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Nolėčių Vidikas Karas dailininko akimis
DVI STOVYLOS

Vilniuje, prie pat katedros, 
toje pačioje vietoje kur sto
vėjo lietuvių koriko Murav
jovo stovyla, dabar kacapai 
bolševikai jau stato pamink
lą dabartiniam Lietuvos 
smaugikui ir kruvinajam 
banditui Stalinui.

Simboliška, ar ne? 
Korikas Muravjovas gavo

galą, gaus galą banditų 
“saulė” Stalinas. Lietuviai 
prakeikė Muravjovą ir už
miršo; tas pats bus ir su 
Stalinu.

Koriko Muravjovo stovyla 
per pereitą karą dingo; 
dings ir naujoji Stalino sto
vyla... O apie kruvinąjį Sta
liną lietuviai prisimins taip 
kaip prisimena koriką Mu
ravjovą.

DVYNUKAI

Kaoapiškosios “Vilnies” 
kolumnistas V. Andrulis, ku 
ris nuolat pauosto ir pagiria 
sovietiškas “počinkas” iš 
Stalino “načinkos”, — visgi 
gerokai susipeckojo.

Jisai rašydamas apie tai 
kodėl Stalinas nedaužo į sku 
tus Hitlerį, paaiškino šitaip: 
“Vadinas, Stalinas nenori 
pulti šalį (Vokietiją), kuri 
gerai atsineša link Sovietų”. 
— “Vilnies” Nr. 94.

Tokiais žodžiais, tai ne 
koks “kukuška” sukukena, 
bet komunacis “objavlieni- 
je” padarė. Mes neklydome 
ir neklystame sakydami, kad 
komunistai ir naciai yra 
dvynukai...

“GLOBA”

Kas lūpomis meluoja, o 
rankomis užmuša, — tai ko
munistų gauja.

Komunistų “batiuška į 
solnečko” Stalinas pasauliui 
paskelbė, kad "Sovietai susi 
mylėjo ant Lietuvos ir priė
mė ją savo globon, kad ap
saugoti Lietuvos gyventojus 
nuo siaučiančio karo”...

Tad ir “globoja” Lietuvą 
tas didysis veidmainys Stali
nas! Su “kuju” jis daužo 
lietuvių kultūrą, o su “pjau
tuvu” jis pjauna lietuvių tau 
tą.

Kanuolės nebaubia Lietu
voje, — bet už tai Stalino 
atsiųstieji šarančiai raudon
armiečiai viską suėda kas 
tik Lietuvos žemėje užauga, 
atsiųstieji kacapai viską gro 
bia iš nelaimingų Lietuvos 
gyventojų ir gabena “matuš- 
kon” Rusijon.

Kulkosvaidžiai netrata 
Lietuvoje, — bet užtai Sta
lino komisarai tūkstančius 
biednų lietuvių (ne kokių 
buržujų) terorizuoja, kanki
na, ištremia į Rusiją ir žudo 
kalėjimuose.

Prancūzai sako 
Marfinikoj ginsis

VICHY, gegužės 22 d. — 
Vokiečių okupuotojo Pary
žiaus spauda šiandie rašo, 
jog gauta žinių, kad Prancū
zijos karinės pajėgos Kari
bų jūros saloje Martinike 
gavusios įsakymą pasiruoš
ti prieš Amerikos atakas.

Paryžiaus laikraštis Le 
Matin rašo, jog svarbiausiu 
apsaugos centru Martinikoj 
būtų fortas, kuriame yra 
Prancūzijos banko rezervai 
ir jog vietos vyresnybė ne
rasdama kitos išeities fortą 
susprogdintų.

Martinikoje vykstą tvirto 
vių stiprinimas ir kiti kari
niai pasiruošimai.

Laikraščiai taip pat prane 
ša, jog šiuo metu Martiniką 
saugo Anglijos karo laivai.

Budriai laukia

WASHINGTONAS, gegužės 
22 d. — Informuotieji parei
gūnai pareiškia, jog Ameri
ka toliau budriai seks įvy
kius sąryšyj su Martinika ir 
kitomis Prancūzijos nuosa
vybėmis šiam pusrutulyj tol, 
kol Vichy vyriausybė aiškiai 
pasisakys apie tolimesnius 
bendradarbiavimo planus su 
Berlynu.

Po antradienį įvukusių pa 
sitarimų tarp, sekr. Hull ir 
Prancūzijos ambasadoriaus 
Washingtonui, Amerika, sa- 
ma, laukianti* formalaus ir 
raštinio Vichy vyriausybės 
pareiškimo apie santykius su 
Berlynu.

Nemanoma, kad prieš Pran 
cūzijos pareiškimo paskelbi
mą būtų imamasi kokių nors 
žygių Martinikos klausimu.

Šiandie sekr. Hull pareiš
kė, jog visos kalbos ir gan
dai apie Amerikos nusistaly 
mą Martinikos linkui yra tik 
Vokietijos propaganda.

KĄ DAVĖ

Stalinas davė Lietuvai ka- 
capiškus kolchozus, kolcho- 
zišką baudžiavą, stachano- 
višką darbininkams vergiją, 
motinoms ašaras, badą ir 
utelyną; — tai toki “stali- 
niška konstitucija”.

Bolševizmas padarė visus 
ubagais, o turtingesniais nei 
vieno.

O ar ką gero davė Lietu
vai tas kruvinasis imperija- 
1 i stas bei didysis gengsteris 
Josifas Stalinas? — Nieko!

PEKSIKGS

“Atsibus tėvynės sūnus, 
Pagimdys vargai galiūnus”!

— Taip pasakė Lietuvos

(••Draugas” Acme te.ephoto)
Dramatinė artisto sąvoka, kaip vokiečiai sklandytuvų ir parašiutų pagalba puola 

graikų ir britų ginamą Kretos salą Viduržemio jūroje. Vyksta desperatiška rankinė 
kova. Kretos sala, kurion nusikėlęs graikų karalius su aavo vyriausybe, yra raktas 
paimti Suezo perkasą. ,

Amerikoj

NEW YORKAS. — Aus
tralijos ministeris Amerikai 
pareiškė, jog ir po karo Ame 
rikos ir* Anglijos žmonėms 
bus taip pat svarbu bendrai 
dirbti, nors dus daug sun
kiau. **

SAN FRANCISCO. — Imi 
gracijos ir natūralizacijos 
direktorius maj. Schofield 
pareiškė, jog Harry Bridges 
yra “vienas vadovaujamųjų 
komunistų Jungtinėse Vals
tybėse”.

NEW YORKAS. — Šian
die išanujo pradėta deporta
cijos procedūra prieš Ri
chard Krebs (Jan Valtin), 
kuris parašė garsiąją kny
gą “Out of the Night”.

WASHINGTONAS. — Seki 
Stimsonas pareiškė, jog neu
traliteto aktas yra “laužy
mas mūsų švenčiausių tra
dicijų užsienio politikoje ir 
jūrų laisvėje”.

WASHINGTONAS. — Pa
tikimai pranešama, jog An
glija pradėjo derybas su lo
tynų Amerikos valstybėmis 
dėl suimtųjų svetimšalių lai 
vų, kurie šiuo metu yra 
Amerikos uostuose.

pranašas Maironis.
O lietuvių tauta persirgus

bolševizmo epidemiją, pa
sveiks; ir apie komunizmą 
su tokia “meile” kalbės kaip 

’apie šiltinę...

Trukumas didesnių
bombanešių kovai

I
WASHINGTONAS, gegužės 

22 d. — Šiuo laiku sostinėje 
svarstoma būtinus naujų 
sunkiųjų bombanešių, kurie 
turėtų būti panaudojami ko
voms prieš Vokietiją. Šių 
bombanešių paskutiniuoju 
laiku ypač pradėjo reikalau
ti Amerikos laivyną sąrry- 
šyj su paskutiniaisiais įvy
kiai Atlante.

Kai kurie sluogsniai aps
kaičiuoja, jog Anglijai šian
die vienas bombanešis svar
biau negu trys destrojeriai.

Knudsenas pareiškia, esąs 
įsitikinęs, jog iki 1942 metų 
pradžios tikimasi taip suin
tensyvinti gamybą, kad į mė 
nesį bus galima pagaminti 
500 bombanešių.

Taip pat jaučiamas gyvas 
reikalas bombanešių ir Ame
rikos kariuomenėj ir laivyne. 

Naciai atimg iš
graikų maistg

ISTANBULIS, gegužės 22 
d. Pabėgusieji iš Graikijos 
žmonės praneša, jog Vokie
tijos okupacinė kariuomenė 
šiuo metu surašinėja ir ati
ma visą maistą iš Graikijos 
gyventojų. Tikimasi, jog dėl 
to galima tikėtis Graikijoj 
ateinančią žiemą bado.

Kai kurie pabėgėliai paša 
koja, jog atimdami maistą 
vokiečiai nesiskaito su gy
ventojų reikalavimais ir jau 
šiuo metu kai kuriose vieto
se jaučiamas badas.

Dalinai debesuota Ir daug 
vėsiau. Šiaurės vėjai.

Saulė teka 5:22 vai., sau
lė leidžias 8:11 vai.

Pasaulyj

LONDONAS. — Aviaci
jos sekretorius pranešė, jog 
Rudolfą Hessą nusileisti pa- 
rašutu privertė Anglijos ko
vos orlaivis, kuris persekio
jo Hesso orlaivį.

•
JERUZALE. — Sirijoj ir 

Lebane vyksta prancūzų ka 
riuomenės pratimai. Tuo pa 
čiu laiku ir Prancūzijos ka
ro laivai Beirute pradėjo 
ruoštis veiksmams.

•
CHUNGKINGAS. — Anks 

ti šį rytą į Chungkingą at
vyko iš Hongkongo nauja
sis Amerikos ambasadorius 
Kinijai.

•
TOKIJO. — Japonijos žy

mesnieji laikraščiai rašo, jog 
Prezidentas Rooseveltas ir 
Anglijos Churchillas paleng
va rengiasi sudaryti Ameri- 
kos-Anglijos sąjungą.

•
LONDONAS. — Anglijos 

aviacija pravedė atakas Vo
kietijos teritorijoje. Sunai
kinta penki vokiečių orlai
viai. Nacių orlaiviai Angli
joje nepasirodė.

BERLYNAS. — Vokieti
jos bombanešiai sėkmingai 
atakavo Anglijos laivyną Vi 
duržemio jūroje. Sunkiosios 
bombos pataikė į vieną ka
ro laivą, šešis kruzerius ir 
vieną destrojerį.

•
CHUNGKINGAS. — Ki

niečių šaltiniai praneša, jog 
kovose Chekiang provincijo
je Kinijos kariuomenė su
naikinusi 4,000 japonų ka
reivių.
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Vokiečiai pradeda Kretoje 
įsitvirtint, pareiškia anglai

Sunaikino Kretos orlaivių bazę 
Tikimasi blogesnės padėties

LONDONAS, gegužės 22 d.
— House of Commons posė
dyje šiandie ministeris pir
mininkas Churchill pareiš
kė, jog vokiečių parašutinin- 
kai užėmę Candia miestelį 
Kretoje, bet anglai tebelaiką 
ten esamą aerdromą. Can-

SPĖJA
NEREMTI
HITLERIO
LONDONAS, gegužės 22 d.

— Užsienio sekr. Edenas 
šiandie pareiškė, jog Angli
ja puls “priešą kur tik jis 
bus galima rasti” ir kai ku
rie sluogsniai įsitikinę, jog 
tai reiškia, nepaskelbtą ka
rą prieš Prancūziją.

Kiti sluogsniai prideda, 
jog Anglija jaučiasi pilnai 
teisėta atakuoti vokiečius ne 
okupuotoje okupuotoje Pran 
cūzijoje, jei Vichy vyriausy
bė leis vokiečiams naudoti 
savo teritorija.

Šis pareiškimas padaryta, 
kai autoritetingi sluogsniai 
pranešė, jog skaitlingi vo
kiečių būriai pasirodė Pran
cūzijos Moroke, kuris yra 
svarbus Afrikos Viduržemio 
ir Atlanto pajūriuose. 
Pataikauja naciams

Patikimi šaltiniai praneša, 
jog Anglijos vyriausybė įsi
tikinusi, kad esamoji Pran
cūzijos vyriausybė pradėjusi 
politiką, pagal kurią visi 
Prancūzijos rezurasi ir Pran 
cūzijos imperija pavedama 
Vokietijai.

Todėl, pasak šių šaltinių, 
Anglija yra pasirengusi pul
ti vokiečius, kur tik jie pasi 
rodys, jei Vichy vyriausybė 
tiesioginai ar netiesioginai 
parodys norą remti Vokieti
ją

Gali pareikalauti
grįžti namo

VCHY, gegužės 22 d. — 
Galima, kad Vokietija parei
kalautų iš Amerikiečių, ke
liavusių nuskandintuoju 
Egipto Zamzam laivu, kad 
jie pasižadėtų grįžti tiesiog 
namo, o nebandytų tęsti sa
vo kelionę Afrikon. šiuo me 
tu amerikiečiai yra St. Jean 
De Luz uoste Prancūzijoje.

Vokietijos vyresnybė neat 
sisako paleisti visų tikrųjų 
amerikiečių, bet esą labai ga 
Įima, kad bus sulaikyti tie, 
kurie gyveno Amerikoje, bet 
nėra amerikiečiai.

dia miestelis yra didžiau
sias ir svarbiausias Kretoje.

Toliau ministeris pareiš
kė, jog vokiečiai naudoja di
delį skaičių parašutininkų, 
kasdien daugiau atvykstą. 
Tačiau iki šiol visa karinė 
situacija tebesanti anglų 
rankose.
Nauji bandymai

Šiandie, pasak jo, vokie
čiai išnaujo bandę pasinau
doti laivynu. Bent 30 trans
portinių laivų mėginę išlai
pinti kariuomenę, bet jiems 
nepavykę.

Pranešimas iš Kairo sa
ko, jog vokiečiai bandę pa
dėti savo lakūnams pristaty 
darni kariuomenės laivais, 
bet Anglijos laivynas juos 
sulaikė ir nuskandino nema
ža laivų.

Kiti pranešimai iš Kairo 
pabrėžia, jog Kretos kovose 
anglų aviacija maža reikš
mės teturi, nes vokiečiai su
naikinę svarbiąsias orlaivių 
bazes.
Smarkesnės kovos

Tuo tarpu Anglijos kari
niai sluogsniai įsitikinę, jog 
kovosi Kretoje dar tik pra
sidėjusios ir esą galima lau
kti daug rimtesnių ir aršes
nių susirėmimų.

Vokietijai esą, svarbu kuo 
greičiausiai šias kovas baig
ti todėl galima, girdi, tikė
tis, kad naciai panaudos vi
sas galimas priemones, ypač 
bombanešius, kurie turėtų 
nuvalyti kelią naujiems ka
riuomenės būriams.

Tie patys kariniai sluogs
niai pareiškia, jog atakos 
ant Kretos yra pirmi tiesio
giniai žygiai Suezo kanalo 
linkui.

Patikimi šaltiniai prane
ša, jog šiuo metu Graikijoj 
atakoms ant Kretos paruoš
ta apie 40,000 vokiečių ka
riuomenės. Gi Kretoje jau 
yra pasiųsta apie 15,000 ka
reivių.

Anglai atakavo
nacių bazes

LONDONAS, gegužės 22 d. 
— Anglijos bombanešiai ata 
kavo laivyno bazę, dokus ir 
miesto centrą Helgolando sa 
loję, kur padaryta žymių 
nuostolių.

Dėl blogų oro sąlygų pla
tesnės bombanešių atakos 
kitose vietose sulaikytos.

Anglai pripažįsta, jog šio
se atakose žuvo aštuoni an
glų bombanešiai, bet jie pa
reiškia, jog pašauta penki 
Vokietijos kovos orlaiviai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IŠ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

EAST SIDE
Šv. Jurgio Parapijos Rė

mėjų Moterų Klūbo susirin
kimas įvyko geg. 14 d. Su
sirinkimą atidarė malda pir
mininkas kun. J. Čižauskas.

Nutarimų raštininkė S. 
Bukšaite perskaitė pereito 
susirinkimo nutarimus, ku 
rie buvo priimti.

Į klubą įsirašė nauja na
rė Teresė Bernadišienė.

Buvo daug kalbėta apie 
rengiamą klūbo pikniką pa
rapijos naudai. Išrinkta veik 
li komisija A. Balkienė ir P. 
Medonienė. Joms palikta rū
pintis ir laimėjimo knygu
tėmis. Piknikas įvyks rugp. 
3 d., Birutės darže.

Į susirinkimą buvo atsi
lankę parapijos pikniko Ko
miteto nariai: J. Vizgaitis 
ir J. Belickas; prašė klūbo 
pasidarbuot piknike, kuris 
įvyks geg. 25 d. Šeimininkės 
išrinktos K. Dailydienė, K. 
Šarkienė, K. Žilinskienė, M. 
Šileikienė, S. Bakšaitė prie 
tikietų. Komitetas dėkojo 
klūbui už apsiėmimą.

Pirm. kun. J. Čižauskas 
dėkojo šeimininkėms ir dar 
bininkėms klūbo, kurios ke
letą dienų dirbo prie suren
gimo vakarienės jo 20 me
tų jubiliejaus sukaktuvių pa
minėjimui.

Svarbesnių nutarimų ne
būta susirinkimas baigtas 
malda. Po susirinkimo narės 
vaišinosi lietuvišku kugeliu 
ir kitokiais valgiais.

Neprošalį pažymėti, kad 
klūbas jau antras metas 
kaip gražiai gyvuoja; jame 
randasi apie šimtas rimtų 
ir veiklių narių.

Klūbui pirmininkauja plts 
klebonas kun. J. čižauskas. 
Užtad susirinkimai visuomet 
būna rimti ir tokiu būdu y- 
ra daug veikiama parapijos 
naudai.

Jeigu kurios moterys oei 
merginos norėtų prisirašyti 
prie kiūto, malonėkite atsi
lankyti į sekantį .susirinki
mą, birž. 11 d., bažnyčios 
svetainėj.

Parapijos 33 metų jubilie 
jinis piknikas įvyks geg. 25

WEST SIDE 

Gražiai pagerbta
molinos . ■,

Gegužės 18 d., šv. Anta 
no parapijos Sodalicijos dr- 
ja iškilmingai apvaikščiojo 
Motinų Dieną ta intencija 
užprašydama mišias lr su 
motinėlėmis “in eorpore” ei-’ 
dama prie šv. Komunijos, 
pasipuošusios gyvomis gėlė
mis.

Per mišias parapijos kle
bonas kun. I. F. Boreišis pa
sakė pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų mergaitės su 
motinėlėmis turėjo bendrus 
pusryčius, per kuriuos kun.

d., Birutės darže. Visi kvie
čiami dalyvauti šiame nepa
prastame piknike, ir paremti 
parapiją.

Sodaliečių metinės iškil
mės įvyko geg. 4 d., per su
mą. Sodalietės šviesiai pasi
puošusios, mėlynais kaspi
nais, ėjo procesija iš mokyk
los į bažnyčią. Įėjus į baž
nyčią ir per visas mišias, 
giedojo giesmę “Sveika Ma
rija”. Valdyba nešė vainiką, 
kuris buvo suteiktas Pane
lei švenčiausiai, ant alto
riaus. Trylika naujokių su
dėjo įžadus, priėmė meda
lius ir diplomus. Visos eo- 
dalietės priėmė šv. Komuni
ją. Dvasios vadas kleb. kun. 
J. Čižauskas pasakė pamo
kinantį pamokslą.

Po ilgų ir sunkių ligų pa
sveiko M. šalaševičienė n 
D. Akelienė. Abi yra veik
lios klūbo narės. Buvo ma
lonu jas matyti atsilanku 
sias į klūbo susirinkimą.

Geg. 16 d., mirė a. a. Juo
zas Vektoras. Palaidotas iš

kilmingai pirmadienio rytą. 
Atlaikyta trejos mišios.

Pereitą šeštadienį Raubai, 
pasiėmę keletą pažįstamų, 
buvo nuvažiavę apžiūrėt nuo 
savą gražų vasarnamį, va
dinamą “Big Crooked Laite •.

Nors vieta jau gražiai iš
taisyta, šiemet žada dar gra
žiau išpuošt, su visokiais pa
togumais.

Raubai, būdami malonūs 
ir svetingi žmonės, visuomet 
atvažiavusius svečius malo
niai priima savo puikiame 
“rezorte”.

Elena Raubienė yra para
pijos rėmėjų moterų klūbo 
iždininkė, visuomet stambiai 
aukoja parapijai, dažnai aar 
buojasi parapijos parengi
muose, yra “Draugo” Ir Ka
talikų spaudos rėmėja. Rau
bienė dirba miesto raštinėj, 
kur užima svarbią ir atsa- 
komingą vietą. Daug ouvo 
pasidarbavus pasisekamu' 
kleb. kun. J. čižausko jubi 
liejaus paminėjimo.

I. F. Boreišis pasakė kalbą 
Per pusryčius sodalietės iš
pildė programą: dainavo, de 
klamavo viską pritaikinda- 
mos motinėlėms.

Garbė sodalietėms ir jų 
vadovėms už pasidarbavimą

Popiet 3 vai. šv. Antane 
bažnyčioje buvo iškilmės — 
uždėjimas ant šv. P. Mari
jos statulos vainiko ir priė
mimas į Sodaliciją. Naujos 
narės, baigiančios . aštuntą 
skyrių šv. Antano parapijoe 
mokyklos.

Gražų pamokslą pasakė 
kun. I. F. Boreišis. Už gra 
šią procesiją garbė priklau
so seserims mokytojoms.

Garbė Šv. Antano para
pijai,'kuri turi uolų dvasios 
vadą kun. I. F. Boreišį ir 
mokytojas seseles Pranciš’ 
kietes.

Po iškilmių mergaitės tu
rėjo savotišką pasilinksmi
nimą. A. A.

Aplink pasidairius
X Edvardas Aksomams.

sūnus Onos Akeomaitienės, 
sėkmingai išlaikęs kvotimus, 
gegužės 19 d., gavo certifi- 
katą “Confraternity of Chns 
tian Doctrine”.

Detroito arkivyskupas Ed- 
ward Mooney labai vertina 
krikščionišką konfraterna- 
lizmą. Pats negalėdamas da
lyvauti iškilmėse, kaip buvo 
žadėjęs, prisiuntė palaimini
mą visiems 78 dalyviams

Ed. Aksomaitis ir toliau 
tęs mokslą katalikiškam uni
versitete Detroite. Edvardas 
yra narys Liet. Katalikų Stu 
dentų Sąjungos ir atstovas 
į Liet. Katalikų Federaciją.

X Lietuvos prez. A. Sme
tonos atvykimą į Amensą 
ir Detroit anglų spauda pla
čiai aprašė. ’

X F. Masteiko, »r., pa
šauktas į Amer. Jungt. Val
stybių kariuomenę karinės 
prievolės atlikti. Jis yra sū
nūs Masteikių, kurie turi 
puikią užeigą.

X Stanley Ambrose, De
troito biznierius ir pionie
rius jau grįžo namo. Atos
togavo St. Petersburg, Fla.

X Barney McCosky, gar
sus Detroit Tigers basebo- 
lininkas, iš pasikalbėjimo su 
jo teta P. Gosčevskiene, pa
sirodė yra tikras lietuvis. Ji 
ir jo motina yra tikros se
serys. McCosky motina mi
rus. P. Gosčevskiene puikiai 
lietuviškai kalba ir yra 
“Draugo” skaitytoja.

X Jonas Paplinskas, dien. 
“Draugo” platintojas šv. 
Antano parapijoj, y r* knyg
nešys ir įdomių nuotikių pa
pasakoja iš tų laikų, kai bu
vo maldaknygės, kalendo
riai ir laikraščiai gabenami 
iš Prūsų. Jis pats, nors tuo
met buvo jaunas, gabendavo 
knygas, mokėdavo gerai jas 
paslėpti ir kitiems knygne
šiams ne sykį padėjo savo 
kailį nuo žandarų išgelbėti. 
J. Paplinskui, kaip ir dau
geliui, kitų knygnešių, grę 
sė Sibiras, bet vis išsisuk 
davo. Iš mažens pamėgęs 
spaudą ir dabar uoliai ją 
platina. Ačiū jam, kas sa
vaitę “Draugas” Detroit gau 
na naujų skaitytojų. Prenu
meratas J. Paplinskas pri
ima sekmadieniais prie baž
nyčios.

a
X Stanevičiai, gyv. 2304 

Hewitt St., yra žinomi tarp 
eastsaidiečių lietuvių kaipo 
draugiški ir malonaus būdo 
tautiečiai, pavyzdingai iš- 
auklėję savo sūnus. Abu žy
mūs muzikai, dažnai groja 
vargonais fiv. Jurgio para
pijos bažnyčioj ir muzikos

mokina aukštesnėse mokyk 
lose. Tiesūs, kaip Lietuvon 
ąžuolai, geltonplaukiai, pui
kiai lietuviškai kalba ir be
galo inteligentiški.

X Aldona Žukauskaitė,
135 Beimant St., sekančiais 
metais baigus Are ana 
Science Detroit universitete, 
žada studijuoti mediciną u 
toms studijoms mananti pa
sirinkti vieną Chicago uni
versitetų. Tėvai, mylėdami 
savo pavyzdingą dukterį, ne
sigaili lėšų atsiekimui pro
fesijos.

X Kazys Petrokas, 6171! 

Commomvealth, labai norė
tų susisiekti su Vincu Pet- 
roku, paeinančiu iš Paber
žės kaimo, iš Zarasų apy
linkės. Jau ilgas laikas, kaip 
nesusi rasinėj a, o Kazys Vin
cui turi labai svarbių žinių.

X V. Oejjellonytė, žymi 
Detroit lietuvių organizaci
jų ir fiv. Jurgio parapijoe 
veikėja, per Decoration vay 
žada aplankyti savo brolį 
Fort Sheridan stovykloj ir 
ta pačia proga užsukti į 
Chicago, atlankyti pažįsta
mus ir dalyvauti Labdarių 
Sąjungos piknike, Vytauto 
parke.

X Abra.su, žinomų Vest 
Side gyventojų, vienas sūnų 
mokinasi Marianapolio ko
legijoj ir turi tokį patrau-i 
kimą į dvasinį luomą, kad 
jokios kliūtys jam nepasto- 
ja kelio. Tėvai sūnui pade
da, kiek išgali. Ambrasai, 
kad ir toliau gyvendami nuo 
lietuviško veikimo centro 
(W. Vernor Hy. ir 25 gat.), 
uoliai dalyvauja visam lietu
vių veikime ir remia kiek
vieną naudingą sumanymą. 
Ambrasienė yra Moterų Są
jungos 64 kp. narė.

NAUJOJ VIETOJ

Dr. Wm. M. Tirily 
Dr. V. M. Dempsey 

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YABds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AK FU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvtrt 90 metq praktika. Imo aklų 
taisyme Ir gydyme

GERAI rRITAIKlJlTl AKINIAI 
pataisys kreiva, akta, tnunparegyaty 
tr toltreffyrte;
mUenyving akli) (tempimą, t> ratai taa 
galvot akaudtjlmt, svaigime Ir aklu 
kartu.

MODERNIAKlAirSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BfnAI 

Speciali atyda atkreipiama i valkų
kkil.
Akiniai pritaikomi Ūktai kada reikta. 

VALANDOS:
10-tog Iki 8-toe vaiandoa kasdien. 

Sekmadieniam pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TaL YARDS 1878

X Grybų ir Šimonių na
mai, 3547-9 W. Vernor Hy., 
labai dažnai turi svečių jei 
ne iš šen, tai iš ten. Ir ne
nuostabu. Abu žymūs veikė
jai. Jų žmonos taip pat su
ka moterų veikimo ratą. 
Vaikai lanko pradžios, aukš
tesnes ir aukštąsias katali
kiškas mokyklas. P. Grybas 
kiekvieną liuosą nuo biznio 
valandėlę pašvenčia lietuvių 
katalikų veikimui. Puikus 
pavyzdys kitiems biznie
riams!

X Barney McCosky šiuo 
metu ilsisi Fordo ligoninėj. 
Jaučia skausmą nugaroj. Sa
ko, bene bus pagavęs šaltį 
Chicagoj per vieną žaidimą. 
Buvo gerokai sušilęs, o pūte 
žvarbus vėjas.

X Vincas Banionis, De
troit universiteto futbolo ty 
mo kapitonas, šią vasarą 
dalyvauja naujoj rolėj, bū
tent “left fielder” Titans 
baseball rinktinėj. Dažnai 
išmuša “home run”. Toks 
vyras, kaip ąžuolas, gali net 
futbolą išmušti “home run . 
Vincas ne tik žymus spor
tininkas, bet ir geras lietu
vis, puikiai vartoja lietuvių 
kalbą. Jo mamytė yra fiv. 
Jurgio parap. veikėja ir

Glasses - Akiniai LIETUVIAI DAKTARAI

Teisingai prirenkame aki
nius. Patarnauja prityręs 
lietuvis daktaras - optomet
ristas.
Akių egzaminavimas dykai. 

Akinių kainos:
Full view style — $6.95 
Bifocala — biskį daugiau. 
Paprasti akiniai po $2.95

Dykai didelis katalogas 
Jevvlery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams 

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Dėl sąžiningo radio patai- 
syttyo pašaukite Yards 3088

•
Atsiminkite — krautuvė 

su mėlynu frontu

IMHIm Rašte Pregranes:
WCFL — 100 K. — Sekmadie

niais 6 vai. vak.
WHFC — 1*50 K. — Ketvirtadie

niai! 7 vai. vak.
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aktų vlaam rr- 
veatmL Oaupaklt faa, temdant 
Uekmmlnuotl Jas modernliklauala 
metodą, karia regAHme makelae 

d galt apteikti
99 SIETAI PATYRIMO 

pririnkime akinta, kurte paAaltna

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 19-tos

Telrfiaes CANAL OMS — ChtaMto
OFISO VALANDOS 

Kasdien 9:90 a. na. Iki t.te p. m. 
TreC. tr keto: 9:00 a. m. Iki 

7:19 p. m.

“Drauge”, 
toj a.

‘Laivo” skaity-

X Juozas Petronėlė Tu-1 
mai geg. 10 d. buvo nuvykę 
į Toronto, Ont., į vestuves 
Genovaitės Marcinkevičiū
tės, kuri susituokė su Kun
drotu. Tumai seniau gyveno 
Toronte ir su visais sma-! 

giai pora dienų laiką pralei-' 
do.

X Decoration Day kele
tas darbuotojų rengiasi vyk

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

Res. Tel. GROvehill 0617
Office teL HEMIock *848

BR. J. J. SIMONAITIS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

i 2423 VV. Marųuette Road

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YAKds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VlRginia 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 jmgal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet t iki 9 vai. vakare

TeL YARda 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

DR. P. ATKOČIŪNAS
TV A VTTflT A Q

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

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

TeL YARda 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 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS

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

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

Ofiso teL OANal 8345
Ofise Vai.: 2—4 ir 7—6 
Trečiadieniais pagal eutartj.

Rea. Tel.: HEMIock I1M Ofleo TaL: Reaid. TaL:
VlRginia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRUMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. lr 8ekmad. tik susitartus.

Tai. YARda 2846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas: HEMLm-k 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo t Iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėllomis pagal sutart)

OR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

DR.PETERJ.BARTKUS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutart j.
Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-tro8 lubos)
Tel. MIDvray 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

TaL YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
<uo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienąDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS: .
Noo 1—4 ir nno 7—9 vakare

Taipgi pagal autartį. t
Ofisą telefonai PROepeet 6737 Vmui tektautf VO^ala MU

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė- 
ne pasauliui, kad esame lais 
/6a verto tauta.

Oen. Skorapalda

ti į Toronto, Ont., pasisve
čiuoti. Detroitas su Torontu 
palaiko ryšius. Prieš kelis 
metus detroitiečiai buvo nu
vykę su programa į Toron
to, o vėliau Toronto meni
ninkai Detroite vaidino ilgą 
veikalą.

X Jonas Paplinskas, dien. 
“Draugo” ir kitų laikraščių 
platintojas, gavo liūdną ži
nią. kad jo motina Agota 
Paplinskienė mirė geg. 13

(Nukelta į 3 pusi.)

Abra.su
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$$. Petro ir Povilo draugijos, 
Grand Rapids, auksinis jubiliejus

Iškilmingai minimas šiandien, 
rytoj ir dar sekmadienį.

GRAND RAPIDS, Mich. 
Šio miesto lietuvių organiza
cijos ir draugijos vieningai 
susibūrė krūvon dalyvauti 
trijų dienų nepaprastose iš
kilmėse. Iškilmes rengia 
ŠŠ. Petro ir Povilo pašaipū
nė draugija. Ji mini savo 
auksinį jubiliejų — 50 
metų gyvavimo sukaktį. 
Mikėjimas įvyksta šiandien, 
penktadienį, gegužės 23 d.,

zar ir Mrs. V. Puzar, Mrs. 
M. Pratapus ir C. Lackus. 
Pagaliau ŠŠ. Petrę ir Povilo 
parapijos choras.

Draugijos jaunesnieji na
riai šią 50 metų sukaktį ir 
programą dedikuoja gyvųjų 
čarterinių (steigėjų), narių 
pagarbai. Šie nariai steigė
jai yra: Frank Slapakaus- 
kas, Jozseph Sadauskas, 
Vincent Bagdonavičius, C.

ŠŠ. PETRO IK POVILO DR-JOS, GRAND RAPIDS, JUBILIEJUS

rytoj dar ir sekmadienį. Va- Zigmunt, Michael Dulski3,
dinasi, per tris dienas bus 
turimos įspūdingos iškilmės 
ruimingoje salėje, 1409 Ha
milton ave. (N. W).

ŠŠ. Petro ir Povilo drau
gija suorganizuota 1891 m. 
savitarpiam lietuvių iškclmės 
pasitaikius ligai, o mirus jų 
šeimų pagalbos teikimu. 
Draugijos organizatorių, ku
rie išsirūpino čarterį, buvo 
dvylika narių, šiandie drau
gija turi 260 narių.
Per auksinio jubiliejaus iš

kilmes bus muzikos, šokių,

John Petrulonis ir Joseph 
Kurant. Jų tarnybos pripa
žinimui jie yra atleisti nuo 
duoklių mokėjimo draugijos 
iždan.

Pirmieji lietuviai ateiviai 
Grand Rapids pasirodė apie 
1880 m. 1891 metais jau bu
vo apie 15 lietuviškų šeimų 
ir apie 75 pavieniai. Jie visi 
gyveno Hamilton Ave. ir 
Crosby gat. apylinkėse (N. 
W.) Tais pačiais metais ge
gužės 17 d. lietuvių grupė 
susirinko į P. Bielsko na
mus, prie Hamilton ave., ir

ŠŠ. Petro ir Povilo dr-jos įsteigėjai, viršininkai ir dr-jos auksinio jubiliejaus komi
teto nariai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės pusės): Jonas Peterlonis, 74 m.; Juozapas 
Kurant, Sr., 69 m.; Mykolas Dulskas, 74 m.; Frank Slapakauskas, 86 m.; Charles Zig-

Xs“itic"ro„a?“iGro$ Garfieldparkiečiy
tienei. Detroitas dar kada į PjĮępjlęg $unse| Parke 
prašys jus vėl atsilankyti, j

X Sofija Sakalienė, “Mo? 
terų Dirvos” red. dalyvau-Į 
dama su "Draugo” j u alie
jaus programoj rado daug 
simpatijos tarp vietos sąjun- 
giečių, taipgi J. Čepulienė 
ir E. Jurkštienė. Visos džiau 
giasi suėjusios į artimesnę 
pažintį su Chicago veikėjo
mis.

X Stasys Luckus, Hudson,
Mich., geg. 11 d. minėjo ve
dybinio gyvenimo 25 m. su
kaktuves. Keletas šeimynų., 
narių buvo nuvažiavę iš De
troito. Sveikino jubiliatus ir 
linksmai laiką praleido.
Prieš kelis metus S. Luckus,

Paul Eitmant su savo or
kestrą ir dainininku Al

munt, Sr. 78 m. amž. (Juozapas Saudauskas ir Vincas Bagdonavičius, steigėjai, nebu- j!&yvendamas Detroite, daug l Simnas linksmins klausyto- 
vo šią nuotrauką darant). Antroji eilė iš kairės pusės: Jonas Baura; Antanas Mar- 
naitis; Vincentas Puzar, prezidentas ir generalinis pirmininkas; Viktoras Szeiva, ir Juo
zapas Naudžius. Trečioji eilė: Bernardas Opolskis; Petras Medelinskas; Ipolitas Didž- 
bolis, ir Jonas Telberis. Ketvirtoji eilė: Frank Kamsickas; Charles Rimkus; Charles 
Martinaitis, ir Frank Vinskitis.

darbavosi Šv. Antano par. , jus ir šokėjus Garfield Park 
Kliubo Piknike Sekmadienį,

gėrimų ir užkandžių. Yra !sutarė sudaryti pašalpinę 
paruošta ir dailiai atspaus- draugiją. Vyskupas H. J.
dinta programa. Bus ir žy
miųjų kalbėtojų. Tarp jų 
miesto mayoras George W. 
Welsh; ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas kun. J. 
A. Lipkus. Įvairių organiza
cijų ir draugijų atstovai ir 
kiti svečiai taip pat kalbės.

Draugijos prezidentas V. 
Puzar pirmiausia sveikins 
draugijos narius ir svečius, 
o Juoz. Kurant, Sr., čarterio 
narys, papasakos apie drau
gijos gyvavimo pradžią. 
George Orent kalbės jaunes
niosios lietuvių kartos var
du.

Programoje yra ir trum
pas vaidinimas. Bus vaidin
ta 1890 metais Lietuvoje gy
venusi lietuviška šeima. Vai
dintojų grupėje bus: V. Pu-

Richter ir kun. A. Panganis 
patvirtino nuostatus ir drau
gija pradėjo gyvuoti.
SUORGANIZUOTA
PARAPIJA

Vieną dieną staiga pra
nešta, kad vyskupas kun. 
kleboną S. Panganį nukelia 
kitur. Bažnyčios statymas 
sulaikytas. Kreiptasi į vys
kupą, kurs atsakė, kad ne
turįs kito lietuvio kunigo.
Kas iš kaimenės be piemens.
Kad pradėtas didelis užsi
mojimas nenueitų niekais,
ŠŠ. Petro ir Povilo draugija
daugiausia turėjo dėti pas- j dol.; kapinių pirkimui 100 
tangų palaikyti lietuvius ; dol.; parapijos skolų atmo- 
kruvoje ir nepasimesti su ) kėjimui 200 dol ; altoriams 
viltimi. Turėdavo dažnus su- I 50 dol. 
sirinkimus ir visados prašy-

ją ir kitus bažnyčiai reika
lingus daiktus.

ŠŠ. Petro ir Povilo drau
gija prie lietuvių parapijos 
prisidėjo šiomis aukomis: 
bažnyčios statymui 500 dol.; 
klebonijos nupirkimui 1,000 
dol.; seserų mokytojų namui 
1,000 dol.; bažnyčios varpui
295 dol.; seserų namo bal-inų Joną, dukterį Agotą. A. 
dams 500 dol.; altoriui 2,000 a. Agota Paplinskienė paėjo

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 2 pusi.)

d. Waterbury, Conn. Geg. 16 
d. po iškilmingų gedulo mi
šių Šv. Juozapo bažnyčioje, 
palaidota. Laidotuvėmis ru-Į 
pinosi duktė Agota Yurkū? 
nienė. Paliko nuliūdime su-

X Geg. 25 d. šv. Antano 
parapijos piknikas ir laimė
jimas $250.00 “cash”. Pik
nikas bus Beech Nut Grove. 
Gaspadoriai: J. Sakalaus
kas, K. Samsonas, kleb. kun. 
I. F. Boreišis kviečia para
pijomis ir visus lietuvius, 
dalyvauti. Taipgi prašo, kad 
visi grąžintų knygutes tiems, 
kas iš ko yra paėmę.

Laikui bėgant lietuvių ko
lonija padidėjo, didesnis lie
tuvių skaičius įstojo draugi- kunigą. Tas buvcr Veltui.

davo vyskupo rasti lietuvį

jon. Iždui sustiprėjus, drau
gija 1900 metais nusipirko 
žemės sklypą ir pasistatė 
šiandieninę ŠŠ. Petro ir Po
vilo salę. Atsiekusi šį tiks
lą, tuojau pradėjo rūpintis 
organizuoti lietuvių parapi
ją

SULAUKTAS UETIJVIS 
KUNIGAS

Pagaliau tais pačiais me
tais (1903 m.) lapkričio mė
nesį lenkų parapijos klebo
nas pranešė, kad į Grand 
Rapids atvykęs lietuvis ku-

Tarp gyvųjų draugijos 
steigėjų yra: J. Kurant, Sr., 
J. Sadauskas,“ V. Bogdana- 
vičius ir J. Petrulonis. Jie 
gilioje pagarboje laikomi.

Per 50 metų draugija yra 
išmokėjusi pašalpos ligose ir 
pomirtinių 25,689 dol. 74 
centų sumai.

Šios organizacijos ir drau
, . . . .... - . gijos dalyvauja ŠŠ. Petro ir1903 m rueniūčio 21 d 'nigas ir norįs susieiti su lie- ° , .. ............ _' ruge ucio 21 d. B • PovIio draugijos jubll.ejmo-

draugijos susirinkime nutar 
ta prašyti kun. Panganio, 
kad jis padėtų suorganizuoti 
lietuvių ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapiją. Organizuoti para- 

J.
zar, tėvas, Mrs. T. Gibson 
duktė, Ben Gibson, sūnus, piją komitetan išrinkti: 
Šiai šeimai vaidinime gel- Kurant, J. Sadauskas,
bės iš ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos choro narių grupė. 
Šokikėmis bus Lanski sese
rys ir Miss Charlotte Bie- 
lecki.

Muzikalinėje programos 
dalyje smuiku solo gros Miss 
Florence Baura. V. Puzar ir 
C. Lackus dainuos duetą, 
Trijetą dainuos Ben Gibson, 
A. Lanski ir A. Kasuba. 
Akordijonu solo Billy Pu
zar. Soprano solo Mrs. T.

V.
J.
V.

Vizgardas, L. Galinis, 
Burinskas, J. Diraitis, 
Juškaitis, M. Bagdonavičius, 
V. Bagdonavčius, M. Gir- 
vinskas, J. Petrulonis.

Kun. S. Panganis draugi
jos žygį giliai įvertino ir 
žadėjo visakuo gelbėti. Pa
rinkta bažnyčiai vieta, nu
pirkta penki žemės sklypai 
ir prasidėjo bažnyčios ir mo
kyklos statymas. Sklypų nu
pirkimui draugija iš savo ii-

tuviais. Tai buvo kun. V. Ma
tulaitis. Tuojau sušauktas 
lietuvių susirinkimas, ku
riam kunigas prisistatė. Jis 
džiaugsmingai sveikintas ir 
nuo to laiko pasiliko suorga
nizuotos lietuvių parapijos 
klebonu.
’ Kadangi bažnyčia nebuvo 
dar pastatyta, tad vyskupo 
leidimu lietuviams pamaldos 
buvo turimos lenkų parapi
jos bažnyčioje. Paskiau ŠŠ. 
Petro ir Povilo draugija pa
maldoms pavedė savo salę, 
kur lietuviams buvo daugiau 
patogumų. J. Taberio vado
vaujami lietuviai karpente- 
riai savo laisvą laiką paau
kojo parapijai. Jie padirbdi-

se iškilmėse: Šv. Jurgio; Lie 
tuvos Sūnų ir Dukterų; Vy
tauto Vyčiai; L. Susiv. Ame
rikoje kuopos 42 ir 60;
L.R.K. Susiv. Amerikoje 
kuopa 54; Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos kuopa 41; Lie- ratūros šioms iškilmėms.

iš Lietuvos, Alvito parapi
jos, Visčiakių kaimo. Buvo 
virš 80 metų.

X Rožė Gūdy nienė buvo 
nuvykusi į šermenis a. a. 
Anelės Alinskaitės į Water- 
bury. Vien^ palaidojus daly
vavo ir kitose šermenyse — 
a. a. A. Paplinskienes. Grį
žo liūdna ir pavargusi.

X “Draugo“ jubiliejinio 
vakaro programą girdėjusie- 
ji tebesidžiaugia, ypač dai
nininkėmis. Sako, kada nors 
tas solistes vėl reiks pa-

jungos 42 sk.; Šv. Agotos 
pašalpinę dr-ja.

Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
vadovybė reiškia gilią padė
ką pranciškietėms seserims 
už gelbėjimą paruošti lite-

— Kalbininkai sako, kad (ėsite 
vokiečių kalba visiškai ne
turi didesnės ateities, nes 
kas metai iš Vokietijos iš
vyksta į užsienius per 250.-*
000 vokiečių. Kas įdomiau
sia, tai kad vokiečiai jan 
antroji karta ištautėjanti. Iš 
to jie dano išvadą, kad vo- 

, kiečių kalba visnoi*5£ 5PJ^i... . . • i , • , • '

ggeužės 25 d., Sunset Parke.
Garfield Park Kliubas šį

met rengia nepaprastai lin
ksmą pikniką. Mūsų jauni
mas ypatingai užkviečia- 
mas skaitlingai dalyvauti.

Piknikui vietą Kliubas 
pasirinko gražųjį Sunset 
Parką, prie 135tos ir Archer 
Ave., Lemont, Illinois.

Neužmirškite užsukti šį 
sekmadienį, gegužės 25 d., į 

! Garfield Park Kliubo Pik
niką Sunset Parke. Nesigai- 

X. X.

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iš kito gera.

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.

tuvių Balsuotojų Lyga; Liet. 
Literatūrinė dr-ja; Lietuvių 
Prekybos Klūbas; Berniukų 
Skautų trupė No. 42; Šv. 
Vardo draugija; šv. Rožan
čiaus dr-ja; Motinų Klūbas; 
Motinų Auxiliarinė dr-ja 
Berniukams Skautams No. 
42; Parapijos Katalikių Mo
terų Taryba; ŠŠ. Petro ir 
Povilo Choro dr-ja; Motorų 
Gildija; Šv. Pranciškaus Tre 
čiasis Ordinas; Jaunųjų Mo

no salėje altorius, pesbiteri-] terų Sodalicija; Moterų Są-

Parapijos klebonui kun. J. 
Lipkui ir jo pagelbininkui 
kun. J. Vinikaičiui už nuo
širdus jų patarimus ir idė
jas draugijai, kad šios iškil
mės išeitų pasekmingesnės.

Taip pat visiems tiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šių iškilmių su
rengimo.

Sveikinimai Grand Rapids 
lietuviams.

Jubiliejaus Komitetas.Gibson. Kvartetas: V. Pu-įdo davė 500 dol

SOCKO THE SEADOG By Tedu

liksianti ketvirtoj eilėj?

f

PASKOLOS

į sfiria, už akių 
įJūobę kasa? J

=9$
— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilU

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3'/4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus Lr geriausius linkčjimus!

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

Daugeriopai tepadaugšja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

į, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodleea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kalbant apie atsteigtos Lietuvos santvarką
Mūsų dienraštis surinko visų žymesniųjų Amerikos 

lietuvių grupių lyderių nuomones ir nusistatymą ak
tualiaisiais lietuvių tautos klausimais. Gauti atsakymai 
ir į klausimą, kokios santvarkos pageidaujama Lietu
voje, kai ji vėl bus atstatyta laisva ir nepriklausoma 
respublika.

Visų grupių vadai, ar tai pasikalbėjime su mūsų re
dakcijos atstovu, ar jų pačių parašytuose straipsniuo
se, beveik vienodus pareiškimus padarė. Visi stovi už 
laisvą, demokratišką ir nepriklausomą Lietuvą, visi pa
brėžia, kad ji turės atsistatyti 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbtos Nepriklausomybės Deklaracijos dvasia.

Tie patys grupių vadai, kurie sudaro Amerikos Lie
tuvių Tarybą, savo suvažiavime gegužės mėn. 15 d. Chi
cagoje, dar aiškiau pasisakė:

“Amerikos Lietuvių Taryba yra įsitikinusi, kad at
steigtos nepriklausomos Lietuvos valstybinė santvar
ka bus paremta tais demokratybės dėsniais, kurie 
buvo paskelbti 1918 m. vasario 16 d. deklaracijoje 
ir buvo inkorporuoti į Lietuvos Steigiamojo Seimo 
priimtą Respublikos Konstituciją”.
Šiuo atžvilgiu Amerikos lietuvių grupių lyderių tar

pe ginčų, berods, kilti jau nebeturėtų. Visų yra siekia
ma vieno aiškaus tikslo — laisvos, demokratiškos, ne
priklausomos Lietuvos. Toks vienodas grupių nusista
tymas turėtų padėti sudaryti vieningą frontą darbui 
ir kovai dėl valstybės atsteigimo.

Mums rūpėjo gauti tais pačiais klausimais aiškią 
nuomonę ir viešinčio Chicagoj prez. A. Smetonos. Dėl 
to vakar ir užvakar skaitėme dienraštyje “Drauge” jo 
pasikalbėjimą su mūsų redakcijos atstovu. Jo pareiški
mas būsimos Lietuvos santvarkos klausimu nėra taip 
aiškus, kaip ALT. Prez. A. Smetona sako:

“Savaime suprantama, kad Lietuva tegali būti de
mokratiška. šiokia ar tokia būtų jos valdymo forma. 
Kokia ji bus, kokia įsigalės, tai priklausys ir nuo to, 
kas Lietuvoj ir aplink ją bus rasta. Savo pažiūras į 
valstybę ir jos santvarką esu nevieną kartą pareiš
kęs”.
Toks pareiškimas mūsų visuomenės nepatenkins. Jai 

svarbu yra žinoti už kokią valdymo formą stovi jos va
dai ir pavergtosios Lietuvos prezidentas, šiaip sau de
klamuoti apie demokratiją šiandien nepakanka. Pasau
lyje nevieno diktatoriaus esama besidangstančio demo
kratybės skraiste. Juk ir toksai Stalinas sako, kad jo 
parašytoji konstitucija Sovietų Rusijai yra demokra
tiškiausia. Prez. Smetona sakosi savo pažiūras į val
stybę ir jos santvarką nekartą yra pareiškęs. Vadinas, 
jis tebesilaiko savo seno nusistatymo, kuris demokra
tijai nebuvo palankus, kuris jį privertė paneigti Stei
giamojo Seimo priimtosios konstitucijos dėsnius, juos 
pertvarkyti taip, kad jie tiktų jau ne be demokratinei 
santvarkos formai, bet diktatūrai.

Kitoje vietoje p. Smetona primena, kad “Mums svar
bu tęsti valstybės egzistenciją tais pagrindais, kurie bu
vo nustatyti”. Čia neaišku, ar prez. Smetona tą saky
damas turi galvoj Steigiamojo Seimo nustatytus pa
grindus, ar tos konstitucijos dėsnius, kurie jau po 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmo buvo paskelbti. Jei St. 
Seimo, tai tada jo nusistatymas supuls su ALT nusi
statymu, jei ne — jis skirsis. Kaip pradžioj pabrėžėme, 
visų žymiųjų Amerikos grupių, sudarančių Amerikos 
Lietuvai Gelbėti Tarybą, vadai aiškiai pasisako už St. 
Seimo nutiestus valstybei pagrindus.

DRAUGAS

Kitaip, berods, ir negali būti. Jei rimtai žiūrime į 
Lietuvos ateitį, jei pasisakome norį jai demokratiškos 
santvarkos, kito kelio negalime pasirinkti, kaip tik tą, 
kurį pasirinko pati Lietuvos liaudis 1920 metų visuo
tiniuose teisėtuose demokratiškuose rinkimuose į Stei
giamąjį Seimą, nustačiusį valstybei tokią santvarką, 
kuri sutapo su tautos norais ir valia. Tik St. Seimo 
konstitucija tėra teisėta. Jos pakeitimų tauta neturėjo 
progos užgirti.

Galima drąsiai sakyti, kad atsteigtosios Lietuvos val
stybės piliečiai ir skaitysis tik su ta konstitucija, kuri 
yra teisėta, būtent su Steigiamojo Seimo konstitucija. 
Kaip Lietuvos žmonių dauguma elgsis toliau, sunku 
yra pasakyti. Tai jos reikalas. Svarbu tik, kad pačioje 
pradžioje būtų duota žmonėms pasisakyti už vieną ar 
kitą santvarką ne policines priemones vartojant (to
kių dalykų juk buvo), bet vaduojantis St. Seimo nuro
dyta teisėta tvarka.

Kai kas gal būt ir nervinasi, kad mes ar kiti laikraš
čiai kalba apie Lietuvos vidaus politikos praeitį, ar jos 
ateitį. Bet, mūsų manymu, yra labai svarbu išsiaiš
kinti. Jei mums yra leista pagelbėti Lietuvai atsisteigti, 
tebūnie leista ir dėl jos santvarkos pasisakyti. Gerai 
išsikalbėję, išsiaiškinę ir prie sudarymo vieningo fron
to greičiau galėsime prieiti. O tai, pripažinkime, šian
dien yra patsai svarbiausias dalykas.

Komunizmas - vergijos simbolis
“Garsas” visai įtikinančiai ir teisingai rašo, kad ko

munizmas, tai yra apgaulės ir vergijos simbolis:
“Kas bent šiek tiek sugeba orijentuotis pasaulinio 

gyvenimo eigoje, galėjo pilnai įsitikinti, kad raudona
sis komunizmas iki šiol laikėsi apgaule, smurtu, žudy
mo ir naikinimo priemonėmis.

Pirmiausia pačioje Rusijoje bolševikai įsigalėjo ap
gaule. Jie kalė ir kalė liaudžiai į galvą, kad neša jai 
didžiausias laisves ir gerovę. Vienok, kaip tik paėmė 
į savo rankas valdžią, bolševikai įvedė tokią nelaisvę, 
kokios gyventojai nematė aršiausiais carų priespaudų 
laikais. Ypatingai nebolševikiško nusistatymo ir min
ties žmogui gyvenimas ten virto tikru pragaru. Nei 
spaudos, nei žodžio, nei organizavimosi laisvės ten ne
liko nei šešėlio. Ekonominį gyvenimą bolševikai irgi 
sugriovė. Išskiriant komisarus, visi gyventojai ten vir
to valdžios vergais, baudžiauninkais, visi paskendo di
džiausiame dvasios ir kūno skurde.

Nežiūrint bolševikų vadovaujamo internacionalo ir 
gausingos Maskvos agentų armijos veiklos, nei vienoje 
kitoje šalyje, nei didelėje nei mažoje, nepavyko komu
nistams įsigalėti ir su laisvu žmonių pritarimu prieiti 
prie valdžios. Deja, nemažai simpatizatorių asmeniai 
nuvykusių Sovietijon ir ten susipažinusių su sukurtojo 
“rojaus” gerovėmis virto didžiausiais atšalėliais ir agi
tatoriais prieš komunizmą ir jo peršamą tvarką.

Kada Italijoje įsigalėjo juodasis fašizmas, o Vokieti
joje rudasis nacizmas, bolševikai nerdamiesi iš kailio 
skelbė jiems mirtiną kovą. žodžiu ir raštu išlieta jūra 
tulžies prieš nacius ir fašistus, jų vadai apšaukti pik
čiausiais darbininkų ir liaudies priešais. Mūsų bimbu- 
kai, siurbukai, prūseikos irgi kiek gyvi sekė Maskvos 
čyfų pėdomis, seilėjosi prieš Hitlerį ir Mussolinį. Ir 
mūsieji, Stalino verčiami, rėkė ir šaukė į kovą prieš 
nacizmą ir fašizmą. Bendrai, išrodė, kad greičiau susi
lietų ugnis su vandeniu, negu susibičiuliautų bolševikų, 
nacių ir fašistų ideologijos ir jų reiškėjai bei atstovai.

Kas vėliau atsitiko, berods, nereiktų nei aiškinti. Sta
linas su Hitleriu netik pasibučiavo, bet abu pasiraitoję 
rankoves pradėjo vieną po kitai draskyti mažesnes val
stybes ir dalytis jų žemėmis.

šlykščios ir žulikiškos Stalino politikos auka krito ir 
mūsų senoji tėvynė Lietuva, šiandien mūsų senoji tė
vynė pergyvena didžiausią nelaimę. Jos šviesuomenė iš
blaškyta, geriausi vadai išžudyti, kiti kalėjimuose ir 
koncentracijos lageriuose kankinami ir marinami. Ūki
ninkai apiplėšti, darbininkai paversti baudžiauninkais. 
Jaunuomenė demoralizuojama ir nuodijama pašvinku
siu bolševikų mokslu, siekiančiu išrauti iš širdies Die
vo ir tėvynės meilę.”
•
“I am American” dienos entuziastiška nuotaika aiš

kiai pabrėžė Amerikos visuomenės ryžtingumą atremti 
visus pavojus Jungtinių Valstybių nepriklausomybei ir 
žmonių laisvei.

•
Vašingtone prie Latvijos pasiuntinybės veikia infor

macijų biuras, kuris jau išleido 48 biuletenius. Pasku
tiniame biuleteny įdėta kun. J. Balkūno kalba, pasaky
ta baland. 26 d. Vašingtone Baltijos Amerikos draugi
jos bankiete. Kalba įdomi ir turininga.

Pusė Jungtinių Amerikos Valstybių gyventojų, bū
tent 62,950,703, gyvena išsiskirstę po 140 didesnių mies
tų. Per paskutinįjį dešimtmetį Amerikos miestai žy
miai paaugo gyventojų skaičiumi.

Penktadienis, geg. 22, 1941

(“Draugas”, gegužės 23 
d., 1916 m.).

Vokiečiai suareštavo Da
nijos konsulą Belgijoje... Vo
kiečių karo teismas pasmer
kė W. Van Rijckeworl 10- 
čiai metų sunkiųjų darbų. 
Kol kas neišaiškinta nubau
dimo priežastis...

Rusai verčia žmones į pra
voslaviją.... Unijotai, kuriuos 
rusai išsivežė iš Galicijos, 
dabar verčiami į pravosla
viją. Neseniai Odesoje pa
krikštijo į pravoslaviją 120 
tų unijotų...

•
Henrikui Sienkevičiui 70 

metų gimimo sukaktis... Šio
mis dienomis Henrikas Sien- 
kevičius, garsusis lenkų — 
bet lietuvių kilmės — rašy
tojas, šventė savo 70 m. gim
tadienį... Vokiečių valdžia 
leido atminimui tos dienos 
surengti aukų rinkliavą su- 
šelpimui karo nukentėjusių 
gyventojų...

•
Lenkijai du milijonu dole

rių — Lietuvai nieko!... Suv. 
Valstijų senatan įneštas su
manymas paskirti nukentė
jusiems dėl karo Lenkijos 
gyventojams 2 milijonu do
lerių. Tuo tarpu Lietuvai 
nieko!...

•
Švedija, Norvegija, Dani

ja ir Olandija įdirba su Suv. 
Valstybėmis už taiką... šios 
šalies vyriausybės kreipėsi 
į Prez. Wilsoną ragindamos 
kad būtų pradėtos taikos de
rybos...

Po Svietą
Pasidairius
Maskolijoje žmonės gaudo 
šunis ir daro iš jų dešras..

(Feljetonas)
“Susovietintoji "Maisto” ben
drovė skelbia, kad ji perka 
šunų ir kačių kailius.’"

(Iš oficiozo “Tarybų Lietuva”)

Rašo Dr. Anupras Kirstukas
Gyveno Kaune šuo. Nie

kas nežinojo, iš kur jis atsi
rado, nei kam jis priklausė. 
Taip pat nei mokyčiausias 
šundaktaris negalėjo nusta
tyti jo veislės. Iš snukio žiū
rint buvo jis panašus į vil
ką, iš užpakalio atrodė kaip 
dogas, o kojas turėjo krei
vas, lyg taksiuko kažkaip 
pasimaišyta šunų veselijos 
mėnesiai. Na, vienu žodžiu, 
buvo tai tipingas benkartas 
arba, moderniškai kalbant, 
sintetinės rasės šuo. Paga
liau, kai šis šuo pradėjo rop- 
lioti žeme, niekas nė nesi
domėjo rasės teorijomis....

Nei pastovaus vardo jis 
neturėjo. Bet dažniausia jis 
buvo šaukiamas “Margio” 
vardu, tai ir mes jį taip va
dinsime.

Kaip per sapną mūsų 
Margis prisimindavo, jog ir 
jis pirmomis jaunystės die
nomis linksmai šokinėjo ap
link savo motinos būdą, kaž 
kur netoli Kauno. Bet pas
kum jis atsibastė į miestą, 
nebeatsiminė kelio atgal, tad

taip ir pasiliko Kaune. Pa
sidarė šuniu bastūnu, bena
miu. Čia susirado panašių 
draugų kampaniją, susibi
čiuliavo. Buvo tarp jo drau
gų vienas senesnis šuo, su 
kuriuo pradžioje buvo sun
ku net susikalbėti. Vėliau 
tik mūsų Margis suprato, 
kad jo draugas buvo ątbė- 
gęs iš Maskolijos. Mūsų Mar 
gis išsižiojęs klausydavosi jo 
tiesiog neįtikimų pasakoji
mų, kaip jis, gelbėdamasis 
nuo Maskolijoje siaučiančio 
bado, bėgo per spygliuotas 
vielas, sienomis vadinamas, 
kaip atsidūręs Lietuvoje, 
kur pirmą kartą sočiai pri
siėdęs, ir t. t. Anas iš Mas
kolijos atbėgęs šuo pasako
jo, kad jo gimtinėje ne tik 
šunų benamių esama, bet 
kad ir tūkstančiai basų ir 
nuolat alkanų vaikų basto
si keliais ir gatvėmis, kad 
tokie vaikai vadinami bez- 
prizornikais.

Daug istorijų prisiklausy
davo mūsų Margis iš ano 
savo draugo, parbėgusio Lie 
tuvon iš Maskolijos rojaus. 
Ypač didelį įspūdį jam pa
darė pasakojimas, jog Mas
kolijoje ne tiek reikia sau
gotis nuo kitų šunų, kiek 
nuo žmonių. Esą, Maskoli
joje žmonės gaudo šunis ir 
daro iš jų dešras....

(Bus daugiau.)

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

Vive L'Empereurl.

►
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

drąsiai gali nuskambėti lie
čia prie senelio priėjo protodijakonas (vyr. stačiati- tuviškoji daina kiekvienam , .

kių dijakonas), geras jo draugas. Jis čia gyvena jau se- • nuoširdžiam lietuviai dau- ^arnumo» sveikumo, taip partijėlių. Joms priklaus^
niai. Visą savo gyvenimą yra pasiskyręs atversti maho- 
metams ir kovoti su sektomis, kurios čia tiesiog žydi 
Dar ir dabar važinėja jis ištisas savaites po čeremisų, 
votiakų, totorių ir bakšyrų kaimus ir skelbia jiems Die 
vo žodį. Ypač daug bėdos ir rūpesčių jam sudaro vie
na sekta, vadinamieji “chlysty,” paskum “perkrikštai” ir 
“staravierai,” kurie ypač miškų skynimuose susiranda 
sau daug sekėjų. O galiausiai eina tie, kurie “patys sa
ve susidegina.” Aš jo pasakojimų apie tas gausias nuo
tykiais keliones klausausi su didžiausiu įdomumu. Jie 
atrodo kaip koki Laukinių Vakarų romanai.

Kiek čia yra nepaprastai įdomių, apsamanojusių 
provincijos tipų, žmonių iš praeities. Pavyzdžiui, tarp 
svečių sukaliojasi viena ponia, kuri nešioja dar krimo 
liną ir didžiuojasi tuo, kad ji dar nė karto nėra važia
vusi traukiniu. Šalia jos sėdi daktaro žmona. Koks keis
tas kontrastas! Moderniškiausias, iš paties Petrapilio 
atkeliavęs modelis šalia krinolino! Dar ryškiau tas mar
gumas krinta į akis tarp jaunimo. Vienos mergaitės apsi 
taisiusios nepaprastai skoningai, pagal paskutinę madą, 
tuo tarpu kitos laikosi tradicinių vietos įpročių, nešioja 
ilgus sijonus su prikyštėmis ir po apačia turi pasivilku- 
sios mažiausiai dar penkis įvairių spalvų sijonus. Reik'? 
tiesiog nepaprasto mokėjimo šokant drabužius taip pa 
kelti, kad apatiniai sijonai gražiai, taisyklingai prasi
skverbtų iš kitų, pasidarytų visa matomi ir suspindėtų 
vaivorykštės spalvomis: čia raudona, čia mėlyna, gelto
na, rausva arba oranžinė. Juo spalvos šviesesnės, juo 
geriau. Liemuo padarytas beveik po pažastimi, diržas 
fantastiško platumo.

Mes

nama bet koks lietuviško
sios sielos pasireiškimas, kai 
Lietuvos laukais jau tik ne

giau negu miela išgirsti dar 
nemirusią lietuviškąją dai
ną ir išvysti džiaugsmu spin
duliuojantį lietuviškąjį šokį.

Tuo tyru lietuviškumu ga
lėjo pasidžiaugti daugelis 
pereitą sekmadienį Šv. Kazi
miero Akademijos auditori 
joje.
LIETUVIAIS ESAME 
GIMĘ

Salė skaidriai nušviesta lempų šviesa. Muzika grie
žia “Dunojaus vilnis,” “Pas d’Espagne,” “Pas de quat- 
re,” kijavatą, krakaviaką, kadrilių ir k. šokius. Visi šo
ka su dideliu pamėgimu. Koks tolimas šis pasaulis nuo 
studentų mitingo su jo keršto svaiguliu, su jų aklu pa
siryžimu viską triuškinti ir be pasigailėjimo naikinti! Ir 
šiuo momentu man pasirodė stačiai juokingi tie tvirtini
mai, kad Rusija esanti parako bačka, kuri galinti sprog- tebti jos balso 
ti kiekvieną minutę, kada čia viskas eina sau tokiu ra- ir susilaikymu.
miu tempu, besirūpinant rūpesčiais, rūpestėliais, eiliniais, 
nežymiais dienos reikaliukais.

Aš, pasirodo, nemoku gerai su žmonėmis susikalbė
ti, netinku į “kompaniją,” todėl, išėjusi iš salės, pereinu 
per gerai iškūrentą ir puikiai ištaisytą kambarį, kur 
viskas yra surengta pagal europiečio skonį, ir pamažu 
užsuku į tą namų dalį, kur viskas kvepia senove. Čia pa
prastai leidžia mano seneliai savo gyvenimo dienas. Ji 
apšviesta žibalinių lempų, grindys išklotos minkštais ki
limais, o sienos aplinkui nukabinėtos senais nedidučiair 
divonėliais, nusėtos pūkų pagalvėliais. Vienoje kertėjt 
stovi garbinga ikona ir prieš ją amžinai dega lempelė 
Vidury pastatytas ilgas stalas, užtiestas didžiule rankv 
darbo mėgsta linine staltiese, kuri išsiuvinėta didelėmis 
raudonomis drūžėmis. Aplink jį sėdi susėdusios kelio 
moterys su juodais nuometais. Jos visą laiką gyvena se 
nelio namuose ir, atrodo, lyg gimusios tam, kad niekuo 
met nebūtų jaunos ir kad visą savo gyvenimą prasėdėti 
prie virdulio ir ten vestų tylius pašnekesius. Sienos ap 
kabinėtos paveikslais, kuriuos senelis labai mėgsta; tarp 
jų yra keli ir mano pačios. Senelis yra įsitikinęs, kad 
aš turiu “talentą piešti,” ir dėlto manim labai rūpinasi. 
Kitoj kertėj yra didelė “ležanka,” ant kurios tos seno
sios moterys iš eilės gulasi susišilti. Šita “ležanka” aš 
tiesiog negaliu atsigėrėti. Ji yra visuomet šilta, beveik 
karšta; ant jos sudėti keli išsiuvinėti priegalviai, ant ku
rių nuolat tupi kelios katės. Kačių senelio namuose yra 
stačiai gyva pekla, ypač čia, šioj senoviško stiliaus ru
siškojoj namų pusėj. Tas kačių murkimas, seno laikro
džio tiksėjimas ir tylus moterų kuždė j imąsis, visa tai 
atrodo kažkaip paslaptingai ir drauge taip jaukiai. Mo-

Mūsų inteligentija ir mūsų
Jon. Vaiva ■ w ■ ■

Kai «vU žem6je su VICSŪSIS 0^^$

žiniai ir sistematingai slopi Tauta yra gyvas organiz- nimo pamatus. Neišvengėn. 
mas, didžiulis žmonių gru- to anarchijos antplūdžio 11 
pių junginys. Kaip bendroji mes. Tik pažvelkim į musų 
žmogaus sveikata priklauso visuomenę — kiek ten srn 
atskirų jų organizmo dalių vių srovelių, kiek partijų

ir tautos sveikatingumas, tie patys mūsų tautos vai- 
gyvenimas ir progresas pri- Į kai. Aš tvirtai tikiu, jog 
klauso jos visuomenės susi- daugelis mūsų socialistų ir 
klausymo, susipratimo ir komunistų (turiu galvoj ne 
kultūringumo. . i vadus, bet paprastuosius na

XX-asis amžius gal net la- rius) savo širdies gilumoje 
biau negu kuris kitas pasi- yra taip pat geri lietuviai, 
žymi visokių teisių ir teisė- jog ir iš jų gali išeiti geri ir 
iumo paneigimu. Šiandie dorovingi katalikai. Šiandie 
įviauriausi pasaulio avantiu- yra aplinkybių, gražių kalbų 
ristai kursto žmonijoj nea- ir skambių pažadų aukos. Ir 
pykantą, sukelia brolį prieš kas mums gali užtikrinti,

Kaip galėjo nepaliesti ypač broli’ žm°g4 Prieš žmogų ir jog jų eilės kas metai nedi- 
senesniųjų lietuvių širdies griauna visuomeninio gyve- dės? Kas gali užtikrinti, jog
akademijos koro nuoširdžiai1--------------------------------------- siaučiančios anarchijos ir
sudainuota “Lietuviais mes lietuvių reikalams. Daug subedievėjimo vėtros kurią 
esame gimę”, kuri savo ty-1 kas # smerkė. Nemažą jį gražią dieną nenušluos lie 
liais niuansais iki pat pas- sveikino. _ į tuviškosios visuomenės nuo
kutiniųjų kadenzų priminė Tačiau jo leidėjai primyg- žemes paviršiaus? Jei mes 
kiekvienam tą tolimą kraš- tinai tvirtino’ jog tiems tė- neįstengsim ar nepanorėsim 
tą, kur dabar neša jungą jų santi tik viena PartiJa — tos dalinai palaidos masės 
artimieji. ' Hetuvių partija. Buvo tokių suorganizuoti, jei neįsteng-

kurie tam įtikėjo, nes leidė- sim išmokti susiklausyti, — 
Tenka pasidžiaugti, jog tarpe buvo ir nuoširdžių niekas jų neišgelbės ir nesu- 

akademijos koras yra pada- žmonių. Deja... laikys iš anarchijos glėbio,
ręs žymios pažangos. Jau šiandie jau ir patiems ge Kas galėtų ir turėtų mūsų 
nesijuto to nedrąsumo ir ne- riausios valios žmonėms sun- visuomenę organizuoti ir pa 
nuoširdumo, kuris kadaise įtikėti, kad tas visų galų laikyti organizuotą, mokyt 
palikdavo dainas, tartum ne- į bendrintojas, didžiausias vi-1 ją susiklausymo ir palaikyt 
išbaigtas ir klausytojams šokiausios koalicijos šalinin- atsparią įvairioms blogoms 
neperduoda vo tos nuotaikos, Į-as įr grįežčiausias bet ko- įtakoms ? Tai mūsų inteh- 
kuri turėjo būti meliodijoj. Į kių partinių rietenų prieši-i gentų profesionalų pareiga, 

Taip pat sveikintina nau-1 ninkas bėra, tuo, kuo jis už- šventa pareiga.
joji jauna solistė — Adelė siangažavo būti. Ačiū Dievui, šiandie mes
Druktenyte, kuri, matomai,1 QaĮ būt, “Jaunimo” leidė- turim keletą organizacijų 
labai sumaniosna rankosna jaį pradžioje ir tikėjo gale- be^ inteligentinių pajėgų sto 
patekusi, nes turint galvoje gją visus galus subendrinti ka j®®® aiškiai jaučiame. Jei 
daininkės jauną amžių ir ir išsilaikyti nuošaliai nuo organizacijų šaukiamuose
nepatyrimą, teko tikrai nūs- bet kokio pasiskirstymo, bet šeiniuose .randam apie lO-lo

moduliaciją jei jie nuoširdūs buvo tada, inteligentų (be kunigų, ku
tai ir šiandie turėtų būti rių esti žymiai daugiau, nes

dainininkus, bent sau nuoširdūs ir prisi- j*e’ matyt geriau supran+a
balsu ope- pažinoti, kad jis atsidūrė ne savąsias lietuvio dvasininko

ruojama, lyg tai būtų Dievo ten, kur buvo norėta. _ pareigas) — netveriam 
dovana visus prašaukti, bet Sic transit gloria mundi!-- džiaugsmu. Vadinas, tai la- 
labai pamirštama švelniuo
sius muzikos tonus. To 
Druktenyte kaip tik ir mokė-

Pas mūsų 
mat, paprastai

STUDENTAI DIRBA..
bai retas ir nepaprastas rei
škinys, nors tai turėtu būti

A. L. K. Studentų sąjun- paprasčiausias įvykis. Argi
jo sumaniai išvengti 
SIC TRANSIT...

gos Chicagos kuopa, suren mūsų inteligentams neturi 
gusi pirmą lietuvių pasiro- rūpėti bendrieji visuomenės 
dymą — parodėlę Chicagos iš kurios jie kilę reikalai, 

Laidotuvės paprastai yra tarptautiniuose namuose ir arba, nejaugi jie jau tiek įą 
nemielos. Jos juo skaudės- ten pat suruošusi pirmąjį visuomenę praaugo, jog 
nės, kai laidojama ne asme- lietuvių suėjimą, šiuo metu jiems nebesuprantami jos 
nybės, bet principai (gal rengia pirmuosius savo šo- siekimai ar jos idėjos per
kartais ir ne visai nuoširdūs, kius. Šokiai įvyksta šį vaka- žemos? Nejaugi? Ar daug 
bet tai tik įtarimas). rą t. y. gegužės 23 d. Mar- mūsų inteligentų dalyvauja

Dar taip nesenai mūsų quette salėje (69-th & VVes- įvairiuose organizacijų susi- 
tarpe buvo laikraštis, kuris tern ave.) rinkimuose ir prakalbose?
vadinosi save nepartiniu ir Laukiama nemaža jauni- Kodėl? Kodėl gi nebūtų ga- 
skelbėsi tarnaująs tik jaunų- mo. Įima jiems dalyvauti ir įnei-
____________________________________________________  ti į jų tėvų sukurtas draugi-
terys pasakojasi viena kitai įvykius, kurie buvo prieš 30 jas gyvumo ir savo žiniomis 
ar 40 metų, bet taip, lyg jie būtų dar tik vakar įvykę. I patarti, padėti joms augti ir 
Su kokia karčia pašaipa ir nusistebėjimu pasakoja jos stiprėti? Tai ne tik galima 
apie vieną gerą savo pažįstamą, kuri tąsyk, Kalėdų me- — tai būtina. Tuo būdu jie
tu, gėrė arbatą su pienu.

Kai išėjau į koridorių, žiuriu — šalia mažojo valgo
mojo stovi kambarinė ir tyliai rauda, abiem rankom už
sidengusi veidus.

— Kas tau yra, Simą, ko verki? — klausiu aš jos ir 
noriu atitraukti rankas nuo veidų.

(Bus daugiau.),

suartėtų su visuomene ir 
savo patarimais galėtų jai 
padėti išsilaikyti.

Toliau. Organizacija jun
gia žmones bendram darbui, 
bendrai kovai ir tikslams,

(Pabaiga ant 6 pusi.)

JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 
arba šaukite CANaI 8010

Jr

PAULINA
Russian and Turkish Baths

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI — 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 
Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.

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.

J?

įij Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
(ii Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

-
ll

v

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

» t
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago
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NIAGARA FALLS, NEW YORK
Tėvų pasiryžimas

Po tokio sėkmingo Motinų 
Dienos baliaus, mūsų para
pijos vyrai užsispyrė paro
dyti, kad ne vien motinos,1 
bet ir tėvai yra visų myli-1 
mi. Tad birželio mėnesyje 
bus rengiamas didelis pasi
linksminimas pagerbimui 
“Fathers Day”. Visi vyrai' 
tam sumanymui vienbalsiai 
pritarė ir tuojau ėmėsi dar
bo. Jie duoda gražų pavyz
dį, nes visą pelną skiria pa
rapijai. Susirinkime dalyva
vo: D. Biekša, J. Jankaus
kas, J. Laucius, P. Buja, S. 
Urbonavičius, J. Jaruševi
čius. P. Žulys, S. Blaževi
čius, J. Zuckle ir J. Genys. 

Mirė
Geg. 15 d. mirė vienas se

niausių mūsų lietuvių, Jonas 
Birgėla. Kentėjo ilgą laiką, 
nes prieš kelioliką metų, iš
tikus nelaimei, jam koja bu
vo nuplauta. Giminių netu
ri. Gyveno pas pažįstamus. 
Lyg atjausdamas savo am
žiną kelionę, dieną prieš pat 
mirtį pasišaukė kunigą, at
liko išpažintį, priėmė šv. 
Sakramentą ir taip laimin
gai mirė.

Velionis buvo kilęs iš Nau
jokų kaimo, Skirsnemunės 
parapijos. Jau seniai kaip 
apleidęs savo gimtąją šalį. 
Labai gražiai pasielgė mūsų

High School lankėsi sekan
tieji: Elena Genys, Elena 
Sautkus, Doratea Sautkus. 
Eduardas Selašius, Joana 
Smistek. Birutė Stakniūnas, 
Matas Tūbinis, Rūta Jančiu- 
lis, Vladas Jančiulis, Povi 
las Zelionis, Vincas Zelionls, 
Elena Zykąs, Steponas Ma
ciulevičius ir Betty Corbin. 
Iš grammar school lankėsi 
M. Ardauskas, J. .Markelio-j 
nis, J. Tūbinis, L. Zelon:s.j 
M. Bagdonas.
Savieji prie savosios

Neužilgo klebonas ketina 
lankyti parapiją, raginda 
mas visus prisirašyti prie 
savosios bažnyčios. Esame 
lietuviai — laikykimės sa
vosios bažnyčios.

Svarbios prakalbos
Kalbės konsulas 
Daužvardis

MCSŲ INTELIGENTIJA IR 
MCSŲ VIEŠASIS 
GYVENIMAS

(Tęsinys iš 5 pusi.)

I IMIMMIlIlIHIMMnMMMN'll IIMMSIMIIHIMIMitMMMU

Žinios iš Lietuvos
— Okupuotosios Lietuvos 

meno reikalams valdybos 
prie komisarų tarybos vir
šininku paskirta “draugė” 
Mikalina NavikaiteMeškaus 
kienė. Ką ši “draugė” tur’ 
bendra su menu, niekam Lie
tuvoje neaišku. Tenka pa
stebėti, kad Meškauskienė, 
neturinti jokio specialaus 
mokslo, po Lietuvos okupa
cijos buvo paskirta žemės 
tvarkymo departamento di
rektore, vėliau ūkininkams 
skiriamo laikraščio “Valstie
čių Laikraščio” (buv. Ūki
ninko Patarėjo) redaktore,

Springfield, Iii. — Šį sek
madienį, gegužės 25 d., 7:30 
valandą vakare bus labai’ 
svarbios prakalbos Eagles 
salėje, 401 North 6th St. Jas 
rengia sudėtinis komitetas, 
sudarytas iš SLA 275 ir loH 
kuopų, Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyriaus, LRKSA 
121 ir 295 kuopų, ir kitų or- Į 
ganizacijų atstovų. Princi-, 
piniu kalbėtoju bus Lietuvos 
konsulas Chicagoje Petras 
Daužvardis.

Konsulas su žmona atva
žiuoja Springfieldan Alton 
traukiniu 3:04 po pietų. Juo3 
stotyje sutiks komitetas ir 
organizacijų atstovai.

Visi prašomi susirinkti į į 
salę laiku, kad būtų gai.ma 
programą pradėti be jokių 
vilkinimų.

Kviečiame visus ir laukia
me visų. Sudarynime pim* 
ir gerą reprezentaciją. Pa- 
sirodykime, kad esame susi
pratę lietuviai ir geri patri-! 
jotai. Kvieslys,

— Totorių raidynas, arba 
alfabetas, turi 202 raides ii 
yra didžiausias pasauly. Lie 
tuvių alfabetas teturi tik 33 
raides ir tai sakom, kad di
delis. Bet pamėginkit išmok
ti totorių alfabetą.

parapijonai atlankydami a. 
a. Joną per tas dienas, kai| 0 dabar stai^a P^ersta 
gulėjo pašarvotas. Sestame' meno va-
nio rytą klebono atlydėtasu
į bažnyčią, kur atlaikytos
mišios. Palaidotas Sv. Tre- Subolševikintosios Lietu- 
jybės kapinėse. Per laidotu- vos laikraščiuose spausdina- 
ves patarnavo graborius Tu- mos telegramos, kurias im- 
bįnįg i poeratoriškasis Japonijos už

sienių reikalų ministeris Jo-

Liaten to

Tikėjimo pamokos vaikams
Sulig šios vyskupijos pa

tvarkymo, visi vaikai, Kurie 
lanko viešąją mokyklą, turi

sukę Macuoka pasiuntė Jose 
fui Visarionovičiui Stalinui 
Kaip ir pridera, raudonasis 
caras telegramose tituluoja-

PALANDECH’S 
YU60SLAV-1MERICD 

RADIO BROADGAST
B very Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION W HI P.
1480 IdlocyclM 

(Flrat Station on Your Dial) 

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

bet daug stipriau sujungia ir 
platesnį plotą aprėpia spau
da. Spauda geriausias gink
las bet kokią kovą kovoti. 
Jei bet kuri žmonių grupė 
įstengė aukščiau iškelti sa
vąją spaudą, ji kovą laimė
jo, nes daugiausia žmonių 
ją skaitys ir tuo pačiu persi
ima jos idėjomis. Ar galime 
mes drąsiai tvirtinti, jog 
mūsų, Amerikos katalikų lie
tuvių, spauda stovi žymiai 
aukščiau už mums priešin
go nusistatymo grupių. Abe
joju. Kodėl? Kodėl mes, ku 
rie sudarom lietuviškosios 
visuomenės didžiąją didžiu
mą, negalim aiškiai prašoki 
mažesniųjų grupių? Todėl, 
kad mūsų inteligentija per
mažai susirūpinus savąja 
spauda, permažai dvasinio 
turto į ją teįdeda.

Žinoma, čia reikia darbo. 
Bet ar nemalonu kuriam 
nors mūsų kai drąsai galim 
pasakyti, jog štai ir aš šį tą 
saviesiems daviau ir aš pri
sidėjau prie savosios tautos 
kultūrinimo.

Ir tik tada, kai visa mūsų 
inteligentija sukils didžiam 
darbui, kai ji įsitrauks į tą 
bendrą visuomeninį darbą, 
kai mūsų inteligentai tikrai 
taps lietuviai ir katalikai ti
kra tų žodžių prasme ir 
kai visa tai išsilaikyti lietu
viais ir katalikais — išmo
kys lietuvių visuomenę, tik 
tada Amerikos lietuviams 
nušvis skaistesnis rytojus, 
tada mes galėsim žengt pir
myn, o ne atgal ir tik tada 
mums nereiks dejuoti inteli
gentijos trūkumu, o jiems 
permaža visuomenės para
ma.

Šiandie visa mūsų inteli
gentija turėtų prisikelti nau
jam ir didžiam gyvenimui ir 
prikelti visą tautą J. Vaiva

MARCELINAS
AMBROSAJTIS

Mirė KPg. 22. 1941, 12:15 v. 
ryte, sulaukęs gilios ttenutvėa,

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Ra
seinių apskr. Amerikoje išgy
veno 55 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį l.ottie ir jos Seimų; t 
sūnus — VViilium. Victor, l’e- 
ter Ir Sylvester Ir kitų gimi
nių ir daug draugų ir pužja- 
tumų.

Kūnas pašarvotus namuose: 
6351 So, Troy St.. tel. HEM- 
lock 9C92.

Laidotuvės Įvyks Šeštad., ge
gulės 24 d. IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. balnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines

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

Nuliūdę:— Duk9.*, Kūucj Ir 
Giminės.

Ijiidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, tel. YARda 0781.

! Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

į 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! 

į dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina i 
dan" našto.

h.--* susidarys keletas į 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Under U. S Govt. Supervision

FED1 :and:
WINGS

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACK1EWICH, Pre*.

Į 4192 Archer Avenue
VIRginia Iltį

MMW>(((M((((S((((»(((»((*((((>(((((t(((((K»»>«(»>»C>MS((»(M((((l
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20/ ON SAVINOS 
/ū£ INVESTMENT!

Curręnt Rote
£ INVESTMENTS

Shore AccodMs

ftABY, m. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOUAI

KELNER - PRUZIN
VariaaalM PaUiMvisu* — Moterį* patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

kartą j savaitę susirinkti mas "Jo Ekscelencja ponas 
sa vo parapijoje tikėjimo pa- Stalinas.... 
mokoms. Mokyklos pirma
dieniais mokinius atleidžia 
visą valandą anksčiau. Už 
tas pamokas gauna požy
mius — kreditus kaip ir iš 
visų kitų pamokų, dėstomų 
mokykloje. Geg. 19 d. visi 
sėkmingai išlaikė vyskupi-1 
jos prisiųstus kvotimus. Iš j

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perk rausto Bailina, Vežioja Anglį-
Kreipkite, prie-

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wcrth, III. Tel. Oak I,n«n 103-4-1 i

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv bead eolds, driving, winds, movies, 
elose work, late bours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

įNEWS FACTS GEORGE

RIC-HSRKON

MRTM0UTH
NORTH DAKOTA.

caaa
MARiTiHA

AGE 35-WElGH5 
200 LBS. LEAPED 
FROM A SECOND 
STORY WINDOW OF 
HER HOME -SCALED 
A FE MCE AMD RAN 
TW0 BLOCKS BEFORE 
DETECTIVES 
OVER TOOK HER.

1_

BIRMINGHAM,
ALA BAMA.

A CASKET TELEPHONE
BOOTH »S USED AT 
ANDP.EVJS PLACE, A 
LUNCHROOM OM 
THAT STREET /

. ModerniAkiausi Įrengimai

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty's Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPub ic 9202 
Mary Sūri lia, savininkė

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, KrikStynoma ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

IUAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir AEATAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIU LE VICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 
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. GROvehilI 0142

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 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. PULljnan 1270



Penktadienis, geg, 22, 1941
l DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rinkliavai West Pullmano
besiartinant naujienos

lems namas ir parapijos sa
lė. Palikdamas W. Pullma- 
ną kun. J. Paškauskas pa
rapiją paliko kuo geriausia
me stovyje.

baltieji gyventojai. Visos Gyventojų priaugi-
baltųjų žmonių organizaci- I
jos, klubai bei draugijos mas Chicagoj

dirba išvien, kad tas bilius 
būtų panaikintas. Todėl Pi-

Galutinėmis šalies vyriau 
sybės cenzo duomenimis,

Susirinkimai CLASSIFIED
Iš priežasties Kapin*ų 

Puošimo Dienos, Moterų Są
jungos Chicagos apskrities

Cicero. — Labdarių 3 kuo
pos viešoji rinkliava įvyks 
25 d. gegužės Ciceros mies
te. Tai gera proga lietu-

Visų Šventųjų parapija, 
Praeitą sekmadienį nau-i Roselande, birželio 8 d. ren- 

jas ŠŠ. Petro ir Povilo pa-lgia šaunų bankietą pagerbi- 
rapijos klebonas kun. My- ( mui kun. J
kolas švarlys po pamokslo dabrinio jubiliejaus proga

liečiu Klubas atsišaukia į1 praeitą dešimtmetį Chicagos susirinkimas šaukiamas vie 
visus lietuvius, gyvenančius mieste ir artįmuose «« na savaite anksčiau. Tad ir

viams pasidarbuoti prieglau- nuoširdžiai pasveikino visus Bankietas ir programa bus 
dos statybai. Visus kviečiam parapijiečius, parapijos dar' parapijos salėje. West Pull-

buotojus ir rėmėjus. mano lietuviai turėtų skait-
Po pamaldų parapijiečiai lingai bankiete dalyvauti.

taipgi sveikino naują klebo 
ną, linkėjo sveikatos ir Die-

<>i> \ \ \M \l 
\m:st mdl.ii:

Wo*t Siilėje purški mula: 
i 2-jų flrtų po 4 kanihiiritiM inūil- 
| niu nuliam, su 2-jų karų garuilziu;

1-X kumburių cottugu unt 50x125 
pp. loto.

Kreipkite*:
2210 So. I.eu\ill St. ai-lui 

šaukite: Tel. |-KO>|h<1 IO.i7jam
priemiesčiuose gyventojų susirinkimas įvyks šį penk- 
skaičius priaugo 134,371 a3 tadienį, gegužės 23 d., 8 vai. 
menįm vakare Šv. Jurgio parapijos

Chicago miestas su prie- į mokyklos kambary.
Kuopos, kurie*? pagamino 

mūsų organizacijos įvyk
stančiam seimui įnešimų, 
prašomos atvežti juos į šį 
susirinkimą.

Illinois valst., ragindamas
Paškausko si- protestus senatoriams

ir reprezentantams, kad jie 
nebalsuotų už šį bilių, kad jį 
visai panaikintų. Piliečių 
klubas dirba šiame darbe ir 
tikisi, kad turės savo atsto
vą Springfielde, jei pasiro
dys reikalinga, kai šis bilius 
bus įšauktas. Klubas turi 
savo tarpe narių, kurie turi 
gerą pažintį ir įtekmę val
stijos sostinėj.

Klubo susirinkimas

Bilietų galima gauti pas pa
rapijos trustisą S. Piktužį, 
12230 Green St. Tel. Pull. 
7382. Rap.

į talką, ypatingai mergaites 
ir moteris tą dieną pasišvęs
ti labdaringam darbui.

Praeitam Labdarių 3 kuo
pos susirinkime kun. J. Gri- vo palaimos naujoje vietoje
nius pranešė, kad turi iš *r parapijos reikalų tvarky- 
L. Vyčių 14 kuopos 20 mer- me-
gaičių, o kun. E. Abromavi-' ------------ {
čius pranešė, kad jis iš So-! Bal. 18 d. apie 30 vaiku- ... v. . . . ■ ■
dalicijos gavo 40 mergaičių, j &U priėmė pirmą šv. Komu- pjlieCIdl ūdrbUOJdSI 
Garbė mūsų jauniems kuni- Tvarka buvo pavyzdin- Į anu|:nL2- j-
gams! Garbė ir mūsų jauni- giausia. Matyt, mokytojos uPyliniVvS I

Marąuette Park

miesčiais turi 4,499,126 gy
ventojus.

Willkie kalbės 
Chicagoj

Naujai sudaryta "All-Chi 
cago Citizens Committee on

bus' America’s Crisis” organiza-

Alb. A. Poškienė, pirm.

PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 

kų jūm turite?
2 nauji mūriniui namai po 4 ir 

» kambarius; Ims atitari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų dienų. Kumluul 
gražioj vietoj prieš Marnuette l’ark, 
3007 ir 3011 \Vest 71st St.

Taipgi statom naujus namus Ir 
taisom senus aut lengvų išmokėji
mų. Apskuitliuvimas veltui.

Kas norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuetle Parko ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigia}.

CHAKLUS P. SI KO.MSKIS CO., 
6021 So. >Vi«t«-ni Avė.

Tel. KKITililic 3713 
Vakarais PltOspeel 1111

muįt Šv. Kazimiero seserys daug
laiko ir darbo įdėjo, kol vai- 

Labdarių 3 kuopa dėkin- tokios gražios tvar-
ga dvasios vadams, kurie

Itl ŪKAI.INGĮ VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojlmo truko. 
Atsišaukite 7-tų vai. ryte į 320 W.Roseland. — Suvienytų

Lietuvių Amerikos Politikos! į*Ul, st- 7" Mr« lr 3U,U
gegužės 25 d. Valdyba kvie- C13a P&kviete kalbėti Wen- Klubas 9 Wardo laikys mė-_________________________

dell L. Willkie Chicago Sta- 
diume birželio 6 dieną.

Pranešta, Willkie priėmė 
kvietimą.

čia visus narius-es ir kai
mynus atsilankyti. Visi gali 
prie klubo priklausyti. Klu
bas nėra partyvis. nesikiša 
į jokią politiką, tiktai rūpi
nasi apylinkės ir visuome
nės gerove. Kviečia visus 
lietuvius dirbti išvien, rū
pintis savo ir naujos kartos 
gerove.

nesinį susirinkimą gegužės REIKALINGAS VYRAS TRIO 
DARBUI

27 d., parapijos svetainėj, 8 Reikalingius darbininkus ant nklo, 
, , , . mokantis melžti. Krelpkities: l’ctcrvai. vak. Visi nariai kvie- ik-inota.-. b<>x 77. siimi- ij»ue, uis.visuomenes gerovei

Praeitam klubo susirinki
me daug kalbėta, kas reika

I
Po mišių prie bažnyčios 1 linga visiems, ar jis yra na-

kos išmokė ir prirengė.
atspausdino laiškus visiems
Cicero klebonams, kad jie i
leistų rinkti aukas prie jų,, „ .. T -i Svarbu nusifotografavo.parapijų bažnyčių. Laiškus i °
išvežiojo mūsų jauni kuni
gai. Kuopa labai įvertina jų

vaikučiai su kleb. kun. M. mų savininkas, ar nuominin
kas. Vienybė yra svarbiau 
sias dalykas taksų už neju
dinamą turtą ir negrų klau
simu.

Klubas ragina visus namų

Bal. 17 d. Roseland Com
o—• r- — --- r - munity ligoninėje padarytapasišventimą. Rinkliavai de- » j r j

» . - , ,. • .... operacija Gen. Perednienei,zutes bus galima gauti sės- r J , . . , ,. . . . . , parapijos trustiso Jono Pe- savininkus, kurie proteata-tadienĮ popiet nuo 4 valan- _ I .... _ . _
dos, parapijos svetainėj, o{ 
sekmadienį nuo 6 valandos 1 
ryto. Visi darbininkai už
kandžio gaus parapijos sve-; 
tainėj, taipgi ir rinkėjos.

rednos žmonai.
Parapijos antras ir meti

nis piknikas bus liepos 27 
d., Vytauto parke. Iš anks
to prie šio pikniko ruošia-
masi. Visi kviečiami daly- 

Turintieji automobilius Vauti. 
prašomi tą dieną pagelbėti ________
išvežioti rinkikes į paskir
tas vietas. Iš anksto už tai 
ačiuojame. A. Valančius

Sodaiiečių iškilmes
Brighton Park. — Metinis

Švč. Panelės Marijos apvai
nikavimas ir naujų narių j

čiami atsilankyti ir atsives
.• i Parsiduoda mūrinis apartam.ntas,ti naujų narių. Po susirin- įq detų ,r 3 krautuvės, Geram »to- 

kimo bus šurum Burum.
Valdyba

PAKSIDl ODA DIDELIS NAMAS
Parsiduoda mūrinis apartamentas.

Automobilis smogė
Calumet City arti Penn- 

sylvania geležinkelio iš
. , ~ State gatvės smarkiai va-John D. Simans .. . 7 . ,, ziuojant pusisuko automobj 

lis ir smogė į stulpą.
Žuvo važiavusieji du vy

rai: Paul S. Evans, 35 m., 
ir Robert Arnold, 25 m. Abu 
iš Chicagos ir abu plieno 
fabrikų darbininkai.

Kviečiame į pikniką
So. Chicago. — Geg. 25 d. 

vo per klubą ar Cook Coun-livyks šv- JuozaP° parap. 
ty Civic Club, mokėdami metinis piknikas Vytauto
1935-36 taksus, priduoti klū- Parke- 
bui tų metų taksų kvitas Mfls1 nauJas energingas 
(rasites). Tada greičiau gar.1 kleb' kun' V' Cemauskas, ko
site savo pinigus, kurie pri mitetas ir Pa™PU°nai, ren- 
klauso iš miesto, ar apskr.

Dabar valstijos legislatū
ŠŠ. Petro ir Povilo para- roj yra bilius, kurį įnešė

pi jos mokyklos mokslo me
tų užbaiga su gražia prog
rama bus birželio 15 d., pa
rapijos salėj.

Birželio 8 d. Visų šventų-

Chicago politikieriai. Bilius 
yra H. B. N. 44 žinomas 
kaip Chicago College Bill. 
Jis neneša nieko gerų pilie 
čiams, tiktai padidina tak
sus ant nejudinamo turto 
daugiau kaip $2,000,000 kas 
met. Mums daugiau taksų 
nereikalinga, nes ir dabar 
esame aptaksuoti iki kaklo.

nori tą bilių

jų parapijos klebonas kun.
Jurgis Paškauskas švęs ku- 

Sodaliciją priėmimas įvyks nigystės 25 metų jubiliejų, 
pirmadienį, gegužės 26 d. Kuo ne pusė tų 25 metų ir 
Marijai apvainikuoti išrink- pačias jauniausias kunigys- Politikieriai 
ta “Vainiko Karaliene” — tės dienas yra praleidęs ir pravesti. Bet taksų mokėto- 
Ona Baranauskaitė, o jos daug veikęs ŠŠ. Petro ir Po- jaį to nenori. Klubas ragina 
garbės palydovės šios soda- vilo parapijoje, West ,Puli- namų savininkus, taip ir nuo 
lietes: Marijona Gudaviciu- mane. Kleb. kun. J. Paškaus- mininkus siųsti protestus 
tė, Valerija Kraučiūnaitė, E- kas atvykęs į West Pullma- valstijos senatoriams ir re-
Iena čapaitė ir Joana Jur- Dą rado tik bažnyčios mūrą, prezentantams _  laiškais,
kevičiūtė. i ° bažnyčioje altorius-suo- telegramomis reikalaujant,

Sodalicijos mėnesinis su-! 1U?' Jam klebonauJant Pir kad nebalsuotų už tą bilių.
miausiai įrengta parapijos Taipgi yra kitas biliub
mokykla, nupirkta bažnyčiai vaistijO8 senate N. 33 žino- 
varpas, įtaisyta vargonai, mas kaip negrų biliuB Neg. 

Genovaitė 2elnytė| pastatyta mokytojoms sese- rai jau keiįntas metas dar- 
—-------- —™' . ■ - i buojasi, kad būtų panaikin

sirinkimas įvyks birželio 3 
d., mokyklos kambaryje.

JJFE’S BYWAYS

vusius parapijonus, bičių-; 
liūs, draugus ir pažįstamus ! 
į pikniką. Rap.!giasi svečius gražiai priim

ti. •
Virtuvėje B. Vasiliauskie

nė su pageibininkėmis ga-1 
mins gardaus užkandžio. So.
Chicago moterys yra žino-, 
mos virėjos. Prie staių pa-'
tarnaus šv. Teresės sodalie-’i no snolies, no lnjectiona Just Ustefeu.

I pleas»nt tablets. The rapid. dellghtful p*i-tpo n hllfpfp nnrHlirtflifl Sv 1 Itatlve actton commoniy helps nature brinaO DUiete uarouosis »V. weIcome sieep_» -Ood-send.” A prlnted
T7__ , i_ guarantee wrapped around each pnckaac ofvardo dr-jos nanai, ir ko- J Mendaco lnsures an lmmediate rrfund of

1 the full cost unlosa you are completely sat-
lsfled. You have everythlng to gain and

Aslhma Muciis
(oughing, Gasping

Thanks to * Doctor's prescrtption called 
Mrnda<-n. thousands now palllate terrlble re- 
Currina attaeks of choking. gasping cough- . bif. wneezlng Bronchlal Astnma byhelplng 
nature remove thlck excess mucus. No dopes,

Icas

I vyj. Raudos neša $500 j moiiesj. 
I Parduos pigiau už morgiėius. Atsi
šaukite: Mi-s II. laikas, Metropoli
tan State Rauk. I.ea\it( Si. and 

j Cerniak Komi. Clileago. III.
PAIEŠKOMI

Marąuette Park Liet. Am. --------
Piliečių Klubo mėnesinis su- ti į susirinkimą; taipgi bus 
sirinkimas įvyks sekmadie- pakeltas taksų klausimas.
nį, gegužės 25 d., 2 vai. po į Valdyba
pietų, parapijos svetainėj.' ________________
Visi nariai malonėkite atei- f

______________________ PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

UŽSISAKYKITE DABAR
$8.75 Tonas

PETROLEUM CARBON COKE 
Kainos nuli pakilti be jokio 

pranešimo
A. IGNATAVIČIUS

1514 S. 48th Ct. Cicero, III.
Tel. Cicero 3708

Išvcžiojame po visą Chicagos 
apylinkę

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

Cnu-S . . .
v/no -Cu-m-V S'A'f 

’ PO V/E £AT ? ’ Ci Rjus -Tmat- 
VIeich 185 T-o-B. 
AHP IMSlST OM 
irTTlHC. Oti Youn 
XAF AWP CoOiMO<TAkKi

Gals - v/ho a«- Hakp Boiun? , Al ve
i M THE AAUEY, 

eatveas VOTM a KN1TE 
Buf-mkuT on

txxix •

r
ClPuS-VUMO CoNFiPE ALk ABout TU EI T? IciVE AEEAlRS VI IT H RktrM , 
Tom.pick anp kaukt; '

CoG-i ViUO TELA'VbO' 
*ThET PoU'T" K'S-S AiX
B°VS THAT :

C i RLS VJHO- CAU. ŪK 
DurimcTme Busicet 
HOUR OF THE RAV To AS< .
|F VOU'KE -STlEL 
HTVLE T>ATWKlHS ’

C-iVO-S- ViHO 
Axv*A-t< MEVT> NE*/ 

<wrr-r i n-A . rruooi- To<X5.Ci-ovEV,
CiRi_s-ujho XTE^" Tutcoat»-oK 
•PROV It»i HC Tfau ha*X. v/mat HAdC Yau ’A ooon-Stfin Cdat-anp

lILk CET BACK 
B E Fo iv E- 

3 A-M.

J

mitetas. Bus laimėjimų, įvai-
_ . , - „ , . . baeit giiarantee so got Menirūmo. Jaunimas galės šokti i druaLst tod*r $or oniy aoc. 

ir linksmintis prie smagios 
Hal Eberts orkestrus.

Kurie dar negrąžino lai
mėjimo knygučių, prašomi 
tai padaryti kuo greičiau
siai, nes reikia viskas su
tvarkyti.

Kviečiame biznierius, bu-

nothlng to lose under thls posttive money 
' "* daro Irom your

PLATINKITE “ DRAUGI

tas kaip dabar yra žinomas 
“restrikšion”, sulyg kurio Į 
jie dabar negali apsigyven
ti. kur nori. Jie nori tą res- 
trikšiną panaikinti taip, kad į 
galėtų gyventi kur tiktai no- 
ri. Tas atsilieptų į namų sa
vininkus, nes praeitis rodo, 
kad kur tiktai negrai apsi
gyvena, ten namai ir žemė 
palieka be vertės. Tuo yra 
susirūpinę visi Illinois valst.

A L L MAKIS - NIW • h. RIBUIIT

TYPEWRITERS
ABDING MAC! A ( S

— SMAll MONTMIY rATMCMTt — 
AU MAKM

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED

RiaVHTt (AMV HIW-OMMNI •••OANTN+ CTAD tymwritir COMPAMY
■OMU C. •OIMUMT. Mm 

IH W. MAMOM (T.
P h o n e DEAR'OPh P A d 4

I

WHOLESALE
LIQUOR

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

r
THTIMATIl-FllII-.4aMMiT.AnOM 1

CONRAD
FotogTafas

Studija (rengta pir
mos rūšies *u mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hoilywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuota*.

420 West 63rd Street
Te4.: Biznio - FN (Hewood 888S 

Res.: - ĖKGlewood 5840

PIRM NEGI ČIUKSITE
MATYKITE MUS!

niOftlAt SIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDfIO RKIKMf>:NŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Flnanauojame namų pantai y mtj ar 
patiilayoii). — Nieko jniokflti — 3 
metai Uitnokėtl — Apkainaviman 
dykai.

Lictrivls Tania vėją*
Staaiey I,ltwlaa« — VeSėJa*

Carr-Moody lunber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

ĮSTAIGA

N. KANTER, Sav.

ISvežloJa me 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

DIMNG ROOM SETS — PAK
LOK šETS — UEDKOOM SETS 
— RŪGS — KADKJtt — KE- 

nUGEKATOKS — WASHEIIS — 
MANGELS — STOVĖS.

Ali Nationally Advertiaed Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS* Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

H. Rajenrski 
“Sborty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BIIICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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GARFIELO PARK LIETUVIŲ PASELPINIO KLIUBOPIKNIKĄ^ Įvyks Sekmadienį, Gegužės (May) 15 dieną, 1941
— ISLAIMĖJIMAI _ ŽAISLAI — PASILINKSMINIMAI —

Šokiams Grieš Populiari PAUL EITMANT'O Orkestrą
Gražiame SUNSET PARKE i Lemont, Illinois 0

Visi Lietuviai, Ypatingai Jaunimas, Nuoširdžiai Kviečiami! |
B*T‘2S<T,3B’:,2S*5SiX‘22tT*^S’T*2E’TT2B,>22’T,2B,>2»:iJ

Praneša, kad dar prieš vasarą 
bus padidinta pieno kaina

Paskutinių dienų įvykių j 
stebėtojai pareiškia, kad ar
timoj ateityje, dar prieš va
sarų reikia laukti pieno pa
brangimo Chieagoj.

Pieno kompanijos padidi
no atlyginimą pieno išvežio 
tojams. Tuo būdu jiems rei
kės išleisti per metus vienas 
milijonas dolerių daugiau. 
Kompanijos šių išlaidų ne
mokės iš savo paprasto pel
no. Jas surinks iš pieno var
totojų. Kiekviena didinama 
kaina yra nauja našta ne 
kam kitam, kaip tik varto
tojui — visuomenei.

Wanzer Milk kompanijos 
galva H. Stanley Wanzer sa
ko, kad kiekvienas pieno 
biznio departamentas arti
moj ateity turės patikrinti 
ir keisti kainas už pieninius 
produktus.

Kad išsilaikyti biznyje, 
sako Wagner, prekėjai bus 
priversti didinti kainas. Pri
statomas pienas brangesnis 
ir darbininkams mokamas 
pats didžiausias atlygini 
mas. Gamybos kaštai didėja 
visomis pusėmis.

Sako, laikas mažin-i Mayoras nori 
ti šelpimą

Ix?o M. Lyons, Chieago 
Relief administratorius, pa
reiškia, kad dabar yra ge
riausias laikas mažinti be
darbių, jų šeimų ir kitų as
menų šelpimą.

Anot jo, pramonėse d?r- 
bas gerėja ir sveiki šelpia
mieji gali jau gauti darbo 
jei ne vienur, tai kitur. Per 
tiek metų šelpiami daug šel
piamųjų atprato dirbti ir 
norėtų, kad šelpimas visiems 
laikams pasiliktų. Reikia 
juos įsąmoninti, kad taip 
negali būti.

miestinių bonų
Chicagos mayoras Kelly 

nusprendė kreiptis legislatū- 
ron autorizuoti Chicagai iš
leisti miestinius bonus iki 
17 milijonų dolerių be pilie
čių referendumo. Miestui rei 
kia fondų apmokėti užsitę- 

; susias įvairių rūšių sąskai- 
i tas.
I

Finansiniai specialistai 
peikia šį mayoro pasiry- 

! žimą.

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

3// /neri&a

/au&e

BRITŲ SU VOKIEČIAIS KAUTYNES UŽ KRETĄ

\
Sudo Bay, Mtod 

For Bririati A 
itlond's boaf 3«

L s
CONNECTICUT

Fop.: 345,150;
160 mi. long; 7’/i 
to 35 mi. wid«

Copa 60 mika 
to nooreat

Sūdo Bay, ittod oa boaa 
Hoot, ia 
ne Ho^ogo 
, r

’r f5?**

CRETE
\Armyra

phinan'T'T
Salino ' ?V/hite Mts at7. .. -Mt. Ida 

.JflChTMK ■ •’SphakK fe

Cop< Krio

*4**' 'kaeaaaa'^Miloto 

d? ‘Nicai

Mediterranean beo

Esporta: olhros, 
olrve oil, grapos, 

rotains, w»na, toop

GAVID0X

Mesiara Bay 

Copa Lėtino
itifitM

Birthpfece of 
Ztus, legonJory 
king of tka goda

42B0 H ml-Y/ei'

Comporotiv* A raa 

C R ET E

3330 h- m‘-

OIA
60 milas ta 
Dodaconaao 

Islandą (lt.)

Mirobtlla

Srtio

VA VN Loįtįl Mt,. Hiaropotro' ' 
i -J- Vtono ___..

s
SAIDAKONIS

o r Brifith Novai 
BawQ Air Bases

450 milas to 
Aleundrio

Stale of Mile?*

0 25

('‘Draugas” Acme telephoto)

Kretos salos grafiškas žemėlapis. Saloje vyksta kruvinos kautynės. Kreta palygina
ma (dešinėje viršuj) su Connecticut valstybės apėmiu.

Demokratai legis
latūroje pakrikę

Illinois legislatūroje demo 
kratai atstovai neturi vie- 

' ningumo priešintis guberna- 
j toriaus Green taksų progra
mos įvykdymui. Balsuojant 
dalis demokratų, ypač Cooko 
apskrities atstovai, dedasi 
su respublikonais atstovais.

Žinovai šį demokratų pa
krikimą aiškina tuo, kad 
Cooko apskrityje (ir Chiea
goj) demokratų partijos re 

(žimas yra reikalingas guber
natoriaus paramos finansi
niais klausimais. Ir, štai, ta-

Pirmadienį bus
pardavinėjamos
aguonėlės

Britai viliasi U. S.

Ateinantį pirmadienį Chi
eagoj bus Aguonėlių diena 
Dirbtinės aguonėlės bus par 
davinėjamos miesto gatvėse l neįVyię8 
tagavimo būdu. Surinkti 
fondai bus suvartoti palie
gusiųjų karo veteranų nau
dai.

Iš Anglijos atplaukusio į 
Chicagą norvegų prekinio 
laivo “Ornefjell” įgulos na
riai pasakoja, britų visų kla
sių žmonės meldžiasi, kad 
J. A. Valstybės neįsiveltų 
karan ir viliasi, kad tas

Britai tvirtina, kad jei 
Anglija gaus iš Amerikos 
ganėtiną paramą karo reik
menimis, ji be Amerikos įsi- 

Aguonėlėmis tagavimas kišimo nugalės Vokietiją.
kas metai vykdomas. /;Sako’ AngHja savo sal^ ap

saugai turi keturis milijo 
apmokytų karci-me glūdi visa demokratų 

pakrikimo paslaptis.
nūs gerai 
vių.

Oiesterfield

Rūkytojai visur mėgsta ių 
VĖSESNĮ, LENGVESNĮ, GERESNĮ SKONĮ

Su laukų mylėtojais per visą šalį, 
Chesterfield neturi sau panašaus 
kaipo pilnai patenkinantis cigaretas 
... jie visada Vėsiau-Dega, Aiškiai 
Lengvesni ir daug Geresnio-Skonio.

Chesterfield*s tikra kom
binacija pasaulio geriausių 
cigareto tabakų yra svar- 
biausia priežastis jų vis- 

augančio populariškumo.

Copyngbc 1941. Liogitt & Mybbi Tobacco Ga.

mu
X Povilo Šaltimiero radi

jo valanda rengiasi prie pa
triotiško parengimo sekma 
dienį, gegužės 25 d. po pie
tų Marųuette parke prie Da
riaus-Girėno paminklo ir 
kviečia visuomenę gausingai 
atsilankyti. Tai bus “Pilie
tybės Dienos” paminėjimas.

X Amerikos Lietuvos Ta
ryba užvakar vakare pasiun
tė Prezidentui Rooseveltui 
telegramą prašydama, kad 
p. O. Norem būtų kviečia
mas ir toliau pasilikti šio 
krašto pasiuntiniu Lietuvai.

X Birželio 28, 29 ir liepos 
6 d. Comiskey Park ir Wrig- 
ley Field rengiama metinis 
Chieago policijos “fieid 
meet”. Visas pelnas skiria
mas našlėms tų poliemonų, 
kurie žuvo nuo piktadarių 
eidami savo pareigas.

X Ievą Rudienę patiko 
nelaimė. Važiuojant gatvė- 
kariu nežinia kaip pro at
darą langą įlėkė gabalas 
kieto molio ir pataikė į aki
nius. Stiklas trūko ir sužei
dė akį. Randas gydytoje

priežiūroje, o apie akies tik
rą stovį negali pasakyt. I. 
Rudienė yra žymi Brighton 
Park veikėja ir ARD 6 sky
riaus pirmininkė.

X* Cicerietės Zanevičiūtės 
su svetimtaučiu vestuvės į- 
vyko praeitą šeštadienį. P. 
Zanevičienė dabar liko vie
na, nes abi dukterys ištekė
jo. Praeitais metais ją pati
ko nelaimė: langas ranką 
sužeidė. Dar negali dirbti.

X Marijona Sadauskienė 
šiomis dienomis sunkiai su
sirgo. Ji yra ilgametė Brigb
ton Park gyventoja.

X Anzelmas ir Agnietė 
Kudulial, Knox, Ind., prie 
Base Lake ežero turi gražų 
modernišką vasarnamį. Pra
eitą sekmadienį būrys eks
kursantų padarė “grand o- 
pening” vasaros sezono. Pa
silinksmino ir gražiai pralei
do laiką. Pasinaudodami 
proga, M. ir S. Ališauskai ir 

į Karobliai (bulvariškiai) už
sisakė trims savaitėms atos
togų.

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

PR. PETRAS 
VII. EISIS.
Atstovas

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-1820 

Home Office: Nevvark, M. J.
RFSTDEN't'T.TA •

5922 W. Roosevelt Rd. 
Phone: Austin 1175

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

RED—ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

I Pirmas u žtepi mas su stebėtinu 
J ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau 
į sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 

Kalvos Ir tuojau pradeda sugijl- 
nią jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vals-

_____ .ŽEMO

PASKOLA
NUO 5 IKI 20

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tet: CANAI, 8887 
Mokame Sy2% Dividendų 

Ben. J. K&zanauakaa, Sec.

T$1,000,000.00 
VIRA ~ ’

ČIA GAUSI 
greit, leng
vais išmo- 
loėjlmaiis — 
METU.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namas, nes:]
1. Sutaupysite 40% kūro;
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!

Parflplname F.H.A. Pankollntmna 
ar UmokėjlmiM.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų| 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
WarahooM: 9401 So. Stony bland Ava, Uu

noNBf« DOCK WOpL
CoAMBOAOB

Fimoui Iksotioo Boaom

♦V

Hieer OuiiB 
Mamhvnr. Com.—7 B. tva

tu VB 9fcOB 45l« MB Omk ft


