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kumpai Atėnai Vokiečiu Malonėj
NE MUSŲ RAILAS

Jo Eminencija kardinolas 
O’Connell, Bostono arkivys
kupas ir J. A. Valstybių ka
talikų hierarchijos dekanas, 
balandžio 24 d. dar kartą 
viešai pareiškė, kad Ameri
ka neturi reikalo kištis j Eu
ropos karą. Eminencija kal
bėdamas Katalikių Moterų 
penktą jam metiniam kongre 
se sakė:

"Tas nėra mūsų karas. 
Mes jo nesukėlėme. Tad ne
turime į jį kištis. Kas karą 
pradėjo, tas tegul ir baigia.

"Patys save ginti? Taip. 
Šiuo klausimu esame vienin
gi. Leisti save įtraukti į ka
rą? Ne. Melskimės už taiką, 
nekariaukime.

"Prezidentas pasisakė, kad 
jis neįtrauks Amerikos į ka 
lą. Tiesa, šiandien jis spau
džiamas paneigti savo paža
dą. Darbuokimės, kad tas ne 
įvyktų”.

NAUJI TAKSAI
J. A. Valstybių iždo depar 

tamento sekretorius Morgen- 
thau pagaliau įteikė kongre
sui naujų taksų programą. 
Paaiški, kad nauji taksai 
bus skaudūs kiekvienam bet 
skaudžiausi eiliniam žmogui 
darbininkui, kurs ir be tų i 
taksų turi sunkų gyvenmą 
mažai uždirbdamas.
Kongrese apskaičiuota, kad 

artimoj ateity kiekvienas 
žmogus iš kiekvieno uždirb-j 
to savo dolerio turės išmo
kė 24 centus taksais federa
linei vyriausybei, savo vals
tybei, apskričiai ir miestui.

Amerikoje taksai nebus 
mažesni už Anglijoje ima
mus taksus. Bet Anglija tū
li karą, o Amerika nekariau 
ja. Atsakoma, kad toks sto
vis bus dėl to, nes Amerika
turi remti Angliją 
ginkluotis.

ir pati
haliucinacijomis”, jei jis ma 
no, kad ašies pajėgos išlai-i 

• pinta Grenlandijoj.
ISPANŲ JAUNIMAS Sąryšyj su sekr. Hull ir

Katalikų Akcija Ispanijoje sckr- Knox kalbomis, kurio- 
turi sunkiai dirbti — tūkn- se Pe pareiškė pasiryžimą 
tančius jaunimo iš marksiz- prižiūrėti, kad Amerikos pa-Į 
mo pasukti atgal kataliky-; rama anglamn pasiektų Ang j
bėn. Per revoliuciją raudo
nieji gaivalai dešimtis tūks
tančių vaikų suteršė dvokiau 
čiu marksizmu. Dabar nėra
lengvas daiktas tiems vai- ^us skandinami, jei tik jie 
kams į galvas įdėti krikščio- įplauks vokiečių submarinų 
nybės principus ir idėjas. Įveikimo zonon.
Taip yra ir su tais vaikais, 

kurie buvo išvežti į svetimas„ „ _ . senyvas kunigas George F..
ralis. Daugiur jie buvo užlai Hickey Velionis augo su ke-1 Su,mta 12 italy karininkV Ir VVashingtono vyriausybei, 
komi bedieviškoje aplinkoje. turiais broliais įr dviem sese *imtai Italų kareivių. Des<de ;būtų patiekta tikrieji faktai 

Vaikų atvertimu darbuo-! Į apylinkėj veikia žymi vietos apie padėtį Anglijoje,
jasi ne tik kunigai ir levai,
bet kadrai vienuolių 
sauliečių katalikų.

pa

abi seserys — vienuolėmis
RELIGIŠKA ŠEIMA Tarp gyvųjų yra tik vie- kė per radio kalbą, kurioje galime tikėtis, kad amerikie-

Good Samaritan ligoninė- nas brolis kunigas ir viena perbėgo susidariusią rimtą čiai suprastų jų paramos rei
ie, Cincinnati mieste, mirė Į sesuo vienuolė. Abu senyvi. ( karo frontuose padėtį. kalingumą”.

Skubina
Kariuomenę
Gibraltaran

LONDONAS, balandžio 27 
d. — Šiuo metu anglai, pra
laimėję kovas Balkanuose, 
skubina kariuomenę ir gink
lus į Suezo ir Gibraltaro apy į 
linkės.

Anglijos fronte britai taip , 
pat dideliu atsidėjimu ruo
šias sutikti galimai sustip
rintas vokiečių orlaivių ata
kas.

Vokiečiai vėl apšaudė Do- 
verio apylinkę tolimojo šau
dymo anuotomis iš Prancū
zijos pajūrio.
Egipto apsauga

Įtakingi Londono sluogs
niai įsitikinę, jog sekamose 
atakose vokiečiai bandys už
imti abu įėjimus į Vidurže
mio jūrą — Gibraltarą ir 
Suezą. I

Kovoms Balkanuose pasi- į 
baigus, laivyną ir kariuome
nę bus galima pilnai panau
doti Egipto ir Suezo apsau
gai.

Agniai vis dar tebetiki, 
jog Turkija pasipriešins bet 
kokiems vokiečių į pietry
čius iš Balkanų.

Naciai įspėja 
Ameriką

BERLYNAS, balandžio 27 
d. — Įtakingieji vokiečių re 
daktoriai pareiškia, jog Pre
zidentas Rooseveltas ieškąs 
karo per tūkstančius mylių 
nuo Amerikos ir pabrėžė įs
pėjimą, jog Roma-Berlynas 
tebelaiko Raudonąją jūrą ir 
Suezo kanalą karo zona.

Įtakingi sluogsniai pareiš-
. kia, jog Prezidentas “serga

lijos krantus, Vokietijos 
spauda pakartojo Hitlerio įs 
pėjimą, jog bet kieno laivai, 
plaukią su parama Anglijai

rims.
Mirusio kun. Hickey visi 

keturi broliai, lygiai kaip ir 
jie pats, buvo kunigais, o

Ruošia Kretos apsaugą

< "I >ra mtas" Acme teiephoto)
Britų karininkai svarsto planus, kaip apginti Kretos salą, į kurią graikų karalius 

su savo ministrais paspruko. Kretos sala yra už 70 mailių nuo Graikijos pakrančių. 
Tenai britai su graikais gerai įsistiprinę. Graikų karalius sakosi jis iš tenai vadovau
siąs graikams ir nepasiduosiąs vokiečiams.

Pasaulyj

LONDONAS. — Anglijos 
lakūnai apmėtė bombomis 
Berlyną, Brembavo-ną, Wii- 
helmshaveną, Emdeną, Lu-
beeką, Friedrichstadtą h |tas atv7ko orlaivi_u iš Mani’

los ir šios savaitės pradžio
je stebėtoju vyksiąs Chung- 
kingan.

Tačiau jis pareiškė nesąs 
karinis stebėtojas.

Kinijos žymesnieji sluogs
niai patenkinti naujais Ame 
rikos žygiais, ypač Preziden
to Roosevelto pareiškimu, 
jog Amerikos jūrų patrolia- 
vimo zona bus tiek praplės- 

ROMA. — Italijos ir Vo- ta kiek to pareikalaus Ame- 
kietijos orlaiviai atakavo an; rikos saugumas. Kai kurie 
glų mechanizuotus dalinius sluogsniai pastebi, jog tai

Rotterdamą. |
•

BERLYNAS. — šiaurinėj 
Afrikoj vokiečių-italų ka
riuomenė sėkmingai atrėmė 
angly atakas prie Capuzzo. 
Graikijoje Vokietijos bomba 
nėšiai sėkmingai veikia prieš 
anglu laivus.

Sollum apylinkėj. Ryty Af
rikoj, j rytus nuo Gambelos, 
pravesta sėkmingos atakos 
prieš anglus.

KAIRO. — Angly šaltiniai 
praneša, jog pasitraukimar 
iš Graikijos tebevyksta.

LIBIJA. — Anglai pareiš
kia, jog Tobruko apylinkėj 
sėkmingai pralaužta priešo 
linijos. Prie Sollum angly ar 
tilerija padariusi žymių nuo 
stoliy vokiečiy-italyi kariuo
menei.

ETIOPIJA. — Sudano ka
riuomenė užėmė Fort Mota,

gyventojų kariuomenė

LONDONAS. — Ministeris 
pirmininkas Churchill pasa-

Kap. Rooseveltas 
pas Chianąą

HONGKONGAS, balandžio
27 d. — Čia atvyko kap. 
James Rooseveltas. Roosevel

esą tiek pat svarbu Kinijai 
kaip ir Burmos kelio atida
rymas.

Amerika turi būti 
informuojama

LONDONAS, balandžio 27 
d. — Paskutinėms kovoms 
Balkanuose besibaigiant ir 
lemiamųjų kovų Atlante be
laukiant, Anglijos visuome
nė bando apskaičiuoti kokią 
ir kiek paramos anglai gali 
tikėtis iš Amerikos.

Tuo tarpu Anglijos viešo
ji nuomonė reikalauja, kad 
Amerikos žmonėms, ne tik

VICHY, balandžio 27 d. - 
Informuotieji sluogsniai pa 

The Evening Standard ra- reiškia, jog Prancūzijos am- 
šo, jog: “Mes turime paskel-1 basadorius Ispanijai Pietn 
bti esamąją padėtį tokią, kc Francois atšauktas į Vichy 
kia ji yra. Kaip kitaip mes pasitarimums su maršalu 

Petain apie tarptautinę situ

Amerikoj

NEW YORKAS. — Sunk
vežimis suvažinėjo garsųjį 
smuikininką Fritz Kreisler. 
Jis sunkiai sužeistas, bet 
rankos nepaliestos.

•
WASHINGTON. — Atsto

vai 21 Amerikos respublikos 
rekomendavo, kad būtų su
imta 160 svetimšalių laivų 
esą Amerikos valstybių uos
tuose. Tuo būtų praplečiama 
šio kontinento taika ir sau
gumas.

WASHINGTONAS. — Tak
sų ekspertai paskaičiuoja, 
jog ateinančiais metais tak
sams bus išmokėta kas ket
virtas doleris.

BOSTONAS. — WPA ad 
ministratorius Harry O. 
Hunter pareiškė, jog iki lie
pos 1 dienos WPA darbinin
kų skaičius bus sumažintas 
keturiais šimtais tūkstančių.

DĖS MOINES, Ia. — Al 
Bložis, Georgetovvn universi
teto studentas, pasiekė nau
jo rekordo disko metime 
(161 pėdą, 5 colius).

Vichy atšaukė 
pasiuntinį

aciją, ypač apie galimas vo
kiečių atakas ant Gibraltaro

GRAIKIJOS
SOSTINĖ
EVAKUOTA

ROMA, balandžio 27 d. — 
Laikraštis Messagero, pasi 
remdamas Turkijos žiniomis, 
praneša, jog Vokietijos kolo
nos apsupo Atėnus penkta
dienio naktį.

Pasak laikraščio, Graiki
jos sostinė yra “vokiečių ka 
ro vadovybės malonėje”.

Vokiečių kairysis kariuo
menės sparnas kovoja su an 
glų-graikų kariuomene Mara 
tono slėnyje.
Messagero pranešimas taip 

i pat pareiškia, jog Atėnai pa 
skelbta atviru miestu ir jog 
iš sostinės Graikijos kariuo
menė išsikrausčiusi į Pelepo 
nešė ir Kretos salą.

Spaudimas didėja
BERLYNAS, balandžio 27 

d. — Nacių kariniai stebėto
jai pareiškia,,, jog vokiečių 
kariuomenės spaudimas Atė
nų fronte kaskart didėjąs.

Karo vadovybės komunika 
tas pranešė, jog vokiečių ka
riuomenė apsupusi likusius 
anglų kariuomenės dalinius 
prie Termopilų.

Tuo tarpu Vokietijos bom- 
banešiai tebeatakuoja anglų 
laivus Graikijos vandenyse. 
Autoritetingi vokiečių sluog
sniai pareiškia, jog dar nėra 
žinių, kad didžioji dalis Ang
lijos kariuomenės būtų pasi
traukusi iš Graikijos.

Paskutinės kovos
—ATĖNAI, balandžio 27 d. 
— Anglijos kariuomenė te
bekovoja prieš vokiečius ne
toli Korinto įlankos, apie 25 
mylias į vakarus nuo Atėnų.

Matomai anglų kariuome
nė, besitraukdama į pieti
nius Graikijos uostus kovo
ja paskutiniąsias kovas. Atė 
nų laikraščiai rašo, jog “ko
vos yra visai netoli pabai
gos”.

Kur anglai planuoja pasi
traukti iki šiol dar aiškiai 
nežinoma. Jie gali pasitrauk 
ti sausžemių į Peleponesą, 
į Kretos salą. ar Egiptą. 
Orlaiviai virš Atėnų

Virš Atėnų keletą kartų 
pasirodė vokiečių orlaiviai, 
kurie skrido bombarduoti 
pietinių Graikijos- uostų

Graikų šaltiniai ore neša, 
jog palaidi kariuomenės bū
riai tebekovoja prieš vokie
čius Lemnos saloje, kurią 
vok’ečiai užėmė pereitą sa
vaitę

ORAS
Giedra ir šiltoka. Pietryčių 
vėjai.

Saulė teka 4:53 vsl, saulė 
leidžias 7:44 vai.

Senatoriai 
apie konvojus

VVASHINGTONAS, ba
landžio 27 d. — Informuotie 
ji sluogsniai praneša, jog 
Baltieji Rūmai atsargiai tei
raujasi, kokio nusistatymo 
būtų Senatas jei būtų pasiū
lyta įstatymas autorizuojąs 
lydimuosius laivus Anglijai.

Pravestas neformalus bal
savimas duodąs suprasti, jog 
šiuo .metu šiokiam įstatymui 
pasipriešintų senatorių ma
žuma.
Kai kurie planai

Tuo pačiu laiku kai, kurie 
senatoriai, sakoma, patarią 
Prezidentui Rooseveltui, jei 
yra reikalas, paties autorite
tu įsakyti panaudoti lydi
muosius laivus, nes atsiklau
sus kongreso imtų daug lai
ko sutikimą išgauti.

Sfn. Neye santykiams su 
užsieniu komisijai patiekė 
pasiūlymą, kad būtų praves
ta įstatymas reikalaująs kon 
greso sutikimo lydimiesiems 
laivams.

Kunigas A. Skripka 
Mirė Vakar Vakare

Klebonas, kun. A. Skrip
ka, ilgametis šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas mirė va
kar vakare, 8:35. A. a. kun. 
A. Skripka mirė šv. Kry
žiaus ligoninėje, kur jam te
ko išbūti nuo sausio mėne
sio šių metų.

Mirties valandoje prie lo
vos stovėjo visi jo ištikimi 
giminės ir giminaitės. A. a. 
pusbrolis, kun. Juoz. Skrip
ka atvyko iš Pittsburgho tai 
liūdnai valandai. Buvo ir vi
sa eilė nuoširdžių parapijos 
kunigų ir pažįstamų.

Tolimesnės žinios apie lai
dotuvių eigą tilps rytojaus 
numeryje.

Bombardavo
Liverpoolį

LONDONAS, balandžio 27 
d. — Kaukiančios sirenos šią 
nakt pranešė apie atvykstan 
čius Londono apylinkėn vo
kiečių bombanešius. Kiek 
anksčiau Vokietijos lakūnai 
apmėtė bombomis šiaurry
čių pajūrį.

Liverpoolyj ir kitose Mer- 
seyside apylinkėse vokiečiai 
pravedė vienas smarkiausią 
atakų, bet oficialiai praneša 
ma, jog gyvybės aukų esą 
maža.

Vakar ministeris pirminin 
kas Churchill apžiūrėjo su
bombarduotas Manchesterio 
apylinkęs.
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Amerikos lietuvių gyvenimas veikimas
VEIKLI ROCKFORD, ILL., 137-tos KUOPOS VALDYBA PRIE NAUJO ŠVIESOS ŽIDINIO mažai kiekvienam. Vedėju kiekvienas jon atsilankęs

galėtų būti vietinis šviesės- suprastų tą jos tikslu ir pa-
nis jaunuolis, o tokį beveik dėtų jai to tikslo siekti, čia
kiekvienoj kolonijoj surasi, labai svarbu visų lietuvių
Taip pat atsirastų ir butas, rimtumas ir sutarimas. Ge-

x . Jeigu skaityklon lankytųsi riausias vedėjas nieko ne-eivijoje (P. Amerikoje) su- blogai organizuotas, dirba- ... . , , _ . . ,J - v i,, . , . , . tik vietos apylinkes nariai, padės, jeigu patys žmones

(Skiriu ypatingai Pietų Amerikos lietuviams)
Prieš metus laiko lietuvis- ža dirbama šviesos darbo, 

kos šviesos židinius čion iš- Tačiau tas darbas dažnai

darydavo mūsų mokyklos, mas pripuolamai; kai yra 
Šiandien tų mokyklų labai laiko, kai būna noro ir dir- 
mažai beliko, o ryt, poryt bama kas papuolė. Todėl 
gal ir tos išnyks. Čia veikia draugijų nepakanka. Reikia 
nuo mūsų jėgos nepriklau- mums tokių židinių, kur 
somos, mes joms atsispirti darbas būtų planingas ir
negalim. nuolatinis. Tokiais židiniais ningi arba trūksta energin-

tai apie tokią skaityklą ne- nesupras, kad skaitykla yra 
reikia nei leidimo iš valdžios, šiandien prieinamiausią ga- 
Jokio leidimo skaityklos a- limybė prasiskinti į šviesą, 
tidarymui nereikalinga. kad joj geriausia ugdyti lie- 

Kur vietos lietuviai nevie tuvlški» dvasia ir Pasiruošti

Viso to akivaizdoje reikia tuo tarpu gali būti tik skai- S° vedėjo, ten geriau atida-
galvoti naujus mūsų kultu- tykios.
ros židinius, kurie pavaduo- T1 . ». , , ., , .r Iki šiol skaityklų draugi-

šviesesnin gyveniman. Kiek
vienas, atėjęs skaityklon

ryti skaityklą tik draugijos Prival° visiškai P™itaikin- 
nariams ir padaryti nutari- « Prie ten nustatytos tvar

tų užsidariusias mokyklas. . 7" * 777’ mą kas vakaras jon susi- ;kos t°dak kad ko bijotų,
* . , jos arba centrai mažai la- . . ,. . , .. ,. , - Ibet todėl, kad jis pats tąTiesa, mes turim draugijų- 1 * .. m - rinkti pasiskaityti knygų ir ’ J F *..................... bai tebeturejo. Todėl skai- ,__ x_.__ , ._ reikalą supranta. Taip pat

(Tęsinys 8 pusi.)
tebeturėj

tykių yra nedaug. O skai
tyklų juk galėtų įsisteigti 
kiekvienoje draugijoje, arba 
ten tik kur daugiau apgy
venta lietuviais. Tam nerei
kia nei didelių lėšų, nei di
delio mokslo. Knygų įsigy
ti gal padėtų stipresnės 
draugijos — centrai. Laik
raščius galėtų lietuviai iš
sirašyti sudėtinai (kolekty
viai) tas atseitų labai po

organizacijų, kuriose nema- 7„b-i„ n oVoi laikraščių, o kartais gal ir
pasišnekučiuoti, pasidalyti 
knygoj ar laikraštyje ras-Patarties. Novena baigės ba

landžio 26 d. Daug žmonių 
lankė bažnyčią ir paprašė 
Motinos Gerosios Patarties 
suteikti jiems ko kas trokš
ta.

Penktadienio vakare buvo

tomis žiniomis.
Kad skaitykla būtų tikrai DR. KARL NURKAT

kultūros židinys, reikia, kad (h ur kaitis)

Žiūrint iš kairės j dešinę 3. Pirmininkaš S. Kaspu- šyti prie Susivienymo savo
— sėdi: Marijona Gcrnienė tis jau 11 metai pirminin- sūnus- ir dukteris.
— iždininkė; Anelė Misevi- kauja, pavyzdingai tvarko 9. Tvarkos žiūrėtojas Jo- nudengimas naujos stovylos
vac.au — iždo globėja; kun. 137 kuopą, geras kuopos or- kubas Jezukevičius daug y- vardu “Jėzus Nuplaktas
Kaz. Juozaitis, O.S.A. — ganizatorius ir visuomenės ra pasidarbavęs Susivieny- Parengimai
dvasios vadas; Xaverija Wa- veikėjas. mui, buvę3 nutarimų rašti- Moterų Sąjungos 9-ta kp.
rekojienė — iždo globėja; 4 Vice pirmininkas Ant ninku ir’ ren8iant vakarus, surengė margučių šokius ba- 

' Kairys, pasiturintis žmogus? Vra dauS ~UM suvaidinęs, landžio 20 d. Komisijoj bu- 
uoliai remia Susivienymo Visi — seni ir )auni ~ «|v0: Ja8lllonnite, M. Ene-
visus parengimus ir visados P*2!5’1-3- 
dalyvauja. Į Jokūbai.

5. Nutarimų raštininkė A- 137-toje kuopoje labai ge-
delė Misiūnaitė, jau dirba ra tvarka ir vienybė.

— finansų raštininkas; dr. šeštas metas>, gražiai sura.| --------------------
B. E. Bolotoff - kuopos gy- . jr perskaito protokolus.l VpluknC 
dytojas ir Stanislovas Kas- Linksm0 būdo merginai da. »Ciyi\U»
pūtis pirmininkas. lyvauja visuose parengimuo- Velykų rytą 5-tą valandą,

1. Kun. Kaz. Juozaitis, Šv 1
Petro ir Povilo
klebonas, priklauso prie Su-1 Keljotjs kuopai darbu0.

DR. S. J. GLORIOSO

Adelė Misiūnaitė — nutari
mų raštininkė. *

Stovi: Antanas Kairys — 
vice pirmininkas; Jokūbas 
Jezukevičius — tvarkos žiū
rėtojas; Steponas Keliotis

pasisekimo, nienė ir E. Kulvinskienė. Va
karas pasisekė.

Sodaliečių “sočiai” vaka
ras buvo balandžio 24 d., pa
rapijos svetainėje.

Visų Rockfordo parapijų 
sodalietės eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos Šv. Ma-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii'

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South VVestern Avenue

Teleohoue — SEEley 0970 
MELUOSE PAItK:

5 Broaduay
Telephone — Melro.se Park 0933

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089

LIETUVIAI DAKTARAI

Su virš 20 metų praktikai lino akių 
taisyme ir gydyme 

GEltAl PtUTAlKLNTT AKINIAI
se. suskambėjus varpams, priė- ri30s bažnyčioj ir po mišių

parapijos g. Finansų raštininkas S. jo pilna bažnyčia žmonių ir bu3 bendri pusryčiai _Nelson galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių
Hotel. Mėlynakė ^erniskialsi, tobuliausi

EGZAMINAVIMO BCDA1 
Specialė atyda atkreipiama i vaikų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

s.vienymo, geras energingas jagj lg metug Jįg yra |abai 
veikėjas, geras pamokslinta- ■ nuolaidau8 būdo ’ žmogus,
kas ir dainininkas, dažnai

pamaldos prasidėjo procesi-, 
ja. Procesijoj dalyvavo mo- r 
kyklos mergaitės ir berniu-

vengia narį užgauti ir rūpi- kai ir švento Vardo drau- 
palinksmina Susivienymo na nagi( kad jokių nesUsiprati- gystės nariai, kurie per visą į 
rius ir parapijiečius. Jis ra- mų gu centru nebūtų. Jis y- naktį budėjo prie Išganyto-; 
gina visą jaunuomenę rašy- ra geras organizatorius ir jaus karsto.
tis prie Susivienymo ir būti daUg narįų yra prirašęs prie j Daug žmonių ėjo prie šv.

Susivienymo. Komunijos. Parapijos cho-
7. Iždininkė Marijona Gir- ras gražiai giedojo naujas 

2. Daktaras B. E. Bolo- nienė priklauso prie Susi-1 mišias. Duetą giedojo Lil- 
toff jau 3 metai priklauso vienymo 13 metų ir užima lian Sautelaitė ir Florencc 
Susivienymo 137 kp. Jis yra jos mirusio tėvo V. Lapins- Grubelaitė. Velykų aukos 
geras specialistas gydytojas ko vietą. buvo gausios. Dar tiek nėra
(visokių ligų), jaunas, ener- 8. Iždo globėjos — sese- buvę sudėta parapijos gyve- 
gingas ir geras kalbėtojas, rys Anelė Misevičienė ir Xa- nime.
žada daug narių prirašyti verija Warekojienė yra link- Novena 
prie Susivienymo. Jo ofiso smo būdo ir mandagios, la- Balandžio 18 d 
adresas yra Suite 205, Mead bai gražiai darbuojasi per ga procesija prasidėjo nove- 

parengimus ir žada prira-

ištikimais
kais,

Bažnyčios vai-:

Building, Rockford, III.

OLIMPO KALNO ŠEŠĖLYJE

r

-i
B. A'-’

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigias 
morgičius, skoliname pinigus ant 
pirmų morgičių, 5% nuoš. pro
cento. Atsišaukite ypatiškai arba 
per laišką sekančiai:

JOSEPH VILIMAS <£ CO. 
6753 So. Rockwell Street 

Tel. HEMlock 2323

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
iškilmin-'4740 SO. ASHLAND AVĖ.

(virš Andes Candies)
na prie Motinos Gerosios Tel. YARds 2148 

ŽEMOS KAINOS 
[18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖTI 
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

Mi

__________ ______ ¥«
fUraugas" Acme telephotoj

Vokiečiai kulkosvaidininkai Olimpo kalno šešėlyje, kai kiti vokiečių kariuomenės da
liniai uždavė mirtiną smūgį graikams ir britams ties Thermopylas, anot nacių cenzū
ruoto pranešimo.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

IIIIIIIIIIII111...11111111111111111111111111111HIIII

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
lšekzanilnuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėlimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vis* aklų Įtempimą.

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

OITO.M ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

Treč. ir aešt: 9:00 a, m. iki 
7:30 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Te?. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
Res 0958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ui’lbu VALAMJGb:

\uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal sutarti.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6651

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popie<

4 iki 9 vaL vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

drTūnū^
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal autarti 

Kez. Tel.: HEMlock 8150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telcfofnaa; HEMIoelt 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pūgai sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 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
Tol. Cicero 1484

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6731 
Varną telefonas VIRginia 2421

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

TeL CANaI 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal antartį.

Ofiao T ei: Rezid. Tek;
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

TeL YARils 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.

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

Gen. Skorupskit
4

Melro.se


Pirmadienis, bai. 28 d., 1941 DKAFGAS
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Daug sunkesni yra auklė- nenusileiskite, griežtai vyk
ti tokie vaikai, kuriuose at
siranda ar įgimta, ar neti-

dykite savo valią. Susipra
tęs nieko neįveiksiąs nei

kusio auklėjimo įvaryta riksmu nei piktumu, vaikas 
biauriausia nepaklusnumo dažniausiai pasitaiso. Jei vi- 
rūšis — atkaklumas. Kar- sa tai negelbsti, bepalieka 
tais jis pasirodo kūdikiui paskutinioji priemonė — 
tebeesant lopšyje. Mat, va-' rykštė. Bet atsiminkite: 
lia labai anksti jau ima rykštė yra paskutinioji prie 
stengtis pasiekti norimą tik monė; ją teimkite tuomet, 
slą. Jei kūdikis berėkdamas 1 — jei vaikas tebėra ma- 
pasieks daugiau kartų, ką žas — daugiausia lig trejų 
norėjo, jis jau neužmirš to metų, nes tuomet jis dar 
savo patyrimo ir paskui neturi savigarbos ir greit
ima rėkti jau nebe savo pri
gimties stumiamas, bet ty
čiomis, turėdamas nors dar

viską užmiršta; 2 — jei vi
sos kitos priemonės nieko 
negelbsti. Svarbiausia čia

ne visai aiškų, bet tam tik-į štai kas: jei jau pradėjai 
rą tikslą. Juo dažniau jis laužyti tokio vaiko valią, iš- 
tuo savo riksmu gauna, ko tverk lig galo. kol jo valios 
nori, juo stipriau ima ma- vieton pastatysi savąją. Jei 
nyti, kad kas norima, tas nepastatysi, tai bus dar blo 
visuomet ir gaunama. Paga giau. Taigi čia reikia veik
liau jis reikalauja, kad bū- ti anksti ir stipriai. Ne dėl 
tų pildomi visi mažiausi jo vienos ydos tiek nesigailė-
užgaidai. Jei tėvai pataikau 
ja tokiam vaikui, tai jo že
mieji prigimties palinkimai 
eina vis stipryn ir jo atkak
lumas tampa aklas, aistrus, 
tiesiog liguistas. Jei tokio 
vaiko noras nėra tuojau pil
domas, jis kartais iš to pik
tumo puolęs ant žemės 
spardos, rėkdamas, lyg piau 
namas, drasko ir kandžioja 
ne tik kitus, bet ir patį sa
ve. Toks vaikas tikra nelai
mė ir sau ir tėvams ir rei
kia kuo greičiausiai jį su
valdyti.

Kaip tai padaroma. Pir
mų pirmiausia reikia nepri
leisti prie tokio baisaus at
kaklumo. Pamačiusios vaiką 
linkstant į tą pusę, tuojau 
pat liaukitės tenkinusios 
tuos jo norus, nelepinkite,

sime pavėlavę gydyti, kiek 
dėl atkaklumo.
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Mūsų

FARGO LIGONINĖJE SVERIAMI KETURINUKAI

Moterys
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(“Draugas” Acm© telephoto*

' žuvies blyneliai 
j 1 svaras virtos ar keptos
žuvies, 3 kiaušiniai, tryniai 
atskirti nuo baltymų, 
šaukštai miltų, druska ir 
pipirai, žiupsnelis smulkiai 
sukapoto česnako, 1 šauk
štas smulkiai sukapotų pet- 
ruškų.

PRAŠOME Į 
MOSŲ 

VIRTUVĘ

ištirpyti joje sviestą. Įpilti 
du šaukštus tešlos ir kepti 
ant nekarštos ugnies. Kepti 

3 tik vieną pusę. Uždengti 
stalą švariu uždangalu ir 
ant jo dėti iškeptus blynus 
ir laikyti tol kol atauš.

Smulkiai sutrupinti žuvį. 
Suplakti kiaušinių trynius, 
pridėti miltus, druską, pipi
rus, česnaką, petruškas ir 
žuvį. Suplakti kiaušinių bal-

Į tymus į putelę ir pridėti 
prie mišinio. Dideliais šauk 
štais dėti į karštus riebalus 
ir kepti tol, kol abi pusės 
bus gražiai parudavusios.

Paimti varškę, likusį kiau 
šinį ir truputį ištirpyto 
sviesto, ir gerai viską išmai 
šyti. Tuo mišiniu aptepti 
kiekvieną blyną, ant nekep
tos pusės gerai jį suvynio
ti, galus palenkiant, ir vėl 
pakepinti keptuvėje ant 
sviesto. Galima vartoti ir 
alyvą. Šie blynai valgosi su 
rūgščia grietine.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Fargo, N. D., ligoninėje slaugės maudo ir sveria prieš 11 mėnesių gimusius Mrs. 
Brown keturinukus, kurie sveiki auga. Jie yra (iš kairės): Connie, Cleo, Clare ir Clay- 

ton.

Varškės blyneliai
2 kiaušiniai, pusė šauk

štelio druskos, 1 puodelis 
vandens, 1 puodelis sijotų 
miltų, sviestas, pusė svaro1 
varškės ir rūgščia grieti
nė.

Suplakti vieną kiaušinį, 
pridėti druską, vandenį ir 
miltus ir gerai viską su
plakti. Užkaisti keptuvę ir

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

sa tai gražesne jos padaryti mą. Dažnai Motutė sakyda
Naikinti atkaklumą didės n® negalėjo, ir tai niekam

niuose vaikuose labai sun
kus darbas. Čia reikia pri
tyrusio ir labai išmintingo 
auklėtojo, kurs moka pa
veikti vaiko širdį ir protą 
ir pažadinti jame noro iš
sivaduoti iš tos ydos vergi
jos.

Beveik visuose sveikuose 
vaikuose pirmais trejais ket 
veriais gyvenimo metais 
yra atkaklumo — tik vie
nuose mažiau, kituose dau
giau. Dėl to motina tene- 
liūsta: dažnai tai rodo, kad 
vaikas turi įgimtą stiprią 
valią. Gerai auklėjamas, at
kaklus vaikas gali greičiau 
užaugti tauru žmogumi, ne
gu bevalis ir glebnas.

nerūpėjo.

Vaižgantas.

vo:

— Dabar, jei taip Dievas
Motutė kasdien segėjo apy skirtų, galėtuva ir numirti.

skraidžioti po savo mylimas 
pieveles, kalnelius, gireles, 
by tik braidžioti po upelį.

(Bus daugiau.)

AUGSTAICIU VAIZDELIAI
MOTUTĖ

(Tęsinys)
Nežinia, ar buvo Ji gra

ži. Greičiau ne. Bent 50-ties

trumpiu vilnoniu stakliais 
austu andaroku, dėvėjo to
kią pat striuke, baltais dro
biniais žičk.ais ataustais 
marškiniais ilgom vyriškom 
rankovėm ir susegama apy-

Vienas mažasis bekliūva. 
Santykiai tarp Motutės ir

mažojo perilga susidarė, ne
lyginant, tokie, kaip tarp 
vištos ir jos išperėtų ančiu
kų. Jie puldinėja po vėją,

kakle. Prikaištis taip pat1 vabalėlius gaudydami, jie
žičkinis. Kojos kuone visa
dos basos, nes su avalinė-

krenta vandenin, — o višta, 
pilna baimės ir nerimo, šau-

mis, girdi, sunku esą bėgio- kia — rėkia namo grįžti ir 
ti ir verpti. Ant kaklo daug ten dulkėse krapštyties. Sū-

Lažo jos vyro namai nėjo, 
atsimokėdami pinigais; be 
to dieveris buvo dvaro val-

metų ji buvo jau per labai dininkas. Bet egzekucijas 
raukšlėto veido, partraukta gerai išmanė, bado metus 
nosimi, taip, kad jos galas atminė, dešimtį sykių gim- 
rodės bent kiek drūtesnis; dė, penkius laidojo. Prie 
akys pritemusios, kūnas lie- įgimto širdies jautrumo bu- 
sas, krūtinė išdžiuvusi. Vis vo tai milžiniški sielvartai, 
tai ne tiek iš senatvės, kiek pakirtę jos sveikatą, pa- 
iš suvargimo ir nesveikatos, troškinę ir dusulį įvarę. Vi-

“brostvų,” tarp kurių žy
mus didelis šv. Domininko 
“matalikas” ir didelis žal
vario kryžius su šventųjų 
kentėtojų palaikomis.

Neturtinga. bet švari, 
kaip ir visa jos duba. Tro
bos neperežtoc, bet naujos.

Kiemas neperdidis, bet kuop 
nūs. Gyvulių neperdaug, bet 
neblogų. Derlingas sodelis 
su kasomis vaisių nulenkto
mis šakomis, kad nė lapų 
nebesimato. Netuščios pie- 
po ir mėsos kamarėlės; ne
bijojimas kartais užsukan
čio “gero” svečio. Dukte
rims sukrauti kraičiai. Bu
vo tai vaisiai ilgos vargin
gos gyvenimo karionės su 
priešinga gamta ir vyriau
sybe. Todėl ir tėveliai sem
dami jautė pilną ramybę, 
kaipo išpildę savo paskyri-
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Trupinėliai
Be klusnumo ugdymo auk

lėjime negali būti nė kalbos 
apie išauklėjimą tvirtos va
lios žmogaus, stiprios as
menybės.

Privalai vaiką auklėti gal
va, ne rankomis ir vaikų 
paklydimų priežastį visų pir

Kiekvienas vaikas yra ne
žinomoji šalis, kurios nie
kas dar nėra visiškai paži
nęs ir kurioje tik meilė pa
bodo kelius.

Greit Nebus ir Lietuvos

nelis puola į laukus prie dar 
bininkų, į gireles prie paukš ma savyje ieškoti, 
čių, ant kalnelių prie pieme
nėlių, upelin prie žuvelių, - 
Motutė stabdė, valdė, vel
tui prie namų pririšti mė
gino; nei malonė, nei smal- 
stumynai, nei baidymai, nei 
griaudingi prašymai nevei
kė jo namie suturėti. Jis 
nuvokė, kad tą geriausią
pasaulyje Motutę reiktų ra- Vardo 
minti, kai Ji viena pati pa
lieka ir nebeturi unt ką praš 
nekti; kai viena pati namie 
nuobodžiauja, pasiilgsta, 
net bijo. Kuoširdingiausia 
užjautė, gailėjos, ir vis dėl 
to, ligi tik įspįs į langus pa
vasario saulėr, jokia galybė 
jo nebesuturės gryčioje ir 
kieme. Nebent Tėvelis. Išsi
žadėjęs vigadų, gardžių val
gymų, šilto drabužio, by tik 
nuo ryto ir ligi pat vakarui

“Draugas” Paleckis išlei
do du naujus ukazus. Pagal 
juos, Kauno ir Vilniaus mie
stai padalinti rajonais. Vil
niaus mieste rajonai gavo 
tokius pavadinimus: Lenino, 
Stalino, Dzeržinskio ir Ta
rybų. Kauno rajonai pava
dinti: Lenino, Stalino ir Po
žėlos.

PLATINKITE “ DRAUGĄ "

By Irv Tirman

HERE WE 
ARE. SIR!

WHAT A SPOT’! MIDDLE- 
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JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago. Illinois 

arba šaukite CANai 8010

n A C IX I C — namams statyti, remontuoti ar 
I O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDVI/ITC mūsU Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes- 
I T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MŪSŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento 1

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. '
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Organizacijų paskirtis
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 Snuth Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, cxccpt Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subacriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybine 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 

t raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, raiomaja. 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.

Lietuvii) katalikų djenru&Cio “Draugo" rėtnSJama ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apio įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tio* 
sas, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų kaUlikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
iJKMlieea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kas bus toliau?
Beveik visiškas Balkanų valstybių parbloškimas ka

žin kaip ypatingai nuteikė Amerikos visuomenę. Daug 
kas jau dabar daro išvadų, kad Vokietijos naciai yra 
nebesulaikomi. Visiems ateina galvon klausimas, kas 
bus toliau?

Jungtinėse Amerikos Valstybėse eina didžiausias są
jūdis padėti Anglijai, kad bent ji galėtų išsilaikyti. Ga
limas dalykas, kaip daug kas nujaučia, Amerika pati 
įstos į karą. Bet kaip jau dabar išrodo, kol šis kraštas 
prie to tinkamai prisirengs, Europos kontinentas visai 
bus po Vokietijos jungu. Anglijai pagalba gali būti pa
vėluota taip, kaip Anglijos pagalba buvo suvėluota ma
žesnėms Europos valstybėms.

Esant tokiai padėčiai, karo šalininkai ragina Ame
riką tuoj įstoti į karą. Kitaip susiduriama su dideliu 
pavojum.

Tuo klausimu būtų galima daug kalbėti, daug ginčy
tis. Bet histerijai pasiduoti neapsimoka ir nėra reikalo.

Jei, prileiskime, Hitleris visą Europą ir užvaldytų,
ne taip jau greit jis ten galėtų taip susitvarkyti, kad\ 
tuoj ir sėkmingai galėtų pulti šį kontinentą. Bemėgi
nant suvirškyti daugybę valstybių ir tautų, besisten
giant patenkinti jų ekonominius ir kultūrinius reika
lus, Hitleris su savo klika labiau nusikamuos negu karo 
laukuose. Atsižvelgiant į tą visą, tiesioginiai būti už
pultai Amerikai, ir tai dar tuojau, nėra pavojų. Hitle
rio rankos bus užimtos Europoj, jei ir pavyktų ją visą^ 
paglemžti. Bet padėtis ir ten, juk, dar nėra visai- be
viltiška.

Šalčiau galvojantieji žmonės, dėl to, nepataria tuoj 
skelbti karą Vokietijai. Da^ar tokį žygį daryli nesąs 
laikas. Protingiausias kelias, tai rimtai ir ramiai stip
rinti apsigynimo jėgas. Tuo pačiu kartu reikia teikti 
galimą pagalbą visoms nuo karo nukentėjusioms tau
toms, nes to reikalauja krikščioniškoji artimo meilė.

Neteko brangaus vado
Anuo kartu trumpai pranešėme apie Čekoslovakijos 

kardinolo Kasparo mirtį. Jisai mirė po ilgos ligos, su
laukęs 70 metų amžiaus.

Velionis kardinolas buvo pagarsėjęs kaipo rašytojas, 
teologas ir kanono teisių ^ekspertas. Bet labiausia ve
lionis pagarsėjo, kai Čekoslovakiją užėmė Vokietijos 
naciai 1938 metų rugsėjo mėnesį. Jisai labai griežtai 
ir drąsiai gynė Katalikų Bažnyčios teises, kurias oku
pantai biauriai susiaurino. Po Municho konferencijos 
Kardinolas Kaspar paskelbė raštą, kuriuo pasmerkė 
tos konferencijos nutarimus. Jisai visada ragindavo 
savo tautiečius melstis už taiką, už grąžinimą pasaulin 
teisybės ir teisėtumo. Jis paragindavo melstis ir už sa
vo tautos priešus, kurie užtraukė taip skaudžią nelai
mę Čekoslovakijos žmonėms.

Kardinolų kolegijon velionis buvo paaukštintas 1935 
m» tarptautinio Eucharistinio kongreso metu 1926 m. 

jisai lankėsi Chicagoj. Jam mirus, kardinolų kolegijoj 
dabar beliko tik 53 nariai.

Iš čekų spaudos sužinom, kad Kardinolas Kaspar če
kų tautoje buvo laikomas aukštoje pagarboje. Net ir 
nekatalikiški čekų laikraščiai gražiai atsiliepia apie sa 
vo tautiečio kardinolo nuveiktus darbus. Visi lygiai 
jaučia, kad velionies asmeny neteko žymaus vado ir 

energingo tautos reikalu gynėjo.

Pietų Amerikos Žinios įdėjo savo bendradarbio K. 
šaltišiaus straipsnį, kurį čia dėl jo aktualumo ištisai 
perspausdiname:

“Mes visi dažnai sakom: “Jie geri draugai. Kaip jie 
gražiai sugyvena”. Taip sakom ir gėrėjamės, kai matom 
kaip du, trys ar daugiau žmonių, kurie draugiškai sugy
vendami darniai dirba ir tuomi daug kits kitam gali pa
dėti. Panašiai gėrėjamės ir tuomet kai rimtų vienminčių 
būrelis sudaro draugiją ir gražiai dirba ne tik savųjų 
bendraminčių gerovei, bet ir plačios visuomenės.

Draugijos, ypač išeivijoj mums reikalingos kaip o- 
ras ir saulė, nes tai yra mūsų visokeriopa užvėja, dva
sios poilsis ir mūsų kultūrinio pakilimo požymis. Tik 
nereikia užmiršti, kad ne visos draugijos yra geros ir 
naudingos, nes vienos jų užsiima savyšalpa, kultūros, 
sporto ar kitais naudingais darbais, o antrosios užsii
ma komunistine propaganda, kurstymais prieš vietos 
tvarką ir pačių lietuvių kiršinimu savo tarpe.

Kokia nebūtų organizacija išeivijoje, yra panaši vais
medžiui, kuris apsidengęs žaliais lapais ir puošiasi žie
dais. Rudenį šeimininkas gauna, arba saldžiai kvepian
čius arba karčiai rūgščius vaisius. Kiekvienas lietuvis 
išeivijoj, priklausantis prie organizacijos ar draugijos 
yra žiedas. Remiąs organizaciją ar skaitąs lietuvių pat- 
rijotinę spaudą yra žaliuojantis lapas, atskilęs nuo or
ganizacijos ir neskaitąs patrijotinės spaudos yra vėjo 
nutrauktas nuo gimtojo kamieno lapas ir jo blaškomas 
į visas puses.

Organizuota kolonija atrodo kaip sodas, o neorgani
zuota lyg iškirstas betvarkis miškas. Kiekvienas pro
taujantis lietuvis aiškiai supranta, kad išeivijoj turim 
būti organizuoti ir bendrai gerinti ne tik savo reikalus, 
bet tinkamai padėsime ir savo Gimtajam Kraštui at
gauti laisvę ir nepriklausomybę.

Dabar mums kiltų klausimas, kokia išeivijoj būtų ge
riausia organizacija bei spauda. Jei mes norime išeivi
joj būti kultūringais ir padėti savo Tėvynei greičiau 
išsilaisvinti bei remti ir šio krašto progresą, tai mums 
negali būti nei kitoniškos organizacijos nei spaudos, 
kaip tik lietuviška, tautiška, lojali šiam kraštui ir ko
vojanti už Lietuvos išlaisvinimą. Tautos idealas privalo 
pirmoj eilėj rūpėti. Mes turim būti ištikimi savo bočių 
tradicijom ir jų ryžtumu kovoti už tautos laisvę. Ko
voti su amžinuoju mūsų tautos priešu maskolių, kuris 
buvo atėmęs mums spaudą žudė žmones ir dabar atnešė 
dar baisesnę vergiją. Dabar jie stengiasi visai išnaikin
ti mūsų tautą. Kalmukiškos azijato Stalino gaujos be 
tardymo ir teismo žudo mūsų šviesuomenę, tūkstančiais 
grūda į Maskolijos gilumą, tūkstančiai turi bėgti iš 
Lietuvos, kad išgelbėjus gyvybę. Bet mūsų nelaimei ir 
didžiausiai gėdai, mes turim ne tik tokių pavienių as
menų, bet ir draugijų, kur džiaugiamasi Lietuvos oku
pacija ir siunčia okupantams sveikinimo telegramas. Iš 
jų darbų pažinkime jų idėjas ir kartą ant visados nu- 
sistatykime su jais bendro nebelaikyti. Dabar mūsų or
ganizacijų privalo tik viena paskirtis būti, tai tautinis 
kultūros darbas ir visko aukojimas Lietuvos išlaisvini
mui iš maskolių okupacijos. Visi tat, kurie jaučiamės 
lietuviais, stokime tik į tokias organizacijas, kad ben
dromis jėgomis dirbti Lietuvos labui, remti mūsų pa
bėgėlius ir kalėjimuose pūdomus. Kas džiaugiasi Lietu
vos nepriklausomybės netekimu, tas laukia ir Šiame 
krašte tokių pasekmių. Vengk su jais turėti bent hą 
nors bendro, kad patiems vėliau nereiktų nukentėti. Ne
svarbu, kad jie dar lietuviškai kalba ir save lietuviais 
vadina, bet jie dirba nelietuvišką darbą. Dažnai jie prie 
mūsų gerinasi su labai gražiais obalsiais ir saldžiais žo
džiais apie demokratiją, laisves, darbininkų būvio pa
gerinimą, tačiau praktika mums parodė, kad jų darbai 
skyrėsi nuo žodžių, kad jie mums kalbėdami ne širdį 
rodė, bet turėjo užpakaly kruviną peilį, kad prie pirmos 
progos paskersti viską kas yra tautiško ir lietuviško.

Broliai lietuviai. Argi jau mes esame tokia tauta, 
kad mus gali valdyti žydai ir azijatai? Juk esam kul
tūringos Vakarų Europos tautos žmonės. Būkime sau 
žmonės”.

(“Draugas”, balandžio 28 
d., 1916 m.).

Airijoje revoliucija vis la
biau įsisiūbuoja... Paskelb
tas karo stovis... Anglų ka
riuomenei sunkiai eina ai
rius numalšinti... Užmuštų 
ir sužeistų tūkstančiai...

Kinijoje revoliucija... apie 
pusantro šimto milijonų gy
ventojų sukilo prieš dabar
tinę valdžią... atsistatydino 
ministeriu kabinetas...

•

Suv. Valstybių ambasado
rius Gerard tariasi su Kai
zeriu ultimatumo reikalu.... 
Suv. Valstijos nusileidžia ja
ponams... Burnetto sumany
mas suvaržyti japonų atei
vių teises bus svarstomas 
antrą kartą...

•

Buvęs prezidentas T. Roo
sevelt lankosi Chicagoje... 
Roosevelt, didelis preziden
to W ilsono kritikas, prane
šė, kad ištikus karui Suv. 
Valstijų su Vokietija, jis, 
keturi jo sūnai, du žentai ir 
daug kitų giminių nepabi
jos su ginklu rankose prisi
dėti pirmutinėse mūšio po
zicijose.

•

Baltimore, Md. buvo aukų 
rinkimas miesto gatvėse nu 
kentėjusiai Lietuvai... Rin
kikių buvo apie 300.... Su
rinkta netoli pusantro tūks
tančio dolerių.

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

Organizuokimės
Lietuviai katalikai, susirūpinkime savo organizacijų 

stiprinimu ir palaikymu. Kiekvieno iš mūsų šventa pa
reiga priklausyti bent prie vienos lietuviškos katali
kiškos organizacijos. Dabar palengvintomis sąlygomis 
yra galima prisirašyti prie didžiosios ir senosios mūsų 
fraternalinės organizacijos — Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoj, nes yra vedamas specialus naujų na
rių prirašinėjimo vajus. Ir aiškinti, berods, nereikia, 
kad būti LRKSA nariu apsimoka visais atžvilgiais, nes 
tai yra stipri lietuviška, katalikiška pašalpos organi

zacija.

Po Svietq
Pasidairius

Balšavikų 1941 m. kalen
doriuje yra įdėta V. Ver- 
chovinėčio daina “Riauniok, 
dundėk,” kur vienam posme 
šitaip sakoma:

“Ginklai nuspręs likimą bro- 
(lių —

" “Ir žodis Lenino skardus:
“ 'Jūs pergalė jau nebetoli -- 
“Pasaulis visas jūsų bus!”

Hitleris baigia visą Euro
pą “užvajevoti,” o balšavi
kai gieda, kad pasaulis visas 
jų bus.

Kokie keisti tie smertelni 
žmonės.

Lietuvos valstybinio teat
ro aktoriai, vietoj lošti vei
kalus, rašinėja gazietoms 
gromatas. Štai, “Tiesoje” 
įdėta tokia B. Valaičio, V. 
Vyšniausko ir J. Masalskio 
gromata:

“Sausio 30 d. mes, trys 
valstybinio teatro darbinin
kai, pirkome iš avalynės pa
skirstymo kontoros (Sena
miesčio g. 17) kiekvienas 
po vieną porą batų. Padė
vėjome po vieną, kitą die
ną ir mūšų pirktieji batai 
staiga liko be padų. Pasi- 
zodė, padai iš sudegintos 
odos. Žinoma, negalėjome pa 
sitenkinti tokia “avalyne,” 
už kurią reikėjo sumokėti 
kaip už tikrai gerą prekę ir 
nunešėme: Vyšniauskas ir

Į naujus laimėjimus

Masalskis š. m. vasario 3 
d., o Valaitis — vasario 10 
d. pirktus batus atgal ava
lynės paskirstymo kontorai, 
kad pakeistų. Kontora pri
ėmė, bet keičia iki šiol: dau 
giau kaip mėnuo praslinko, 
o pakeistų batų vis dar ne
gauname, nors pinigai seniai 
jiems sumokėti. Gal teiktų
si avalynės paskirstymo kon 
tora įsidėmėti, kad batus 
keisti daugiau kaip mėnesį 
— nėra tarybinio piliečių 
aptarnavimo pavyzdys.”

Prašau Nesijuokti
— Ką mūsų Vytautas Di

dysis mėgo labiausiai muš
ti? — klausia mokytoja vai
kų per Lietuvos istorijos pa 
moką.

— Langus! — greit atsa
kė vienas vaikų.

Mat, mokykloj buvo vie
nas padykęs vaikas, vardu 
Vytautas.

Kalėjime sėdi lenkas ir 
lietuvis. Juos skiria tiktai 
grotos.

— Juk tu esi lietuvis, ar 
ue? — paklausė lenkas.

— Žinoma.....

— Pasakyk man, ar tei
sybė, kad lietuvis gema ak
las ir tik devintą dieną pra
žiūri akimis.

— Tikra teisybė, — atsa
kė lietuvis. — Ale kai jau 
sykį pražiūri, tai durnius, 
kaip tu, ištolo pamato. (S).
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Alia Rachmanova Prof. K. Pakštus

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju
(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)

(Tęsinys) Profesorius Šalkauskis la- laikui, bet iš labiausiai pa
Vieną dieną kauniečius bai vcngS aukštų postų val-j sižymėjusii, mokslo vyri)

kiek nustebino staigmena:

dui atmokėtų. Tas vaizdas 
mane tiesiog graudindavo ir 
aš griebiaus plunksnos ir 
rašiau Tautos Fondui bene 
rastų kokį būdą jo tą skolą 
nubraukti ir palengvinti taip 
šventai teisingą brangaus 
tautai žmogaus sąžinę.

(Bus daugiau)

desnės už lengviau pragyve
nančių žmonių. Duodavo iš 
paskutiniųjų. Neieškojo tuš
čios garbės ir nesiveržė į 
turtus. Apart knygų ir kuk
lių baldų jis nieko daugiau 
neužgyveno ir neturėjo. Bu
vo skolingas Tautos Fondui 
už stipendiją. Ir gerai atsi 
menu kaip suvargęs ir bied- 
įfutėlis mokslininkas nešda
vo į banką keletą procentų 
nuo savo algos, kad nors 
dalį savo skolos Tautos For -j

džioje ar organizacijose. Jis Rektorium išrinktas žymus 
mokslininkas prof. V. ėepin 
ski tarsi apgailestaudamas 
kartą pasakė: “ne aš, bet 

vietų, kurios mažintų jo Šalkauskis turėtų būti rek- 
mokslinį produktingumą, jis torium. Kasgi geriau, kaip 
griežtai atsisakydavo. 1930 jis, atstovauja tikrąsias
m. jis atsisakė vadovauti į mokslo aukštybes?’’
takingai ir garbingai Atei .. .b & & Musų universitete proi.
tininkų Federacijai, kuria; £. ,, ,. ... ,.* J Šalkauskis būdavo vadina

(Tę8iny8’ 'sako. Šalkauskis vedė. Tik tur6J° tlkr« tapti
rai, jis vedė baigiančią moks! avietinK) ministerių ar dar 

Susirinkimas buvo kažkokioje studentų bursoje. Tai jug stu(jentę paneię juję pai_ kuo aukštesniu, bet tokių
man pasirodė taip pat kiek ypatinga, bet aš buvau tvir
tai įsitikinusi, jog manęs Grizelda Nikolajevna nenuves 
niekur, kur man nedera būti.

tarokaitę, vyskupo Paltaro
ko giminaitę. Ir vestuvės į- 
vyko pas patį vyskupą. Ir 
buvo jos labai palaimingos. 
Švelni ir stropi žmonelė fi
losofo gyvenimą ir sveikatą

Tikybinis abejingumas y- 
ra nusižengimas tikybai 
Kas neutralus tikėjime, tai. 
yra Dievo priešas. Maedet

Bet pakeliui man krito į akį, kad Grizelda buvo ka
žin ko nepaprastai susijaudinusi. Jos vokai kabojo kaip 
švininiai, akys buvo užgesusios, o ji pati kalbėjo sunkiai, 
tik prsiversdama ir iš būtino reikalo, ką net iš šalies • pasidarė savo gyvenimo tik 
buvo galima pastebėti!

Gal jums nesveika? — paklausiau aš užjaučiamai.
— Ačiū, ne. Jau praėjo. Vakar mane buvo pagavęs 

priepuolis. Juk aš esu epileptike. Ar jūs ot nežinojot?
Aš pažvelgiau į ją pilna užuojautos. Ji buvo pati 

pirmoji, kurią aš mačiau tos nežmoniškos ligos kanki
namą. «

— Tai turi būti nežmoniška kančia!

priklausė žymesnė dalis jau 
nosios inteligentijos ir ku Į 
rios nariai redagavo ar lei

siu. Ji nuostabiu uolumu vis
ką darė, kad- palengvintų jo 
kančias ir vargą. Susilaukė dS <Wi mokslinės
jiedu labai gražaus ir nepa-lir bcndrai kultarin5s spau- 
prastai gabaus sūnelio Ju- dos Lietuvoje. Jis jautės, 
liuko, kurs dabar turi gal pašauktas

mas katalikiškesniu už patį J 
popiežių. Katalikai profesū
roje buvo mažuma, didžiu
ma buvo indiferentiška, iš, 
dalies net laisvamaniška. 
Daugumoje fakultetų didžiu

kurti pastovias ma nepajanjęjaį traktuodavo

f
Viiliiiiiiii-M'iii <tn-o.» Auluras s<Un,i,dienini nuo II iki I vnl. Popiet.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Pleitus tiktai iš 
dantistų receptų.

1(0 Dienu Išmėttinimui. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, lai 
simių/.iiiiiJiie kiekvieni) įmo
kėtų centų.

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

« iictM.vniMi • iikt.i , .. .YIKAV * D.Al.ls I alsomc ir perdirbame senas 
1*1.KITI' pleitus, — Mėnesiniai mokes-

G. P. JOHNSON, Pres. etai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories

mokslines vertybes, ogi or-! veiklesnias katallkus. ^tgi 
ganizacijose bruzdėti ar Salkauskio nickas atvirai 
aukštuosius administracijos ncpul(|a„ vis0 un.t0 t

. . _ P°stus j“k gll6j0 bos posėdžiuose kai kuriais
atsakė dirbo mokslinių darbų. Stu- į *r vidutinių protinių pajėgų i klausjmaj3 kai kuoinet pasi- 

žmonės. Bet mokslinėse or

apie aštuonerius metus. Pui
kios žmonelės uoliai prižiū
rimas filosofas truputį su
stiprėjo ir net daugiau nu-

— Taip, bet joje glūdi ir kažkas gražaus, 
ji. — Kančioj aš randu daugiau grožio, negu džiaugsme , dijavusi lietuvių literatūrą,

i pedagogiką ir geografiją, iš-
Bet šiandien man jos veidas nepatiko. Jame atsimu- lalkiusi dauguma egzaminų, 

šė kažkoks žiaurumas, nenormalumas. i ponia galkauskienė domėjo-
— Alia, kaip jums rodosi, ar negalima džiaugtis tuo, si dar ir menu, ypač tapy-

kad padidini kitų kančias? — kalbėjo ji toliau. ba> ir pastaraisiais laikais
lankydavo Meno Mokyklą.

— Ne, -įsakiau aš trumpai. Šalkauskis - veikėjas
— Bet aš manau, kad taip! Ir tuo dar daugiau aš Valstybės formavimosi lai 

imu įsitikinti ypač pastaruoju laiku. Aš ieškau tik to- kais retas lietuvis moksli- 
kių knygų, kur rašoma apie kraują, kankinimus ir mir- ninkas galėjo visai ramiai 
tį. Šįryt aš taip primušiau savo fox-terjierą, kad jis dirbti savo darbą, visai ne- 
vos nepastipo, ir po to pajutau begalinį pasitenkinimą, dalyvaudamas visuomenės

, , gyvenime. Prof. St. Saikaus— Grizelda Nikolajevna, jūs, matyti, sergate! — pa
stebėjau aš.

(reikšdavo daugelis visai ne- 
ganizacijose jis visur pagal suderinaraų nuomonių ir il-
išgales dalyvaudavo. Jis la- • «6 J ginčų. Šalkauskis retai 

Bet chaoso 
ir ginčų įkaršty jis nekartą 
pasiūlydavo kokią nuomo-

bai domėjosi lietuvių kalbos , t(m ka|bždav0 
moksline pažanga ir uoliai 
dalyvaudavo Lietuvių Kal-

Vidurm. Ofisas;
Kasdien iki 6 vai. 
Antrad ir Ketyirtad. 
tki 7-tos vai. vak.

INCORPOKATEii
nidi.iaubiii l’h-iti, Giuuiiiiino ląihomtorija l’uMUiilyjei

1555 Milwaukee Avenue — TeL AltM. 5550 
202 Soolli State Street — Tel. »VKB. 4030 
4831 Irviną Park Boulevard — Tel. I’AI.. 4227
So. Sldt----- 404 K. 47lli St.—Tel. ATL. 6SK0

Nuriti Side — 4731 Hroudtvay.

— Aš visuomet sapnuoju tokius malonius sapnus.
Man rodosi, kad mušu vaiką, arba susapnuoju, kaip mu
ša moterį ir aš aiškių aiškiausiai girdžiu kiekvieną smū-

kis daugiausia atliekamo lai
ko pašventė ateitininkų veik 
lai.

1927-30 m. jis buvo net 
Vyriausiuoju Ateitininkų

tos Draugijos posėdžiuose nc£. slKlcrina„{ią formulę ir
ir darbuodavosi lietuviškos . didcle ba|s|) da„
terminologijos komisijoj. guma bMavo priimama Tal'
Jam teko stambus nuopelnas , i- •r rodo jo moralinį autoritetą
pirmam sukurti lietuvišką e įstaigojc, k„r bet
filosofinę terminiją ir duoti kok3 autoritcta3 yra kuo 
greta lotyniškus, prancūziš- sunkiausia įaigyti Ir niekas 
kus ir vokiškus palyginimus ... .. . - ' . , .
bene paskutinėje jo knygoje. telcktualinio ir moralinio 
Sis darbas iškelia lietuvių 3yorio kokį skrupu.
kalbą j eilę pačių kuitūrin- teisingas ir delnus
giausių pasaulio kalbų, tin 
karnų aukščiausiam galvoji

. ... Ii, kad žinotum, kaip malonu to klyksmo kiau- Fe<^eracMos va^u' Paragi
sytis! Žinot ką, ko aš norėčiau? Aš norėčiau patekti į 
kokį vaikų darželį arba į našlaičių prieglaudą, kur vai- 
kai palikti vieni, be jokios globos, lygiai, kaip mano fox- 
terjieras, ir aš norėčiau ten jiems visiems įkirsti į kailį: 
vienam įpilti šiandien, kitam rytoj ir taip iš eilės ir be 
galo! Tai būtų gyvenimas!

— Bet dėl Dievo meilės! Jūs tikrai sergate! -- sušu-

se šiai organizacijai naujus 
įstatus, kuriuos priėmė re-

. mui.

mūsų filosofas. 

Šalkauskis — žmogus

Bet labai peržengčiau sa O koks gi jis buvo kaipo 
vo kompetencijos ribas, jei-Į žmogus? Na, pirmiausia jis 

organizacinė ateitininkų ko- gU aš, geografas, leisčiau buvo labai geras žmogus, 
nferencija Palangoje 1927 sau dar tiksliau ar pilniau nes (man rodis) neturėjo 
m. Jis sukūrė šiai organiza- vertinti ar kainuoti mūsų bent dviejų pačių didžiausių 
cijai tokius įstatus ir taip brangaus filosofo ir moky- nuodėmių: puikybės ir godu- 
pilną ir darnią ideologiją, tojo didžiuosius mokslinius lystės. Jis niekur nenorėjo 
kurios sudarytų džiaugsmo nuopelnus. Jo sričiai arti- dirbtinai švystelėti savo di-

kau aš, pagauta pasišlykštėjimo ir baimės, o mano užuo- įr pasigerėjimo kuriai šau- meSni savu laiku tai pada- 
jauta ėmė kas kartas vis mažėti. niausiai Europos ar Ameri- rys.

— Taip, taip, sergu.... — atsakė ji pavargusiu bal- [kos organizacijai. Žinoma, Amerikoje universitetų 
su. — Matyti, netrukus visai sukvailiosiu. Toks jau mū- kas kita masių nusiteikimas prezidentais paprastai pa 
sų ocimoj įgimimas. Mano senelis buvo žymus inžinierius ^uos įstatus ir ideologiją renkami geri administrato- 
ii padarė kažin kokį garsų išradimą, bet paskiau pami- j vykdant gyvenime; ir pati riai, bet dažniau tik viduti- 
šo; pan?išo taip pat ir mano tėvo brolis, populiarus žurna- Evangelija dar neprašalino niški mokslininkai. Jie pre
listas. Masu šeimoj visi apdovanoti talentu ir — bepro
tybe. To paties tikriausiai kada nors susilauksiu ir aš!

Tuo tarpu atėjome į bursą. Užlipom tamsiais ir ga
na nešvariais laiptais aukštyn ir perėjom kažin kokį 
platų užkaborį, kur buvo tiek daug prirūkyta, jog vos 
buvo galima atskirti daiktus vieną nuo kito. Vidury sto
vėjo nieku neuždengtas stalas. Ant jo gulėjo išmėtytos 
duonos riekės, džiovintų silkių galvos ir apelsinų žievu- 
tės. Visur buvo nešvaru ir baisiai sujaukta. Ant stalo, 
šalia pusiau išgerto tamsios arbatos molinio indelio, sė
dėjo ilgasis studentas su lengvapėdišku veidu, tas pats, 
kuris man tąsyk studentų raštinėj buvo davęs blanke- 
lius. Mus pamatęs, jis mostelėjo ranka į šalį ir pusiau 
pajuokiamu, pusiau pataikaujančiu balsu prabilo:

— A, mažoji gimnazistukė, kuri vaikščioja į bažny
čią poteriauti ir, matyti, myli ne tik tėvynę, bet ir carą!

Keli pasižiūrėjo į mane šnairiai iš šono ir pusbalsiu 
susijuokė.

Man šitam baisiam būste visai nepatiko.

— Alia, pasilik čia truputį, o aš nueisiu pas Maru- 
sią Protopopovą, kuri gyvena čia pat, bursoje, — tarė 
Grifeelda Nikolajevna ir, ir dar man nespėjus užprotes
tuoti, dingo tamsiam koridoriuj. Aš likau vienų viena. 
Man vis darėsi nejaukiau ir nejaukiau. Nepatiko, kad taip 
dvokė tabaku, o tais studento žodžiais visai pasipiktinau. 
Be to, tokia netvarka!

džia išmintimi. Su menkiau
siu gatvės driskium ir elge
ta jis elgėsi kaip su visiškai 
sau lygiu. Jautė didelę mei
lę nelaimingiesiems. Nors 
buvo tikrai neturtingas, gy
veno gana vargingai, betgi 

įgimtųjų žmogaus būdo silp- zidentauja daugelį metų. O-: niekam neatsakė prašomos 
nybių. Tik maža dalis pa- gi Europoje daugely kraštų išmaldos ar aukos. Jo aukos 
siekia idealų viršūnes. rektoriai renkami trumpam studentams netgi būdavo di-

PIRMIEJI PATEKO Į UŽBAIGTĄ STOVYKLĄ

( i’IUiikuh .ti me i ,. |.lioto

(Bus daugiau.)
5 *

t Y

| KNYGOS! KNYGOS!

a;, a k a X a a a a a a a a a a a a aa a a a a t a a a Ą-Agsįr’

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

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........$1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETU VisKOš PASAKOS, 11 t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 200 pusi.......................................... ,..........$1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis - - 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, 1 t., sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai .................................................................................. $1.00
DIDzlOJO KARO UŽKASAI — Pr. Žadeikis, I t.,

(1911-1910 m.) ................................................................... 75c
MA21OS1OS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

K. Binkis, 250 pusi...............................................................
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi...................
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis, 90 pusi ............................................................
TĖVYNĖS) KELIAIS), Liudas Gira, 65 pusi.......................
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. K. Van der Mculen ..................................................
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m..................................................

į BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.............................................

$1.00

$1.00
.50
.50

.50

.35

.35

.35

.25

.25

Iowos valstybės kareiviai pirmieji nuvyko į užbaigtą statyti Fort Leonard Wood, 
Mo., karo stovyklą, kurioje vyks įvairių dalinių apmokymas.

//DRAUGAS
12334 S. Oajcley Avė. Chicago, III.

//I

KLAUSYKITE! — PATIKS!

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
8Į RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETftLĮ 

WHIP — 10:00 vai. rvte — WIIIP — 1520 Kiloc.
*
*
*
«

*
*
.-•t

Juozas IVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flcmtė (Lakstutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina KriŠčiūnaitč ir Jonas Paredna 
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVAIJKBIAI 
Juokų Karalius ‘Sauk Lili Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petin Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advcrtiscrs
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“TUK LITHUANIAN 110UR”

S



o DRAUGAS Pirmadienis, bal. 28 d., 1941

TINKAMAI PAMINĖKIME GEDIMINĄ
Kasdieniniuose rūpesčiuo-, mokslininkų, kuomet jie ša

še paskendę pervėlai prisi- vo raštuose gvildens lietu- 
mename savo didžiųjų žmo- viskas temas. Mes tai ryš- 
nių sukaktuves ir nesuskum- kiai matome iš Suomijos, 
bame toms sukaktuvėms tin- Čekoslovakijos ir Lenkijos 
karnai pasiruošti. Net ir Vy- patyrimo. Kas apie tas ša-! 
tauto Didžiojo 500 m. jubi- lis svetimtaučiams žinoma, 
lieju tik paskubomis ir ap- tai daugiausia iš jų atlasų 
graibomis minėjome. Šiais su plačiais paaiškinimais, 
metais minime 600 m. jubi- O kuri gi šalis mažiausia 
lieju nuo Gedimino mirties, pasauliui žinoma, jeigu ne
„ ,. . , , I Lietuva? Įvairiausiuose sve-Gediminas buvo gal nema- '
v - . ,, timtaučių raštuose pasenu-zesnes svarbos valdovas ir r
.... , .. šių, netikslių ir karikaturiš-uz Vytautą. Jis išplėtė Lie- * *

., .. . .. . , kai iškraipytų žinių daugiautuvos ribas, išmintingai vai- rj o
. ... . T . , šia tenka rasti apie Lietuvą,de ir patiesė pamatus Lietu- r

... T. , ... Tad Atlasas Lietuvai yravos galybei. Jis davė įsgar
sėjusią dinastiją, kurios ša-

Tad Atlasas Lietuvai 
būtiniausia knyga.
Mažasai Lietuvos Atlasas 

Bet gyvename ypatingai 
jubiliejai juk ne dažnai pa- sunkius Lietuvai laikus. Ir 
sitaiko. Tad ir šiose sun- tik retam lietuviui moksli- I
klausiose Lietuvos dienose ninkui pavyko iš okupacijos , 
turėtume kuo rimčiausiai pa- pasprukti. Tad šiandien ne
minėti didjjj valstybės vyrą, tenka jau svajoti apie dide- 
kurio valdymo laikai gali lį ir brangų Atlasą, kokius 
suteikti paguodos nelaimėse turi čekai ir suomiai. Mūsų 
ir įkvėpimo darbuose atsta- Atlasas dabar galėtų būti 
tant naująją Lietuvą. žymiai mažesnis už lenkų ir

kos valdė net keletą žymių 
valstybių. Be to ir 600 m.

FORDAS PATIKRINA NAUJA BOMBONEŠĮ Gibraltaras laukia
GIBRALTARAS, balandžio 

Į 25 d. — Gibraltaras šiandie 
pasirengęs sutikti vokiečių 
atakas, nes šiuo metu apie 
vokiečių atakas ant Gibral
taro per Ispaniją čia plačiai 
kalbama.

Gibraltarą su sausžemių 
jungia siaura žemės sąsmau
ka, kuri tačiau beveik neįma 
noma pereiti. Karo žinovai 
įsitikinę, jog per čia pulda
mas Gibraltarą, priešas tu
rėtų paaukoti apie 150,000 
kariuomenės.

Anglai įsitikinę, jog iš 
sausžemio ir jūros Gibralta
ras neįveikiamas, bet jam 
yra pavojaus iš oro, nors ir 
orlaivių atakos nėra baisiau
sios kadangi visos tvirtu
mos įtaisytos uolose.

■
A. T A

ALEKSANDRAS KIEI.LA
Gyvino 3041 West r,3 PI. 

Mirė Balandžio 27 d.. 1941 iii , 
f, vai. ryte, sulaukęs pusės uiiiz

Gimęs Lietuvoj, I klIH Ig-S 
apHkr., ' Traupiu parup., Žirlii.i 
kaime. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris; Mariionų Vasilnus- 
kienę. žentų Tadaušų; Anas
tazija laitton, žentų Itvun; Mi
kalina ir sūnų Mykolų, tris li
nukus, • seserj Teklę Vusiluus- 
kienę ir švogerj Petrų ir daug 
kitu giminių.

Priklausė Lietuvių Piliečių 
Kllūbui tr k'kininko ilr-jat.

Kūnas pašarvotas Luehawiez 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės Jvyks Trečiadie
ni, Balandžio 30, iš koplyčios 
9:00 vnl. ryto bus atlydėtas 
J St. Gull’s tiarai), bažnyčių, 
55 and Kedzie avė., kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
Ims nulydėtas J Šv. Kazimiero 
kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dnlyvanti luldotuvėre

Nuliūdę Dukterys. Kūnus. 
Sesuo, šv-,gėris, lunkai ii- vi
si Giminės-.

Laidotuvių Direktoriai La- 
ebawieh ir Kūnai. Tel. Panai 
2515.

ANTANAS PALUBIN
Mirė bal. 25, 1941, 9 vai.

ryt'-. siilniikv** pusės amt.
Ginies l.ii-tuvoji-. Kilo iš Vil

kaviškio aptiki-., Virbaliu par.
Amerikoje išgyveno 40 inet.
Paliko (lideliunie nuliūdime: 

tnnlerl Elzbieta (po tėvais Ka
zakevičiūtė); 3 stilius — Juo
zapų, marčia Atties ir anūkus 
Atmes ir Italph; Kalph, mar
čia llernice. tr Joną: aeserę 
Marijona Orbish Ir jos Selinu 
(Diekson. Peniui.); df-ilę Pe
trą 1’ulubln ir jo Seimą; švo- 
gerj Antaną Kavaliauskų ir jo 
Seimą ir daug kitų giminių, 
dranga ir pažįstamų; Škotijoj 
paliko seserę l'ršulę Black; o 
Lietuvoje paliko seserę Ona 
Skystiinienę ir jos seimų ir ki
tų giminių.

Velionis priklausė prie šv. 
Antano dr-Jos ir S I,. It.K. A. C|- 
ceroje Ir šv. Juozapo dr-Jos 
Northsldėjp.

Kūnas pnAarvotas namuose; 
2103 S 4Sth Ct.. Cicero. III. 
Tel. Cicero 3G47J. laidotuvės 
jvyks antrai!., bal. 29 d. IS na
mu S vai. ryto Ims atlydėtus 
j šv. Antano par. bažnyčia, ku
rioj Jvyks gedulingos pumaidos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
Ims nulydėtas J šv. Kazimiero 
kaltines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Si-ose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Kūnui, 
Marė'is. Anūkai. Seserys. l)ė- 
«»,ė. švogeris ir Giminės.

Ijuid. direktorius Antanas n. 
Petkas, tel. Cicero 2109.

'Musų Atlikti Darbai Kalba už Save"
" PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

Maj. B. F. IJarman (kairėje) aprodo automobilių di
dikui Henry Fordui naują bombonešį B-24. Fordas pa- , 
siryžęs masiniai gaminti šios rūšies bombonešius. Bom
bonešis iš Wright Field atskridintas į Fordo fabrikus, 
Dearborn, Mich.

t net už estų atlasus, bet vis 
dėlto didesnis už mažutį Ryt- 

Jau prieš penketą metų prūsių atlasą (Heimat At- 
Lietuvos Geografinė Drau- ias fuer Ostreussen), kurs 
gija iškėlė sumanymą pa- turį apįe 39 didesnių ir majfittansuotų — manytume,! Pranešta, kad kai ku- 
gerbti Gediminą išleidžiant Česnių žemėlapių. kad sumanymas pavyktų į-irioms pramonėms jau ima
didžiulį Lietuvos Atlasą, ku-j gavo apgalvotą projektą gyvendinti. Vėliau žymi da- trūkti anglių. Jei artimiau- 
rio reikšmė būtų nemažesnė bandyčiau suglausti į 32 ks išlaidų grįžtų, jei būtų siomis dienomis kasyklose 
už gero muziejaus. Tuojau pusiapįu (ilgumo apie 12 eo- sutarta užsakyti jo visų be
buvo paruošti to Atlaso pro- jįų jr platumo apie 8 ar 9 tuviškų mokyklų vyresnie 
jektai. Jis turėjo apimti Lie* colius) žemėlapių ir beveik 
tuvos istoriją, geografiją ir į tiek pat puslapių paaiškini- 
ūkį. Buvo numatyta per du mų teksto. Paaiškinimų tek- 
šimtu žemėlapių sutalpintų stas reiktų spausdinti an- 
į 140 stambių puslapių (apie gliškai> bet būtų pravartu

Senasai sumanymas

siems skyriams ir paskelbta

darbai nebus atnaujinti, bus 
sutrukdytas šalies ginklavi- 
masis, o ypač Anglijai pa-

prenumerata visai skaitan- i rama.
žiai mūsų publikai. Kaip bo- Prez Rooseveltas ragina 
vęs Lietuvos Atlaso suma- angliakasių organizacijo9 
nytoJa3 ir redaktorius, drįs- vadą ang.

20 colių ilgumo ir apie 15 bent 1000 jo egzempliorių tu tvirtinti, kad geriausio liakasius į darbą kasykioae. 
colių platumo). Atlasą tu- spausdinti ir lietuviškai. Sa-[žurnal° tuzinas numerių ne- Us raginimas neigia. 
rėjo lydėti 800 pusi. tomas v0 turiniu įis Mažasai At- išgarsins tiek Lietuvos, kiek mas
straipsnių, išleistų trimis ]aaag turėtų apimti Lietuvos tas siūlomas Mažasai Atla
paskiromis laidomis: lietu
viškai, angliškai ir prancū
ziškai. Darbo didesnę dalį 
turėjo atlikti geografai, bet 
buvo pakviesti rašyti ir is
torikai, archeologai, geolo 
gai, botanikai, ekonomistai, 
viso apie du tuzinu moksli
ninkų. Darbas turėjo būti 
atliktas 1940 ir 1941 m. Kaip 
žinome, svetima okupacija

sas, kad ir apie dešimtį kar
tų mažesnis už Lietuvoj pra 
dėtą ruošti Didįjį Atlasą.

Pagalvokime, raskime lė
šų ir darbas eis. K. Pakštas

istoriją, geografiją ir iš da
lies ūkį. Ypatingai reiktų 
pabrėžti 14-tą amžių ir Ge
dimino gadynę. Taipgi reik
tų atsižvelgti ir į dabarti
nius lietuvių tautos intere-1
sus kovojant jai dėl savo |mg trūkti anglių
nepriklausomybės. , . . ,a Jau visas meneslsLietuvoje paruošiamuo
sius braižymo darbus būtų 
atlikęs Karo Topografijos

Būkime sąmoningais ir 
praktikuojančiais katali
kais.

WOLK STIBI
1945 W»st 35* Strcc/

nebeleis šito gražaus suma- skyrius. Amerikoje Čikaga 
nymo vykdyti. yra bene žymiausias karto-
Kodėl pasirinkta Atlasas? grafinis centras ir ten būtų 

patogiausia mūsų AtlasąOgi todėl, kad jis Lietu
vai darėsi nebeatidėliotinai 
reikalingas. Jokia kita kny
ga ar knygų rinkinys nepa- 
skleis apie Lietuvą tiek vaiz-

leisti. Jo kruopštus redaga
vimas užimtų vienam geo
grafui gal nuo 5 iki 8 mėne
sių.

Jeigu Lietuvai Gelbėti 
džių žinių, kurias ateity nau Fondas ar dar ir kitos ku-1 
dos daugybė kitų tautų rios organizacijos tą darbą

l’M A KID, MY 0IG SlSTEP- 
IS A CHICKEN, MYOLOEST 
SlSTEP^ASluLY GooSE*

oh/he's
THE GOAT į
' -V-

t

kaip j
minkštųjų anglių kasyklose 
nutraukti darbai dėl darbi
ninkų nesusitaikymo su ka- i 
sykių operatoriais.

7 i*,r. y 'v
Advanced PHdtncuAPHV 
IX>WE8T POSbllftE PBię 
PHONE l.AFAYETTĖ'rtjJ

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuviukų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną.

k.

1
to

%

FRANK VIZGARD, Sav.

Prez. Antano Smetonos 
Bankietas

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

gyti sekančiose vietose:
J. Mackevičius, Standard

Fed. Savings and Loan Ass., 
Sacramento ir Archer Avė., 
VIRginia 1141.

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

Jose 5: h F. Budrik, 3009 S.
Halsted St., YARds 3088. 

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

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

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

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

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

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

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

P-nia K. Sriubienė, 1315
3. 50th Avė., Cicero, III., tel. 
Cicero 6222.

VISOSE MIESTO DALYSE

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

Tel. REPublic 1538—9
S,

•AJtT, niD. LAIDOTUVIŲ DIB1KT0UAI

KELNER - PRUZIN
••rlatulM PatanaTlmM — Moterį, p.uruvja

Phone 9000 620 W. 15th Avc.

W ŪK

e «

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviv Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH IIERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN£ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

I. J. ZOLP
1646 West 461 h Street , 
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
LACHAWICZ IR SCNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULlman 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue 

Tel. LAFayette 8024

I



Pirmadienis, bal. 28 d., 1941 draugas

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pagerbė 
kun. A. Linky

1
Pagerbkime patys 
save ir savo šalį

sujudimasDidžiausias

je
su labai gražia programa ir 
šokiais pagerbimui klebono 
kun. Aniceto Linkaus jo gi
mimo ir vardo dienos pro
ga. Publikos ir svečių iš Chi
cagos prisirinko pilna salė.

TAUPYMO ŽENKLAI ŠALIES SAUGAI

AMERICA

ON
GUARD

Nusprendė kreiptis 
teisman

ka $10.00. Iš Westville, III., 
pirmiau gavau nuo to pa
ties $3.00, dabar $1.00. Iš

CLASSIFIED
NAMAI, FAILUOS llt BIZNIAI

Bal. 19 d., parapijos salė-
, . . , . . Chicagos miesto laikraščių,įvyko saunus bankietas ® 1

majoro ofise, lietuviuose. —, 
Laukiama garbingo svečio: 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos, Pavergtai Lietu
vai nebuvo taip geros pro
gos susilaukt simpatijos ir 
Amerikos galingo užtarymo,

AtvyKO Durys cieenečių sve- ^aįp atkreipt dėmesį visų 
eių, vaau»ttujam. muz. jtaip cįabar> prezidentui at-j
MonueiKai, ir turėjo rezer- vykstant (esamam, ne “bu 
vavę staią. xaip pat ir lovvn- vusiam”). Lietuva tebėra 
oii&Kiecių gražus Durtus ua- gyva įr jos prezidentas te- 
lyvavo ir turėjo rezervavę jj^ra savo vietoje ir jis pas 
staių; siems vauovavo m. mus chicagon atvyksta! 
ouueiaiene. į Jei Amerikos spauda krei-1

iviusų aarbscios ir gabioo pia taip didelio dėmesio į jo 
seimininkes - virėjos, vauo-, vizitą, kaip daug didesnį Gy
vaujant Joanai rueKorienei,1 mesį turi į tai kreipti kiek- 
vaismo visus gardžia vaaa- vienas lietuvis, ar tai iš Lie
mene; ačiū joms už tuvos atvykęs ar Čia Ame-į

bavimą. nogramai vadova- rikoj gimęs. Dabar proga

t /i«. uK<«&

U.S.POSTAL

SAVINGS

Vaistinių ir valgomųjų 
produktų (grosernių) krau
tuvių savininkai nusprendė 
kreiptis teisman tikslu pa
laužti miesto tarybos pripa
žintą ir mayoro Kelly pasi-

* . . .. , Šv. Velykom pasveikino laiš-rasytą ordinansą, kuriuo .... . ___
vaistinėms ir minėtoms 
krautuvėms uždraudžiama 
pardavinėti svaigiuosius ge

,,, . , , ...... . . Knipkit.s j įima, kurie norite plrk-Chicagos bulvanske Denkie- u. menui pur,iuou n.».i i«iiiu„i>ii 
nė aukojo $2.00, vietiniai ap- pus'‘m\\uus‘Hll'iųH‘J""“ 
lankydami: Tarulis, Cernevi inu«? J/p‘kmeiuviin^^vetiu:"““

parodyti mūsų valstybinį su
sipratimą, dabar proga pasi
didžiuot savo kraštu ir jo 
prezidentu. Tokių progų var
giai kada besusilauksime. 
Tai istoriškas įvykis. Ir sa
vo anūkams galėsime papa
sakot, kad “geg. 4 d., 1941

vo.dr. S. Biezis.
Pirmiausiai programos da

lį išpildė parapijos mokyk
los vaikučiai. Jonukas raš
ko ir Juozukas Savičius gra
žiai padainavo porą daine
lių, pianu jiems pritarė S.
Andruskaite. Sveikinimai ir
dovanos mokyme _____ . j
įteikta klebonui sekančiai: 
nuo parapijonų ir svečių 
J. Savičiuie, nuo parapijos 
komiteto gražią puokštę —
&yvll gėi‘U — *'• Sorokiutė 
ir kita, kurios vardo nesu
žinojau; nuo Apast. Maldos 
dr-jos — Vilimavičiūte. Čia 
priklauso padėkos žodžiai 
Sv. Kazimiero seselėms“ už 
vaikučių išlavinimą ir už sa-| 
lės artistišką išpuošimą. Po 
to dainavo Eleonora Kan- 
drataitė, kuri publikai be
galo paliko. Ant galo dai
navo J. Urbonas, kuris savo 
balsu ir gražiomis dainelė
mis sužavėjo visus. Abiem 
solistams akompanavo Gen.
Locaitė. Klebonui buvo įteik r ■ . « i .
ta dar dovanų ir sveikinimų 0 Kp. pSSlddFDdVimflS 
nuo Labdarių Są-gos 1 kp.; Bridgeport. — Labdarin- 
(per M. Sudeikienę), nuo gosios Sąjungos 5-ta kuopa 
Lab. Są-gos 10 kp. (per Ad. pasidarbavo ir Verbų sek- 
Služą), nuo Moterų Są-gos madienį surengė bankietą 
7-tos kp. (per Mateišienę)! seniems ir naujiems garbės

uue ’«-ju piiuto)

Čia rodomas dešimtuko vertės paštinio taupymo ženk
las, kuris nuo gegužės 1 d. paštuose bus parduodamas 
šalies saugai. Be dešimtukinio ženklo bus parduodami 
dar ir 25c., 50c., $1.00 ir $5.00 ženklai tam pačiam tiks
lui. Be to, dar bus pasiūlyti pirkti ir taupymo bonai.

čia, Petkus aukojo po $1.00, i UAiuit.-. u .makqi i-rrrk parke 
IR AVY 1.1 N K (įjK

Mūriniui bungulowu, kainoa nuo 
J45OO ir aukščiau. b duflcčlai JtioliO 
ir aukščiau, 14 kcturfledui 411 300 
Ir uukSėiuu. 7-10 Retų $21,300 ir 
aukočiau 12 — bizniavo namu nuo 
$4600 ir aukščiau. 17 mediniu ka
ndžių. Kainos nuo $2700 tr aukš 
tr namai gal.nia pirkti ant lengvu 
išmokėjmų. Kreipkitės pas:

CHARLES P. SPItOMsiUS, 
CO.MPANY,

0021 So. VYc.slcrii Avė.
ItEPublic 3713; Vakarais Prospect 
Oi 7tt«

kiti smulkesniais; viso $b.- 
50c. Ir Labdarių 3 kuopa su

keliu ir auka $3.00.
Kol gyvas būsiu, nepa

miršiu visų. Meldžiu Dievo 
rimus taip, kaip pardavinė- visiems sveikatos ir gausių
jamos cigaretės.

Ordinanso priešininkai pa
reiškia, kad ordinansas ne
suderinamas su konstituci-

malonių.
PARDAVIMUI NAMAS

4 lietai po 5 kanu,artus. Geroj vie
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gal 
vekarių linijos. Ramios Jluo.oo j ,,i«- 

vėl važiuot į mineralines' 'o ‘-ujūviui bus
ja, kadangi juo bandoma maudynes gydytis, nes tik““l. 2'tro a»hšti*'u
įvesti svaigiųjų gėrimų par- tuo būdu palengvinu skaus. W7M
davinėjimo monopolija.

Iš aukų, susitaupęs kiek, 
manau apie 15 d. birželio

Vargšo padėka
Širdingiausiai dėkoju 

“Draugui” už skelbimus ir 
visiems geradėjams už au- 
keles, kuriomis mane, varg
šą, sušelpė Velykų proga.

“Draugą” daugelis skaito. 
Jį turėtų užsiprenumeruoti 
kiekvienas. Negalima rasti 
žmogaus, kurs kasdien taip 
plačiai apeitų ir tiek daug 
pasakytų, kaip dienraštis 
“Draugas”. Jame teisingos 
žinios, daug pamokinimų ir

mus ir sveikatą gaivinu. Dar 
galiu ir visiškai pasveikti.

J. Lapinskas,
1414 So. 50th Ct.,

Cicero, III.

1* ASKETINIS BAHGEN \S 
MARUI EITE PAKKE

liktai už $b,50o parsiduoda. dviejų 
I fletų. po ti kambarius up.šild.miaa 

mūrinis namas. Skubėkite pasinau
doti šia proga, šaukite: GltOuliilIIMS.

PLATINKI’L c. “PTIAIJUA
ItElKAEINGA VIRĖJA

Reikalinga prityrusi restoranui vi
rėja. Atsiteukite j: 475« So. VVcs- 
tem Avė., tel. LAEayi tte 2«lt».

Prie įvairių darbų talki- Daflplfa 
ninkavo O. Kazlauskaitė ir ^duCIUI 
O. Antikauskaitė. Cicero. — širdingiausiai

Prie stalų patarnavo so- ačiū visiems, kurie kokiu bū- 
dalietčs. du prisidėjo darbu, ar au-

Programos vcuėju buvo komis prie “bunco party’’
metais, Chicagoj lankėsi Lie i gerb. vikaras kun. S. Cau- j klieriko Zakarausko naudai, naudingų skelbimų. Kai ku-
tuvos prezidentas, kad jam čas. Pritaikintą ir įspūdin- Ačiū kleb. kun. I. Albavi- ,ic aukotojai, nežinau delko,

^2 pagerbti buvo surengtas šau- gą kalbą pasakė kun. Juo- čiui už bažnyčioje pagarsi- nepara£ė savo pavardės, nei
nūs bankietas ir aš jame da- 2as Prunskis. nimus, Dievo Motinos Sopu- adrcso iš Sheboygan, Wis., i
lyvavau!” Ta pro£a į amžinus na- Hngos draugijai, kurios var-

Eiliet^s bankietanf tik $5. rius įsirašė ir po $100 įmo- du buvo rengta pramoga;
Tai nedideli pinigai. Dalis kėjo Savickiai, 'N. N., Zi- komisijai: Šukienei, Dovido- 
jų eis Lietuvos nukentėju- mančius ir B. Paleliūnąitė. nienei, Antanaitienei ir Jauk 
siems šelpti. Mažesnės pras- Aukos plaukė šitaip: po šienei; Zakarauskų gimi- 
mės įvykiuos esame mokėję $5.00 Jonas Maziliauskas,' nėms ir draugams, bulvariš- 
,po $5-00 už bilietą (politi- Ona Vitartienė ir Apašta- kiams: Švabams, Pascckie- 
kierių pietums), tad savo lystės Maldos dr ja. J03. F. į nei, Gudienei, Nartoniams, 
tautos vadui pagerbti $5.00 Budrikas $3.00; Mergaičių Kaminskams; Cicero valdi-
yra visai maža dalelė. Bet Sodalicija $3.00; S. P. Ma 
bus didelė privilegija kiek- žeika $2.00.
vienam dalyvaut Lietuvos 
prezidento bankiete, geg. 4 
d. N.

Po $1.00: P. Ridikas, D.
Antanaitis, B. Kilevičius, B.
Woodmanaitė, K. Pranskū- 
nas, dr. Poška, E. Jonaitie
nė, B. Peliūnas, kun. S. Gau- lankymą ir paramą, 
čas, kun. J. Prunskis, A. Sa- ‘ _______________

gavau malonų laiškelį su au-

CONRAD
Fotografas '

Studija /rengta pir 
m oi rufth’H hii mo 
deru iš k o iii is užlaido; 
mis ir Hollywood 
šviesomis. I> a r b a s 
darant uotas.

ENG,ew«MMl 
ENGlewood 5X40

kabd. Sąjungos

ninkama už stambią auką; 
Cicero biznieriams Jukniui, 
Jaškūnui, Miliauskui, Kai- 
kariams, E. Rudytei, Vaši- 
liauskams, Subaičiams ir — 
Bložiui ir visiems už atsi- 

A. V.!

420 West 63rd Street
Tel Biznio 

Res.:

ir nuo Jaunimo klubo (per 
Joną Andrušką).

nariams pagerbti. Bankietui 
pritarė ir parėmė vietiniai 
gerbiami kunigai, biznieriai

vickienė, A. Leščinskienė, A. 
Juškienė, B. Knabernakštis, 
M. Puidokienė, O. Mažeikie
nė, A. Uksas, J. Puišis, J. 
Mačiulis, P. Pretikaitė, A. 
Švcikauskienė, N. N., K. Lau 
cius, Z. Vaicekauskas, S. 
Krasnauskas.

Visiems prie šio darbo pri-
Rcikšmingas kalbas paša ° ° m sidėjusiems, rėmėjams, vi° ir eiliniai parapijonai. To- J > j ,

1-1 • i siems į parengimą atsilan-dcl parengimas kuo geriau- e 1 ts **
i d- • kiusiems ir visiems aukoto-sia pavyko. Biznieriai ir

STANLEY GAVCUS
— PantiUHlu—

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

Perltr<ui>to luditus. Vežioja Anglį-

Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Wcrtli, III. Tel. oak l.awn 103-J-l

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER, Sav.

Išvež.lnjnnte 
pu tisą 
Cliiea^n

REMKITESENA
1.1EIIIVIŲ
DRAUGĄ

^Itching, BirUeutr 
, Thish'tWii/
’ -or Monry Bjck

For qu,ck relief (ron, ilching of eezema. pimpio, 
athlete's foot. eeabies. rashcs and other ei- 
temally causcd skili troubies, usc world-(anKius. 
cooiing. antiscptic, liąuid D. D. D. Prescription. 
Greaselcss, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intensc itrh.ng. 35c Lial botlle 
provrs it. oryoui money back. Ask vour 
'ir-jggist today (or D. D. D. PrtESCRIFTIOfi. 

N »

aNd ihanks a - 
MI11^A?OUT, 

ElllH ,.

V/HO E AM 

1_OVeS '■

kė ir reiškė linkėjimus kun.
A. Linkui: kun. J. Raškaus
kas ir misijonierius kun.
Žvirblis. Ant galo kalbėjo d'aTktur vaklrYend.’čuini'ai 
pats kun. A. Linkus ir reiš- pijonai gausiai atsilan.
kė padėkos žodžius visiems, komisijo3 savJ apsilm.
kurie kuo nors prisidėjo prie

šiaip jau žmones suaukojo -iams tariarac Sirdin8i» ač,ū- 
' „_i__ :__ : Lab. Są-gos 5 kp. valdyba

surengimo bankieto.

Po visam buvo balius ir 
šokiai prie geros orkestros.

Parapijos pirmas pikni
kas bus gegužės 4 d., Vytau-

Kaip jau buvo pranešta,
. , , , Kauno miesto vykdomojotus darbus gerai atliko, ko j j

.. ■ . r, • ,, „„ komiteto sekretorius paskirmpozitonus A. Pocius su sa- 1

. . ,, . . tas “tovarišč” Paraščenko,vo chorais šauniai atliko , ’
o dabar paaiškėjo, kad Kau programą ir pagalios gera- K J

širdžiai svečiai ir .viešnios no aPskritl“ »o«o pat ko- 
gausiai aukavo Labdaringo- milct0 lbuv- ^vivaldybės)
sios Sąjungos vedamam dar- sekretoriaus
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TYPFVVRITERSANO
ADDING MACHINES

— SMAll MONTHIT PATMiNTS —

AU MARIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
«UBMA& TRAM-M AROWAMC«->

•Vi ■■•UHTI (AMT iMI.VEAi NIW.HACW1M« •KARAHfM

JL.CTAD TYPEWRITER 
M IMIV COM P A N Y

ROHM C. SOlMian.

llt W. MAOISON JT.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. ROULEVAKB IMII4

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

7

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DIN1NG ROQM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — KABIOS — BE 
EKIU KRATO KS — U ASHEKS —

MANGEDS — STOVĖS.
AU Natlonally Advertiaed Itenu.

AUEX AtESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

to parke. Grieš šokiams Phil bui paremti.
Palmers orkestrą. Rap. Pagyrimo užsipelno šeimij 

ninkės už savo uolų ir rū-j 
pestingą darbą. O šeiminin-

Oficiozas “Tarybų Lietu kės buvo šios: A. Smagurie- 
va*‘ praneša, kad Šančių nė, A. Vaicekauskienė, A. 
vaikų darželio vedėja V. Bubnienė, A. Stočkicnč, I’. 
Kaupelicnė buvo atleista iš Dimšienė, A. Martinkienė, 
pareigų už tai, kad “vaikus P. Garbužaitė, O. Milašienė, 
mokė poteriauti ir vaikų B. Masienė, P. Rutovicienė. 
darželio sienas laikė apka-: Rengimo komisijon įėjo 
binėjusi šventųjų paveik-' šie: Jonas Dimša, P. Jan- 
slais.” Be to, ji priėmusi vi-į čauskaitė, J. Maeeikienė. 
rėjų pareigoms dvi vienuo- Prie baro dirbo S. Trum- 
jes< , pulta ir J. Budrcvičius.

pareigas eina ■
“tovarišč” Lebedev. 1"^——

Phone DEARBORN P444

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty”

VARTOTŲ KAftŲ 
SKYRIUS:

806 IVest 31 st Street 
Chicago, III. 

Tclefonuokite:
VICtory 16 9 6

ITIARCUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETU VIJ£
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:31) v. vak. 
PENKTAI), ir sEsTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

r
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Kataliku konferencija prasės 
prahlemas gvildenti

Įvyksta Chicagoj; prasidės gegužės 
11 d. pontiiikalinėmis mišiomis

Gegužės 11, 12 ir 13 dd. 
Chicagoj įvyksta Katalikų 
Konferencija pramonines 
problemas gvildenti (Catho
lic Conference on Industrini 
Troblems). Tuo bus paminė
ta popiežiaus Leono XIII 
auksinis enciklikos “Rerum 
novarum” jubiliejus ir po
piežiaus Pijaus XI encikli
kos “Quadragesimo anno” 
dešimtmetis.

ls Amerikos 
kiaušiniai i Anglija

Chicagos šeimininkės prieš 
Velykas stebėjosi, kodėl 
kiaušiniai yra nepaprastai 

1 brangūs. Kas metai prieš 
velykiniu sezonu kiaušiniai 
būdavo vis pigesni, o šiemet 

Dabai
aiškėja kiaušinių pabrangi
mas.

departamento direktorius.
Jo subiektas bus “Bažnyčios 
socialinės doktrinos penkis-1 kaiP tik atvirkščiai 
dešimtis.”

Gegužės 11 d. vakarą 
įvyks masinis susirinkimas.
Kalbės Hansas City vysku
pas E. V. O’Ilara.

Pirmadienį ir antra lienį, 
gegužės 12 ir 13 dd. įvyks 
konferencijos sesijos. Antra
dienį, gegužės 13 d., bus

Prie naujo šviesos
židinio

(Tęsinys iš 3 pusi.)
skaityklos lankytojas turė
tų išnaudoti savo žinių pa
pildymui kiekvieną joj pra
leidžiamą valandėlę vien to
dėl, kad pats junta, jog tų 
žinių jam trūksta, o daugu
mui daugiau žinoti malonu 
ir naudinga.

Nauja mūsų tautos pažiba

Šią konferenciją iškėlė Jo vakarienė Stevens viešbuty
Eksc. Arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivysku
pas, kuris giliai interesuo
jasi vykdyti socialinę san
tvarką tų popiežių išganin
gais nurodymais.

Konferencija bus atidary
ta gegužės 11 d., sekmadie
nį, pontifikalinėmis minio
mis. Pamokslą sakys prela-

Vienas žmogus, nors jis 
žinoma šalies vyriausybės būtų labai protingas, ste- 

agentija Surplus Marketing buklų nepadarys. Tik visi, 
Administration ėmėsi supir- kaįp skruzdės, darban su
kinėti kiaušinus ir juos šių- stoję, galėsim šį tą nuveik- 
sti Anglijai, kur kiaušinių ti. Todėl niekas mūsų netu- 
kaip ir neturima. ri teisės laukti, kol kas nors

Ši administracija dar įįtas jo švietimu, jo ryto- 
prieš tai turėjo supirkusi jumį susirūpins. Kas iš ki- 
daug kiaušinių ir juos laike tų laukia, tas tikrai apsi- 
sandėliuose. Dabar tie iš vįĮtų. Tik kiekvienas savim 

I sandėlių kiaušiniai ir super- susirūpinęs gali savo, o tuo 
kami kiti, daugiausia iš vi- pačiu ir mūsų Tėvynės Lie- 

, .. . . . . dūrinių vakarų valstybių. tUvos, reikalus pagerinti.
....................traukiniais vežami j New visu vienoda pareiga švie

siame pačiame viešbutyje 
įvyks ir sesijos. Į serijas 
publikai įėjimas bus laisvus 
ir neapmokamas.

dalyvaus eilė nacionaliniai 
žinomų žymiųjų kunigų / ir 
pasauliečių darbuotojų.

Prie konferencijos rengtis 
sudarytas vietinis komite
tas, kurio pirmininku arki- 

prelatą

Yorką; o iš ten laivais siun
čiami į Angliją.

Anot angliškos spaudos, 
tomis dienomis iš vidurinių

timosi ir kitų švietimo rei
kalu rūpintis.

Mes dažnai ir daug neiš- 
naudojame galimybių, ku-

tas John A. Ryan, Naciona 
linės Katalikų Gerovės Kon- vyskupas paskyrė 
ferencijos socialinės akcijos Hillenbrand.

vakarų valstybių į New Yorlrįos būtų galima ir reiktų 
ką išvežta pusketvirto mili-Į išnaudoti. O juk kas vakar
jono tuzinų kiaušinių. dar buvo galima, to šiandien

Be kiaušinių Anglijai bus, jau nekuriose šalyse neva-
siunčiami ir kiti maisto pre 
dūktai. Surplus MarketingNori sutaupyti apskričiai 644,152

Cook apskrities teisėjas natorius gali paskirti naują fiskaliniais metais pasiryžu 
E. K. Jarecki praneša, kad miestinį teisėją, jei likęs si išleisti daugiau kaip vie- 
bus imtasi legislatyvių žy- terminas yra vienerių me_tų ną bilijoną dolerių maisto 
gių apskričiai sutaupyti trumpesnis. Bet ilgesniam produktų perviršio supirki- 

likusiam laikui naujas tei-- mui.
sėjas piliečių renkamas ir --------------------
tai tik "primary” metodu. „gĮ^

Kadangi “primary” bran-, v 
giai atsieina ir dėl vieno žmogus 
teisėjo išrinkimo apskritis Ties Racine avė. policijos 
turėtų išleisti aukščiau mi- nuovada policija pašovė Jo- 
nėtą sumą, tad ir norima seph Wenc, 2G m. amž., plie-

644.152 dolerių, kas numa
tyta išleisti primary balsa
vimams nominuojant kandi 
datą į mirusio miesto teis
mų vyresniojo lėmėjo J. J. 
Sonsteby vietą. Minėtas su- 
taupymas galės būti atsiek
tas tik pripažinus atitinka
mą priedą prie šiandieninio 
valstybės rinkimų įstatymo. 
Tas priedas jau pagamintas 
ir bus įteiktas legislatūrai. 
Spėjama, gubernatorius 
Green priedui nesipriešins.

Mirusio teisėjo
baigsis 1942 metais gruodžio 
1 d. Dabartinis valstybės įs
tatymas numato, kad gube^-

lia. Gal ryt, poryt ir šios 
dienos galimybės neteksime.

Turėdami tai galvoj lie
tuvių išeivija privalėtų la
bai rimtai įvertinti skaityk
los reikšmę. Turimas skai
tyklas reiktų pilnai išnau
doti, o trūkstamas steigti. 
Tas reikalas turėtų būti ap
svarstytas pirmam vietinių 
draugijų susirinkimuose, a- 
pie tai privalo pagalvoti 
kiekvienas galvą turintis 
lietuvis.

Dr. P. Šacikauskas
pravesti priedą, šiuo priedu 
būtų nustatyta, kad kandi
datus nominuoja partijų kon 
vencijos ir šio teisėjo rinki
mai įvyktų ateinantį rudenį 
renkant vyresniojo teismo

terminas teisėjus.

no fabriko darbininką, 2646 
Rice gt.

Policija jį įtarė, kai jis 
automobiliu važiuodamas 
peržengė trafiko taisyklę. 
Davė ženklą jam sustoti.

Ugnis
plečia.

negesinama
Lietuvių priež.

Chicagos miestiniai teisė 
jai savo laikinu vyresniuoju 
teisėju išrinko teisėją E. S. 
Scheffler vietoje mirusio tei 
sėjo Sonsteby. Scheffler bus 

Bet jis dar smarkiau leidosi vyresniuoju iki bus išrink-
važiuoti. Policija tad ėmė ),!tas nauJa3 teisSiaa' 

išsi- i vytis. --------------------------------------

FORDO SŪNAITIS TARNYBOJE

Ties Racine nuovada Wenc 
pametė automobilį ir bandė 
pabėgti. Tad ir pašautas.

PaŠEfūtasis pasirodė nekal
tas vyras. Sakosi jis bėgo, 
nes manė, kad jį plėšiką: 
vijosi.

Devyni nuteisti kalėti
Federalinis teismas Chica 

goj devynis alkoholio gamin 
tojus ir prekiautojus nutei
sė kalėti. Kalėjimo terminas 
eina nuo 1 iki 5 metų.

Respublikonų
susirinkimas

Respublikonų partijos na
cionalinio komiteto apie 20 
narių turėjo susirinkimą 
Chicagoj praeitą šeštadienį.

Electrolysis Clinic
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Plaukai ISnalklnaml 
Valandos 6 v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampan Crnwford and Harrlson
Tel. KEDzle 7810

MA GAl’SI 
Krclt, leng
vais įSmo- 
loėjlmnln — 
METV.

("PrauKHzi" Acme telephoto i

Henry Ford, II, automobilių gamintojo H. Fordo sū
naitis, su leitenantu komandieriu K. H. Nonweiler iš 
Great Lakęs Navai Training Station. Jaunuolis Fordas 
yra karininkų atsargos vėliavininkas. Jis paskirtas į 
mašin.šapę matematikos instruktorium.

PASKOLA
NVO 5 IRI 20

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
rand LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W CERMAK ROAD
Tel.: CANAI, 8887 

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

Į turtas Si,000,000.00
| VIM r 9 ’

Adeline Zach (Zacharevi- 
čiūtė) Mezzo-soprano. Perei
tą savaitę Adeline Zach, me-

timbre. The singer manages 
her voice with commendable 
smoothness and considerable

zzo-soprano, savo koncerte variety of color and in two 
Kimball Hali, pasiekė nau songs by Widor and Chaus- 
jas aukštybes dainavimo son she was excellent. Like- 
mene. Atgarsiai to koncerto wise in a Tschaikowsky aria 
dar eina po visą Chicagą, ne and a Mednikoff song, both 
tik lietuvių tarpe, kurie di- • delivered in Russian, she 
džiuojasi savo nauja žvaigž- ąuite fully projected their 
de, bet ir svetimtaučių tar- emotional content
pe.

A. Zach išpildė programą, 
susidedančią iš 25 dainų sep-

Sveikiname Zacharevičiū- 
tę ir linkime pasiekti naujas 
aukštybes dainavimo mene. 

tyniose kalbose. Lietuvių Kiek galima spėti iš jos lai 
kalboje Gruodžio “Visur ty
la” ir Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota”.

A. Zacharevičiūtės koncer 
tas buvo sutiktas nepapras
tu entuziazmu iš publikos ir 
iš muzikos kritikų. Chicago 
Daily Tribūne rašė: “The re- 
cital drew one of the largest 
audiences Kimball Hali has 
seen”. Toliau: “Miss Zach’s 
voice is of medium size, pos- 
sessing an agreeably rich

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
vn.EUis, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

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

RESIDENCIJA:
4432 So. Califomia Avenue

Tel LAFayette 0771

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.] 

Apskaičiavimas Dykai/

DOCK WOpL 
CoantOAOB 

FlBMOl IHMATIUO BoASBB 
CiNminCMMraN Bmm 
SorrWbM»iMM»Gi«crT

MA*eWbo»-4Si» ta Gmk h

Mamkot Coworrt.Evc ParApIname F.H.A. PaMknlInimnit 
ar liinoki'jlmuK

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605]
WurehonM: 9401 80. Stony Iiland Ava.. Ui.

imu
X Norintieji pinigus siųs

ti į Vokietiją savo giminėms 
ir pažįstamiems, turi žinoti, 
kad pareikalavus bankai ga
li taip sutvarkyti, kad Vo
kietijoje už dolerį gaus ne
mažiau kaip 5 markes (kai 
normalus kursas 2 markės 
50 pfenigų). Šitokiu kursu 
gavę pinigus jų negalės iš
sivežti į užsienį, bet užtat 
pragyvenimui vietoje turės 
dvigubai daugiau. Siunčiant 
pinigus kelionei, reikia siųs
ti normaliu kursu, geriausia 
doleriais. •

i X Nužudytų ir kankina
mų lietuvių pagerbimas įvy
ks Šv. Jurgio parapijos sa
lėj gegužės mėn. 1 d., 8 
valandą vakare. Kalbės 
“Draugo” redaktorius L. Ši
mutis ir kiti.

X Ievos Lazaunikaites, iš
Brighton Park, su Nikode
mu Dubaka, iš Marąuette 
Park, vestuvės įvyks gegu
žės 4 d., Gimimo Panelės Šv.

... ° , ”, bažnyčioj. Vestuvių puotamejimų iki šiol, bus lengva J J 
jai tai atsiekti. | Įvyks namuo3e adresu 6627

So. Fairfield avė.
Koks

lizdas.
paukštis, toks ir

Katalikybė yra visokios 
tiesos iždas, visų paslapčių 
šviesa. D. CortesBe mokslo kai be akių.

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

parduota už sumažintą kainą.

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

Nuolaida už seną setą ....................... 30.00
Mokėti tiktai ...................... S68 5O

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

ANT IŠMOKĖJIMO PO $2.00 Į SAVAITĘ

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.

S


