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SUOMIJA
Sunku buvo tikėti, kad 

Rusijos-Suomijos karui pasi
baigus būtų pasibaigusios ir 
Suomijos nelaimės. Tuojau 
po karo Suomiją palietė at
sistatymo problemos, nes ka 
ro suanikino daugelį miestų 
ir tūkstančius žmonių paliko 
be pastogės.

Be to, reikia nepamiršti, 
jog iš rusų okupuotosios, 
taip vadinamosios Karelijos 
respublikos, iš komunistų 
rojaus į neokupuotąją Suo
miją atbėgo tūkstančiai ka
ro pabėgėlių, kurie dar la
biau naštą pasunkino, ku
riais reikėjo pasirūpinti.

NAUJI PAVOJAI
Tai buvo tiesioginės karo 

pasėkos, kuriomis tačiau 
Suomijos nelaimės nesibai
gė. Virš Suomijos nuolatos 
kybojo galimo naujo karo 
baubas.

Niekam nepaslaptis, jog 
Vokietijos-Rusijos sutartys 
nėra pagrįstos teisingumu ir 
nuoširdumu. Tai būtinumo 
sutartys. Vokiečiai, kurie pa 
dėjo bolševikams užimti Ma- 
nnerheimo apsaugos liniją, 
bet kuriuo patogiu momentu 
ne tik gali, bet tikrai pradės 
ofensyvą prieš savo buvu
sius bendrus ruošiant didįjį 
sąmokslą prieš pasaulį.

GALIMYBES
Šios karo galimybės dar 

labiau padidėjo, kai Hitlerio 
legijonai įsigalėjo Balkanuo
se, kuriuos Rusija visados 
laikė, tartum savosios vals
tybės neoficialiąją dalimi. Ir 
štai paskutinieji pranešimai
iš Maskvos kalba apie vo
kiečių kariuomenės ir tankų Chicagos arkivyskupas 
pasirodymą Suomijoje. Taip
pat komunistų, šaltiniai pra, koje padidėjusiam moraliam 
neša, jog Rusija sustabdė ka I susmukime, visuomenės ner-
ro reikmenų tranzitą.

Tai reikšmingi praneši
mai, bet jų tikrumu ir reikš 
mingumu ateities įvykiams 
labai sunku tikėti, nes tai 
jali būti tik paprastas ges
tas pasaulio akims apdumti.
Tokiais šposais rusai ir vo
kiečiai jau pasirodė anks
čiau. Užtenka prisiminti 
Lenkiją, Pabaltį, Romuniją,
Bulgariją ir kitas vietas.

KARO ĮTAKA
Paprastai į karą žiūrima 

su pabaisa, nes prisimena
ma gyvybės aukos karo lau
kuose, karo nuterioti* kaimai 
ir miestai. Tačiau karo pase 
kos labai aiškiai jaučiamos 
daug plačiau. Jis paliečia ir 
tuos kraštus, kurių vaikai 
dar nekovoja kovų laukuo
se, kur karas oficialiai dar 
nevyksta.

Šio karo pasėkas jau aiš-' ts nuo karto neskaniai jomis 

kiai galima jausti ir Ameri* atsirūgsta.

Daugiau Laivu Anglijai!
SENATUI PATIEKTA PRAŠYMAS 
2,000,000 TONU PREKYBINIŲ LAIVU

Dėl laivų trukumo nespėja 
gabenti gaminių Anglijai

SV. KAZIMIERO KAPINĖSE NAUJAS 
KAPAS ILGAMECIUI DARBININKUI

Palaidota a. a. Kun. A. Skripka 
40 metų kupinų sunkaus darbo

Reguiem aeternam

CHICAGO, gegužės 2 d. —
Vakar vakare velionio kun.
Aleksandro Skripkos kūnas 
perkeltas iš klebonijos į šv.
Kryžiaus bažnyčią, kur at
laikyta gedulingosios pamal
dos.

Pamaldas atlaikė kun. A.
Baltutis, deakonu buvo kun.
J. čižauskas, subdeakonu — 
kun. A. Martinkus.

Liūdesio valandai pritai
kytą pamokslą pasakė kun.
A. Briška.

Pamaldose dalyvavo gau
sus būrys parapijonų ir toli
mesnių parapijų lietuvių, ku 
rie a. a. kun. Skripką gerai 
pažino.
Laidotuvės

Iškilmingos kun. A. Skrip
kos laidotuvės įvyks šį rytą 
10:30 vai. Laidotuvėse, tiki
masi, dalyvaus nemažas 
skaičius lietuvių kunigijos ir 
plačiosios visuomenės. SANTOS, Brazilija. Vo

Vakar į laidotuves atvyko kieti jos krovinių laivas, pra- 
iš W. Virginia velionio drau- sPrukęs pro Anglijos bloka-

gas kun. V. Slavynas ir kun. 
J. Shlikas iš Sheboygan, 
Wis., prel. kun. J. Ambotas, 
ir kun. Liubauskas.

Laidotuvių dieną gedulin
gąsias mišias atlaikys velio
nio pusbrolis kun. Kazimie
ras Skripka; deakonu bus 
kun. Juozas Skripkus ir sub
deakonu — kun. A. Statkus;
ceremonijų magistru — kun. grijos karo komendantas įsa 

kė iš okupuotosios Jugosla
vijos dalies iki gegužės 28 
dienos išsikraustyti “visiems 
serbams, montenegriečiams, 
čigonams, žydams ir jų ai
niams, kurie nebuvo Vengri
jos piliečiais prieš 1918 m. 
spalio 31 d.”.

Katauskas.
Arkiv. Stritch laidotuvėse 
Pamaldose dalyvaus ir J. E.

Sa-

vifigume ir nepastovume, 
šiandie Amerikoje jau la

bai retas tebeplanuoja toli
mesnei ateičiai — gyvena
ma diena dienon, visam kra
šte ryškiai jaučiamas nėr 
vingumas dėl neaiškaus ry
tojaus ir kriminalinių nusi
kaltimų nuošimtis aiškiai pa 
didėjęs.

KONSOLIDACIJA
Buvo tikėtasi, jog po ko

munistų okupacijos Lietuvo
je pas mus Amerikoje įvyks 
stebuklas — Amerikos lietu 
viai, nors ir pavėluotai, su
pras bendrojo darbo reikalą 
ir štai per vieną naktį iš
augs taiki ir nuotaikinga 
lietuviškoji šeima.

Deja... stebuklas neįvyko. 
Lietuviškosios visuomenės 
vadai vis dar prisimena se 
nąsias skriaudas ir dar kar-

muel A. Stritch. Kapelionais 
prie J. E. Arkivyskupo bus 
kun. I. Albavičius ir kun. J. 
Paškauskas.

Paskutinįjį bažnyčioje 
prie a. a. kun. A. Skripkos 
karsto pamokslą pasakys 
kun. A. Linkus.

Apeigų metu prie šoninių 
altorių mišias laikys kun. A. 
Deksnys, kun. A. Valančius, 
Kun. V. Kviečinskas, ir kun. 
M. Švarlis.

Pasaulyj

KAIRO. — Karinių sluog- 
snių pranešimų, Graikijoje 
vokiečiai kovose prieš grai
kus ir anglus paaukojo 75,- 
000 savo kariuomenės.

dą, iškrovė savo 
Natai uoste.

krovinius

SANTIAGO, Chile. — Pre 
zidentas Pedro Aguirre Cer- 
da pasiuntė Hitleriui telegra 
mą linkėdamas geriausio pa
sisekimo.

BUDAPEŠTAS. Ven-

LONDONAS. — Darbo 
Ministerija įsakė visoms mo
terims, gimusioms 1919 me
tais šeštadienį užsiregistruo
ti.

Anglai atakavo 
Nacių bazes

LONDONAS, gegužės 1 d. 
— Anglijos aviacijos stiprus 
bombanešių skvadronas vi
sas savo atakas sukoncentra 
vo ant Vokietijos laivyno ba
zės Kiel.

Aviacijos ministerijos ko
munikatas praneša, jog taip%
pat bombomis apmėtyta Ber 
lynas, Hamburgo industrinis 
centras ir Emdeno uostas.

Atakose žuvo viens s Angli 
jos orlaivis. • -

A. a. kun. Aleksandras Skripka, gimė Lietuvoje 

1867 m. mirė Chicagoje 1941 m. balandžio 27 d. Ame

rikoje išgyveno nuo 1902 m. J kunigus įšvęstas 1891 

m. Vasario 10 d. Šv. Kryži aus par. kūrėjas ir nuola

tinis klebonas.

IŠLAIPINTA IRAKE DAUGIAU
ANGLŲ KARIUOMENES

LONDONAS, gegužės 1 d. 
— Autoritetingi šaltiniai 
šiandie praneša, jog anglai 
išlaipino dar daugiau kariuo 
menės Basroj, Irake, nors 
Irako vyriausybė pareiškė 
protestą, kad Anglija netu
rinti teisės išlaipinti daugiau 
kariuomenės, kol anksčiau 
pasiųstoji kariuomenė dar 
tebėra krašte.

Tačiau šie šaltiniai pareiš
kia, jog šiam Irako protes
tui nesą pagrindo, nes An
gli jos-Irako patieks visą ga
limą paramą Anglijos ka

Prieš Churchillg
ir už taikų

LONDONAS, gegužės 1 d. 
— House of Commons posė
dyje šiandie parlamento ne
priklausomųjų darbiečių 
trys nariai patiekė rezoliuci
ją, reikalaujančią pakeisti 
esamąjį kabinetą “nacionale 
vyriausybe”, kuri “kreiptų
si į nacių pavergtas Europos 
valstybes palaikyti taiką, pa 
grįstą socialistine Europa”.

Rezoliucijoj pažymima, 
jog tai “kas įvyko Graiki 
joj, įvyko Norvegijoj prieš 
esamos vyriausybės sudarv 
mą” ir tai duodą suprasti’- 
pragaištingą karo vystimą- 
si”.

riuomenei, keliaujančiai pc. 
Iraką.

Anglijos ambasadorius 
Bagdade pranešęs Irako vy 
riausybei, jog šie anglų žy
giai pilnai sutinką su sutar 
ties nuostatais.

Pagrindinai anglai pirmut 
sius kariuomenės daliniut 
Irakan pasiuntė, kad apsau 
gotų turtingus aliejaus lan 
kus. Todėl galima manyti 
kad ši kariuomenė, padidėji 
vokiečių atakos ta kryptim.' 
pavojui, irgi pasiųsta tiems, 
tikslams.

Italų parašutninkai
užėmė salas

ROMA, gegužės 1 d. - 
Italijos karo vadovybė pra
neša, jog Italijos parašuti- 
ninkai užėmė Graikijos salas 
Cefalonija ir Zante. Kaimy
ninę salą San Maura užėmę 
fašistų sausžemio kareiviai.

Graikų batalijonas, kuris 
dar vis tebekovojo prieš ita
lus Korfu saloįe, vakar ture 
jo pasiduoti juodmarškinių 
legijonams.

Karo vadovybė taip pat 
praneša, jog Italijos torpe
diniai laivai atakavo Agė- 
jaus jūroje didelę grupę lai
vų. Torpedomis apšaudyta
kruzeris

WASHINGTONAS, gegužės
1 d. — Adm. Emory S. Land, 
Jungtinių Valstybių Mari- 
time Commission pirminin
kas šiandie kreipės į senato 
prekybos komisiją, kad būtų

Amerikoj

CHICAGO. — Chicagos ju 
goslavai šiandie, penktadie
nį vakare 8 vai., Pilsen Par
ko pavilijone šaukia masinį 
susirinkimą, šį susirinkimą 
šaukia United Yv.goslav War 
Relief komitetai.

•
WASHINGTONAS. — Sc- 

hatas pasiuntė į Baltuosius 
Rūmus įstatymą, kuriuo ski 
riama $1,515,000,000 729 lai
vų staybai.

HARRISBURG, — Pa. — 
John L. Lewis, United Mine 
YVorkers of America pirmi
ninkas, pareiškė, jog vyriau 
sybė negali tikėtis pilnutinio 
darbininkų bendradarbiavi
mo, kol su jais nebus taria
masi.

HONULULU. — Kanados 
pagalbinis kruzeris sustabdė 
Amerikos laivą ir paėmė ke
turis vokiečius lakūnus.

YVASHINGTONAS. — Sekr. 
Morgenthau pareiškė, jog 
Prezidentas Rooseveltas nu
taręs dalį pakraščių sargy
bos laivų perleisti laivynui.

•

YVASHINGTONAS. — Dvy
likoje valstybių nutraukta 
anglies kasyklų streikas. Į 
darbą grįžo apie 300,000 dar 
bininkų.

Maskva esanti 
pasirengus karui

MASKVA, gegužės 1 d. — 
Gegužės 1 dienos paminėji
mo proga apsaugo komisa
ras Timošenko pareiškė, jog 
Rusija yra pasirengusi su 
naikinti bet kuriuos “impe
rialistų” užsimojimus.

Šių demonstracijų Mas
kvos Raudonojoj aikštėj žiū
rėjo pats Stalinas, kuriam 
buvo paruošta speciali plat- 

' forma virš raudono marmu- 
, ro mauzoliejaus. Diktatorių 
supo politbiuro nariai.

atkreipta dėmesys į Prezi
dento Roosevelto įsakymą 
skubiai paruošti 2,000,000 to 
nų prekybinio laivyno “At
lanto kovai”.

Manoma, jog senato komi
sijoj ruošiama įstatymo pro 
jektas, pagal kurį Amerika 
galėtų paimti savo globon 
visus svetimšalius laivus, 
esančius Amerikos uostuose. 
Sakoma, jog pagal šį įstaty
mą būtų nusavinta Prancūzi 
jos $80,000,000 luksusinis ke 
leivinis laivas Normandie Tr 

kiti laivai, kurių tarpe jau 
paimtieji 69 Vokietijos, Ita
lijos ir Danijos laivai. 

Neužtenka laivų

Laiške adm. Land Prezi
dentas įsakė tuojau paruošti 
2,000,000 tonų laivų, kuriais 
nedelsiant būtų galima ga
benti “paramą demokrati
joms”.
“Būtiniausieji karo reikme

nys sukrauti uostuose ar lai 
komi dirbtuvėse”, pareiškė 
Rooseveltas. “Mes turime 
tuos laivus tuojau pristaty
ti”.

Šių žygių imtis Preziden
tą paraginę pranešimai apie 
Anglijos prekybinio laivyno 
nuostolius.

Į metus Vokietijos subma- 
rinai sunaikina apie penkis 
milijonus tonų Anglijos pre
kybinių laivų.

Tankeriai paramai

Šiandie senato komisija pa 
ruošė planus per kelias die
nas patiekti anglams 50 Ame 
rikos tankerių aliejaus lai
vų).

Visi Amerikos aliejaus lai 
vų (virš 5,000 tonų) savinin
kai kviečiami šią programą 
paremti.

Šie laivai nebūtų tiesiogi
niai perleidžiami Anglijai, 
bet jais bus gabenama alie
jus į šiaurinius Amerikos uo 
stus iš kur aliejus bus per
kraunamas į Anglijos laivus. 

U. S. Patroliai

Sąryšyj su kas kart didė
jančiu nacių pavojun šiauri
nėj Afrikoj ir Suezo kanalui 
kai kurie diplomatiniai sluo
gsniai spėlioja, jog Amerika 
gali pasiųsti savo karo lai
vus patroliuoti tuos jūrų ke
lius Indijos vandenyne, ku
riais gali būti gabenama 
Amerikos kroviniai Egiptan

Egiptan, kuris techniškai 
yra neutralus, Amerikos pre 
kės gabenti Amerikos lai
vais leidžiama.
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GEGUŽĖS 11 DIENĄ DETROIT! DIDELE DAINOS MENO ŠVENTĖ
i

TĄ DIENĄ DETROIT IR APYLINKĖS LIETUVIAI MINĖS "DRAUGO" - DIENRAŠČIO 25 METŲ JUBILIEJŲ
——————— 1------------------------------------------------------------------------------------ I --------------------------------- ------------------------------------------------ ■ ■ -----  ■-

Žymiausi Chicago menininkai: komp. A. Pocius, 
dain. Giedraitienė, dain. 0. Juozaitienė, grupė 
scenos mėgėjų-komedijantų Lietuviu svetainėj 
išpildys nepaprastu programą.
Visi laukia tos dienos.

Federacijai sumanius ren
gti tą nepaprastą vakarą, iš 
pradžių atrodė lyg haugu 
pradėti didelis darbas. Bet 
pradėjus skleisti plakatus, 
platinti bilietus, rinkti skel-,

Chicagos lietuvių artistų. 
Atsilankę tikrai nesigailės.

Per programą bus įteikta 
dovanos “Draugas" penkta
dienio metams jauniausiai 
ir seniausiai motinoms. Šo-

bimus, komisija visai kitaip kiai bus abejose svetainėse, 
pasijuto išgirdus profesijo- Programa prasidės 6 valan- 
nalų, biznierių ir visų žmo- dą. Prašomi nevėluoti, 
nių nuoširdų pritarimą. Dau Chicago8 mcnininkų pa-
gelis komisiją net sveikina, 
kad rengiama kas tokio žy
mesnio. Todėl visi nekant-

gerbimui geg. 10 d., šešta
dienio vakare, Yorba Hotel,* 
bus bankietas 8:30 vai. vak.

riai laukia į Detroitą atvyk- „ nor5tų dalyvauti, pra. 
atančių chicagiečių meninin- gomį jg anksto pranešti Fe-

mininkčms ir visiems, kas 
tik kuo prisidėjo prie iškil
mių, o chorui už gražų prog
ramos išpildymą.

Programa baigta Lietuvos 
himnu. Po to sekė pasilink
sminimas, šokiai.

Raporteris

Apiink pasidairius
Marytei Kaseviėlūtei, 

balandžio 15 d. brolienė Ma
rija Kasevičienė surengė 
“surprise bridal shower” sa
vo namuose. Susirinko gra
ži grupė artimesnių draugių 
ir pažįstamų. Linksmoje at
mosferoje, gausiai pavaišin
tos skaniu užkandžiu, daly
vės gėrėjosi su Maryte gra
žiom dovanom.

MINTYS APIE SPAUDĄ
Didžioji šių laikų galybė 

yra ne Hitleris, bet spauda. 
Šv. Tėvas Pijus IX yra pa
sakęs: “Mūsų laikais reika
lingesni tiesos skelbėjai 
plunksna, negu tiesos skel
bėjai sakykloje”. O Šv. Tė
vas Pijus X yra pasakęs: 
“Mano pirmtakiai laiminda
vo krikščionių karžygių gin
klus, o aš džiaugiuosi galė
damas krikščionies žurnalis
to plunksną palaiminti”.

T

kų. Daugelis žmonių kalba: 
“Eisime pamatyti Chicagos 
artistų". Linksma, kuomet

deracijos komisijai. 
Stasys Klapatauskas

Gegužės 24 d. Marytė iš- 
Genovaitė šidiškiūtė (Gie- tekės už Joseph S. Tolius, 

draitienė), Beethoveno Mu- Linkime jauniems daug lai- 
zikos Konservatorijos balso mės ir pasisekimo. Džiau-

profesijonalai, biznieriai duo' piJus Grybas ne tik patys mokytoja, žymiausia Chiea- giamės, kad Detroito jauni-
da sveikinimus, rezervuoja 
vietas ir vieni kitur ragina 
tame vakare dalyvauti. Visa 
eilė žymesnių žmonių jau bi
lietus įsigijo. Reiškia, geg. 
11 d., garbingoje Motinų 
Dienoje, Lietuvių svetainėj, 
W. Vernor ir 25-tos susi
rinks Detroito ir apylinkės 
lietuviai “Draugo” — dien
raščio 25 m. jubiliejaus pa
minėjime išgirsti žymiausių

remia “Draugo” jubiliejinį 
vakarą, bet dar savo pastan
gom gavo sveikinimą
Schmidts alaus bravoro.I operečių, dažnai dainuojan-

go lietuvių dainininkė (co- mas neištautėja, bet sujun- 
loratura soprano), vaidinu- giant lietuviškas šeimas dar 
si principales roles daugely veikliau rems tautos ir Baž-

nyčios reikalus.
Schmidts yra katalikas, daž
nai remia kilnius reikalus. 
Schmidts alus yra gero sko-J, 
nio. Nevartojama cukrus ir 
kitokie tukinanti elementai. 
Patartina visados reikalau
ti Schmidts alaus — bonko- 
mis, ar stiklais.

ti per radio ir dideliuose 
mūsų koncertuose.

Ona Mikužifitė (Juozaitie
nė), mezzo-soprano, viena 
populiarių dainininkių, pasi
žymėjusių Chicago lietuvių 
scenoje (operetėse ir kon
certuose), taip pat pagarsė
jus radio dainininkė solo ir 
duetu (žinoma Ona vardu); 
Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos choro atsižy
mėjusi solistė.

Spauda, tai minčių ir idė
jų kanuolės; tik toks yra 
skirtumas tarp kanuolių ir 
spaudos, kad kanuolės šū
vis pasiekęs taikinį užgesta, 
o spaudos šūviai negęsta; 
jie vis labiau ir labiau lieps
noja, toliau ir toliau siekia”.

Kultūringas žmogus šian
die negali būti be gero laik
raščio. Jei vieną dieną su
stotų ėję visi pasauly laik
raščiai, žurnalai, knygos, 
žūtų visa amžiais sukurta 
kultūra.

EAST SIDE
Jubiliejų atgarsiai

Bažnytinės iškilmės

Balandžio mėn. 27 d. pu
sė po dešimtos ryto prasi
dėjo procesija iš klebonijos Holbrook ir McDougall, 5 kė dovaną. Moterų Sąjungos 
1 vai vaRare jau buvQ pįlna 54 kuopos atstovė M. Vai-

Šimą bažnyčios ir prirengi- 
mą mokyklos vaikučių pro
cesijai.

Iškilmės salėj

Du automobiliai pilni 
menininkų atvažiuos iš Chi- 

Julė Medinienė įteikė svei-J cago į Detroit išpildyti ne- 
kinimus ir dovanas nuo: Šv. matytą, negirdėtą programą 
Jurgio parapijos choro, Mal-. “Draugo” — dienraščio 25 
dos Apaštalystės, Šv. Juo- m. jubiliejaus vakare, gegu- 
zapo ir Tretininkų draugijų, i žės 11 d., Lietuvių svetai- 

C. Y. O. atstovė E. Balkiu- n®Je- Garsas to vakaro eina 
tė pasveikino ir įteikė do- skersaL išilgai ir bilietai 
vaną. Nuo Sodalicijos atsto- kirpte tirpsta. Nelaukite pas- 
vė A. Juodsnukaitė sveikino kutinių dienų tikietui įsigy- 
ir įteikė dovaną. Federaci- ti, nes gali pritrūkti. Kaina 
jos atstovas P. Medonis pa- ^Oc, 75c, ir $1.00. 
sveikino ir įteikė dovaną.
Parapijos Rėmėjų atstovė E. Ivinskis, chiroprac-

Erdvi Veteranų svetainė Raubienė pasveikino ir įtei-, tlc Physician, 1687 Clark,

likacijos darbą. Abejų vei
kėjų detroitiečiams vardai 
žinomi, kaipo gerų, katalikų 
tarpe darbuotojų.

į bažnyčią. Celebrantas kun. 
J. B. Čižauskas buvo lydi
mas dvasiškių ir mokyklos 
vaikučių, kurie seserų Pran
ciškiečių buvo labai gražiai 
papuošti įvairiomis spalvo
mis ir darė gražų įspūdį; 
atrodė, kaip gėlynas.

Kun. J. B. Čižauskas lai
kė sumą. Diakonu ir sub
diakonu buvo vienuoliai ba
zilijonai. Kun. J. Lipkus bu
vo apeigų vedėjas, taipgi 
pasakė iškilmėms pritaikin
tą pamokslą, apibudindamas

publikos. Visi stalai buvo 
užimti ir dar kitą tiek tu
rėjo laukti, nes nebuvo vie
tų. 6 vai. atvyko celebran
tas su būriu svečių. Para
pijos choras galingai už-

čiūnaitė sveikino ir įteikė 
dovaną. Lietuvos Dukterų 
draugijos atstovė P. Ban- 
dzienė pasveikino ir įteikė 
dovaną. Chas. Stepanauskas 
sveikino ir įteikė dovaną.

kampas VV. Vernor, šimtams 
jau suteikė džiaugsmo, nes 
pagydo užsisenėjusias ligas. 
Dr. Ivinskas yra geras lie
tuvis, remia lietuvių reika
lus, dalyvauja įvairiose pra
mogose.

Estela Bukšaitė, gražia-t 
balsė dainininkė Šv. Jurgio 
parap. choro narė, kurį lai
ką ėjo vargonininkės parei
gas, puikiai valdo didelius 
Šv. Jurgio bažnyčios vargo
nus. Jos skambantis balsas 
ne tik girdįs bažnyčioj, bet 
dažnai suskamba įvairiuose 
parengimuose. Pasižadėjo 
dalyvauti “Draugo” jubilie
jaus vakare ir dar paragin
ti kitus.

Bloga spauda reikia lai
kyti visi laikraščiai, vistiek 
kaip jie vadintus, jei tik 
puola katalikų tikybą, jos 
tiesas, gyvenimą, pažiūras, 
valdžią, vyresniuosius, dorą 
bei papročius. Katalikas tu
ri kovoti su tokia spauda, 
nes tai aiškus yra jo prie
šas.

Su bloga spauda katalikas 
privalo kovoti, nes ji griau
na jo šeimyną. Kokie laik
raščiai lankys tavo namus, 
toks būsi ne tik pats, bet ir 
tavo žmona ir vaikai.

traukė “Ilgiausių metų!”, ^r* J* Jonikaitis pasveikino.
Toliau sekė muzikalė prog-l Sv- Jurgio ParaP‘J°3 mcr‘ 
rama. Duetą “žalioje lanko- gait8a |E- DailVdaltė)
je” padainavo A. Juodsnu
kaitė ir P. Medonis. Parapi-

kino mokyklos vardu, pasa
kydamas gražius linkėjimus,

Bloga spauda, garbindama 
taip vadinamą laisvąją mei
lę, kokią bedieviai mums 
perša, ardo šeimynos taiką, 
meilę ir ramybę. Ką dary
tum su tokiu žmogumi, ku
ris begėdiškai įsibriautų į 
tavo šeimyną, pradėtų Tar
šyti žmonai, arba vyrui, mei
liškus laiškus? Argi neim
tum lazdos vyti tokj nedorė
lį? Blogų laikraščių redak
toriai kas savaitę laikraščio 
pavydalu siunčia į namus 
tokį nedorėlį ir tu ne tik 
lazdos neimi, bet dar savo 
sunkiai uždirbtu centu re
mi — atlygini!

Prieš blogas knygas ir 
laikraščius mes privalom pa
statyti geras knygas, gerus 
laikraščius. Spauda yra ga
linga jėga ne tik blogiems, 
bet ir geriems tikslams at
siekti.

Šiemet “Draugas” švenčia 
dienraščio 25 m. jubiliejų, 
kurio paminėjimas Detroit 
įvyks sekmadienį, gegužės 
11 d., Lietuvių svetainėj. Tą 
dieną prasidės ir nepapras
tas “Draugo” vajus: už 1 
dolerį “Draugas” bus siun
čiamas per 10 savaičių. To
kio bargeno . dar niekad ne
buvo. Kiekvienas lietuvis ka
talikas turėtų pasinaudoti 
proga ir užsisakyti “Drau
gą” kasdien per dešimts sa
vaičių tik už 1 dol. Jei trokš
ti gerovės sau, Bažnyčiai ir 
Tautai, < privalai skaityti, 
remti ir platinti katalikišką 
dienraštį. I.

4

✓
♦

9

V

4
giasi dalyvauti ir paremti 
kilniems tikslams pramogas. 
Petrikai turi Gross Point 
puikų namą. Toj apylinkėj 
tik turtuoliai gyvena. Iš lie
tuvių turi puikiausią ir bran 
giausią rezidenciją.

Gegužės 4 d. įvyksta pir
mas šv. Antano dr-jos pik
nikas Beech Nut Grove. Pik
nike bus priimami nariai 
nuo 18 iki 25 m. dykai, nuo 
25 iki 35 už pusę įstojimo;

Victor Petriks, Norton 
Casino teatrų savininkas, su 
žmona dalyvaus prez. Ant. 
Smetonos bankiete Chicago, 
III. Petriks yra duosnus lie
tuvių reikalams. Visur sten-

Alekas Petkus, šv. Jurgio 
par. dvigubo jubiliejaus ko
misijos pirmininkas, sėkmin
gai išvedė jubiliejaus ban
kietą. Julė Medinienė tos ko
misijos veikli narė — sek
retorė vaizdingai atliko pub-

SVEIKI
DIENRAŠTĮ

Jo 25 Metų 
Jubiliejaus Prog

jos choras "Sveiki drūti”. 0 R VizgaitS- R- Valatkiū-
Duetą S. Bukšaitė ir R. Va-tS *teikž g6lių oukie-

tą. Panelės šv. draugijos at
stovė M. Krivickienė pasvei
kino ir įteikė dovaną. Svei
kino teisėjas J. Uvikas ir 
įteikė dovaną nuo visos sa
vo 'šeimos. Sveikino kleb. 
kun. V. Vaišnoraitis iš Cus
ter, Mich.

latka. Kvartete “Gegužių ♦
kun. J. Cižausko dvidesim-! dainą” dainavo S. Bukšaitė,
ties metų kunigystės nuveik
tus darbus parapijos ir vi
suomenės gerovei. Jis pa
brėžė, kad ne vien tiktai dir
bo pastoracijos darbą, bet 
ir daug kūrinių yra para
šęs. “Muzikos Žiniose” til
po daug įvairių kompozici-

A. Juodsnukaitė, R. Valat
ka ir J. Belickas. Choras iš
pildė “Atminčiai parapijos” 
pianu akompanavo V. Sta
nevičius.

Po koncerto kun. J. Ci- 
žauskas atkalbėjo. maldą ir 
prasidėjo vakarienė. Per va

Vakaro vedėjas ne vien 
gražiai vedė programą, nuo

4

jų. Vadovystėj kun. J. Ci- karienę gjo kalbog gveiki. sekliai apibudino kun. J. Ci
žausko išlavintas parapijos 
choras gražiai giedojo, o 
vargonais grojo prof. J. Sta 
neviČius. Po pamaldų atgie
dota suplikacija ir Te Deum 
laudamus. Po to suteikta pa 
laiminimas.

Bažnyčia buvo labai gra
žiai Išpuošta įvairiomis spal
vomis. Altoriai skendo gy
vose gėlėse. Sesutėms Pran
ciškietėms priklauso didelė 
padėka už artistišką papuo-

nimai. Julė Medinienė trum
pa kalba perstatė programą 
vesti kun. J. Lipkų iš Grand 
Rapids, Mich.

Pirmu kalbetojum 
Šv. Petro parapijos kleb.

1 kun. V. Masevičius, kuris,

žausko darbus visuomenėj 
ir muzikos srityje ir pareiš
kė daug linkėjimų.

Kun. J. čižauskas baigė 
buvo vakarą, nuoširdžiai visiems

dėkodamas už skaitlingą da 
lyvavimą, už dovanas, svei

pakalbėjęs apie parapijos kinimus, linkėjimus draugi- Komp. A. Pocius, Beetho- 
gyvavimą, apgailestavo, kad joms, parapijonams, sve- veno Muzikos Konscrvatori-1
nėra šiame vakare parapi
jos įkūrėjo kun. K. Valai-

čiams, vakaro rengimo ko- jos direktorius, vienas žy-
misijai, parapijos komiteto

čio. Sudėjo kun. Čižauskui pirm. A. Petkui už iniciaty- 
linkėjimų. 1 vą šių iškilmių; taipgi šei-

miausių Amerikos lietuvių 
muzikų, autorius daugelio 
veikalu.

DETROIT, MICH

Amerikos

Puikiausias
Alus nr. sch:':d' »bewing co nr.ROrr

«

►
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Baisios žinios iš okupuotos Lietuvos
Namų savininkai be namų. - Buvę 
ūkininkai - bernai. - Miesteliuose 
vietoj buvusių 6 poliemonų - 60. - 
Kaliniai nuogi. - Vagonai "Badau
jančiai Lietuvai" tušti. - Kalėjimas 
už žydo pavadinimą žydu.

Padėtis Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose ypatingai 
bloga. Namų savininkai iš
gujami iš nusavintų namų. 
Jiems jokio darbo nesutei
kiama. Vėliau, jie kaltinami 
nedirbą, kemšami į preki
nius vagonus, gabenami į 
Rusijos gilumą ir niekas' 
apie jų likimą daugiau nie
ko nepatiria.

dėjo visuose Lietuvos mies
tuose bei miesteliuose.

Už žydo pavadinimą žy
du, Lietuvoje, žmonės esti 
tuč-tuojau nubaudžiami. Žy
dai Lietuvoje privaloma va
dinti draugais, broliais.

Lietuvos kaimas, ūkinin
kai apkrauti rekvizicijom. 
“Iš viršaus” nustatomas 
kiekvienam ūkininkui prita- 
tytnas javų kiekis ir gyvu
lių skaičius. Kas neišgali, 
tam ūkis atimamas, atiduo
damas kitam. Dažnai, tokiu 
būdu, ūkininkas priverstas 
tarnauti savo buvusiam 
bernui.

Miesteliuose ir bažnytkai
miuose siaučia valkatos, pa
leistieji kaliniai, huliganai. 
Miestelių viršininkai esą 
dažnausia žydai. Patriotin- 
gieji lietuviai pagrobiami, 
be jokių aiškinimų, nakties 
metu, kemšami į kalėjimus 
ir ten “dingsta.”

Esamoji Lietuvoje Sovie
tų kariuomenė daugiausia 
mongolai. Jų aprėdalas pa
sibaisėtinas: nudriskę, apše
pę, neturi apatinių drabužių, 
o mundierai pasiūti iš mai
šams naudojamos medžia
gos.

Paleckis tik...
pasirašytojas
po ukazais

Nors oficialiai ir skaito
ma, kad subolševikintoji Lie 
tuvos respublika turi savo 
atskirą valdžią, tačiau nei 
“draugas” J. Paleckis, nei 
komisarai neturi jokios val
džios. Viską diktuoja Mask
va per savo generalguber
natorių Pozdniakovą, buv. 
SSSR atstovą Kaune. Visi 
aktai, kurie numatoma oku
puotoje Lietuvoje skelbti iš 
anksto paruošiami Maskvo
je. Patekę į Lietuvą, jie tik 
išverčiami į lietuvių kalbą 
ir pateikiami “draugui” J. 
Paleckiui pasirašyti, ką jis, 
kaip pridera Stalino bernui, 
ir daro, nedrįsdamas tuose 
aktuose pakeisti nei kabliu
ko. Komisarų taryba, vado
vaujama M. Ged vilos, nedrį
sta galutinai spręsti nei 
smulkių reikalų. Jie taip pat 
turi atsiklausti arba Pozd- 
niakovo, arba tiesiog Mask
vos.

HALIFAXAS “YPATINGAS ASMUO” NIAGARA FALLS, NEW YORK
Balandžio 27 d. šv. Jur

gio pašalpinė draugija šven
tė 40 metų sukaktuves. Iš
kilmės pavyzdingai prasidė
jo mišiomis. Popiet 2:30 pra 
dėta susirinkimas — įsirašė 
šešetas naujų narių. Paste
bėtina, kad beveik visi pri
sirašiusieji yra jauni vyru
kai. Dalyvavo ir kun. dr. K. 
Matulaitis, MIC., kuris atsi
sveikino su visais; jis savo 
vyriausybės siunčiamas į 
Londoną. Buvo ir naujasis 
klebonas kun. J. Pauliuko
nis, MIC., kuris tapo išrink
tas dvasios vadu.

Apie 4 vai. prasidėjo drau
gijos 40 metų sukaktuvių iš
kilmingas balius. Atv 
pasilinksminti beveik

ir gardžius pietus. Ypač pa
rapijos jaunieji turėtų šį mo
tinėlių pagerbimą paremti.

Bai. 26 d. ištekėjo darbšti 
lietuvaitė M. Gutauskaitė už 
C. Novak. Nuotaka yra duk
tė gerai žinomų p. Gutaus
kų. Jos motinėlė guli ligo
ninėje — sveiksta.

Geg. pamaldos bus laiko
mos kas ryt po mišių išė
mus trečiadienį ir penkta
dienį 7:30 vakare. J.T.P.

Statyba Lietuvoje
Pasak “Tiesos,” šiais me

tais “statyba tarybinėje Lie 
tuvoje pasiekia tokį lygį, ku 
rio niekuomet nebuvo pasie
kusi buržuazinėje Lietuvo
je.” Toliau laikraštis paaiš
kina, kad toji “niekad ne
matytoji” statyba eina. O 
gi pasirodo, kad planavimo 
komisijoje “šis darbas be
veik visai neina.” Todėl “ne
rūpestingumas su statybos 
medžiaga neišvengiamai tu
rės skaudžiausių pasekmių 
visai pavasario statybai.”

Ne tas vyras kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

vykusių lietuvių 
ir kitur.

is

Lietuvos kalėjimų langus 
sovietai užmūrino, iš kalėji
mų kamerų išimtos lovos. 
Iš kalinių dažna visai ati
mami drabužiai ir jie kali
nami nuogi iki numiršta.

Kovo 25 d. Apiplėšti 
Visi Gyventojai

“Tiesa” paskelbė tokį pra
nešimą: “Lietuvos TSR liau
dies komisarų taryba prane
ša, kad nuo 1941 m. kovo 25 
d litas išimamas iš apyvar
tos. Visi atsiskaitymai nuo 
minėtosios dienos daromi tik

-C.
(."Draugras" Acme telepnutoVU

Trys naktinio klūbo tarnautojos Washingtone (iš kai
rės pusės) Billie Young, Elizabeth O’Čonnor ir Anne 
Magnotto džiūgauja, kad vieną vakarą į klubą užkliuvo 
britų ambasadorius J. A. Valstybėms Halifax su savo 
palydovu. Ambasadorių jos vadina ypatinguoju asme
niu, nes jis joms paliko savo autografus ir žadėjo daž
niau klubą aplankyti.

Šv. Jurgio draugijos pirm. 
yra J. Zuckle, vice pirm 
Žulis, ižd. P. Buja, finansų

kauskas ir P. čaika.

Geg. 11 d.

Nauja Kontora - 
Laužui Rinkti

“Galingoji” sovietų Rusi
ja, kuri, agitatorių žodžiais, 
visko esanti pertekusi, įren
gė okupuotoje Lietuvoje nau 
ją kontorą, kurios uždavi
nys rinkti visas vad. spal
votųjų metalų (vario, nike
lio- ir kt.) laužą ir atmatas. 
Įdomu pastebėti, kad šiai 
maskoliškajai kontorai su
teiktos monopolinės teisės 
rinkti šias atmatas. Už šių 
metalų atidavimą ne masko
lių kontorai grąsinama baus 
mėmis. Taip pat visų įmo
nių vedėjai asmeniškai at
sakingi už metalų atmatų

atidavimą minėtai kontorai, 
pavadintai maskoliškai-indi • 
jonišku vardu “Glavvtorčvet 
i met.”

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YAKds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

(Nurkaitis)

na pritaiko akinius. 
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Varde 3089

DR. S. J. GLORIOSO

Daug ateinančių iš Sovie
tų į Lietuvą vagonų turi už
rašus: “badaujančiai Lietu- ^tarybiniais rubliais.”

Pranešimas paskelbtas tąvai.” šitokie užrašai deda
mi Sovietų liaudžiai mulkin
ti. Vagonai esti visai tuštši. 
Jie Lietuvoje prikraunami 
visokiu turtu ir grąžinami 
pilni į Rusiją.

pačią dieną, kaip įsigalio
jo. Tokiu būdu okupantai 
įvykdė vieną gangsterišką 
gyventojų apiplėšimą.

UNIVERSAL
RESTAURANT

«
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

OPTOMETKIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South Western Avenue

Telephone — SEEIey 0970 
.MELROSE PARK:

5 Broadvvay 
Telephone — Melrose Park

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit jaa 1<*1» 
Igeksamlnuotl jaa modernlftkit 
metodą, kuria realumo mol 

tra lt entelktl 
39 MIMAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurie paši 
vis* aklq Įtempimą.

<1933

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-tos
telefonas CANAL 0523 — Chlcag 

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

TreC. ir Seftt: »:00 a. m. iki
7:80 p. m.

Viename X miestelyje, Lie 
tuvoje, pirma buvo visa 6 
policininkai. Dabar, prie So
vietų, jų esama 60, neskai
tant kriminalės policijos. 
Kriminalinėje policijoje lie
tuvių beveik nėra. Panaši

Šiaulių miesto ligoninė pa 
skelbė, kad jai reikalingi gy 
dytojai. Atlyginimo siūlo
ma 300 rublių per mėnesį. 
Batų pora dabar Lietuvoje 
kainoja iki 400 rublių.

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

Koks paukštis, toks ir
policininkų proporcija padi j lizdas.

PAULINA
Russian and Turkish Baths

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI — 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

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

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

TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

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

Moderniškiauai Įrengimai

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty's Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVE. 
Tel.: REPub’lc 9202 
Mary Sucilla, savininkė

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

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

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

-----  %

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IATVKRMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, senii 
šia 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.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMIoelr 4R4R

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

j 2423 VV. Marąuette Road

TeL CANsl 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZTDFNCT.TA:

6631 S. California Ave. 
Telefonu REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

■ 4645 So. Ashland Avenue
OFISU VALANDOS:

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

Office teL YARdg 4787
Namu tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIReinia 0036 
Reridenciio8 tel.: REVerlv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis ne erai snterti.
Tel. CANal 0257

Rez. tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GVT1YTOJAS TR. CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vai vakare

Tel. YARda 5921.
Res - KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

; DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradienisis. Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Vnlandos: 3 — 8 popiet,
1—4. ir fi-30—8 •'10 vakare

Tel. YARde 3146
VALANDOS; Nno 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 19

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tnipf-i ak'nina nritfliknn.
3343 So. Halsted Street

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFTSG VALANDOS

1 _ 4 ir 6:30 _ S;3O vakare 
ir neimi enterfi

DR. F. C. WINSKUNAS
PTTVSTCTAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road

Ofise teL OANal 2346
Ofiao Vai. t 2—4 ir 7—0
Rot Tol • RFMlrv'lr Ofieo Tel.: RuM TeL:

VIRgtri. 1866 RRn^ect S634

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-1853 Wwit 35th Street 

LIGONIUS PRTTtfA:
Kaadieu mo 2:00 iki 8:00 vaL

tr ♦llr ■pgOnHiig

Tel. YAR4s 2246

DR. C. VEZELIS
DANTT8TA8

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nno 9 vai. rvto iki 8 vai. vak 
Seredoi nnenl sutarti.

Tolofnfnn*’* HFMlnclr 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Weatern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nno 1 Iki 3! Vak. 7 Iki (

. Nedėllomls pagal sutartj

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonu LAFayette 3850 

Antradieniais. Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniaie.

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARdg 0994.

Pirmadieniai*. Trečiadieniais ir 
Šeštadieniai*.

) Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
orvnYTOTAS TR CHIRURGAS 

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

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

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

(2-troe lubosi
TeL MIDwav 2880 Obicago, IR

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

Sekmad. nno 10 iki 12 va!, ryto.

Tel rticem 14«4

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTO.TA8 TR CHIRURGĄ 9

1 Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
1 OFISO VALANDOS:
1 Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.

ir niūra] •ntartj.
Res. 1625 So. 50th Avenue

Tel Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GVUTTG.TAS TR. CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

Tel YARde 0994
R«z. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai dienaDR. A. JENKINS•

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

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

Taineri pagal sutartį.
Ofieo telefonu PROspeet 6737

< Ramų telefonu VIRginia 2421

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

Gen. Bkorupakla
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Lietuvių katalikų ilicnraAiio "Draugo" rčiuCjanis ir skaitytojams 
Simu iii .-vvikintmu.s ir geriausius linkėjimus!

Jūsų (iieiuušiis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti*> 
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepudaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytotų skai
čius!

►p AM LĖTO G1OVANN1 CICOGNANI, 
luKMlicea Arkivyskupas,
A|>aštullškas Delegatas

Mes eisim jų keliais...
Trečiadienį trumpai buvo rašyta apie tai, kad per 

paskutiniuosius dešimtį metų Chicagoje mirė vienuo
lika lietuvių kunigų ir jie palaidoti šv. Kazimiero ka
pinėse. šiandien, kai supilamas dar vieno lietuvio ku
nigo kapas — a. a. kun. Aleksandro Skripkos, neišken
čiu nesuminėjęs seniau mirusius ir šv. Kazimiero kapi
nėse palaidotus kunigus, kurių tarpe yra labai brangių, 
labai daug mūsų tautai ir Amerikos lietuvių visuome
nei nusipelniusių vyrų.

A. a. kun. A. Skripka, Šv. Kryžiaus parapijos stei
gėjas, ilgametis jos klebonas ir Chicago lietuvių kuni
gų patriarchas, šiandien yra laidojamas šalia garbin
gojo kunigo pionieriaus M. Kriaučiūno, šalia pirmojo 
“Draugo” redaktoriaus ir žinomo rašytojo sociologo 
kun. Antano Kaupo, šalia Šv. Kazimiero Seserų vienuo
lijos pirmojo kapeliono, tos vienuolijos steigėjo, moks
lininko ir dvasios milžino kun. dr. Antano Staniukyno; 
šalia poeto, didelio patrioto, buvusio artimo “Draugo” 
bendradarbio kun. Prano Serafino.

Čia suminėtieji kunigai savo .visą gyvenimą buvo pa
šventę tam, kad mumyse katalikybė išliktų gyva, kad 
lietuvių išeivija būtų organizuota, šviesi, kultūringa ir 
kad lietuvybė išliktų nepažeista, sveika.

Prie šių lietuvių katalikų veikėjų — pionierių kuni
gų priskaitome ir šiandien šalia jų laidojamą jų buvu
sį bendradarbį, ligšiol tęsusį jų pradėtą darbą — a. a. 
kun. Aleksandrą Skripką.

Neužmirštame ir kun. Kolcsinsko, kun. Varnagirio, 
kun. Gadeikio, kun. Lukošiaus, kun. Gugio, kun. Stepo
navičiaus ir dar keletos kitų. Vėlesniais metais miru
sius anuo kartu suminėjome: būtent — kun. J. Svirs- 
kas, kun. Pr. Vaitukaitis, kun. J. Vaičūnas, kun. J. Klo- 
ris, kun. Gasparaitis, kun. Jurgaitis, kun. Juška, kun. 
F. Kudirka, M.I.C., kun. V. Kulikauskas, M.I.C., ir kun. 
A. Būblys, M.I.C.

Per apie trisdešimtį metų Chicagos lietuvių katalikų 
visuomenė neteko virš dvidešimties dvasios vadų, ku
rių kūnai ilsisi šv. Kazimiero kapinėse. Bet kiek tame 
laikotarpyje tos kapinės priglaudė šiaip jau lietuvių, 
šiurpu apie tai ir galvoti. Ar tik ne apie dvidešimtį 
tūkstančių.... Ir toji “mirusiųjų lietuvių parapija”, pati 
didžiausia Amerikoj, kasmet auga, ištraukdama iš gy
vųjų lietuvių parapijų daug tų žmonių, kurie tiek yra 
sielojusis parapijų ir šiaip visokių mūsų organizacijų, 
įstaigų, laikraščių steigimu ir išlaikymu. Jų eilės re
tėja. Ir dėl to, norint ar nenorint, šoka galvon mintis,

ar mes, kurie dar pasiliekame, kurie jų vietas uži
mame, įvertiname jų pastangas, ar pilnai supranta
me jų siektąjį tikslą, ar mokėsime ir ar NORĖSIME 
dirbti ta kryptimi, kuria jie dirbo. Jie troško, kad 
ne tik Lietuvos išeivija, bet ir jų vaikų vaikai išlai
kytų tas dideles brangenybes, kurias jie atsivežė IŠ 
savo mylimo tėvų krašto, būtent — katalikybę ir lie
tuvybę.

Tam jie steigė lietuviškas parapijas, tam jie sielojosi 
lietuviškųjų vienuolijt/ ir mokyklų išlaikymu, tam jie 
mus organizavo ir laikraščius steigė ir palaikė.

šv. Kazimiero kapinės, kurios šiandien priglaus dar 
vieną brangi/ mūsų vadą, troškusį mums visokeriopos 
gerovės ir tam tikslui dirbusį, a. a. kun. Aleksandrą, 
darosi lyg kokia mūsų tautinė šventovė, kurią dažnai 
turėtume lankyti, kad ten susistiprinti tolimesniems 
savo darbams, kad pajėgti dirbti jįj nustatyta kryjK
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tirai, kad būti vertais jų dėtų pastangų mūsų naudai, 
nes ir lietuvių tautos himne mums primenama: “...Iš 
praeities tavo sūnūs te stipryl»ę semia“....

Stovėdami prie a. a. kun. Skripk-os kapo, kuris yra 
apsuptas kitais lietuviams brangių asmenų kapais, pri
siekime sakydami: mes eisime jūsų nustatytais keliais...

Stalino kinkos dreba
Stalinas, nors ir labai taikosi prie Hitlerio, jam pa

taikauja ir pildo jo visas užgaidas, tačiau dreba iš 
baimės. Ir kaip ne. Vokietijos naciai savo kariuomenę 
jau siunčia į Suomiją. Be to, matosi ir daugiau ženklų, 
rodančių Hitlerio apetitą į Ukrainą. Dėl to “draugas” 
Stalinas kaip spaudos atstovai praneša, sutraukia Vo
kietijos pasienin dideles karo jėgas. Maskvos laikraš
čiai kartoja Stalino prieš kiek laiko pasakytus žodžius, 
kad Sovietų Rusija visada turi būti pasiruošusi ka
riauti, kad jos jėgos nuolat turi būti sumobilizuotos.

Daug kas klausia, kas atsitiktų, jei Vokietija taip 
sau rimtai Sovietų Rusijai pagrąsintų ir savo griežtus 
reikalavimus pastatytų, sakysim, Ukrainą jai užleisti?

Mūsų manymu, Stalinas darytų Hitleriui didžiausių 
nuolaidų, kad tik nereiktų kariauti, nes jis karo labai 
bijo. Mat, jei vokiečiai pajėgė kitas valstybes užka
riauti, sugriaunant jas iš vidaus, juo greičiau galėtų 
suklupdyti Sovietų Rusiją, nes milžiniška žmoųių dau
guma laukia bet kokios krizės, kuri atneštų atmainų, 
nepaisant kokios jos būtų. Stalinas tą aiškiai žino ir 
dėl to daug išsižadėtų, gal net ir Ukrainos, kad tik ne
reiktų kariauti.

Reikia neužmiršti, kad ne kas kita, bet didelė karo 
baimė Staliną privedė sudaryti sutartį su Japonijos im
perialistais ir taip biauriai išduoti Kinijos žmones.

Taigi, Sovietų Rusijos ir Vokietijos santykiuose, iš
rodo, stovime didelių įvykių išvakarėse. Tie įvykiai pa
rodys, kur, ištikro, Stalinas stovi. Jis iškels aikštėn 
jo visą “galybę”.

Jaunimo reikalai
Mūsų jaunimo organizacija labiau išsijudina veikti. 

“Vytis” džiaugiasi:

“Šiais metais Lietuvos Vyčių organizacijos vajus 
eina tempu. Jau išsijudino visi apskričiai: atgaivina
mos mirusios kuopos, sujudinamos apsnūdusios, stei
giamos naujos kuopos. Net pačiame vakarų pakraš
tyje — Los Angeles, Calif. jaunimas suliepsnojo Vy
čių idealais. Kun. Kazimieras Malakauskas ten besi
svečiuodamas subūrė jaunimą į Lietuvos Vyčių kuo
pą. Tai gražus kultūrinis darbas, smagi vyčiams nau
jiena. Kunigas I. Valančiūnas iš Philadelphijos rašo, 
kad kovo 23 d. turėta pirmas bendras susirinkimas, 
nutarta steigti L. Vyčių kuopą Šv. Kazimiero parapi
joje. Sveikiname! Taip pat Chicagoje jau dvi kuopos 
atgaivintos, ruošiamasi dar porą mirusių kuopų pri
kelti iš karsto. Iš Lietuvos atvykęs jaunimas ketina 
įsteigti buvusių Pavasarininkų ratelį, kuris veiktų 
kartu su vyčiais.

Tačiau be šių gražių naujienų yra dar kai kur daug 
susnūdime. Dar daugelyje parapijų, lietuvių kolonijų 
visai nėra L. Vyčių kuopų, ten jaunimas traukiamas 
į svetimtaučių klūbus, ten jaunimas tavernų savinin
kų buriamas į visokias sporto grupes. Vadai parapijų 
dvasiškija, gana delsimo! Neleiskime tauriausiam lie
tuvių tautos žiedui dirbti svetimtaučių klūbų naudai, 
neleiskime tą brangųjį jaunimą auklėti nelemtiems 
gaivalams. Steigkime, gaivinkime L. Vyčių kuopas 
visose parapijose”.
Tame pačiame “Vyties” numeryje pranešama, kad L. 

Vyčių seimas šiemet bus rugpiūčio 12, 13 ir 14 dd., 
Pittsburgh, Pa.

Prezidento F. D. Roosevelto politikos opozicija vis 
smarkiau veikia. Tačiau vyriausybė į tai nekreipia dė
mesio. Anglijai teikiama vis didesnė parama ir visu 
frontu rengiamasi visas galimas jėgas panaudoti ka
rui prieš Hitlerį. Ar tam bus reikalinga Amerikos ka
riuomenę siųsti į kitus kontinęntus, vyriausybė apie 
tai tuo tarpu dar nekalba.

Šventasis Tėvas Pijus XII atsišaukia į krikščioniš
kąjį pasaulį prašydamas, kad visą Marijos (gegužės) 
mėnesį pašvęstų maldai už teisingą ir pastovią pasau
lio taiką. Neabejojame, kad šiemet gegužės mėnesio 
kasdieninės pamaldos bus Lankomos gausingiau negu 
kuomet nors pirmiau.

(“Draugas”, gegužės 2 d., 
1916 m.).

Rumunija rengias į karą 
su Rusija.... “Mes norime 
kariauti su Rusija, nes mes 
norime nugalėti tą amžiną 
mūsų priešą. Mes nenorime 
svetimų šalių užgrobti.... Bet 
mes norime savo žemes at
gauti. Dėl to į karą su Ru
sija!”....

Kongresas atmetė Filipi
nų bilių, kuriuomi norėta fi- 
lipiniečiams suteikti nepri
klausomybę... Bilių stipriai
rėmė prez. Wilsonas....... Bi-
liaus priešininkai teigė kad 
filipiniečiai dar nesubrendę 
prie savyvaldos...

Anglijos parlamente apie 
lietuvių teises... Reikalauta, 
kad lietuviams būtų duota 
teisė vartoti savo kalbą pa
maldose ir mokyklose Prū
suose....

Penktadienis, geg. 2 d .

Rusijos Durna priėmė su
manymą įkurti Lietuvoje u- 
niversitetą... Vokietijoje su
varžytas alaus vartojimas.... 
Bus įvesta kortelių sistema 
taip kaip ir maistui... Vokie
čiai stato naują geležinkelį 
tarp Kauno ir Panevėžio... 
Arkivyskupas Mundelein kai 
bėjo Auditorium Teatre, ra
gindamas pagerinti darbo ir 
algų sąlygas moterims ir 
mergaitėms, dirbančioms 
Chicagoje.... Chicagoje pra
sidėjo Didžiulė Dailės Paro
da... Ją rengia „Moterų Są
junga.... McCormicko strei
kas tęsiasi.... Sustreikavo li
kusieji darbininkai....

Po Svietą
Pasidairius

Lietuviški balšavikai nuo
latos traliuoja, kad Rasie- 
juj yra laisvė, lygybė ir bro 
lybė. Apie laisvę, atvorščiai, 
puikiausiai žinot iš naujy- 
nų, atėjusių iš “išlaisvintos” 
Lietuvos. Apie brolybę taip 
pat žinote, iš lūpų pačių 
žmonių, pabėgusių į užsienį, 
arba išgelbėtų iš kalėjimų, 
kur tardant jiems sulaužyti 
net rankų kaulai.

O kaip apie lygybę? Nu- 
sidyvisite, tavorščiai, kai 
aš jums pasakysiu, jog tas 
žodis visoj balšavikų impe
rijoj nėra net žinomas. Tik 
Lietuvą pagrobę balšavikai 
sužinoję, kad ant svieto yra 
ir toks daiktas — lygybė ir 
nutarė ją išbandyti. Štai, 
pačių balšavikų gazieta 
Kaune praneša, kad šių me
tų antroje pusėje Telšių ap
skrityje, valdžios organų
įsakymu, buvo surengta
“lygybės savaitė.” Per tą 
savaitę “svieto lygintojai” 
pasidalino.. pagalves ir bal
tinius. (Kiti daiktai jau se
nai balšavikų “nudyginti”). 
Vyrui su žmona paliko po 
vieną pagalvę, o trims vai
kučiams — po antrą. Bal
tinių (marškinių) kiekvie
nam asmeniui paliko po tris 
poras.

t
“Svieto lygintojai” sako, 

kad tokios “savaitės” — tai 
vienas puikiausių sumany
mų. Esą, nuplyšo marški
niai, arba šiūšai, apgarsinai 
“lygybės savaitę” ir vis tik

kur nors pas kitą rasi dvi 
poras šiūšų, dvejus marški- 
nus, kad galėtum vienus 
sau pasiimti, o kitus jų sa
vininkui palikti. Ar gi ne 
“rojus?”

Amerike lietuviškų balša
vikų tarpe ir gi yra daug 
nelygybės. Vieni tamsiau
siuose beismentuose lindi, o 
kiti puikiausiais Buick’ais 
važinėja. Kodėl jie čia tarp 
savęs nepadaro lygybės ? 
Amerike daroma apsikliniji- 
mo ir kitokios savaitės, bal
šavikai turėtų padaryti sa
vęs susilyginimo savaitę.

Ką sakote, tavorščiai ? 
Puikus sumanymas. Tik rei
kia jį įvykdyti. Kokie, po 
šimts baravykų, balšavikų 
vadai, kad jie to nedaro? 
Jei aš būčiau Vabalas ar 
Bimba, tuojau suorganizuo
čiau beismentinius ir užves- 
čiau balšavizmą praktikoj. 
O Amerike yra balšavikų, 
kurie turi ne tik namus, 
daug baltinių, automobilius, 
pinigų, ale net štorus viso
kio tavoro.

Prašau Nesijuokti
Važiuoja Meimė Vakariu- 

tė automobiliu ir savo sma
gumui, vienoj vietoj paspau 
džia iki 50 mylių. Už kelių 
blokų pasiveja ją skvadas. 
Priėjęs poliemonas sako:

— Aha, nemažiau kaip 
50....

Vakariutė įsižeidžia. Greit 
nutraukia nuo galvos skry
bėlę ir atšauna poliemonui:

— Atsiprašau! Man 25, 
tik ši skrybėlė truputį sen
dina.

Neutralumo patroliavimas
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Studentai, Meilė Ir Čeką
iš širdies meldėsi bejėgis Ii- me.” Už tat jei seniau ka Raštikis matė didelį ram-
kęs priešams. Bolševikai jį rininkas buvo lyg laisvo el-stį Katalikų Bažnyčioje. Jis

— Reikšmingas faktas iš Rusijos revoliucijos. — suradę apiplėšė, berods, bu- gėsio simboliu, tai Lietuvos davė instrukcijų šauliams
Nepriklausomybes kovose Kaštikį sužeistą pagrobė vo besirengią visai nušauti, kariuomenėje viešpatavo vi- j nedaryti karinių pratimų
bolševikai. — Be reikalo nepakelk, be garbės neiiu- bet vis dėl to nugabeno į li-
leisk. — Liaudininkai, krikšč. grupės ir tautininkai goninę. Kol prisišaukė pa- 
bendroj krašto vadovybėj. — Pasikalbėjimai su gen. galbą, kol sulaukė kiek ge-
Raštikiu. ____ ' resni° gydymo, sužeistasis

1 vos nenumirė. Vienu metu,

A..a Rachmanova LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS - BERLYNE

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys) Didžiųjų politinių įvykių išeivijos visuomenei paaaky- 3Qžei jį Raštikį bolše- 
iatorija kovotojus dėl vai- | ti, ka.p tai vertinga ir sim- vjkaj traukiniu kaž.
stybės atgimimo moko, kad patinga asmenybė.

įsiuvusi sagą. Blondinė tuo tarpu sau ramiausiai knar- tie, kurie nori laimėti ir įkū-
kė, susigūžusi ant suolo kertelėje ir atsirėmusi pečiais į nyti savo pamiltus idealus, tikį sutikti vykstant pas jį 
studentą, kuris sėdėjo kaip pagalys, nedrįsdamas nė turi ypač būti ištikimi laikraščiui daryti intervievv

Ji nuėjo prie studento, kuriam mažoji blondinė buvo

krustelėti. dviems dėsniams: 1. Saugo-

siškai kita dvasia, už 
labiau tarp jaunųjų. 

Dorumas — stipriausias 
ginklas.

vis tuo metu, kada būtų truk
doma atlikti religinės — są 
žibės pareigos. Jis pats da
lyvaudavo religinėse iškil-

Atmindamas, kad karininim8sc ir P™»>arininkų šau
kai ir kareiviai ateina iš 
visuomenės, Raštikis nepra-

Dauaiausia teko gen Raš- k°kS komunistas leisdavo progos kelti balsąuaugiausid. įeitu gen. iujs u „j fai “Lalfop'varHiot i<3 ” » , . ........................... •• Kau uaitagvarnietis, uz visuomenes didesnį įsti-

nia jame kongrese viešai ry
žosi pasakyti, kad

pirmas už Lietuvos laisvę 
žuvęs kareivis — Povilas 
Lukšys — buvo katalikų 
o rga n i zacijos “Pavasario” 
narys.

(Bus daugiau)

jau norėjo jį nušauti, bet kimumą dorovės dėsniams, 
kažkaip susilaikė, berods k šiose savo pastangose pakel 

| tų sudraustas. ti moralinį lygį kariuome-
gen.

Mums labai imponavo jo 
demokratiška nuotaika, pri-Įti savo gabius vadovaujan

čius asmenis ir 2. Kaskart! einamumas. Galėjai jam te- Kaip Raštikis tvarkė Lietu- neJe ir visuomenėje, 
labiau stiprinti ryšį su sa-! leionu skambinti ar pas jį vos armiją.
vo tautos masėmis. į štabą užeiti, kada tik jau-; Gabus karininkas, pagili-

Varia^pasitrynė akis ir nustebusi apsidairė aplinkui; žlungant nelai reikalo. Duodamas spau nęs mokslą savose aukštes-
' ..... sociairevoUucionlertoi. dai Pasikalbėjimą jis nebijo- niose kariškose mokyklose,

Antroji taisyklė savaime
aiški. Dėl pirmosios galėtu
me prisiminti vieną reikš
mingą faktą iš Rusijos pra- 

Galit būti ramūs: Alia mūs neišduos, ji moka eities: kylant revoliucijos

— Drauge Filipenka, jūs palydėsit Aleksandrą 
Lvovną namo! — įsakė jam. — O jūs, Varia, eikit į 
miegamąjį ir’ten sau snauskit toliau!....

bet, kai Grizelda Nikolajevna pastebėjo, kad gali ateiti 
policija, ji išsinešdino tuo pačiu akimirksniu. Prie Gri
zeldos Nikolajevnos priėjo Gvozdiovas ir, pažiūrėjęs į 
mane, kažin ką jai šnibždomis pasakė. Tačiau jam Gri
zelda atsakė taip, kad ir kiti galėtų girdėti:

tylėti.

Ir jis išėjo. Man pasidarė nuostabu, kad manęs Gri
zelda Nikolajevna visai neprašė tylėti — matyti, ji tai 
jau iš anksto žinojo. Kai mes vėl išėjom į gatvę, man 
pasidarė nepaprastai linksma. Pakeliui aš dar kelis kar
tus apsidairiau, ar mūs kas neseka, bet niekur nieko ne
buvo matyti. Bursa yra pačiam miesto pakrašty, ir šiuo 
metu tose vietose paprastai nesti jokio judėjimo. Lauke 
snigo. Visa žemė buvo nuklota tokiu baltu, švariu pata
lu, ir visa darė tokį malonų, jaukų ir ramų įspūdi, jog 
aš visiškai negalėjau suimti sau į galvą, kad tuo pačiu 
metu gali būti širdžių, kuriose degtų kerštas ir neapy
kanta.

Mes tylėdami ėjom vis tolyn. Mano palydovas, iš 
pažiūros sprendžiant, buvo Jabai tylus ir drovus žmo
gus. Tuo tarpu išgirdau kažin kokį keistą, svetimą gar
są, ir toli priešaky pasirodė šviesos. Tas, panašus į gran
dinių žvangėjimą, bildesys ir ta gausybė nuo vėjo į vi
sas puses blykčiojančių šviesų sukaustė mane vietoje ir 
širdį užliejo nerimu.

— Na, ir ko jūs sustojot? Juk tai tik paprasti trem
tiniai! Pro čia eina traktas į Sibirą! — tarė mano pa- 
iydovas.

Tačiau man vis dėlto tai nebuvo “visai paprastas da
lykas.” Ligi šiol aš dar niekuomet nebuvau mačiusi žmo
nių, apkaustytų kandalais (tam tikri pančiai), su sura
kintomis rankomis ir kojomis, žmonių, kuriuos tamsią 
naktį, fakelų šviesoje, varė į tolimą, nežinomą šalį. Ir, 
lyg tyčia, tai turėjau pamatyti kaip tik šiandien! Da
bar jie ėjo pro mus. Jų veidai, fakelų nušviesti, buvo pa 
našūs į vaiduoklius. Nors smarkiai šalo, bet jie buvo 
lengvai apsivilkę; tarp jų ėjo ir moterų. Iš dešinės ir 
kairės jojo kareiviai, išsitraukę kardus ir revolverius. 
.Visi jie ėjo gūdžios tylos slegiami; tik buvo girdėti, kaip

obalsiams, energingas caro 
ministeris Stolypinas ėmė 
griežtai kovoti su revoliuci
ne socialistine opozicija. So
cialistų tada buvo du lage
riai

. ....................... MII.... .

jo pasisakyti e3ąs kilęs iš 
paprastų darbo žmonių tar
po (jo tėvas buvo zakristi
jonas Dūkšte).

Raštikis buvo pakviestas į 
labai atsakomingą kariuo
menės vado postą.

Susitikdamas su karinio- 
Kautynėse sužeistas. Rasti- kais, ypač gener. štabo, daž-

kis patenka bolševikų naį įg jų girdėdavau džiaug- 
rankosna. smingus pareiškimus —

Savanoriu stojęs į karino- ' kaiP sėkmingai pertvarkoma 
menę dalyvavo kautynėse su kariuomenė. Sudaromos są- 
bolševikais. Vienu metu ma-i ^os gabiesiems (ne kokios

iai: oscialdcmokratai ir so- žas lietuv-ų kareivių , partijos prisiplakėliams) už-
cialrevoliucionieriai. Pasku
tinieji buvo žymiai stpres- 
ni, jie pasiliko krašte, nema
žas jų skaičius buvo care 
policijos nukamuoti ar dau-

imti vietas, karininkaikuriame buvo ir Raštikis,
turėjo susidurti su didesnė- *traukti ’ rūpestingą lavini- 
mis bolševikų jėgomis. Per m^8*- Raštikis ypač buve 
susišaudymą Raštikis buvo : k’e^as tiems karininkams,
sunkiai sužeistas. Draugai! kuriuosc buv0 jaučiami kai- 

gelis, ypač vadovaujančių buyo bolšeyik atstumti. | kokie likučiai rusiškos armi
oomnnn iatromimn I •__ _ ___ ___ XI._ . _ ______ •_____asmenų, žuvo ištrėmime.
Tuo gi tarpu socialdemokra ! Manydami, kad Raštikis bus 
tų vadų daugelis pabėgo į visai nukautas ir be to ne- 
užsienį. Jie sutaupė savo gy- galėdami prie jo prieiti dėl 
vastis lemiamam momentui, bolševikų ugnies, taip ir pa- 
Ir įvyko taip, kad kai atėjo ūko jį sunkiai sužeistą ko- 
revoliucija, viršų ėmė ne bu ; vos lauke. Savo atsiminimuo
vusieji stipresni socialistai 
revoliucionieriai, o socialde
mokratų partijai priklausiu
sieji bolševikai, kurie buvo 
išsaugoję sąjūdžio vadus, 
paskatinę juos išvykti į už
sienį. Revoliucijos istorikai 
šią aplinkybę laiko viena iš 
svarbesnių priežasčių, kodėl 
Rusijos revoliucija turėjo 
tokį marksistinį pobūdį (Pa
lygink Ch. Holis “Lenin” 
pusi. 98).

Atsilankant pas Rastikį.

Štai dėl ko, vertindami pra 
eities pamokas, visi dirban-

se Raštikis aprašo, kaip jis

jos papročių: girtavimas, 
palaidas elgesys. Gen. Raš
tikis į juos žiūrėjo pagal tą 
principą: “kaip jis gali val
dyti kuopą, jei nevaldo sa
vęs, kaip gali tvarkyti pul
ką, jei negali susitvarkyti 
savo šeimyniniame gyveni-

Jr

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

STANDYRi) 
lERALMVEFEDERAL .SAVINGS' ' and

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEYYICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vllit/iiiia ll'il

U/tder U. S. Go**. Supervisioii

ON SAVINOS
fc./0£ IHVESTMENTS

Cil-rynt Šnare Aceounts

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

k»l «t*

žvanga kandalai. Kaip baisu! Tuo pačiu momentu man tieji dėl Lietuvog atgimįm0, 
pasidarė taip jų gaila — rodos, pati pajutau, kokį skaus- taip nuoširdžiai apsidžiaugė.' 
mą jie turi kęsti, kokia juos kankina baimė ir nežinia ir kai sužinojo> kad iš okupan. 
kokios jų toj tolimoj, svetimoj šaly dar laukia kančios, j tų ranRų išsigelbėjo ener-
Aš stovėjau kaip įbesta vietoj ir ilgai sekiau juos aki , gingas ir sumanus lietuvis 
mis. Nežinau, kuo jie buvo nusikaltę ir už ką juos iš-J— gener. Raštikis, 
siuntė į ištrėmimą, bet viena supratau, kad jie žengė į į njrhdamatt «vv 
gyvenimą. piin, kieto vargo ir kančių, kada tuo tarpu prog- nek”X ji
aš grįžau į šiltą, jaukią savo kertelę. Ir susyk pajutau, aplankyti ir išsikalbėti, no- 

rėčiau mūsų lietuviškajai

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Iš vežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

i

&n]

VAI,ANUOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie Iki 8 vai. v

Vidiirm. Ofisas;
Kasdien Iki 6 vai. 
Antrad ir Ketvirtad. 
Iki 7-tos vai. vak.

Gaminame Pleitas tiktai iš
dantistų reeeptų.

BO Dienų l-mėginimui. Jei 
■K-hū-IU- pilnai patenkinti, tai 
sutrrųžiiutme kiekvieną Įmo
kėtą centą.

VHts't''taisome le iicrdirbamv senas 
ei.KlTV pleitas. —• Mėnesiniai mokes-

P. JOHNSON, Pres. čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories
INCORI’I IKATEii

l>id/iaii*ii» Fleitų Gaminimo Iji boru (ori.ja Punaulyje

1535 MiUvsiukcc Avenue — Tel. AIBI. 5330 
202 JmmiIIi State Street — Tel. »VEB. 4630 
is.tl IrvIiiK Puik lioiili-vanl — 'l'el. PAI,. 4227 
bo. Skle —404 E. 47tli St. — Tel. ATL. 6SS0 

Nortli Side — 4731 Broadvvay.

KNYGOS! KNYGOS!

kad esu apsivilkusi švariais baltiniais, kad dėviu gra
žiais drabužiais, turiu šiltą kailinį paltą, o tuo tarpu jie 
ten turi kęsti šaltį ir gal net badą, o jų širdis graužia 
sielvartas dėl nežinomo likimo. Nejučiomis atsiminiau 
oratorių žodžius, pasakytus mitinge, ir pati pripažinau, 
kad tie žmonės, sukaustyti pančiais, tamsią naktį ir šal
ty į Sibirą varomi, nieko kito negalėjo, tik nekęsti, nekęs
ti tų, kurie dabar ramiai sau sėdi uodegas atmetę šiltuo
se, šviesiuose kambariuose. Tačiau mano palydovui ta 
ekspedicija, matyti, nepadarė nė mažiausio įspūdžio.

— Atsiprašau, aš norėčiau pasiteirauti, kokioj gat
vėj jūs gyvenat?

Čia aš atsiminiau, kad jis turi mane palydėti į na- 
-mus. .

— Labai dėkui, bet aš pareisiu ir viena, — atsakiau 
nedrąsiai, vis tebesi stengdama iš išgyventųjų įspūdžių 
susidaryti tikrąjį vaizdą.

— Bet ką jūs manot.... ? Aš vistiek jūs vienos ne
paleisiu___ Pagaliau, taip juk įsakė Grizelda Nikola
jevna....!

L

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

Tel. REPublic 1538—9

BLUE PAIR BEATS WHIRLA|VAY IN DERBY TRIAL

ti

y/

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

LITERATŪRA
JONO BU JONO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........$1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........$1.00
LIETUVI.SKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi......................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi...............$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

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

(1911-1916 m.) .................................................................. 75c
MAZIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

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

J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................. 50
.....................35

flB TETĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi ..................................35

! GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R, Van der Mculcn..........................................................35

MEILE, M. Gustaičio, 1914 m.......................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m............................................. J25
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(“Draugas" Acme t«-lcnnu«
Blue Pair finishing the $2,500 Derby Trial Stakes at Churchill Downs three 

ąuarters of a length ahead of Whirlaway, who loat the lead by going very tvide as 
they approached the atreteh.

uDRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave. Chicago, III.
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DRAFOAR Penktadienis, geg. 2 d., 1941

Lithuania Goes to Press(
P. P. CINIKAS, M.I.C.

r
A.

nuomones praneštų Radijo 
Valdybai, kurioje vadovau
ja du asmens: teknikos sri
tyje minėtasis tėvas Soccor-

(Continued.) their activities. Then, very si, kurio adresas paduotas
During the years of the often the Lithuanian na- viršuje, ir turinio tvarkyme 

war for national indepen- tionals try to influence the bei šiaip redakcinėje srity-
dence, Lithuania had little 
or no sources of publicity 
to counteract the propagan
da being sent out by the
larger nations. Nationally income

attitude of the emigrante 
to further their export bu- 
siness, vvhich is becoming a 
well developed source of

spirited men from the Uni
ted States and elsewhere 
came to the aid of the little 
nation to issue the litera- 
ture needed for the claims 
of Lithuanians. The first

Foreign Domination of the 
Lithuanian Press

The official government 
newspaper, “Lietuvos Ai
das,” has no external signs

je tėvas Ambruzzi, S.J., Bor 
go Santo Spirito 5, Roma 
113. Kad ir dovanai lietu
viams atseina tos paskaitos, 
bet Apaštalų Sostui jos kaš
tuoja, taigi svarbu, kad jos 
nebūtų balsas šaukiąs ty
ruose. Taigi manau, kad A 
merikos lietuviai turėtų pa
sirūpinti naudotis tomis re 
Ilginėmis prakalbėlėmis. Juk 
ne visi Amerikos lietuviaiof censorship in its nevvs

foreign help came from Co- columns, būt ever since the . . ...
penhagen, Denmark, in the Lithuanian Government was moka lotyniskai arba ltahs' 
person of Stephen Holbek, forced to come to terms kai’ taigl ne V1S1 gah naudo'
a foreign correspondent for vvith the Russian
the Berlingske Tidenke. The an(j on the other hand has 
most prominent friend of been forced to be pleasant
the news agency vvas Dr. 
Joseph Eretas, vvho operated 
the Freiburg bureau and la-

to the Germans non-official 
papers have certain signs 
of foreign domination. Tak-

ter the Kaunas Bureau of įng the “XX Amžius” (Tvven 
Information. tieth Century) as an ex-

ELTA is really a conso- ample, we find very evident 
lidation of all propaganda marks of the censor‘s pen- 
and Information bureaus cil. Many nevvs items about 
under one office-head, vvhich the statė of affairs in Rus-

Soviets tis Pat*es šv- Tėvo lūpomis 
sakomais žodžiais, o lietu
viškosios radijo paskaitėlė > 
rūpinasi, kad ir neištisai, 
bent metmenines mintis pa
kartoti iš turiningų ir nepa
prastai naudingų Šv. Tėvo 
kalbų, pamokslų, aliokucijų 
ir k. t.

CIO piketininkai
~~~ viiv ovctvc ui aiiauo m nuo- į v- ■ ■

is novv Dr. J. Eretas. Since gįa are left blank entirely BIGSlUOjaiTII

Kunigas Klebonas Aleksandras Skripka
Mirė Šv. Kryžiaus Ligoninėje, balandžio 27 d., 

1941 m., 8:30 vai. vakare, sulaukęs 74 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Ža

garės parapijos, Pabalių kaimo. Įšventintas į ku
nigus 1891 metais.

Paliko dideliame nuliūdime: pusbrolius, Kun. 
Kazimierą Skripką ir Kun. Juozą Skripką; pussese
res, Seserę Marią Anthony ir Juozapiną Širvyd; 
Lietuvoje paliko seserę Oną ir kitų giminių ir labai 
daug draugu ir pažįstamų.

Kūnas buvo perkeltas j šv. Kryžiaus bažnyčią 
ketvirtadienio vakare, gegužio 1 d.

Laidotuvės įvyksta šiandien, gegužio 2-rą die
ną. 10:30 vai. ryto bus atlaikytos iškilmingos ge
dulingos pamaldos už velionio sielą Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj, o po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserys, Sesuo, Bro
liai Kunigai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, telefo
nas YARds 1741.

PRANCIŠKUS DIJOKAS 
(DVER)

<yv.: 7224 W. &8th St., 
Siiinunlt, Illinois

Mirė bal. 30 d., 1941 m.,
2:30 vai. ryte, suluukę.s pu
sės amžiaus.

Glmęu Lietuvoje. Kilu Ift Ši
lalės parapijos. Amerikoje Iš
gyveno 33 metus.

i’ullko dideliume nuliūdime: 
moterį Oną (Mažonaltę); duk
terį Oną lxi lirose Ir žentą 
Jurgį: sūnų Petrą ir marčią 
Oną ir sūnų Juozupą: anūką 
Petruką; pusbrolį Juozapą Dl- 
Jorą; Avogerkus Kotryną 81- 
monavlčlenę, Petronėlę Pan- 
kauskienę. Moniką Jakunienę; 
švogerj Juozapą Mažonuitį Ir 
kitus gimines ir pažįstamus.

Kūnus pašarvotas Padžiaus 
koplyčioje: €68 W. 18th St.

laidotuvės įvyks šeštad., ge
gužio 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Die
vo Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pama.ldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimineH, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose luidotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Duktė, Sū
nus. Marčios, Anūkas, Pustoro- 
lls, švogvrkos, švogeris, Giminės, 

leidot. direktorius J.F. Ka
džius, tel. CANal 6174.

LEOKADIJA BAGDONIENĖ
(po tėvais Gajauskaitė)

Mirė bal. 30. 1941. 9:30 vai. 
ryte, sulaukus 69 m. amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Gaurės parapijos. Tauragės ap
skričio. Dargaičių kaimo.

Paliko dideliume nuliūdime: 
5 dukteris — (Iną l'acolą; 
Konstanciją Paplauskas ir žen
tą Pijušą. Marijoną Schuster ir 
žentą Prunclšku. Eleną Bu- 
llcek ir žentą Rudolph, Kata- 
rlną Plelc ir žentą David; 9 
anūkus; sesers dukterį Oną 

Šidlauskienę ir Seimą: sesers 
sūnų Joną Vančių ir daug ki
tą giminią, draugų ir pažįsta
mų; o Lietuvoje paliko se
seris. brolius ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Auš
ros Vartų Vyrų ir Moterų D-jos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2340 VVest 23rd Street.

laidotuvės (vyks šeštad., ge
gužio 3 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų par. bažnyčją. kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, Žentai, 
Anūkai. Sesers Vaikai, Giminės.

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

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI

1920 the Information bu
reaus have been known as 
Lithuanian News Agency. 
Now, it has been developed 
into a modern telegraph 
agency and its eąuipment 
includes sufficient radio ap 
paratus, a photograph labo- 
ratory, four Heli appara- 
tus, which are able to re- 
ceive the nevvs dispatehes 
from Haavas. Reuters, 
D.N.B., Stefani, Tass and 
other news agencies. This

or in spots. Often the type 
faces of certain paragraphs 
are mutilated or left eut 
off completely, so as to 
make the type unreadable. 
In a few places the harmful 
words of a headline were 
deleted and feft blank.

In the April 26, 1940 is
sue of “Lietuvos Aidas” 
ELTA is accredited with a 
story of the conditions in 
German dominated Warsaw 
and an artiele is quoted ver

Michigan City, Ind., poli- jgėmus vieną netrukus jie. kuoja, o tie kiti nepripažįs- 
cija areštavo 11 CIO pike ^uvo paleisti užstačius lai- ta streiko, 
tininkų vadų, kurie piketą-1 dug ___

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.
vo Reliance Manufacturing 
Co. fabriką ir neleido ne- Minėtam fabrike už pirmr Lai skamba per amžius 527 pj. Westem Avė. Tel. See. 6103

vaikams Lietuvos — Tas
streikuojantiems AFL dar- nybę kovoja CIO ir AFL laigvėa neVertas, kas negina 
bininkams grįžti į darbą, darbininkai. Pirmieji strei- jOs”. Įrašas Laisvės varpe

spring ELTA began a nevv batim from the “Berliner 
Service for the dailies and Boersen Zeitung.” This 
weeklies of the world, vvhich story speaks with elation in 
are printed in the Lithua ( regards the order of things 
nian Language. ELTA sends, within the city since the

UŽUOJAUTA
Mirus Kun. Aleksandrui Skripkai, mano ilgame

čiu! draugui, bendradarbiui Kristaus Vynyne, ir 
geradariui globojusiam mane netekusį Tėvynės pa
stogės, reiškiu gilią užuojautą velionio pusbroliams 
kunigams Kazimierui Skripkai ir Juozapui Skripkai 
ir pusseserims Seselei M. Antonijai ir Juzei Širvid.

Kun. Antanas Deksnys, Sr.

free bulletins to all the pe- 
riodicals of the Lithuanian 
people and even adds a mat- 
rix Service for those that 
have the facilities for tak- 
ing advantage of the help.

This nevvs agency is a 
part of the Foreign Minis- 
try of the Lithuanian Re- 
public and strives to betier 
the relations of all the Li
thuanian people, in parts

invasion of Warsaw by 
Germany. There is no other 
story about the šame inci
dente described and the 
write-up looks quite untrue 
in the light of the facts 
coming to us by the way of 
the press Services of this 
country. Then all along the 
line similiar incidents are 
found to substantiate the 
fact that much of the nevvs

of the vvorld by furnishing is slanted tovvards the Ger- 
information and nevvs of mans or Russians.

’ IŠ VATIKANO RADIO GALIME GIRDĖTI

LIETUVIŠKA PROGRAMA
Gavome žinių iš Romos, | Rev. Padre Soccorsi, S.J. 

kad lietuviškosios radijo Stazione Radio, Citta dėl 
prakalbos iš Vatikano būna Vaticano. Amerikai skiria^ 
dvi per savaitę. Jos siunčia- mos prakalbėlės trunka tru- 
raos Europai pritaikintomis pūtį ilgiau, būtent 15-16 mi- 
bangomis šeštadienio vaka- j nučių. Vatikano Radijo Sto
rais 8:15 ir tęsiasi 13 minu-tis neima jokio užmokesčio 
čių. Antroji lietuviška pra- už naudojimą jos laiko ir 
kalbėlė siunčiama Amerikos jėgos. Iš tos pačios stoties 
bangomis taip, kad Nevv Yor, labai daug prakalbų ir jos 
ke būtų girdėti 9 vai. sek- visos būva trumpos, išsky-' 
madienio vakare, o Chica- rus oficiales, kurios tiek 
goję 8 vai. tos pačios dienos trunka, kiek reikia. Tuo at- 
vakarė. (Illinois valstybėje veju paprastosios dienotvar- 
pakeitus laiką, dabar bus kės prakalbėlės nebūva lei- 
Cikagoje — 9 vai. vak.). Tos džiamos. Taip ir mums pa- 
paskaitos siunčiamos gana sitaikė du kartu likti be ne
stipriomis bangomis taip, tuviškos prakalbėlės jai 
kad jas galėtų girdėti net skirtu laiku. Radijo prakai- 
Los Angeles Kalifornijoje, bų darbas.
Jeigu Chicagoje nepasiseka Iš Amerikos lietuvių šiuo 
tų paskaitų pagauti, patar- žvilgsniu tegalima pageidau
tina kreiptis tiesiog į Sto ti tik tiek, kad jie tų pas- 
ties Teknikos Direktorių kaitėlių klausytų ir savo

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. T A.

PETRAS RADŽIŪNAS
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Petrą 
Radžiūną.

Mūsų mylimasis persiskyrė su šiuo pasauliu geg. 
2 d., 1940 m., palikdamas mus — motiną, brolius, 
seserį ir švogerį, liūdinčius.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme trejas šv. Mišias už jo sielą: 
gegužio 2 d. bus atlaikytos šv. Povilo koplyčioje; 
gegužio 4 d. 11 vai. ryte bus Šv. Jurgio bažnyčioje* 
o gegužio 5 d., 7 vai. ryte Gimimo Panelės švenčiau
sios bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir, 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Petro sielą.

Po pamaldų gegužio 4 d. kviečiame į namus po 
numeriu 2723 South ėmerald Avenue.

Nuliūdę: motina Pranciška Radžiūnienė, broliai 
Vincas ir Juozas, sesuo Tessie Norušienė ir švoge
ris Kazimieras.

ftABT, nn>. LAIDOTUVIŲ DBKTOBUI

KELNER - PRUZIN
■srtooalM Pitanurtnu — MoUrti patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

AlA
PRANCIŠKUS SAPIKAS

(gyv.: 730 VVest :?5tli Street)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 30. 1941, 10:50 vai. ryto, 
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ V- 
penų par., DvaviSkių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Marijoną Petravičienę, 
žentą Domininką ir 3 anūkus, 
ir dukterį Lucille, 3 sūnus — 
PranciSkų, Jurgį ir Leoną ir 
marčią Kotriną. seserį AgnieS- 
ką Ralienę, Švogerj VValtcr ir 
jų Seimą, pusbrolį l’ksą Ir 
pusseserę Marijoną Budrikie- 
nę ir jų Seimas ir daug kitų 
giminių: o Lietuvoj paliko bro
lį Kazimierą, 2 seseris — Ro
zaliją ir Joaną.

Kūnas paSarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks Sefttad. geg. 
3 d., 8:30 vai. ryto iŠ koplyčios 
į Sv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. PranciSkaus Sapl- 
ko giminės, draugai Ir pažįsta
mi esate nuoSirdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:— Duktė. 
Sesuo, Zentr.i, Anūkai, Pusbro
liai Ir Giminės.

Laid. direktorius S. P. Ma
žeika. tel. YARds 1 138-39.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaidoMii 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 SeStadienio rytais, 
iš Stoties VVHIP (1520), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue

Tel. LAFayette 8024
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. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
LACHAVVICZ IR SCNAI 

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANal 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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



Penktadienis, geg. 2 H DRAUGAS /

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Apie viską po truputįPrezidento Smetonos 

atvykimo į Chicago 
programa

Gegužės 3 d.

Cicero. — Pavasario sau
lutė šildo. Visi žolynai at
gijo, net miela pažvelgti į 
laukus.

9 vai. ryte — vyksta j Gegužis, birželis, tai gra- 
Springfield. Iš stoties sutik- žiausi mėnesiai, sezonas iš- 
tas valstybės atstovų vyks- važiavimų. Populeri, paran- 
ta į Governor’s Mansion. j ki vieta — Liberty daržas.

I Tinka dideliems ir mažiems
1 vai. p. p. palydint Lt. i...............r F F J išvažiavimams.

Governor Hugh Cross pie
tums į Mid-Day Club. Per 
pietus Lt. Governor Cross

Prieš porą metų ta vieta 
buvo žinoma tik kaip Dam-

bus toastmasteriu. Kun. Yun brausko farma. Perėmus
keris su lietuvių delegacija naujam savininkui J. Pilkiui
atstovaus lietuvius. i vieta išpopulerizuota, pra-

, ’ plėsta, be vargo sutelpa tūksPo pietų — padėjimas i,................... .......r ! tanciai žmonių. Nežiūrint,
vainiko ant Lincolno kapo. . . . ,. r , kokia didele bus minia zmo- 
5 vai. p. p. — grįžta atgal

IŠBANDOMAS NAUJAS KAREIVIŲ ŠALMAS Padidintas Chicagos 
airportas

Vakar formaliai imta pa
šalinti geležinkelio bėgiai, 
kurie perkirto didinamą Chi 
cago airportą. Geležinkclic 
nauji bėgiai išvesti šiauri
niu airporto šonu.

Prez. Antano Smetonos 
Bankietas

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

CLASSIFIED
; .ŠAMAI, FAKMOS IK UIZMAI

Kreipkite* j mus. kurie norite plrk- 
i II, greitai parduoti iroa išmainyti

* kij. tiktai turite. Taipgi statome nau
ju* namus. l’riitnslme Jūsų senų 

'namą ) mainus. Taisome siaus na
mus. A p-kuiliai imu* veltui

| BAit(,F.\.iI MAIIŲI EI I K P.VItKU 
IK APVI.INhfi.IE

p'vti kpkančinse vietose- i Mariniai bungaiows. kainos nuogyti besančiose vietose. , ,4500 lr aux4iuu. 6 dufi.eiai »t>r.no
.1 Markevičius Standard lr »ukft< iau. I« keturflečiai »ll,50i»j. mat k< vicius, oianuaru h. HUkMluu 7 ..10 n,.tų |2i,.>00 ,r

Pert Savines and Loan Ass aukftlluu 12 hizniavų namų nuoDabar Chicagos airportas ;cd- bavings ass., , n ka-
i Sacramento ir Archer Avc., Ka,no“ “uo Į*'00 “ukS-užima Vienos ketvirtaines I » galuna pirkti ant lengvų

....... .. i VIRgima 1141. ‘ ........ ....  “ 'mailes plotą ir juo gale, 6 .... ..... . ... . Dominikas Kuraitis, Mildanaudotis didžiausi lėktuvai. - . , „ , ...Buick Sales, 907 W. 35th St.,

Lenktynės Istorijai 
Studijuoti

įtuiokšjmų. Kreipkitės pus:

CHAKI.Ls P. SI KOMbhiS, 
COMPANY,

HV2I Su. Weatern A\e. 
KEPublic 3713; VakaraLs Prospect 
Ui 10.

nių, dulkių nesukelia, nes 
visur žolė, švara. Tos gra
žios vietos atidarymas bus

Chicagon.
Gegužės 4 d.

10:30 vai.
vauja iškilmingose mišiose 'r .....--_ _ ° 'muzika dykai. Kas nori pa-

ryto daly , sekmadienį. Užkandžiai,

Sv. Jurgio bažnyčioje. Pie 
tūs Šv. Jurgio klebonijoje. 
Po pietų grįžta į Palmer 
House, kur vakare įvyksta 
bankietas 6 vai.

6:45-7 vai. vak. (Chicagos 
laiku) prezidento kalbos 
transliavimas per NBC Blue 
Network — Chicagos stotis 
WENR.

kvėpuoti tyru oru, atvažiuo
kite. Sav. Jonas Pilkis sako: 
“Iš atidarymo pelno neno
riu turėti, noriu tik svečius 
tinkamai pavaišinti”.

LAFayette 2022.
Joseph F. Budrik, 3009 S.

Halsted St., YARds 3088. 
p-nia Ona Kiras, 3261 S. 

Telšių apskrities bolševikų Halsted St., VICtory 0353.
partijos organizacinio sky- i Draugas, 2334 So. Oakley 
riaus instruktorius rašo, kad A-ve-> CANal 8010.
Rietavo komunistai buvę iš-' Rištis, 1900 S. Ha!
šaukę Plungės komunistus 8^C(^ St-> CANal 9114. 
lenktynių bolševikų partijos Naujienos, 1739 S. Halsted

PAKDAV1.MIT NAMAS
4 lietui po 5 kambarius. Geroj vie. 
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gUl- 
vokanų linijos. Kumlos Alou.uo j mė- 
nesj. Labui pigi kulną Lietuviui bus 
Juoduma nuolaidu. Kreipkitės pas 
butinuikų ant ž-lro aukšto iš užpa
kaliu. 10733 suutlt \Aubu..|i Aie.

r 'Draugai" Acme ti-lcpmuo)

Fort Benning, Ga., išbandomas naujos rūšies karei
viams skiriamas šalmas (kairėje), kuriuo, norima pa
keisti dabarties dėvimą šalmą (dešinėje). Naujas šal- istorijai studijuoti Tačiau ’CANal 8500. 
mas daugiau apsaugo kareivio galvą ir kaklą. * 17 ixs_

Priims kareiviauti ir 
kalėjimu baustuosius

Karinės vyrų konskripci- 
jos nacionalinio direkto-

,,i ■ ■ «rr *Laismai uz 
automobilius

Iškeltas sumanymas per
pus sumažinti mokestį už

pasirodę, kad niekas į šį pa- į 
kvietimą nereagavęs. Kaip 
toliau rašoma, “patys ini
ciatoriai nutarimą padėjo į 
stalčių ir užsiėmė įvairiomis j 
intrygomis, nereikalingais !

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

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

Dr. Atkočiūnas, 1446 So.v plepalais, dėl kurių apskri- ,
■ ties komiteto atstovui tel49th Court' Cicer0* IU- tcl

riaus pavaduotojas brig. įgijamus valstybinius “lais- g n„t | Cicero 4276
gen. Lewis B. Hershey vi-1 nius” automobiliams, kadan- ■* "

Praeitą šeštadienį čia bu- so3 šalies drafto boardams; gi šiandieninė mokestis yra
vo net keturi parengimai ir 
gana triukšmingi: apsistum
dymų ir areštų. Tai paprasti

pranešė, kad kareiviauti ga
lima priimti ir tuos įsire
gistravusius vyrus, kurie už

naminiai reikalai; nereikia mažesniuosius nusikaltimus 
į juos gilintis. yra bausti kalėjimu. Nega

------------ li būti priimti tik štambie-
Praeitą savaitę Joe Miku- jį kalėjimu bausti nusižen 

lį ištiko nelaimė: einant sker geliai.
sai 16 gatvę ir 49 Ct. užga
vo automobilius. Teko pagu
lėti ligoninėj. Netrukus jau
pradės eiti savo pareigas i. kaiP° netinkama. Dabar kei 
padėt savo partneriui Joe/;amos priėmimo taisyklės 
Šauliui užeigos, 4845 W. 14 
St., bizny. Jau virš 10 metų, 
kaip jiedu bendrai dirba.

Laiškas į draugijas
Švento Kazimiero Akade

mijos Rėmėjų seimui greit 
artėjant, iš anksto labai šir
dingai prašome Jūsų drau
gijos atsiųsti delegates-us į 
šį svarbų 22-trą šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
seimą, kuris įvyks sekma
dienį, gegužės mėnesio 18 
dieną 1941 m.

Seimas prasidės mišiomisi Tal‘ ret;nybf_ kad partneriai 
9:30 vai. ryto, visų rėmėjų 
intencija, vienuolyno koply
čioje. Po pamaldų 10:30 va
landą prasidės posėdis Ma
rijos Gimimo parapijos sa
lėje — prie 68-tos gatvės ir 
Washtenaw Avenue. Seimo 
dalyviams pietūs 12:30 va
landą akademijos auditori
joje. Po pietų 2-trą valandą 
posėdis vėl tęsis Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Sei
mui užsibaigus bus palaimi
nimas Šv. Sakramentu vie
nuolyno koplyčioje. Po pa
laiminimo, akademijos audi
torijoje seselės pasotins sei
mo dalyvius skania vakarie-1 
ne, o akademikės palinks-

2 savaites," o Rietavo ko , Pnia K Sriubienė, 13J5 
munistai nė vienos pamokos j S* 50th^Ave^ Cicero, Iii., tel. 
bolševikų partijos istorijai

Šiam sumanymui griežtai studijuoti neturėję.
priešinasi Illinois Chamber------------------------- ------------ !
of Commerce (Illinois Pre- Būkime sąmoningais ir ( 
kybos Rūmai). Sako, kad praktikuojančiais katali- 
jei mokestis būtų sumažin- kais.
ta, nebūtų reikalingų fon

didelė ir nepakenčiama. , Cicero 6222.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

Pirmiau ši vyrų rūšis bu
vo išimta iš kareiviavimo

dų naujiems plentams 
vesti.

įs-

Nes tam nesipriešina ka 
riuomenės vadai.

taip ilgai išsilaiko. Tur būt, 
todėl, kad vienas žemaitis, 
c kitas dzūkas.

Šį penktadienį, 2 d. gegu
žės, Raudonos Rožės klubas 
laikys mėnesinį susirinkimą, 
Liuosybės svetainėj. Pikni-, 
ko rengimo komisija prašo 
visų narių pasiimti tikietų 
platinti (parsiduoda po 10c). 
Yra progos laimėti $300. 
Piknikas liepos mėnesį, Li
berty darže. Kaip jau buvo 
rašyta, dabar eina naujų na
rių vajus. Priimami ir vedę 
jauni vyi*ai. Prezidento F. 
Jasučio nusistatymas gauti

i 100 naujų narių ir turėti lamins visus gražia programa, i .... , . ... m_ ...... , , l kilmingą įvesdinimą. Tas ga*.Brangieji, tebūna akade-: f.. ... .„ . ,. . , . . , . i Įima, tik reikia noro ir pa-1mijos užsimojimai bei sieki- i. , sisventimo.mai Jūsų ypatingi reikalai
Tad savo gerais patarimais, 
duosnia auka, malonėkit pa
dėti šiai įstaigai augti, plės
tis, — kad seniai svajota 
realybė — naujas akademi
jos pastatymas, — būtų į- 
vykdinta.

Gal šiais metais Jūsų

P. Tamošaitis, 1517 S. 49 
Avė., linksmaus būdo žmo
gus, šiomis dienomis įsigijo 
naują automobilių važiuoti 
į piknikus.

KLovainiečių Klubo gegu
žinis balius šeštaaienį, 3 die-

Katalikybė yra visokios 
tiesos iždas, visų paslapčių 
šviesa. D. Cortes

“Tiesa” nusiskundžia, kad 
Panevėžio mokykiose Lenino 
portretas pakabintas be rė
mų, ir atrodąs, kaip pakar
tas.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir 
mos rūšies su nio- 
dcrni&kouiis užlaido- 

i-ijus Jr Holtyivnod 
šviesomis. "Darbas 
Garantuotas.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Tilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - KNGlewood 58H» 

Res.: - ENGIetvood 5840

Į Att m aTTT^iT^ZTTiTukT'I jV

r^

STANLEY GAVCUS 
— Parduoda—

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

Pcrkrau-do ithldus, Vežioja Anglį*-

Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Rldgeland Avenue
Wcrth, III. Tel. Oak l^vvn 193-J-l

TYPEVVRITERS
AND

A D D I N G MACHINES WHOLESALE
LIUUOR 
ĮSTAIGA

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
— SMAll MONTHIT TAYMINU —

AU MAKK

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-UMi.l n AM M JUIOVIHC*-.

•■•min ciao mv.MCmiN *«M«nn4-CTAD TYPEWRITER 
COMPANY

■OHIT C. OOlMIAn.
II* W. MADISON ST.

Phone DEARBORN P444
Į^ISTI^ATtS-F^EI^-DIMONSnOinONj

N. KANTER, Sav.

Išvežto Jame 
po visą 
Chicago

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko

liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento. 
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:

JOSEPH VILIMAS and COMPANY
6753 S. ROCKWELL ST., TEL. IIEMLOCK 2323

REM K ITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tcl. BOILEVAKH 0014

draugija norėtų įstoti į š.'ną, Joe Shameto svetainėj. 
K. A. Rėmėjų amžinų narių Paskutinis svetainėj paren- 
eiles? Būtų malonu Jums ir girnas, nes tuojau prasideda 
mums matyti Jūsų garbin- Į piknikai. D.
gos draugijos vardą iškaltą
bronzinėje lentelėje naujoje 
akademijoje.

Pasitikėdamos Jūsų gera- Lietuvių Keistučio Pašai 
širdingumu, lauksime Jūsų, pos Klubo mėnesinis susi-

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Susirinkimai

draugijos delegačių-tų. 
Š.K.A. Rėmėjų Centro

Valdyba ir
Sv. Kazimiero Seserys

rinkimas įvyks gegužės 4 d. 
12 vai. dieną, Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St.

Helen Chapas, rašt

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės oas NORKŲ, kur gausite 
greitų ir teisingų patarnavimų.

2239 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

IŠSI KANDU ».IA KKAI TLV X
VVcstslilūje išsirauti uoja krautuvė su 
3-jų kambarių pagyvenimu. Mūri
niu namas. Gera vieta Liųuur krau
tuvei.

i M. KKAI J ALIS, 1913 M. Cermak. 
Ibi., Clllcagu, Illinois.

CICERO BARGENAS
Parsiduoda 2-jij l’lelų. 5 ir b kamb. 
nesenas mūrinis namas, l.otas ubxl25 
pėdų Netoli lietuvių bažnyčios. Pigi 
kaina. Randasi: 1426 S. 4’,'tli Court, 
Cicero. Illinois. Kreipkitės pas:

JOSEPH VIULMAS 
«733 South Kiskuell Street

Tel. HEMlock 2323

REIKALINGAS VYRAS fhlO 
HARIU 1

Reikalingas darbininkas ant ūkio, 
mokantis melžti. Kreipkitics: Peter 
Bernotas, Bux 77, Silver laike, M i-.

PARSIDCODA HIOEI.IS NAMAS 
Parsiduoda mūrinis apartamentas, 
10 (lėtų ir 3 krautuvės. Geram sto- 
vyj. Ramios neša $500 j menesį. 
Parduos (ilgiau už niorgiėius. Atsi
šaukite: Miss II. Lukas, .Metropoli
tan State Bank, l.catilt st. auti 
Cermak Koail, Clilc ago, III.

REIKALINGA LIETUVAITĖ 
KNYGVED®

Reikalinga katalikė lietuvaitė 
knygvedė' švento Kazimiero Ka
pinių ofisui. Turi būti priimi, pri
tyrusi knygų vedime, mokanti an
gliškai ir lietuviškai. Kreipkitės 
asmeniškai į Kapinių ofisų: 9T

lllth ir So. Cratvl'ord Avė.
Tel. BEVerley 0021

PAKDAV IMI I GAZOLINO STOTIES 
BIZNIS

Parduosiu. išrantiuosiu ar išmniny- 
siu gerai išdirbtų — per 12 metų — 
gazolino stotį. Randasi geroje vie
toje. Atsišaukite i:— 10521 South
\Ventworth Avenue.

Kl llv VI.INGOS MOTI ’<N S
II Reikalingos prityrusios moterys sor- 
jfnoti skudurus. Atsišaukite į:

IDEAL K AG aml METAL CO. 
1S2O U'est t Itli Street 

Chieago, Illinois

DIN1NG ROOM SETS — PAB
LUK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
PR1UEKATOBS — WASHEBS — 

MANGEI2S — STOVĖS.
All Nationally Adverttaed Itema.

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KUKAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIE1GVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayetle 2022



v BRS^UAS Penktadienis, ger. 2 <4..
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. $100.00 
LAIMĖJIMAIS b ■ RMUTINIS PAVASARINIS
PIKNIKAS
Visus kviečia į šj gražų pavasarinį piknikg —

RENGĖJAI IR KLEBONAS KUN. A. LINKUS
^♦^S***^S***SS***2Š^*2 :*2B*^222v3S%*3D***^S***2S*»*2

w:id

PHILL PALMER'S 

ORCHESTRA

Rengia
ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJA (WEST PULLMAN)

Įvyks Sekmadienį, Gegužės (May) 4 dieną, 1941 m.
VYTAUTO PARKE 

1151h Street ir Pulaski Road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Buv. Crawford Avenue)
SEzxE

Penktadienį supilsime 
dar vieno kunigo, būtent 
a. a. kun. Aleksandro Skrip- 
kos, kapą.

Iš visų aukščiau suminė
tųjų, a. a. kun. A. Skripka 
ir amžiumi ir kunigyste bu
vo seniausias ir ilgiausiai 
darbavęsis Chicagos lietuvių 
tarpe. Jisai, kaip vakar ra
šėme, buvo mūsų organizuo
tojo veikimo, lietuviškųjų 
įstaigų ugdymo pionierius, 
tarimu ir parama.
Lietuviai lietuviais.

Jei nuo 1910 metų lietu
viai Jungtinėse Valstybėse 
yra užrašinėjami savo var
du, lietuviais, tai nemažas 
yra nuopelnas kun. A. Skrip 
kos, kuris specialiai vyko į 
Vašingtoną (su kun. M. 
Kraučiūnu, Meldažiu ir J. 
Elajum) pas prezidentą Taf
tą išreikalauti lietuviams tų 
teisių. Tai buvo labai svar
bus žygis ir jisai buvo labai 
sėkmingai atliktas.

Mūsų dienraštis velionies 
asmeny neteko gero bičiulio 
ir bendradarbio, kuris savo 
laiku yra buvęs dienraščio 
bendrovės pirmininkas ir 
artimas patarėjas.

A. a. kun. A. Skripka gi
mė Lietuvoj 1867 m. Ku
nigu įšventino “Anykščių 
dilelio” autorius vysk. Ant. 
Baranauskas 1891 m., vasa
rio 10 d
40 metų-visuomeninio darbo.

Amerikon atvyko 1902 m. 
ir tuoj pradėjo darbuotis 
savo tautiečių tarpe. Trum
pai padirbėjęs Brooklyn, 
N. Y., atvyko į Westville, 
III., o iš čia Chicagon at
kviestas 1904 metais ir gar
siųjų pasaulyje skerdyklų 
apylinkėj pradėjo organi
zuoti lietuvių parapiją, ku
rią išaugino į vieną iš di
džiausių lietuvių parapijų 
Amerikoj. Pastatė erdvią 
mokyklą, kleboniją ir dide
lę, tikrai gražią (vieną iš 
gražiausių Chicagoj) baž
nyčią.

Jis padeda surasti kun. 
A. Staniukynui ir kun. Pr. 
Serafinui vietą šv. Kazimie
ro vienuolyno motiniškiems 
namams statyti; jis yra vie
nas iš Šv. Kazimiero kapi 
nėms žemės pirkimo suma
nytojų; jis padeda labda 
*iams nupirkti žemės plotą, 
ant kurio dabar stovi graži 
Šv. Kryžiaus ligoninė ir šv. 
Panelės Gimimo parap. baž
nyčia ir mokykla; jis vienas 
iš sumanytojų ir rėmėjų 
Statyti lietuviams seneliams 
ir našlaičiams prieglaudą.

Arkivyskupas Stritch rytoj šventins 31 
jaunuolius j kunigus, Mundelein, III.

Jųjų tarpe randasi du lietuviai 
iš Cicero, Illinois.

Kun. S. Adominas

Puikiu pavasario metu 
Chicagos arkivyskupas, Sa- 
muel A. Stritch, šventins 
31 jaunuolius į kunigus sa
vo diocezijai. Labai linksma 
žinoti, jog šventinamų ku
nigų tarpe randasi ir du lie
tuviai iš Cicero, III.: kun. 
Antanas Zakarauskas ir 
kun. Stanislovas Adominas. 
Abu laikys pirmąsias iškil
mingas mišias Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje: kun. 
A. Zakarauskas gegužės 4 
d., o kun. Stanislovas Ado
minas gegužės 11 d.

Pastaruoju laiku Ciceroje 
du kunigai (J. Vaičiūnas ir 
J. Kloris) netikėtai mirė, 
Dabar du iš tos parapijos 
įsišventina.

Primicijantai ir jų tėvai

Kun. A. Zakarauskas
yra gerai žinomi Ciceroje. 
Kun. A. Zakarausko tėvas 
jau 26 metai kai veikia šv. 
Grigaliaus chore ir yra Šv. 
Antano “spulkos” direkto
rius. Jo motina uoliai dar
buojasi įvairiose organizaci
jose ir parapijoj.

Adominas, kun. Stanislo
vo tėvas, senai dirba gais
rininku miesto departamen
te ir ilgus metus buvo para
pijos komitete. Visi parapi
jos ir visuomeniški darbai 
Adominienės yra uoliai re- 
riami.

Linkime jauniems kuni
gams ilgiausių metų ir pui
kiausio pasisekimo darbuo
tis Kristaus Bažnyčioje lie
tuvių katalikų veikimo dir
voje.

Kaip pažinti 
netikrus pinigus

U. S. secret Service agen
tai ateinančią savaitę trijo
se Chicagos high schoolėse 
vykdys programą šūkiu 
“Pažinkite savo pinigus.”

Jie dėstys mokiniams me
todus, kaip galima pažinti 
netikrus (klastotus) pini
gus, kuriuos mūsų laikais 
daug kas dirbdina ir sklei
džia. Yra sunkus nusikalti
mas dirbdinti ir apyvarton 
leisti pinigus.

Secret Service agentai pi
nigų dirbėjus visur seka, 
juos gaudo ir teismai to
kiems individams neturi pa
sigailėjimo. Nepaisant to, 
pinigų klastotojai neišnaiki
nami. Vyriausybei reikalin
gas nuolatinis budėjimas.

Pienininkai nori seno 
atlyginimo

Milk Wagonl Drįvers 
lns ide Dairy parkers uni
jos turi pasitarimite su pie
no kompanijomis. Pieno iš
vežiotojo! ir tie kiti reika
lauja, kad jiems būtų grą
žintas seniau mokėtas didės 
nis atlyginimas, kurs 1940 
metais buvo sumažintas.

Balandžio 30 d. užsibaigė 
unijų turėtas kontraktas su 
kompanijomis. Dabar taria
masi padaryti naują kon
traktą ir šia proga iškelti 
darbininkų reikalavimai.

ir

Chicago Crime Komisija pakyla 
prieš piktadarybių bangą

Chicago Crime komisija 
pakyla smarkiau veikti, kad 
kaip nors sustabdyti šiame 
mieste iš naujo pakilusią 
piktadarybių bangą. Komi
sija ryžtasi su mayoru ir 
apskrities prokuroru koope
ruoti visuose jų žygiuose 
būtinai išnaikinti visokį ra 
keteriavimą ir visokį piktą 
ir tuo būdu suturėti mieste 
vykdomas žmogžudystes.

Komisija nurodo, kad pa
skutiniais metais ir pasku
tiniais laikais Chicagoj pa- 
salingai nušauta ir nužudy- 

1 ta eilė asmenų ir piktada

riai nieku būdu nesuseka
mi. Nesusektieji žudikai yra 
laisvi ir jie toliau žudo ir 
novija savo priešus.

Kadangi žudikų neįmano
ma susekti ir patraukti tie- 
son, komisija reikalauja, 
kad būtų išgriautas visokis

mieste raketeriavimas, kurs 
ypač yra praplitęs darbinin
kų organizacijose ir kai ku
riose įmonėse.

Paskutiniais laikais nužu
dytas drabužių valymo ir 
dažymo pramonės vežėjas 
Gorczak už tai, kad jis būk 
bandęs vienos valyklos kli- 
jentus patraukti prie kitos. 
Drabužių valymo pramonėje 
raketas seniai yra vykdo
mas ir niekas į tai nekrei
pė dėmesio. Tik po žudikų 
žygio susimetama veikti ir. 
tai be jokių sėkmių, nes nu
kentėjusieji bijosi išduoti 
žudikų, arba nurodyti tikro- 
sius kaltininkus.

Mayoras ir prokuroras ra 
ginami imtis priemonių iš
griauti raketerių lizdus ir 
visomis priemonėmis susek
ti žudikus. Gorczakas, pav., 
nužudytas taip brutaliai,

Chicagoj sudaromas 
naujai organizacijai bran
duolys. Nauja organizacija 
vadinsis “Guardians-Ameri- 
can” ir jai priklausys tik 
įsiregistravę kariniam draf- 
tui vyrai. Ji rūpinsis drafto 
vyrų reikalais.

Taksą už cigaretes 
išrinkimas

Illinois legislatūra dar ne
pravedė cigaretėms taksų 
bilių — 2 centų už kiekvie
ną parduodamą 20 cigarečių 
pakelį.

Bet ji paskyrė 800,000 
dol. minėtų taksų išrinki
mui (kolektavimui). Iš tos 
sumos 100,000 dol. skirta 
sudaryti cigarečių taksų ad
ministraciją.

Šiam legislatūros žemes 
niųjų rūmų žygiui priešino
si tik keletas demokratų at
stovų. Kiti demokratai at
stovai susidėjo su respubli
konais.

Minėta suma paskirta 
dviejų metų išlaidoms.

Nežinia, kaip į tai atsineš 
gubernatorius Green, kurs 
valstybės išlaidoms skelbia 
griežtą ekonomiją.

Busais važinėjimo 
praplėtimas

Illinois prekybos komisi
ja autorizavo Chicago and 
West Towns Railway pra
plėsti autobusais tarnybą 
tarp La Grange ir Electro- 
Motive korporacijos fabri
ku, McCook apskrity. Susi
siekimo ilgis — apie dvi 
mailios.

PLATINKJTE “DRAUGĄ”

VVUlk STU DIO1941 Wesl 39"’ Street
7Ae Stefoj/
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Electrolysis Clinic

mu
X Pulkininkas Grinius, 

buvęs Lietuvos karo atta- 
chė Vokietijoje, atvyko A- 
merikon ir kol kas apsigy
veno New Yorko valstybė
lėje, Sea Cliffe. Pulkininkas 
iš Berlyno išvyko vasario 5 
d. Važiavo per Frankfurtą, 
Paryžių, Hendey. Ilgiau pul
kininkas su šeima turėjo pa-Į 
būti Ispanijoje: išbuvo Mad l 

ride net septynetą savaičių, 
kol gavo reikiamus doku 
mentus iš portugalų. Į New 
York atvyko šio mėn. 15 d. 
Šiomis dienomis pulkininkas 
lankysis Vašingtone, vėliau, 
gal būt, atvyks ir į Chica

gą-

X Į Jurgelioniu namus, 
4439 So. Talman Avė., buvo 

( įsibriovęs vagis. Įlindo pro

X Stasys Pieža, Herald- 
American redakcijos narys, 
uolus Lietuvos ir lietuvių 
reikalų kėlėjas važiavo į Cle- 
velaiid sutikti ir Chicagon 
atlydėti Lietuvos preziden
tą.

X Juozas Valskis, Brigh
ton Park lietuvių veikėjas 
šią savaitę turėjo žmonos 
dviejų metų mirties sukak
tuves. Atlaikytos ta inten
cija mišios ir apie 40 drau
gų namuose pavaišinta.

X “Draugo” agentas, West 
Pullmane, džiaugiasi, kad 
vietos lietuviai pradėjo la
bai įvertinti dienraštį. Jau 
gavo daug naujų skaitytojų. 
Visi dabar patenkinti dien
raščio turiniu.

X “Draugo” skaitytojui 
kirpėjui Juozui Koncevičiui, 
2557 W. 43 St., padaryta 
sunki operacija. Buvo užau
gęs viduriuose tumoras. O- 
peracija sėkmingai pavyko. 
J. Koncevičius jau sveiksta.

X ARD 2 skyr., Bridge-
miegamojo kambario langą, porte, šaunus parengimas
bet kitam kambary buvęs 
įnamis pamatė ir pakėlė 
riksmą. Vagis pabūgo ir nie
ko nepagrobęs pabėgo.

X Kun. A. Baltučiui pa
gerbti jo vardadienio proga 
pardpijonai rengia šaunų 
vakarą sekmadienį, gegužės 
4 d., parapijos salėj.

(“bunco party”) įvyks sek
madienį, gegužės 4 d., pa
rapijos salėj. Rėmėjos prie 
šios pramogos smarkiai ruo
šiasi.

X Chicago Herald-Ameri
can sekmadienį, gegužės 4 
d., turės visą puslapį apie 
Lietuvą.

fflARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVIJĄ 

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

Leidžiamas 9 Sykius i Savaitę

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

WHFC-I45O kil.
kad tokie įvykiai yra gali- J 
mi tik sovietų Rusijoje.

Jei Insarance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VTI.EJMS, 
Atstovą.

/v

The Prudential lns. 
Co. of America

mripir’ip.
175 W. JACKSON BLVD.

St’ITE A-1820
■ome Office: Now»rk, N. J.

RERTDF.NCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771

Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Plaukai ISnalklnaml 
Valandos S v. v. — 8:30 v. ▼.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampan Crawford and Harriaon
Tel. KEDzle 7810

PASKOLA
ČIA OAFSI 
(p-elt, leng
vais lAmn- 
loėjlmaln — 

NUO S IKI 30 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
f and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAOO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CAN Ali 8887 
Mokame Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, See.

I turtas <1000,000.00 
| VIRA r ’

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijc 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insnlinosite savo namus, nes:| 
Sutaupysite 40% kūro;

2A Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
3. Padidina namų vertę;
L Taupo namų šilumą; 
i. Dnoda gerą apsaugą nno 

gaisrų;
9. Greitai ir lengvai įtaisomi 

Apskaičiavimas Dykail

l’CO^SOAM

Fitaput fciMLATiao Bmbm 
Cs<ms nCsssmsi Basaw 

3orrtfcs»-X\»M*G«Krt

Massmvv. Canorrt.rea ___ F.HJL
ar Urookėjtmc

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienr 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8KNTATTVK

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Waroh<mM: 9401 So. Stony Iiland Ul


