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Nolėčių Vidikas

Galimas Hitlerio Pasiūlymas Stalinui
Anglų tankeris žuvo

BERŽYNAS 1
Kacapiškas laikraštis “Vil

nis” sugokčiojo kai sužino
jo, kad bolševikų išgarbinto
ji Kauno operos solistė Gri
gaitienė pabėgo iš kacapiško 
“rojaus” į Vokietiją...

Lietuviškiems stalincams 
dabar galvos apsitararavo. 
Jie negali išaiškinti kodėl jų 
“pavyzdingieji sovietiškos 
kultūros genijušai” neša sa
vo kudašių lauk iš tarybinio 
“rojaus”. O tokių yra daug.

Pavergtoje Lietuvoje da
bar yra tik du keliai tiems 
kurie nenori atsidurti kapi- 
nynan, — tai arba dui “per 
beržyną”, arba per česnaky- 
ną” į Stalino mėšlyną...

Vabalams malonesnio kva
po nėra kai česnakynas ir 
mėšlynas.

DISKRIMINACIJA

Raudonoji armija ant savo 
kanuolių atnešė Lietuvai ute- 
lyną. Kur maskolynas ten 
utelynas, tai faktas. Lietu
vių tauta maskoliškos “kul
tūros” nenori, o stalinišku 
itelynu tiesiog šlykštisi.

Kai lietuviški stalinąciai 
rimtai suserga, tai nevažiuo
ja į kurią nors “kazioną” li
goninę, bet skubinasi į “St 
Mary’s” ar kitą katalikų li
goninę. Apie tokį rašo net 
tūlas “Alvinas” kacapiškoj 

‘Vilny”. Žmogaus gyvybę

LONDONAS, gegužės 8 d. 
— Vakar naktį anglų lakū
nai, pasinaudodami iš Ame
rikos prisiųstaisiais orlai
viais, kovose su vokiečiais 
pašovė dvidešimt tris nacių 
bombanešius.

Aviacijos generaliniam 
štabe orlaivių kovas, vyks
tančias skaičioje mėnesieno
je, sekė pats karalius Jurgis 
VI. šių kovų rezultatai — 
23 sunaikinti vokiečių orlai
viai į vieną naktį — yra pa
tys didžiausieji šiam kare. 
Bombos visoj Anglijoj

Tačiau, nežiūrint anglų 
aviacijos ir priešorlaivinių 
pabūklų veiklumų, vokiečiai 
per visą naktį visoj Anglijoj 
numetė milžinišką skaičių 
bombų.

Skaudžiai paliesta Liver- 
poolio apylinkė, šiaurvaka
rinė ir šiurrytinė Anglija, 
Bristolio sąsiauris ir dauge
lis kitų vietų. Komunikatas 
pareiškia, jog nuostolių pa
daryta daug ir gyvybės au
kų tikimasi didelio skai
čiaus.

Apskaičiuojama, jog šiose 
atakose dalyvavo tarp 300 
ir 400 vokiečių orlaivių.

Dar nespėjus nutilti nak
ties atakų trukšmui, nuo są- 

gelbstint, pas katalikus dis- siaurio pusės pasirodė pir- 
kriminacijos nėra. Ligoje arrmieP vokiečių orlaiviai, ku- 

rimties valandoje, pas kata
likus kiekvienas ras simpati
ją ir nuoširdžią pagelbą.

BAISUS GALVOSŪKIS

Pastebiama, kad Lietuvos 
laikraščiuose Smetonos var
das yra dažniau linksniuoja
mas nei Stalino. Prezidento 
Smetonos ir generolo Rašti
kio išvykimas iš Lietuvos 
‘ per beržyną į Berlyną” įva
rė bolševikams baisų galvosu 
kį ir kinkų drebėjimą. O Pa
leckio ir kitų tautos duob
kasių dienos suskaitytos.

Lietuviškieji komunaciai 
norėtų ignoruoti Prezidentą 
Smetoną, — ir neištveria. 
Nervinasi ir koliojasi komu- 
naciokai, kad Amerikos val
džia pripažįsta Lietuvos vai-
stybės teisėtu prezidentu tik i tracijai naujų vyrų_ kuriema
p. Smetoną. Kacapiškos oku
pacijos Amerika bei kitos 
valstybės nepripažįsta.

•

BUS LAISVA

Bolševikai numano, kad 
neužilgo teks jiems nešti sa
vo kudašių lauk iš Lietuvos. 
Užtai jie jau dabar apiplėši
nėja Lietuvos gyventojus fr 
viską gabena į “matušką”

Anglai pašovė 23 
nacių orlaivius

Naciai pasiūlysią rusams 
naująsias sferas, praneša

Sofijoj tikimasi Maskvos griežto 
apsisprendimo kare

rie pravedė trumpas dienos 
atakas. \
Atakos Breste

Tuo pačiu laiku anglų 
bombanešių stiprios grupės 
vakar naktį pravedė atakas 
ant Bresto, kur taikliai bom
bomis apmėtyta tebestovi 
uoąte Vokietijos garsieji ka
ro laivai Scharnhorst ir 
Gneisenau.

Taip pat daug nuostolio 
padaryta ir pačiai laivyno 
bazei. .

Planuoja naujg
vyrų resgistraciją
WASHINGTONAS, gegužės 

8 d. — Kariuomenės ir ka 
riuomenėn šaukimo pareigū
nai šiandie pareiškę, jog lie
pai 1 diena paskirta regis-

suėjo 21 metai nuo pernai 
metais paskelbtosios regis
tracijos. Sakoma, jog ši re
gistracija palies apie 1,000,- 
000 jaunų vyrų.

o ne liaudies draugai.
Karui pasibaigus, Lietuva

vėl bus nepriklausoma vals
tybė. Amerikos lietuviai kuo 
tik galės pagelbės Lietuvos

Rusiją. Tik banditai ir žiau- Į broliams atstatyti savo tė- 
rus evakuantai taip elgiasi, I vynę.

<"Draut-as" Acme telephoto, ,
Kažkur Atlantike nacių karo laivas nuskandino britų kubilinį laivą (centre). Naciai 

vaduoja dalį laivo įgulos.

Pasaulyj

BERLYNAS. — Oficialio
ji Vokietijos žinių agentūra 
praneša, jog Prancūzijos vy 
riausybė planuoja statyti 
naujų freiterių., krovinių, lai 
vų ir kitos rūšies prekybinių 
laivų.

LONDONAS. — Apskai
čiuojama, jog Anglijos ka
riuomenėje šiuo metu tar
nauja 10,000 amerikiečių.

•

ISTANBULIS. — Turki
jos spauda šiandie pirmą kar 
tą paskelbė kritiką Prezidcn 
to Roosevelto pareiškimams. 
Tuo pačiu laiku vokiečių šal
tiniai praneša, jog Turki jon su artimiausiu Vokietijos 
grįžo von Papenas. (konsulatu, kur jiems bus pa

tiekta tolimesnio veikimo in 
strukcijos.

Šiose instrukcijose, prane-
LONDONAS. — Bagdadan 

atvyko du aukštieji Italijos 
karininkai patarimams Ira
ko premjerui kaip vesti ka
rą prieš anglus.

ROMA. — Italijos karo 
vado vybės praneša, jog Vo
kietijos ir Italijos kariuome
nė užėmė svarbias pozicijas 
prie Tobruko.

HAMILTON, Bermuda. — 
Oficialiai pranešama, jog 
šiandie čia atvyksta buvę* 
Komunijos karalius Karo
lius. I —. -

Naciai italų
konsulatuos U. S.

NEW YORKAS, gegužės 
8 d. — New Yorko Laikraš
čiai rašo, jog italų diploma
tinis patarnavimas Ameriko
je nustojo būti savarankiš
kas ir jog visas diplomatinis 
paštas, visas personalas ir 
finansai perimta vokiečių 
rankosna.

Nors iki šiol italai vis dar 
tebesėdi savo raštinėse ir pa 
laiko didžiausį konsularinį 
štabą, išskyrus Meksiką, ta
čiau jie nieko negali dartyti 
be vokiečių sutikimo.

Sakoma, jog balandžio 31 
dieną visiems italų konsulą 
tams buvę įsakyta susisiekti

šama, italams pranešta, jog 
nuo šio laiko visa diplomati
nė korespondencija turi bū
ti prieinama vokiečiams ir 
jog visokie finansiniai reika 
lai pereina vokiečių rankos
na. Vokiečiai taip pat prižiū 
rėš, kad italų tarpe nebūtų 
antinacių.

ORAS
Debesuota ir vėsiau. Pro

tarpiais lietus.
Saulė teka 5:35 vai., sau-

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Ats
tovų rūmų laivyno komisija 
šiandie davė sutikimą staty 
ti 58 naujus pagalbinius lai
vus, kurie kainuos apie $350, 
000,000.

WASHINGTONAS. —Aps
kaičiuojama, jog šiuo metu 
Jungtinėse Valstybėse yra 
1,000 Vokietijos ir Rusijos 
špionažo agentų, kurių 800 
yra Gestapo nariai ir 200 
OGPU nariai.

SPRINGFIELD. — Nežiū
rint demokratų pasipriešini
mo, Illinois legislatūra priė
mė 2 centų taksų cigare- 
tams įstatymą.

WASHINGTONAS. — Šiuo 
metu esą baigiama ruošti 
planai kaip pradėti nutruku 
sią normalią prekybą su 
Prancūzijos Afrikos koloni
jomis.

HOLLYWOODAS. — Ho- 
llywoodo kapinėse baigiama 
statyti mirusio garsaus ar
tisto Douglas Fairbanks kū
nui $40,000 kapas.

•
CHICAGO, III. — Čia at

vyko Anglijos ambasadorius 
Lordas Halifax su žmona

LONDONAS, gegužės 8 d. 
— Patikimi šaltiniai prane-; 
ša, jog netrukus Vokietija Į 

pasiūlys Rusijai tam tikrų 
naujų koncesijų, kad sulaiky 
tų Rusijos palinkimą Jungti 
nių Valstybių linkui.

Šie šaltiniai primena apie 
Berlyno pravestą nervų ka-

Suezo kanalo 
zoną atakavo

t

KAIRO, gegužės 8 d. — 
Anglų generalinio štabo ko
munikatas praneša, jog pra
eitą naktį per dvi valandas 
priešo orlaiviai pravedė ata
kas Suezo kanalo zonoje.

Oficialieji sluogsniai pra
neša, jog atakų metu pada
ryta kiek nuostolių Egipto 
geležinkelio nuosavybei, bet 
gyvybės aukų nesą.

Atakuojančius orlaivius 
nuvijo priešorlaiviniai pabū
klai.

Nye ir Willkie 
nesutaria

WASHINGTONAS, gegužės 
8 d. — Senatoriaus Nye ir 
Wendell L. Willkie kalbos ir 
netikėta statistika apie ang 
lų laivyno nuostolius, šian
die dar labiau paaštrino ne
sutarimą dėl lydimųjų laivų 
Anglijon.

Šen. Nye radio kalboje pa 
reiškė, jog šią savaitę ar net 
šiomis dienomis paaiškėsią 
ar Amerika įstos į karą.

Tuo tarpu Willkie, kalbė
damas New Yorke, pabrėžė, 
jog siunčiamųjų karinių rei
kmenų Anglijai pristatymas 
turi būti užtikrintas lydi
maisiais laivais, orlaiviais 
ir kitu kuo.

Pranešama apie 
tironiją Norvegijoj

LONDONAS, gegužės 8 d. 
— Anglijos vyriausybė šian 
die išleido “Vokietijos slap
tuosius dokumentus”, suim
tus kovo 4 d. atakose ant 
Lofoten salų.

Kituose dokumentuose kai 
bama apie draudimą kiaušy 
tis radio, giedoti Norvegijos 
himną ir jei norvegė draugin 
gai nusiteikusi vokiečių lin
kui pasirodytų nukirptais 
plaukais, už tai atsakingi 
asmenys tuojau turi būti su 
areštuoti.

rą prieš rusus, kai Berlyne 
pagamintoji propaganda bu
vo paskleidusi pasaulyj pra
nešimus apie netrukus gali
mas vokiečių atakas ant Ru
sijos Ukrainos. Tačiau šio
metodo dabar esą atsisakyta•
ir Vokietija imsis kitų žygių.

Pasak jų, sekamomis die 
nomis galima tikėtis, kad 
Vokietijos ambasadorius Ru
sijai pasiūlytų Maskvai 
svarbiausią vietą Vokietijos 
rengiamajam naujajam pa
saulyj.
Naujos sferos

Vokietija pasiliksianti sa
vo kontrolėj visą Europą ir 
Afriką, bet Rusijai bus pa
likta, jei ji sutiks pilnutinai 
bendradarbiauti su Vokieti
ja, visa teritorija į rytus nuo 
dabartinių Vokietijos-Rusi- 
jos sienų. Tai apimtų Indiją, 
Kiniją ir bendrai visas liku
sias dalis, kurias tik Rusija 
įstengtų kontroliuoti.

Šiuose pranešimuose nieko 
neminima apie Japonijai ski 
riamas sferas ar apie Vokie* 
tijos obligacijas Japonijai.

Rusijos politika
SOFIJA, gegužės 8 d. — 

Bulgarijos spauda šiandie 
rašydama apie paskutiniuo
sius įvykius Rusijoje paste
bi, jog esą galima tikėtis, 
kad po pasikeitimų Maskva 
pakeistų savo tarptautinę 
politiką viena ar kita link
me.

Spauda pabrėžia, jog kri- 
tingieji pasaulio įvykiai kas 
kartas labiau artėja prie Ru 
sijos ir Stalinas pasiryžęs 
galutinai pilnai perimti kon
trolę į savo rankas.

Tuo tarpu New Yorke Ke 
renskis pareiškia, jog Stali
no pasiskyrimas premjeru 
reikia laikyti Rusijos pasi
ryžimu viešai įstoti ašies 
valstybių pusėje. Esą gali 
ma laukti, kad netrukus Ru 
sija įstos į karą Vokietijos 
pusėje.

Išsprogdino Irako
ginklų sandėlį

KAIRO, gegužės 8 d.— 
Anglų aviacija praneša, jog 
vakar anglų orlaiviai apmė
tė bombomis Bagdado aer- 
dromą ir išsprogdino Was- 
hash ginklų sandėlį, kuris 
yra netoli Irako sostinės.

Pagal anglų pranešimus, 
Irako situacija šiuo metu 
esanti rami. Įvyksta tik kart 
kartėmis susišaudymai su 
paskyromis Irako kariuome
nės grupėmis prie Habbani- 
yah aerdromo.



«> DRAUGAS
• '

Penktadienis, geg. 9 d., 1941

I DETROIT ATVYKO ŽYMIAUSI CHICAGOS LIETUVIU MENININKAI
Sekmadieni, gegužės 11 d., Lietuviu salėj 
duos klasinį koncertą ir vaidins juokingą 
komediją "Bobutės susipyko". - Bus 
paminėta "Draugo" - dienraščio 25 metą 
jubiliejus. - Per programą jauniausiai ir 
seniausiai motinoms bus įteikta dovanos - 
"Draugo" prenumeratos.

Per programą jauniausiai ir seniausiai motinoms bus 
įteikta dovanos — “Drau go” prenumeratos.

Šiemet suėjo 25-ki metai, teisė į kalėjimą. Ir tik ka-
kaip “Draugas” eina dien
raščiu ir jau kelinti metai, 
kaip gražiai pasitarnauja 
Detroit lietuviams kiekvieną
penktadienį talpindamas į- ti.

Įėjime sėdėdamos susiprato, 
kaip kvailai pasielgė. Juk^ 
už tas lėšas būt galėję veži
mą kopūstų galvų nusipirk-

vairias žinias iš parapijų, 
draugijų ir bendrai lietuvių 
gyvenimo.

Jei asmens, draugijų mi-’kalba: 
nimi tokie jubiliejai, tai tuo 
labiau reikia paminėti laik
raščio. Šitą suprato Detroit 
lietuvių veikėjai, susispietę

Visi Detroit lietuviai ne
kantriai laukia chicagiečių 
menininkų. Daugelis žmonių 

‘Eisime pamatyti
Chicagos artistų”. Linksma, 
kuomet profesionalai, biz
nieriai duoda sveikinimus, 
rezervuoja vietas ir vieni ki-

į Federacijos 4 skyrių, ir tus ragina tame vakare da
nutarė šauniu vakaru kon- 1 lyvauti. Visa eilė žymesnių
certu tą reikšmingą dienraš- žmonių jau bilietus įsigijo.
čio jubiliejų paminėti sek- Reiškia, geg. 11 d., garbin-
madienį, gegužės 11 d., Lie- goję Motinų Dienoje, Lietu-
tuvių svetainėj, prie W. Ver- vių svetainėj, susirinks De-
nor Hy. ir 25-tos gatvės, troito ir apylinkės lietuviai

. “Draugo” — dienraščio 25 Programai išpildyti pakvies- . ® . ....

Genovaitė šidiškiūtė (Giedraitienė), Beethoveno Mu
zikos Konservatorijos balso mokytoja, žymiausia Chi
cago lietuvių dainininkė (coloratura soprano), vaidinu
si principales roles daugely operečių, dažnai dainuojan
ti per radio ir dideliuose mūsų koncertuose.

ti žymiausi Chicago meni
ninkai — muzikai, daininin
kės, vaidintojai ir t.t. Be 
koncertinės programos, ku
ri bus pirmoji tokia Detroi
te, bus atvaidinta pirmą 
kartą matyta juokinga ko
medija “Bobutės susipyko”. 
Komedija paimta iš pačių 
lietuvių gyvenimo ir puikiai 
atvaizduoja, kaip dažnai dėl 
pletkų įvyksta dideli daly
kai — piktumas, kerštas, 
teismas, išlaidos. Juoko bus 
iki ašarų, kaip dvi kaimin- 
kos dėl ožkos nugraužto ko
pūsto galvos susipyko, pa
sidavė teismui, kuris abi nu-

m. jubiliejaus paminėjime 
išgirsti žymiausių Chicagos 
lietuvių artistų. Atsilankę 
tikrai nesigailės.

Per programą bus įteikta 
dovanos “Draugas” penkta-

riams už dovanas suteiktas į rios taip sunkiai dirbo net 
keletą dienų. Šeimininkėms; 
R. Stankienei ir K. Dailydie-

per J. Belickį.

Ačiū parapijos komitetui,
bankieto gaminimo šeimi
ninkėms, darbininkėms ams 
V. Stanevičiui ir parapijos• f
chorui, kuris žavingai išpil-

dienio metams jauniausiai, dė muziką per sumą. Ačiū 
ir seniausiai motinoms. Šo-1 solistei Estelai Bukšaitei už

nei, jų pagelbininkėm8: K. 
Šarkienei, V: Petrauskienei, 
M. Laurinaitienei, O. Nice- 
lienei, K. Žilipskienei, Mar
cinkevičienei ir visoms ki
toms, kurios tik pagelbėjo.

Iš Federacijos 
4 skyr. susirinkimo

ALRK Federacijos 4 sk. 
mėn. sus mas laikytas bai. 
28 d., Lietuvių svetainėj.

Sus-mą vedė pirm. P. Me- 
donis. Išduotas raportas ko
misijos: P. Medonio ir P. 
Grybo. Pranešė, kad Šv. A/i- 
tano parapijos mokyklai nu
pirkta reikalingų knygų, o 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
lai mašina “Ditto”. Abiem 
parap. skirta po 35 dol. Šv. 
Petro parapija, pasikalbėjus 
su klebonu, kadangi mokyk
los nėra, nieko nereikalau
ja.

Perskaityti laiškai: padė
ka Šv. Pranciškaus seserų, 
iš Šv. Antano parap., ir iš 
Šv. Jurgio. Federacijos skyr. 
laiškai priimti.

Iš nebaigtų reikalų — ren
gimas dienraščio “Draugo” 
vakaro - koncerto minint 25 
metų jubiliejų. Raportas pri
imtas.

Išrinkta vakaro šeiminin
kais: P. Medonis, P. Grybas,

Į S. Atkočiūnas. Programos 
vedėju M. Šimonis. Pasidar
buoti tam vakare apsiėmė: 
B. Valatkevičius, K. Sam
sonas, K. Mišaikis, K. Subei- 
kis, J. Blaževičiūtė, V. čepu- 
lioniūtė, Paplinskas, G. Šilai- 
kienė, O. Banionienė, P. Me- 
donienė, O. Šimonienė, O. 
Grybienė, Blaževičienė, A. 
Ambrasienė. Į vietas išve-

Ona Mikužiūtė (Juozaitienė), mezzo soprano, viena 
populiarių dainininkių, pasižymėjusių Chicago lietuvių 
scenoje (operetėse ir koncertuose), taip pat pagarsėjus 
radio dainininkė solo ir duetu, Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos choro atsižymėjusi solistė.

4

f

4*

4

Padėka

Sąjungietės A. Barštienės 
sūnus, adv. Leonard L. Bars

kiai bus abejose svetainėse tikrai artistišką giedojimą ' Blll*tų Padavė j ams-joms, o persikėlė į naują ofisą,
Programa prasidės 6 valan-1 solo sunkaus veikalo per 
dą. Prašomi nevėluoti. Offertorium.

Chicagos menininkų pa-j Sesutėms už papuošimą;

ypač M. Krivickienei, kuri 
daugiausiai bilietų išparda- 

! vė. Skelbimų rinkėjams-oms
gerbimui geg. 10 d., šešta
dienio vakare, Yorba Hotel,

altorių, ministrantams ir 
procesijos vaikučiams. Taip

bus bankietas 8:30 vai. vak. gi chorui už dainavimą per
Kas norėtų dalyvauti, pra
šomi iš anksto pranešti Fe
deracijos komisijai.

bankietą ir solistams: S. 
Bukšaitei, A. Juodsnukaitei, 
R. Valatkai, P. Medoniui, J. 

. \ Belickiui ir pijanistui-vedė- 
. jui V. Stanevičiui. Ant galo 

_ i dėkoju visiems ir visoms,

į auką ir parapijai $25.00,
Mano priedermė yra tarti williams, Ūsoriams, J. Gu- 

širdingiausią padėką už au- dimienei, S. Rokui, dr. J. 
rengimą minėjimo 33 metų Jonikaičiui, miesto biznie- 
parapijos gyvavimo ir mano,
kaipo 20 metų jubiliejaus, 
bai. 27 d. širdingiausiai ačiū 
tariu už sumanymą surengi
mui šių iškilmių A. Petkui,
J. Belickiui ir visai komisi
jai.

širdingiausiai ačiū kuni
gams: J. Lipkui, V. Vaišno- 
raičiui, V. Maseviciui ir vie
nuoliams Bazilijonams. Dė
koju už dovanas: mokyklos 
vaikams; sesutėms iš Grand 
Rapids, Mich.; sesutėms iš 
Amsterdam, N. Y.; vieti
nėms sesutėms; ir draugi
joms: Sodalicijai, C.Y.O.
(Jaunimo klūbui), Lietuvos 
Dukterų, Moterų Są-gos 54 
kp, Parapijos Rėmėjų Mote
rų klūbui, Panelės šv. Ne- 
perstoj&nčios Pagelbos, Mal
dos Apaštalavimo, Tretinin-

kurie toje dienoje suteikė kurjc tik prisidėj,3 rtmė ir
dalyvavo šiose iškilmėse. 

Lai Dievas atmoka ir Lai
mina visus. Atsiminsiu vi
sus
gus-es ilgą laiką maldose.

Kun. J. čižauskas

Padėka

deracijoą 4 sk., teisėjui J. ir 
P. Uvickams, Stepanauc- 
kams, Neceliams, Siciunams,

Motinų Dienos proga
Rašo O. Kratavičienė 
Vėl sulaukėm gražaus ge-

v

džioti nutarta pakviesti mer
gaites iš moksleivių kuopos.
Pavesta O. Kratavičienei.

Daugiau darbininkų paža
dėta gauti iš M. Są-gos 64 gūžės mėnesio, taip gausiai 
kp. | poetų apdainuoto.

Priimtuvėms svečių chica- Džiaugiamės gaivinančiu
giečių nutarta vakarienę ren
gti viešbuty. Pavesta M. Ši
moniui.

pavasariu ir jaučiam, kaip
atgimusi gamta kviečia žmo
gų į bendrą darbą — pasau- 

Sekanti kalbėjo Ona Ak-'lio pagražinimui, žmonijos 
somaitienė tema moksleivių patobulinimui.

Moterų Sąjungos 54 kuopai 
už paskolinimą indų ir vi
siems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie iškilmių, 
kurios taip pavyko.

Rengimo komisijos valdy
ba: A. Petkus, J. Belickas, 
A. Balkus, J. Medinienė, H. 
Raubienė.

adresu 417 Hammond Bldg. 
Linkime jaunam profesijo- 
nalui geriausios kloties!

Dar trys sąjungietės pri
sidėjo prie tautos išvadavi
mo darbo. A. Gustaitienė, O.

kuopos palaikymas ir apie Su atnaujinta energija są-
vieningą darbuotę. Kalba jungietės stoja į darbą —
priimta delnų plojimu. 

Pasiteirauti apie mokslei
vių susitvėrusios kuopos dar 
buotę pavesta pirm. P. Me
doniui ir O. Kratavičienei. 

Susirinkimas uždarytasAksomaitienė ir O. Kasevi- 
čiūtė aukojo po dolerį Lie- pirm. P. Medonio maldas

Koresp. A. A.

Pataisymas
Pereitame penktadienio

numeryje, aprašyme apie įs 
.Paruflj°L,r6m!j.“S.'- draU kilmes šv. Jurgio parapijoj, 

nepažymėta, kad S. Bukšai- 
tė, vietinė solistė, solo gie
dojo per sumą.

• Rengimo komisija nuošir 
džiai dėkoja visiems detroi
tiečiams už skaitlingą atsi
lankymą į jubiliejinį vaka
rą. profesijonalams, biznie
riams už pasiskelbimą prog
ramoj.

Dėkojame visiems darbi-

Moterų Sų-gos 54 kp. 
Dėmesiui

Gegužės 11 d. sąjungietės 
prašomos susirinkti 7:30 v. 
ryto Šv. Jurgio parapijos 
svetainėn. Per iškilmingas 
mišias, 8 vai., sąjungietės

ninkams-ėms, sodalicijos eis prie šv. Komunijos “in 
mergaitėms, C. Y. O. jauni eorpore”.
mo klūbui, parapijos choro Į Punktualiai 2 vai. po piet 

Kun. J. čižauskas. šv. Jur narėms už patarnavimą prie prasidės sąjungiečių priva- 
gio parapijon klebonas, vie- stalų per vakarienes. tus parengimas. Visos nuo-
nas žymiausių Amerikos lie-j Komitetui, visų draugijų; širdžiai kviečiamos dalyvau- 
tuvių muzikų kompozitorių atstovams už prisidėjimą ir ti. Sąjungietės, turėdamos 
nuoširdžiai ragina savo pa- pagelbėjimą tą vakarą. Pa- motinas ar dukteris, kurios 
rapijiečius paremti “Drau- rapijos chorui už dalyvavi- dar nepriklauso prie sąjun

gos, prašomos jas atsivesti.go” — dienraščio 25 m. jubi-' mą ir dainavimą, solistams- 
C,h?rU.i’ I vakarą, kuris įvyks ėms ir visiems, kas tik kuo

gegužės 11 d., Lietuvių sve- prisidėjo prie iškilmių, 
tainėj, prie W. Vernor Hy. j O ypač parapijos klūbo 
ir 25 St.

tuvai Gelbėti Fondui.

Sveikiname Mariją ir Jur
gį Kanevičius, susilaukusius 

rėmėjoms, šeimininkėms, kul antro sūnelio.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos naujų narių vajuj. Pa
sekmės gali būti puikiausios 
jei tik naudosimės progo
mis. Be abejo, visose kolo
nijose Motinų Diena bus iš
kilmingai minima, su įvai
riais motinų - dukterų pa
rengimais. Be galo gražus 
ir girtinas šis viešas moti
nų - dukterų bendravimas, 

j bet gaila, kad daug sykių jis 
I baigiasi su dienos iškilmėms.
I O tas intymus draugavimas 
senesniosios su jaunesniąja 
karta tiek daug gero ir ma
lonumo gali abiem atnešti. 
Kas geriau supras ir atjaus 
dukrelės troškimą, jei ne ta 
pati motinėlė, su kuria duk
relė buvo draugiškai atvira. 
Ir kas daugiau pasiaukos, 
kad tie troškimai būtų at
siekti, jei ne ta, kurios mei
lė ir pasiaukojimas niekada 
negęsta — motina.

Tiesa, jaunimo širdis trau
kia prie jaunimo draugavi
mui. Bet jei visos motinos 
— sąjungietės prirašytų sa
vo dukreles, mūsų pačių 
tarpe rastųsi gražaus jauni
mo. Mūsų sąjungos kuopos 
taptų tikrai “šeimynų kuo
pom”, kuriose kivirčiai pa
prastai kylanti tarp senes
niosios ir jaunesniosios kar
tos būtų iš anksto gražiai 
išrišti. Nes kur rasis moti
na, kuri nuolaidžiai nėrėm
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Kun. Ig. Boreišis, šv. Antano parapijos klebonas, žy
mus kalbėtojas, patrijotas teikia daug moralės paramos, 
ruošiamam “Draugo” dienraščio 25 metų jubiliejaus, tų savo dukters modemiš- 
paminėjimui sekmadienį, gegužės 11 d., Lietuvių salėj. (Nukelta į 3 pusi.).
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1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Aplink pasižvalgius

Detroitiečiai su nekantru
mu laukia dienraščio “Drau
go” jubiliejinio vakaro, ku
ris įvyks geg. 11 d., Motinų 
Dienoj, Lietuvių svetainėje, 
W. Vernor ir 25-tos. Darbas 
prirengtas, žmonių nuošir
dus prijautimas rengėjus 
džiugina. Pasirodo, kad žmo 
nės supranta katalikų dien
raščio didelį pasitarnavimą. 
Detroito lietuviai daug kar
tų aprašymais buvo apvai
nikuoti nuveiktais darbais.

Nesykį ir profesijonalai bu
vo išreklamuoti “Draugo” 
skiltyse. Už tad, minint 
dienraščio “Draugo” 25 m. 
sukaktuves, prijautimas vi
sur sutinkamas. Rengėjai — 
Katalikų Federacija — var
du Detroito katalikų ir visų 
pritarėjų nuoširdžiai sveiki
na dienraštį “Draugą”. Taip
gi visus atvykstančius prog
ramos dalyvius sveikiname 
ir dėkojame už pasišventi
mą Detroito lietuviams — 
išpildyti nepaprastą progra
mą.

Welcome Chicago meno 
kėlėjai. Rengėjai

donis, Sr., yra Federacijos 4 
skyr. pirmininkas. Jauniau
sias jo sūnelis pardavinėja 
“Draugą” šv. Jurgio para
pijoj ir kitus katalikiškus 
laikraščius.

Pijui Onai Grybams šio
mis dienomis suėjo 15 me
tų, kaip apsigyveno Detroi
te. Per tą laikotarpį yra 
daug pasidarbavę katalikų 
tarpe. Įvedus “Drauge” De
troito žinių skyrių, Pijus 
pirmutinis pradėjo prie baž-. 
nyčios “Draugą” platinti. 
Nuo to laiko, jau 10 metų, 
kaip “Draugas” platinamas. 
Taipgi Grybai darbuojasi 
“Draugo” — dienraščio 25 
m. jubiliejaus paminėjimui. 
Augina du sūnus: vyresny
sis lanko Detroito universi
tetą, o jaunesnis High 
Sehool.

Komp. A. Pocius, Beetho- 
veno Muzikos Konservatori
jos direktorius, vienas žy
miausių Amerikos 
muzikų, autorius 
veikalų.

save... Prigyvenau gana, tu
riu atsidėkoti tau, vaikeli, 
už paramą. Neramu pasau
ly, širdį spaudžia, krūtinę 
daigo, širdis skausmu perim 
ta... Lik brangus sūneli.. Jū
ros galingos, neleiskite nu
skandinti tą laivą, vežkite 
mirštančios motinos suvytu
sių rankų palaiminimą. Var
dan Dievo Tėvo, Sūnaus ir 
Šv. Dvasios...

Išvarginta skausmų išken- 
tėjusi daug sunkumų mačiu
si užmerkė akis amžinai...

Jos troškimas išsipildė. 
Dievas išklausė mirštančios 
maldą. Laiškas atėjo po tri- 

lietuviųj^ mėnesių.

daugelio, _______

Motina

Ona Kratavieienė, viena
pirmųjų lietuvių profesijo- 
nalių, mokytoja, yra pasa
kius, kad visomis jėgomis 
remtinas dienraščio “Drau
go” jubiliejinis vakaras. Tei 
singas pasakymas. Veiklio
ms darbuotojos darbuotė 
isur duoda geriausius re

zultatus.-.
Stasys Klapata/uskas, 2540 

W. Fort St., kuris užlaiko 
alinę, nupirko tą kampą, at
remontuos nauju stilium ir 
žada padaryti “Grand Open- 
ing”. Stasys nuo pat jaunys
tės yra pasižymėjęs auko
mis ir. darbu prie organiza^ 
vimo katalikų dr-jų — Vy
čių, tat ir šiandie parėmė 
“Draugo” jubiliejaus vaka
rą. Pasisekimo!

Viktorija čepulionytė, Jen 
nie Blaževičiūte, nors čia 
augusios lietuvaitės, bet vi
sa širdimi atsidavusios lie
tuvybės reikalams. Jų dar
buotė žymi parengimuose. 
Jau kelis sykius yra pasi
darbavusios Federacijos pa
rengimuose. Pasižadėjo pa
sidarbuoti ir “Draugo” ju
biliejiniame vakare.

Daugiau tokių lietuvaičių!

Kazimieras Samsonas, 4045 
W. Vernor Hy., jau turi pil
nai įrengęs studiją vestu
vėms, grupėms ir pavie
niams. Samsonas per daug 
metų darbuojasi katalikų 
tarpe, remia parengimus. Už 
tai: vertas visuomenės para
mos.

Petras Medonis, Jr., ga
vęs apmokamas atostogas 
išvažiavo į New Orleans, La. 
Apvažinės daug vietų, pasi
gerės ir grįš atgal. P. Me-

Federaeijos 4 skyrius su
teikė stambią paramą para
pijų mokytojoms: šv. Pran
ciškaus seserims, šv. Anta
no parap. už $35 nupirkta 20 
egz. “Bažnyčios Istorija” ir 
“Šv. Rašto Istorija”. Šv. Jur
gio parap. už tokią pat su
mą nupirkta spausdinamoji 
mašinėlė.

Kas sakė, kad Federacija 
neremia vietos reikalų. Tu
rėdama daugiau pinigų iž
de, Federacija ir toliau ne
atsakys paramos.

Rašo Julia H. Medinienė
Gegužės mėnuo yra gra

žiausias, nes gamta atbunda, 
pasipuošia žaliuoju pavasa
rio rūbu. Tas mėnuo yra gra! * 
žiausias. Bažnyčioje garbi
nam Dangišką Motiną, susi
renkam kas vakarą, gieda
me Jai giesmes.

Turime ir žemėje motinas 
ir kiekvienas jas prisime
na. Daugelis tiktai nežino, 
ar ji gyva, ar mirusi, nes 
jūra skiria vienus nuo kitų.

Motina mus pagimdė, au
kojo savo gyvybę, išauklėjo, 
išmokino melstis; papasako
davo senovėd laikus, pergy

ventą baudžiavą. Jinai mus 
išmokino protėvių papročių, 
išmokino mylėti savo kalbą, 
nesigėdyti savo tautybės. Iš
leisdama į tolimą šalį lai
mino sūnelį, arba dukrelę, 
pilna skausmo, ašarų, kad 
taip toli iškeliauja. Jos šir
dis jautė, kad niekuomet 
daugiau nebepamatys savo 
mylimo sūnaus. Laimino iš- 
per jos skruostus, nors šir-

Nors priešai turi užgrobę 
mūsų brangiąją tėvynę. 
Nors jie mano, kad yra ga
lingi, kad viešpataus visuo
met, bet vargstančių motinų 
ašaros ir maldos nenueis 
veltui. Taip kaip ir tos mirš
tančios motinos troškimas 
išsipildys. Lietuva bus lais
va ir vėl suplevėsuos Gedi
mino kalne jos vėliava.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, KrikStvnoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas
Visiems „

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

Tel. Victory 9670

Motinos Dienos Proga
(Atkelta nuo 3 pusi.)

kus sumanymus — o kokia 
katalikė duktė nepagerbs 
“sengalvėlės motinėlės” tra
dicijų ir reikale neprisitai
kins prie senesnių papročių? 
Reikia atminti, kad pažan
ga kyla ne vien tik iš naujų 
sumanymų, nes daug jų a 
teitis parodo nepraktiškais, 
bet iš gero sumanumo pa
tirtos tradicijos. Malonu ir 
naudinga prisiminti to kil
naus didvyrio Abraham Lin- 
colno išsireiškimas: “Visa, 
kas aš esu, ir kuo viliuos 
būti, tai mano motinėlės dė
ka”.

Kaip džiugu būtų, jei jau- 
nametės tikrai įvertintų sa
vo motinėlių veiklą ir iš to 
gausaus lobyno — jų paty
rimų ir pergyvenimų — pri
imtų tuos patarimus ir per
spėjimus, kuriuos motinėlės 
nuoširdžiai teikia joms vien 
tik dukrelių laimei. O iš ki
tos pusės, kad senesnioji 
karta, matant, kad laikai ir 
gyvenimas vis mainosi, ne
pasmerktų jaunimo visiškai, 
bet dėl savo laimės ir gero
vės stengtųsi, kiek galima, 
prisitaikinti prie šių laikų.

Toks nuoširdus bendradar 
biavimas ir vienų kitų at

DR. KARL NURKAT
(Nūlkiitli)

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

dis ir verkė, bet troško iri 18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI

linkėjo savo 
ateities....

sūneliui geros Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko, akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

jautimas, suteiktų brendan
čiam jaunimui gražaus tvir
to charakterio — o mūsų 
motinėlėms tos paguodos ir 
to malonumo, kurio jau se
niai jos šimteriopai užsitar
navo.

Ateinančios Motinų Die
nos proga, nuoširdžiai svei
kinu visas motinėles - są- 
jungietes linkėdama joms il
giausių metų ir daug, daug 
laimės.

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 

dvasia.

Išeinant
Daug ašarų gyvenime 
Juk matėme....
Jei dar viena, kita iškris, 
Tai niekis vis!
Tu išeini su širdgėla,
O, gal, su šypsena blankia? 
Juk ta nežinoma širdis 
Tau pančioja mintis....
O buvo pasaka graži,
Kaip krištolas, gryna.... 
Tarp mirštančių gėlių 
Dar vis aš ją myliu!

B. Buivydaitė.

Tūkstantį kartų geriau 
garbingai mirti, negu vieną 
sekundę niekšu būti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Ąve.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISU VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 val. vak. 
Nedėliomis pairai sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namu tel. PROspeet 1930
TeL YARdz 5921.
Res.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OANal 6122

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

Valaudos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pae-al sutarti.

TeL OANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

< iki 0 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos; 10-12 rv+e. 2-6. 7-9 P. M.

į 3147 S. Halsted St., Chicago
į Pirmadieniais. Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 pepiet,

1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARdz 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taiped akinins pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Nors ir sunku buvo skir
tis, bet motina turėjo viską 
pergyventi. Prabėgo daug 
metų. Laukė, tikėjosi sulauk 
ti; skaitė dienas, metus, o 
sulaukti nebesulaukė.

Gyveno priespaudoje. 
Džiaugėsi sulaukus laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos. 
Bet neilgai tą džiaugsmą ne
šiojo savo širdyje. Prabėgo 
trumpas laikas ir vėl apsi
niaukė dangus, ir vėl paliko 
sunkioj priespaudoj. Nuliū
do Lietuvos kaimietės šir
dis, pasunkėjo jos gyveni
mas, nusilpo jos sveikata, 
išnyko viltis pamatyti savo 
sūnelį.

DR. S. J. GLORIOSO
""VV“ — x
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OPTOMETKIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South VVestern Avenue 

Telephone — SEEIey 0970 
MELROSE PARK:

5 Broadway
Telephone — Melrose Park #983

PASKOLOS

I
1 S

Bukite Malonys 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokit jaa leisdami 
lieksamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria rerlllmo mokslas 

sali sutelkti.
89 METAI PATYRIMO 

pririnkime skintų, kurie pašalina 
visa aklų Įtempimą-

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

OPTOM ETRI8T AI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a m. iki 8.80 p. m. 

Treč. Ir Srftt: 9:00 a. m. lkl 
7:80 p. m.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSTOTAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel OANal 2345 
Ofiso Vai.} 2—4 ir 7—0 
T’-eJtfcvIlMntala rasai sutarti.Tel.; MPMloetr ŠIUO

Tai. TARAI 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Reredoi pairai antartį.

Telernfnao- HFMtnrk 5849
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir nas’al entarti.

Ofiao Tel.: Rezld. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 8634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trr/Mad. Ir Rrkmad tik aunltatiua

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Iimokėjimo Planas.

Zofija Sakalienė, “Moterų Dirvos” re
daktorė, žymi Moterų Sąjungos veikėja, 
dalyvauja programoj “Draugo” — dien
raščio 25-kių metų jubiliejaus vakare, 
kurį rengia Federacijos 4 skyrius sek
madienį, gegužės 11 d., Lietuvių svetai
nėje.

Prašo skausmo sopulių pe
rimta mirštanti motina sa
vo marčios parašyti ir pa
siųsti palaiminimą savo sū
neliui. Nors ir sunkiai dū
saudama, Dievo melsdama 
gauna kelias minutes atsi
sveikinti ir palaiminti už jū
rų gyvenantį savo sūnelį.

Širdyje, brangus sūneli, 
dėkinga esu už pasveikini
mą Sv. Kalėdomis, už linkė
jimą sulaukti kitų Kalėdų. 
Nebesulauksiu kitų... Lauk
siu* tik tos valandos, kuo

met Dievulis pasikvies pas

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII
TAI I PYKITE ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS 
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant 
Vieno Klijentol

Nei

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

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

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

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki 9 

Nedėllomls pagal sutartj

Telefonas LAFayette 3650 
Antradieniais. Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais.
4631 So. Ashland Ave. 

Tel. YARdz 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Aečt.adieniaia.
Telefonas OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

ir pairai sutartį.
Res. telefonas SF.Elev 0434.

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

(2-tros labos)
TeL MIDway 2880 Obicago, HL

OFTSO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. rvto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

Tel Glcem 1494

DR. S. R. PALUTSIS
gydytojas ir chirurgas 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
OFTSO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir ne p-a 1 <mtsrtj.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

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

Tel. YARdz 0994
Res. tei. PLAza 3200

VALANDO8 .
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. diengDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GVDVTO.TAS IR OHIRTTRGA8 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal eutartį.
Ofieo telefonas PRO.pect 6737 
■amų talef (m— VIBglala MU

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

Gen. Bkorupakla1
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Ava. Chicago. Illinois
Puhlished Daily, except Sundays 

A metnber of the Catholic Press Assoeiation
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

• .___________
Lietuvių katalikų illenraAčio "Draugo” rSniSjams lr skaitytojams 

Siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 

apie įvairius katalikams jdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų kaUllkiėko dienraščio skaitytojų skai
čiusi

tį, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Ijaodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Jaunoji karta
Retejant iš Lietuvos atvykusių kunigų skaičiui, lie

tuvių parapijos vis daugiau susilaukia Amerikoj gimu
sios ir augusios kartos kunigų klebonų. Chicagos arki- 
diecezijoj mirus trims garbingiems klebonams — kun. 
Pr. Vaitukaičiui, kun. J. Vaičūnui ir kun. A. Skripkai, 
jų vietas užėmė jaunosios kartos vyrai — kun. M. Švar- 
lys, knn. P. Katauskas ir kun. V. černauskas.

Liūdime netekę visos eilės senesniųjų, iš Lietuvos at
vykusių kunigų, tiek daug gero padariusių šio krašto 
lietuvių katalikų visuomenei, bet

džiaugiamės, kad yra kam užimti ir tai vertingai už
imti jų vietas.

Džiaugiamės, kad senesnieji kunigai, besistengdami į- 
steigti ir užlaikyti lietuviškas katalikiškas mokyklas, 
ju pagalba išugdė nemažai pašaukimų į dvasinį luomą 
iš savo tautiečių tarpo, taip' kad šiandien jie ima mūsų 
lietuviškųjų katalikiškųjų centrų (parapijų) vairą į 
savo rankas. Mes taip pat džiaugiamės, kad naujieji kle
bonai, nors savo tėvų krašto nėra matę savo akimis, 
tačiau yra sąmoningi lietuviai, puikiai išmokę lietuvių 
kalbą, pasiryžę dėti didžiausių pastangų; kad savo tė
vų įsteigtus ir palaikomus centrus — parapijas, orga
nizacijas ir įstaigas dar labiau sustiprinti, kad jos dar 
ilgai tarnautų katalikybei ir lietuvybei palaikyti ir atei
viuose ir jų vaikuose.

Reikia manyti, kad jaunosios kartos dvasios vadų 
pavyzdį paseks visa lietuvių jaunoji karta. Ji labiau 
glausis prie lietuvių parapijų ir lietuvių organizacijų. 
Be to, ji labiau dėsis prie viso mūsų tautinio sąjūdžio. 
Ir minėti čia, berods, nėra reikalo, kad juo lietuviškes
nė bus ir pirmoji ir antroji Amerikos lietuvių karta, 
juo didesnį ir garbingesnį įnašą galės duoti šio krašto 
religiniam, kultūriniam ir socialiniam gyvenimui. Ta 
kryptimi besidarbuodami,

jaunieji dvasios vadai, naujieji parapijų vairininkai, 
švies savo pavyzdžiais jaunesnioms lietuvių kartoms, 
uždegs jose ryžtingumą išlaikyti visas gražias lietu
vių tautines tradicijas, vertinguosius papročius ir gi
lų religiškumą.
Vakar linkėjome geriausio pasisekimo naujam Šv. 

Kryžiaus parap. klebonui, o šiandien — šv. Petro ir 
Povilo (kun. švarliui), šv. Juozapo (kun. Čema-iskui) 
ir ta pačia proga prieš savaitę- įšventintiems — kun. S. 
Adominui ir kun. A. Zakarauskui.

kaipo skyriaus vedėjo, korespondento ir “Draugo” pla
tintojo uolumas. Jau dešimti metai, kai jis mūsų dien
raštį šauniai atstovauja.

Šia proga norime išreikšti savo nuoširdų dėkingumą 
Detroito lietuvių katalikų veikėjams, kurie A. L. R. K. 
Federacijos skyriui padedant, busimąjį sekmadienį ren
gia dienraščio “Draugo” 25 metų sukaktuvių minėjimą. 
Tas jų gražus gestas dienraščio vadovybei duoda dau
giau jėgų ir drąsos didesniu užsimojimu darbuotis, ge
rinti “Draugo” ir turinį ir jo išvaizdą. Tuo savo gra
žiu ir tikrai naudingu sumanymu detroitiečiai ir kitų 
kolonijų veikėjams sugestionuoja panašiai pasielgti — 
tinkamais parengimais minėti šiandien vienintelio pa
saulyje religinės ir tautinės krypties lietuviško dien
raščio sidabrinę sukaktį.

Kam nežinoma, kad lietuvių tauta šiandien gyvena 
begalo skaudų momentą, begalo didelę krizę. Esame už
simoję nugalėti visus sunkumus, per tuos skausmus no
rime išeiti į garbę, į laimėjimą — išlaikyti lietuvybę 
čia, Amerikoj, ir Lietuvai padėti išsilaisvinti. Detroito 
lietuvių katalikų veikėjai aiškiai žino, kad ir šiuo kir
tinguoju tautos gyvenimo laikotarpiu, kaip ir prieš dvi
dešimtį su viršum metų, lietuviškoji spauda turės su
vaidinti patį svarbiausią vaidmenį dėl to jie ir imasi 
žygių tą spaudą sustiprinti.

Kiekvienas sąmoningas lietuvis tą aiškiai turi jausti, 
suprasti ir visais galimais būdais dėtis prie lietuviško
sios katalikiškosios spaudos išlaikymo ir stiprinimo. 
Tai viena iš pačių svarbiausiųjų mūsų pareigų.

"I am American" diena
Gegužės 18 d. Prezidento Roosevelto paskelbtu aktu 

bus minima kaipo pilietybės arba “I am American” 
diena. Ypač iškilmingai toji diena manoma minėti Chi
cagoj. To priešakyje atsistoja Chicago Herald-American 
leidėjai, kurie sudarė iš įvairių tautinių grupių stiprų 
komitetą ir rengia tinkamą tai dienai programą. Komi
tete dalyvauja ir lietuviai, nes labai yra svarbu, kad 
mes gerai ir gausingai pasirodytume.

Prof. K. Pakštas veikia
Jau esame rašę, kad prof. K. Pakštas gerai darbuo

jasi Los Angeles mieste ir garsina lietuvių vardą kita
taučių tarpe ir savo raštais ir gyvu žodžiu.

Tik ką gavome pranešimą, kad ir radiją jis tam tiks
lui ima naudoti. Gegužės 18 d. 9:30 vai. vakare, (Pac. 
St. Time) kalbės iš KEC radijo stoties. Kalbą perduos 
visos Pacifiko krantų Nat. Broadc. Co. stotys. Dr. Pakš
tas kalbės apie padėtį Lietuvoje. Kalba eis dialogo for
moje ir iniciatyva California Alumni Assoeiation.

Džiugu, kad savo tarpe turime tokių vyrų, kuriems 
teikiama galimumų ir spaudoj, ir per radiją, ir gyvu 
žodžiu pavergtosios lietuvių tautos vardu apeliuoti į 
pasaulį.

r

"Draugas” Detroite
Jau dešimti metai, kaip Detroit, Mich., lietuviai ka

talikai dienraštyje “Drauge” turi savo žinių skyrių.
Nereikia manyti, kad prieš tai “Drauge” nebūdavo 

žinių iš Detroito lietuvių gyvenimo arba kad mūsų dien
raštis ten neturėjo skaitytojų. Turėjo jis iš ten žinių 
ir turėjo nemažai skaitytojų. Tačiau nebuvo sistema- 
tingo žinių siuntinėjimo ir dienraščio platinimo.

1932 m. pavasarį įvedus specialų detroitiečiaihs sky
rių, dalykai pakrypo žymiai į geresnę pusę.

Ir, jei tasai skyrius ligšiol pasekmingai išsilaikė, tai 
didis ačiū Detroite gyvenantiems lietuvių katalikų vei- 
•kėjams, kurie, įvertindami didelę spaudos reikšmę, ne- 
. sigailėjo mūsų dienraščio stiprinimui, ir palaikymui nei 
savo brangaus laiko nei lėšų. Ypač pažymėtinas yra 
U šernai imomo mūsij visuomenes veikėjo Mato Šimonio,

Rusijos imperializmo rėmėjai
“N-nos” rašo, kad prieš keletą metų kaį Amerikos 

rusų kolonijose dar buvo stiprus bolševikiškas judėji
mas, jose dažnai atsilankydavo buvęs caro armijos ge
nerolas Jachontov. Jisai buvo įsitikinęs monarchistas 
ir savo paskaitose griežtai smerkdavo bolševikus, ku
rie nužudė Nikalojų II su jo šeima ir nupuldė rusų 
“imperijos galybę”.

Toliau “N.” pažymi;
“Bet neperseniai pastebėjome spaudoje, kad tas 

monarchistas jau giria sovietų valdžią, nes ji prijun
gė prie Rusijos pusę Lenkijos ir Baltijos kraštus. Ge
nerolas Jachontovas jau važinėja po kolonijas, agi
tuodamas už bolševikus. Girdėt, kad ir lietuviški 
“penktakojai” rengs jam Chicagoje prakalbas. Ir jie 
džiaugiasi, kad rusų imperijos galybė “auga”. 
Žinoma, kad taip. Andruliai, Prūseikai ir visi kiti jų

bendradarbiai pasidarė akli Rusijos bolševikiškojo im
perializmo garbintojai.

“Darbininkas” teisingai pastepi, kad darbininkams 
reikalinga vienybė. Kvieskime visus lietuvius katalikus 
darbininkus dėtis į Lietuvių Darbininkų Sąjungą (LDS), 
nes toji organizacija rūpinasi darbininkų gerove. Jeigu 
kurioje lietuvių kolonijoje dar nėra LDS kuopos, tai 
susitarę, kad ir penki lietuviai darbininkai sudarykite 
kuopą. Kiekvienas LDS narys gauna laikraštį “Darbi
ninku” du kart į aavaltj. ___________________

Generolui Joffre kasame 
duobė... Prancūzijos parla
mente prasidėjo intrigos nu
versti vyriausiąjį karo va
dą... Šveicarų laikraščiai ra
šo su pasipiktinimu apie tas 
intrigas prieš žmogų, kuris 
ligi šiol išlaikė tėvynę prieš 
visą vokiečių galybę... Čia 
aiškiai matoma Prancūzijos 
bedievių — masonų ranka 
prieš dievotą kataliką...

•

Švedijos anarchistai tai
kėsi nužudyti karalių Gusta
vą... Slaptoji policija susekė 
suokalbį prieš karaliaus gy
vybę... Vienas iš areštuotų 
socialistų atstovas parlamen 
te Hoeglund...

•

“...Meksikonai privirė a- 
merikonams košės. Wiisonas 
už galvos imas, nežino kaip 
ją besuvalgyti •••

•
Amerika su Vokietija su

sitaiko... Baigiasi nesutiki
mas tarp Vokietijos ir Suv. 
Valstybių... Washingtonas 
užganėdintas tuomi, kad Vo
kietija nubaudė nardomojo 
laivo komendantą už garlai
vio Sussex nuskandinimą be 
persergėjimo. Be to, vokie
čių vyriausybė pasižadėjo 
atlyginti už žuvusius ir nu
kentėjusius amerikonus...

•

Suv. Valstybės perka ke
letą salų nuo Danijos Vaka
rinėje Indijoje... Petrograde 
pradėjo eiti naujas lietuvių 
laikraštis “Vadas”....

(“Draugas”, gegužės 9 d., 
1916 m.).

Po Svietą *
Pasidairius
Gromata Iš Bridgeport.

Pašenavotas profesoriau!
Dedi ant savo delno viso

kius migdolus tautininkams, 
cicilistams, balšavikams ir 
kitokiems ikams, prašau pa
dėti ir mano gromatą.

Sekmadienį, gegužės 4 d., 
jau apie dešimtą valandą 
pradėjo rinktis žmonės prie 
Šv. Jurgio bažnyčios. Mat, 
visi norėjo pamatyti Lietu
vos prezidentą Antaną Sme
toną ir dalyvauti pamaldo
se. Kaip paprastai tarp kvie
čių randasi ir kūkalių. Taip 
buvo ir čia: tarp gerų pat- 
rijotų lietuvių katalikų, 
slankioja ir mūsų tautos at
matų. Ypatingai stebėjau 
vieną plačių pečių pusamžį 
vyriškį, kuris gana kvailai 
“politikavo” ir aplinkui sto
vintiems kaž ką aiškino iš 
balšavikų gazietos.

Artėjant vienuoliktai va
landai, žmonės pradėjo slink 
ti bažnyčion, kad ten gauti 
vietelę. Grūdosi ir minėtas 
“politikas.”

— Kur lendi tu, raudon- 
skūri, į mūsų šventovę, kaip 
degloji į svetimą daržą?T — 
pasigirdo stiprus vyriškas 
balsas.

— Pilk švęsto vandens 
ant pakaušio, tai lėks po 
šimts vėl....! — pajuoka
vo antras.

Aplinkui pasigirdo juokas.

gi minėtas “politikas” susi
gėdo ir pasiliko. Nemačiau, 
gal, paskui ir jis į bažny
čią įsigrūdo.

Man pagailo tų mūsų tau
tos atmatų. Tai ubagai , dva
sios, tai bjaurus šašas ant 
mūsų tautos kūno. Tačiau 
ir jie kada nors yra buvę 
gerais žmonėmis, tik blogų 
draugų ir blogos spaudos 
suklaidinti tapo sūnais pa
laidūnais. Kad bent susi
prastų ir atsiverstų. E.

Laikai Keičiasi.
— Brangusis, kodėl tu ne

besi toks, kaip anksčiau bu
vai. Tuojau po vestuvių tu 
man visuomet pastumdavai 
didesnį kąsnį____

— Taip, brangioji, bet da
bar tu ir verdi daug geriau, 
negu anksčiau.

Prašau* Nesijuokti
Tautininkų-cicilistų New 

York—New Jersey vai. mi
tinge bal. 20 d. priimtas ir 
toks rezoliucijos punktas: 
“steigti ir užlaikyti fondą, 
kuris gelbėtų paramos ver
tus Lietuvos tremtinius”..

Gerai, kad priežodis: pa
žadėsi — patiešysi, neišpil
dysi — nesugriešysi.

Patieka vis geriau negu 
nieko.

Jeigu senas vyras jauną 
paezia ima, tai dėl savęs 

mirti priskubina.
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Alia RachmanovaI

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Man vakare besitaisant gulti, atėjo Daša ir, susto
jusi prie durų, tarė:

— Panele, kas toks yra tas Rasputinas, apie kurį 
žmonės tiek daug kalba? Pas mus dvarely buvo viena 
tarnaitė, bet tokia neturtinga, kad po vyro mirties netu
rėjo nė už ką pavalgyti. Nors ir kaip stengėsi gauti pen
siją, bet iš to nieko gero neišėjo. Tada ji susirinko pa
skutinius skatikus ir nuvažiavo pas Rasputiną. Ji sako, 
kad jis jai davė visai neblogą “rodą.” Žmonės kalba, kad 
jis dabar yra aukštesnis ir už patį carą, bet prie caro 
prieiti negalima, o prie jo galima. Taip ji sugaišo tik 
dvi dienas, gavo pensiją ir iš jo net kelionei pinigų. Ir 
koks jis, sako, jai buvo meilus! Tas tai tikrai yra galin
gas! Žmonės pasakoja, kad jis dabar prašąs carą, jog

Address of the Honorable Edward J® i , ,
į fance we d give to any

Kelly, Mayor of Chicago i When did America ever
_ bless slave masters who off- 

Delivered at the reception to Presi " er a political paradise in

dom off good neighbors any, them sustenance, and little of peaceful Service every 
towns grew into big cities. nation can increase its hap- 

Those years of hardship piness, banish the terrors of 
may have bronzed their war and abandon man’s in- 
faces and toughened their humanity to man.” 
hands, būt never chilled In those words of Roosc 
their hearts. No matter velt you have what Ameri-

į.o « i t their speeches — and build what defeats they met they ca represents.
dent bmetona ot Lithuania at the larger concentration camps battled ori) because they we fought to aboiish chiid

in their actions? knew that this was the lašt
When did we ever barter citadel of freedom, the one

Mr. Chairman, Distin- guardianship of liberty that One of our firmest convict- sure sanctuary for all man-
guislied Guests and Friends: į we can hand down to our įons that resisting tyranny kind — regardless of a

Palmer House May 4. 1941. (Nukelta į 6-tą pusi.)

Proudly and humbly — ėmiuren. Halfvvay measures 
does Chicago vvelcome the and stop-gap Service to the 
President of Lithuania — I cause oi ireedom has been 
the Lithuania that America han ot Hitler’s victory in 
štili recognizes — and wants otner lands. These Mitler 
restored to her own free
dom.

With open hearts and t>y paper petitions and pro- 
hands we greet President1 tęst mass meetings. The
Smetona — a courageous 
exile — and practical pat-

is obedience to God?
If this isn’t our fight —

then the Revolution that 
gavę birth to this nation 
was a mockery. If this isn’t 
our fight — then the Civilnurricanes of desolation and 

death will not be stopped War to save our union can 
be regarded as a futile

Aiuerican heritage with Its 
treedom of expression, free

blood bath of fanatics.
If this isn’t our fight —

būtų sustabdytas karas, nes kraštas yra labai išvargęs rįot — štili fighting for his dom of worship, its trial by 
ir nualintas. Pirklys Sukonščikovas su Rasputino pagal- home-land and its people. Įjūry, its refuge for the op-
ba ir gi išsivadavo savo sūnų, taip pat ir vaistininkas. 
Jie, matyti, jam “patepė.” Tačiau jis pinigus ima ne sau, 
bet vargšams. Iš turtingųjų ima, o vargšams atiduoda. 
Ir ar tiesa, kad blogi žmonės taip užžavėjo busimąjį sos
to įpėdinį, jog jis turės netrukus mirti? Ir kad tik dėl to 
caro rūmuose gyvena Rasputinas, kuris dabar jį vėl gy
do, bet žada pagydyti taip, kad daugiau nieko blogo jam 
neatsitiktų?

1916 m. gruodžio 2 d. 
Nors ir per didelį vargą, vis dėlto vakar galų gale

buvo surengtas studentų balius. Tačiau juo aš labai nu
sivyliau. Aš įsivaizdavau, kad jame bus kas nors nepa
prasto, kažin kas, kuo jis griežtai skirsis nuo mokinių 
vakarėlių, bet to viso nebuvo nė menkiausių žymių. Man 
susidarė įspūdis, lyg mūsų jaunimas visiškai nemokėtų 
linksmintis ir daryti pramogų. O gal jiems tokios ne
paprastos įtakos padarė Gvozdiovas, kuris reikalavo, kad 
studentų balius virstų gedulo susirinkimu? Vakaras pir
miausia man nepatiko dėl to, kad jame visai nebuvo šo-

He has only one hope — pressed, was not bought et 
he lives for būt one destiny 1 any auction sale. Our pio- 
— that the nationhood of neer fathers were eager to 
Lithuania may be reborn in iigut — and no less afraid
our time.

Here is a man who can 
readily be called the Roose
velt of his country. His 
passion for human justice is

to die — vvhenever they f eit 
our liberties were being 
trampled on — from within 
or without.

They gavę us the unchang

man’s race, creed or color. 
Why did they fight? Why

Gėlės Motinų Dienai
1908 m. oficialiai Phila-9

delphijos mieste prasidėjo
did they buck any barrier, šventimas Motinų Dienos, 
and win through to n nai- kuris dabar po visą Ameriką 
ion that led the vvorld in švenčiamas antrą gegužio 
culture, Science, and devo- sekmadienį kasmet.

Įėjo gražus paprotys tą 
dieną vyrams ir moterims 
puoštis spalvuotomis gėlė
mis jei motina dar gyva ir 
baltomis jei motina mirusi.

Šį sekmadienį, šimtas mi
lijonų vyrų ir moterų ir vai-

tion to the family unit? 
More than any money

comfort, more to be trea- 
sured than any title or roy-

tne Declaration of Indepen- i alty, vvas the knovvledge of 
dence and the Bill of Rights belonging as a free soul to 
are the memories and mar
ching orders of a civiliza- 
tion that dies with us. We 
believe in government tem- 
pered with mercy and jus
tice for all and no matter 
vvhat odds vve face, that’s ’
the right for all of us we’D

a free land. In this hour I
can give you no finer act kų gėlėmis pasipuošę pa- 
of faifh than the heart- gerbs tą mylimą asmenį, ku- 
warming words of huma- rį davė jiems išvysti pasau- 
nity’s hope — Franklin D. n0 šviesą.
Roosevelt. , Moterys dabar Labiausia

I quote the President: 
‘The worid has no ūse for

mėgsta gražų korsažą, iš 
spalvuotų gėlių jei motina

fight to sustain. That voice any nation vvhich, because Į tebegyva, vietoj vienos ku* 
of tolerance and help for' of size or because of mili-! rios gėlės, 

the same — his devotion to j ing and eternal truth — to 'our fellovvman has come tary might, asserts the' Baltųjų gėlių tarpe, kurio- 
dovvn through ten genera j right to goose step to world mis galima pagerbti atmin- 
tions, shouting defiance to power over the bodies of M mirusios motinos, randa

his fellowman is no less —1 be half free is to be half
his faith in the family of 
humanity burns with the 
same undying flame.

From him, we have the 
ancient proverb of his peop
les’ daring and belief: “Be 
what may — Lithuania will 
stay.”

From us, he may take our 
testament of Service to any

any dictatorship, over the 
mind and soul of man.

Upon a hundred frontiers 
our men of broad shoulders

other nations and other
races.

si iris, gladiolus, snapdra- 
gon, duoble stock, tulip, ger-

kiu.- Tebuvo tik koncertinė dalis. Tiesa, žmonių buvo su
ėję kiek reikia, bet taip pat stigo pačių svarbiųjų. Mū^J tyranny against mankind:

“Come vvhat may — Ame
rica will not ręst while 
other democracies remain 
oppressed.”

In these days of building 
strong our national defense 
— there are some who stand 
on the sidelines and sound 
the call for retreat— there 
are certain fugitives — fat 
in their pocketbooks and 
lean in their patriotism vvho 
are seeking a hideout from 
a black plague of hate and 
death.

Our decision to defend 
our democracy and stem the 
pagan persecution of others 
is something more than liv- 
ing the loyalty and carry- 
ing on the courage of our 
forefathers.

It is the only untarnishcd

organizacinė komisija, pasirodo, buvo visai netikusi. O 
gal taip jau iš anksto buvo manyta padaryyti? Tiesą 
sakant, visai galimas daiktas, nes Gvozdiovas ir tas žy
das, kuris mane taip kamantinėjo, teiraudamasis apie 
mano platformą, kaip tik į šią komisiją įėjo. Ir tik tada, 
kai vakaras jau prasidėjo, kažin kas atsiminė, kad ko
misija užmiršo pasiųsti pakvietimus gubernatoriui, jo 
padėjėjui, policijos viršininkui ir net rektoriui! Iš pro
fesorių taip pat atėjo tik keli, bet ir tie patys, kaip 
pasirodė, atėjo niekeno nekviesti, patys susigalvoję. Kilo 
tiesiog skandalas. Norėdama nors kaip situaciją išgel
bėti, komisija pusiau dešimtą valandą skubiai išsiuntė 
studentus su pakvietimais. Rektorius, jį gavęs, manda
giai padėkojo už garbę, bet atvykti atsisakė, o guberna 
torius kvietėjų visai nepriėmė ir pranešė, kad jau ren
giasi eit gulti. Taigi, visa buvo, matyti, padaryta su tam 
tikra nuožiūra ir užkulisiniais sugavo keli visiškai ne
žinomi ir su universitetu nieko bendro neturį asmenys.
Į tą skaičių įėjo ir advokatas Krasnovskis, pasižymėjęs 
savo nepaprastai “raudonomis” pažiūromis. Burmistras 
gavo tik vieną bilietą, o jo žmonai kvietimas nebuvo 
įteiktas. Dėl to iis įsižeidė ir taip pat neatėjo.

Man reikėjo sėdėti “piramidėje” ir pardavinėti gė 
les. Man padėjo vienas studentas, kurį laikas nuo laiko 
pakeisdavo kiti. Pirmasis man atėjo į talką Akulovas, 
medikas. Jo aš anksčiau visai nepažinojau. Tai nepa- 
paprastai. gyvas, linksmų akių vyrukas. Pamačius jį pir
mą kartą, pagalvojau, kad tas tikrai nemoka graužtis ir 
raukytis. O gal man taip tik pasirodė? Mat, aš turiu 
keistą ir drauge juokingą įprotį: surasti kiekviename 
žmoguje, kurį tik pamatau, koki rūpesčiai ir sielvartai 
iš tikro jį slegia. Aš esu įsitikinusi, kad nėra pasaulyje 
tokio žmogaus, kuris būtų visiškai laimingas, todėl ir 
stengiuosi pamatyti žmogų tokį, kokis jis iš tikro yra, 
be kaukės, su kuria rodosi kitiems, koks kad jis yra sau 
ir su savimi. Dėl to visai nesistebėjau, kai tos, rodos, 
tokios linksmos pažiūrėti studento akys pamažu apsi
traukė lyg kokiu rūku ir pasidarė tokios liūdnos, susi
mąsčiusios. Aš tylėdama atsidėjusi sekiau jį akimis. 
Žmonės sako, kad aš turiu retą dovaną — įsijausti į 
žmogų, į jo sielą, dėl to, matyti, jei kas nori tikrai nuo
širdžiai išsišnekėti, ir kreipiasi į mane.

— žinote ką, manyje vyksta kažin koks nepaprastas 
procesas. Būtent aš netekau Dievo. Tiesą pasakius, aš 
į Dievą iš tikrųjų riiekad netikėjau, bet dabar susyk pra
dėjau jo ilgėtis.

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

j Bua daugiau.) A

ModernMktausi Įrengimai

Patyrusio* Grožio Specialiais
9

Prieinamo* Kaino* 

UetnvMka Įstaiga

Mar+y's Beauty 
Shop

6321 S. WE8TERN AVĖ. 
Tel.: REPub’lc 9202 
Mary Socllla, savininkė

“We believe that any na- be™’ daisy- gardenia, rose 
tionality, no matter how carnation. 
small, has the inherentl Beveik visos šios gėlės 

men with ready hands and right to its ovvn nationhood. taiPgį gaunamos spalvomis 
patient faith — have battled , “We believe that the men i pagerbimui gyvosios moti- 
against almost hopeless - and vvomen of such nations, i nos-

us and Į no matter vvhat their size, Į Jūsų gėlininkas turi pilną 
the through the process of pasirinkimą šių gražių gė- 

peace can serve themselves lių. 
and serve the vvorld by pro-
teeting the common man’s

our įvei

slave. What force, I a3k 
you, in all this vvorld do we 
need to fear? When, I ask 
you, was America ever a re
fuge for cringing peace
lovers ? When did vve ever Į and bra ve hearts 
sidestop an honest decision?
When did vve ever pretend 
to be blind to justice and
oppression? When did vve barriers, to give 
ever call plunder and mass ' those vvho follovv 
murder by any soft-sound- j legacy of liberty vve enjoy 
ing words that vvould not Į today. In lonely places, on 
give offense to foreign dip-; bleak prairies, and in deso-

us

late mountain valleys, they 
vvorked and almost starved 
vvith their neighbors, they 

give those who abandoned Į thrilled and thanked God
God and foręclosed the free- when the soil at lašt gavę

lomats? When did vve ever 
accept peace at the point of 
a gun? When did vve ever

PLATINKITE IR REMKITE 
security. Through that kind KATAI,IKlftKĄ ŠIAUDĄ.

MOTHER S DAY, MAY llth

Kaip Motinėlė* aky* nuSvt* ati
darant dėžę Jo* mčgiamlansių 
gėlių! Matykite aavo gėlininkę 
alanoie. 41* turi dklel) pasirin
kimą gražiausių gėlių, jų tar
pe dang žydinčių.

SAV IT WITH F L OW E R S 
Šit Your Floriit Totlay^

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milvaukee
a

Su Laivu —
"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

Laivas Išplauks Iš NAVV PIER 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

$2.00
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina

Savo Biznius “Drauge”

PILNOS KELIONES 
BILIETAI.................

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

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



DRAUGAS PenkUJUnl., geg. 9 d., 1941

Address of the Honorable Ed ward J. Kelly, 
Mayor of Chicago

(Atkelta iš 5 pusi.) I decency and human defile- 
, . , , I ment are of the šame kin-

” 8hip. If the brotherhood of 
man and the fatherhood of

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Motinu Diena

established pensioną for 
faithful vvorkers. Every 
child has the right f to *a 
free eilucation. We’ve sėt up 
insurance against uncmploy- 
ment. We’ve helped hun- 
dreds of thousands of Ame
rican families to build and 
own their own homes. 
We’ve built hospitals and 
filtration plants to keep our

God can work hand in hand 
with that system of terror,

Visi parapijonai stropiai 
rengiasi prie Motinos dienus 
pagerbimo. Priruošimo dar
bą veda veiklios Skaplernos

tais. Kitų motinėlės dar gy
vena. Ir jas galime pagerbti 
savo meile malda, užprašy
dami už jų sveikatą mišias.

Gaila, bet labai dažnai 
įvertinam tas geras motinė-

d raugi jos Pagerbi- ’es pervėlai. Atjaučiam jų
then the spirit of Washing- mas prasidės 1 valandą pie gerumą tada, kada jos mus 

tumis. Pakviesta daug sve- apleidžia. Tada ir nedėkin- 
čių — kalbėtojų. Be to pa- giausias sūnus, duktė apsi- 
silinksminimas tęsis iki vė- ašaroja.
lumos. Į ------------

Praeitą sekmadienį per Tretininkų draugija

ton, and Lincoln, and Roo- 
sevelt, mušt be the spirit 
of the dietators.

Būt this President of Li- 
thuania vvould not be here if 
he did not know that our Mišias visi parapijonai bu- turėjo mėnesinį susirinkimą

cities free of contagious di- passion for justice and free v0 prašomi Motinų Dienoje sekmadienį po gegužinių pa
isęs We’ve put human dom is born of our faith in I eiti prie Sv. Komunijos sa- maldų. Narių susirinko gra-
rights before property our fellovvman. To fight and v0 motinėlių intencija. Dau- žus būrelis ir pasikalbėjo su
rights We’ve demanded an to die in the cause — sus-!gelio mūsų motinėlės jau klebonu. Sekančiuose susi-
eąuality of opportunity for'taining our liberties is the seniai guli šaltoj žemelėj, rinkimuose manoma pradėk 
every Citizen in the lan d. Service and loyalty to Daugelio amžinu miegu yra diskusijas, savitarpini pasi-
And against our philosophy J our God and our Country. užmigusios toli už okeano, kalbėjimą apie įvairius tikė- 
of life that recognizes the President Smetona mušt brangioj tėvynėje. Jas gali- jimo klausimus. Sudėtomis
individual worth and digni- draw from us this courage 
ty of man what do we face and eonvietion that no mat- 
in the philosophy of death ter what the cost, in taxes, 
— that makes man a pawn *n lahor, or in sacrifice of

ine pagerbti, prisiminti sa- aukomis užprašė mišias, ku- 
vo maldomis, savo gerais rios ir bus laikomos per 
darbais, dažnais Sakramen- Sekmines.

Juozapas Stanišauskas
(gyv.s 4431 Ku. W<MMl K t. «•«•()

Mirė geg. 7, 1941. 9:20 Vftl. 
vak.. auiaukęa pusės amž.

Gimta Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Laukuvos parap., 
Dargulių kaimo.

I'uliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną ( po tėvais 
Žigaite); 2 sūnų (’harles ir 
Peter; 3 dukteris Onų Gus
tienę ir žentą Leo; Marijoną 
ir retroneię; 2 pusseseres — 
Magdaleną. ir Oną lirazuuskle- 
nę ir jos šeimą ir kitų gimi
nių ir daug draugų ir pažįs
tamų; o Letuvoje paliko 1 se
serę.

K dnus pašarvotas Kudeikto 
koplyčioje, 4t>05 So. Hermltage 
Vve. Laidotuvės įvyks pirmud., 
gegužio 12 d. i.š koplyčios 8:30 
/ai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamuldos už 
eiioiiio sielą. Po pamaldų 

jus nulydėtas į Šv. Kazimie-
o kapines.

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

Nuliūdę: 'Moteris, Kūnai,
Dukterys, Žentas, l*tb(sesedės ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. I Eudeikis. tei. YARds 174L

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,

AND thanks a • 
M,LLlON FOR

ItELUNG ME ABOUT 1

i i*i«kš'-t
MY V/HOLE FAMILY) 

* IOVES IU

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

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

tAnot Armstrong, atrodo, 
kad iki birželio galo Illinoi- 
so kvota nebus įvykdyta.

Darbo enciklikų 
sukaktuvės

Gegužės 10 d. Amerikoj

any luxury, and we are 
prepared to pay gladly and 
promptly to save our way 
of life.

To President Smetona vve
ety for the worker - it is o(fer the 3olemn pledge Qf _ .
starvation or death for the Qur continuing re8j3tanCe bus minimos popiežių išleis- (,hlC3Q0J 
siek or the crippled — it is tQ the oppres8ion that tų garsiųjų darbo enciklikų
the reduction of tvomen to 8natched liberty from Li. 
tne position of chattels - thuania To Sme.
it is the annihilation of our

in the hands of the dieta
tors.

It is the destruction of 
the family unit — it is slav

markets
tona vve can say in full con-

Britu ambasadorius

sukaktuvės. Popiežiaus Le-1, Chicagon atvyko britų 
ono XIII enciklikos Rerum ambasadorius J. A. Valsty- 
Novarum 50 metų ir popie- • bėms lordas Halifax. Jis čia

fidence that vve will be žiaus piJaus XI enciklikos ,lsbus Per sekmadienį
builds a barter system with ready for any onalaught 
slave labor. against our economic or so-

It is the suppression of cial freedom.
the common Citizen’s voice And it will go on until sve

Quadragesimo Anno 10 me
tų sukaktuvės.

Tą dieną šių dvilypių su
kaktuvių proga bus kalba-

in the government and a have stopped 
widespread spy system that 
substitutes vengeance for 
justice.

It is the annihilation of

and turned ma per radiją nuo 12:00 iki 
back the aggression and 12:25 dieną, EDST, per ra- 
senseless slaughter that has diją NBC — Biue Netvvork.
left so many millions Kalbės prelatas J. A. Ry-

eur churches and schools . on their knees. Be what 
and any force that teaches ! may — Lithuania will stay. 
us to be our brother’s keep- ( Come what may — Ame- 
er instead of thy brother’s ( rica will not ręst — while 
killer. It is the ruthless li- other nations remain

other lands in the dark and an iš Amerikos Katalikų 
universiteto, garsus katan-

JURGIS BENDŽICNAS
/Mirė geg 7, 1941, 11 vai.

ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš ša

kiu apskr.. Kaimelių parap., 
Papiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motei-) Grasi.dą (po tėvais 
Graušiuttė): 3 sūnus Antaną,
Jom), ir Jurgį; brolį Antaną 
ir jo šeimą; seserę Elzbietą 
Banaitienę ir jos šeimą; pus- 
brolj; pussserę ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų; 
o Lietuvoje paliko 3 seseris, 
brolį ir kitas gimines

Kūnas pašarvotas namuose: 
632U So. Rockwell St. Laido
tuvės įvyks pirmad.. k<h- .e 
12 d. Iš namų 8:30 vai. rvto 
bus atlydėtas į Gimimo Pa
nelės švč. parap. bažnyčią, 
kit-toie ivyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laldotuvė-se.

Nuliūdę:— Moteris. Simai, 
Brolis. SeMno ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eu...-iltis, tel. TARds 1741.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

ųuidation of all free insti- 
tutions — to be replaced by 
a gunman’s government.

If there is any compro- 
mise between our system 
and that one — then human

oppressed.

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

Kaip tu jam, taip jis tau..

kų socialinės doktrinos kė
lėjas ir aiškintojas; taip pat 
federalinis senatorius J. 
O’Mahoney iš Wyomngo.

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUT0R

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GEKą ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi genu 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu 
sprendė padirbti dar gerennj alų, kurį užvardino NEC 
TAR. Siv Aliu- vra pairam m ta- iŠ iiii|M>rliintu pirmo rū 
šiea produktu

Urmo (wholeaal<-) kainoniD prelato i a'iuei- ir kita 
įtaigas Visuomet kreipkitės pa> NORK (,1. kur gausit*' 
'greitą ir teisingą pHlamAvima

2239 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

PAULINA 
Russian and Turkish Baths

MAUDYNES — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI - 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 
Išmėginkite mfisą garą nuo akmeny kroaniy.

Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien. 

TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

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

Mažesnis skaičius vyru 
bus priimta

Karinės vyrų konskripci- 
jos Illinoise direktorius Arm 
strong praneša, kad balan
džio mėnesį drafto boardai 
iš Cook apskirties pašaukė 
kareiviauti 8,550 vyrų. Ge
gužės mėnesį gi bus pašauk 
ta tik 2,977 vyrai. Tai esą 
dėl to, kad šalies vyriausy 
bė nesuspėjusi parūpinti 
stovyklų imamiems vyrams

PRANCIŠKUS URBA
Mirė geg. 7. 1941, 10:15

vai. ryte, sulaukęs 70 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 

Raseinių apskr.. Girkalniu par.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijoną (po tėvais Hi- 
derenkaitė); 3 dukteris Cecl- 
lia ir Stephanle Urbus ir Al
biną Clark ir žentą Lavvrence; 
2 broliu Mykolą, brolienę Mar- 
cljoną ir Jų šeimą Ir Jeroni
mą ir kitų giminių, ir daug 
draugų ir pažįstamų; o Lie
tuvoje paliko seserę Uršulę ir 
kitų giminių.

Velionis priklausė prie Slma- 
no Haiii'anto ir Teisybės My
lėtojų Dr-Jų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
3224 So. Union Avė., tel. Vic
tory 5872. Laidotuvės įvyks 
pirmad.. geg. 12 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio! 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kuzimiero kap.

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

Nuliūdę:— .Moteris. Dukterys, 
žentą*, linijini ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YARils 11 38-39.

HHtMnlIHtMMtlimiMHMIrt'IMMtMHmmilO

TurtasVirš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų;

LOAN ASSOClATIONofCfccafo 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pmm.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1lil

tVINGSI
Under u. S. &$»♦. Suprrviąi

Z” 0/ ON SAVINCS 
/ii INVESTMENTS

Cerręnf Pilte SHore Accounfs

flABT, 99. LAIDOTUVIŲ DH1KT01IAI

KELNER - PRUZIN
— HoUrla paUrnagJg

Kauno saldainių fabriko 
“Tilka” darbininkams buvo 
pakišta, rezoliucija, kuria jie 
turį reikalauti, kad Šančiuo
se viena gatvė būtų pava
dinta Lenino našlės Nadiež-

JOHN F. EUDEIKIS
Laidota Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

WOLK STUDIO
1945 West 35* Street 1

ADVANCED PHOTOGMAPHY 
L0WEST PO&SlKLE PRICES * 

PHONE LAFAYETTB 2*13

VISOSE MIESTO DALYSE

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. BAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Califomia Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avenue

Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS 

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 2.3rd Place 

Tel. CANaI 2515 
4244 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3819 Litnanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139



Penktadienis, geg. 9 d<f 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sv. Kazimiero Į Prisirengę laukia 
Akademijos Rėmėju atlaidų
seimas

Jau 22-ras ia eilės ARD 
metinis seimas visai arti. 
Jisai įvyks gegužės 18 d. 
Prasidės mišiomis 9:30 vai. 
ryto, seserų kazimieriečių 
vienuolyno koplyčioje.

ARD seimas — tai meti
nė šventė ir sueiga visų se
serų kazimieriečių prietelių 
ir rėmėjų.

Tai bendras visų pasita
rimas. Metinė apžvalga nu
veiktų darbų. Planas ir su
manymai ateities darbų mū
sų kultūros židiniui — Šv. 
Kazimiero vienuolynui ir jo 
vedamoms mokslo įstaigoms.

ARD seimai įvyksta gra
žiausiame metų laike — ge
gužės mėnesyje — Marijos 
mėnesyje. Kaip praeityje, 
taip ir šiemet lauksime gau
singo seimo. Atstovės-atsto- 
vai dr-jų atvyks su dovano
mis, nešykštaudami.

Lauksime savo geradarių 
— amžinųjų ARD narių, ku
rie turi teisę dalyvauti be 
mandatų.

Lauksime ir mūsų dvasiš
kuos ir profesijos žmonių, 
bei biznierių.

Šv. Kazimiero akademiją 
lanko šimtai lietuvaičių — 
jų tėveliai ir motinos taipgi 
laukiami dideliu nuoširdu
mu. Rėmėja

Indiana Harbor, lietuvių 
Šv. Pranciškaus parap. baž
nyčioj, sekmadienį prasidės 
40 valandų atlaidai. Rytais 
ir vakarais specialės pamal
dos. Pamokslus sakys sve
čiai kunigai. Klebonas kun. 
K. Bičkauskas rūpinasi, kad 
viską tinkamai prirengti. 
Antradienio vakare, gegu
žės 13 d. bus iškilminga at
laidų užbaiga, kurioj daly
vaus daug sveęių kunigų. 
Vietos chorui ir vargoninin
kui iškilminguosius mišpa
rus padėti giedoti yra pa
kviesti visi Chicagos lietu
viai vargonininkai.

Praėjusį sekmadienį vie- 1 
tinė L. Vyčių kuopa buvo 
surengusi šokius parapijos j 
salėj. Buvo daug gražaus 
vietinio ir iš Chicagos at
vykusio jaunimo, kuris pa
doriai ir linksmai praleido 
porą valandų. V-tis

Arkivyskupas įvertina 
fraternalizmą

J. E. Chicagos Arkivysku 
pas S. A. Stritch kalbėjo 
Catholic Order of Foresters 
vaišėse Stevens viešbuty. 
Ekscelencija giliai įvertino 
krikščionišką fraternalizmą 
Pareiškė, kad šių fraterna- 
linių organizacijų principai

SOCKO THE SEADOG By Teddy 
TBlSSTEAK IS MORE LIKĘ

DĖMESIO!kilę iš pirmųjų krikščiony
bės dienų, kai tikintieji Ro
moje telkdamies turėjo pa
sitarimus pirkti savo miru
siųjų laidojimui vietas — 
katakombas. Sakė, girtinas 
katalikų būrimasis į organi
zacijas savitarpei pagalbai 
Tas yra niekas daugiau, kai d 
tik brolybė spręsti bendrą
sias problemas.

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis: 

Anthony Marazas, Sylvia
J. Skocher, 37—31.

Walter Jagielo. Emily
Ryccwicz, 28—28.

Susirinkimas

Suimtas pinigu dirbėjas
Federaliniai agentai Chi

cagoj suėmė pinigų dirbėją 
Leonardą A. Houston, 45 
m. amž., jau kartą baustą 
kalėjimu už pinigų dirbimą. Į

Chicagoj jis iš pradžių 
dirbo ir skleidė pusdolerines 
monetas. Pasirodė iš to yra 
jam mažas pelnas. Tad Hou 
ston pasiruošė dirbti doleri
nius banknotus. Bet nesuspė 
jo tai įvykdyti, nes agentai 
jį sučiupo.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, 
gegužės 13 d., 7:30 vai., šv. 
Kazimiero akademijoj. Visų 
ARD atstovių prašome at
vykti susirinkiman, nes tai 
paskutinis ARD sk. pasita
rimas prieš seimą, kurs į 
vyks geg. 18 d.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Pastebėtina, jog “Laive” 
Gegužės 10 d. numeryje įvy
ko klaida žinutėje apie Kun. 
Adomino primicijas. Buvo 
pažymėta, jog primicijos į- 
vyks Gegužės 4 d., 1941 m., 
o turėjo būti, kad primicijos 
įvyks Gegužės 11 d., 1941 m. 
Šv. Antano parapijoje, Cice
ro, Illinois.

žvilgsnis į praeitį turi 
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

PLATINKITE “DRAUGĄ’

CLASSIFIED

CLASSIFIED

►

b * ’

Roselando Moterų Klūbas 
rengia paminėjimą Motinų 
Dienos sekmadienį, gegužės 
11 d., 'Roselando Lietuvių 
Darbininkų salėje, 10413 So. 
Michigan Ave. Pradžia bus 
7 vai. vakare. Bus lošimas 
ir koncertinė programa. Po 
programos buslšokiai. Įžan
ga 25c. Komitetas

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

PARDĄVIMUI GAZOLINO STOTIES 
BIZNIS

Parduosiu, išranduosiu ar išmainy
siu gerai išdirbtą — per 12 metų — 
gazolino stot). Rundasi geroje vie
toje. Atsišaukite J:— 10524 South
'*-'entwortl» Avenue.

PARSIDUODA PIGIAI
2-jų fletų, po 6 kam b. mūrinis 

namas.
t> kambarių nauja rezidencija.
2-jų ftetų. po 4 kainb. mūrinis 

namas.
I Mūrinis namas, 3 fletai Ir krau

tuvė.
Mūrinis namas, 2 fletai ir kiau 

tuvė.
Šie visi namai randasi Marąuette 

Parke ir yra verti apžiūrėjimo, nes 
kainos yra labai žemos.
J. VILIMAS, #753 So. Rocktvell St. 

Tel. HEMIock 2323

NAMAI, PARMOS IR BIZNIAI
kreipkitės j mus, kurie norite pirk

ti, greitai parduoti arba išmainyti 
ką tiktai turite. Taipgi statome nau
jus namus. Priimsime Jūsų seną 
namą į mainus. Taisome senus na
mus. Ap-kulėiavimas veltui. 
BAKGk.\.il MABUI EITE i’Alikfi

IR APYLINKĖJE 
Mūriniai bungalotvs, kainos uuo

$4500 ir aukščiau, 6 duflečuu $«5UO 
ir aukščiau. 14 keturflečiai $11,500 
ir aukščiau. 7—10 fletų $21,500 ir 
aukščiau 12—biznlavų namų nuo 
$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka
ndžių. Kainos nuo $2700 Ir aukš. 
ir namai galima pirkti ant lengvų 
išmokėjmų. Kreipkitės pas:

CHARLES P. SUROMSKIS, 
COMPANY.

•921 So. WetAcrn Ave. 
KEPubile *71*; Vakarais Proepect 
017#. _____ ______________ ___________

PARDAVIMtl
'li...nl pigiai pirkti ar mainyti, 

ką jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir 

5 kambarius, bus atidaryta dėl pa
žiūrėjimo šeštadienyje ir Sekmadie- 
nyje, nuo 2 valandos iki 6 vai. va
karo. Randasi gražioj vietoj prieš 
Marąuette Parko.

3007 ir 3O1I VVest 7Įst Street 
Mažas jmokėjimas 

CHARLES P. SI ROM SKIS CO. 
6921 So. W estem Ave.

Tel. REPublic 3713 
Vakarais PROspeet 0176

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. Iki 
23 m., dirbti ant išvežiojiino troko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 329 VV.
ISth St. — Mr. Wilkln; ir *949 
Schubert St. — Mr. EliefL

KRAUTUVININKAI!!!
Neleiskite Netinkamam.Šaldymui 

Sumažinti Jūsų Pelną! '
jflSBE!

Įrengkite Modernišką Elektrinę Sistemą Dabar 

Ir Gausite Didesnį Pelną Vasaros Laiku

Mes turime pilną pasirinkimą elektri
nių šaldytuvų įrengimų. Prekiniai kei- 
sai — prieinami refrigeratoriai, gėri
mų ir vandenio šaldytuvai, ir naujo 
tipo kompresoriai sumoderninti jūsų 
dabartinį šaldytuvą. Mūsų inžinieriai 
padės išrinkti tinkamiausią jūsų įstai

gai šaldimo sistemą — be jokio kašto 
jums.

Įmokėti net tiktai $10 — o likusį ba
lansą išmokėti po keletą centų į die
ną sn mūsų Meter-Matic planu. •

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Telephone: RANdolph 1200

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

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrausto Baldus, Vežioja A ngi I-
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcds
110 So. Ridgeland Avenue 
\Vcrtli. III. Tel. Oak Latro 193-J-l

REIKALINGAS VYRAS ŪKIO 
DARBUI

Reikalingas darbininkas ant akto, 
mokantis melžti. Kreipkitics: Peter 
Bernotas, Boa 77, Silvcr Ijtkc, W1s.

PARSIDUODA DIDELIS NAMAS 
Parsiduoda mūrinis apartamentas. 
10 fletų ir 3 krautuvės. Geram sto- 
vyj. Randos neša $500 j mėnesį. 
Parduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Miss H. Lukas, Metropoli
tan State Bank. Leavltt St. and 
Cermak Kotui, Cliicago, III.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
BUČERNĖ

Parsiduoda moderniška bučernė ir 
grosernė. Biznis išdirbtas per daug 

įmetu. Priežastį pardavimo patirsite 
! Sint vietos 1245 Si.Mitli Cicero Ave-ant vietos. 1245 Smili Cicero Ave- 
ntte, Cicero, Illir-ols.

REIKALINGAS S i AI,ORIUS IR 
PAGELBININKAS

Reikalingas stalorius ir gerai pttly- 
Uas pagelbininkas. Ateikite į darbi': 
227# No. Clybom Avenue, Chicago.

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

WHOLESALE
LIUUOR 
ĮSTAIGA

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

Re#.: - ENGlewood 584«

PIRM NEGI PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDU AI SI AS PASIRIN KIM AS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ar 
pataisymą — Nieko įmokėti — 3 
matai Išmokėti —- Apkąina vimas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Idttvinas — Vetft'Jas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

ARTHRITIS
Dan't deąpair 
of relief from 
trrrible Arthri- 
tia acbei or

Raina. Tha 
EW Collmdal 
lodieed Sulptiur capmitrs ralkd 

Sn.PHO KAPS 
sftan briagwel-

,___ relief in
Arthritia dna
to Sidphur 

riency. S 
roat.l

ey back if no 
relief after .19 
daya* do,«»e.

N. KANTEP., Sav.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Išvežioja me 
p<> visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

!x=

DINING ROOM SETS — PAB
LUK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — KAJUOS — RE- 
FK1UEKATORS — VVASHERS — 

ilANUEhS — STOVĖS.
*11 NatšonaUr Advertlaed Itanaa

ALK ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, 8av.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 
. ' H. Rajevvski 

“Shorty”

f

Rot. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, Hl.

Telef onuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELJB LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

» •Į , r-
Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

1

BAKGk./.il
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Daug Gražių Do
vanų Laimėjimui

Gera Muzika 
Šokiams ji

Rengia VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJA (ROSELAND, ILLINOIS) |

Įvyks Sekmadieni, Gegužės (May) 11 dieną, 1941 m. |
VYTAUTO PARKE I

Prie 115tos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

GRAŽUS PAVASARINIS

Visus Kviečia Į šį Gražų Pavasarinį Pikniką —
RENGĖJAI IR KLEBONAS KUN. J. PAŠKAUSKAS

Gubernatoriaus legislatyvė 
programa stumiama priekin

Visi jo sumanymai baigiami 
pravesti legislatūroje.

Žiniomis iš Springfieldo, 
gubernatoriaus Green legis 
latyvė programa legislatū
roje sklandžiai stumiama 
priekin ir pasitikima, kad 
ateinančią savaitę guberna
torius visus svarbesniuosius 
sumanymus galės jau pasi
rašyti.

Legislatūros senatas pra
vedė du žemesniųjų rūmų 
anksčiau pravestus sumany
mus, kurie paruošiami pa
siųsti gubernatoriui. Vienas 
tų sumanymų liečia pikta
darybes. Sudaromas naujas 
viešojo saugumo departa
mentas, į kurį įjungiama 
įvairių piktadarybių reika
lai, nuo gaisrų apsidraudi
mas, bausminių įstaigų ir 
paroliavimo sistemos, šian
dieninis 7 narių parolių 
boardas pakeičiamas pen
kiais nariais — pataisos di
vizijų viršininkais. Saugu
mo departamentui skiriamas 
viršininkas.

Kitas legislatūros praves
tas sumanymas yra parolia- 
vimų reikalas. Kriminaliniu

livitn Leiah ir Lau tvnct Olivitr

tvoigldi* Altnondar Kordą** pasekmingo 
veikalo "THAT HAMILTON W0MANI*.* 

(įleisto* per United Artlst*.

Coereokt IMI. I.imoti • kinu Te

bylų teisėjams pripažįsta
mas autoritetas rekomenduo 
ti naujam parolių boardui, 
ar jų teistiems kaliniams 
galima mažinti bausmę, ar 
juos galima paroliuoti.

Toliau yra didinamų tak
sų sumanymai: Illinoise pro
dukuojamam žibalui 3 nuoš. 
žibalo vertės; įvairių rūšių 
svaigalams padvigubinti tak 
sai ir taksai cigaretėms.

Per legislatūros komitetų 
turėtus apklausinėjimus iš
kelta daug protestų prieš 
dvigubinamus taksus. Bet 
legislatūros daugumas atsto 
vų tai visa paneigia.

SVAIGALAMS IŠLAIDOS
Prohibicijos šalininkai ap

skaičiuoja, kad po prohibi
cijos priedo atšaukimo per 
praeitus aštuonerius metus 
J. A. Valstybių gyventojai 
svaigalams išleidę daugiau 
kaip 23 bilijonus dolerių.

Į šias išlaidas įskaitoma 
svaigalų gamyba, jų trans- 
portacija ir kitokie su svai
galais susiję reikalai.

Nacionalinė 
įdarbinimo savaitė

Ši savaitė, nuo gegužės 4 
iki 10 dienos, yra vadinama 
“Nacionalinė įdarbinimo sa
vaitė.” Ją paskelbė pats 
prez. Rooseveltas, raginda
mas darbdavius, kad į dar
bus samdytų ne vien jau
nus, bet ir senesnius žmo
nes, kuriems šiandien sun
koka gauti darbas. O tarp 
senesniųjų žmonių juk yra 

Igerų darbininkų. Daugumas 
jų seni tik metais. Jų pa
tirtis ypač pramonėms rei
kalinga. Rimtumas darbe 
visados reikalingas, o to 
reikalingo rimtumo nerasi 
tiek pas jaunuosius, kiek 
pas senuosius darbininkus.

Prez. Roosevelt apgaili, 
kad daugiur pramonėse se
nesni kaip 40 m. amž. darbi
ninkai nepriimami į darbą. 
Tuo būdu samdytojai patys 
sau daro skriaudą. Nes se
nesni kaip 40 m. amž. dar
bininkai yra surimtėję, sau
gesni ir apdairesni, negu 
jaunieji, kurių daugumui 
trūksta patirties ir kitų dar 
bininko savybių.

Tad samdytojai turėtų įsi
sąmoninti ir neužmiršti vi
dutinio amžiaus bedarbių.

Illinois State Employ-

Chicagos čekai pager
bia mirusį kard. Kaspar

Chicagos čekai katalikai 
pagerbia nesenai Prahoje 
mirusį savo tautos kardino
lą Kasparą, šiandien vaka
re Bohemian American Un- f 
ion HaU, 1440 W. 18 gt., 
įvyks masinis susirinkimas, 
o rytojaus dieną, šeštadienį, 
gedulo pamaldos 10:00 ryto 
Šv. Prokopijaus bažnyčioje, 
18 ir Allport gt.

Kardinolas Kaspar, Pra
hos arkivyskuppas, mirė ba
landžio 21 d. 70 m. amž. Pra 
nešta, kad naciai su miru
siuoju brutaliai elgėsi.

Vyskupas Sheil bus 
"Ouiz Kids" 
pramogoje

J. E. vyskuppas Bernard 
J. Sheil, Chicagos arkivysku 
pijos auxiliarus vyskupas ir 
Catholic Youth Organizatior. 
įkūrėjas, bus garbės svečiu 
stebėtoju “Quiz Kids” per 
radiją transliavime. Tas 
įvyks NBC studijoj, Chica
goj, gegužės 14 d. 8:00 va 
kare, EDST.

ment Service turi 19 rašti
nių Chicagoj. Senesni dar
bininkai gali ten atsišaukti.
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RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKĖS LIETUVIJĄ
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.

► Taiyra
su Vėsesniu, Lengvesniu, Geresniu 

Skoniu, kurį visi mėgsta.
Su žvaigždėms, ir *su kiekvienu 

rūkytoju, kuris mėgsta Chesterfield’s 
Aiškiai Lengvesnį, Vėsesnį, Tikrai Ge
resnį Skonį, Chesterfield žinomas kaip 
rūkytojo cigare tas.

Jo pagarsėjusi kombinacija ge
riausių tabakų iš musų Pietšalies ir iš 
tolimos Turkijos ir Graikijos padaro 
Chesterfield tų vienų cigaretų, kuris 
tikrai patenkina.

nio (baseball) žaidimas Šv. 
Jurgio parap. CYO su Brigh 
ton Park vyčiais. CYO ty-i 
mui laidotuvių direkt. Ma
žeika įtaisė naujas unifor- 

Hi- _ _ _ i mas.

4 T* X Kwin-Kviečinskas,
“Draugo” skaitytojas, išvy-

X Kun. K. A. Matulaitis,; ko į kariuomenės tarnybą
MIC., už keletos dienų iš-
vyksta į New Yorką ir iš išvyko ir jo žmona Metri-
ten Clipperiu į Londoną.

X Kun. St. Valeckui Mo
terų Sąjungos 21 kuopa ren
gia pagerbimą vardadienio 
proga. Kun. Valuckas yra 
kuopos dvasios vadas.

X Juozapas Sudeikis, 
Town of Lake veikėjas ir 
parapijos komiteto narys, 
po ligos pradėjo darbuotis

X Jonui Čeponiui su Mar- 
tha Dermonth vestuvių var 
pai suskambės Nekalto Pra 
sidėjimo Pan. šv. bažnyčioj, 
gegužės 17 d.

X st. Pakalnis, populerus gonininko pareigas jau 37-
Šv. Jurgio parap. CYO na 
rys liuosnoriu išėjo tarnau-' 
ti Dėdės Šamo karo laivy 
ne. O L. Dikšas, taip pat ži
nomas CYO narys, pašauk-1 
tas kariuomenėn ir neužilgo 
išvyks.

X Šv. Jurgio parapijos]>
pirmas šiemet piknikas į-t 
vyks gegužės 18 d. Be kitko, 
piknike bus įdomus sviedi->

Elpaso, Texas. Kartu su juo

kaitė-Kviečinskienė ir dabar 
ruošiasi vykti jos motutė 
Metrikienė. Taigi, kariuome
nė čikagiečius sklaido po vi
są Ameriką. %

X “Muzikos Žinių” redak
cija rengiasi ypatingai pa
gerbti seniausius Amerikos 
lietuvių muzikus — vargo
nininkus ir ilgiausiai išbu
vusius vienoj vietoj, būtent 
V. Daukšą (Chicagoj), J. 
Stulgaitį (Wilkes-Barre, Pa.) 
ir vargonininką (Miners
ville, Pa.). V. Daukša Šv. 
Kryžiaus parapijoj eina var-

tus metus.

PASKOLA ČIA G Arsi 
p-rplt, leng
vais l.šmo- 
loėjimaiis —

NUO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

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

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1 000,000.00 
VIRS r ’

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 21EMOS METU?
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijų]

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insnlinosite savo namas, 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/
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MASStfwv.Cootcwvt.fta ParSpiname F.H.A. Pankoli 
ar UmokAJImoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warahonso: 0401 Bo. Stony Ialand Ava., ta*.

X Leokadija Beleckis, ži
noma Brighton Park jauni
mo veikėja, susituoks su V. 
Adomaičiu gegužės 11 d., 
10:30 vai. ryto per mišias 
Nekalto Prasidėjimo P. š. 
bažnyčioj. Jaunieji, palydo
vai ir giminė priims šv. Ko
muniją. Vestuvių puota bus 
Dariaus-Girėno svetainėj.

X Geg. 10 d. 8:30 vai. va
kare, Chicago Woman’s Klū
bo teatre, 72 E. llth St., į- 
vyks operetinis koncertas, 
kuriame dalyvaus ir žinoma 
dainininkė Harriet Gricius. 
Ji dainuos ištraukas iš ope
rų “La Boheme”, “Paglia- 
cci”, “Tannhauser” ir “Lu- 
cia”. Bilietai $1.10 (rezer
vuotos vietos) ir 55c (nere
zervuotos). Vedėju bus L. 
Foederl.
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The Prudential Ins. 
Co. of America

fUPITlC'li’.
175 W. JACKSON BLVD.

SUITE A-1820 
Hosne Office: N«wark, If. J. 

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. UAPayette 0771


