kretingon apskr., Ganią imr., 
Kveitinią kalino.

Amerikoje išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nuliūdijne: 

vyrą Stanislovą; 3 dukteris — 
Valeriją, Bronislovą Ir Jadvy
gą; 3 žentus — Puul Pocevlch, 
Anthony I’. Jankauskus tr Vtn- 
cent Brotts; 6 anūkus — Ray- 
inond, Helen, Dolores, Doro
thy. Itiehurd Pocevlch Ir Joun 
Junkauskua; inisbi'olj Pranciš
ką Stropą Ir jo šeimą ir duug 
kitą giminių, draugą Ir pu- 
žjstuiuą: o Lietuvoje paliko
broli ir brolienę ir ją šeimą.

Kūnus pašarvotas namuose 
10907 S. Homan Avė., telef. 
C E Da re ręst 236 8.

laidotuvės (vyks pirmadien), 
bal. 28 d. Iš namu K;0o vai. 
ryto bus atlydėta J švento Jur
gio par. bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pumuldos už 
velionės sielą. Po paniuktą bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys, 
Zisitai, Anūkai. Pusbrolis, Bro
lis Ir Giminės.

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

Metinės Mirties Sukaktuvės

Vienintėlė Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
(staiga Chicagoje

Taksai ir nekiino- Sar9fls nušovė vagį 
jamos savastys

Illinoiso gubernatoriaus 
Green taksų konferencija 
siūlo, kad legislatūra pra
vestų įstatymą užtrauktų 
taksų už nekilnojamas są- 
vastis išrinkimui.

Įstatymu turėtų būti ryš
kiai nustatyta, kad nekilno
jamas savastis, už kurias 
per penkerius metus nemo
kėti taksai, apskrities auto
ritetai parduotų iš varžyti
nių ir pirkėjui pripažintų 
pilną nupirktos savasties 
titulą.

Sakoma, gubernatorius 
dar nepareiškęs savo nuo
monės tuo klausimu.

Trys jauni vagys įsilaužė 
į prekinį sunkvežimį, stovin
tį 305 So. Market gt. prie
šaky. Railvvay Express ag- 
entijos sargas A. Weiden- 
hofer vagis užtiko ir vieną 
jų nušovė, kai jie pasiprie
šino pasiduoti. Kiti du pa
bėgo.

Nušautasis identifikuotas. 
Tai Jacob Teune, 23 m 
amž., turįs policinį rekordą

ARTHRITIS
Don’t deipair 
of relief Irom 
terribie Arthri- 
tia acbea or 
pains. The 
NEW Colioxial 
iodizedSulphur 
capsulei called
sijLphokaps 
often bringwel-

oome relief ln 
Arthritia dae 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailv cost. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days’ dosage. 
Begin takias 
TODAY.

YourDrtj^UnĮM_SbLPHOJ4APS

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną.

tino, reikalingo ir specialaus 
darbo paleisti iš fabriko dar 
bininką, be kurio vykdomas 
koks darbas gali būti su
trukdytas,

Direktorius Armstrong pa 
taria darbdaviams, prirei
kus, tuo reikalu susisiekti 
su drafto boardais.

ji V-■ i y * ė__ , -. >.
FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9

Nėra fondu trafiko 
šviesoms

13-ojo wardo aldermanas 
pranešė, kad jo pasidarbavi
mu jau įtaisytos “stop” ir 
“go” trafiko šviesos Pulaski 
avė. ir 67 gat. sankryžyj. 
Bet neturima fondų tokias 
šviesas įtaisyti 67 gat. ir 
California avė., 67 gat. ir 
Kedzie avė. ir kituose gatvių 
sankryžiuose 13-me warde.

Cleaning and Dyeing 
Plant Owners Ass’n. paskel
bė 2,500 dol. atlyginimo du 
vanų) tiems asmenims, ku
rie nurodys policijai žudi
kus, anądien nužudžiusius 
valomųjų drabužių išvežio
toją Anton Gorczaką, kurs 
užmuštas siuvykloje, 174? 
West 63 gat.

^Itchinč Ber ntuer 
t nitMhi
’-«■ Money Bach

Forquick relief from itehing of eezema. pimplea. 
athlete’s foot, scab.es, rashes and other ex- 
temaliy caused skin troubles, ūse world-famous. 
cooling. antiseptic. liąuid D.D.D.Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ęuiekly stops intense itch.ng. 33c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask vour 
Iruggist today for D. O. O. PMCSCRIPTION.

1945 West 35

MODERN*

C0MPI.FTE

ADVANCED PHOTOGKARpY: 
I.OUEST POSSIBLE PRICLS 

PHONE I A FA V ETTE 2813

A.

AGNIEŠKA
KAZLAUSKIENE

Su šiuo pasauliu persiskyrė 
bal. 28 d., 1940 m.

Metinėms sukaktuvėms pa
minėti yni užprašytos šv. Mi
šios, kurios jvyks mirties su
kaktuvių diena, bal. 28 d.. 1941 
m.. 7 vai. ryto — šv. Jurgio 
narap. bažnyčioje. Antros Sv. 
Mišios' ilž velionės sielą įvyks 
toj nat bažnyčiaie bal. 29 d.. 
8 vai. ryto. o trečios, ketvir
tos ir penktos bus ntiaikvtns 
.šv. Kazimiero Tėvą Mnrijonų 
Ir šv. Pranciškaus vienuoly
nuose.

Visi giminės, kaimvnai ir pa
žįstami širdingai kviečiami at
silankyti i minėtas pamaldas 
ir pasimelsti, kad per nuopel
nus Viešpaties mūsų Jėzaus 
Kristaus velionės sielai sužibė
tą amžinoji šviesa.

Velionė buvo tretininkė pri
gulėki prie Maldos Apaštala
vimo dr-jos. A'o žino io Rožan
čiaus Ir S.L.It.K.A. kuopos.

šią organizacijų narini Ir 
narės taipgi yra maloniai kvie
čiami pagal Išgal o j minėtas 
pamaldas ntsilankvtl. nž ką iš 
anksto širdingai ačiū.

šj atminima daro duktė —
Ona Kazlauskaitė.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE 
VISOSE MIESTO DALYSE Į DIENĄ IR NAKTĮ

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijom*, per mūsų Ąpdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių neįimlonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

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

• Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Plato Glass ♦

•AKT. OTD. LAIDOTUVIŲ DIKIZTOBIAI

KELNER - PRUZIN
■ertaulM PatanarteM — MoUrla patamaja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūšy Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

..-'4

,■ i

• r t1 *
j \

* y •v

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFąyette 0727

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
f 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. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFąyette 3572 

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

ANTANA8 M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAWICZ IR SUNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANai 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westem Avenue 

Tel. LAFąyette 8024

7
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Šeštadienis, bal. 26 d.; 1941 DRAUGAS

Aušros Vartų para- W-G-N perduos Žinias ! Siūravo Kubdičiu 
pijoje 40 valandų jš prez. A. Smetonos .
A,k"d" lankymosi Otagoj ; UZpUūIlkuS

Ryt, per sunią prasideda 
40 valandų atlaidai mūsų 
bažnyčioje. Per tris dienas 
Viešpats Dievas bus išsta
tytas viešam pagarbinimui. 
Todėl labai nuoširdžiai kvie
čiu kad kiekvienas iš mūsų 
kuodaugiausia pasinaudotu-

Konsulas P. Daužvardis iš 
WGN, Ine., radio stoties ga
vo žemiau dedamą laišką:

April 22, 1941

V. Neffo svetainėje, 2435 S. balandžio, parap. svetainėj, 
Leavitt St. 7:30 vai. vak. Įžanga 25c.Susirinkimai

Bridgeport. - Lietuvai visi nariu praiomi suei- 
' >k‘i taiku, ktaut būtų ga- 

Įima susirinkimą baigti ir 
visiems dalyvauti DLK Ge
dimino paminėjime.

Prašoma, kad visi nariai 
savo naujus kandidatus į 
klubą irgi pakviestų daly- •
vauti ir įsirašyti šiame su
sirinkime.

rinkimas įvyks vietoje pas 
Užvakar naktį County butinio mėnesio antradienio

Police detektyvai Berkson ir 
Douglas, vadovaujant Ser 
geant Kukowski, pagaliau
sugavo tris plėšikus, kurie 
kovo 30 d. rytą apiplėšė 
Frances ir Eduardo Kubai-

Dear Mr. Daužvardis:
Confirming out telephone

conversation of today, I am 
mėm tom Dievo malonių happy to tell you that WGN čių užeigą, Willow Springs, 
dienom. 1 vvill cover the visit of Presi- ir smarkiai sumušė patį

Mišių tvarka pirmadieny- dent and Madame Antanas Kubaitį.
Smetona to Chicago as a Vienas iš plėšikų, Frank 
news event in our regular r08į buvo susektas lietuvio

je ir antradienyje bus se
kančia: 6, 8 ir suma 9 vai.

Sekantieji kunigai sakys news broadeast. 
pamokslus per atlaidus:

Sekmadienyje vakare kun.
I. Gaučius.

Pirmadienyje rytą kun.
Abromavičius; vakare kun.
J. Prunskis.

Antradienyje rytą kun. V.
Urba; vakare kun. M. Svar 
lis.

Per šias dienas

kaip visuomet laikoma, dėl 
susidariusių aplinkybių, bus 
trečiadienį, bal. 30 d., 7 vai. 
vak., kaip visuomet Bubnių 
namuose, 3247 S. Union av. 
Prašome visų narių susirin
kti. Turime aptarti ir baig
ti pradėtus darbus ir pasi
tarti apie vasarinius išva
žiavimus ir t.t. Valdyba

i CLASSIFIED
Komisija kviečia visus at-' NAMAI‘ rARMOS ,K

, Kreipkitės 1 mus, kurtu norite plrta-Sllankytl. Bus gražių dova- lt. greitai parduoti -arba išmainyti 
. ,. , kų. tiktai turite. Taipgi statome liaunų. Be to, bUS didelis sur- jus namus. Priimsimu Jūsų sūnų 

, . . . . , namų j mainus. Taisome senus na-pnse, bet apie tai nieko ne- mus. Ap-.-kničiavlinas veltui.

sakysim. Kas atsilankys, tik 1 bargen.u maruuette pakus . . * IK APYLINKĖJErai pamatys ir gaus. Mūriniai bungulovvH, kainos nuo
$4500 ir aukščiau, 6 dudučiui $6500 
ir aukščiau, 14 keturflečiai 411.500 
ir aukščiau. 7—10 fletų 421,500 lr 
aukščiau 12—bizuiavų namų nuo 
44 500 ir aukščiau. 17 medinių ka- 
tidžių. Kainos nuo >2700 lr aukš. 
lr namai galana pirkti ant lengvų 
i&mokčjiuų. Kreipkitės pus:

CHA1U.ES P. KI HOMbKIS, 
COMPANY,

•921 So. WenU.-ru Ave. 
REPublio 8713 j Vakarais Prospect 
0178.

V. D.

CLASSIFIED
REIKALINGAS VYRAS r KIO

Dominic Varnas, Jr., pirm. .Kelkalln<as daSL ant ūkio.
mokantis melžti. Krelpkities: Peter 
Bernotą.-, lloi 77, Silvcr laike, WkJames R. Cherry, rašt.

Bridgeport. — LRK Fe
deracijos skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks tuo-

Nekalto Prasidėjimo S. M. !jau po p^aj^ų sekm., bal. I Cei,,uUk Road> <•»**«••*«». 
P. susirinkimas bus nedė

Brighton Park. — Dr stėsCharles Gaučio užeigoje ant
With kindest regards, į S. W. Highway. Pranešus 

. Sincerely, apie tai policijai, Berkson ir
(pas.) Frank P. Schreiber'Douglas, apsirėdę paprastais lioj’ balandiio 27 d., tuojau jęambary. Visų draugijų at- 

W-G-N, Inc. 'drabužiais nuvyko ten, o P° Pamaldų, parapijos mo 
squad karas važiavo paimti tykios kambaryj. M. P.
Kubaitį. Tuo tarpu Rori su

PARSIDUODA DIDELIS NAMAS ma uita v imi t. aamaoi
Puraiduodą mūrinis apartamentas. rižkl RAllzV)
10 fletų ir 3 krautuvės. Geram sto- 4 fletal po 5 kambarius. Geroj vis-
vyj. Randos neša 4500 Į mėnesj. . toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat-
Parduos pigiau už morgičius. Atsi- ' vekarlų linijos. Randos $100.00 j ni4-
šaukite: Ml.-s H. Lukas, Midropol*- nesj. laibai pigi kaina Lietuviui bus
tun Stute Kauk. I.eavitt St. amt duodama nuolaidu. Kreipkitės pas 

sa.uunkų ant 2-tro aukšto iš užpa- 
oalio. 10753 Sauatti LVabaah Ave.

27 d., parapijos mokyklos pardavimui
2 fl. po 5 kamb. apšildomas mūro

namas, garažas ir lotus. Randasi > PARDAVIMUI .REIKMENYS 
Stovai kviečiami atsilankyti. .8 PP- prekinis Reisas.

Valdyba.

Trečiadienį pašalins savo draugais paliko Gaučio
vietą, bet detektyvai sekė Piliečių Klūbo mėnesinis su- 
paskui jucs, ir pagaliau prie sirinkimas įvyks hal. 27 d., 

Ateinantį trečiadienį pa- 97th ir Austin Ave. sustab- 2 vai. popiet, parapijos sve- 
kunigus pas mus atsilanky- galau Chicago miesto auto- dė juos. E. Kubaitis, ir vė-
ti su dvasine pagelba, todėl ritėtai pašalins geležinkelio liau jo sesuo Frances, te
prašyčiau, kas dar neat.li- j bėgius, kuriais iki šioliai Į jau identifikavo Rosi ir jis

bėgiui
kvietėm

Marąuette ParK Liet. Am.

kote velykinės, tai šiomis pakertamas padidintas mies 
dienomis bus labai gera i tinis airportas. 
proga tai atlikti. ! Dėl šių bėgių pašalinimo

Naudokimės Dievo malo- per praeitus septynerius me
nėmis, o esu tikras, kad Jis tus daug prisikamuota ir
suteiks mums daug, daug 
malonių.

Kun. J. Dambrauskas,

daug advokatams išleista, 
nes geležinkelio kompanija 
bijojo prarasti bet kokias

klebonas, savo teises ir daug lėšuotis.

vėliau išdavė vardus savo 
dviejų sėbrų. 4:30 vai. rytą 
buvo suimtas antras, o va
kare ir trečias.

Pažymėtinas tas faktas, 
kad daugiausiai prisidėjo 
piktadarių suėmime chica
gietis lietuvis Petras Selin
tus, artimas Kubaičių pa
žįstamas.

tainėj, Washtenaw ir 68 gt. 
Visi nariai malonėkite atei
ti į susirinkimą. Turėsime 
keletą svarbių dalykų ap
svarstyti. Bus raportai iš 
buvusio baliaus ir kiti.

A. J. M.

Randasi West Sidėje 
Kaina 46,600.00.

2 naniai; vienas mūro. kitas med 
ant mūr. pamato. Randasi Bridge-

Bridgeport. — Labdarių £>?« — 33ld ,st, HaIsted. st ° r Kaina 43.900. Spekuliantui kąsnis.
13 fl. apartmentas geroj vietoj. 

Randos neša 46.060.00 j metus. Kai
na 423.500. {mokėti *5.Obe.

4 fl. moderniškas apartmentas. 
Kaina 412,50. Įmokėti 44.000.

Bungalovv Maruuette Parke prie 
bažnyčios ir mokyklų. Kaina 46.t>Oo 

2 fl. po 4 kamb. mūro namas, 
pirmas fletas apšildomas. Randasi 
Brighton Parke. Kaina $7,600.

Mes turime visokių bargenų. Dė

Sąjungos 5 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 27 d., 2 vai. 
popiet, parap. mokyklos 
kambary. Visi nariai prašo
mi atsilankyti.

23rd St su 12 pp. lentynomis; Gazinis pe
čius su 3 keptuvais; du stalai ir 1 
deska. Pigiai. Kreipkitės: 1748 West 
181 h Street.

PASKUTINIS BARGEN AS 
MAHQUETTE PARKE

Tiktai už 4*,50o parsiduoda dviejų 
fletų, po 6 kambarius apšildomas 
mūrinis namas. Skubėkite pasinau
doti šia proga. Šaukite: GROvehill
1985.

PARSIDUODA TAVERN
Tavern parsiduoda Maruuette Park. 
Biznis išdirbtas per 7 metus. Kam- 

. . , , . „ . .... bariai gyvenimui prie biznio. Par-
. ‘"formacUV kreipkitės pas -aviino prleiasti patirsite vietoje.

PEOPLES KRAUTUVĖJE
Galite Sutaupinti

Nuo $20.00 iki $60.00
ANT 1941 METŲ MADOS

REFRIGERATORIŲ

Radiiio
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

North Side. — Šv. Ražan
čiaus draugija rengia kau
liukų ir kortavimo žaidimą 
parapijos salėje, balandžio 
27 d., 7:30 vai. vak. Rengi 
mo komisija, ir visos drau
gijos narės, kviečia visus 
atsilankyti ir laimėti gražių 
dovanų.

Žagariečių Klūbo mėnesi
nis susirinkimas įvyks ba 
landžio 27 d., Hollywood sa
lėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. 
popiet. J. Keturakis, rašt.

Valdyba. įgaliotinį:
I K. J. MACKE-MACIUKAS 

2348 West 8#tli St., 2-ro- lubos 
Tel. PROspeet 3140.

1.
2318 \Vest 89th Street, ('lileLgo, III.

REIKALINGA VIRĖJA
Reikalinga prityrusi restoranui vi
rėja. Atsišaukite j: 4758 So. Wes- 
teni Ave.. tel. LAPayttte 2849.

Draugijos narės turi būti-
Oro teatras iš WCFL ra- nai dalyvauti- 1168 813 Yr* 

dio stoties, 1,000 kil., nedė- metinis vakaras. Kitaip tu-

* Litten to

PUIHŪECH’S 
YU60SLAV-AMERICAN

žančiaus draugija rengia i RADIO BROADGAST 
“bunco — card party,” 27 d. Ivery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WH1P

NORTH SIDE. — Šv. Ro-1

A r

Peoples Krautuvė Rekomenduoja Pagarsėjusius

WESTINGHOUSE
R E F R IG E R A T O RIU S

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

$ 119 ,75

ir aukščiau.
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už seną ledaunę, perkant 
naują refrigeratorių.

pURNITURe
M A M U F A C T U R I N G COMPANY®

4179-83 Archer Ave. Chicago, lll.
Prie Richmond Gatvės

Tel. LAFayette 3171. Chicago, Illinois

Pasiklausykite mūsų Radio Programo Antradieni, 7-tą vai.
vak., iš stoties W.G.E.S.

Uos vakare bus nuo 5:30 iki !r“ bau8m« mokSti 3ulyg su‘ 
6:30; jei "baseball" lošimas !sirinkimo Arl,s|

i užsitęs ilgiau, tai programa
’ prasidės tiktai 6 vai

Dalyvaus Budriko Radio 
orkestrą, susidedanti iš 15 
muzikantų, Budriko radio 
choras, solistai, Jadvyga,
Gricaitė, Antanas Chapas ir!
Jonas Romanas. Visos lietu
viškos dainos bus išpildomo*. 
pritariant orkestrai. Radie 
drama “Lietuvių Gyveni
mas” bus labai įdomi.

Juozo BudriKo Radio ir 
Rakandų krautuvė, 3409 S.
Halsted St., leidžia šias pro
gramas. Pranešėjas,

Lietuvių Piliečių Darbinin> 
kų Pašalpos Klūbas laikys 
mėnesinį susirinkimą balan
džio 27 d. 1 valandą popiet,

1STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, lll. Tel. Oak L»wn 19S-J-1

CONRAD
Fotografas

8tudlja* Įrengta pir 
mos rūšies su mo 
berniškomis užlaido-' 
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883 

Bes.: - ENGlewood 584«

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

N. KANTER, Sav.

Išvežtajame 
po visą 
Chicago

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

1480 kilocycles 
(First Statlon on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ’

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

ALL M AKIS - NIW ... RIBŲ ILT

TYPEWRITERS

MUTUAL UUUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 0014

a □ c i:: c m a c his t s
—SMALL (AOMTMCT FAYMIMTS—

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-URNAI VRANJN AU*»AM(f—•M RMVHtR CARRY •Mt-YIM MfW.■«««*«< D«a«««9N

TYFEWRITER 
OMPANY 

■omu c. aotaauuT.
1M ». MAMOM ST.

★STAR r
P h o e n n f A R 3 O B N P 4 44

I IStlMATM— RR|R-»IMONtTtATION I

IT1ARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir AP VI JNK AS LIETUVUĄ 
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKM A DIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
<1

GERI BARGENAI
« kambarių nauja mūrinė rezi

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

Marąuette Parke, Pigiau
4 fletų po 5 kambarius namas

Marąuette Parke, reikia pataisyti.
Pigiai!

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

Biznio namas prie Stoek 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!

Turime ir daugiau gerų namų ir 
lotą. Galime pastatyti nauja uauią 
pagal jūsų reikalavimų. Visais virš- 
miiijStais reikalais kreipkitės ypatiš- 
kai ar per laišką Į:

JOSEPH VILIMAS 
8753 South Rockvvell Street

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — KABIOS — KE- 
FK1GEKA TOKS — WASHEKS — 

MANGELS — STOVĖS.
411 Nattonallr Advertlaed It

' ’ r
■ * f

■ 1

ttEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

J?

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Kajcwski 
“Shorty”

R«z. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

M*1*- “* /oo?HK J
-- -ar--- -■ ---- ... — ■ « •

CHA1U.ES


DRAUGAS SeStadienls, bai. 26 d., 1941

SOKOL HALL

GELEŽINIS VILKAS»» - “TRYS BROLIUKAI
(HITLERIS, STALINAS IR MUSSOLINI)

IR

Sekmadieni, Balandžio-April 27 d., 194-1 m.
2345 Sou+h Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

B*SST

101
99 S

Programos Pradžia 5:30 v. vak. — Šokiai 9:00 v. vak. į|
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'inas ir Mussolini. Pamatykite juos scenoje ir išgirskite jų dainas. Vakaro pelnas skiriamas LIETUVAI GELBĖTI FONDUI ir LABDARIŲ SĄ-GOS PRIE
GLAUDOS FONDUI.

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

išsssš!

i
i

CHICAGO LIETUVIAI SEKMADIENĮ MINI 
DLK GEDIMINO 600 METŲ SUKAKTI

Gediminui, paėmus valdy-i 
ti Lietuvą, ji buvo dažnų ka
rų nuteriota, apleista, o žmo
nės nuskriausti. Ant Gedi
mino pečių gulė sunkus dar
bas — viską sutvarkyti. Jis 
buvo išmintingas ir veiklus 
valdovas. Visas tauriausias 
jėgas paaukojo Lietuvos kū 
rybai ir gerovei. Jam vieš
pataujant, Lietuva žymiai 
sustiprėjo, nors priešai tuo 
metu irgi nesnaudė. Jie mū
sų kraštą nuolat puldavo ir 
plėšdavo, ypač pasižymėjo 
barbarizmu — vokiečiai. Ne-j 
besurasdamas kitokios išei
ties išsigelbėjimui nuo prie
šų, Gediminas rašė popie
žiui apie jų nedorybes, ir 
prašė sudrausti. Paskui krei
pėsi į vokiečių talkininkus 
krikščionių kunigaikščius, 
prašydamas neduoti para
mos Lietuvos priešams. Po
piežius tuojau sudraudė; ta
čiau vokiečiai jo nepaklau
sė: dar smarkiau pradėjo 
veržtis į Lietuvą. Tada Ge
diminas šoko prieš vokie
čius visomis jėgomis. Su
stiprino kariuomenę ir vo
kiečius nugalėjo.

Vasaros laikas 
Chicagoj

Rytoj, balandžio 27 d., 
Chicagoj prasideda vasaros ' 
laikas, kuris tęsis iki rugsė
jo mėnesio paskutinio sek
madienio.

Tad rytoj laikrodžiai nu
statomi viena valanda grei
čiau (pirmyn).

Gediminas buvo nevien 
narsus kariautojas, bet ir 
tikras krašto tvarkytojas. 
Kas buvo per karus sunai
kinta — jis atstatė. Savo 
krašto žmones išmokino gra 
žiai, sumaniai, pigiai ir grei-j 
tai dirbti visokius darbus, 
kurių pirma visai nemokėjo 
arba blogai ir nevykusiai 
dirbo. Už tokį gražų pasi
aukojimą Lietuvos ir žmo
nių gerovei jis ir vadinamas 
Didžiuoju Lietuvos Kuni
gaikščiu.

D. L. K. Gedimino 600 me
tų mirties sukakčiai vaka-į 
rą rengia L. R. K. Federa
cijos Chicago apskritis ir L. 
V. Chicagos apskrities cho
ras balandžio 27 d., Sokol 
Hali, 2345 S. Kedzie Avė.' 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus 
atvaidinta Gedimino sapnas

ir sapne regėtas “Geležinis 
vilkas”, Perkūno šventovės 
krivis — Lizdeika, sapnų ir 
ateities aiškintojas.

Kitoje programos dalyje 
matysite “Pasaulio Triube
lius” arba trijų “broliukų” 
Hitlerio, Stalino ir Mussoli
nio džiūgavimus, bučkius, 
šokius. Visi jie stengsis sa
vo “štofą” išgarsinti ir lai
mėti pasaulį. O velnias iš 
“galiūnų diktatorių” netvers 
juokais ir lauks progos, ka
da juos su savo pragariška 
galybe galės gabenti į savo 
“rojų” — pragarą. Progra
mos finalas — pasirodžiu
sios scenoje Demokratijos 
triumfas. .

Lietuviai, pamatykit šiuos 
triubelmekerius! Turėsite 
juoko iki ašarų. Gausiu at
silankymu pagerbsime D. L. 
K. Gedimino atmintį ir pa- 
remsime Lab. Są-gos prieg
laudos statymą bei Lietuvai 
Gelbėti Fondą.

Nevėžio Banga

Gedimino sapnas

mu
X šv. Jurgio parapija a- 

teinantį sekmadienį iškilmin 
gai švęs savo globėjo šven
tę. Per visas mišias chorai 
giedos giesmę į šv. Jurgį. 
10 vai. (suma) bus su asis
ta. Pamokslą sakys vienas 
iš Tėvų Marijonų seminari
jos profesorių. Padidintas 
choras ir orkestrą išpildys 
Gruberio Šv. Petro mišias. 
Per Ofertorium išpildys 
Schuberto “Avė Maria”. Iš
kilmės baigsis giesme į šv. 
Jurgį — “Garbingas Dievas 
savo šventuose”.

minėjime, kuris bus Sokol 
Hali, prie 23 ir S. Kedzie 
Avė. Tikisi, kad chicagiečiai 
gariečius užimponuos.

X Visų Šventųjų draugi
jos, Cicero, pirmininkas sa
ko, kad toji draugija DLK 
Gedimino 600 m. mirties pa
minėjimo vakare taip pat 
skaitlingai dalyvaus.

X B. Pivariūnienė, žymi 
tovvnoflakietė veikėja ir la
bdarė, šiomis dienomis bu
vo išvykus į Pittsburgh, kur 
viešėjo pas savo brolienę. Ta 
pačia proga aplankė ir ser
gančią Tūbelienę.

X DLK Gedimino paminė
jimo tikietų platintojai gau

na šias gražias ir brangias 
dovanas iš:

1) A. F. Pociaus — Cice
roj — perlinius karolius $40 
vertės.

2) Jos Budriko — auksinį 
ant rankos nešiojamą laik
rodėlį $20.00 vertės ir

3) R. Andreliūno — gita
rą $12.00 vertės.

Per paminėjimą sužinosi
me, kas laimėjo šias dova
nas.

LONDONAS. — Paskuti
niojoj vokiečių orlaiviui ata
koj ant Londono, sprogusi 
bomba išdaužė U. S. ambasa
dos langus. Ambasados per
sonalas išliko nepaliestas.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’*

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis:

Alfred Zelnis, Mary Ki- Į * 
zior, 23—22.

Victor Balteskonis, Made- 
leine Staes, 42—49.

Walter A. Antuscas, Fran 
ces C. Janulis, 26—21.

Cigarečių taksu klau
simas legislatūroje

Illinoiso legislatūros že
mesnieji rūmai pripažino 
gubernatoriaus Green pa
siūlymą skirti dviejų centų 
taksus cigarečių pakeliui ir 
šį savo nuosprendį pasiuntė 
senatui. Kalbama, kad sena
te bus vykdoma aštri kova 
prieš taksus cigaretėms.

Mažai priešginybės pasi
reiškė žemesniuose legisla
tūros rūmuose. Tik kai ku
rie demokratai tvirtino, kad 
šios rūšies taksai yra nie
kas daugiau, kaip tik varg
šui darbininkui našta.

Bet respublikonų atstovų 
lyderiai grožėjosi šių taksų 
sumanymu ir įvertino gu
bernatoriaus gražiuosius pa
siryžimus. Jie sakė, kad 
nuo liepos 1 d. pirkimo tak
sai bus sumažinti iki 2 cen
tų. Tad vieno cento suma
žinimą nors iš dalies pa
dengs taksai už cigaretes.

Daugumą atstovų tas įti
kino. Balsuojant už taksus 
pasisakė 111 atstovų, tarp

X Gariečiai į Gedimino
600 m. mirties paminėjimą
ateinantį sekmadienį atvyks, 

kurių buvo 33 demokratai. Daug gariečių dalyvaus Chi- 
Prieš balsavo 16 buvusių 1 cagoje DLK Gedimino 600 
posėdyje atstovų. , metų mirties sukaktuvių pa

Budriko Furniture Annex1

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

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

PASKOLŲ IR TAPPIMO REIKALAIS KREIPKITftS PRIE

St. Antbniy’s Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH P. GIUBAŲSKAS, Secretory

VAI).; Pirm., Ketvir.. Seštad, 0 Iki 8 v. v.; Antr., Treriari.. 9 iki 5 p. p.

Už 60 dienų Budriko Annex turi būti perkelta į naują 
vietą — į didesnę vietą. Perviisss stako, rakandų, 
radijų, elektrikinių ledaunių, parlor setų turi būti 

parduota už sumažintą kainą.

DABAR
MOKAME 31 o/ ANT PADĖTŲ 

O /° PINIGŲ

♦ >.

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdrauntl Iki 15.000.00. 
Per Federal įlavinus and Loan Insurance Corp., Washln(rton, D. C.

f

PASKOLA
ČIA O AVSI 
(Crelt, leng
vais tšmo- 
loėJfmniN —

NI’O 5 IKI 20 MFTV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
fantl LOAN AUOCIATION

OF CHICAOO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.s CANAI. 8887 
Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

$1,000,000.00

Eledrolysis Clinic
Plaukai Tfinatklnaml 
Nuo Veido Ir Ran
ki! Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandom S v. v. —- 8:80 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampas Cr«wfnr<l and Harrison
Tel. KEDzie 7810

Garantuotas, tvirtai padarytas, gražus
Parlor setas,............................... ................vertės $98.00

Nuolaida už seną setą ...................... 30.00
Mokėti tiktai £68-50

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

OR. PETRAS 
VII.EISIM, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OF'FICP' •
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1820
Home Offiee: Neicark, N. J.

RERIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFajette 0771

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij< 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai

nowm DOCK WOQU
CoiKIOAOB 
Fttaoot baRATiao Baeass

3orr1*s»-9OiaiN»CuaKFt

MA»oWfeo*45u«w»CowcFi

Nsavy Bintams Mammia- 
MAMmrv.Conearrt.Cw.

Jps&at&avtmfM Dykai!

Parūpiname F.H.A. Paekoltnimna 
ar UbnokėJImna.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605]
WarahooM: 9401 Bo. Stony Ialand Ava. tau

Įvairus pasirinkimas visokių spalvų ir medžiagų — 
pigiaus kaip kad perdirbti jūsų seną setą.

ANT IŠMOKĖJIMO PO $2.00 Į SAVAITŲ

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 South Halsted Street

ANNEX, 3417-21 South Halsted Street

Dėl sąžiningo radijo pataisymo, šaukite YARds 3088

BUDRIKO RADIJO VALANDOS:
WCFL, 1000 Kil. Nedėlios vakare nuo 5:30 iki 6:30 vai. 
WAAF, 950 Kil. Nedėlios popiet kaip 4:30 —

Hawaiin Salų muzika.
WHFC, 1450 Kil. Ketvirtadieniais kaip 7-tą valandą vak.


