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Nenugales musy-Hitler
P. P. c.

SMETONA PRIIMTAS
Nuoširdūs Chicagos Lie

tuviai tikrai šauniai priė
mė prezidentą Antaną Sme
toną Palmer House Grand 
Bali Room, Chicagoje. Susi
rinkusiųjų tarpe buvo tik
rai jaučiama bendras troš
kimas sulaukti dienos, kai 
Lietuva vėl bus laisva. Visi 
iš širdies linkėjo daug gero 
Prezidentui, Lietuvos vy
riausybės oficialiam atsto
vui.

•

CHICAGOS SPAUDĄ 
PAGERBS

Chicagos ir Amerikos 
lietuviai būtų turėję mokėti 
nemažiau milijono dolerių, 
jeigu būtų norima pirkti iš
garsinimą, kurį gavo per 
praeitas kelias dienas. Chi
cagos spauda tikrai nesi
gailėjo paveikslų, vietos ir 
kitų lėšų Prezidento Smeto
nos išgarsinimui. Chicago 
Herald-American ypač pasi
tarnavo Lietuviams savo pa 
veikslais ir puikiu aprašy
mu sekmadienį, gegužės 4 
d., 1941 m.

Kiti laikraščiai, “Chica
go Daily News”, Chicago 
Times” ir “Chicago Tribū
ne” nepaprastai pasirodė sa 
vo aprašymais ir paveiks
lais visose laidose.

•
KĄ MES DARYSIME?

Jei spėsime iš praeities, 
tai mes Amerikos lietuviai 
atsisėdę džiaugsimės, kad 
anglų spauda mus taip įver 
tina ir užmiršime visą da
lyką. O ką turėtumėm da
ryti? Chicagos lietuviai tu
rėtų pasiųsti padėkos laiš
kus ar net vieno cento kor
teles tiems laikraščiams iš
reiškiant padėką už aprašy 
mus. Kitaip negalima tikė
tis, kad lietuvių ar Lietu
vos reikalai gaus net pami
nėjimą anglų spaudoje atei 
tyj.

Rooseveltas žada neribotą 
paramą demokratijoms

Patarėjai užginčija apie Amerikos 
įstojimą karan

WASHINGTONAS, gegužės pratimą ir tikėjimą”.

ESAME ATSILIKĘ
Amerikos lietuviai tokiais 

reagavimais tikrai yra atsi
likę. Teko sužinoti, jog len
kų organizacijos budi ir se
ka tokius dalykus ir kai pa
sirodo svarbesnis paminėji
mas, duoda visiems na 
riams įsakymus užgirti lai
škučiu ar paskambinti tele
fonu. Jiems ir nepasigaili ir 
vietos svarbesniems paren
gimams.

KAM REIKftTŲ SIŲSTI
Gali būti klausimas kam 

tokius užgirimus reikėtų 
siųsti laikraščio redakcijose. 
“Atsakomasis redaktorius” 
arba Managing Editor turė
tų gauti tokius geros valios 
pareiškimus ir nuoširdžias 
padėkas, nes nuo jojo pri-

5 d. — Prezidento Roosevel
to pareiškimas, jog Ameri
kos žmonės “yra visados pa
sirengę vėl kovoti” už de
mokratiją, aukštuose admi
nistracijos sluogsniuose in
terpretuojama nauju pažadu 
neribotos paramos tautoms, 
kurios kovoja prieš užpuoli
kus.

šią kalbą Prezidentas pa 
sakė dedikuodamas Wood- 
row Wilsono gimtosios vie
tos paminklą Stauton, Va.

Washingtone šen. I*fye pa 
reiškė, jog “jei Prezidentas 
bando surasti kelius karo 
paskelbimui, jis bus staiga 
nustebintas sužinojęs, jog 
Amerikos žmonės nenori bū
ti įvelti”.
Nemini karo

Tuo pačiu laiku lydėjusie
ji Prezidentą oficialieji žmo
nės pastebi jog jis nepareiš
kė, kad amerikiečiai pasiren 
gę, eiti į karą. Jų manymu 
žodis “kovoti” Šiuo momen
tu reiškia stipria materialę 
paramą.

Tuo tarpu Washingtone 
vis didėja spaudimas speci
finiams žygiams siuntimui 
karo reikmenų Anglijai.

Laukiama, jog netrukus 
senatas pradės svarstymą 
kaip tiksliau pasiųsti Angli
jai reikmenis.
Tikėjimas

Atidarydamas paminklą 
Prezidentas pareiškė, jog 
Amerikos žmonėse vyrauja 
“paprastas tikėjimas laisve 
ir demokratija pasaulyje”.

Už tai Amerikos žmonės 
kovojo anksčiau ir yra pasi
rengę vėl kovoti.

Wilsonas tikėjo, pasak 
Prezidento, jog “demokrati
ja negali išsilaikyti izoliaci
joj. Mes sveikiname jog sii-

Washingtone gi planuoja
ma pravesti senate balsavi
mą dėl patiektosios šen. To- 
bey rezoliucijos, kuria pasi
sakoma kongrese prieš lydi
muosius laivus Anglijon siun 
čiamiems reikmenims.

Anglai pataikė 
į 1 kovos laivus

LONDONAS, gegužės 5 d. 
— Anglija pirmą kartą vie
šai paskelbė, jog anglų la
kūnų bombos pataikė į vo
kiečių 26,000 tonų karo lai
vus Scharnhorst ir Gneise- 
nau, kurie tebėra Bresto uo
ste.

Aviacijos ministerijos pra
nešimu Bresto uoste numes 
ta didelis skaičius bombų. 
Dokai liepsnose

Abiejose Bresto uosto pu
sėse pataikyta į dokus, kurie Į 
netrukus paskendo liepsno
se.

Tai penkioliktoji ataka 
Bresto apylinkėje nuo to lai
ko, kai uoste sustojo Scharn 
horst ir Gneisenau, kurie yra 
svarbiausieji Vokietijos ka
ro laivai.

iti anglų bombanešiai su
kėlė keletą gaisrų St. Na- 
zaire uosto dokuose, apmėtė 
bombomis Cherbourgą ir 
Querqueville aerodromą.

Malda už Lietuva

Courtesy Chicago Daily Times 
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona su žmona 

meldžiasi šv. Jurgio Bažnyčioje, kur pereitą sekmadienį
atlaikyta už Lietuvą Pamaldos.

Vokiečių jėga nepalaužiama 
Įspėja Anglijos Churchillą

Jugoslavija - anglų intrigų auka 
Italijai paskiria dalį Balkanų

BERLYNAS, gegužės 5 d. 
— Vakar naktį Hitleris pa
reiškė, jog Vokietija ir jos 
sąjungininkės sudaro galin
gesnę pajėgą, negu bet ko
kia šiandie pasaulyj įmano
ma koalicija ir “nei jėga,

Anglai atakavo 
Irako aerodromą

LONDONAS, gegužės 5 d. 
— Patikimi pranešimai sa
ko, jog Turkija pasisiūliusi 
ar pasisiūlys tarpininkauti 
sudaryme taikos nepaskelb
tam Irako ir Anglijos kare.

nei laikas neprivers mus 
nusilenkti, jau nekalbant 
apie palaužimą”.

Ką Vokietija laimėjo, pa
brėžė jis, “jokia pasaulio 
valstybė” neįstengs atimti.

Hitleris kalbėjo Kroli 
operos rūmuose susirinku
siam Reichstagui.
Prieš demokratijas

Savo kalboje Hitleris neį
vardino Jungtinių Valsty
bių, bet kai kurie jo pareiš
kimai, matomai, buvo taiko 
ma Amerikai.

“Kai šiandie demekrat’ 
niai agitatoriai tos valsty
bės, kuriai vokiečiai nėra 
nieko blogo padarę, ir kurių 
pareiškimai, jog vokiečiai 
ruošiasi tai padaryti, yra 
neįmanomas melas, grasina 
savo kapitalistinės sistemos 
jėga užtroškinti nacionalso- 

valstybę,

KAIRO, gegužės 5 d. —
Anglų generalinis štabas pra 
neša, jog didžiuma Irako' cialistinių žmonių

(žinių Santrauka U. S. įstojimas
pratęstų karą

BERLYNAS, gegužės 5 d. 
— Komentuodama Hitlerio 
kalbą Dienst aus Deutsch 
land pareiškia, jog dėl gali
mo Amerikos įsikišimo į ka

aviacijos sunaikinta ir Ira
ko artilerija, kuri apšaudė 
apsuptuosius anglus Habba- 
niyah aerdrome, nutildyta.

Anglų komunikatas prane 
ša, jog anglų garizonas Ha
bbaniyah aerdrome tebėra 
tvarkoje ir jam padaryta ma 
žai nuostolio.
Nutraukta linija

Iš Irako pranešama, jog 
irakiečiai atkirto aliejaus tie 
kimo liniją tarp Mosul alie
jaus laukų ir Viduržemio jū
ros.

Anglų žinių agentūra pra-
rą sunku spekuliuoti apie ka ne®a> J°S aliejaus tiekimą

BEIRUTAS. — Amerikos 

universiteto prezidentas Ba- 

yard Dodge šiandie .paleido 

iš paskaitų apie 600 ne Siri

jos studentų, po pakartotinų 

arabų studentų demonstraci-
Aviacijos ministerija taip i jy u; pronacišką Irako vy- 

pat praneša, jog Norvegi-j
jos pajūryje bombomis apmė 
tyta Vokietijos krovinių lai
vas apie 3,000 tonų dydžio. KAIRO. — Tūkstančiai 

pilnai ginkluotų jugoslavų 
kalnuose tebekovoja prieš vo 
kiečius ir italus.

ro nusitęsimą
Haifai, anglų valdomoj Pa-Į rija žiro'

yra tik vienas atsakymas: 
“Vokiečiai niekados jau ne-

bepergyvens 1918 metų įvy
kių”.
Puola Churchill

“Reichas ir jo sąjungi
ninkai atstovauja tokią ka
rinę, ekonominę, ir virš vis
ko moralinę pajėgą, kuri vir 
šys bet kokias galimas pa
saulyj koalicijas”.

Toliau savo kalboje Hitle
ris smarkiai puolė Churchi
llą, Anglijos ministerį pirmi
ninką, kurį jis pavadino 
“kraugeringiausiu neišma
nėliu strategu kokį tik išta

Si agentūra neaiškiai duo-,le8tin°j;sulaik« Irako

klauso galutinai ar vieni ar 
kiti straipsniai telpa laikraš 
čiuose. Nereik jojo vardo ži 
noti; užtenka rašyti: Toks 
ir toks laikraštis, Managing 
Editor, Chicago, III.

ARBA, ARBA
Brangūs skaitytojai, ar

ba mes lietuviai siusime už
girimus į laikraščius, arba 
negausime tblimesnio pami
nėjimo. Ypatingai svarbu 
organizacijoms tokias padė
kas reikšti šiuo laiku, nes 
jos atstovauja visuomenę ir 
atstovaujančiųjų pareiški
mas begalo svarbus.

Atsiminkite, “Arba rašy
site, arba neskaitysite!”

Kaip britai paspru
ko iš Graikijos

LONDONAS, geg. 5. d. —
Admiralitetas paskelbė ofi
cialių žinių, kaip britų gau
singa kariuomenė išsivada
vo iš Graikijos vokiečiams 
ten pažangiuojant.

Admiralitetas pirmą kartą 
pripažįsta, kad tame “pasi
traukime” britai prarado ke-
turis transportus ir du nai- d|p|onmtai Įslttklnę, jog 
kintuvus. Vokiečių lakūnai

TOKIJO. — Japonijos už
sienio ministeris pataria Pre 
zidentui Rooseveltui ir sekr. 
Hull atvykti Japonijon, kad 
geriau .suprastų .Japonijos 
siekimus.

SANTIAGO, Chile. — Chi-

juos nuskandino.
Pareiškiama, kad iš nus

kandintų transportų ir karo 
laivų daugumas kareivių ir 
jūrininkų išvaduota.

Britų ištraukimas iš Grai
kijos pradėtas balandžio 24 
d. ir užbaigtas bal. 30 d.

Su britais iš Graikijos pa
spruko ir daug graikų civili
nių bėglių, pareiškia admira 
litetas.

japonų veržimasis į Peru pa
vojingesnis . šiam kontinen
tui ir Panamos kanalui, negu 
visi naciai Chile, Argentinoj, 
Brazilijoj ir Paragvajuj.

NASHVILLE, Tenn. — 
Wendell VVillkie pareiškė,

riausybė.da suprasti, jog karas 
nusitęsti j 1942 metus. ' i Ta{iau anglai 

Amerikos įsikišimas i ka-3°® iiu0 metu ^ie3aua tn)-

gali

rą tik pratęstų jį, bet jokiu 
būdu nepakeistų galutinų re 
zultatų, pareiškia agentūra, i 
Sąryšyj su Prezidento Roo- 

sevelto kalba įtakingi vokie
čiai pareiškia, jog tai buvu
si tik politinė kalha ir įta
kos Europoj neturėsianti. 

Kovos prie Tobruko
susilpnėjo

KAIRO, gegužės 5 d. —

kūmo nebus jaučiama, 
jie turi sudarę 
atsargos.

Suėmė keturis 
jugoslavų laivus

nes

Jugoslavija, pasak Hitle
rio, buvo anglų inirygu au
ka ir Graikija buvo apvilta.

Kalbėdamas plačiau apie 
Balkanų karą jis pabrėžė,

užtenkamai jog Mussolini “niekados ma 
nęs neprašė net vienos divi
zijos”.

Šiuo metu savo pasiauko
jimu Italija gavusi svarbius 
teritorinius ir politinius plo
tus Balkanuose.NEW YORKAS, gegužės 5 

d. — šiandie Jungtinių Val
stybių pajūrio sargyba užė
mė Jugoslavijos laivus New 
Yorko uoste.

Pajūrio sargyba keletą
Pranešama, jog smarkios kartų paneigė, jog laivai su- 
smėlio audros sulaikė vokie- imti, bet davė suprasti, jog 
čių-italų atakas ant apsupto jie paimti apsaugon ar bent
Tobruko.

Generalinis štabas prane
ša, jog Bolium apylinkėje an 
glų kariuomenė pravedė sek 
mingas atakas, padarydama 
nuostolio priešui ir suimda 
ma belaisvių.

Šiaurinėj Etiopijoj anglų
jog Anglija gali sulaikyti vo kariuomenė nepaliaujamai 
kiečių invaziją, jei jūros ke- žygiuoja italų kariuomenės 
liai pasiliks atdari ir jei ji linkui, kuri pasitraukė Am- 
laimės ore. ba Alagi pusėn.

budriai saugomi.
Washingtone pažymima, 

jog šios inspekcijos tikslas 
esąs sužinoti ar laivų kari
ninkai ir jūrininkai ištikimi 
karaliui Petrui ar naujajai 
vyriausybei.

šie žygiai panašūs į anks
čiau padarytuosius Ameri
kos žygius suimant Vokieti
jos, Italijos ir Danijos lai

vus.

Nacių atakos 
Belfaste, Liverpuly)

LONDONAS, gegužės 5 d. 
— šiandie dienos metu vo
kiečių bombanešiai pravedė 
atakas ant Belfasto, šiauri
nės Airijos sostinės; Liver- 
poolio ir kitų vietų Angli
joj ir Škotijoj.

ORAS
Dalinai debesuota ir šilto

ka. Pietų vėjai.
Saulė teka 5:40 vai., saulė 

leidžias 7:54 vai.



Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Pagerbė savo
kleboną

Sioux City, Iowa. — Se
niai rengiamės prie šv. Jur
gio šventės, mūsų didžiai 
gerbiamo klebono vardadie
nio.

Balandžio 23 ir 27 dieną 
puikiai pasisekė padaryti 
malonus surprizas klebonui 
kun. Jurgiui Česnai. Esame 
tikri pasisekimu, nes nepa
prastai daug parapijonų su
sirinko mišioms. Laukėme 
gerb. klebone, nes norėjome 
pamatyti jo nusistebėjimą 
gražiai papuoštu altorių. Tik 
neužilgo išgirdome atida
rant zakristijos duris. A! 
kun. Jurgis Česna jau įėjo 
ir žiūri į puikiai papuoštą 
altorių ir tai dar jo mėgia
miausiomis gėlėmis — rau
donomis rožėmis ir lelijo
mis. Pastebėjome linksmą 
miną ir pasigerėjimą. Mums 
dideliai džiugu ir malonu: 
palinksminome mūsų dva
sios vadą! Karštai meldė
mės už jį, o po mišių sku- 
binomės jį pasveikinti.

Tai buvo šv. Jurgio die
noje. Bet dar ne viskas! Pa
rapijiečiai dar toliau tykiai, 
vieningai ir sumaniai ren
gėsi prie pagerbimo progra
mos.

Bai. 27 d. suėjo pilnutėlė 
salė ir 7:30 vai. vak., para
pijos komitetas: P. Adamo- 
nis, P. Pakenis, P. Yodelis, 
P. Didžpetris, P. Gogelis ir 
P. Grakauskas įvedė varda
dienio celebrantą. Visi atsi
stojome, o linksmai nuotai
ka ir džiaugsmas kuteno 
mūsų širdis. Už trumpos va
landėlės parapijos komiteto 
pirmininkas P. Adamonis 
paskelbė programą. Uždan
gai prasiskleidus, pasiliejo 
skardŪB chorisčių balsai 
linksma kleb. kun. Jurgio 
Česno pasveikinimo daina:

“Kaip neims džiaugsmas,
Kaip neims linksmybė,
Kad mūsų klebonas svei

kas gyvuoja!
Sveikas ir linksmas būk 

per visus laikus.
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Kaip tave mylim, mylėk 
savo vaikus!

Tada choristė, B. Vakuls- 
kaitė, gražiausiomis poetų 
mintimis pasveikino klebo
ną ir įteikė chorisčių dova
nėlę — dvasinių gėlių. Po 
to, vėl išgirdome malonų 
giedojimą “Giesmė į šv. Jur
gį” ir dainą “Gale lauko to
li”.

Kažin kur pabėgo P. Ada
monis? Ot, štai, jau ir ant 
estrados su dideliu gražiu, 
juodu lagaminu. Rimtai pra 
bilo į kleboną. Nuoširdžiai 
sveikina visų parapijonų 
vardu, pareiškia visų norą 
būti darbščiais parapijonais 
tėvynės ir Bažnyčios gero
vei, ypač, visur ir visuomet 
būti klebonui parama. Baigė 
šiais žodžiais: “Gerb. klebo
ne, gyvuok mūsų parapijoj 
ilgiausius metus!” ir įteikė 
dovaną nuo parapijonų.

Tuoj suskambėjo džiaugs
minga, energinga daina “Lai 
gyvuoja tėvelis!” Po to cho
ras sugiedojo “Avė Maria”, 
kuria vienas žymus muzikos 
rašytojas susipažinęs su 
mūsų klebonu buvo įkvėp
tas rašyti giesmę į Šv. Pa
nelę ir ją pavedė kun. Jur
giui Česnai. Giesmė patrau
kiančios ir pakeliančios har
monijos, dideliai pamaldi ir 
maloni. Taip, muzikos rašy
tojas pažiūrėjo į kun. Jur
gio sielos gelmes ir tikriau
siai atspėjo mūsų pamaldų, 
malonų ir pagyrimo vertą 
kleboną.

Po to religinio numerio, 
Onutė Sunklaidytė pašoko, 
kad net plojimai antrą kar
tą iššaukė pakartoti.

Dar sykį chorisčių balsai 
susipynė į harmoningą dai
ną, “Pavasario rytas” ir iš
kilmingai, nuoširdžiai padai
navo “Vivat Pastor Bonus!” 
(Gyvuok gerasis vadove).

Klebonas, pilnas džiaugs
mo, gražiausiai dėkojo pa
rapijonams už malonų vaka
rėlį ir gražias dovanas. Di
deliai džiaugėsi dvasine do
vana ir visų prašė maldų. 
Tada atidarė lagaminą ir... 
oi, oi! kokių ten kompart-

NERA JUOKAI

Charles W. Johnson, 21 
m. amž., Peoria, III., federa
linių autoritetų kaltinamas, 
kad jis vartoja nelaisniuotą 
radijo transmiterį ir įsiskver 
bia į vyriausybės radijo su
sisiekimus dėl juoko apsi
mesdamas nacių agentu. Bet 
autoritetai aiškina, kad tas 
nėra juokai daryti kokių 
nors kliūčių vyriausybės o- 
rinėms bangoms. Už tai yra 
numatyta bausmė iki dviejų 
metų kalėti ir dar 10,000 dol. 
bauda.

mentų! Sakė, “tik vyskupai, 
ir prelatai teturi tokį grąžui 
lagaminą. O iš jo išėmė to-1 
kią kamžą, kuri niekad ne-' 
siraukšlėja. *

Džiaugėsi mūsų klebonas, 
bet sykiu su juo ir mes, jį 
mylintieji parapijonai. Ypa
čiai linksma, kad ir mes, 
siouxsaidiečiai, esame lai
mingi turėdami gražiai ve
damą parapiją ir šia proga 
galėjome pareikšti mūsų 
meilę, pagarbą ir dėkingu
mą viso to užsipelniusiam 
kun. Jurgiui Česnai.

Neseniai RažanČiaus drau 
gyatės moterys įtaisė ypa
tingai gražius uždangalus 
altoriams. Sužinojau, kad 
A. Uselienė, Ostin, Varley, 
Jokubauskienė, A. Bernaus- 
kienė ir M. Šinkūnaitė juos 
taip gražiai išsiuvinėjo ir 
apmezgė. Niekad dar nema
čiau tokių gražių uždanga
lų. Jie altorius labai gražiai 
papuošė. Žinau, siouxsaidie- 
čiai gėrisi jais ir yra nuo
širdžiai dėkingi RažanČiaus 
draugystės moterims, kurios 
juos įtaisė, ir moterims, ku
rios juos pasiuvo.

Ten buvęs

Visas pasaulis, žemai 
lenkdamas galvą prieš Mo
tiną, atiduodamas jai pride
ramą meilę, skiria Motinai 
Motinos Dieną.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

600 METŲ KAIP MIRĖ L. D. K. GEDIMINAS
Šie 1941 metai galėtų va

dintis Gedimino sukaktuvių 
metais, nes bėgyje visų šių 
metų pridera mums jungti 
šių dienų rūstų Lietuvos li-Į 
kimą su senovės Gedimino 
laikų laimingesne Lietuva, 
pradėjusia vaidinti žymios 
valstybės rolę, .išmintingo 
kunigaikščio vadovaujamą. |

Tie patys rusai, kurie šian 
dien lamdo Lietuvą kaipo 
Markso fanatikai ir caro 
Petro I garbintojai, Gedi-j 
mino laikais turėjo ją gerb-' 
ti ir ieškoti jos draugystės.,'

Kiekviena lietuvių koloni-■ 
ja kaip maža ji nebūtų, te
skaito savo malonia parei-, 
ga pagerbti Gedimino vardą 
ne tik savųjų tarpe, bet ir j 
kitataučių tinkamiausiu ir 
galimai iškilmingiausiu bū 
du. Mūsų mokyklos, istori
jos, mokslo ir literatūros 
draugijos, patrijotingų laik
raščių redakcijos, mūsų isto
rininkai ir literatai, garbės 
ženklų nešiotojai ir karų ve
teranai, — visi kviečiami j 
Gedimino, Vilniaus įkūrėjo, 
jubiliejinį darbą.

Kad įgautumėm geresnį 
supratimą kaip Gedimino 
laikais atrodė ne tik Lietu
vos padangė, bet ir kiti pa

NAUJOJ VIETOJ

Dr. Wm. M. lully
Dr. V. M. Dempsey 

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVĖ.

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148

• ŽEMOS KAINOS
18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI 
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

DR. S. J. GLORIOSO

OPTOMETRIC 
EY'E SPECIALIST

CHICAGO:
831 South VVestern Avenue

Telephone — SEEIey 0970 
ALEI.ROSE PARK:

5 Broadvvay
Teleplione — Melrose Park 6933 

■ 
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PAČ — namams statyti, remontuoti ar
IztOivULszJ pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

PAVASARIS ARTIMA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTU

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

TAI I PYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes- 
I I 1X1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
S14%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MC8Ų PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaadžtsnt Nei 
Vieno Klijento 1

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

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

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

saulio kraštai, — reikalinga 
keletą istoriškų studijų, že
mėlapių, apie Gedimino as
menį paveikslų rinkinio ir 
t.t. Jau dabar spaudoje ma
tome įvairių lietuvių tautai 
naudingų sumanymų, ku
riems vykdyti be abejo rei
kalingos lėšos. Jas mes ra
sime dirbdami talkoje. Lie
tuvos Pasiuntinybė iš savo 
aprėžtų kreditų pati ketina 
kiek nors šiam svarbiam rei
kalui paskirti pinigų ir tuom 
pat ragina visus Lietuvon 
garsios senovės gerbėjus pa 
aukauti kiek nors, kad ju 
bilie jus būtų vieningas dva
sia ir gausingas darbais.

P. žadeikis,
Lietuvos Įgal. Ministras

Brazilija
Ragina skaityti 
knygas

Organizacijos ir mokyk
los turi nemažus knygynė
lius, kuriuose yra įvairaus 
turinio lietuviškų knygų. Ta-

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akly visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
tjekzamlnuotl Jas modernUklaueia 
metodą, kuria reg&llmo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pažai«n« 
visa akiq Įtempimą.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL. 0523 — Chicago 

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

Treč. ir fteAt: 9:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.K

čiau tenka pastebėti, kad lie Smulkūs “Drauge” skelbi- 
tuviai, ypač jaunimas, lietu- mai nedaug kainuoja, bet 
viškų knygų mažai skaito, rezultatai ©sti geri. Bile ko-
Reikia atsiminti, kad knygai“" reikalu F-***"* 
yra geriausias žmogaus drau “Classi,M" skyriuje.
gas. Mūsų jaunimui būtinai --------------------------------------
reikia kuodaugiausia skaity
ti knygų, nes tai lavina pro
tą ir sielą. Jaunimas, užuot 
tuščiai leidęs laiką, turėtų 
kuoplačiausiai naudotis mū
sų knygynėliais ir skaityti 
lietuviškas knygas bei laik
raščius. (L.),

•’MONE l.AFAYETTF 2*13

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

Kės C958 So. Talman Avė. 
aes. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEO’N

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 9o. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtudiemais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 jicpiet,
J I—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. f. G. MNSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 8846
Ofiso Vai.: 2-4 ir 7—9 

Trečiadieniai, pagal sutarti,
Bes. Tei.: HEMlock glftfl

Tol. YARda 8946

BR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas: HE.MIoek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 8 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefoną* PROapeet 6737

VOtfata M81 j

WOlk STUDIO
,1945 VVest 35* Street

ADVANCED PHOTUGRAPHY 
•LOWfc«l POKSIBLE PfUCBS

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal suturtį.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 6C59

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

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

6 iki 9 vai. vakare

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sckmadieuiais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5963

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiao TeL: Resid. TeL:
VIRglnia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Sekmad. tik Huaitarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayetto 3650 

Antradienisi.s, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ Šeštadieniais.__________

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vat ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vak. 
2^edėįHHms__ini îJ2J_j2£į_>i2_vuiL^_djeiu|

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

Gen. bkurupskis



Antradienis, geg. 6 d., 10U

* KOKS DABAR VILNIUJE GYVENIMAS
Tūkstančiai lenku - Lietuvos piliečiai. - 
Žydai visose įstaigose. - Rusifikacija. - 
Lietuviai ujami labiau negu 
Bocianskio laikais.

B

Iš okupuotosios Lietuvos 
gauta žinių apie liūdną lie
tuvių padėtį Vilniaus kraš
te. Įstaigose iš lenkų okupa
cijos laikų yra pasilikę daug 
lenkų šovinistų, kurie viso
kiais būdais stengiasi išsi
laikyti savo pozicijose. Jie 
gerinasi okupantams, kad 
netektų užleisti dominuojan
čios vietos. Kiekvieną lietu
vybės pasireiškimą apšaukia 
šovinizmu.

Kadangi bolševikų valdžia 
remiasi senu visų okupantų 
dėsniu: “Skaldyk ir valdyk”, 
tai prieš lenkų šovinistus 
nesiima reikalingų priemo
nių. Bolše visti nė Lietuvos 
valdžia suteikė Lietuvos pi
lietybę ne tik visiems tiems 
lenkų valdininkams ir ko
lonistams, kurie Varšuvos 
valdžios buvo atsiųsti į Vil
nių kraštui lenkinti, bet ir 
dešimtims tūkstančių lenkų 
atbėgėlių, kurie niekada nie
ko bendro su Lietuva netu
rėjo.

Pajutę valdžią saviškių 
rankose, įžūliai laikosi gau
singi Vilniaus žydai. Jų pri
grūsta visose įstaigose. Net 
Vilniaus vykdomojo komi
teto pirmininku (burmistru) 
paskirtas žydas “draugas” 
Vitas, žydai taip pat į kiek-1
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Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

FED
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia HM
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WHIRLAWA¥ WHIRLS TO NEW KENTUCKY DERBY RECORD

(“Draugas” Heme telephoto)

Whirlaway, bearing the colors of Warren Wright, wi nning the 67th running of the Kentucky Derby, taking 
victory by eight lengths and setting new Churcftill Dovvns record of 2:01.5 for the mile and a ąuarter. Staretor 
was second, and Market Wise, third. A crowd estimated at 100,000 saw the race.

vieną pastabą dėl lietuvių 
tautos bei kalbos respekta- 
vimo atsikerta tuo pačiu, 
kaip ir lenkų šovinistai: 
“Dabar ne Smetonos laikai!”

Lietuvių sunkumai dar to
li gražu nesibaigia. Vilniaus 
krašte intensyviai varoma 
rusifikacija, kaip lygiai ir 
visoje okupuotoje Lietuvo
je. Nors vilniškių rusų tėra 
nedidelė mažuma, bet net 
Vilniaus antruoju burmistru 
paskirtas “tovarišč” Ivan 
Garin. Pagaliau, kelia gal
vas ir neskaitlingi Vilniaus 
gudai, kuriuos palaiko Min
skas. Raudonosios Gudijos 
pirštas Vilniaus krašte ge
rokai jaučiamas, ypač kad 
jį diriguoja Maskvos impe
rialistai, kurie teisingai 
skaičiuoja, kad su gudais 
jie nepalyginamai lengviau 
apsidirbs, ne kaip su lietu
viais. Prie gudų prestižo pa
kėlimo prisideda ir ta ap
linkybė, kad į Minską nuo
lat važinėja įvairios Lietu
vos bolševikų komisijos mo
kytis, kaip reikia dezorga
nizuoti kraštą.

Visoje šioje Maskvos im
perializmo, lenkų šovinizmo, 
gudų ir žydų įžūlumo mai
šatyje lietuvių padėtis da
rosi be galo sunki. Nors į 
Vilnių perkelti keli komisą-

riatai, tačiau nuo to lietu
viams niekuo nepasidarė ge
riau. Jeigu jau Kaune nėra 
laisvo kampo, tai Vilniuje 
lengviau kupranugariui pra
lysti pro adatos skylutę, ne
kaip surasti vietą bent per
nakvoti. Tokių būdu lietu
viai, per 19 metų guiti len
kų okupantų Eocianskio ti
po vaivadų, dabar jaučiasi 
ujami naujų okupantų bei 
jų talkininkų.

Kaip žinoma, raudonoji 
Lietuvos valdžia yra nuta-, 
rusi iki gegužės 1 d. per
kelti į Vilnių “laisvosios” 
Lietuvos sostinę. Turint gal
voje sunkumus patalpoms 
komisariatams surasti, bu
vo paskirta specialinė ko
misija, kuri turi išspręsti 
šią problemą. Lietuviškieji 
bolševikai turi galvoje ge
gužės 1 d. šventės proga pa
demonstruoti savo sovietiš
kąjį “patriotizmą”: Štai mes 
perkėlėme sostinę į Vilnių! 
Nors tuo pat metu Vilniaus 
įkūrėjas Gediminas, Vytau
tas ir kiti Vilniaus didybės 
kūrėjai yra pravardžiuoja
mi “feodalais”, kuriems ne 
vieta sovietinėje Lietuvoje. 
Pagaliau, siena su sovietų 
Gudija buvo nustatyta pa
gal Maskvos imperialistų 
arbitražą, neatsižvelgiant į 
jokias lietuvių tautos tei
ses. Tad gegužės 1 d. numa
tytosios iškilmės tebus pa
prastas bolševikinių frazių 
švaistymasis, tarnaująs rau
donojo despotizmo liaupsini
mui. Okupavęs visą Lietu
vą, uždaręs visą lietuvių 
tautą į kalėjimą, Stalinas 
gali leisti Sniečkams, Palec- 
kiams ir Gedvilams pažais
ti sovietiškojo ‘patriotizmo’ 
žaislu.

Pagaliau pastebėkime, 
kad Vilniuje plinta net kal
bos, jog sovietinės Lietuvos 
sostinė visai į Vilnių nebū
sianti perkelta. Ten reiškia
si srovės, kad Vilnius būtų 
paskelbtas autonominiu vie
netu, o sostinė palikta Kau
ne. Ar tokios srovės yra pa
siekusios įtakingesnes bol
ševikų sferas, ar tai tėra 
lenkų endekų ir pilsudski- 
ninkų provokacijos, neturė
jome galimumo išaiškinti.

APSAUGOS VIRŠININKAS

, Britų lordas Beaverbrook, 
buvusis lėktuvų gamybos 
ministras, paskirtas Angli
jos karinės gamybos minis
tru su “valstybės ministro” 
titulu.

, Tačiau mūsų informatorius 
į tokias tendencijas kreipia 
mūsų dėmesį. Netolima atei
tis parodys, kiek tokios kal
bos turi pagrindo.

Maliukovič, Juršė, 
Grigorijus - Lietuvos 
liaudies tarėjai

“Draugas” J. Paleckis pa
skelbė ukazus subolševikin- 
to aukščiausiojo teismo 
“liaudies tarėjams” skirti.

' To teismo tarėjais esą “iš
rinkti” (kas juos rinko?) 
Maliukovič B., Raželis A., 
Juršė K., Bagdonavičius K., 
Zaremba K., Grigorijaus sū
nus, šukštaitė J. ir Maska- 
liūnas J., Ipolito sūnus. Ten

ka pastebėti, kad Lietuvoje 
lietuvių tarpe Grigorijų ir 
Ipolitų sūnūs nėra žinomi. 
Tad šie “tarėjai” bus arba 
pavardes sulietuvinę masko
liai, arba įš Vitebsko atvy
kę subolševikinti lietuviai.

Vilniaus apygardos teis
mo nariais paskirti P. Gry- 
baitis ir Tauba Zilenkovič, 
o Kauno apygardos teismo 
nariais M. Skarinskis, A. 
Trumpickis ir O. Demskytė.

TELIKO 10 DIENU (STOTI | "DRAUGO” 
PASKELBTA RAŠYMO KONTESTA

$20.00 bus dalinama dovanomis 
mokyklų vaikučiams ir jaunuoliams!

Štai, puikiausia proga vi- 3. Pageidaujama, kad bū- 
siems pradžios ir vidurinių tų rašoma lietuvių kalba, 
mokyklų mokiniams įstoti į 4. Rašyti švariai, aiškiai 
Labai naudingą kontestą ir išskaitomai, vienoje lapo pu-
laimėti dovanų. “Draugas’
tą progą siūlo visiems vai- ne paliekant laukus ir per-
kučiams ir jaunuoliams.

Kontesto tema, “Kas da
bar dedasi tėvų krašte, oku
puotoje Lietuvoje?” yra la
bai aktuali ir pravartu kiek
vienam žinoti svarbą. Šis 
kontestas kaip tik ir patieks 
žinių pagelbėti.

Būsime labai dėkingi, jei 
malonėsite vaikams savo pa
sakojimais duoti medžiagos 
tam kontestui, nurodyti, kad 
“Drauge” jie gali rasti te
mai reikalingų žinių. Taip 
pat labai svarbu tą kontes
tą išpopuliarinti, kad kuo 
daugiau vaikų jame daly
vautų.

Taisyklėse pažymėjome, 
kad vaikai siųstų rašinius 
per savo mokytojas, nes 
Tamstos galėsite geriau su
kontroliuoti, kiek tas dar
bas bus savarankiškas.

Labai džiaugsimės, jei 
malonėsite prie progos ‘Drau 
gui’ pranešti, koks kontestu 
susidomėjimas.

Ta proga drįstame Tams
tos prašyti kartkartėmis šį 
tą parašyti “Draugui”, bent 
žinelių iš savo apylinkės, 
reportažų ar straipsnelių, 
ypač į jaunimo ir moterų — 
auklėjimo skyrių. Iš savo 
pusės mes norime pranešti, 
kad mes esame nusistatę 
skirti daugiau dėmesio lie
tuviškoms mokykloms. Tos 
minties vedami skelbiame 
kontestą, tų minčių vedami 
padarėme savo laikraščiui 
intervievv su mokytojomis; 
šių reikalų stengsimės ne
užmiršti ir ateityje.
Penki chicagieeiai
išrinkti teisėjais

Šiuo pranešame, jog pen
ki gerai žinomi čikagiečiai 
pakviesti konkurso teisėjais. 
“Draugo” administracija 
parinko juos iš įvairaus luo
mo ir profesijos.

Pirmas konkurso teisėjas 
yra kun. Bronius Grinius, 
Visų Šventųjų parapijos vi
karas ir lietuvių kalbos mo
kytojas Mundelein semina
rijoje. Kun. Bronius yra pa
reiškęs entuziazmo kontesto 
klausimu. Antras teisėjas y- 
ra Sofija Bajorinaitė, moky
toja, daug veikusi lietuvių 
jaunimo tarpe. Trečias tei
sėjas K. Račkienė, daktaro 
Račkaus žmona. Ketvirtas 
teisėjas adv. Juozas Peters 
ir penktas komp. Antanas 
Pocius. Abu yra žymūs vei
kėjai lietuvių tarpe. 
Kontesto taisyklės

1. Konteste dalyvauja lie
tuviškųjų mokyklų mokiniai 
sudarydami dvi grupes: a. 
Aukštesnėsės mokyklos — 
akademijos; b. Pradžios mo
kyklos.

2. Kontesto tema: “Kas 
dabar dedasi tėvų krašte — 
okupuotoje Lietuvoje”.

sėje, kairiame puslapio šo-

baigą kontesto komisija pa
skelbs, kas laimėjo dovanas. 
Geriausiai parašęs aukštes. 
mokyklos-akad. auklėtinis-ė 
gaus dovaną 5 dolerius, ant
ra dovana — 3 dol., trečia 
— 2 dol. ir dar septynios 
dovanos kitiems — gražios, 
įdomios knygos.

Geriausiai parašęs pra
džios mok. auklėtinis — 
gaus dovaną 5 dolerius, ant
ra dovana — 3 dol., trečia 
dovana — 2 doleriai, kitos 
septynios dovanot •— įdo
mios knygos.

10. Geriausiai parašytieji 
rašiniai bus išspausdinti 
“Drauge”. Ant laimėtų kny
gų bus redakcijos įrašas, 
kad tai dovana kontesto lai
mėtojui, pažymint jo pavar
dę. Laimėtojų pavardės bus 
paskelbtos “Drauge”.

“Draugo” redakcija

daug nesugrūsti eilučių.
5. Rašinio didumas: a. 

Aukštesniosioms mokyk
loms — akademijoms apie) 
700 žodžių,

b. Pradžios mokykloms — 
apie 300 žodžių.

6. Rašiniai turi būti pri
siųsti kontesto komisijai iki 
š. m. gegužės 15 dienos.

7. Po rašiniu pasirašyti 
slapyvardę, o atskirame už
lipintame vokelyje įdėti pa
aiškinimą kokia pavardė a- 
tatinka tai slapyvardei, taip 
pat koks autoriaus adresas 
ir mokyklos vardas.

8. Siųsti per savo moky
tojus adresu: “Draugas”
kontesto komisija, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, III.

9. Prieš mokslo metų pa

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief from 
terrible Arthri- 
tii achei or 
paina. The 
NEW Colloidal 
lodized Sulphur 
capsules called 
SULPHO-KAPS 
often bringwel-

tome relief in 
Arthritia daa 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
daily coat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days’ dosage. 
Bėgio taking 
TODAY.

Your Druggist h«» SULPHO-KAPS

f

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

BRUSH

' CRAYŪN.

Why tokrote that irrhot- 

ing gray thaf to disturbi 

the color harmony of 

your hair? Touch it away 

tafely with thit new Clai

rol Bruth Croyon. lt per-

mitt cotoring from the root out wlthout dripping or tmudg- 

ing, and it the perfect antwer to ln-between tintingt or 

thote diitracting flrit gray hairt. ki a smart "carry-every- 
where" cate thaf opent in a |1ffy ready for ute. |1 .., 

Refillt 50c ... in 12 natural-looking thadet.
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DRAUGAS
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Prenumeratos kaina: Jungi. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomai,i ma-
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mikos ar asmeniškumų Pasenusios korespondencijos laikrastin ne
dedamos.

Entered as sccond-Class Matter Mareli 31, 1916 at Chicago, III, 
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Lietuvių katalikų ilit-nruAčio ‘‘Draugo’* rėniūjaius ir skaitytojams 
siunčiu .'vrikininoi.s ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dieiiraAiis n,‘ vien lik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie {vairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepudaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytoių skai
čius!

* AM LĖTO GIOVANNI CICOGNANI, 
lato<lieen Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Vokiečių-Sovietiį konfliktas ir Lietuva
Pastaromis dienomis laikraščiai skambiais antgal- 

viais paskelbė esą vokiečiai išlaipdinę Suomijoje dides
nį kariuomenes skaičių. Kalbama ir rašoma apie vokie
čių kariuomenės telkimus įvairiose vietose Rytuose. 
Minimi ir kiti reiškiniai, kurie derinasi prie aukščiau 
suminėtų. Iš kitos pusės, Sovietai pradėjo rašyti ir 
skelbti aliarmuojančių žinių, kokių ligšiolinė raudonoji 
spauda nebuvo pratusi skelbti. Jau niekam nebe pas
laptis, kad Sovietai nėra, prie dabartinio Vokietijos pa
jėgumo, ir bendros situacijos, konfliktui pasiruošę. So
vietų politika diktuojama baimės ir noro laimėti laiko. 
Tačiau, paskutinieji reiškiniai vokiečių-sovietų santy
kių padangėje kalba už tai, kad tie santykiai yra pusė
tinai pašliję, nors iš to, bent tuo tarpu, negalima dary
ti aliarmuojančių išvadų.

Tų dviejų milžinų santykių pasigadinimas nestebina 
nei lietuvių nei bendrai pasaulio. Retas lietuvis, dar 
savo laiku, betikėjo Pilsudskio-Hitlerio užmegstų san
tykių nuoširdumu ir neabejojo tų santykių krachu. Ly
giai niekas, dargi nei rusas nei vokietis netikėjo ir ne
tiki, kad vokiečių-sovietų santykiai būtų pastovūs, turį 
gilesnes šaknis, natūralūs ir ilgesnės datos.

Lietuviai niekada neabejojo, kad sovietų-vokiečių su
sikirtimas neišvengiamas dalykas ir turi anksčiau ar 
vėliau įvykti. Tai nėra tik “wishful thinking”, koks 
esti madoje ir kuris mūsų tautai tiek daug kainavo.

Vokiečių sovietų konflikto atveju kyla klausimas ir 
peršasi mintis, ką tas Lietuvai žada. Pasirinkimo tokiu 
atveju mūsų tautiečiai neturėtų. Įvykiai vystytųsi ne
priklausomai nuo mūsų.

Jeigu laisvas lietuvis turėtų pasirinkimą, o kada 
nors jį turės, jis pasisakytų norįs gyventi nepriklau
somai nuo savo kaimynų, pilnu, laisvu gyvenimu.

Ugi mūsų kas atsiklaus, tenka skaitytis, kad vokiečių- 
sovietų konflikto pasėkoje, sovietai neabejotinai bus iš
stumti ne tik iš Lietuvos, bet iš visų žemių, kurias šio 
karo bėgyje pasigrobė.

Lietuviai tėvynėje dalinai atsidustų. Atsidustų ne dėl 
to, kad tikėtų atgauti visa, ką šiame kare bus nustoję 
ir, kad tokia permaina reikštų vargų galą, bet dėl to, 
kad mūsų tautiečių būklė palyginamai ir summa sum- 
marum pagerėtų. Tačiau, reikia manyti, tai tebūtų vie-. 
nos okupacijos pakeitimas kita. Lietuviai maksimum 
galėtų tikėtis iš naujųjų “išlaisvintojų” tiek, kiek turi 
Slovakija ar Čekija. Tokia būklė nepatenkina čekų, slo
vakų, ji negalėtų patenkinti ir pilną laisvę pamilusio 
lietuvio. Jokio pagrindo nėra manyti, kad mes būtumėm 
traktuojami geriau. Tokią situaciją tektų skaityti pro
vizorine, kuri tęstųsi iki karo galo.

Lietuviai žino, kad britai savo pasitarimuose su 
sovietais šio karo išvakarėse atsisakė suteikti savo 
palaimą sovietams “garantuoti” Pabaltos valstybių 
saugumą. Iš kitos pusės, Prezidentas Rooseveltas per
nai rudenį ir praeitą mėnesį pareiškė savo viltį ma
tyti Lietuvą ir kitas Pabaltės tautas laisvas. Tai val
stybės vyras, kuris laiko ir vykdo žodį. Galimų įvy
kių išvakarėse pravartu susidaryti aiškų vaizdą, kas 
Lietuvai neša pilną laisvę ir pilną nepriklausomybę. 
Amerikos lietuviams tenka didžiuotis, kad trečdalis

tautos gyvena valstybėje, kuri ne tik nėra priešingą 
Lietuvos nepriklausomybei, ne tik nepripažįsta Lietu
vai padaryto smurto, bet aiškiai, viešai ir pakartoti
nai pabrėžia savo siekimus ir paremia lietuviu viltj.

DRAUGAS

Toji parama karui pasibaigus, reikia manyti, bus ga
linga, svari ir lemianti.

*

Amerikos vaidmuo
Nieks šiandien negali tikrai pasakyti, kas gali atsi

tikti su Europa. Nieko tikro apie tai negali pasakyti 
nei karo nei politikos ekspertai. Sunku yra išprana
šauti ir tai, ką Hitleris darys toliau ir kaip elgsis san
tykiuose su Amerikos kontinentu, jei, atsitikime, jam 
pavyktų visus kitus kontinentus užvaldyti.

Dėl to, Amerikos katalikų (angliškoji) spauda, jos 
didelė dauguma, laikosi to nusistatymo, kad šio kraš
to politinė linija būtų vedama tokia kryptimi, kuri at
sakytų ne tik šių dienų, bet ir ateities reikalavimams.

Toji spauda tikrai rimtai ir įtikinančiai nurodo rei
kalą kelti šio krašto žmonių patriotizmą, stiprinti jo 
ne tik materialinį, bet ir moralinį pajėgumą. Jinai pa
brėžia didžiausio reikalo visomis galimomis jėgomis 
ginkluotis, kad, atsitikime, būtų galima pasekmingai 
atremti Hitlerio puolimą. Iš kitos pusės, katalikiškoji 
spauda nepritaria tai agitacijai, kuri nori įstumti Jung
tines Amerikos Valstybes į Europos konfliktą. Ji stovi 
už tai, kad būti pasiruošusiems tiktai gintis ir, be to, 
savo jėgas laikyti rezerve. Mat, numatoma, kad nepai
sant kaip užsibaigs dabartinis karas, Amerikos vaid
muo pokarinėj pasaulio rekonstrukcijoj bus tiesiog mil
žiniškas. Dėl to reikią taupyti visokius krašto išteklius 
ir laikytis “normalumo nucleus’o” padėtyje. Stovima 
prieš ginkluotą intervenciją, bet už stipriausią pasau
lyje neutralinę jėgą, kuri galėtų ir, žinoma, pajėgtų 
atstatyti gyvenimą ir tvarką karo nualintose tautose.

Tiesioginiai, mat, įsimaišius į karo konfliktą, toji jėga, 
kuri po karo bus labai reikalinga, taip pat galėtų būti 
sunaikinta.

Toks Amerikos katalikų spaudos nusistatymas, be 
abejonės, yra rimtas ir jam daug kas pritaria.

Antradienis, geg. 6 d., 1941

(“Draugas”, gegužės 6 d., 
1916 m.).

viduj neveikia, o aš noriu 
radio pasiklausyti.

f

Gromata iš Brooklyn'o
Kartą Williamsburghe vai 

gyklon atėjęs vienas asmuo 
užsisakė pietums pusę an- 
tiess. Sėdi prie stalo ir lau
kia, bet negali sulaukti. Pa
galiau, netekęs kantrybės, 
pasišaukia veiterį ir klausia 
ji:

— Kada gi aš, pagaliau, 
gausiu pietums tą pusę an
ties. Sėdi prie stalo ir lau- 
nusibodo ir laukti.

— Tamsta turėsi dar pa
laukti, kol kas nors kitas 
dar antrą pusę užsisakys, 
nes mes negalime tau tik 
pusę anties paplauti, — at
sakė veiteris.

Pas Vikriką krautuvėn 
atėjo išsipudravusi čia au
gusi moteris ir paprašė tu
zino kiaušinių. Kada jai Vik 
rikas padavė kiaušinius, ji 
pasižiūrėjo į juos nustebus 
sako:

— Vaje, kokie mažiukai 
tie kiaušiniai!

— Ko tu nori? Švieži kiau 
šiniai, ką tik šį rytą iš ūki
ninko gauti, — sako Vikri- 
kas.

— Tikras vargas su tais 
ūkininkais, — atsiliepė mo
teris. — Jie, norėdami kuo 
greičiau kiaušinius parduo
ti, per greit iš lizdo juos 
išima ir neduoda jiems už
augti.

*

Džiaugiasi amerikiečių veikla
“Amerika” rašo:

“Vienas neva bolševikas, gyvenęs kadaise Brook- 
lyne, atsiuntė savo gazietai ilgą laišką, kuriame pa 
sisako gavęs kelis jos numerius, kuriuose atradęs ži
nių ir. apie Amerikos lietuvių jaudinimąsi pavergta 
Lietuva. Tas save bolševiku laikąs lietuvis laiško ga
le taip rašo:

“Mes čia... mažai sukame galvas, kuomet iš spau
dos matyti, kad jūs ten Amerikoje būdami sieloja- 
tčs ir kartais net triukšmaujate. Dovanokite, čia nė
ra koks prikišimas, o tik pastaba, nes amerikiečiai 
visuomet buvo jauslūs savo žmonėm ir savo Tėvynei. 
Kitais žodžiais sakant: mes to visko nesmerkiame, o 
tiktai džiaugiamės”.

“Ir kaip nesidžiaugs pavergtos Lietuvos lietuviai, 
kai žino, kad laisvi lietuviai amerikiečiai sielojasi Lie
tuvos žmonių vargais! Tik “Laisvės” trumparegiai 
negalėjo išskaityti, kas tame laiške tikrai norėta pa
sakyti. Jame išreikštas džiaugsmas, kad Amerikoje 
mažai lietuvių tautos išdavikų”.

Šventas Tėvas rūpinasi 
sutaikinti kariaujančius... 
“Baltuosius Rūmus aplankė 
šv. Tėvo pasiuntinys, arki
vyskupas Bonzano. Šv. Tė
vas pataria prezidentui Wil- 
sonui stoti tarpininku ka
riaujančioms valstybėms. Be 
abejonės, visos kariaujan
čios šalys nori taikos. Bet 
nei viena jų neturi tiek drą
sos prisiminti apie jos są
lygas. Jei atsirastų koks tar
pininkas, gal ir sutiktų jos 
taikintis. Gi tokiu tarpinin
ku galėtų būti ne kas kitas, 
kaip tik didžiosios Suv. Val
stybių Respublikos preziden
tas.

Vokietija ir Turkija ne
baigs karą viena be kitos... 
Tuomi Vokietija nori užtik
rinti Turkijai pergalę ir kad 
ji šiame kare nieko nenus
tos.

•

Anglai atsilygina airiams 
už sukilimą... Numalšinus 
revoliuciją, tarpe sušaudytų 
airių vadų yra ir Joseph 
Plunkett. Per pastaruoju du 
šimtmečiu Anglijos vyriau
sybė nužudė net aštuonis tos 
šeimynos sąnarius. Plunkettų 
pavardė užima svarbią vie
tą Katalikų Bažnyčios isto
rijoje.

•
Vokietija atsakė Suv. Val

stybėms... Vokietija savo at
sakyme pažymi, kad jos nar
domieji laivai neskandina 
nei kokių garlaivių be per
sergėjimo. Bet skandino ir 
skandins be persergėjimo vi-

Washington valstybėje vie 
ną labai šaltą žiemos rytą 
prekinio traukinio stabdžių 
valdytojas pastebėjo, kad 
ant vieno vagono važiuoja 
koks tai žmogus. Jis jam 
pamojo ranka ir šaukia, kad 
ateitų pas jį lokomotyvan, 
kur šilta. Bet slapukas atsa
kė:

— Negaliu į vidų eiti, nes 
su savim turiu radio, kuris

sus savo priešininkų gink
luotus garlaivius... Washing- 
tonas tuo atsakymu nepa
tenkintas.

Arkidiecezinėje rinkliavo
je .$7,000 Lietuvai... Chica- 
gos arkidiecezijos rinkliavo
je už karo prislėgtas Lenki
jai ir Lietuvai, surinkta virš 
50,000 dolerių, kurių dalis 
eis Lietuvai.

Ant Times Sąuare, New 
Yorke, ilgai vienas kito ne
matę, du škotai susitiko ir 
pasisveikinę pradėjo šiaip 
kalbėtis:

Pirmas: — Jau dešimt me
tų, kaip mudu nesimatėm.

Antras: — Taip. Tai ilgas 
laikas, kaip mes nesimatėm. 
Tad reikėtų šį mūsų susiti
kimą pasivaišinimu atžy
mėti.

Pirmasa: — Tai puikus 
sumanymas. Turime pasi
vaišinti! Ar tu atsimeni, 
kaip pereitą kartą mes vai
šinomės, o aš už vaišes už
mokėjau?

Spėjame misles ,
Bėga, bėga, bebėgdama 

priedą. Kas?

Diktatoriai pranašauja demokratijai mirtį, bet...

♦

Griežtai, bet teisingai
Sąryšyje su vedamais inteligentų žudymais Lietuvo

je, “Šviesa” rašo:
“Komunistai jau ištisai pavertė Lietuvą viena di

džiule skerdykla, kur jaučių vietą užėmė inteligenti
ja. Paskiausios žinios sako, kad jau apie 30,000 in
teligentų Lietuvoje yra “išvalyta”. Kraštas lieka be 
vadų, tortūrų įbaugintas, masinių žudynių ir trėmi
mų pritrenktas. Viena liaudis tik stebuklo padeda
ma galės pakelti laisvės kovą ir ją išvesti iki galo. 
Lietuvių tautai rašomas mirties dekretas!

“Gal gi jau mūsų Tauta iš tikrųjų tiek išsigimė, 
tiek parsidavė kitiems, kad nė nebeverta laisvai gy
venti, nebeverta iš viso ant šios žemės paviršiaus mai
šytis kitų tautų tarpe. Jokios tautos joks žmogus 
nesielgtų su savo tautiečiais taip, kaip su savo krau
jo broliais elgiasi lietuviai komunistai. Atrodo, pats 
velnias juos apsėdo ir pajungė rusų imperializmo tar
nybai, kaip bevalius vergus. Jie šaltai smeigia durk
lą į kito lietuvio širdį, kad tik Rusija galėtų plėsti 
savo sienas! Joks sveiko proto žmogus to neįstengia 
suprasti. Azijatai visada būdavo žiaurūs, bet dabarti
nius azijatus jau pralenkia savi niekšai. Tie, kurie 
Lietuvoje ir užsieniuose rėkia prieš mirties bausmę, 
demonišku šėlimu piauja dešimtis tūkstančių nieku 
nekaltu žmonių”, __ ______ _

*

»
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Alia Rachmanovat

Studentai. Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis 
(Tęsinys)

Tylėdama ji nuėjo paskui mane. Aš pasistengiau jai 
pakloti kiek galint geresnę lovą, atnešiau knygų, arba
tos, kepsnio, — vienu žodžiu, pasistengiau atlikti savo, 
kaip persekiojamųjų globėjos, pareigą kiek tik galėda 
ma geriau. Kai aš viską jai šypsodamasi taisiau, ji tylė
dama žiūrėjo į mane. Paskum netikėtai paklausė:

— O ar žino jūsų mama, kad aš noriu sutriuškinti 
gyvenimą ir sunaikinti kaip tik tuos žmones, į kurių 
skaičių ir ji įeina?

— Be abejo! — nusijuokiau aš, — nes jūs esate re- 
voliucininkė!

— Jei taip, tai kodėl ji man leido čia pasilikti? — 
paklausė Grizelda Nikolajevna beveik piktai.

— Labai paprastai: jūs dabar esat pavojuj, todėl

Kražių Skerdynės Krekenavoj
Tik vietoj raitų kazokų — bažnyčioj žydai ir maskoliai. 
Ryšium su Lietuvos Nepri savaitę. Pagaliau atvykęs su 

klausomybės paskelbimo su- stiprintas raudonosios mili-

A. a. Profesorių Juozą Eretą Prisiminus
Šveicorietis pamyli Lietuvą ir kitus ta meile uždega.
- Atsisako gerų vietų, kad tiktai dirbti Lietuvai. - Ir bol- kaktuvėmis Vasario 16 d. 'cijos būrys riaušes likvida- 

ševikams pagrobus Lietuvą, jis pasilieka numylėtam p°usi«'

krašte.
Rašo Dr. Alfred Semi, Pennsylvania Univ. prof.

Daug dalyvių, kurie dalyva
vo bažnyčios ir klebonijos 
gynime, yra suimta. Apie jų 
likimą, kaip ir apie kitus su
imtuosius, niekas nieko ne
žino

pios muštynės. Šios mušty
nės buvo labai panašios į 
mūsų istorijoje gerai žino-

Laišku, rašytu Šveicarijoj jo 1 d. jis buvo pakviestas je.” Vėl jis kaltas, kad aš mas Kražių skerdynes,
kovo 14 d., mano sesuo An- Teologijos-Filosofijos Fakul- 1922 metais, kai man buvo Tą dieną Krekenavos baž-
na Bloch-Senn pranešė apie teto ekstraordinariniu profe- siūlyta gera vieta užsieny, nyčion įsiveržė žydų ir mas.
brangaus draugo profeso- sorium ir visuotinos literatu atmečiau tą viliojantį pa- kolįų gauja išyaikg 8usirin.
riaus d-ro Juozo Ereto mir- ros katedros vedėju. Kaipo siūlymą. Jam esant “Pava- kusjus žmone3 jr kfe. )vi>i ftiaulių kunigai Va.
tj Lietuvos bolševikų kalėji- mokslininkas jis tuojau pa- sario” Sąjungos pirmininku, boniją Atsigavę parapiJonys sario 16 d. įvykių buvo su-
me. Ta liūdna žinia buvusi sižymėjo ne tik Lietuvoj, aš buvau paskirtas tos są- v6, puol5 kleboniją jr jS ten imti, vžliau v51 buvo
paskelbta per Šveicarijos ra- bet ir užsieny. Jis parašė jungos suaugusių progimna- iSvart žydu3 kartu 3U rau. lei3tj 3U sąlyga kad Gpu
dio. Nesinori tikėti. Bet po daug knygų ir bendradar- zijos vedeju ir, dėka jo pa- donąja miljcija Krekenavic. įžinios niekur iš Šiaulių ne-
visų šiurpulingų žinių, pa- biavo periodinėj ir kasdie- stangoms, buvau pakviestas 4jaj 3augojo kleboniją viaą iavyka.
siekusių mus pastaruoju lai- ninėj spaudoj, daugiausiai dėstyti kalbų mokslą Lietu
ku iš Lietuvos, negalima ne- kukliai dengdamasis kokia 1 vos Universitete. Ačiū tau,
tikėti. Praeitą savaitę išgir- j slapy varde. Mokslo srity j jis brangusis drauge, už visa
dome apie kito draugo, bū- pragarsėjo kaipo vokiečių tai! Kaip galiu aš tau atsi-

Taip pat gauta žinių, kad

jums ir reikia padėti.
Ji, suraukusi kaktą, tik dėbtelėjo akimis į man^i? tent, profesoriaus d-ro St. !literatūros žinovas, speciali-j dėkoti, atsilyginti? Manau, 

neatsakė nė pusės žodžio. Paskum užsirūkė cigaretę.
Per pietus tėtis nežymiai pasilenkė prie manęs ir ty 

lutėliai, kad niekas negirdėtų, paklausė:
— Ar tu “tai ten” jau nunešei valgyti?
— Tuojau nunešiu! atsakiau aš ir dėkingomis aki- i nin&°J 

mis pažvelgiau į jį. Po pietų nunešiau jai valgyti į jos 
kambarį; ji vis tebesėdėjo toj pačioj pozoj, kaip aš ją bu
vau palikusi rytą, tik grindys aplinkui buvo lyg sėte 
nusėtos nuorūkomis.

— O ar žino tavo tėvas, kad aš čia esu?

mas tiranijos priešas. Eretas Aš netekau geriausio drau 
savo gyvenimu pasirodė bu- go, bet lietuvių tauta turi 
vęs vertas to garbingo var- naują didvyrį — kankinį. O

, . . . do. Jis net padidino ir pa- tuo išsipildė jo nuoširdžiau-
Šalkauskio mirtį. Kas bus zuodamas ypač viduramžių kad tai galėsiu daryti tiktai, aukštino to vardn „.-hin,,,, 1 • - . . .____ _ „ __ I u. SUn° t0 vardo garbingu- _ sias noras: jis pasiaukojosekantis iš eilės? Prieš ke- ir Goethės laikotarpiuose, ir toliau vykdydamas tavo mą. Naujasis Poza padėjo r t • t t •

i lėtą metų tas pats a. a. prof. Jis pirmas nušvietė didžio- testamentą. Kai tavęs nebe- savo galvą Lietuvos laisvės 
Į Šalkauskis gražioj ir turi- jo vokiečių poeto Goethės bus tarp mūsų, tu man vis aukure

knygelėj tinkamai santykius su lietuvių tauta, tebežibėsi kaip mano lydi- 
pagerbė a. a. Juozą Eretą, Tačiau Lietuvos visuomenei ma žvaigždė, 
iškeldamas jo nuopelnus lie- jis buvo geriausiai žinomas Būdamas artimas vėlio-
tuvių tautai ir Lietuvos ne
priklausomybei. Be abejo, 
kiti įvertins ir Amerikos

kaip nenuilstąs katalikų vei- nies draugas, aš gerai ži
nau, kad visas jo veikimas, 

vasario Sąjungos organiza- vįsį j0 darbaį( buvo išdava
kėjas (“Blaivybės” ir “Pa-

— O kaipgi! Jis mane kaip tik ir siuntė atnešti lietuvių spaudoj visa tai, ką 
jums valgyti.

Ji vėl neatsakė nė vieno žodžio, tik kažin ką sau 
viena mąstė ir rūkė toliau. Padėjusi viską, tyliai pasi- j atsižvelgimo į sveikatą ir į 
traukiau. Vakare, valgant vakarienę, tėtis manęs vėl pa- karjerą. Man tesie leista 
klausė, gal “tai ten” reikia pinigų, o mama man įdavė Pasakyti čia keletą žodžių

Eretas nuveikė, dirbdamas 
be atilsio, aukodamasis be

cijose) ir energingas, ryž
tingas organizatorius.

Su velioniu man teko su
sipažinti 1918 metų pavasa
rį, kai įstojau studentu į 
Friburgo Universitetą. Mes

vieno ir to paties nusista
tymo, būtent, pasiryžimo vi- 1 
siškai pasišvęsti lietuvių tau 
tos reikalams ir iškelti lie
tuvių vardą pasaulyje. Siek
damas tą tikslą, jis nežiūrė-

buvome tos pačios studentų Į jo savo asmens naudos; 
draugijos nariai. Vieną die
ną jis atvažiavo iš Lozanos,

baltinius, kad jai nuneščiau. Aš buvau tiesiog laiminga.
\ Spalių 30 d

Šiandien Lizočka Vasiljevskaja turėjo išvažiuoti į
namus. Visos pastangos nuėjo veltui. Nepadėjo nieko nei

apie musų asmeninius san
tykius.

Juozas Eretas buvo švei
carijos sūnus, gimęs Base- kur dirbo Lietuvių Informa- 

mano tėvo prašymas, nei gubernatoriaus parama, nei ki- lio mieste 1896 m. spalio 2(? cijos Biure, ir pastebėjęs, 
tų įtakingų žmonių užtarimas — jos nepriėmė daugiau d. Aukštuosius mokslus ėjo kad ir man rūpėjo Lietuvos 
nei į vieną gimnaziją. O ar žino tas austras griežėjas. Šveicarijos Friburgo Univer dalykai, jis norėjo arčiau
kad dabar dėl jo turi žūti visas Lizočkos gyvenimas, vi- sitete ir ten pat 1918 me- susipažinti. Iš to sutikimo 
sa jos ateitis? Bet greičiausiai jis to niekuomet nesu- tais įsigijo filosofijos dak- išaugo gražiausia drapgys-

jam vien tik rūpėjo, kad 
lietuvių tautos garbė padi
dėtų. Dėl tos priežasties jis j I 
visus savo mokslo veikalus 
parašė lietuvių kalba, nors į ■ 
tai jam kenkė pasaulio aky
se. Kitų šalių mokslininkai

[•j Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

| Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Mihvaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, liepos-July 6 d„ 1941

pakartotinai ragino jį, kad
taro laipsnį. Dar tebebūda- tė ir artimas bendradarbia-' jis savo veikalus parašytų 
mas studentu, jis įstojo į vimas kilniam tikslui. Iš jiems prieinamesne kalba, 
Lietuvos tarnybą, dirbda- vėlionies persiėmiau jo karš- kad ir jie galėtų suprasti 
mas pirma Lietuvių Infor- tą meilę Lietuvai. Jam tar- J Ereto atsakymas visada bū-
macijos Biure Lozanoje, pa- pininkaujant, aš greit susi- davo vienodas: “Išverskite

surandu vis daugiau ir daugiau džiaugsmo. Ir man kas skui trumpą laiką Lietuvos pažinau su daugeliu Lietu- iš lietuvių kalbos! Man rūpi
kartas ima vis labiau ir labiau rodytis, jog iš tikro yra atstovybėj Berlyne, o paga- vos veikėjų, k. a., Dauman- lietuvių tauta, o ne pasauli-

lios Kaune, kur ’ organizavo tu, Pakštu, Tamošaičiu, Rau nis vardas. Su lietuviais aš
Užsienio Reikalų Ministeri- linaičiu, Ruginiu, Navicku, gyvenu, jų vardą noriu iš
jos Informacijos Departa
mentą (“Eltą”) ir uoliai da

zinos.
1916 m. lapkričio 1 d. 

Iš filosofijos temą gavau “Filosofija, religija ir po
ezija” ir knygas, kurias man davė profesorius, skaitau 
su dideliu pamėgimu; tose tikrai “mokslo knygose” aš

taip, kaip kad sako Blokas:
Mano širdy glūdi paslėptas lobis,
Ir kelią į jį tik aš vienas težinau____

Aš esu visiškai įsitikinusi, kad tai pareis nuo ma
nęs pačios, ar iš: manęs išeis kas nors geras, ar nieko lyvavo visuose kultūriniuose

Purickiu. Jis supažindino garsinti.” Velionis turėjo 
mane ir su Chadakauskaite progos gauti garbingą vietą 
(dabartine Tubeliene) ir su užsienyje. Bet priėmus tokį

nebus. Ne, aš niekam nepaaukosiu savo laimės! Niekam lietuvių darbuose. Nuo 1920 prezidentu Smetona. Kai už- pakvietimą, jam reikėtų ap- 
iki 1922 m. jis lektoriavo baigiau universiteto mokslą, leisti mylimą Lietuvą, ir tonebūsiu paprasta “boba”!

\ Lapkričio 2 d. Į Lietuvos Aukštuosiuose Kur
Šiandien Grizelda Nikolajevna jau iš mūs išėjo. Aš suose, o įsteigus Lietuvos 

jai įdaviau geroką ryšulį su maisto produktais, įdėjau Universitetą, 1922 m. rugsė

jis mane parsikvietė į Lietu- jis nenorėjo, niekaip nega- 
vą, kur pirmais metais dir- Įėjo daryti. 1937 metais vie-

skalbinių ir kelionei pinigų. Prieš iškeliaudama, ji, nors 
ir labai norėjo, bet nedrįso daugiau užsukti nė į savo 
kambarį, nes buvo įsitikinusi, kad jį tebesaugoja policija.

— Prašau pasakyti savo tėvams, — tarė ji, atsisvei-, 
kindama su manim, — kad aš to niekuomet neužmiršiu, i 
kiek jie man gero padarė. Jei kada nors pasitaikys pro
ga jiems už tai atsilyginti, aš pasistengsiu tai padaryti, 
nors tai ir kažin kiek kaštuotų.... Tik gal, greičiausiai, 
to niekuomet nebus, nes aš išvykstu į užsienį.

Paskum ji apsikabino mane ir pridūrė:
— O jums, mano mieloji mergytė, aš duosiu vieną 

gerą patarimą: spjaukit į žmones ir į jų sielas! Žmonės 
nėra įdomūs ir beveik visi blogi! Jei mano patarimo nc- 
klausysit, tai gyvenime nuolat sutiksit panieką ir turė
sit skaudžiai nusivilti. O jūs pati, jei tik galima, likite 
tokia, kokia ir dabar esate, — tokia pat nayvi, tokia mei
li ir gera!

Tai pasakius, jai iš akių ištryško ašara. Taip ji iš 
mūs iškeliavo į platųjį pasaulį.

Jos man baisiai gaila. Juk ji tokia nelaiminga, tokia 
liūdna, tokia vienų viena! Jr aš visai negaliu suprasti, 
kad ii pažiūrėti tokia rami, maloni mergaitė būtų prieš 
kelias dienas kalbėjusi tokius baisius žodžius apie ker
štą, kankinimus ir kraują. O, jeigu ją sugautų policija, 
tikriausiai išsiųstų į Sibirą! Kodėl žmonėse yra tiek ker
što ir neapykantos, ir kodėl jie taip trokšta vieni kitus 
tik skriausti ir daryti kitiems blogo?

bau po jo vadovybe “Elto-

60 METŲ AMŽIAUS SKRIDIKE
.. ' • : •

<•• DrauRafi“ Acme teleDhotoi

Mrs. W. Carl Rufus, 60 m. amž.rMichigan universi
teto profesoriaus žmona, patikrina oro stovį prieš iš- 
skrisiant iš Ann Arbor, Mich., į Pacifiko pakrantes. Jos 
skridimo tikslas yra lėktuvu paskraidinti savo tėvą, 

91 m. amš.

nas žymus Amerikos univer
sitetas (Marąuette Universi- 
ty) buvo pasirengęs profe
sorių Eretą pakviesti profe
soriauti ir paskirti literatū
ros dėstytoju. Tačiau velio
nis atsisakė. Jis norėjo pa
silikti Lietuvoje. Kartu su

I -
\ .(Bu« daugiau.), w

lietuvių tauta jis norėjo ir jp 
džiaugtis jos laimėjimais ir 
kentėti jos kančias. Šitas 
taurusis ir herojiškas vėlio
nies nusistatymas dar kar
tą pasireiškė kilniausioj for
moj, kai, bolševikams užė
mus Lietuvos teritoriją, jis 
atsisakė išvykti į užsienį.

I
Kaipo šveicarietis jis galėjo 
nuvažiuoti į savo pirmąją 
tėvynę. Kiti taip padarė, bet 
ne Eretas! Kai jis dar buvo 
studentas, jis senu papročiu 
turėjo pasirinkti “studentiš
ką vardą.” Jis pasivadino 
“Poza,” imdamas tą vardą 
iš Šilerio tragedijos “Don 
Carlos,” kur tuo vardu he
rojus pasižymėjo kaip lais
vės kovotojas ir nepaperka-
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MARIJA MŪSŲ MOTINA
tarytoją. Neabejojame, kad“Tu pagirta, mums paskirta 

Motina žmonių!" (IS giesmės). lietuvis neatsižadės Marijos, 
ir kad dabar kaip tik labiau
siai bus reikalinga jo sielaKasmet gražiojo gegužės

mėnesio saulė prikelia žemę ........... . i dieviškos Motinos paguocos.iš gilaus žiemos snaudulio;' r
kiekvieną gegužį pražįsta 
daugybė gėlių, kuriomis ga
li grožėtis žmogaus akis.

Mes, gyvendami laisvėje, 
turime palaikyti gyvą Mari
jos gerbimo kultą, kad iš to

Kiekvieną metą gražusis pa gautumėm patys sau naudos 
vasaris, išjudindamas ir at- ir stiprintumėm savo ken- 
gaivindamas gamtą, drauge tančius brolius Tėvynėje, 
paakina ir žmogaus sielą uo- Jiems ypač sunku bus per-( 
liau puoštis dvasiniais žie- gyventi pirmą gegužės mė 
dais. Kaip liūdna būtų, jei nesį prispaustiems, su užda- 
Dievo duota gamta būtų pil- rytomis lūpomis, kenčiančio- 
noj savo grožybėje, o tos mis širdimis... Kai jie ir 
gamtos valdovas žmogus sa- “Marija, Marija” giesmės 
vo sielą laikytų sukaustęs negalės giedoti, gal ir savoj 
šaltais nedorybių retežiais, namuose Marijos paveikslo

.. - „ x negalės laikyti, neturės kam'Geroji musų Motina Bazny- ° J
.. . . ... ... savo skausmo ašarų išlieti...!čia visa tai numatė ir atėjo *
žmogui į pagalbą. Ji pasky-j Skausmingais laikais gy-i 
rė žmogaus dvasiai paveiks- vename. Gera būtų visiems' 
lą, kurį netik puoštų gėlių suprasti giliąją Marijos ger- 
puokštėmis, bet kad ir to bimo prasmę. Tikrasis Mari-
paveikslo gyvomis dorybė
mis pagrąžintų savo neįver
tinamą grožybę — sielą. Tuo 
gyvuoju paveikslu yra Ma

jos kulto supratimas duotų 
išvargusiai žmonijai stipry
bės ir pakreiptų prie taikos 
ir ramybės kelio nelaimin-

rija, gegužės mėnesio Kara-igąjį pasaulį.
lienė ir mūsų sielos Vadovė. | giandien labiau kaip kada

Lietuviai pamaldžiai ger-j nors kitados pasaulis turėtų 
bia Mariją. Mes žinome kaip suprasti pasakymą — Mari- 
nuoširdžiai Lietuvoje buvo ja mūsų Motina. Žmonija 
gerbiama Marija. Juk Lietu-; nutolusi nuo Marijos, nuto- 
va vadinama Marijos Žemė. j lo ir nuo Dievo. Palikusi be 
Lietuvoj pilna Marijos gar- Motinos, greit pasiliko ir be 
bei paskirtų bažnyčių, kop- Tėvo-Dievo. Pasidariusi neš- 
lyčių. Lietuva turi ir stebuk-i laite greit buvo užpulta plėš- 
lingų vietų, sujungtų su Ma- riųjų vilkų, kaip sako Evan- 
rijos gerbimu. Visa tai gra gelija. Todėl šiandien ji žu- 
žu prisiminti ir galima pasi- doma ir kraujuose pasruvu-

dumą į Mariją mūsų Moti
ną. Juk mūsų sielose glūdi; 
taip gyvas ir gilus pamal
dumas į Mariją. Ne jaus-' 
mais, ne išoriniais ženklais,! 
bet giliu įsisąmoninimu, sa
vo protu turime palaikyti 
tą pamaldumą, nes jausmai 
nepastovūs, užslopinami, bet 
protas ir mūsų visa būtybė 
turi versti mus gerbti Ma
riją, kaip mūsų ir visos žmo
nijos Motiną.

Lietuvai ir visam pasau
liui šiandien dera įsigilinti, 
giedoti ar pergyventi mūsų 
poeto Maironio parašytos 
giesmės žodžius:

Marija! Marija, skaisčiau
sia lelija! Tu švieti aukštai 
ant dangaus! Palengvink 
vergiją, pagelbėk žmoniją! 
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

Mes klystantys žmonės 
maldaujam malonės; 
Marija! Maldų neatmesk. 
Tarp verkiančių marių 
šių žemiškų karių 
Nupuolančius stiprink ir

vesk!

Ir kūno silpnybė.
Ir žemės puikybė.
Ir pragaro juodo dvasia

I prapultį stumia 
žmonijos daugumą 
Ir žudo galybe tamsia.

Kaip upių bėgimas
Taip mūs įpratimas
Kas kartą vis traukia že- 

miaus;
Vargai kasdieniniai,
Kaip pančiai gelžiniai
Mus rišti kada bepaliaus?
Silpni nusiminę,
Tavesp paskatinę
Tematome viltį tiktai.
Tu savo malone
Šios žemės karionę.
Palengvink, nes galią ga

vai!
Marija, Marija!
Skaisčiausia lelija!
Dangaus karalienė šviesi!
Užstok prieš Aukščiausį
Tu žmogų menkiausį,
Nes viską pas Dievą gali'
Tai antrasis Lietuvos him

nas. Kaip būtų gražu, jei 
kiekvienas lietuvis mokėtų 
giedoti ir nuoširdžiai giedo
tų čia Amerikoje, kai Lie
tuvoj, gal jau, negali begie
doti. Tą giesmę giedodami 
atsigaivinsim ir Marijos ger
bimo kultą palaikysim.

Kun. Stan. Raila

ONA MAZRIMIENE
(po tėvais .ltimkuilė)

Mirė 4 ii.. 1941, 4:25
v. popiet, auluukua puaČH umž.

Gimus 1.1,-tuvoje. Kilo IA Ku
opinių upHki-., Kiužių par., Mo
dalių kuimo.

Amerikoje išgyveno 41 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Juozapų; 3 sūnus, Juo
zapų Ir marčių Alekaundrą, 
Kazimierų Ir Albertų; 4 dukte
ria. Monikų Beauaparlu Ir žen
tų Juozapų. Seserį M. l.uellle. 
Švento I’runeiSkauH vienuolyne. 
Antanlnų Sulasai* ir žentų dar
ios, Viktorijų Jureekuu Ir žen
tų Vladislovų; 3 anūkus ir 3 
anūkes; brolj Antanų Rimkų 
ir žmonų; seserį Juzefų Ka
minskienę ir jos vyrų; pus
brolius; pusseseres ir jų šei
mas ir dainę kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotus 4409 S. 
Wood St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., geg. S d. Iš nunių 
8 vnl. ryto Ims atlydėta į flv. 
Kryžiaus pu r. bažnyčių, kurioj 
(vyks gedulingos pumuldos už 
velionės Mielu. Po pumuldų Ims 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys, 
Marti, Žentai. Anūkai, Brolis, 
Se>w ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J„ F. 
Eudeikis, tel. YAKds 1741.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

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

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

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

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

Antradieni,. geg. ąj,

AND thanks a ‘ 
m,liion FOR

ITEHING me ABOUTl

V^HOLE famiM 

ioves n•

Niekad negalima ko nors
pasiekti, kol esi įsitikinęs, 
kad to pasiekti nestengsi.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
u *>** -* • i PAMINKLAI

didžiuoti. Tačiau bedieviško
ji ranka palietė Lietuvą ir

si. Išsigelbėjimas per Mari
ją, žmonijos Motiną. Marija

lietuvių gerbimas Marijos šį yra Dievo Apvaizdos paskir
mėnesį bus sunkus. Gal ne 
vienas Marijos Mylėtojas iš-

ta būti žmogaus Motina, ji 
turi ir būti. Kas to nesu-

lies savo kraują už jo meilę1 pranta, savais keliais eina, 
Marijai. Daugelis bus suvar- * pražūtin keliauja. Todėl šis
žyti ir negalės viešai gerbti 
Mariją, šiandien, kaip anais 
sunkiais laikais, lietuvis tik

gegužės mėnuo turėtų būti 
ir gyvas pasukimas prie Ma
rijos Dievo Motinos. Mes

savo širdies gilumoj gerbs lietuviai pirmieji turėtumėm 
savo Motiną - Pagalbą - Už-' gaivinti tą šventąjį pamal-

fe
KNYGOS! KNYGOS!

A A J A A A A A

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinio. Dabar komunistu valdžiai 
užkirtus kelia lietuvišku knvgŲ snausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA naslilarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jy dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI. T t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 200 pusi ................................................. $1.00
PRA GIEDRULI AT. TIT t.. Vaižeanto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi................................... $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, T t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. $1 00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

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

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė.

225 pusi.................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

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

J. Šlapelis, 90 pusi ..................................................................50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi............................ 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas. 100 pusi.................................... 35
GAMTOS PRTLYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ..........................,...........................85
METLE. M. Gustaičio, 1914 m....................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus. 1915 m................................................... 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

Klausimai ir atsakymai
Išvažiavimas į Kanadą 
legalizavimui buvimo

Klausimas. Nelegaliai at
vykau į šį kraštą. 1932 m. | 
apsivedžiau. Mano žmona kąi 
tik išsiėmė “pirmas piliety
bės popieras”. Dabar turime 
du vaikus. Ar aš galiu vyk
ti į Kanadą ir ten prašyti 
vizos atvykimui į A. J. Val
stybes ?

Atsakymas. Ne. Kanadoj 
gali gauti nekvotinio stovio 
vizą tik Amerikos piliečių 
vyrai ir moterys. Kadangi 
tamstos žmona turi tik "pir
mas popieras”, tamsta pri
klausai prie antros pirme
nybės kvotos. Jeigu turi už
tektinai pinigų ir žinai, jog 
tavo gimtinės šalies kvota 
neišsibaigusi, tai gali išvyk
ti į Kubą ir ten prašyti vi
zos. Tamstos žmona gali iš

pildyti Form 575, kuri for
ma rodo, jog ji buvo lega
liai įleista nuolatiniam apsi
gyvenimui. Rasite smulkme
niškų informacijų, apie ko
kius dokumentus aplikantas 
privalo turėti išgavimui vi
zos į A. J. Valstybes kny
gutėje “How To Bring Re-; 
latives and Friends to the 
U. S.”, kurią galima gauti 
už dešimtuką iš Common 
Council for American Uni- 
ty”, 222 Fourth Avė., New 
York City.

Padavė neteisingas 
informacijas apie 
ženybinį stovį

Klausimas. Aš prašiau ir 
gavau “antras popieras” 
1935 m. Tuo laiku buvau iš
tekėjusi, bet mano vyras at
vyko į A. J. Valstybes ne
legaliai. Bijodama, kad kas

nesužinotų apie tai, aš pra
šiau pilietybės popierų tėvo 
vardu; slėpiau faktą, jog 
buvau ištekėjus. Bet “mano 
gerieji draugai” tuoj pra
nešė teisybę natūralizacijos 
tarnybos darbininkams. Ką 
su manim gali daryti ir ką 
aš turiu daryti? Aš jokiu 
būdu nenoriu apleisti šią 
šalį.

Atsakymas. Tamstos at
sitikimas tik vėl parodo, 
kaip pavojinga ir kvaila yra 
po priesaika duoti neteisin
gas informacijas. Kadangi 
tamsta apgavingai gavai 
“antras popieras”, jas nuo 
tamstos gali atimti. Geriau 
tamstai prašyti panaikinimą 
savo certifikato ir tikėti, 
jog natūralizacijos autorite
tai tamstą nebandys kaltin
ti už kreivą priesaiką. Kas- 
link vyro, patartina jam kuo 
greičiausia išvykti iš A. J. 
Valstybių į artimą šalį, jei
gu ne į Europą, kur jis ga
li prašyti reguliarės imigra
cijos vizos.

- • - .■r.

y

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

>7

Vienintėiė Lietuvių
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Paftirinkim&M 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

Tėvynės maras — tai iš- į 
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, j 
kurios dienos praslenka te-' 
a t ruošė, smuklėse ir šokių 
salėse. — C. Cantu.

M

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

TeL REPubiic 1538—9
y/

flABT, MIL LAIDOTUVIŲ DMITOBIU
KELNER - PRUZIN

■ariaoaiM Patanavteaf — ICoUris patanuaja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
0 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFąyette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

Tel, LAFąyette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139



<\ d., 1941 7

Lietuva atsistatys demokrati
niais pagrindais

"Lietuva turės vėl prisikelti' - E. Kelly
Plačiai pasiskelbęs ne tik 

lietuvių tarpe Lietuvos pre
zidentui priimti bankietas 
Paimer House viešbutyje atė 
jo ir praėjo, šiandie belieka 
tik prisiminimas, kurio ilgai 
nepamirš priėmime dalyva
vę Chicagos lietuviai.

Reikia, manyti, jog pre
zidento priėmimas buvo vie
nas gausiausių ir puošniuo- 
sių Chicagos lietuvių pasi
rodymų, suruoštų vienoje 
didžiausių miesto salių.

įsidėmėtina.
Bankietas prasidėjo p. 

Smetonos kalba per radio, 
kuri paskleista visoje Ame

imtų kiti spręsti Lietuvos 
reikalų jos sąskaitom Ta
čiau pokarinė Lietuva galės 
ir turės būti atsteigta tik
I91X metu sukurtosios de
mokratinės Lietuvos pagrin
dais. šiandie pasakyti kam 
valstybės vairas priklausys 
— yra neįmanoma. To ne
nustatys vienas ar daugiau 
asmenų, nes tai turės pri
klausyti nuo tautos valios. 
Lai gyvuoja Lietuva!

Prezidento priėmime daly
vavo ir miesto mayoras E. 
J. Kelly, teisėjas Lewe ir

DRAUGAS
1 1 ■■■L

IŠKELIA MILIJONO DOLERIU IEŠKINĮ

(-Draugas” Acme telephoto)

Jeannette Scott Seymour Young, 27 m. amž., Los An-skaiėius kitų svetimtaučių.
Mayoras Kelly pasakė nuo gėlės koncertų pijanistė, traukia tieson buvusį savo su

nkoje per NBC mėlynąjį širdžių kalbą, kurioje jis žadėtinį Ralph Maxwell Levvis, Rosicrucian Order pre-
tinklą. Bankieto pabaigoje pabrėžė Chicagos lietuvių zidentą, ir kelis kitus asmenis. Iš jų reikalauja vieną
prezidentas pasakė kalbą lie pareigą remti Lietuvos at- j milijoną dol. atlyginimo. Ji sako, kad tų visų asmenų
tuviškai, skiriamą lietu
viams, kuri lietuviams ir 
yra ypač Įsidėmėtina.

Savo ilgokoje kalboje p. 
Smetona, bendrais bruožais 
palietęs esamąją padėtį, rei
kalą dirbti už Lietuvos iš

vadavimo darbą, nes nė vie- pastangomis ji buvo uždaryta bepročių prieglaudon. 
nas tikras amerikietis nega
li būti nuoširdžiu amerikie
čiu, jei jis neįstengia atjaus 
ti kitų, ypač savo artimųjų 
nelaimės.

Sėkminga ARD veikla Skautu sveikinimas
North Side. — ARD 3-čias prez. A. Smetonai

skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimą 24 d. balandžio. Iš 
pranešimo pasirodė, kad va
jaus vakaras gerai pavyko.
Susirinkimas padėkojo Ša

Aktualios paskaitos sytojams smagu praleisti va-į 
landėlę beklausant gražios1 CLASSIFIED

Bridgeport. — Gegužės 1 
d. fiv. Jurgio parapijos sve
tainėj įvyko paskaitos kun., Taip ir šiandie, 7 v alanaą 
J. Prunskio ir “Draugo” re- vakare užsistatę savo radio 
daktoriaus L. Simučio. Klau ant stoties WGES girdėsite
sytojų susirinko apie 200 B- P- L- MoterU chorą ir 

gimnazisčių duetą. Bus juo-

‘Peoples” radio programos. NAM.Yl,- I'AK.MOS IK ltl/.\IAI

“Pone Lietuvos Prezidente:
“Prašome priimti mūsų 

dovaną, kaipo ženklą broliš
kumo Lietuvos skautam0.

Šiuo metu Amerika tapo, 
laisvinimą ii priminęs, kad bartum užuovėja visų nu- 
sau pavyzdžio Amerikos Ue-< kriaustųjų mažesniųjų, pa- 
tuviai turėtų pasiieškoti pra reišk€, mayoras. Ir Amerikos
eityje, kai pasaulio karo me-ižmonėg dės didžiausias pa. .......... .... .......... ___
tu Amerikoje buvo dedamos stangaS) kad iaįSVp vėl vieš- dymą programos ir Nausė- celencija. 
didžiausios pastangos ko- patautų pasauiyje. idienei už pasakytą kalbą.
voms uz Lietuvos laisvę, pa- • - i .. ..............................“Jei šiuo metu Amerika Gauta, sesios naujos nares. Jūsų Ekscelencijai ir Lietu- 

pamirštų kovą pavergtųjų Daugiausia tikietų parda- vos skautams, kurių orga- 
vė mokyklos vaikučiai (Ed- nizaciją okupantai uždarė ir

kar-Makar chorui už išpil- kuri^ šefu esate Jūs4

lietė ir Lietuvos galimos at
eities perspektyvas.

Šiuo metu, pasak p. Sme- Plieš pavergėjus, jei ji pa-
tonos, Lietuvos vyriausybės mirštų laisvės principus,
, • • , kalhein mavnras “tad ltn AugaitlS ir Karolina KlSO-kontinuitetas yra būtinas, KalDCJ° mayoras, taa Ro
kad karui pasibaigus nesi- būtų vertos amerikiečių ko

vos revoliucijos metu, ko 
būtų verta3 civilinis karas 
už žmogaus teises.”

Lietuva turės vėl prisikel
ti. “Lai gyvuoja Lietuva,”

Šį Sekmadienį šnnset 
Park Atidaro Sezoną

žmonių.
Kun. J. Prunskis kalbėjo 

apie Lietuvos padėtį prie 
dabartinių valdovų. L. Ši
mutis socialiais klausimais 
pasiremdamas fiv. Tėvo Le
ono XIII veikalu “Rerum No
varum”.

Kaip vieno, taip ir kito 
prelegentų paskaitos buvo 
labai įdomios. Klausytojai 

labai atydžiai klausėsi.
Baigus kalbėti pasiūlyta 

rezoliucijos priimti ir pasių
sti prezidentui Rooseveltui 
ir Sov. Rusijos ambasadoriui 
reikalaujant, kad dabartinė 
Lietuvos okupantų valdžia 
laikytųsi humaniškumo.

Pageidaujama, kad dau
giau tokių paskaitų būtų su
rengta. Paskaitas surengė 
Katalikų Federacijos skyr. 
ir Lietuvai Gelbėti Fondas. 
Šv. Jurgio parapijos sky
rius. Raporteris

Mes reiškiame užuojautos

mundas Daugirdas, Helen išsklaidė.

Radio
Dainuos B. P. L. Moterų 
choras, dalyvaus ^‘gimna
zistės”, bus drama, šposai, 
juokai, pranešimai, Lt.

Kas antradienį radio klau-

Kreipkitės j mus. kurie norite pltk- 
| ll. greitai parduoti aroa Išmainyti 

kų tiktai turite, 'taipgi »tu. t ome nau- 
jua namua. Priltuaime Jūsų aenų 

I namų | mainus. Taisome senus na- 
Į mus. Apskaičiavimas veltui 

BAKClA.d JURUI ETTE l'Altkt 
IK AF) 14.M11JL 

Mūriniai buugnluvvs, kainos nuo 
OU ir aukščiau, ti ilufleciai ibuiiu 

i ir aukščiau, 14 keturlleėiai $11.300 
i lr aukščiau. 7—10 lietų $21,ūoo ir 

aukščiau 12—bizniavų namų nuo
ypač gerų HjUU ir aukščiau. 17 medinių ku

ku ir šaunios muzikos, įdo
mių pranešimų, &-*'* ; tiUžtų. Kamoa nuo »2700 Įrauki
Žinių iš Peoples Furniture namai gauna pirkti ant lengvu 

’ r l&uiukejmų. Ereipkilt-ų pas:
Co. Sidabrinio Jubiliejaus 
išpardavimo, kuris čia da-

CHAKLEs 1*. SI KOSlsklS, 
UMU*AM V,

6021 bo. VA estern Ai c.
bar eina ir kuriam visiems kkpuwiv »7i3; vakaran, pruspeci

| 0170.
namų gerintojams ir grą REIKALINGA U ET U VAITE 

h.MGVtUE
Reikalinga katalikė lietuvaitė 

Ka
pri*

tyrusi knygų vedime, mokanti an
gliškai ir lietuviškai. Kreipkitės 
asmeniškai Į Kapinių olisą: yT

lllth ir So. Vravvford Ave. 
Tel. BEVerley 0021

FAKDAV1MI 1 GAZOLINO STOTIES 
BIZNIS

Parduosiu, išrunduoaiu ar išmainy
siu gerai išdirbtų. — per 12 metų — 
gazonui) slulj. Kandasl geroje vie
loje. AtsišauKite );— lbuZA Šou Ui 
\v cnluotlli Ave-ime.

žintojams yra progos nusi
pirkti puikiausių reikmenų

n«m«xin4-oe, knygvede bvento Kazimiero uz nepaprastai numažintas plnili 0USUi. Turi būti priimi,
kainas.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

CLASSIFIED

PAKDAV1MLI
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 

kų jus turite?
2 nauji mūriniai nutilai pu 4 ir 

5 kambarius, bus atidaryta dėl pa
žiūrėjimo šeštudb nėję ir Sekmadie 
nyje, nuo 2 valandos iki G vai. va
karo. Randasi gražioj vietoj prieš 
Murųuettu Pilko.

3007 Ir 3011 West 71-t Street 
Mažuti {mokėjimas. 

CHARLES P. SlKOMShlS CO. 
6021 So. Western Ave., 

RKl’Ubilc 3713 
Vakarais PltOapect 017G

PARDAVIMU Ibis
Parsiduoda puiki farma \Viseonsiiie. 
kO akerų. Geras trobos. Arba mai
nys ant numo. šaukite; Tel. Al,Bany 
0027.

PAllKil) LOVA PUUAJ
2-jų fletų, po G kamb. mūrinis 

namas.
6 kambarių nauja rezidencija.
2-jų fletų 

namas.
Mūrinis namas, 3 fletai ir krau

tuvė.
Mūrinis namas, 2 fletai it- krau

tuvė.
Šie visi namai randasi Marųuette 

Parke ir yra verti apžiūrėjimo, nes 
kainos yra labai žemos.
J. VILIMAS, 8753 So. Koekut-ll St. 

Tel. HEMI-ock 2323

KUKAI,INGI — B.VRTENDEBlS 
IK PORTERIS

Reikalingi du lietu viii i dirbti ttžei- 
po 4 kauti., mūrinis vienas bartenderis ir vienas

■ porteris. Galės gyventi ant vietos.
Kreipkitės asmeniškai: 1341 .--mm tilt
Cieero AvenuC.

KT1KAI.ING A I’AK PAVEJA 
b KP Y b 1,0.11.

Reikalinga prityrusi parda vėją ke
pykloje. Pageidautina mokanti lie
tuviškai ir lenkiškai. 1710 Mest 
47tli Street, Cltieago.STANLEY GAVCUS

— PardiHKla—
JUOD2EMĘ

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

Perkrausiu Baldus, Vežioja Anglį-
Kreipkitės prie;

'Stanley Gaycus
1J0 So. Ridgeland Avenue 
VVcrth, III. Tel. Oak Uun 103-4-1

Mes nuoširdžiai tikime, ir 
linkime, kad mūsų tėvų že 

Komisija taria ačiū: biz- mė, Lietuva, neužilgo atgaus 
nieriams už skelbimus ir ra nepriklausomybę ir kad jos• • I ‘ I vdio stotims. žmonės ir mūsų broliai skait- ’

----------- tai vėl galės susiorganizuo
ti ir dirbti Dievui ir Tėvv-i• I
nei.

nienė). Patys pagrindiniai, didin-! p0 to karalius pakvietė 
gi bei gaivūs žmogaus dva- kv;storių pietų, po kurių iš
sius gyvenimo pradai yra elido nam0 gausiai apdo. 
sukurti mažųjų tautų. vanotą

r?

fiv. Ražančiaus draugijos 
susirinkimas įvyks 7 d. ge- 

1 gūžės, parapijos svetainėj, 
lietuvija keliaus Lemento1 kurią lietuvių ir anglų kai- Visos narės prašOmos atsi- 
link, kur įvyksta Sunset bomis sukalbėjo J. M. prel. jankyti V. D.
Parko 6-tas Metinis Grand M. Krušas.
Opening Piknikas, fiiš pik-

Šį sekmadienį, gegužio 11 baigė jis. 
d. visa Cliieagos ir apylinkių ! Bankietas pradėta malda,

Į AUMAKES-N
IW »■ RIBUILT

TYPEWRITFRS
nikų daržas, vienas iš gra
žiausių ir didžiausių, yra 
Chicagos lietuvių labai mė
giamas. Ir šiuo laiku gam
tos gražumas Sunset Park'e, 
užvardintame “Vilniaus Kal
neliai”, yra neišpasakytas.

Darni nuotaika.

Trumpai kalbėjo Lietuvos 
konsulas Chicagoje P. Dauž
vardis, Teisėjas Zuris ir kt.

Muzikaię programos dalį 
išpildė Chicago Civic operos 
dainininkė Helen Bartush,

Vincentas Kubaitis užtik- Harriet Lukas, Jonas Urban 
ii- G. Viktoro vedama orkes
trą.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywootl 
šviesomis. Darbas 
Garant uotas.

4 O D I M G MACHINES

rina, kad visi atvažiavę į šį 
Grand Opening Pikniką, pra- 
leis laiką kuo smagiausiai ! pabaigojc pre7Jdentul
Ne tiktai bus progos pasi-! jteikta Amerikos vžllava, ku
grožėti gamtos gražumu, pa- rją jtcikf g Biežienė. 
kvėpuoti tyru oru, pasisve-t
čiuoti su savo pažįstamais ir Bendrai bankieto nuotai- 
kaimynais, pasišokti prie ka buvo maloni ir miela. Sa- 
smagios muzikos, pasilinks- 1? puošė Amerikos ir Lietu-

vos vėliavos. Programos ve
dėju buvo priėmimo rengi- 

komiteto pirmininkas

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

Reti.: - ENGlevvood 5840

— SMAIL MONTHLY PAYMIMTS —

AU MAKIt
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•—LIMBAI TBAM M AUOBAMCT —

•M IIIVIUI CMIT •NI-TIAB MIW.MACMINI MARAM*!!

4-CTAD typewrite« *WlHlV COMPANY
ROBERT C. OOLOBIATT,

189 W. MADISON ST.

Phone DEARoCRN 8444
|«STIMAn*-^REE — 0tMONS«AWO4j

VVHOLESALE
LIQLOR 
ĮSTAIGA

WHOLESALE
CUDMITIIUErunrlliunt

BROKER

N. KANTER, Sav.

Išvcžlojame 
pn visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

DINING ROOM SET8 — PAB
LUK SLl'S — BEDROOM SETS 
— KCGS — KALIUS — KE- 
FR1GEKATOKS — WASHEKS — 

MANUE1A — STOVĖS.
All Natlntully AdvertMed Itema.

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

€343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 S. Halsted St.
Tel. HOtėLCVAKD 0014JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
fitai duodame tokį pasiūlymą naujiems -skaitytojams: 

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

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

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete-

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

minti, bet dar ir laimėti vie-S
ną iš vertingų praizų. V. Ku
baitis duoda išlaimėjimui 6
savaičių paršiuką, 10 svarų Justinas Mackevičius, 
naminių lašinių, didelį lie- ---------------------

^degtSs k scX :Motinų diena Chicagos 
alaus. parkuose

Keletas tūkstančių tikie Į
tų, kurie duodami dykai, jau Chicago parkų distrikto 
išskleisti po visą Chicago. hortikulturistas W. Blaesing liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi-

mo

Kurie dar neturi tikietų. ga- praneša, kad ateinančią sa
lės gauti atvažiavę į daržą vaitę, gegužes 11 d. Mo- 
Smagią muziką šokiams gros Unų dieną, Garfield ir Lin-

pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

populiari Gedrimo
Kur nebūsite ateinantį

sekmadienį, gegužio 11 d., 
neužmirškite užsukti į Sun
set Park Grand Opening 
Pikniką, prie 135th ir Ar
cher Avenue.

i , , , puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą,orkestrą.! coln parkų gėlynuose bus 1 f f
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

arba šaukite CANaI 8010—xx

surengta žavinga gėlių pa
roda. Bus išstatyta daug 
gražiųjų gėlių.

Abu gėlynai tą dieną bus 
atidaryti nuo 8:00 ryto iki 
6:00 vakaro.

MILDA BUICK SALES♦

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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25,000 mainerių lllinoise 
vakar grižo į darbą kasyklose

United Mine Workers of į vyriausybės užsakymus, pra
America angliakasiams pada 
rius laikiną sutartį su mink
štųjų anglių kasyklų opera
toriais lllinoise daugiau kaip 
25,000 angliakasių vakar at
naujino darbus apie septy
niasdešimty kasyklų po ke
turių savaičių nedarbo. An
gliakasiai buvo sukėlę ne
darbą balandžio 1 dieną pa
sibaigus sutarčiai, kai iki to 
laiko nesuspėta padaryti 
naują.
Laimėjo.

Laikinuoju sutarimu an
gliakasiai laimėjo didesnį at 
lyginimą — 7 dolerius už 
dienos darbą. Šis atlygini
mas skaitosi pagrindinis.

Iki balandžio 1 dienos pa

dėjo trūkti anglių. Kai kur 
dėl anglių trūkumo net dar
bai susiaurinti.

Angliakasių organizacijos 
prezidentas J. L. Lewis iš 
pradžių priešinosi nutraukti 
nedarbą. Bet paskiau susi
prato, kad toks nusistaty
mas yra kenksmingas šalies 
ginklavimuisi. Visgi pasirū
pinta padaryti laikinas su
tartis su operatoriais.

Chicagoj žmonių 
žudynės

Chicagos miesto trafike 
kas 15 valandų dėl automo
bilių žūsta vienas asmuo. O

BROOKFIELDO ŽVĖRYNE

mu

kas 24 minutos vienas as- 
grindinis atlyginimas už die- muo sužeidžiamas. Vieni 
nos darbą buvo 6 dol. Kitos žmonės suvažinėjami, kiti 
darbo sąlygos paliktos tos , žūsta automobilių susidau-

C'DrttUtfub” Auuie telepnotoi

Cook apskrities Brookfield žvėryne sekmadienį smalsuolių minios pasigerėjo bežai
džiančiomis dviemis pandomis, kurios pirm ą kartą krūvon buvo suleistos.

X Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj praeitą sekmadie
nį per sumą surinkta aukų 
$340, kurie pasiųsti Ameri
kos vyskupų sudarytam ko
mitetui šelpti nukentėjusias 
nuo karo Europos valstybes, 
inimant ir Lietuvą.

X šv. Jurgio parapijos 
choras praeitą sekmadienį 
savo giedojimu per sumą 
visus žavėjo. “Regna Ter- 
rae” solo dalis puikiai išpil
dė dainininkė Ona Piežienė. 
Plačiau bus rytoj.

X Phillip Morris cigare-

X Aušros Vartų parapijos 
' choras dvi savo nares paly

dėjo moterystėn: A. Vara- 
' niūtę ir J. Miliauskaitę. Abi 
I ilgametės choristės. Be cho

ro, A. Varaniūtė seniau daug 
j veikė vaidinimo mene. Retas 
choro rengiamas vaidinimas 
apsiėjo be jos. Šliūbas buvo: 
Varaniūtės praeitą šeštadie
nį, Miliauskaitės — sekma
dienį.

X St. Gabaliauskas, sve
čias iš Lietuvos, sekmadie
nį, gegužės 4 d. kalbėjo Chi
cago Heights lietuvių para
pijos salėje. Nors tai mažu
tė kolonija, turinti nepilną 
100 lietuvių šeimynų, bet la
bai geri patriotai ir susipra
tę lietuviai. Į prakalbas su
sirinko beveik visi vyresnio 
amžiaus lietuviai ir su dide
liu atsidėjimu išklausė kal
bėtojo šiurpulingų įvykių iš

.... . , okupuotos Lietuvos. Po s vėlus rūkantieji, gal, dar ne-

žymuose, arba kitose kokio^ 
se su automobiliais nelaimė
se.

Toks stovis paaiški iš Chi
cago mayoro Kelly Keep 
Chicago Safe Komiteto ra
porto už šių metų pirmuo- 

i sius keturis mėnesius.

pačios ir, rasi, jos kiek bus 
pakeistos padarius pastovią 
sutartį.

Apie 21,000 angliakasių 
Alabamos kaskyklose vis 
dar bedarbiauja. Tenai 
jiems nenorima pripažinti 
didesnį atlyginimą.
Prieš Martin. 1 w \ ----------------------

a JEEV3MM aikštės
zidentas Ray Edmundson' atidarytos 
pranešė, kad jo valdoma Chica’go3 parkuose Lin. 
unija kreipsis į gubernato- |co,n Marquette jr Columbua 
rių Green ir jo reikalaus pa
šalinti valstybės darbo direk 
torių Martin Durkin.

gegužės 1 d. atidarytos de
vynių duobučių golfo aik-

. štės. Įžangos imama po 25 
Anot jo, angliakasiai no 'cenĮUg 

ri Martino pašalinimo už , 
tai, kad jis nusprendė per 
angliakasių nedarbą nemo-
keti jiems jokios nedarbo 
kompensacijos.

Martin yra nuomonės, kad 
valstybinė kompensacija mo
kama tik ne iš savo kaltės 
netekusiems darbo darbinin
kams. Angliakasiai gi, anot 
jo, darbus turėjo, bet sava-, 
noriai nedirbo.
Paklausyta.

Minkštųjų anglių kasyki' 
se nedarbas laikinai nutrauk 
tas reikalaujant šalies admi
nistracijai, kadangi kai ku-

Planuoja imti tik 
nevedusiuosius

Žiniomis iš Washingtono, 
nacionalinis karinės vyrų 
konskripcijos boardas pla
nuoja pataisyti vyrų ėmimo 
kareiviauti taisykles taip, 
kad būtų priimami tik iki 
26 metų amžiaus vyrai ir 
tik nevedusieji.

Karo vadovybė randa, kad 
kareiviauti tinkamiausi vy
rai yra nevedę nuo 21 iki 
26 metų amžiaus. Karinin
kai pripažįsta, kad nuo 26 
iki 35 m. amž. vyrus yra 
sunkiau ir apmokyti, negu 
jaunesniuosius.

Penki auto susi
daužė; 4 žuvo

Plente 41, arti Kenosha,
Wisc., sekmadienį vėlai va
kare susidaužė du automo 
biliai ir ant jų užlėkė dar

žino, kad tos kompanijos 
vice prezidentas Alfred E. 
Lyon yra žymus veikėjas 
katalikų labdarybėj. Už tą 
darbuotę šiomis dienomis 
Šv. Tėvas Popiežius Pijus 
XII jį apdovanojo medaliu.

Chicagoj tulpių 
žydėjimas

Chicagos parkų distrik- 
tas praneša, kad mūsų mies
te tulpės žydi. Tas yra žy
dinčių tulpių laikotarpis.
Daugiau kaip vienas mili
jonas bulbelių praeitą rude
nį susodinta parkuose ir iš
ilgai bulvarų. Dabar įvairia
spalvės tulpės traukia į sa
ve kiekvieno akį.

Anot parkų distrikto vir
šininko G. T. Donoghue, ka
ro laiku Europoje yra sun žmona, Donald Saladis, 8 pikniką rugp. 3 d., Lieppa 
kūmų gauti Amerikai reika- m., John Bernatowicz, 60

i lingą kiekį tulpių, bulbelių.
Gegužės 7 d. bus atidary

ta golfo aikštė Jackson par
ke su 18 duobučių. Įžanga enymo sumanymas esąs rim- • .. ^en jmpOrtag uždarytas.

Pirmiau jos buvo importuo- 
Sakoma, minėtas vyrų j jamoa .g Olandijos šiandieD

50c.
Valandos nuo 5:30 ryto 

iki 7:00 vakaro.

Vyriausybės užsakymai 
Illinoiso fabrikuose

Visoj eilėj fabrikų ir fir-

tai svarstomas. Ir toks tai
syklių pakeitimas nebūsiąs 
reikalingas privalomojo ka
reiviavimo įstatymui prie
do, arba naujo įstatymo.

1939 metais J. A. Valsty
bės iš Olandijos parsisiųs
dino apie 111 milijonų tul
pių bulbelių. 1940 metais iš 
ten mažas kiekis gautas.

užsakymų 2,619,146 dol. su
mai.

Iš tos sumos Chicagai ir 
rioms pramonėms, ypač ku- apylinkėms tenka 2,086.910
rios gamina stambiuosius dol.

Sudegė angaras
Northwest airporte, už tri

mų lllinoise šalies vyriausy- ’ jų mailių nuo Glenview, su-,lmta dldesniu užsimojimu 
bė praeitą savaitę pateikė degė angaras, kuriame bu- auS*nti- Texas, Virginia, 

vo taisomi lėktuvai. Nuosto-! OreSon’. ^ashington ir ke
lių iki 5,000 dolerių.

Ką mažas įprasi, tą augęs 
atrasi. Liet. priež.

j“THA7 tITTLE OAMF'- •THE LADIES

čio kalbos buvo rinkliava L. 
G. Fondui. Surinkta virš 30 
dolerių, tai stambi auka iš 
tokios mažos kolonijos. Bra
vo, Chicago Heights lietu
viai.

X Kankakee, UI. — lietu
vių kolonija antradienį va
kare gegužės 6 dieną ruošia 
prakalbas neseniai atvyku
siam iš Lietuvos Stasiui Ga- 
baliauskui.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj 40 vai. atlaidai 

kiti trys. 4 asmenys užmuš baigiasi šį vakarą. Varg. V. 
ta ir 4 kiti sužeista. 1 Daukšai ir chorui į pagalbą

Užmušti: Eugene J. Brau- suvažiuoia Parapijųį
ski, 39 m., Adam Saladis, vargommnka,. Atla.dų uz-

baiga bus įspūdinga. I joje — liet. kat. parapijos
salėje St. Gabaliauskas kal-

X Moterų Sąjungos 20 kp.,
Brighton Park, pastarame 
susirinkime nutarė rengti

X Westville, III., koloni-

45 m. iš Kenosha, jo žmona 
Eve, 42 m. ir jųdviejų sū
nus Adam, 11 m. amž.

Sunkiai sužeisti: Branskio

darže. Kuopos pramoga (bun

bės trečiadienio, gegužės 7 
dieną, vakare. Laukiama su
sirenkant visų Westville lie
tuvių.

X Vytauto parke pirmas
m., ir William Leski, 45 m. 
amž. Pastarieji trys iš Ke- taip pat pavyko, 
nosha.

Žinomo gražaus Riverview 
parko vadovybė praneša, 

Tad apie 20 milijonų impor- kad vasaros sezOnui šis par- 
tuota iš Anglijos. kas kug atidarytas šio ge-

Paskutiniais metais tulpės gUžės mėn. 14 d.

co party) praeitą savaitę šiemet piknikas įvyko pra

Chicagoj automobilių ne
laimėse sekmadienį 7 asme- mažais apsimarinimais sūdė 
nys žuvo. jo pinigų ir šiomis dienomis

siunčia juos Pietų Amerikos 
misijoms, kun. Jakaičio sta
tomai bažnyčiai. Puikus, sek
tinas pavyzdys kitoms mo
kykloms !

eitą sekmadienį — ŠŠ. Pet-
X šv. Petro ir Povilo pa-l ro ir Pauliaus parapijos pik- 

rapijos mokyklos vaikučiai! nikas- Esant šiltai dienai,
i žmonių privažiavo daug.

X Sunkiai serga J. Petra- 
vičienė, gyv. 2906 W. 39th 
Place.

X Springlield, III., anglų 
spauda plačiai aprašė prez. 
A. Smetonos atvykimą
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liose kitose valstybėse. Pa 
reikalavimai tačiau tik da , 
linai aprūpinti.

-Chicago parkų distrikta? , 
iš praeitų metų derliaus su 
taupė žymią dalį tulpių bul
belių, kurios susodintos šian 
dien dabina mūsų parkus ii 
bulvarus.

Šiame pramogų parke šie
met bus eilė naujų įdomy
bių.

PASKOLA
ČIA GAUSI 
gTcit, leng
vais Išnio- 
loėjimnks — 

NfO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis:

Matthew Yonikas, Barba
ra Armstrong, 49—44.

Frank G. Lakis, Lois De- 
Haan, 22—19.

Hiram McCauley, Betty 
Machanis, 30—21.

Bruno A. Stanis, Julia D. 
Žilvitis, 25—23.

Henry S. Grandys, Flo- 
rence H. Adamszyk, 21—22.

Louis Anton, Johanna No
reika, 26—22.

Josep P. Valutis, Bernice 
Zeszutka, 26—20.

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia. *•

; and LOAN ASSOCIATION
OF CHIOAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: CANAI. 8887 

Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

j turtas <1000,000.00
| VIRŠ r ’

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII,EISIS, AMovm

The Prudential Ins. 
Co. of America

mnrir’ir.
175 W. JACKSON BLVD.

SIUTE A-1820 
Home Office: Newark, If. J.

RESTDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771

IHARCUTIJ*
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!
n-

MONffi DOCK WOQLCoBRflOAOO
Fivmot bmATuie Boabm

m* CsaKFt
Kbor 4St« mi Cmk Fk

Puma m Lavvm

Niavt Būname 
Mamrvy. Conotrrt. tvc. Parflplname F.H.A. PaMkoltnlmne 

ar UmokAJImtu.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
WarahonM: 9401 80. Stony Ial&nd At*.. Ul

-i!

t


