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V okieti jos Kariuomenė V y ksta Suomi jon
J. Čikaginis

KIEK VERGŲ DABAR
DIRBA VOKIETIJOJ?

Iš nukariautų kraštų tūks
tančiai vyrų siunčiami dirb

'Sveikina" nugalėtojus

Kun. Skripkos
Laidotuvės
Penktadienį

Turku uostan atplaukė keturi
transportiniai Vokieitjos laivai
12,000 Vokietijos kariuomenės

ti į Vokietiją. Kaip praneša

“Register” iš Lenkijos atga
benta

Vokietijon

1,000,000

d. — Po ilgos ligos pereitą

mirusio

pat pasiųsta pavaduoti fron-

Aleksandro Skripkos

tan išvykusius vokiečių

šiandie 7 vai. perkeltas

prisipažino,

rus. Quislingias

kad darbams į Vokietiją jis
turėjo išsiųsti 10,000 norve

gų, Vokietijoje

dirbą

apie

klebonijos

šv.

į

MASKVA, balandžio 30 d.
— Komunistų partijos orga
nas Pravda šiandie praneša,
gavusi žinių, jog keturi tran
sportiniai Vokietijos laivai
I išlaipino Suomijos uoste
Turku (Abo) apie 12,000 vo
kiečių kariuomenės, kuri ga

kun.

vyrų. Tūkstančiai čekų taip

sekmadienį

vy

žygiuoja Suomijos gilumon

CHICAGO, III., gegužės 1

kūnas
iš

Kryžiaus

bažnyčią.
pamaldas

Gedulingąsias

celebruos kun.

Aleksandras

2,000,000 prancūzų belaisvių,

Baltutis, Gimimo Švč. Pane

o kiek dar buvo pasiųsta iš

lės parap. klebonas;

okupuotos Prancūzijos. Otto

nu — kun.

Strasseris skelbia, kad dabar

kas, šv. Baltramiejaus para

Juozas

deako-

nas Martinkus,

čižaus

bančių ūkiuose ir kitur, sto

veizdos klebonas.

vi ginkluoti

vokiečiais, pri

Dievo

45,000 anglų
išsigelbėjo
• V X"» •! ••
is (Graikijos

Ap
kun.

Briška.
Nekalto
žiūri ir ragina. Su tais va Antanas
ru atgabentais darbininkais Prasidėjimo par. klebonas.

uždrausta vokiečių gyvento
jams kalbėtis. Nuoširdi

uojauta, jums

mūsų

A. a. kun. Skripkos laido

J. E. Arkivysk. Samuel

laikys

EVOLIUCIJA
>s -Leninas

pakartotinai skelbė, kad Ru

sijoje bus darMninkų ir val
stiečių diktatūra. Vėliau —

kun.

Chicagon atvyksta

velionio

at

pusbrolis
Skripka;

Kazimieras

deakonu kun. Juozas Skrip
kus ir subdeakonu

kun. A.

NEW YORKAS. — Vokie

zidentas Rooseveltas atsisa

kė patvirtinti atnaujintą pa

skyrimą Hugh S. Johson at
sargos

generolu

brigadie-

riura.

Statkus.

Velionio veikimas
A. a.

kun.

IŠGAMOS, MUSŲ KRAU
JAS ŠAUKS GALINGIAU
UŽ MUSŲ BURNAS!
Amerikos lietuvių laikraš
tis “Jaunimas” Nr. 7

įdėjo

tokią didelio dėmesio

vertą

“Komunacių

“Vil

žinutę:

kariuomenė pradėjusi žygiuo

ti Tampere linkui.

dimųjų laivų klausimą.

I

jog

pasirodymas

pagal

kariuomenė,

narna šiaurinėn Norvegijon.

LONDONAS, balandžio 30
d. — Autoritetingi sluogs
niai šiandie praneša, jog iš
Graikijos sėkmingai iškelta
45,000 Anglijos kariuome
nės, kuri bus perkelta kovo
ti kitose karo vietose.

Tačiau įdomiausia, jog šie

vokiečių kariuomenės žygiai
Rusijos

spaudoje

pirmą kartą.
Kituose puslapiuose Prav
da netyčiomis primena apie

pereitų metų Suomijos-Rusijos karą.
j Pleiiama neapyUanU
Šia proga Pravda pasinau

dodama primena, jog

“Šuo

respublikos

mijos Karelijos

rusų okupuotoji dalis)

gyvena

kai tuo tarpu

Suėmė 5,000

pasirodė

dar

taikoje’’,

“kapitalisti

je gamintais orlaiviais pasi

BERLYNAS, balandžio 30 niuose kraštuose plačiausiai
lakūnai d. — Vokietijos karo vado skleidžiama
nacionalistinė
pravedė
sėkmingas atakas vybė praneša, jog Vokietijos neapykanta”.
šiaurinėj Prancūzijoj.
Tuo tarpu Maskvos padas
motorizuotieji daliniai prasi

naudodami,

anglų

Graikijos gėse skraido rusų karoorlaiuostų, kur suėmė 5,000 An viai besiruošdami gegužės
LONDONAS. — Kai ku glijos kareivių ir vieną gene ' pirmosios dienos paminėji
rie sluogsniai įsitikinę, jog
rolą. Kartu suimta daugelis mui
Rusijos-Vokietijos
santy
Tuo pačiu laiku pranešaJugoslavijos kareivių, kurių
kiai esą pablogėję. Tai spė
tarpe keturi generolai ir 300 ma, jog Rusija uždraudė
jama dėl to, jog Rusija sus
tranzitą — pervežimą — ka
karininkų.
tabdė tranzitą.
ro reikmenų per Rusijos te

veržė iki pietinių

—

BERLYNAS.

Aus

Deutschland

Dienst
praneša,

Uždarė paskutinę

ritoriją.

kunigų seminariją

rijato organas praneša, jog

ja vyriausybė. Iš to esą ga

LONDONAS. — “The Ca

lima spėti apie graikų reor- tholic

ientaciją.

Užsienio prekybos komisakaro

jog Graikijoje sudaryta nau
Institute

for

the

Press” praneša, kad sovietų

reikmenų

pervežimas

per Rusijos teritoriją buvęs

sustabdytas nuo kovo 18 die
nos.

autoritetai Lietuvoje užgro

bė paskutinę kunigų semina

CHUNGKINGAS. — Ofici
alieji Kinijos sluogsniai ti
ki, jog dėl tranzito sustab

dymo nenukentės Rusijos pa
rama Kinijai.

riją.
Visi kunigai iki 40 metų
amžiaus

raudonąją kariuomenę, o vi

siems Lietuvos
apleisti Lietuvą

MASKVA.

—

Maskvon

venti

leidžias 7:49 vai.

Anglai atmušė

ašies atakas

pašaukti į sovietų

Kryme

svetimšalių

KAIRO, balandžio 30 d. —

vyskupams Anglijos aviacijos
ir apsigy praneša, jog anglų
ir

Nemanykite išgamos, kad

lietuviškoji lietuvio širdį.

vokiečių

bininkai
LONDONAS. — Ameriko

pareiškia,

susitarimą su Suomija, gabe

laivų

štabas

lakūnai

Kaukazo pakartotinai atmušė vokie
čių ir italų aviacijos atakas

ORAS

Ar

balandžio 28 dieną vokiečių

tina. ši

nies” angliškam skyriui ne “Killy” dear. Remember Kri kurie nesiliaus dirbę, kol zonas.
Kai kurie sluogsniai įsiti
WASHINGTONAS. — Pra
patiko “Jaunimo” radijo ko vitsky”.
I pasaulį apvalys nuo parsiDalinai debesuota. Vakare
nešama, jog Anglija ir 21
Krivitskį užmušė OGPU j davėlių, kurie šveičia batus kinę, jog įvedus šią plačią
liumnos vedėjo Kilomaikio
galima lietaus, šiltoka.
Amerikų respublka baigia
nuolatinis priminimas apie agentai. Ką “Vilnis” nori pa | svetimiems diktatoriams ir patroliavimo sistema, nebū
Saulė
teka
5:46
vai.,
saulė
susitarti
dėl suimtųjų 160
liepdama atsiminti i taiko peilį į tavo brolio — sią nė reikalo besvarstyti ly
tų svetimos valstybės agen sakyti

tų siautimą netik spaudoje, į Krivitskį ?

mijos, Pravda pareiškia, jog

Suomijoj esanti paprasta ru

apylinkėse.
Kiek anksčiau Prezidentas grįžo po pasitarimų Berlyne
Kol kas klierikams pamo
jog
artimųjų giminų velionio pa mus nugąsdinsit. Jūs, išga Rooseveltas pareiškė,
Vokietijos ambasadorius Ru kos vykdomos vienoj mažoj
sigęs nemažas būrys pažįsta mos galite su slaptomis Sta Amerikos laivyno laivams
sijai, Friederich Wcrner von bažnyčioj Kaune.
lino gaujomis nevieną nužu nedraudžiama įplaukti į pa
mųjų ir draugų.
der Schuienberg.
(Ši žinia kaip tik patvirti
dyti, bet
mūsų
kraujas vojingąsias karo zonas, nors
na mūsų korespondento Eu
bet ir per radio,
šauks galingiau už mūsų jis pabrėžė, jog tai nereiš
ropoj ankstesnius praneši
Nusitarė jie pagrasinti:
burnas ir sumobilizuos nau kią, kad Amerikos karo lai
mus).
“Better Watch your Step jus pasišventėlių
kadrus, vai plauks į Europos karo

seserį Juozapą širvid. Be šių

Pranešime iš Talino, Suo

šis

Pranešama, jog Balkanų
CHICAGO, III. — Gegužės tijos radio pranešė, jog Ber
2 d. Chicagon atvyksta 8:10 lynan atvyko Salvador Ma karo metu žuvę apie 3,000
vai. ryte Chicagos laiku, La rino, kad sudarytų galutiną anglų kariuomenės. Tuo bū
Šalie St. Station, Lietuvos politinį susitarimą su Vokie du dar nieko nežinoma apie
kariuomenės,
nes
Marino yra Ispanijos 12,000
Prezidentas A. Smetona. Ji tija.
Graikijon buvę pasiųsta 60,sutiks komitetas,
draugijų falangistų vadas.
000 kareivių.
ir spaudos atstovai.

NEW YORKAS. — Į naują
10:00 vai. ryte. — Pasi
Aleksandras ją karo bazę Trinidade šian
diktatūrą. Paikiau nebesvy
kalbėjimas su spaudos ats
Skripka prieš 74 metus gimė dien išplaukė kariuomenės
ruodamas Ljni’.a'’ drąsiai
tovais Palmer House.
Lietuvoje, Pabalių
kaime, transportinis 13,736 tonų lai
reiškė, kad esama vienin.C
11:00 vai. ryte. — Pasi
Šiaulių apskrityje. Savo jau vas American Legion. Laivu
lės — komunistų partijos
kalbėjimas su Mayor Kelly.
natvėje atvyko Amerikon, išplaukė nepaskelbtas skai
diktatūros. Pag.V i ii paaiškė
12:00 vai. — Pasikalbėji
kad laisvai galėtų dirbti sa čius kariuomenės.
jo, kad faktini * ir tas apibu
mas su Arkivyskupu Stritch.
vo tautiečių tarpe.
dinimas perpiltus — evoliu
1:00 vai. p. p. — Pietūs su
Į kunigus a. a. Kun. A.
cija toliau ėjo j Partijos cen
Mayor
Kelly.
BOSTONAS. — Pagaliau,
Skripka įšventintas 1891 ne
tralinio komiteto, paskiau
4:00 — 4:30 vai. p. p. —
I * atšventęs 111 sukaktis, sus
Politinio Bi’ir •
diktatūrą, Į tais.
Iškilmės ir vainiko padėji
Vienu svarbiausiųjų
jo tojo ėjęs Bostono laikraštis
kol pagaliau visi pamatė.’
mas prie Dariaus Girėno pa
darbų, gal būt, bus įsteigi Boston Evening Transcript.
kad prieita piie vieno as
minklo.
mas parapijos. Jo pastango
•
mens — Stnii ’c diktatūros.
mis pastatyta gražioji šv.
DETROITAS. — General
Nuo čia prasidėjo nauja evo
Kryžiaus bažnyčia, kuri dar Motors kompanijos ir CIO Sulaikė rezoliucijg
liucija — Stai’ro garbinimo
ilgai liudys velionio pasi unijos nesutarimą išspręsti
Pirma generalinis partijos
prieš konvojus
šventimą ir nenuilstamą dar bus pavesta National Defensekretorius buv» tik kom
WASHINGTONAS, balan
bą.
se Mediation boardų i, Wapartijos centr. komit. galva,
džio 30 d. — šiandie Senato
Velioniui nebuvo svetimas shingtone.
vėliau — viso’ partijos viesantykiams su užsieniu ko
ir visas lietuviškasis gyveninintėlis vadas Toliau — jį
•
misija 13 balsų prieš 10 at
1 mas. Nekartą teko jam dėl
garbinta, kain Rusijos, So
WASHINGTONAS. — Grcn
metė rezoliuciją, kuria būtų
savo noro dirbti ir nukentė
vietų Sąjungom galvą. Paga
landi joje šiuo metu ieškoma
draudžiama panaudoti Ame
ti. Tas intensyvus darbas,
liau jo padlaižiai ėmė jį va
nacių grupių, kurios veikian
rikos lydimuosius laivus be
aišku, prisidėjo ir prie jo
dinti tautų tėvu, o dabar
čios šioj Danijos saloj.
Kongreso sutikimo.
sveikatos pakirtimo.
skelbia esant viso pasaulio
Šiuo metu Amerikos karo
Mirdamas velionis kun. A.
saule.
laivai, sargybiniai bombaneSkripkus paliko pusbrolius
Kaip ta revoliucijos evo
kun. Kazimierą ir kun. Juo OGPU pradės ir tarp lietu šiai ir net, gal būt, laivų veliucija kvailai ir juokingai
zą Skripkus, pusseserį vie vių čiskas?” — rašo “Jauni žiotojai patroliuoja plačius
atrodo!
okeano plotus.
nuolę Maria Anthony ir pus mas”.

kalbėjo tik ar»e riarbinHk i

Pasaulyj

Prez. A. Smetona
WASHINGTONAS. — Pre

Gedulingąsias mišias

REVOLIUCIJOS
revoli icij

Amerikoj

A.

Stritch.

Po

Iš Berlyno prisiųsta ši nuotrauka su antrašu: Graikų pravoslavų arkivyskupas su
savo palydovais sveikina vokiečių kariuomenę, įėjusią į Katarini miestą, Graikijoje.

už tuvės įvyks penktadienį 10:laikų 30 vai. Laidotuvės dalyvaus

imperializmo vergai!

ta balandžio 26 dieną.

Vokiečiai

Mfiotol

pasakys

Pamokslą

tileriją. Kariuomenė išlaipiu

Paprasta rutina

apie 5 milijonai vyrų iš oku pijos, Waukeegan, III. klebo
puotų kraštų dirba Vokieti nas; subdeakonu kun. Anta

joje. Prie daugelio iš jų, dir

benasi su savim tankus ir ar

P. ir S.

I

Viduržemio jūros apylinkė

se.
Kur šios šios atakos

įvy

ko pranešimas nepažymi.

Anglų

pasitraukimas

iŠ

Graikijos sėkmingai tebevykstąs, kai tuo tarpu Sudano

kariuomenė užėmė dar vieną
miestelį Etiopijoje, kur

su

imta nemaža italų kareivių.

šiaurinėj Afrikoj

padėtis

iki šiol esanti nepasikeitusi.
Tobruke anglai tebesilaiką.

I
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

UNDBERGHAS SUSITINKA SU “JArSIE’

tam parengimui dykai. Ačiū
ir visiems rėmėjams, kurie
taip nuoširdžiai dirbo ir pa
siaukojo parengimo sėkmin
gumui. Visiems atsilankusiems nuoširdžiai dėkojame
už atvykimą pagelbėti šia
me kilniame darbe.
Tardami nuoširdų ačiū
tamstoms mes linkime gau
siausių Dievo malonių ir lai
Jis atlygina šimteriopai už
tokį geros valios pareiški
mą. Toks Jūsų rėmimas duo
da mums daug drąsos dirb
ti ir toliau Dievo ir mūsų
tautos naudai. Taip visiems
tariame nuoširdų ačiū!
Rėmėjai ir Šv. Pranciškaus
Vienuolijos Seserys

North Side

Brazilija
Smarkiai pabrango
maistas

goms mieste, kai kurie lie- sti pirkėjų. Kai kurie lietu! tuviai nori parduoti turimusĮ viai savo namukus parduonamus ir įsikurti žemės ū- da už visai pigią kainą su
kyje. Tačiau dabar taip sun nuostoliais sau ir tai nega
kus laikas, kad nelengva ra- li surasti pirkėjų.
(L.)

Gana sunkiai susirgo J.
Greičienė. Jaunuolis Anta
Pastaruoju metu Sao Pau rx
nas Masadulskis pavojingai
lo mieste žymiai pakilo kai
SKOLINAME
PINIGUS
sužeistas automobilio nelai
nos visų maisto produktų.
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko
mėje. Nuvežtas Allegheny
Sūdyti lašiniai, kurių kilog
liname
pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento.
General Hospital, kur suras
ramas
anksčiau kainavo
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:
ta, kad galvos kaulas įlauž
2$800, 3$000, dabar pašoko
tas ir yra reikalinga ligo
JOSEPH VILIMAS and COMPANY
, ligi 4$000 — dešra “Paulisniui daugiau kraujo. Yra vil
6753 S. ROCKWELL ST., TEL. HEMLOCK 2323
ta” — nuo 5$000 ligi 6$000,
ties, kad jaunuolio gyvybė
lašiniai rūkyti — nuo 5$000
bus išgelbėta. Šv. Jono ligo
i ligi 6$500. Ryžių, kukurūzų
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
ninėn nugabentas Jonas Se
, ir pupelių kainos pakilo 10
nulis, Jr. Regis bus reikalin
I nuoš. Kainų pakilimas aiš Res 6958 So. Talman Ave.
TeL CANai 6122
ga operacija galvoje. Melski
kinama tuo, kad per gruo Res. Tel. GROvehiU 0617
Office teL HEMiock 4848
mės, kad Aukščiausias grą
džio, sausio ir vasario mė
žintų ligoniams sveikatą. Li
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nesius labai mažai lijo ir
2201 VVest Cermak Rd.
gą žmonės skaito didele ne
laukuose visi pasėliai išde GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
laime. Iš dalies gal ir taip.
gė.
REZIDENCIJA:
Ketvirlad.
ir Nedėliomis susitarus.
Bet iš kitos pusės liga mo
6631 S. California Ave.
2423 W. Marguette Road
kina žmogų kantrybės, mo
Teiefonaa REPnblie 7868
Daugelis S. Paulo lietuvių
ten.
C'DrauMUM
kina sutikti taikintis su Die
Ofiso t«į VlRginia 0036
Nešinas amerikonišką vėliavą John F. “Jafsie” Con- priemiesčiuose turi pasista
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
vo valia. Liga sveikiems yPHYSICIAN AND SURGEON
don (dešinėje) Nevv Yorke susitinka su lakūnu pulk. C. tę namus, kuriuose gyvena.
ra persergėjimu daboti sa
Pasunkėjus
gyvenimo
sąly4645 So. Ashland Avenue
A. Lindberghu. “Jafsie” pagarsėjo dalyvaudamas ieš
vo sveikatą, vengti puiky
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiirūiiiiNiiiiiiiv
OFISO VALANDOS:
bės ir suprasti savo menku Philadelphia, Pa. — Ba kant grobėjo, anais metais pagrobusio lakūno kūdikį.
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
landžio
20
d.
šv.
Kazimiero
mą.
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
parapijos sodalietės pasiro choras padainavo “Šalta žie-itų priklausė parapijos choOffice teL YARls 4787
LIETUVIS
Tel. CANai 0257
Namų tel. PROspeet 1930
AKIU GYDYTOJAS
Visas Pittsburghas gyve dė sava veikla, kuri nuste mužė” ir “Kiškelis”. Vaka-' re. Vestuvių pokylis buvo
Res. tol.: PROspeet 6659
SPECIALISTAS
bina
publiką.
Sumani
sodaTel. YARda 5921.
ro
programa
baigta
Lietupas
jaunosios
tėvelius,
na prezidento Smetonos at
Res.: KENwood 5107
Rašėjas šių žodžių linki
silankymo įspūdžiais. Kalbų liečių valdyba sugebėjo vi vos himnu. Vakaro komisiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra visokių - visokiausių. Iš sai netikėtai suruošti gražų joj buvo: S. Kernagiūtė, A. daug laimės ir pasisekimo
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų įvairių kalbų ir pastabų vakarą. Pirmiausiai buvo Barauskiūtė, A. Stankiūtė, J naujam gyvenime. Tebūnie
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
aiškėja, kad Smetonos lan- bankietas - vakarienė. Prie M. Šimkūniūtė, T. Balčiū- Dievo palaima ant visados.
756 VVest 35th Street
g iki 9 vaL vakar*.
metų praktikavimo aklų
K. D. Suvirš 20
kymos po kolonijas vienin garbės stalo sėdėjo vietos niūtė, F. Navickiūtė, B.
taisyme tr gydyme
gerai pritaikinti akiniai
gą srovių darbą tiesiog ar parapijos vadai ir svečiai — Šimkūniūtė, M. Skiotytė, A.
pataisys kreivas akis, trumparegystę
LIETUVIAI DAKTARAI
ir toliregystę;
do, o ne stiprina. Smetonos dvasiškija. Svečių tarpe bu- Mažeikaitė, N. Skiotytė ir
akių Įtempimą, praSallns
Balandžio 22 d. Albe/tą ir palengvina
galvos skaudėjimą, svaigimą lr akių
TeL YARda 3146
vizitos yra dikčiai žalingos vo net iš Boston, Mass., dr.,L. Padoriūtė.
karšt).
‘
'
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
J.
Charles
Seymour
su
žmo

c
,
..
..
-.o.,
Ameliją,
gyv.
1111
VVallace
MODEItNISKIAU8I, TOBULIAUSI
lietuvių vienybei. Tą aiškiai
" 2 iki 4 ir 7 iki 9
EGZAMINAVIMO BCDAI
DANTISTAS
, , .
,
St., Dievas apdovanojo dvy- Specialė
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
atyda atkreipiama Į vaikų
mato pats prezidentas ir ne na. Po vakarienės prasidėjo dyboje yra: dvasios vadas
, _
„
.....
Sekmadieniais 11 iki 12
J J J
nukem.
Sveikinam
ir
linki- Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 1446 So. 49th Court, Cicero
skaitlingas Pittsburghe tau turininga programa, kurią kun. dr. Vito Martusevičius,
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
.. .. ~
,.
VALANDOS:
me išauginti -pavyzdingomis 10-tos iki 8-tos
ir Penktadieniais
valandos kasdien.
tininkų būrelis. Jei jiems vedė sodaliečių dvasios va pirm. S. Kernagiūtė, vice lietuvait5mis.
Valandos:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Sekmadieniais
pagal
sutartį.
K.
D.
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuvių vienybė rūpi, jie tu das, kun. dr. Vito Martuše- pirmininkė Agnės Stankiū3147 S. Halsted St., Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
vičius.
Sodaliečių
choras
pa

Pirmadieniais, Trečiadieniais
rėtų žinoti, kaip elgtis.
tė, sekr. M. Šimkūniūtė, iž
3343
So. Halsted Street
ir šeštadieniais
dainavo: “My Country” ir
Tel. YARDS 1373
do globėja B. šimkūniūtė.
Valandos: 3 — 8 popiet,
11111111111H • • •» ' • < > 11 imi I milttHIIHIHIIIIIĮĮ
Tel. CANai 5969
1—4 įr 6:30—8:30 vakare
Mūsų darbščios moterys “Plaukia Nemunėlis”. Daly
Sodaliečių bendroji šv. Ko-i DR. KARL NURKAT
geg. 4 d. turės “bingo” Lie vavo ir Pranciškos Ausevi munija esti kas mėnuo, tre
(Nurkaitis)
Būkite Malonus
tuvių svetainėje ant Belmont čiūtės jaunuolių mokinių or čią sekmadienį 7:30 vai. ry
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SAVO AKIMS
PHYSICIAN AND SURGEON
2155
VVest Cermak Road
septintą vai. vakare ir visua kestrą: S. Križanauskas to. Kaip dvasios vadas, taip
Ttk viena pora akių visam gy
2158 VVest Cermak Road
(smuiką),
A.
Seidel
(saxoOFISO VALANDOS
venimui. Saugokit jaa leisdami
saviškius ir svečius nuošir
Ofiso teL CANkl 2346
visos sodalietės nuoširdžiai
lėekzamlnuoti Jaa moderniėklausla
1 — A ir 6:30 — 8:30 vakare
metodą, kurta regėjimo mokslas
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—8
ir pagal sutartj
džiai užprašo. Moterys ta phone), P. Kelminskas (ac- kviečia kuo daugiausiai mer
gali suteikti.
Trefiiedleniala pagal retartt
cordion), Anetta ir Dorota
SS
METAI
PATYRIMO
Rea.
Tel.:
HEMiock
>150
riasi įtaisyti šv. Antano sto
Ofiso TeL:
Reeid. TeL:
ginų rašytis į Sodaliciją.
pririnkime akinių, knrie pašalins
Pitts
(piano).
Solo
dainavo
VlRginia
1886
PROspeet 8884
visą
akių
įtempimų.
Tel. YARds 2246
vylą Dangun įžengimo baž
K. D.
Ona Salesiūtė, akom. P. AuAtsakančiai
ir
prieinama
kai Dr. John J. Smetana
nyčioj, o tretininkės šv. Pra
na pritaiko akinius.
nciškaus stovylą. Moterys sevičiūtei. Saxophone soio
Dr. J. J. Smetana, Jr.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
Kiekvieną dieną randasi:
“
Maršas
”
atliko
D.
BertuBalandžio
1
20
d.
Šv.
Kazi

O
ITO
M
ETRISTAI
1853 West 35th Street
visuomet atsiekia savo tiks
4645 So. Ashland Avenue
liūtė, akomp. M. Kraukliū- miero bažnyčioje priėmė mo DIDŽIULĖJE BUDRIKO
1801
So.
Ashland
Avenue
LIGONIUS
PRIIMA:
arti 47th Street
lą.
Kampas lS-tos
kasdien
aao
2 KM) iki 8:00 vaL
KRAUTUVĖJE
tei. “Glow worm” piano so terystės sakramentą Edvar
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Sekmad. tik ausitariua
OFISO VALANDOS
3409 So. Halsted Street
lo išpildė I. Kavaliauskaitė. das Norkus su Julija TribuKasdien 9:00 a. m. iki >.30 p. m.
Telefofiias: HEMkork 5949
Tel. Yards 3089
Trefi. Ir heft: 9:00 a. m. lkl
Trio padainavo: E. Petro- liūte. Jaunavedžiai daug me7:10 p. m.
v« Jv» a
nytė, F. Naviekiūtė ir I. Ka,
DANTISTAS
valiauskaitė. “Sesyte polka”
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
%
Telefonu LAPayette 3650
ir “Lietuvių maršas” išpildė
6757 So. Western Ave.
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
Ofiso Valandos:
P. Ausevičiūtės jaunuoliųPenktadieniais.
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutart)
Pittsburgho apskrities se mokinių orkestrą. Tarpais
4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.
selių Pranciškiečių rėmėjai pasakyta daug sveikinimų-Į
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Telefonu CANai 7329
ir gerbėjai tikrai puikiai pa linkėjimų. Ypatingai graži
Šeštadieniais.
sirodė per metinę “card par kalba buvo svečio dr. Char
OPTOMETRIC
ty”, kuri įvyko balandžio 20 les J. Seymour. Sodaliečių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EYE
SPECIALIST
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
2202
VVest Cermak Road
d., Amerikos Lietuvių Pilie pirm. Stella Kernagiūtė už
CHICAGO:
4729 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
trijų metų darbuotę narių 831 South Wcstern Avenue
čių svetainėje.
ir
pagal
sutartį.
(2-troe labos)
Telephone — SEEIey 0970
Res. telefonu SEEIey 0434.
Pittsburgho lietuviai gau buvo apdovanota gėlių bu
TeL MIDway 2880
Chieago, UL
MELROSE PARK:
OFISO VALANDOS:
5 Broadvvay
siai lankėsi į šį parengimą kietu.
Tel. Cicero 1484
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
Telephone — Melrose Park 69331
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
ir visų buvo remiamas. Pa Juokingą veikalą “Ponas
mad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
dėkos žodis pirmiausiai reiš Tūzas” ir “Ponas Arbūzas”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiamas gerbiamiems klebo lošė: A. Muturaitė, Elzbie
NAUJOJ VIETOJ
Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.
I
OFISO VALANDOS:
nams: kun. Magnui Kazėnui, ta Rimdeikaitė ir E. PetroMilelis Pasirinkimas
Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Naminiu,
Impnrtnobj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kun. J. Vaišnorai ir kun. J. niūtė. Ant galo sodaliečių
ir pagal sutartį.
ir Lietuvišką Gėrimų.
4631 So. Ashland Ave.
Res. 1625 so. 50th Avenue
Misiui iŠ Pittsburgho; kun
TeL YARda 0994
Parduodame

BR. J. J, SIMONAITIS

Sodalietės ir jų
darbuotė

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

4712 So. Ashland Ave.

DR. F. G. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. C. VEZELIS

Taip, visiems
nuoširdžiai dėkojame!

DR. PETER T. BRAZIS

DR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDLINSKI

DR. S. J. GLORIOSO

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL

DR. S. R. PALUTSIS

Ernestui

Vasiliauskui

iš

Homestead, kun. Abromai
čiui iš Braddock ir kun. A
JurguČiui iŠ Bridge ville. To
liau didelis padėkos žodis
ypač Amerikos Lietuvių Pi
liečiu salės direktoriatui, ku
lis malonėjo suteikti salę

W()LK STIUIC
1343 W.»t 35* Str,et U

UlVkM’FD PHOlOGNAPMf
I >W|-M IMiKSIBI r

’R|< FS

CHO* K I fAYKTTE

‘

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

4740 SO. ASHLAND AVE.
(virš Andes Candies)
Tel. VARds 2148
ŽEMOS KAINOS
18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN

________ Tel. Cicero 1484_________

Tiktai Tavemams.
Vai.: 1(1 iki S Kasdien

Užsakymai Ižvežiojami
Sekančią Dieną.

DR. A. JENKINS
FRANK VIZOARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
TeL REPuhlic 1538—9

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROspeet 6737
Verną telefonu VlRginia 8421

Rez. teL PLAza 3200

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais

vės verta tauta.
Gen. Skorupakia

RefvIrtaaienTs, geg. I, T7C
U. S. KARIUOMENEI PAGAMINTI BOMBONEŠIAI

Sveikata - Brangus Turtas

Sušaudė Tauragės
Burmistrą

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

Žmogus galėtų
ilgiau gyVentl

mokslų

visų

yra

Patirta, kad kovo pradžio
je bolševikai sušaudė Taura
ges burmistrą adv. Laikūną. Jis buvęs kaltinamas
tuo, kad Rusijos revoliucijos
metu tarnavęs rusų vad. bal
tojoje armijoje. Adv. Laikūnas pastaraisiais metais ver
tėsi praktika Šiauliuose.

svarbiau

sias.

Mūsų gadynėje

žmogaus

Mūsų prabočiai taip pato

amžius tęsiasi vidutiniškai

giai ir taip lepiai negyveno
apie 40 metų. Jei pasitaiko kaip kad mes gyvename, bet
koks senukas sulaukęs 100 už tai kūnu bei dvasia mil

metų, tai visi kaimynai juo žinai buvo.

šimtamečiai —

mi domisi, o laikraščiai net žilaplaukiai

savo anūkams

jo atvaizdus talpina.

Medikalė statistika paro

do, kad iš 1000 gimusių as
menų, miršta tokiame laiko
tarpyje :

263 nesulaukę nei 5 me
tų amžiaus.

25 nesulaukę nei 10 m. am
žiaus.

*

18 nesulaukę nei 15 metų

amžiaus.

praeities

nuotikius pasako

jo. Dabar jau kitoks gyve
tokia sveikata. Mūsų bočiai
nesilepino, paprastu bet svei

ku maistu maitinosi, tyru oru kvėpavo,

gėrė,

gamtą

tyrą vandenį
mylėjo, vargo

užsigrūdinimo

ir

Vėliau kai tarpe lietuvių į-

siskverbė svetimi blogi įpro

kata sumenkėjo.

amžiaus.
61 nesulaukę nei 35 metų

(“Drauaas"

Acme

telephotol

Douglas fabrikai, Santa Monica, Cal., dideliu skaičiumi pradėjo gaminti čia vaizduojamus bombonešius Dou

glas A-20A, kurie skiriami J. A. Valstybių kariuomenės oriniam korpusui ir artimiausiuoju laiku bus pavesti

Patirta, kad kun. Bikinas,

kariuomenei.

Raudondvario klebonas, ne

nevengė.

čiai, tai lietuvių tautos svei

50 nesulaukę nei 25 metų

Nežinia Kur Išvestas
Raudondvario
Klebonas

nimas, kitokia dvasia ir ki

Šios gadynės lietuviai bū

Lenino - Stalino Statulos Katedros Aikštėj
Oficialiai skelbiama,

kad suskubs tą “rekonstrukciją”

rekonstruo

atlikti ir pastatys šių dvie

tas. Ta rekonstrukcija pasi

jų stabų statulas, tai išlais

reikš tuo, jog katedros, aik

vintosios Lietuvos gyvento

Vilnius būsiąs

Ukazai Dėl Švaros
Krautuvėse

Laurenov Baudžiaunin
kų Viršininkas

seniai

suimtas ir išvežtas

nežinia kur. Taip pat suim
tas

Byla,

kun.

Lygumų

(Šiaulių apskr.) klebonas.

Okupuotoje Lietuvoje pa-

Carinės Rusijos laikais į
skelbtas toks oficialinis pra Lietuvą buvo grūdami mas-

Šliomkė be Šliomkės
neapseina

tų daug laimingesni, jei saamžiaus.
štėje būsiančios pastatytos jai turės linksmą užsiėmimą nešimas:
“Ryšium su tuo, kolių pravoslavai ir staroieškotų ne
63 nesulaukę nei 45 metų vo gyvenimui
“didelės Lenino ir Stalino įversti šiuos stabus į šiuk- kad kai kuriuose Kauno ap vierai, kurie turėjo į mūsų
tiek smaguriavimo kiek svei SĮatuiog
amžiaus.
Jeigu okupantaišlyną arba į Vilijos bangas. skrities kooperatyvuose ne tėvų žemę nešti “kultūrą”
Jau buvome rašę, kad suNieks tiek žmonių
89 nesulaukę nei 55 metų katos.
pakankamai rūpestingai el ir rusifikaciją.
Kaip žino sovietintosios Lietuvos bol
sveikatos nesuėda, taip gy
amžiaus.
giamasi su gaunamomis
iš ma, daugelyje Lietuvos vie ševikų partijos centro ko
92 nesulaukę nei 65 metų venimo nesutrumpina, kaip
bazių prekėmis, Kauno ap tų tų maskoliškųjų kolonis miteto prekybos skyriaus
amžiaus.
1 “skanūs” svaiginantieji gė
Gauta žinių, kad kovo limo bažnyčią Kaune. Kau skrities vykdomojo komite
tų yra dar ir šiandien pasi vedėju paskirtas “draugas”
“kvepiantieji” ciga mėn. antroje pusėje specia- ne plačiai kalbama, kad Pri
148 nesulaukę nei 75 met. rimai,
to prekybos skyrius įparei likę.
Šliomkė Maimin. Dabar pa
rai, “macni” kava, šokolaz- linė komisija apžiūrėjo dar sikėlimo bažnyčią raudonie
amžiaus.
gojo kooperatyvus neatidė
Dabar bolševikiškieji mas tiriame, kad Šliomkė gerai
statyti ji okupantai rengiasi paver
123 nesulaukę nei 85 metų das ir kitokie “svieto mar- galutinai nebaigtą
liojant įsirengti savo preky kolių okupantai tais pat ko aprūpino ir savo žmoną Sa
naščiai
”
.
Lepus
ir
palaidus
tautos paminklą — Prisikė sti kino teatru.
amžiaus.
binėse patalpose ir sandė lonistais naudojasi
kolcho rą. Ji paskirta tiekimo ir
gyvenimas žmoniją ėda, ir
liuose
pakankamai
lentynų,
56 nesulaukę nei 95 metų
zų baudžiavai įvesti. “Tie gaminių realizavimo valdy
suės...
kur
galėtų
būti
tvarkingai
sa” praneša, kad Utenos ap bos valdytojo pavaduotoja.
amžiaus.
Jei grįžtumėm prie savo
sudėtos ir laikomos prekės. skrityje
susidaręs kolcho Paties šliomkės rankose yIš tūkstančio žmonių tik
“Sulaukiau nuo Tamstos
bočių sveikų papročių,
jei
zas iš dešimties “darbo val ra visa okupuotosios Lietu
tai 2 susilaukia 95 metų, o
laišką iš taip tolimo krašto Taip pat nurodyta į reikalą
gyventumėm
švariai,
yei
stiečių.” Šie baudžiavos mė vos prekyba, taigi ir koope
Bolševikinės
Lietuvos visai netikėtai.
iš 2000 žmonių tiktai vienas
Man labai daugiau dėmesio kreipti į
kiaušy tumėm gydytojų pa
aukščiausiosios tarybos pir malonu gauti žinias nuo sa švaros palaikymą koopera gėjai išrinko savo pirminin ratyvai.
susilaukia 100 metų.
tarimų, jei visi rūpintumės
ku “tovarišč” G. Laurenov.
mininko pavaduotojas
K.
vo žmonių, nuo savo tėvy tyvų prekybinėse patalpose,
Tiesa, lietuvių tautoje yra kad mūsų vaikučiai nesirgtų
Įdomu atkreipti
dėmesį į
Ką mažas įprasi, tą augęs
Didžiulis įvedė naują bau
nės, nuo mūsų dvasios gy kad vartotojų kooperatyvai
daugiau senių nei pas kitas ir be laiko nemirtų, — tai
Liet. pTiež.
džiavos rūsį
Lietuvos ūki nėjų. Išskirstė mus visus po/ būtų visais atžvilgiais tary- tai, kad iš 10 kolchozininkų atrasi.
tautas, bet už tai vaikų mir mūsų tautos jėgos atgytų.
sudaryti tokie organai: iš
ninkams. Būtent, visiems vy svetimus kraštus iš savo tė-jbinės prekybos pavyzdžiu!
tingumas pas lietuvius yra Tuomet pasaulyje rastųsi ne
rinktas
kolchozo
pirm.,
rams nuo 18 iki 45 metų vynės tie nedori budeliai bob
Taipi
probiemų turi
daug didesnis. Lietuvės mo trys milijonai lietuvių, bet
revizijos ir kitos komisijos.
amžiaus ir moterims nuo 18 ševikai. Jau nebėr mūsų tė
ta sovietinė prekyba: rūpės
tinos, ypač Lietuvoje, daug tris syk tiek.
Ir
visa tai dešimčiai bau
iki 40 metų amžiaus įsaky vynės Lietuvos ir nebematingumas, švara, lentynos ir
gimdo; tačiau kiek pagimdo
džiauninkų administruoti!
Daktaro atsakymai
ta šešias dienas per metus tysim jos, jau mūsų pramin
t. t.
Bet “kapitalistinėse”
tai beveik visus ir išmarina. į klausimus
taisyti kelius. Ūkininkai ga- tus takus mindžios kokie ne
šalyse tie dalykai yra kaž
Todėl mūsų tauta yra ne
Paskutiniuoju laiku GPU
Atsakymas V. ŠI. __ jej li būti priversti taisyti ke dori ir netikintieji žmonės. kaip savaime suprantami!
skaitlinga, lietuvių skaičius
žvalgybininkai pradėjo ma
motina peni kūdikį savo krū lius iki 15 kilometrų atstu Prigyventa mūsų tėvų tvar-J
nesidaugina. Kiekvieno lie
siniai atiminėti radijo apa^
timis, tai tuomet nepatarti mo nuo jų sodybų, jų arkliai panaudojami iki 30 ki-'ka' mūsl) bofi^
šven- širdyje yra, nei šventų mi ratus iš okupuotosios Lie
tuvio patrioto pareiga yra
na duoti jam jokių ekstra
nuoširdžiai susirūpinti, kad
lometrų atstumo
ir ‘«»Uto u> ° » dabar mtodž>oja ir šių gaunu išklausyti. Jau tuvos gyventojų, kad jie ne
vitaminų. Motinos pienas tulietuvių tautos sveikatingu.
.
teršia, jos šventus takelius. trečias mėnuo be šv. mišių galėtų
klausytis
užsienio
.
,
in savyje visus reikalingus sunkvežimiai — iki 60 kilm.
ir
išpažinties
ir
šv.
sakra

mas, pajėgumas ir kultūra1
®
Aš rašau*tuos žodžius ir man
radijo stočių.
kūdikio augimui elementus atstumo. Už kelių taisymą
mentų.
Nežinau,
kaip
čia
bujotų.
ašaros krinta iš akių. Kaip
Moderniškiausi Įrengimai
jokio
atlyginimo nemoka.
bei vitaminus.
reikės
toliau
daryti.
Malo

pagalvoju apie mūsų tėvy
Patyrusios Grožio Specialistės
Lietuvis išgyvenęs 22 me
Atsakymas B.M.J.: — Iš Jeigu kuris ūkininkas nege
nę Lietuvą, prisimenu kaip nu buvo gauti žinia iš Tams
tus, privalėtų susilaukti a- burnos dvelkiąs nemalonus rai atliks savo lažą,
turės
Prieinamos Kainos
tos, kad pasiekėt savo tiks
pie 110 metų. šį faktą pa kvapas, gali būti dėl bet ku mokėti piniginę pabaudą dvi augom savo tėvynėj su bro
lą, nors gal ne visai taip,
Suteikiam Patarnavimą
Lietuviška Įstaiga
matuoju tuomi, kad yra ben rios iš sekančių priežasčių: gubo jo neatlikto darbo ver liukais ir visi buvom dori ir
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kaip
savoj
tėvynėj
Lietu

tvirti katalikai, rodos, kur
kitokiems Bankietams
dra biologinė taisyklė, jog arba tonsilai yra blogi, ar tės dydžio.
Linksmas
Patarnavimas
voj,
bet
linkiu
Tamstoms
abūsi, nors ir toliau tenka
visi gyvūnai gyvena penkis ba nosies gelmėje randasi
Visiems
Oficiozas “Tarybų Lietu kur iškeliauti, bet sugrįžti teity ir susikaupti krikščio
syk tiek kiek reikia jų kau chroniškas
kataras,
arba
va,” komentuodamas
šią ir randi, randi tas pačias nių būrelį ir laimingai, pa
lams subręsti, žmogaus kau dantys yra nesveiki, arba
6321 S. WESTERN AVE.
naują baudžiavą,
pabrėžia, bažnyčias, tą pačią tvarką. sekmingai eiti savo parei
A. A. NORKUS, Sav.
lai subręsta (susiossifikuo- pilve maistas tinkamai nesiTel.: REPubHc 9202
gas.
kad “kelių
gerumas didelę
Tel. Victory 9670
* Mary Sucilla, savininkė
ja) turint 22 metus, taigi virškina. Patartina kreiptis
Taip būdavo ramu Širdžiai.
“Rašau penktą laišką tėrolę vaidina ir krašto apsi
žmogaus amžius turėtų bū pas gydytoją, kurs suradęs
gynime.”
Tenka pastebėti, Nors kada sielai nebūdavo1 vynėn ir jokio atsakymo ne
ti bent 110 metų. Gyvulys nemalonaus
dvokimo prie- ^ raudonoji amija »u8p^
taip ramu, bet nueini į baž-1 gaunu,
galbūt,
bolševikai t'r
savo gyvenimui paskirtuo žastį, tąją priežastį pašalins
— namams statyti, remontuoti ar
jo Lietuvos kelius taip su nyčią, ten pasimeldi, karš-; juos nušovė arba išsiuntė į
sius metus pilnai išgyvena, ir kvapas daugiau nedvoks.
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
gadinti, jog dabar prireikė tai prie Dievo pakeli visas Sibirą, iš Kauno jokių žinių
o protingas — civilizuotas
Atsakymas M.V. — Būki
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
ir negaunu, labai liūdna...
įvesti tikrą kelių taisymo mintis savo maldomis
žmogus ne. Net sarmata! O te ramūs, vėžys nėra lim
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
“Baigsiu rašyti, linkiu vi
baudžiavą.
O keliai, kaip paskui taip ramiai jauties
visgi žmonės privalėtų su panti liga. Daugiau žinių amatyti iš oficiozo komenta širdyje, kaip naujai užgimęs so gero, su pagarba”.
prasti, kad mokslas
kaip pie vėžio ligą patieksiu at
rų, tarnaus Maskolijos kari pasauly. O dabar man nėra
sveikai ir ilgai gyventi
iš skiru straipsniu.
kur pasimelsti. Taip graudu PLATINKITE “DRAUGĄ**
niams tikslams.
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai
globojami ir ligi $5,000 ap
By Irv Tirman
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
5d
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
Thru the Keyhole’

Prisikėlimo Bažnyčią Maskoliai Pavers Teatru

Lietuvoj Nauja
Baudžiavos Rūšis

Pabėgėlės laiškas
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Patarnavimo,
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Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
k. M
Ta
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AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
Iaodieea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Airijos neutralumas
Pastaromis dienomis Jungtinėse Amerikos Valstybė
se lankosi generolas Frank Aiken, Airijos krašto ap
saugos ministras. Jis čia ir airių ir, apskritai, šio kraš
to visuomenės yra maloniai ir iškilmingai pasitinkamas
ir priimamas.

Reikia pasakyti, kad Airijos padėtis visais atžvilgiais
yra labai sunki. Jai tenka labai atsargiai vesti savo
užsienių politiką, nes mažiausias netaktas, tiksli ar ne
tiksli klaida ją gali paversti karo griuvėsiais. Sunku
ir įsivaizduoti, kiek daug tenka sukti galvas atsakomingiems asmenims — vyriausybės atstovams, kad iš
laikyti neutralitetą.
Ligšiol, kaip gen. Aiken praneša, Airija pajėgė iš
laikyti griežtą neutralumą ir apsisaugoti karo. Tokio
nusistatymo laikysis ir toliau. Kaip ilgai pavyks jai
taip laviruoti, tuo tarpu sunku yra pasakyti. Patsai
Airijos karo ministras šiuo klausimu padarė tokį pa
reiškimą :
“Manęs klausia, ar yra galimumų pakeisti mūsų
žmonių nusistatymą link karo. Tokių galimumų nė
ra. Sunkaus patyrimo mokykloj mes įgijom truputį
išminties ir, dėl to, jei mes šiame kare kariausime,
tai kariausime tik tuo atveju, jei būsime užpulti. To
kiose aplinkybėse mes būsime tikri, kad kariaudami
turime aiškų tikslą: ginti savo pačių laisvas demo
kratines institucijas, ginti savo teises naudoti Die
vo duotą mums turtą žmonių kultūrinei ir medžiagi
nei gerovei”.
Tai yra išmintingas pareiškimas, kuris sutampa su
visos airių tautos nusistatymu.
Tokio nusistatymo reikėjo laikytis ir Baltijos valsty
bių vairuotojams, kai Sovietų Rusija 1939 metais rei
kalavo įsteigti karo bazes jų viduje. Juk kiek jau kar
tų Didžioji Britanija spyrė airius užleisti karo reika
lams uostus, steigti kariuomenės stovyklas, bet airiai
aiškiai suprato, kad tai būtų neutralumo pažeidimas
ir dėl to nepasidavė anglų reikalavimams, dėl to, kad
jiems nepasitikėjo.
Raitijos valstybės per greit pasidavė Maskvos už
mačioms, perdaug pasitikėjo Stalino saklžialiežuvavimui.
Suprantama, kad, atmetus Maskvos reikalavimus, So
vietų Rusija būt tuoj puolusi Lietuvą ir kitas Baltijos
valstybes ir būtų reikėję gintis, bet, užtat,
jų pozicija tarptautiniu atžvilgiu būt buvus žymiai
aiškesnė ir pačios tautos būt kitaip jautusios, nes
tada būt žinojusios, kad jų vadai nesidavė būti pri
gautais, protestavo prieš komunistų smurtą, gynė
valstybių neutralitetą ir tautų šventas teises j laisvę
Ir nepriklausomybę.
Grįžtant prie Airijos padėties, reikia pridėti ir tai,
kad ji šiandien turi nelengvai nugalimų finansinių ir
ekonominių sunkumų. Neužmirškime, kad ji iš visų pu
sių yra apsupta. Nekartą jau ir bombos krito ant jos
žemės ir kai kurias vietas apardė. Tačiau lr tai “užsi
spyrusių” airių neišstūmė iš lygsvaros ir nepakeitė jų
nusistatymo.
«
Tenka patirti, kad ir Amerikos airiai, kurie Čia ir
politiniai ir ekonominiai yra stiprūs, remia Airijos
politinę liniją. Kiek žinoma, gen. Aiken iš vietos airių
gauna stiprių užtikrinimų, kad Airija susilauks iš čia
gyvenančių tautiečių ne tik moralinės, bet medžiagi

nės ik tai gausios! garamos*^_______ ,
\

____

Su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu iš numirusių pa
šaulyje prasidėjo didysis fraternalizmo — broliškumo
sąjūdis. Jei ne Kristaus atėjimas, jei ne Jo mokslas,
jei ne Jo kančios, mirtis ir Garbingas Prisikėlimas, apie fraternalizmą ir artimo meilę ligšiol nebūtum gir
dėję. Suprantama, kad to sąjūdžio ir mūsų, lietuvių,
tarpe nebūtų. Neturėtume mes čia, Amerikoje, savo or
ganizacijos — Lietuvių R. K. Susivienymo, savo veiki
mą pagrindusio Kristaus įsteigtojo fraternalizmo ir ar
timo meilės dėsniais. Jei šiandien pasaulis pilnas aša
rų, jei žmonės lyg žvėrys vieni kitų kraują lieja, jei
tiek daug keršto, pagiežos, netikrumų, kas būt, jei Dan
gaus ir Žemės Sutvėrėjas nebūt atsiuntęs žemėn savo
Sūnų nurodyti žmonėms kelius, kuriais eidami galėtų
ir čia, žemėje, laimingai gyventi ir amžinąjį gyvenimą
pelnyti. Žemėje būtų tikras pragaras. Dabar, tiesa, kaip
ir nekartą pirmiau, siaučia karas, nešantis skurdą ir
visokias neiaimes. Bet tai atsitinka, kai žmonės nusi
gręžia nuo Kalvarijos Kalno, kai piktoji dvasia užka
riauja valdovų protus. Bet vis dėlto, ar anksčiau ar vė
liau, Kristaus mokslo šviesa vėl nušviečia pasaulį ir
taika užviešpatauja. Be Kristaus žmonija visada po
tamsybes klaidžiotų.

Kristus teikia ramybę tik geros valios žmonėms. Dėl
to, kam rūpi taika ir ramybė, turi iš vis'ų savo jėgų
dirbti, visą save aukoti, kad geros valios žmonių eilės
didėtų, kad visa žmonija kuo greičiausia persisunktų
Kristaus mokslo išganingąja dvasia. Tam reikalingas
nuolatinis, gyvas visų tikinčiųjų apaštalavimas; tam
reikalinga, kad vadai įtikinančiai kalbėtų minioms apie
Kristaus mokslą ir savo gyvu pavyzdžiu toms minioms
šviestų; tam reikalinga, kad krikščioniškoji artimo mei
le, krikščioniškasis socialinis teisingumas įsiviešpatautų,
kad neliktų pasaulyje nei skriaudikų, nei skriaudžia
mųjų. Tai yra vienintelis kelias, Kristaus kelias, vedan
tis žmones prie teisingos, pastovios taikos, ramybės ir
gerovės.
Mes, lietuviai katalikai, kurie trokštame taikos, kaip
ir kiti krikščionys, savo dalele turime dėtis prie gydy
mo pasaulio žaizdų tais vaistais, kurie sveikatą užtik
rina. Mes trokštame, kad mūsų tėvų kraštas — Lietu
va būtų išlaisvinta iš baisios atėjistinio komunizmo ver
gijos, kad ji vėl būtų laisva ir nepriklausoma, aiškiai
nusimanome, kad to tikslo atsieksime tik tada, kai pa
saulin sugrįš Kristaus teisingumas. Dėl to sąmoningam
lietuviui katalikui šiandien labiau negu kuomet nors
pirmiau reikia pažinti tikrieji keliai, neabejotinai ve
dantieji į laimėjimą.

Kiekvienas Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoje
narys, kuris yra prisiekęs ištikimybę Bažnyčiai ir savo
tautai, šiandien ypač turi stipriai justi savo švenčiau
sią pareigą budėti, veikti, aukotis. Norint pasauliui tai
kos, norint savo tėvų kraštui laisvės, neužtenka pačiam
tik paviršutiniškai savo pareigas atlikti, bet reikia žiū
rėti, kad visi mūsų broliai katalikybės ir lietuvybės
pareigas atliktų. Mūsų ryžtingas, nuoširdus, nenuduotas darbas, gražūs pavyzdžiai — tai geriausia priemo
nė kitiems patraukti į darbą ir pasiaukojimą.
Lietuviams katalikams, trokštantiems savo dalį at
likti taip, kaip šie laikai iš mūsų reikalauja, būtinai
reikia stipriai susiorganizuoti. Kas šiandien iš mūsų nė
ra bent vienos lietuviškos katalikiškos organizacijos
narys, tas nesupranta šių laikų dvasios, tą vargu ga
lima pavadinti sąmoningu lietuviu kataliku. Ta proga
reikia ir daugiau pasakyti: kas iš lietuvių katalikų šian
dien neprirašo savo vaikų prie lietuviškų katalikiškų
organizacijų, nepririša jų prie lietuviškojo katalikiškojo
veikimo ir gyvenimo, tas mūsų tautos ateitį skandina,
žudo.

Ir priminti juk nereikia, kad dabar eina didysis mūsų
brangios organizacijos (LRKSA) vajus. Siekiame gau
ti kelioliką šimtų naujų narių, kad krikščioniškojo fra
ternalizmo sąjūdį padidinti, kad lietuviškąjį katalikiš
kąjį vieningumą sustiprinti, kad savo artimui labiau
būt galima pasitarnauti. Ar atsieksime tą tikslą? Į tą
klausimą atsakykime — TAIP! Kitokiam atsakymui
neturi būti vietos. Mūsų Susivienymas turi augti, mū
sų jėgos turi stiprėti! šie laikai reikalauja dvasios mil
žinų, bet ne nykštukų, organizuotumo, bet ne ištižimo.
Patys būkime LRKSA nariais, tebūnie jais ir mūsų vai
kai, teprisirašo mūsų kaimynai, artimieji, visi sveiki
kūnu ir sveiki dvasia lietuviai! Visus šaukia Bažnyčia
ir tauta į vieningą darbą!

“Šviesa” praneša, kad Lietuvių Sąjungos Brazilijoje
posėdyje nutaria sustabdyti sąjungos organo “Lietu
vio” leidimas. Motyvai — ekonominiai sunkumai, su
kuriais sis laikraštis pastaruoju metu priverstas kovoti.
Teko nugirsti, kad Jf Jurgilas ieškąs būdų “Lietuviui”
surasti lėšij ir jį leisti toliau.

t

(“Draugas”, gegužės 1 d.,
1916 m.).

Airių sukilėliai paskelbė Po Svietą
proklamaciją, kuriąja Airi
ja apšaukiama respublika... Pasidairius
Vokietijos kaizeris rengia
Pas kone visus dabar yra
prielankų atsakymą į Suv. susidarius rokunda, kad vo
Valstybių ultimatumą.... Vo kiečių niekas negali nuga
kiečiai suėmė 5,600 rusų.... lėti. Ypač tai turi išfigeriaVokiečiai Lenkijoje naikina vę patys naziai. Kur jie pa
banditizmą...
suka savo blikskriegą, ten
užplevėsuoja Hitlerio svas
Lietuvos šelpimo komite tika. O veizėkit, kokią grotas Šveicarijoje ragina lie matą gavau iš Brazilijos:
tuvius nesiųsti aukas į Vil
“Cravinhos lietuviai vasa
niaus piliečių komitetą, kurį
rio mėn. 16 d. susirinko pas
valdo lenkai... “Pasirodo, vieną vokietį, kuris turi ra
kad mūsų “broliai” lenkai
dio aparatą ir klausė Lie
su nukentėjusfais lietuviais
tuvos nepriklausomybės pa
visai nebroliškai pasielgia.
skelbimo sukakties minėji
Lietuviams skiriamas aukas
mo ir radio Excelsior, kuri,
jie panaudoja savo tautiš
kaip žinome, rengė “Vyčio”
kiems tikslams. Lietuvių
Choras. Pradėjus giedoti Lie
šelpimas jiems nerūpi. To
tuvos himną, visi lietuviai
dėlei mes patys savaisiais
sustojo. Tą patį padaryti
turėtumėm rūpintis”... Po
jie paprašė ir šeimininką vo
atsišaukimu pasirašo B. Gi- kietį. Vokietis išsyk atsikal
net-Pilsudskis, baronas Sta
binėjo, esą, jis ne lietuvis,
sys Brunovas, kun. A. Vis
jis vokietis, tad jam nereik
kantas, kunigaikštis Przyna,
tų stoti. “Vokietis, ne vokie
kun. Juozas Purickis ir kun.
tis; o himną giedant — at
Vladas Daumantas...
sistok!” — atsakė lietuviai.
MeCorinieko

įstaigose

streikas plečiasi... Darbinin
kai sustreikavo reikalauda
mi žmoniškesnes sveikatai
ir mokesčių sąlygas.... Visi
Chicagos laikraščiai pabran
go nuo 1 cento iki trijų cen
tų...
,

tai į ti dziašrų nekimša vi
sokių sciarvu cik geru mė
sų. Tas ką ci neturi jokios
aidukacijos ir sumanianijos,
tai kimše prikimšči visu sa
vo gaziecu visokioms sciarvoms ką žmonys jų nebeskaito, ba necinka dėl skai
tymo, o ir negardzį.”

Patarimai

i

Vyrai labai dažnai skun
džiasi, kad jų žmonos nieko
“nežino.” Taip buvo ir su
Molio Motiejaus žmona. Ale
jisai surado gerą būdą prieš
tą “ligą.”
— Na, kokią? — paklau
sit.

>

— Jei aš noriu, kad ji ką
žinotų, sako Molio Motiejus,
eidamas gulti parašau rašte
lį ir įdedu į savo piniginę.
Ant rytojaus, nespėju atsi
kelti, o jau ji viską žino.
Padaryk ir tu taip.

Prašau Nesijuokti

— Kas yra? Vakar zupė
buvo persūdyta, šiandie vėl
tokia pati.. — bara trečią
dieną po ženatvės vyras sa
Kas yra gazieta, vienas vo žmoną. Jei vakar buvo
dzūkelis, anot Saulės, taip ptrsūri, tai šiandie reikėjo
kitaip pasielgti.
ištlumočijęs:
— Mano brangusis, vakar,
“Gaziecu, macyc, tai yra
kaip dziašru prikimšči į jų iš tikrųjų, man perdaug iš
dzievaž žino ką ir už gerus sipylė druskos, šiandie drus
pinigus parduodzi. Ridakto- kos įdėjau tiek, kiek reikia,
ris tai kaip tam bučiris; cik tik puode buvo permažaj
tasai turi trupuci razumo, vandens.

Vokietis drauge su visais
išklausė Lietuvos himno
stovėdamas.”

“Vienybė Lietuvninkų” nu
tarė prisidėti su katalikais
prie planuojamos “Tag Day”
rinkliavos Lietuvai.... Town
of Lake kolonijoje Andrius griūdamas sunkiai susižeidė.
Drazdauskas, bandydamas Gyvybė pavojuje... Ciceroje
įšokti į jau einantį gatvėka- mirė gerai žinoma jauna lie
rį nepataikė ant trepu ir tuvė Barbora Baršienė...

A

Alspėjom mįslę
Kopūstas.
Ugnis ir dūmai.
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Prof. K. Pakštas

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką

SUSIRŪPINKIME DAUGIAU TĖVYNĖS REIKALAIS

Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju

Kiekvienas širdį turintis rųjų vaikų krauju ir ašarožmogus sudreba skaityda- mis apsiprausu3 išduos naumas ateinančias žinias iš ją laisvės žiedą.
tėvynės Lietuvos apie vis
Kiti vėl sako: “Praeityje
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
17.
Bendrosios
mokslinio
didėjančias
ir
taip
jau
baiaukojom
ir atstatėm savo
kietijoj 1920 m. Apie 150 La
metodikos pradai. sias kančias mūsų brolių šalį, bet atėjęs priešas visIšvertė Ant. Pauliukonis
bai stambių puslapių. Kny darbo
Lietuvoje. Sykiu kyla mums ką pagrobė. Jei ir dabar išgynuose nebegaunama. Fri- Kaunas, 1933.
(Tęsinys)
bourgo Universitetas šią di 18. Ateitininkų ideologija didesnė pareiga juos kaip laisvinsim ir atstatysim, tai
sertaciją įvertino magna l,askut*n’U laikų formavimo- greičiau išlaisvinti iš krūvi- vėl atsiras naujas priešas,
Dabar vėl atsistojo Grizelda Nikolajevna. Jos vei
no priešo nagų. Visiems, ro- kad pagrobti”. Bet ką gi dacum Įaudė.
si vyksme. Kaunas, 1933
das blykstelėjo kaip ugnis, — tai buvo pirmas kartas,
Būdamas toli nuo lietu
Abi čia paminėtas knygas' 19- I-kduvių tauta ir jos dos, aišku, kad reikės sun rome, kai vagis įsibriovęs į
kai aš jos veide pamačiau raudonumą, — akys kažin i^1
,V 3*'lJ J
kaus darbo ir aukų. Dar te- mūsų namus viską išvagia?
rašydamas 1918 1919 m. St. ugdymas. Kaunas, 1933.
šiuo
momentu
jokiu
būdu
kaip keistai suspindo. Ji būtų buvusi net žavėjamai gra
20: Įvedamoji pedagogikos beina Lietuvai Gelbėti Fon- Gi dirbame, tvarkomės, ryžnegalėsiu patiekti net apy Šalkauskis dažnai sirginėju,
ži, jei ne tas žiaurumo, tikriau, net kraugeriškumo at
do vajus. Svarbu, kad kiek- tamės gyventi ir gyvenam.
tikslio mūsų didži ijo t'iloso- buto nepaprastai suvargęs, dalis. Kaunas, 1935
spindys.
fo veikalų sąrašo Savu lai- skurdžiai gyveno ir skundė-Į 21. Bendrieji pedagogikos vienas geros valios lietuvis Taip turime elgtis ir dabar— Draugai! — sušuko savo skambiu balsu. — Tuo ku tai galės patiekti arti- si negalįs tų veikalų tinka- pagrindai. Kaunas, 1936.
tą atjaustų ir savo auka pri- tiniuose tėvynės reikaluose,
tarpu, kai vieni, viskuo pertekę ir turtuose paskendę vi mesnieji jo šakai mokslinin-! mai paruošti, pagal visą jo
22. Lietuviškoji filosofijos1 aidėtų. .
Randasi ir tokių, kurie
sur bizdinėdami težino tik “leisti laiką” ir savo pilvu kai. Darau, ką šiuo metu mokslinį stropumą.
sako:
“Aukojom pereito ka
terminija. Kaunas, 1938.
Besisukinėjant po žmones
tesirūpint, kai vienems tereikia tik pirštą pajudinti, kad
4. “Logos” filosofinis žurČia paminėtų veikalų tar- tenka išgirsti daugiausia, ro metu, bet niekas tų aukų
galiu padaryti, šiek tiek pri
visko turėtų, ko tik nori, tuo pačiu metu kiti turi nuo
ypatingai pažymėtini -tai ką “Perdaug didelis negavo arba gavo tie, kusilaikydamas chronologinės nalas spausdino ilgą eilę Pe
ankstyvaus ryto iki vėlaus vakaro su pūslėtomis nuo
stambių prof. Šalkauskio “Sur les confins de deux smakas prarįjo mūsų tėvy riems nereikeJ°”- Cia» Sal*
tvarkos.
darbo rankomis ir sulinkusiais pečiais dirbti ir dirbti;
1. Pirmieji stambūs filo straipsnių pradedant 1922 mondes”, "Tautybė, patrio- nę Lietuvą, tai kas gi ją iš ^aU kl°Sa valia, arba perdirbti bjauriose, prasmirdusiose, prirūkytose lūšnose ir,
..
! trinas ir lietuvių tautos pa- jo nasrų beištrauks”. Tiesa, mažas dalykų žinojimas. Iš
sofiniai Stasio Šalkauskio m.
galop, didžiausiam skurde mirti. Vienų vaikai niekuomet
5. “židinys’ dar daugiau šaukimas ,
\ isuomeninis didelis kraugerys ją pagro- amer^k*e^^ lietuvių aukų
straipsniai pasirodė “Drau
nežino, kas yra darbas, vargas ir rūpesčiai, tuo tarpu
jo straipsnių atspausdino auklėjimas”, “Ateitininkų i- b^ geį į- istorijos matome, ^uv0 Pala*komas atatinkagijoj”, rodos, 1911 m. ir at jo
kitų — jau iš pat mažens yra pasmerkti visą amžių pū
kreipė į autorių redakto pradedant 1925 m. Jų dau deologija paskutinių laikų kad įr praeityje pasaulis y- mos *staigos’ kurios dirbo
už Lietuvos
ti kalėjimuose, ėsdami džiovą, valkiotis, mirkti alko
" ‘ ‘ laisvę. Lietuvos
riaus kun. A. Dambrausko gumas buvo lietuvių kultū formavimosi vyksme”, “Lie- ra turėjęs panašių krauge.
holy ir dirbti, dirbti, dirbti tiesiog kūną ir sielą žudantį ir skaitančios šviesuomenės ros ir tautos auklėjimo klau tuvių tauta ir jos ugdymas rjų get
gaiybė griuvo ir kariuomenė buvo rėdoma,
darbą....!
simais.
ir Lietu\iškoji filosofijos anį
grįuvėsių kūrėsi nau ginkluojama ir gydoma už
simpatingą dėmesį.
Taip ji tokiu tonu šnekėjo dar ilgą laiką. Iš kiek6. “Naujoji Romuva” ir terminija”. šie jo veikalai jos valstybės. Ne kitaip bus amerikiečių aukas. Gavo ir
2. “Sur les confins de deux
vieno jos žodžio tryško neapykanta, keršto ir kraujo, mondes.. (Ant dviejų pasau. gi nemaža jo straipsnių yra liečia specifiškai lietuviškus ir dabar. Šių dienų krauge pavienės šeimos. Tik jei ne
geismas.
mokslo ir kultūros klausi riai patys per save supus visi ar neužtektinai gavo,
lių ribos), 1919 m. išleista gavusi.
7. 1937 m. vėl pradėjusio- mus. Juosna sukrauti galin- bei sau sprandus nusisuks. tai dėl to, kad daugiau buvo
— Kerštas visiems! Kerštas visiems buržujams, sto Šveicarijoj, apie 200 pusi.
rapilviams ir visko priėdusiems, visiems turtingiesiems j Knyga gvildena lietuvių kul- je eiti “Draugijoj” prof. St. gos minties turtai visuomet Mūsų tėvų žemelė savo geNukeltas Į 6 pusi.)
turės
didžiulės
vertės
mūsų
Šalkauskis
dažnai
rašė
sta

ir parazitams! Kai tik darbininkai paims valdžią į sa tūros problemas, nepapraskylančiai tautai, kuri pilno f
vo rankas ir galės visiems keršinti, jie atkeršins ne tik tai įdomioje šviesoje ryški- mbių straipsnių.
jo
savo žodžio pasauliui dai
8.
Kultūros
filosofijos
DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR
už save ir už savo vaikus, bet taip pat už savo tėvus ir na Rytų ir Vakarų įtakas
'
nepasakė.
Daugelis
ateities
GRAŽIA IŠVAIZDA!
lietuvių kultūrai ir sinteti metmens. Kaunas, 1926.
tėvų tėvus! Mirtis visiems jiems, mirtis!
9.
Lietuvių
tautos
ūgdymintytojų
turės
grįžti
prie
Tai pasakius, ji atsisėdo, bet paskum, po kelių se nės lietuvių kultūros užda
vinius. Plačiau ten paliesti mo uždaviniai. Kaunas, 1926.' ty gaivastingų versmių, kukundžių atsistojusi, vėl šaukė toliau:
10. Racionalė mokyklų or- rios trykšta iš mūsų bran— Ir mirs jie ne paprasta mirtimi, bet mirtimi Ad. Mickevičius, K. Čiurlio
baisia, pilna kančių, jie turės išlašinti lašas po lašo nis, Jakštas-Dambrauskas ir ganizacijos sistema. Kaunas, gaus filosofo veikalų, kaa
gautų ten įkvėpimo ar pa
visą savo kraują, taip, kaip jie per amžius kad spaudė Vydūnas. Prof. J. Ereto 1927.
stovesnės
bazės tautinės kul
Gaminome Piritas tiktai iš
11. Filosofijos įvadas. Projį iš darbo žmonių! Jūs turite juos nukankinti, išskersti, nuomone, jokia kita knyga
dantistų receptų.
tūros
problemoms
toliau
Kaunas,
nepajėgia
taip
giliai
ir
aiš-j
pedeutinė
dalis,
išžudyti!
0(1
OU-nų
Išmėginimui.
Jei
nrhūsih- pilnai patenkinti. tai
gvildenti
ir
spręsti.
kiai
išryškinti
svetimtau1928.
Jos žodžiai man padarė baisų įspūdį. “Ji, matyti,
sutf rų/.iiiame
kiekvienų Įmo
kėtų renių.
12.
Tautybė,
patriotizmas
čiams
lietuvių
ir
lenkų
isto

Kazys Pakšlas,
tikra pasiutėlė,” galvojau sau. Bet pačiai terūpėjo tik
t
Taisome ir pci-dirluimv senas
ir
lietuvių
tautos
pašaukirinio
ginčo.
Labai
gaila
kad
Univcrsity
of California?
vienas dalykas — kaip galėčiau kuo greičiausiai iš čia
l’l KlTV
pleitas. — Mėnesiniai niokesP. Johnson. Pre». čiai. 1 dienos patarnavimas.
ištrūkti. Tačiau nebuvo kaip, nes mano vienos išėjimą ®i knyga pasidarė tik anti- nlas. Kaunas, 1928.
Los Angeles, Cal.
VALANDOS:
13. Jaunuomenės idealizbūtų beregint visi pastebėję.
kvariatu retenybe, o reikėA.A.A. Dental
Laboratories
Tolimesni Ofisai:
INC( >ltPOI<ATBl'
jo rasti lėšų ir išleisti antrą mas ir modernieji šokiai.
liiilttuiiMia 1’lrilų Gsmiuimu l^tbumlurija Ptinnulyje
Kasdie iki 8 vai. v
Po Grizeldos Nikolajevnos išėjo kalbėti vienas stu jos laidą bent tuzinu Euro Kaunas, 1928.
1555 Miluankee Avenue — Tel. AltM. 5550
Vidumi. Ofisas;
202 Komli State Street — Tel. ,VKK. 4630
dentas, iš veido labai panašus į Kristų. Jo veidas švie pos kalbų.
14. Fizinis lavinimas ir
Kasdien Iki 6 vai. IN3I Irvine Park Itoiilevarri — Tel. PAI,. 1227
Antrad ir Ketvirtad. I bo. bid«------ IOI E. 47tli
St.—Tel. ATL. 0HH0
tė tiesiog nežemišku giedrumu; tai buvo veidas idealis
iki 7-tos vai. vak. 1
Nortli Side — 4731 Broadvvay.
3. “L’ame du monde” (Pa tikslai. Klaipėda, 1928.
to, svajotojo, žmogaus, kuris apie tikrovę visai nieko ne saulio siela) tai jo dakta
15. Skautai ir pasaulėžiū
išmano, kuris gyvena tik savo svajonių pasauly. Jis kal riškoji disertacija apie pa ra. Kaunas, 1930. ,
Ylakių bažnyčia dėl įvykių
bėjo kiek dusliu balsu. Iš viso ko buvo matyti, kad su saulio sielą VI. Solovjovo fi
Vasario
16 d. proga visiškai
16. Visuomeninis auklėjisirinkusieji jį nepaprastai gerbė. Jis pirmiausia kreipėsi losofijoj. Išleista, rodos, Vo- mas. Kaunas, 1932.
(9
uždaryta.
į priešakinėje eilėje sėdinčius darbininkus.
— Draugai, — tarė jis, — pasaulyje yra daug so
cialinės nelygybės ir neteisybės', bet niekur ji nėra to
kia didelė ir baisi, kaip mūsų Rusijoj. Čia visi žmonės
yra padalinti į du nelygius luomus: vienas valdo ir lė
bauja, o antrąjį valdo. Valdomiesiems tėra skirtas tik
vienas gyvenimo tikslas — dirbti didžiausiam skurde ir
Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos
literai liros ir poezijos rinkinių. Dahar komunistų v aldžiai
tamsybėse tiems, kurie juos valdo....
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
Jis, kaip ir Grizelda Nikolajevna, savo kalbą baigė
jų dar lieka.
šūkiu ir reikalavimu atkeršinti už tuos ilgus metus, iš
laikytus tamsybėse, už nežmonišką darbo žmonių engi
LITERATŪRA
mą ir išnaudojimą ir visas kitas nuoskaudas, kurias dar
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........$1.00
ŽEMAITES RAKTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
bininkai, proletarijatas, turi iškęsti.
•LIETUVIŠKOS i’ASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Aš pasižiūrėjau į darbininkus. Jų veidai rodė, kad
Basanavičius, 260 pusi....................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.00
jie buvo labai susijaudinę; jie tik nervingai gniaužė ran
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
komis' savo kepures, o iš jų akių spindėjo kerštas ir ne
tarpis — 1918-1921 m.į, 240 pusi................................. $1.00
V.
KRE
VES RAsTAI, I t., Sutemose-I’asakos ir Dainos. $1.00
apykanta. Tą pačią minutę atsidarė durys ir į vidų įbėVARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .................................................................................. $1.00
go persigandusi kažin kokia suodina moteris, kuri ka
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. 2adcikis, I t,
žin ką šna.'žtelėjo Grizcldai ir Gvozdiovui.
(1914-1916 m.) .................................................................... 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
— Draugai, — prabilo pastarasis, atsistojęs, — apie
Prabočių Anūkus, Iliustruota, 130 pusi......................... 75c
mūsų susirinkimu suuostė policija ir gali čia pasirodyti
EILĖRAŠČIAI
kiekvieną minutę. Prašau visus kuo greičiausiai išsiskir
styti, tačiau ne pro priešakines duris, bet per moterų
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi. ................................................. -.............................. $1.00
miegamąjį.
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 239 pusi........................t.................................... $1.00
Aš persigandus pasižiūrėjau į jį, bet jo veidas bu
1 JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, l30 pusi............................... M
vo visiškai ramus, o akys tebe spindėjo vidaus ugnimi.
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
Tuo pačiu momentu atsiminiau savo plotiną ir jai duo
(!)
J. šlapelis, 90 pusi ...................................................................50
tąjį žodį, kad neisiu į jokį uždraūstą susirinkimą, ir įsi
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................... 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi ....................................35
vaizdavau, kas būtų, jei čia mane dabar imtų ir suBolševikamsužėmus Lietuvą, tapo išsklaidyta mūaų gražioji kariuomenė, kurios $ gamtos prilyginimai LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
,
i
. - . .
J
'-VDr. K. Van
V8" rlrr
MnilAn ......................................................... 35
der Meulen
aVcštuotų. Visi beregint apsivilko paltais ir Išgarmėjo gražios dainos
skambėjo po visą Lietuvą, šiomis dienomis ‘Darbininkui’ pavyko gauti M. meile, m. G
i
Gustaičio,
1914 m............................................................... 25
pro duris, pro kurias prieš tai buvo įėjusi Grizelda Niko Lietuvos Karo Mokyklos porą labai gražių, jaudinančių kiekvieno lietuvio širdį rekor- I« BKEKsTA, M. Vaitkus, 1915 m........................................................ 25
lajevna. Galop ir ji priėjo prie manęs ir tarė įsakom’’ dų. Nr. 94 — “MARŠ, MARŠ KAREIVfiLI ir “GELEŽINIO VILKO MARŠAS”, šis re- M
kordas parsiduoda po 50c. Nr. 117 — “KU R LYGŪS LAUKAI” ir “SUTEMS TAMSIO
tonu:
JI NAKTUŽĖ”, šio rekordo kaina 75c. Plokštelių skaičius yra apribotas. Kas norite
— Eikit šen, eime!
jų įsigyti, prašome tuojau kreiptis į “DAR BININKĄ”, 366 W. Broadtvay, So. Boston, $ 2334 S. Oakley Avė.
ChlCagO, III.
Mass. Su užsakymu prašome prisiųsti ir money orderį ar čekį, pridėdami 15c per-] Rj|

(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)

Svarbiausieji
prof. St. Šalkauskio
veikalai

joj Uždaryta Ylakių
Į Bažnyčia

$ KNYGOS! KNYGOS!

PALIKO

PAMINKLĄ

Kur Lygūs Laukai, Snaudžia Tamsus Miškai...

"DRAUGAS"

(Bus daugiau-)

\\ siuntinio išlaidoms padengti.

I
DRATTGAS

n

Ketvirtadienis,

SENSACINGI TEISMAI PRIES JĖZUITUS

A.

- 2,000 guldenu tam, kas įrodys "kreivą
jėzuitišką mokslą". - Grafas, kurs po 14
metu pabėgo iš jėzuitą. - Bylos universitete
ir teismuose, kuriomis domėjosi pasaulis. Ar jėzuitu dėsnis - "tikslas
pateisina priemones?"
šiemet jėzuitų ordenas premija — 1000 guldenų,
švenčia 400 metų nuo savo tais laikais didelė pinigų suįkūrimo. Jėzuitų darbai švie ma.
timo srity, jaunuomenės auk
Tada tėvag Roh būdam.aa
Įėjime, spaudoje, religinėje j-jajes mieste, prieš daugelį
akcijoje, misijose ir t.t. dau- profesorių ir studentų pageliui gerai žinoma. Tačiau; kartojo anksčiau paskelbtus
mes dar kartais išgirstame, pUnktus, pridėdamas dar ir
su panieka išsitariant apie trečią — Halės teisių fakuljėzuitiškumą, girdime prie- tgtą, kuriam taipgi galima
kaištus būk jie skelbę, kadi įteikti minėtus apkaltinimus
tikslas pateisina priemones., prįe§ jėzuitus.
Šiuo klausimu pamirštoji
Po šito pareiškimo daug
praeitis mums turėtų daug
kas nutilo. Visgi atsirado
ką pasakyti.
protestantų
dvasininkas,
Tėvo Roh du garsieji
kurs ryžosi laimėti paskir
punktai
tąją premiją. Tas žmogus,
Persikelkime į pereito pavarde K. K. L. Muureris
šimtmečio Vokietiją. 1852 raštu pristatė savo sampro
metais Frankfurte prie Mai- tavimus Heidelbergo fakulno jėzuitai vedė misijas. At- tetui, bet mokslo žmonėms
sirado žmonių, kurie tame nebuvo kas veikti su tuo jo
mieste pradėjo raštu ir žo- darbu ir taip nei jam, nei
džiu skleisti mintis, būk pa- kam kitam nepavyko įrodygal jėzuitų “kreivą mokslą” ti, kad jėzuitai yra kada
tikslas išteisinąs priemones skelbę jog tikslas pateisina
priemones. Ištisus 20 metų
ir t.t.
tie 1,000 guldenų laukė sa
Sužinojęs apie tuos prie vo paėmėjo, iki Roho mirkaištus misijų vedėjas jė- tieg ir nesulaukė.
zuitas P. Roh įlipo į sakyk
lą ir paskelbė tuos du punk- Nauja premija
tus: “1. Jei kas Heidelbergo
1890 metais premiją vėl
arba Bonos universitetų tei- atnaujino kun. Richteris,
šių fakultetuose nurodys jė- Duisburge,

PRANCIŠKUS DIJOKAS
(DYEK)
K>%.: 7224 W. 5Mtl» St.,
šunimi t, llliiu>is

Kunigas Klebonas Aleksandras Skripka

ROLLS A. B. C. 300

William Hoar, Chieago
salesman, who rolled 300 in
American Bovvling congress
at St. Paul, Minn., for ninth
perfect game in 41 year history of the meet.
skelbę, kad tiklas pateisina
priemones. Gal jis buvo no
rėjęs pateisinti savo pabė
gimą iš jėzuitų, gal norėjo
pažeminti vienuolyną, kurs
buvo ne pagal jo skonį, bet
nieko iš to neišėjo. Grafas
Hoensbrochas galutinai pra
laimėjo. Taip ir nepavyko
nei prieš mokslo žmones, nei

o 1903 metais. P™* ‘į8™*.

Mirė Šv. Kryžiaus Ligoninėje, balandžio 27 d.,
1941 m., 8:30 vai. vakare, sulaukęs 74 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Ža
garės parapijos, Pabalių kaimo. Įšventintas į ku
nigus 1891 metais.
Paliko dideliame nuliūdime: pusbrolius, Kun.
Kazimierą Skripką ir Kun. Juozą Skripką; pussese
res, Seserę Marią Anthony ir Juozapiną Širvyd;
Lietuvoje paliko seserę Oną ir kitų giminių ir labai
daug draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas klebonijoje 4557 So. Wood
St. Ketvirtadienį, gegužio 1 d., 7:00 vai. vakare kū
nas bus perkeltas į Šv. Kryžiaus Bažnyčią.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužio 2 die
ną. 10:30 vai. ryto bus atlaikytos iškilmingos ge
dulingos pamaldos už velionio sielą Šv. Kryžiaus
bažnyčioj, o po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserys, Sesuo, Bro
liai Kunigai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, telefo
nas YARds 1741.

Mm bul. 30 d.. 1941 m..
2:30 vul. ryte. sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo Ift Ši
lalės parapijos. Amerikoje Iš
gyveno 38 metilą.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Oną ( Mažonaitę); (luk
teri (Jių lat Bros,- ir žentą
Jurgi: sūnų Petrą ir marčią
Oną lr sūnų Juozapą; anūką
Petruką; puabrolj Juozupą Dljorą; ftvogerkaa Kotryną 81nionavlčlenę,
Petronėlę
Pankauskienę, Moniką Jakunienę;
švogerj Juozapą Mužonaitj ir
kitas gimines ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas Rudžians
koplyčioje: 668 W. 18th St.
Laidotuvės Įvyks ftefttud., ge
gužio 3 d. Ift koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas ) Die
vo Apveizdos parap. bažnyčią,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti ftlose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Su
ims, Marčios, Anūkas, Pusbro
lis, ftvogerkos, švogerts, Giminės.

Laidot. direktorius J.F.
džius. tel. CANai 6174.

Ru

geg.

IV 1941

t

LEOKADIJA BAGDONIENE
(;m> tėvai* Gajauskaitė)
Mirė bai. 30, 1941. 9:30 vai.
ryte, sulaukus 69 m. amžiaus.
Gintus Lietuvoje.
Kilo ift
Gaurės parapijos. Tauragės ap
skričio, Dargaičių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
5 dukteris — Oną Parotą;
Konstanciją Paplauskas ir žen
tą Ptjufta. Murijoną Schuster ir
žentą Prancišką,
Eleną Bullcek ir žentą Rudolph, Kata
riną Plelc ir žentą David; 9
anūkus;
sesers dukter)
Ortą
Šidlauskienę Ir Seimą; sesers
sūnų Joną Vftnčhj Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų; o Lietuvoje paliko se
seris. brolius ir kitas gimines.
Velionė priklausė prie Auš
ros Vartų Vyrų lr Moterų D-jos.
Kūnas pašarvotas namuose;
2340 Wcst 23rd Street.
laidotuvės (vyks šeštad., ge
gužio 3 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėta j Aušros
Vartų par. bažnyčią, kurtoj jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą.
Po pamaldų
bus nulydėta j Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Dukterys, Žentai.
Anūkai, Sesers Vaikai, Giminės,

laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. YARds 1138-39.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Širdingos Užuojautos Žodis
reiškiamas A. a. Kun. A. Skripkos pusbroliams:
Kun. Kazimierui Skripkai, Kun. Juozui Skripkai,
pusseserei Seselei M. Antonijai, pusseserei Juzei
Sirvid, ir seserei Onai Lietuvoje. Lai Augščiausias
Dievas suteikia kantrybės pergyventi liūdėsio va
landas. O Tau, brangusai klebone, prieteliau ir pa
tarėjau, lai Galingasis suteikia linksmybės danguje.
Čepulių Šeimyna.

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

fti

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

h

Nuoširdžios Užuojautos Žodis
rodyti, kad jų šmeižtai turi
parlamento atstovas Dasbareiškiamas A. a. Kun. Aleksandro Skripkos pusbro
nors kokį pagrindą.
y?
chas savo kalboje Rixdorfe
liams: kunigams Kazimierui Skripkai ir Juozapui
Tie faktai reikšmingi. Jei
Skripkai, pusseserei Seselei Pranciškietei Antonijai
taip pasakė: “Aš užmokė
i dabar dar kas drįstų tvirir pusseserei Juzei Sirvid. Lai Augščiausias suteikia
siu 2,000 guldenų kiekvie
tinti, kad jėzuitai turi, kad
jums kantrybės pergyventi šias skaudžias valandas.
nam, kurs įrodys, kad jėzui
jie skelbia taisyklę, jog tiks- j
O Tau, brangusis klebone, dvasios vade, organiza
tų raštuose yra taisyklė
toriau ir amžinas nary, kuris daug širdingų pa
las pateisina priemones, tai
“tikslas pateisina priemo
tarimų teikei mums, melsimės, kad Gailestingasis
žinokime, kad tokie žmonės
nes”.
Dievas
Tavo sielai suteiktų amžiną ramybę.
ne tik nepažįsta jėzuitų, bet
Labdarių Sąjungą, 1 Kuopa.
Bylas kelia pabėgęs
nė nežino, ką jėzuitų prie
iš vienuolyno grafas
šai yra darę norėdami šį
Pažadėtus pinigus pasiry- priekaištą jėzuitams primesUŽUOJAUTA
žo laimėti grafas P. Von U’ bet teismai atskleidė, kad
AMBULANCE Dieną ir Naktį
tai
buvo
tik
negražūs
prasi

Hoensbroechas. Jis net 14
Šioje liūdėsio valandoje A. a. Kun. Aleksandro
metų buvo išgyvenęs jėzui manymai ir šmeižtai.
Skripkos pusbroliams kunigams Kazimierui ir Juo
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
(Plačiau apie tai yra pa
tų vienuolyne, bet vėliau iš
zapui
Skripkoms,
pusseserei
Pranciškietei
Seselei
20 metų laukė paėmėjo
Tek YARDS 1741-1742
jo išstojo. Per tiek metų bu- rašyta knygelėse: “Das alte
Antonijai, pusseserei Juzei Sirvid, ir seserei Onai
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Jėzuitus šmeižti, tai daug
,
... ....
.. vęs vienuolyne lis galeio su Lied-Der Zvveck heiligh die
Lietuvoje
reiškiame
nuoširdų,
gilų
užuojautos
žodį.
Tel. LAFayette 0727
kas sugebėjo, bet kai po ši-i ... . .
, ,,
....
_.
. . sekti viską, ką blogo jėzui Mittel” ir “Dasbach gegen
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytais.
Šv. Kryžiaus Parapijos Komitetas.
to pareiškimo reikėjo
kalbėję ar'darę^At-1 H'oen8broech” 1 ir 11 dali8’Iš Stoties WH1P (1520), su P. Šaltimleru.
mokslo žmones, prieš profe
K.
J.
Prunskis
sidėjęs rinko visokią medžią-1
sorius įrodyti šmeižtų tik-1
gą ir iškėlė bylą Triero pro
rūmą, tai... neatsirado nei■
vincijos teisme, reikalaudaUŽUOJAUTA
vieno, nors buvo. paskirta
;mas, kad teismas pripažin-i
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
Reiškiame gilios užuojautos žodį Kun. Aleksan
į tų jo įrodymus prieš jėzui-j
dro Skripkos pusbroliams kunigams Kazimierui ir
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
Susirūpinkime daugiau tus pakankamais ir nuspręs
Juozui Skripkoms, pusseserei Seselei Pranciškietei
tų, kad Dasbachas Jam turi
M. Antonijai, pusseserei Jozefai Sirvid ir seserei
tėvynės reikalais
Onai Lietuvoje iš priežasties mirties brangiojo ir
sumokėti skelbtą premiją —
mylimo kun. Skripkos ir mūsų nuoširdaus dvasios
2,000 guldenų. Tačiau Das(Atkelta iš 5 pusi.)
vado, kuris daug širdies įdėjo, kad mūsų organizaci
prašančių pašalpos, negu bachas sugriovė visus grafo
ja išaugtų viena iš didžiausių. Lai Augščiausias
buvo aukų.
Hoensbroecho įrodymus. Tri
Dievas suteikia Jo sielai ramybės. Jo nuoširdžius
R
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
Tad nereikia ieškoti be ero provincijos teismas 1904
žodžius ir patarimus niekad nepamiršime.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
reikalingų priežasčių, o tik m. kovo 31 d. Hoensbroecho
Giliai liūdinčios — Moterų Są-gos 21 kp. ir Narės.
suvienytomis jėgomis dirbti reikalavimus atmetė. Bet
I. J. ZOLP
ALBERT V. PETKUS
1646 VVest 46th Street
už šviesesnę tėvynės ateitį. grafas Hoensbroechas ran
4704 So. VVestern Avenue
Tel. YARds 0781-0782
Tel. LAFayette 8024
Imkime pavyzdį iš kitų tau kų nenuleido. Jis dar patai
tų, kad ir iš lenkų, žiūrėki sė savo įrodymus ir iškėlė
P. J. RIDIKAS
ANTANAS M. PHILLIPS
3354
South
Halsted Street
me, kaip gausiai jie aukoja naują bylą aukštesniam teis
3307 Lituanica Avenue
Skyrius: 710 W. 18th St.
Nuoširdžios Užuojautos Žodis
savo tėvynės išlaisvinimui. me Koelne. Byla baigėsi 1905
Tel. YARds 4908
Visi Telefonai: YARda 1419
reiškiamas A. a. Kun. Aleksandro Skripkos pusbro
O juk mes neturime ir ne m. balandžio 2 d. ir teismas
LACHAVVICZ IR SCNAI
liams: kunigams Kazimierui Skripkai ir Juozapui
ANTHONY B. PETKUS
norime būti prastesni už len pripažino, kad jam nepavy
2314 VVest 23rd Place
1410 South 49th Court
Skripkai, pusseserei Seselei Pranciškietei Antonijai
kus.
E. ko įrodyti, jog jėzuitai būtų
Tel. CANai 2515
Tel. CICERO 2109
ir pusseserei Juzei Sirvid. Lai Augščiausias suteikia
42-44 East 108th Street
6812 So. VVestern Avenue
jums kantrybės pergyventi šias skaudžias valandas.
Tel. PULIman 1270
Tel. GROvehiU 0142
O Tau, brangusis klebone, dvasios vade, organiza
•AKT, IXD. LAIDOTUVIŲ DUKTOAIAl
toriau ir amžinas nary, kuris daug širdingų pa
S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVIČIUS
KELNER - PRUZIN
tarimų teikei mums, melsimės, kad Gailestingasis
3319 Lituanica Avenue
4348 S. Califomia Avė.
*«rlatulM Patamarimai — MoUria paUnuaJa
Dievas Tavo sielai suteiktų amžiną ramybę.
Tel. YARda 1138-1139
Tel. LAFayette 3572
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Sv. Kazimiero Akad. Rėmėjų, 1 Skyrius.

zuito parašytą knygą, ku
rioje pagal fakulteto nus
prendimą bus tilpusi begė
diška taisyklė “Tikslas pa
teisina priemones” tokiuose
ar panašios reikšmės žo
džiuose, — tai pagal fakul
teto nusprendimą tos kny
gos nurodytojui aš užmokė
siu 1,000 guldenų. 2. Kas gi
nepriparodydamas žodžiu ar
raštu primes jėzuitų ordenui aną begėdišką mokslą,
— tas bedoris šmeižikas”.
1,000 guldenų ištisus

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotim Direktorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i

I

Ketvirtadienis, geg. 1, 1941

Įu

DRAUGAS
RYŠIUM SU GALVIJU AUGINTOJO MIRTIMI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Chicagiečių komitetas pasirengęs priimti
reta svečią

Prez. Antano Smetonos
Bankietas

CLASSIFIED
NAMAI, PARMOS IU BIZNIAI
Kreipkitės j mus, kurto norite pirk
ti, greitai parduoti arba išmainyti
k ų. tiktai turite, 'taipgi statome nau
jus namus.
Priimsime Jūsų aeuų
I riaiuų j mainus. Taisome senus na
mus.
ApskuiciavimaM veltus

Sekmad., Gegužio 4 d., 1941/
Palmer House Viešbutyje
MARUI UI I E PAIUUi
Bilietus dabar galima įsi i BAKGti.d
IK APYI.1AKKJK
per
Prezidentas Smetona ir jo Šiaurinei
Amerikai,
Mūriniai bunguiuwb, kainos nuo
gyti sekančiose vietose:
l $4500 ir aukščiau, 6 dirfiniai ibouO
žmona atvyksta Chicagon NBC radijo stotis (Biue
ir aukščiau, 14 keturtiečiai $li,5(»i»
J. Mackevičius, Standard ir
uukščitfu. 7—10 fletų 421,500 ir
gegužės 2 d. Prezidento at Netvvork), gegužės 4 d. 6:45
aukščiau 12—būmlavų
namų nuo
Fed.
Savings
and
Loan
Ass.,
44500 ir aukščiau. 17 medinių ka
vykimu yra susirūpinę ir vai. vakare, iš Palmer vieš
Kainos nuo $2700 ir aukš.
Sacramento ir Archer Avė., ndžių.
lr namai gal.ma pirkti ant lengvų
lietuviai ir nelietuviai. Šitą bučio, Chicagoje.
įšmokčjiuų. Kreipkitės pas:
VIRginia 1141.
vaizdžiai parodo pats Ko Garbės svečias padarys
CHARLES P. SIKORSKIS,
Dominikas Kuraitis, Milda
COMPAN V,
mitetas — jis susideda iš vizitus Illinois valstybės gu
#921 bo. Westcrn Avė.
Buick
Sales,
907
W.
35th
St.,
visų lietuviškų srovių žmo bernatoriui, Chicagos mies
KEPU bite 8713; V u karuis Prospect
01 <«.
LAFayette
2022.
nių, skaičiuje virš 100, ir to majorui, diecezijos arki
PARDAVIMUI NAMAS
Joseph F. Budrik, 3009 S.
yra apdekoruotas nepapras- vyskupui ir kitiems atitin4 lietui po b auiuoarius. Geroj vie
Halsted St., YARds 3088.
loj. Arti oažnyčios, mokyklos ir gattai sudėtingu ir reikšmingu kamiems asmenims, arba
vekanų linijos. Baudos 41U0.00 j mė
p-nia
Ona
Kiras,
3261
S.
nesi. Kabai pigi kaina Lietuviui bua
garbės narių sąstatu, susi- reikšmingoms įstaigoms,
{"Draugus" Acme telephoto)
duodama, Duotumu.
K-reipkilos paa
įninku ant 2-tro aukšto iš u z pa
dedančiu iš Illinois valsty- Prezidentas ir jo žmona
Houston, Tex., apartamentiniuose namuose rastas nušautas galvijų augintojas Frank Halsted St., VICtory 0353. sa,
Draugas, 2334 So. Oakley šalio. 10753 saadn U a baslį Avė.
bės gubernatoriaus Dwight,bus priimti Chicagoje ne Dew (centre). Policija kaltina Miss Lucyle Richards (dešinėje), covvgirl ir aviatorę.
IŠSIRANDI UJA KRAI'TU V.V
tVestsidėje išsiranduoja krautuvė su
H. Green, Chicagos majoro tik lietuvių, bet ir kitatau Ji sulaikyta. Kairėje yra Mrs. Grace Collins, kuri, sakoma, buvusi apąrtamente kai Dew Avė., CANaI 8010.
3-jų kambarių pugyvemmu. Mūri
J. P. Rakštis, 1900 S. Ha! nis namas. Gera vieta Llųuor krau
Edward J. Kelly, Lietuvos čių. Šiuo reikalu Komitetas nušautas.
tuvei.
sted St., CANaI 9114.
M. KRAI J ALIS, 1943 W. Cermak
konsulo Petro Daužvardžio, jau turi kelioliką prašymų,
Rd., Ciningo. Illinois.
Naujienos, 1739 S. Halsted
pirmojo Amerikos lietuvio tačiau jis juos atideda ir
prašomi neatidėliojant grąCICERO UARUENzlb
:zinti pinigus ir neparduotus
, *
■ St.,’ CANaI 8500.
Parsiduoda 2-jų fletų. 5 ir 6 kamb.
Praloto Mykolo L. Krušo, palieka iki po iškilmingojo
nesenas mūrinis namas. Kotas utixl25
lilripflia
Vanagaitis, 6755 South pėdų. Netoli lietuvių bažnyčios. Pigi
Šv. Jurgio parapijos klebo bankieto. .
tikietus tipma
tiems, io
iš Irurin
kurių lenai
kas1,
kaina. Randasi: 1426 b. IPtii Court,
VVestern Avė., tel. GROvehill Cicero,
Illinois. Kreipkitės pas:
no, Circuit Court teisėjo
paėmė
pardavinėti.
JOSEPH VILIMAS
Gegužės 4 d., Vytauto par
2242.
#753 South Rockvvcll Street
Šiomis dienomis persi
Harry M. Fisher (gimusio Žiniomis iš Rockford, III.,
Tel. HEMlock 2323
Ig. Sakalas, kom-to pirm
ke įvyksta ŠŠ. Petro ir Po
Metropolitan State Bank,
kėlė gyventi į savo naują
Lietuvoje), ir Superior Court Grant stovykloje komendan
REIKALINGAS
VYRAS CK1O
vilo parapijos pavasarinis
'A. Valonis, 22nd ir Cermak
DARULI
teisėjo John C. Lewe.
to nuosprendžiu paskelbtas I piknikas. Vadinasi, tai bus namą, kuris tik baigtas sta
■Reikalingas darbininkas ant ūkio.
Rd., CANaI 1955.
mokantis melžti. Kreipkitics: Peter
tyti prie 107-tos gatvės ir
Komitetui ir įvairioms ko- ir vykdomas vasaros laikas
Brighton Park. — Šv. Ka
pirmutinis piknikų sezono
Dr. Atkočiūnas, 1446 So. Bernotas, Boa 77, Sitver laike, Uis.
misijoms vadovauja banki (daylight saving time).
Wallace gatvių Dr. A. Ja zimiero Akad. Rėmėjų 6-to
PARSIDUODA DIDELIS NAMAS
atidarymo šiais metais pikParsiduoda
mūrinis
apartamentas,
ninkas J, Mackevičius, tei Bet Rockford mieste yra ■ njka3 Reįkia
kad cobs (Jokubauskas) su sa skyriaus svarbus susirinki 49th Court, Cicero, III., tel 10
fletų ir 3 krautuvės. Geram stoCicero 4276.
vyj. Randos neša 3500 j mėnesį.
sėjas J. T. Zūris, adv. Olis, centralinis standardinis laivo šeima.
mas įvyks geg. 1 d., tuoj po
Parduos pigiau už ntorgičius. Atsi
jau viskas geriausiai prie
P-nia K. Sriubienc, 1315 šaukite: Miss II. Lukas, Metropoli
verslininkas Kuraitis, dr. J. kas. Gyventojai priešingi
Namas tikrai gražus; tu pamaldų, mokyklos kamba S. 50th Avė., Cicero, III., tol. tan State Bank, Leavttt St. and
pikniko prisirengta.
Cermak Romi, Chicago, III.
Poška ir kiti profesionalai, įvesti vasaros laiką.
Šokiams grieš gera Phil ri 7 didelius kambarius ir ryje. Prašome nares skait Cicero 6222.
REIKALINGA LIETUVAITE "
biznieriai, menininkai (Bylingai atsilankyti. Katros
Palmers orkestrą. Bus daug stovi ant didelio kiemo.
KNYGVEDE
anskae, Birutes choro vedė- jį
1q. Afrįkoj
įvairumo ir prašmatnumo.
Daktaras jo žmona Elea- paėmėt laimėjimo knygutes, Lietuviška Radio Įstaiga
Reikalinga katalikė lietuvaitė
jas; Pocius, Sasnausko vyrų
knygvedė švento Kazimiero Ka
Kviečiami visi atvykti ir nora ir duktė Celestc džiau prašomos grąžinti, nes ateichoro vedėjas; Sauris, Liet. turejo pasitraukti
pinių ofisui. Turi būti priimi, pri
gražiame pavasario ore prie giasi savo naujomis aplin- į nantį sekmadienį įvyks butyrusi knygų vedime, mokanti an
Vyčių choro vedėjas, Stepo
gliškai ir lietuviškai. Kreipkitės
žalumynų linksmai laiką kybėmis ir žada neužilgo nc0 party”, per kurią bus
navičius, Pirmyn choro ve-i ROMA, balandžio 50 d. —
1854
W.
47th
St.
asmeniškai j Kapinių ofisą:
9T
J.
R.
išlaimėjimas.
praleisti.
turėti
“
open
house.
”
dejas, Vanagaitis, Margučio Po italų-vokiečių atakų Solllth ir So. Craul'ord Avė.
RADIO SERVICE
Tel. BEVerley 0021
choro vedėjas) ir visų gru-‘llum apylinkėje anglai buvę
— REPAI RING —
Geg. 1 d., po gegužinių
PASIRINKITE VIENA Ls ŠIŲ
choro vedėjas).
(priversti keliose vietose paDllE.lt BAKGENVU!
Darbas Pilnai Garantuotas
pamaldų, parapijos salėje
CONRAD
Išsiranduoja
gazolino
stotis
su
Visas Komitetas dirba iš-įsitraukti. Anglams esą pada
Kunch-Romu ir gyvenimo kamba
bus svarbus susirinkimas viHOUSE
or
CAR
KABIOS
Visi,
paėmę*iš
anksto
par

Fotografas
riais.
Parduoda virš 10,000 galionų
sijuosęs, kad Lietuvos pre- ryta žymių nuostolių.
gazolino į mėnesį.
Įrengta pir
zidento atvykimas Chicagon. S. „
t„hp
^inink^įuįe. sekma- davinėti J^UKjJįįędųnino su 4 • Studija
SUGEDO RADIO?...
mos rūšies su tuoTaipgi parsiduoda bučernė su gro
j derniškomis užlaido
, _
,
.
.
^7. k Tobrruko apsupimas tebe , dieni parapijos piknike tu- kakties .minėjimo
tikietų,
bėme. Gerai išdirbtas biznis. Ilgas
mis ir Hollyvvood
butų sėkmingas .r naudm-K^ k
bombaneSiai I rgs
idarbuotL Bus
j.
(leaae) ir nebrangi randa.
šviesomis. D a r b a s
Šaukite Yards 4693 lysas
Duokite pasiūlymų! Atsmaukite į:
Garantuotas.
gas, kaip lietuviams, taip >r apmgtę
fortiftkaci' tarta reikale pikniko ir pa2# 11 WEST LITU STREET
T loriiiroi • kad
Izon lietuviai
lintiuno, pa-:
Lietuvai;
STANLĖf
GAVCUS
jas ir uostą. Uoste nuskan- sidalinta darbais.
420 West 63rd Street
Rap.
— Parduoda—
rodytų savo pajėgingumą itdinta vienas transportinis
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5888
kad Lietuvos reikalai būtų Įaįvag
Res.: - ENGlewood 584#
JUODŽEMĘ
iškelti spaudoje ir per ra
1 bušelis — 25c; 5 buš. už VAnglų bombanešiai prave
dio.
$1.00; 10 buš. už $1.50
dė atakas ant Bengazi.
Pei k rausto Baldus, Vežioja Anglis
Vietos spauda jau rašo ir
ė a
Kreipkitės prie:
Roseland. — Praeitą sek
WHOLESALE
dar daugiau rašys, nes Sme
madienį, bal. 27 d., Visų
LIQUOR
tona turės su jos atstovais Į Kauną buvo atvykęs
DINING ROOM SET8 — PAR
ĮSTAIGA
raudonarmiečių Šventųjų parap. bažnyčioje, 1J0 So. Ridgeland Avenue
LOR SETS — BEDROOM SETS
pasikalbėjimą ir patieks maskolių
— RUOŠ — KAJUOS — KEFR1GEKATORS — WASHERS —
jiems tikrus faktus apie Lie reprezentacinis choras, ku susituokė du jauni šios ko Wcrth, IU. Tel. Oak IJiwn 193-J-l
MANGELS — STOVĖS.
tavos okupaciją, jos apvo ris padainavo “Volga, Vol lonijos lietuviai — Danielius
All NaUonaUy Advertlaed Items.
Išvežioja me
gimą ir lietuvių tautos nai ga, mąti rodnaja” ir pašo Rubinas su Elena Zurbyte. r77T*M AKIS - NIW ... RIBŲ TT]
po visą
Iškilmės buvo didingos;
Chicago
kinimą. Prez. Smetona tars ko kažačioką.
TYPEVVRITERS
žodį apie Lietuvą ne tik Chi-------------------------------- — daly yvavo 5 poros palydovų,
A o O I it G MACHINES
cagos spaudai, bet ir visaiPLATINKITE “DRAUGĄ” buvo gražiai giedota per
REMKITE
— SMAll MONTHIY PAYMINTS —
ceremonijas ir bažnyčia bu
SENĄ
FACTORY REPRESENTATIVE
AU MAKIt
LIETUVIŲ
vo
gražiai
išpuošta.
DRAKE SETS TWO-MILE RELAY RECORD
DRAIKU
SOLD, RENTED
N. KANTER, Sav.
Po vestuvių parap. svetai AND REPAIRED
6343 So. Western Avenue
MUTUAL LIQUOR CO.
nėje įvyko pokylis, kuria
Telefonas REPUBLIC 6051
4707 S. Halsted St.
me dalyvavo daug giminių
iCTAD TYPEWRITER
Tel. BOL'I.EVABD IMII4
r?
COMPANY
ir svečių.
«Otl»T C. OOlMUtn. Ma„a(«r
IM W. MAOISON IT.
Linkime
jaunavedžiams
Phone DEAR3ORN P444
laimės ir pasisekimo nauja- UTIM ATIS-FR E E —BIMONtTRATION
j me gyvenime.
Rez. TeL VICTORY 2499
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Jr
%
VARTOTŲ KARŲ
AGENTAI:
KLAUSYKITE! — PATIKS!
Jonas Rodi nas
SKYRIUS:
806
West
3lst Street
Jonas Jasinskas
ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
Chicago, III.
Ant. I^ihanauskas
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ
Telefonuokite:
H. Rajewski
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 KOoc.
VICtory 16 9 6
“Shorty”

Wesl Pullmano
naujienos

Dr. Jacobs' Naujas
Namas

MEISTAS

Pranešimas

Rubino-Zurbylės
Vestuvės

Stanley Gavcus

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

V

ALEX ALESAUSKAS & SONS

ŪMIAI TV A M-M AUOVAMCl —

•V# RBVVtlft (AIRY OMIV1AI M|W.MACHIM« •VABAMTH

♦ Juozas Warputas ir jo Kaimiečių KapNija
*
*
*

«
«
*

--- j

‘Draugas*’
telephoto)
Lowell Baal, Drake anchor man, lunges aeross finish
line to win two-mile relay event at Drake Relays in Dės
Moines la., as Warren Breidenbach of Michigan hurtles
toward the tapė. Drake sėt a new meet record of 7
anas. 41. 8 becoads in winniag the event.

Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakštutė) Balsiutė
Steponai Norkus ir Vėlesnių Žinią žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paretina
AŠtuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančioe Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELC LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė.
Chicago, IBinoii
Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

Telefonas: LAFayetle 2022

t

fiftCrjKH

s

KOVA SU GAISRAIS YRA
GYVIAUSIAS REIKALAS
“National Board of
Underwriters”
savo

fteivirtadienis, geg. 1, 1941

A-i-

75

Fire vieną ir visus kovoti prieš

šiemet mini gaisrus

visomis

metų sukaktuves. mis.

priemonė

KONGRESO ATSTOVAS Policininkas
apklausinėjamas
APIE FEDERALINIUS
Cook apskrities prokuro
TAKSUS
ro tarnyboje buvęs policinin

POLICININKO NUŠAUTAJ

bos Butui ir Darius - Girė

li

nas post No. 271, American

nose”, kad nedalyvaus prez.

mu

štai kai kurios įdomybių:

Midland viešbuty

neatitinkamoj vietoj nebūtų trečio tūkstančio
policinin
pamesti kokie nors aliejuoti kų ir jų draugų. Minėta Chi

skuduriai, kad degančių ci cagos Patrolmenų kiūbo dvi
Imant apskritai, J. A. Vai
garečių galai nebūtų mėto dešimtspenkmetis.
stybėse kas
para įvyksta
mi kur papuolė, kad elektros
Kalbėjo mayoras Kelly ir
apie 1,500 gaisrų ir juose
laidai namuose būtų
kaip kiūbo
prezidentas
J. L.
žūva apie 20 asmenų — su
reikiant suvesti ir įtaisyti, O’Malley, taip pat klubo iž
augusiųjų ir vaikų.
kad gazolinas, benzinas, ar dininkas Herbert Dalton.
Kas metai visoj šaly gais ba kiti panašūs skysčiai bū
Dalton pasakojo apie gra

linis boardas ir ragina kiek-

sidrausti!

KOVA SU DŽIOVA AMERIKOS
KARIUOMENĖJE IR LAIVYNE

A. Smetonos bankiete, iš Fe

deracijos valdybos teko pa

tirti, kad asmenys iš kata

X Lietuvos prezidentas A. likų visuomenės, kurie daly
Smetona ir jo žmona atvyk vaus tame bankiete, neat

Policininkas Moriarity nu

(La Šalie St. stovaus jokios Amerikos Lie
station, Adams ir Van Bu- tuvių Romos Katalikų Fede
ren) penktadienio rytą, 8:40 racija* priklausomos organi

sta Chieagon

šovė Miss Jennie Martin, 24

m. amž., jos motinos namuo

se, 4637 Lake Park avė. Po

Chicago

to žudikas pats sau galvą

Svečius su zacijos.

laiku.

tiks majoro Kelly atstovas,

apdaužė į sieną.

konsulato misijos, nežiūrint gedulo dėl
štabas
ir
taipgi
pavieni mirties kleb. kun. A. Skrip
lietuviai. Prezidento sutiki kos, sėkmingai
vedamos
mas bus nufilmuotas.
kun. žvirblio, domininkono.
X Chicagos lietuviai skau Misijos baigsis sekmadienį
I
tai, globojami SLRKA da per 40 vai. atlaidų pradžią.

nušauti Miss Jennie Martin

Miss Jenny Martin, 24 m.

amž., kurią policininkas Da

niel Moriarity nežinia kokiu
sumetimu nušovė. Moriarity
buvo prijungtas prie Cooko

apskrities prokuroro ofiso.

prie Da

lyvaus iškilmėse

riaus-Girėno

kams jis sakė:

Policinin

Kad sutriuškinti
įsigalė
U. S. kariuomenės genera ma, kaip ir kur jis turi
“Prieš užsitrauksiant pa
jusį Chicagoj raketerių sin
ir pradėti
kovą skolą pirmiau gerai pagallinis
chirurgas maj. gen. kreiptis
dikatą miesto mayoro Kelly
Šis metodas vokite. Kongresas ieško prie
James C. Magee praneša Tu prieš tą ligą.
nuosprendžiu uždaryta ketu
berculosis Institute of Chi jauniems vyrams yra išga- monių, kaip sukelti pusketri tavernai, kuriuos operavo
cago and Cook County, kad ningas.
virto bilijono dolerių taksų.
to sindikato vadai. Mayoras
šios karinės vyrų konskripKaro laivyne be kitko ,Tas kiekvieno asmens kišeištraukė tavernų išlaikymo
cijos metu iš 100 pašauktų kiekvienas
baigęs
tarny-|n^ smarkiai ištiks. Neužmiestinius leidimus.
jų vyrų
vienas susekamas bą vyras su X-ray pagalba Į mirškite« 3ŪSU Dėdė Šamas
Miesto viršininkas Allman
užsikrėtęs
džiova ir kaipo
iš jūsų taksus.
ištiriamas. Ir jei susekama kolektuos
savo rėžtu policijos kapito
toksai nepriimamas tarny
jame džiova, apie tai prane Jei 1940 metais jūs jautėte
nams griežtai nurodė budė
bon.
I
šama jo valstybės, arba lo- taksais už pajamas sužnyeu »
atsiminkite, kad šiais ti ir darbuotis, kad raketeGen. Magee pareiškia, kad kaliniams autoritetams
riams į kišeniūs nepakliūtų
kova su džiova yra gyvas nurodymu, kad jis būtų gy- 1941 metais tas sužnybimas
gal 100, o gal 300 iki 400 nė vienas nikelis.
reikalas. Tas yra svarbu ir domas ir ligos plitimas bū
kartų bus smarkesnis ir, ži
Uždaryti tavernai:
5059
šalies
saugumo atžvilgiu. tų suturėtas.
noma, skaudesnis. Nemanau, Halsted gt.; 1210 E. 63 gt.;
Sėkminga kova su šia liga
Anot laivyno generalinio
ir 6758
kad kurs pavienis vyras, ar 6647 Halsted gat.,
gali būti tik tada, jei džio
chirurgo rear adm. Ross T.
ba pavienė moteris iš 50 mi Halsted gt.
vos perai pastebimi
jiems
Mclntire,
laivyne
džiova
lijonų dirbančiųjų galės vie
dar tik tebesivystant. Nes
tarpe vyrų yra retas atsiti- ’
naip, ar kitaip išsisukti nuo
kai jie jau įsigali, tada ir
kimas, nes jų sveikatingu
federalinių taksų.”
kova arba nepaprastai sun
mas nuolat prižiūrimas. Bet.
Pagaliau
jis
pažymėjo,
ki, arba ir visiškai neįma
visgi yra įvykių,
kad kur
kad tų taksų priežastis yra
noma.
vienas, ar kitas džiovą pa
Visiems karinio vyrų draf
karas. Kongreso atstovas su
Kovai su džiova kariuo gauna. Kai laiku padaroma
sirinkusiuosius ragino mels to boardams Illinois valsty
susekama,
menė turi metodą. Prieš pri- diagnozė ir tas
bėje įsakyta patikrinti bu
tis už taiką.
ligą
imsiant kiekvieno
naujoko yra progos visuomet
vusių pašauktų, bet dėl vie
krūtinė su X-ray mašina nu pakirsti ir ją sunaikinti.
“Lai skamba per amžius nokių, ar kitokių priežasčių
traukiama. Jei pas naujoką
vaikams Lietuvos — Tas nepriimtų kareiviauti vyrų,
susekama džiova, apie tai
Susekta, kad
Mažas
grūdelis
didžiu laisvės nevertas, kas negina paskirstymą.

vana ir

pareiškimas

padė

kos už gražų bažnytinį gie

Angeles mieste dr. J. J. Biel

dojimą.
X Apie sušaudytąjį kuni

dento Smetonos bankiete ge

gūžės 4 d.

at

vaišes.

Tai buvo prel. M. Krušo do

niką ir tars žodį.

gužės 3 d. dalyvauti prezi

distrikto.

Jurgio

proga turėjo

zidentas Smetona padės vai laidų

greso atstovas Raymond S.
2-ojo

orkestrą praeitą

vai. p. p., kur Lietuvos pre sekmadienį, šv.

X Lietuvos konsulas Les

Mayoras uždarė
keturis tavernus

Jurgio . parapijos

penktadienį, gegužės 2 d., 4 choras ir

skis atvyksta Chieagon ge

iš

X . Šv.

šį

paminklo

sė, kai pradėjo kalbėti kon
McKeough, demokratas

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj

komiteto nariai,

Jis tvirtina, kad norėjęs

motiną ir padaręs
klaidą.
rai sukelia apie 350 milijo tų padėti į sau tinkamas vie žų kiūbo finansinį stovį. Jis
Nužudytosios motina
yra
nų dolerių nuostolių.
tas.
*
sakė, kad klūbas pasiryžęs įvelta į aborcijonistų grupę
Šiemet gaisrai jau sukėlę
žodžiu,
reikia visuomet ateinančią vasarą paskolinti *| jr policininkui nedavusi raapie
85
milijonus dolerių budėti, kad gaisro nelaimių iki. 50,000 dol. policininkams,
mybės prašydama jo ją va
nuostolių.
išsisaugoti. Boardas yra nuo kurie pasiryž pasistatyti na duoti.
Jei per vieną parą gaiš
monės, kad jei žmonės į šir mus, arba bus reikalingi pi
Policija ir prokuratorija
ruošė žūsta apie 20 asmenų, dį dėtus jo patarimus, gais nigų atostogoms. Susirinku
ir
tai patys pagalvokite, kiek rai visur sumažėtų ir žmo- sieji tą pranešimą pasitiko netiki jo pasakojimams
žmonių žūsta per ištisus me- nėms nereikėtų aimanuoti. triukšmingomis ovacijomis. jį apklausinėja.
tus.
Prieš gaisrus tinkamiauBet netrukus susirinkusiųMiss Jennie Martin buvc
Į tai atsižvelgus, naciona šia kova yra nuo gaisrų ap- jų giedrūs veidai apsiblau, baigusi Mundelein kolegiją.

“Naujie

Legion, paskelbus

antra kas (seklys) Daniel MoriaKiekvienas turi gerai ap- dienio vakarą Chicagos po rity, 40 m. amž., yra Chica
Prie šios progos šis nacio
nalinis boardas paduoda įdo- sižiūrėti savo namuose, kad licijos nariai turėjo susirin go ligoninėje. Jį apklausinė
mių skaitmenų apie gaisrus niekur nebūtų sąšlavų, kad kimą, kuriam buvo apie pus ja prokuratorija ir policija?

J. A. Valstybėse.

X Chicago Lietuvių Vaiz

gą A. Sušinską, apie nužu

Palmer Hov.sc

dytus ir kankinamus lietu

viešbutyj.

vius daugiau sužinosite šian

X Vakar Willow Springs dien, geg. 1 d., 8 vai. atvykę
County teisme įvyko išklau į Šv. Jurgio parapijos sve

sinėjimas trijų sugautų plė tainę, kur bus pagerbimas
šikų : Frank Rose,
James kenčiančių lietuvių. Kalbės
Fiatte ir Harry Smith, ku red. šimutis, K. J. Prunskis.

rie prieš keletą savaičių api
X Jos. F. Budriko, A. F.

plėšė ir sumušė Eduardą ir

Frances Kubaičius. Visi trys Pociaus ir R. Andreliūno do
vanos DLK Gedimino sukak
perduoti grand jury.
ties vakaro tikietų pardavė

X
nomo

Moriarity,

Policininkas

kurs nežinia kokiu sumeti
mu nušovė Miss Jenny Martin, 24 m- amž. Policija ne
tiki jo pasakojimams.

A. Gabaliauskienė, ži jams bus įteiktos komisijos,
Lietuvos

ir kuomet turės pilnus rekor

veikėjo

žymaus kalbėtojo St. Gaba- dus, kas ir už kiek yra par
liausko žmona, Moterų Są- davęs tikietų.
gos Chicago apskrities pra
X Moterų Sąjungos Chica

eitam susirinkime davė tu

riningą paskaitą iš moterų go apskrities pastaram susnepriklausomoje Lietuvoj gyj me atstove į būsimą šiemet
Moterų Sąjungos seimą, Bal

venimo.

timore, Md., išrinkta A. Poš
X Jurjonienė, žinoma vest kienė. Kadangi ji yra DKK
pulmanietė, po sunkios ope narė, tai seime bus ir ofi
racijos dar tebeguli Rose ciali “Draugo” koresponden
land Community ligoninėj.
tė.
Orchestra Hali šiandie va

Drafto boardai patikri Šiandie kalba
na vyrų paskirstymus kun. O’Brien

jam pranešama Ir pataria

medžiu užauga.

jos”

Įrašas Laisvės varpe i daugybės pašauktų vyrų ne

priimama kareiviauti dėl ne

LITTLE GAME”-

sveikumo,

■A “CLOSE” FRIEND

kare kalba Notre Dame uni

versiteto

kun.

dr. J. A. O’Brien. Jis kovo-

i ja prieš grupę amerikiečių,

Ameriką

kurie darbuojasi

IHARGIITIT
RADIO LAIKRAŠČIO !0-li METAI
AI’TARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —

įtraukti karan.

Vedybos

dėl pramoninio

darbo, ar kitų kurių prie

profesorius

Leidžiamas

Joseph N. Miller, Estelle

žasčių.

į

Savaitę

WHFC-l450 kil.

Electrolysis Clinic
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR
BE SKAUSMO
TREATMENTAI
TIKTAI ............ 50c

ietimi Reik,

Ifinalklnaml

Plaukai

Valandos 8 ▼. v. — 8:80 v. v.

Aron and Aron

PAS
VILEIŠĮ
EIK!

3962 Fifth Avenue
Kampan

and

Cravvford

Harrlnon

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
ROMON DOCK WOQL
Co«R8BA»>
Fessoui hMumso mms

B

Tel. KEDzie 7810
SeerKUe- 3Oim ms Gmk F»
nbOMkPi

PASKOLA

DR. PETRAS
VILEIŠIS,
AUtOTM

NUO B

IKI

20

ČIA OAUSI
Krelt, leng
vais
Ifimol»'-Jlmnl« —

METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
[ind LOAN ASSOCIATION

The Prudential Ins.
Co. of America

OF CHICAOO

mririr’ir.

2202 W CERMAK ROAD

175 W. JACKSON BLVD

Tel.: CANAL 8887

Mokame

SPITE A-1820
Home Office: Mew*rk, M. J.
REHTDfiNCIJA:

Sykius

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

L. Janušauskas, 23—22.

Matyt, norima, kad vyrų
paskirstyme nebūtų daroma
kokių nors
nereikalingų
klaidų.

9

Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, See.

I T,IRTAS 4] 000,000.00

4432 So. California Avenue ) |
Tel. lAFayette 0711

VIRA

r

’

1. Sutaupysite 40% kūro;

2. Apsaugo gyventojų sveikatą:
3. Padidina namų vertę;
4.

5. Duoda gerą apsaugą nuo
6.

Mtavv BuifmsMs—iaas
HAinir. Cw«WTt tn

Taupo namų šilomą;

gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma

JpskatčiavtmiM

Dykail

F.HA
ar

ISmokAJImn*.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avc.

Republic 6051

WarehonM: 9401 So. Stony Island Ava,

Ul

