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Škotijoj T autinis
KRISTAUS PIJONIERfi

Švenčiausiojo Sakramento 
Seserų Kongregacijos įstei
gėja motina vienuolė Katha- 
rine Drexel nesenai minėjo 
savo religinės profesijos au
ksinį jubiliejų — 50 metų 
sukaktuves, motiniškiuose 
namuose, Cornvvells Heights, 
Pa. šventasis Tėvas Pijus 
XII ją sveikino laišku, kurį 
jai įteikė apaštališkas dele
gatas J. A. Valstybėms, JE. 
arkivyskupas Amleto Gipva- 
nni Cicognani.

Šventasis Tėvas laiške mo 
tiną Katharine Drexel vadi
na Kristaus pijonierė šiau 
rinės Amerikos tyrymuose. 
Jo Šventenybė pažymi kaip 
jinai su 13 sandraugių prieš 
50 metų pakilo darbuotis 
tarp negrų ir indijonų, kad 
tuos žmones supažindinti su 
Dievo žodžiu. Galingasis Die
vas laimino šį apaštalavimą. 
Dėka vyskupų ir kunigų nuo 
širdžiai paramai, švč. Sakra
mento Kongregacija šiandien 
plačiai išbujojus. Ji darbuo
jasi 21 vyskupijos mokyklo
se. Kongregaciją lydi apaš
tališkas laiminimas.

PRAVARDŽIAVIMAS
Praeitą antradienį vakare 

baigiant Jėzaus draugijos 
400 metų sukakties minėji
mą Chicagoj tarp eilės kitų 
kalbėjo ir kun. W. J. Mc- 
Gucken, S. J., generalinių 
studijų direktorius Missouri 
jėzuitų provincijoje. Jis kal
bėjo apie demokratiją.

Pareiškė, kad šiandie de
mokratija yra jausmais at
mušta. Aukštas valstybėje 
vietas užimą žmonės savo po 
litinius priešininkus ir tuos 
visus, kurie priešingi jų nuo 
monei, pravardžiuoja fašis
tais, naciais ir net išdavi
kais.

Ne tuo būdu ir keliu demo 
kratija ginama, pareiškia 
kun. McGucken. Tuo būdu ji 
tik griaujama., Pravardžia- 
mas yra hysterija — nesusi
valdymas.

•

IDEALAS
Baigiant Jėzaus draugijos 

400 metų sukakties iškilmes 
Chicagoj gausingam žymių
jų asmenų susirinkime apie 
švietimą kalbėjo Chicagos 
universiteto prezidentas R. 
M. Hutchins. Jis pareiškė:

“Jėzuitų draugijos auklė
jimo metodais ir švietimo 
idealais pasaulinis švietimas 
turi persiimti, jei mes nori
me sėkmingai ginti šalies de 
mokratiją”.

•

SPAUDA
“Catholic Press Ass’n” tu

rės 31-ąjį metinį suvažiavi
mą gegužės 21-24 dd. Peoria, 
III. Suvažiavimas bus atida-

Vokiečių kariuomenė Sirijoj 
Anglai įspėja prancūzus

Prancūzai sulaužė sutartį, 
pareiškė Edenas. Tikimasi karo

VICHY, gegužės 15 d. — 
Maršalas Petain šiandie pa
sakė kalbą apie naujuosius 
Prancūzijos-Vokietijos san 
tykius.

LONDONAS, gegužės 15 d. 
— Anglijos vyriausybė šian
die pareiškė, jog vokiečiai 
pasiuntę Irakan kariuome
nės per prancūzų valdomą 
Siriją, panaudodami Sirijos 
aerdromus.

Vriausybės pareiškime, 
kurį padarė užsienio sekre
torius Edenas sakoma, jog 
anglų kariuomenei suteikta 
pilnos teisės bombarduoti 
vokiečių orlaivius Sirijoj. 
Sulaužyta sutartis

Edenas pareiškė, jog per
leidimas Vokietijos orlaivių 
per Siriją yra aiškus sulau
žymas taikos sutarties tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos.

Reuter žinių agentūra pra 
neša, iš Kairo, jog dvi ašies 
karinės misijos atvykusios 
orlaiviais per Siriją Irako 
sostinėn Bagdadan.

Reuters pranešimas sa
ko, jog Irakan vykstą vokie 
čių orlaiviai buvo tiksliai a t 
žymėti svetimais ženklais.

(Vokietijos radio pranešė, 
jog anglai iškraustą iš Pa
lestinos visas anglų moteris 
ir vaikus).
Prancūzų teisės Sirijoj

Tuo tarpu kalbama, jog 
galį pradėti tyrinėjimus 
apie Prancūzijos teisę man
dato teisėmis valdyti Siriją 
Yra galimybių, kad manda
tas būtų panaikintas, nes šį

rytas pontifikalinėmis mišio- 
mis švč. P. Marijos kated
roje. Peorijos vyskupas J. H. 
Schlarman pontifikuos mi
šias, o Chicagos arkivysku
pas S. A. Stritch sakys pa
mokslą.

Yra žinių, kad suvažiavi
me dalyvaus 17 vyskupų.

Protestuoja

mandatą Prancūzijai sutei
kė Tautų Lygą. Šiuo metu 
Prancūzija nebesanti Tautų 
Lygos narė.

Kovos Irake, kuris yra tur 
tingiausias pasaulyj kraštas 
aliejumi, tebevyksta tarp 
anglų ir krašto kariuome
nės. Šios kovos dabar dau
giau panėši partizanų susirė 
mimams negu tikram karui. ,

Pasaulyj

BERLYNAS. — Sąryžyj 
su Hesso pabėgimu visiems 
Vokietijos magikams, atei
ties spėliotojams ir pana
šiems profesionalams uždrau 
sta pasirodyti viešai.

LONDONAS. — Praneša
ma, jog Vokietijos orlaiviai 
nusileido Sirijoj. Jie esą pa
keliui į Iraką. Anglai orlai
vius bombarduosią.

•

ROMA. — Vokietijos ir 
Italijos orlaiviai atakavo bri 

tų bazę Maltoje. Kovose su
naikinta trys anglų orlai
viai.

•

BEIRUTAS, Lebanas. — 
Irako komunikatas skelbia, 
jog anglų orlaiviai apmėtė 
bombomis du amubulansus, 
atžymėtus raudonu pusmėnu 
lių (Irako ženklas vietoj 
Raudonojo Kryžiaus).

STOCKHOLMAS. — Šve
dijos žinių agentūrą pareiš
kia, jog esamomis aplinky
bėmis esą galima spėti, kad 
Hessas Anglijon pasiųstas 
paties Hitlerio.

LONDONAS. — Vokiečių 
lakūnai apmėtė bombomis 
Kretos salą, bet nuostolių 
nepadaryta.

• "Urs neras" Acme t-iepuofol
Beulah Thunder, Western Union Telegraph šakos ma

nadžeris, įteikia dviem mergaitėm telegramas nunešti į 
ofisus Chicago miesto centre. Dėl to bernaičiai pasiun
tiniai sustreikavo.

HUDSON DIRBTUVĖSE STREIKUOTA 
44.000 DARBININKŲ

DETROITAS, gegužės 15 
d. —- šį rytą keturiose Ge
neral Motors dirbtuvėse

Bevinas įsitikinęs, jog 
Hessą pasiuntė Hitleris

Churchillas atšaukė savo kalbą 
House of Commons.

BERLYNAS, gegužės 15 nacionalistų sąjūdį Škotijoj,
kai tuo pačiu laiku darbo 
ministeris Bevin pareiškė, 
jog Hitleris pasiuntęs Hessą 
Anglijon “žmogžudybės” ti
kslais.

Tardymo metu suimta pen 
kios dešimtys škotų, bet 
arešte tebelaikoma tik trys. 
Iki šiol dar nepranešta ar 
šis škotų sąjūdis kokiu nors 
būdu surištas su Hesso fan
tastiniu žygiu.

Bevino pareiškimas
Savo kalboje darbo mini3- 

BALTIMORE, Md. — Ne- i teris, pirmasis kabineto na-

d. — Informuotieji sluogs
niai šiandie pareiškė, jog 
Hitleris “šiuo laiku nepasa
kys kalbos vokiečiams sąry-I
šyj su Heso pabėgimu“.

LONDONAS, gegužės 15 d.
— Šiandie viešai paskelbia 
apie “mažą ir nepavojingą“

Amerikoj

išaiškintas gaisras sunaiki
no 179 pėdų ekskursinį laivą 
Tolchester ir pagadino tris 
Baltimorės prieplaukas.

•
DETROITAS. — United 

Automobile Workers (CIO) 
iššaukė streiką Hudson Mo
tor Car kompanijos dirbtu
vėse.

KATALIKŲ VALANDA
Ateinantį sekmadienį, ge

gužės 18 d., katalikų radijo 
valanda bus nepaprastai įdo
mi. Bus aukojama atpasako 
ti, kaip Katalikų Bažnyčią J. 
A. Valstybėse per paskutinį 
šimtmetį daug sunkiai kovo
jo dėl socialinio teisingumo 
įvedimo ir vykdymo.

Tas bus ryšium su popie
žių Leono XIII ir Pijaus XI 
darbo enciklikų sukakčių mi 
nė j imu.

Katalikų valanda praside
da 6:00 vakare — rytiniu va 
saros laiku.

Atakavo Afrikon
vykstančius laivus

KAIRO, gegužės 15 d. 
— Anglų komunikatas pra 
neša, jog anglų bombanešiai, 
atakavo afrikon plaukian
čius ašies laivus, šiose ata
kose sunaikinta 8,000 tonų 
prekybinis laivas ir sužalo
ta vienas destrojeris.

Dalinai debesuota. Vėsiau. 
Saulė teka 5:28 vai., saulė

leidžias 8:04 v&l.

rių pareiškė netikįs, kad Hit 
leris nebūtų žinojęs apie He
sso išvykimą Anglijon.

“Tokių pavyzdžių mums 
teko jau nekartą matyti. Aš 
nesiduosiu prigaunamas.

“Mano manymu, Hessas 
yra žmogžudys ir niekas ne
turėtų su juo tartis”.

Bevinas apie Hessą susi
darė šią nuomonę todėl, kad 
pirma Hessas Vokietijoje 
surašinėjo visus darbininkų 
vadus ir paskui, laikui atė
jus, “jie visi buvo pasiųsti 
į koncentracijos stovyklas ar 
nužudyti“.
Simpatijos vokiečiams

Toliau jis pareiškė nema
nąs, kad anglams būtų leng
va įsivaizduoti Hessą vyks
tant Anglijon dėl simpatijų 
britams.

“Mes sutinkame su Vokie
tijos propagandistais, jog

• Hessas nori taikos Vokieti-
CINCINNATI. — Pulk. Wi- jos žmonėms. Mes sutinka

mam J. Donovan pareiškė, me, jog jis turi slaptų in- 
jog Amerika turėtų teikti formacijų”.

HARTFORD, Conn. —
Didžiausioje Amerikos gink 
lų dirbtuvėje baigtas dviejų 
dienų streikas. Vėl skubiai 
pradėta gaminti ginklai U. 
S. kariuomenei ir Anglijai.

•
YVASHINGTONAS. — Roo

seveltas admitfistracijos kri
tikai pasiremdami Hesso įvy 
kiu, raginą Prezidentą dėti 
pastangas sudaryti taiką

sakymai nenutraukti ga-} tarp Anglijos ir Vokietijos, 

minti. Orlaivių dalys dirb

Detroite taip pat paskel

bė streiką ir Hudson Mo
tor Car kompanijos darbi-) 

Flint, Mich. sustojo darbas/ ninkai. Tud būdu abiejOse
kai jų darbininkai pradė- kompanijo8e streikuoja apie 
jo streiką. Kiek anksčiaul 44 darbininkų. 
buvo paskelbta, jog streikol
paskelbimas atkeltas. 1 UnUos atstovai pareiškė,

Tačiau unijos vadovybė jo?.lP3“Ug"_$.1^00.°:?00„“Ž 

pareiškė, jog, matomai, dar
bininkai apie tai Lieko ne
žinoję. •

Vienas unijos vadų De
troite pareiškė, jog Wa- 
shingtone dedamos pastan
gos, kad tsreikuoją darbi
ninkai būtų grąžinti į dar
bą.

Kada sužinojo apie
Hessą Rooseveltas

WASHINGTONAS, gegužės 

15 d. — šiandie Washingto- 
ne spekuliuojama, jog apie 
Hesso pabėgimą Anglijon 
Prezidentas Rooseveltas ga 
Įėjęs žinoti jau pereitą šeš
tadienį. Manoma, jog sąry- 
šyj su tuo Prezidentas nu
kėlęs savo kalbą kurią jis 
turėjo pasakyti pereitą tre
čiadienį.

Baltieji rūmai pareiškia, 
jog Prezidentas apie Hesso 
įvykį pereitą šeštadienį nie
ko nežinojo. Tačiau Angli
jos ambasados žmonės pa
brėžia, jog Rooseveltui apie 
Hessą pilnai pranešta per
eitą šeštadienį.

tuvėse tebegaminamos.

Šis streikas iškilo aėl ne
sutarimo darbo atlyginime. 
Unija pareikalavo, kad dar
bininkams atlyginimas bū
tų pakeltas 10 centų į va
landą. ♦

Pataria pradėti 

taikos pasitarimus
WASHINGTONAS, gegužės__*

15 d. — Šen. Wheeler ir ki

ti jo šalininkai šiandie ra

gina, kad Prezidentas Roo

seveltas pradėtų taikos pa 

sitarimus.

Pasak, Wheelerio, Hesso 
pabėgimas duodąs suprasti,

Anglijai visą galimą paramą 
net jei tai privestų ir prie 
karo.

•
WASHINGTONAS. — Se

nato subkomisija gavo maj 
L. B. Schofield pareiškimą, 
kuriame sakoma, jog Harry 
Bridges dėjo pastangas iš
gauti slaptuosius vyriausy
bės odkumentus.

Vatikane pirmą
kartą cenzūra

VATIKANO MIESTAS, ge 
gūžės 15 d. — Pranešama 
jog Vatikano autoritetai pa

jog Vokietijoj vykstąs pa- akelM jog nuo sio] vjsi j4
sidalinimas ir dabar esąs pa 
togiausias laikas sustabdyti 
pasaulines skerdynes.

Tuo tarpu šen. Norris pa 
reiškė, jog esą neįmanoma 
tartis su plėšiku, kai pas jį 
visas grobis. Pirma reikią 
Hitlerį nugalėti ir paskui 
tartis.

Vatikano valstybės siunčia
mi laiškai, telegramos ir te 
lefoninis susisiekimas bus 
cenzūruojami.

Cenzūra įvesta, kad bet 
kokie politiniai ir kariniai 
sekretai bet kurių valstybių 
nebūtų persiunčiami iš Va- 

» tikano.

et juk labai esą galima, 
kad jam daugiau rūpi vokie
čiai negu anglai.

“Aš palieku jums spręsti 
ar jo visai protingas susirū
pinimas vokiečiais ar visai 
neprotingas simpatijos an
glams privertė jį imtis šio 
žygio”.
Nervų karas

Šį pareiškimą Bevinas pa
darė tuojau po to, kai minis 
teris pirmininkas Churchill 
pareiškė padarysiąs praneši 
mo apie Hessą House of Co
mmons posėdyje. Tuo būdu 
Hesso paslaptis šiandie nė- 
kiek nesumažėjo ir šiuo me
tu vyksta, sakytum, nervų 
karas tarp Vokietijos ir An
glijos.

Iki šiol oficialieji sluogs
niai apie Hessą tepranešė, 
jog jis yra protiniai ir fizi
niai sveikas ir neatvykęs An 
glijon su taikos misija. Tuo 
tarpu Anglijos spauda pasi 
leido įvairiausioms spekulia
cijoms.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
B DETROIT LIETUVIO VEIKIMO

JUBILIEJINIS "DRAUGO” DIENRAŠČIO 
VAKARAS KUO PUIKIAUSIAI PAVYKO

Chicagos dainininkių Giedraitienės ir
Juozaitienės ir komp. A. Pociaus 
debiutas publiką sužavėjo

Praėjusį sekmadienį De- Komp. A Pocius pianu 
troit lietuviai, muzikos ir paskambino Cheminade Pre- 
dainos menv. mėgėjai, ture- lude, Op. 84. 
jo progos pasigerėti retu Koncertinė programos da-

Kun. J. čižausko 
linkėjimai

VVEST SIDE
Zinutės iš Moterų 
Sąjungos 64 kp.

Gerbiamoji Redakcija!
Malonėkite priimti mano

linkėjimus, “Draugo” — . Moterų Są gos 64 kp. mė 
dienraščio 25 m. jubiliejaus1 nesinis sus-mas buvo gegu

šiuomi reiškiame didelį nuo
širdų lietuvišką ačiū: Fede 
racijos skyriui, visiems ii 

I visoms darbuotojoms, ir at- 
X G. Giedraitienė praeitą silankusiai publikai. Ačiū

DR. S. J. GLORIOSO
Aplink pasidairius

koncertu, Federacijos 4 sky
riaus surengtu “Draugo” —

lis baigta O. Juozaitienės ir 
G. Giedraitienės » duetais 

“irdienraščio 25 metų jubilie- Grodzkio “Nokturnas 
jui paminėti. Koncertas įvy- Delibes ištrauka iš operos 
ko Lietuvių svetainėj. Prog
ramą išpildė čikagiečiai me
nininkai : aainininkės Ona 
Juozaitienė, Genovaitė Gied
raitienė ir komp. A. Pocius.
Prieš koncertą dar buvo su
vaidinta triveiksmė komedi
ja “Bobutės susipyko”. Vai
dinimas išėjo silpnokai dėl
to, kad ne visi vaidintojai

“Lakme”.
Kaip dainininkės, taip ir 

kompozitorius buvo labai šil
tai publikos sutikti ir po 
kiekvieno pasirodymo po ke
letą sykių iššaukti. Kai ku
riose vietose net nenorėjo 
nuo scenos paleisti.

Programos pertraukose a- 
pie spaudą kalbėjo kun. P.

buvo atvykę iš Chicago, po- į Cinikas, MIC., “Draugo” ad- 
rą rolių teko paimti vietos ministratorius ir Ig. Saka-
scenos mėgėjams, kurie val ias, “Draugo” redakcijos na-
dino be praktikos ir susipa- rys. Po kalbų daugelis De-
žinimo su visa komedija. 
Taip pat vaidinimui trūko 
ir scenos įrengimų. Žmonės

Detroite minėjimo proga ii 
dovanėlę $10.00, kaipo pa
dėką ,už širdingą ir malonų 
mums patarnavimą.

Kun. J. čižauskas

prato jo garsumą. Didžia
vosi miestas, kuriame jis 
gyveno; didžiavosi valstija, 
kad turėjo tokį garsų geni
jų-

Paimkime antrą, garsų rę

žės 8 d., parap. mokykloj.
Narių dalyvavo skaitlin

gai. Sus-mą vedė pirm. O. 
Grybienė.

Priimta nauja narė M. Ma
linauskienė (Apšvietos sky- 
riun).

Išduotas raportas iš Fe
deracijos 4 skyr. darbuotės. 
Priimtas. Susirinkimas ap
gailestavo, kad nut. rašt. 
Petronėlė Ambrasienė rezig-

sekmadienį šv. Antano baž 
nyčioje per sumą giedojo so
lo, o vargonais grojo komp. 
A. Pocius.

X čikagiečiams pagerbti 
praeitą šeštadienį Yorba 
viešbuty buvo surengta puo
ta, kurioj dalyvavo daug ir 
vietos veikėjų. Per puotą pa
sakyta daug kalbų, užmegs- 
ta pažinčių.

X Detroit lietuviai pra
deda dažniau susieiti su Chi
cagos lietuviais veikėjais, 
menininkais ir arčiau susi
pažinti. Susiėjimas, susipa-

jums už pagalbą, ačiū už at
silankymą ir ypatingai ačiū 
už naujas prenumeratas. Lai 
Jūsų vaišingumas ir ųuošir- 
dumas būna pavyzdys ki
toms lietuvių kolonijoms. 
Taip, labai nuoširdžiai ačiū!

Administracija

PLATINKITE “DRAUGĄ’

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South Western Avenue

TeleDlione — SEl'Jcy 0970 
MELUOSE PAKE:

5 Broadvvay
Telephone — Melrose Park 6033

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Tel OANai 6122

liginių veikalų rašytoją Mil- navo. Ji antrus metus gra- 
toną. Bet ir jis buvo opozi- j£aį gjo gavo pareigas.
cijų diskredituojamas, kan-į Susirinkimo išreikšta jaižinimas ir bendravimas tik- 
kinamas kalėjimuose, kada nuoširdi padėka ir palinkė

ta, prie progos, grįžti prie 
darbuotės. Nut. rašt. išrink-

dirbo kultūrinį darbą, nepa
taikaudamas tų laikų poli
tikams. Nors ir apakintas Malinauskienė,
buvo, jis diktavo savo dūk-j Raportas komisijos ren- 
terims ir tęsė toliau savoi gįamo vakaro ir iš ekstra 
užbrėžtą tikslą. 'sušaukto sus-mo buvo toks:

Paimkime mūsų tautos 
garsųjį poetą, rašytoją Ado-

pranešta, kad rengiamas kuo 
pos vakaras pagerbimui mo-

mą Mickevičių, kuris buvo tinų gegužės 11 d., perleis- 
į laikomas kalėjimuose, iš

troit lietuvių pasinaudojo 
jubiliejaus proga paskelbtai 
“Draugo” lengvata — už vie; 

tačiau skaniai prisijuokė iš j ną dolerį gauti dienraštį per

tremtas iš tėvynės. Jis už
baigė savo gyvenimo dienas,
skurdą, vargą.

Galime pritaikyti šiuos

tas “Draugo” — dienraščio 
25 metų jubiliejaus paminė
jimui. Raportas priimtas.

Pranešta, kad užprašytos 
mišios kuopos intencija. Per

rai išeis į gerą. Vieni ki
tiems galėsime visame pa
gelbėti.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OBOvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
OYpYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

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

Valaudoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

“Drau- 
įspū-

X Dar gyvename 
go” vakaro-koneerto 
džiais, dėl to ir trumpų ži
nučių iš Detroit lietuvių gy
venimo ir veikimo mažiau 
telpa šiam numery. Kitų 
penktadienių numeruose bus 
daugiau.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis par*’ sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namą tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis papai sutartį.

“bobučių”, kurios puikiai at
vaizdavo, kaip dažnai mūsų 
gyvenime pasitaiko, kad už 
menkniekį moterys taip su
sipyksta, kad net į teismą 
atsiduria.

Po vaidinimo sekė kon
certinė dalis. O. Juozaitienė

dešimtį savaičių.
Po visam viršutinėj ir a-

patinėj salėse sugriežė or
kestros ir publika, kurios 
buvo pilna salė, pradėjo šok
ti, linksmintis.

Jubiliejiniam vakare, be 
paprastų darbo žmonių, da

pavyzdžius ir prie šių iškilu mišias kuopa “in corpore’

pirmu atveju padainavo Ka- J lyvavo daug biznierių ir pro- 
čanausko “Gimtinė” ir Bize- fesionalų. Bendrai, vakaras- 
to operos “Carmen” “Haba- koncertas pavyko. Chicago
nėra”, antru atvėju Gruo
džio “Visur tyla” ir Dirvins- 
kaitės “Kad galėčiau”.

Genovaitė Giedraitienė 
pirmu atvėju padainavo Ka- 
čanausko “Mano rožė” ir 
Dell’ Aqua “Villanelle”, o 
antru atvėju Vanagaičio

menininkams gražiai užsire
komendavus, girdisi kalbų, 
kad panašūs vakarai būtų

mių. Kada žmogus gabesnis, 
sumanesnis daugiau dirba, 
tai turi daugiau priešų. Bet 
mes viską turime palikti 
nuošaliai ir, kaip tas orlai
vis skrendąs padangėmis ko
voja su audromis, taip ir šį 
vakarą gerb. celebrante: ko
vojai per dvidešimts metų, 
dirbai pastoracijos darbą; 
be to, pastoracijos, daug dar 
bavais visuomenei sociali

eis prie šv. Komunijos. Va
kare skaitlingai dalyvaus 
“Draugo” vakare — koncer
te.

“Draugo” — dienraščio 25 
metų jubiliejaus proga, 64 
kuopos sąjungietes sveikina 
ir linki jam ilgiausių metų. 

64 kp. koresp. A. A.

Ačiū, Delroiliečiai!
Praeitą sekmadienį De

troitas labai šauniai priėmė 
Chicagos artistus ir gausiai 
lankėsi į dienraščio “Drau
go” jubiliejaus vakarą. Tad

DR. KARL NURKAT
(Norkuitia)

niam darbe, o daugiausiai
surengti “Draugo” naudai Įmu2iko9 "“3*-

Malonu tad mums visiems 
sveikinti gerb. celebrantą.

kasmet, tik, žinoma, paren
kant jiems geresnį laiką.

Chicagiečiai pasiviešėję 
pas vaišingus Detroit lietu-

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršū
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

4
“Mamytė” ir Guonodo “Ju-l vius pirmadienį išvyko na- 
lietps aria”. »mo. Dalyvis

EAST SIDE
Julės Medinienės 
kalba

Draugijos, įvertindamos jū
sų darbus, sveikina ir įtei
kia nors menką dovanėlę 
šios draugijos: Šv. Juozapo 
draugija, Tretininkų draugi
ja, Maldos Apaštalystės ir 
Šv. Jurgio parapijos choras.

TYPEVVRITERS

i O D I ii G MACHINES

— SMAll MONTHIT PAYMINTS- 
AU MAKES

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

imini• —&

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

8409 So. Halsted Street 
TeL Yards 9089

Pasakyta minint kleb. 
kun. J. čižauskoa
kunigystės 20 m. ir 
šv. Jurgio parapijos 33 
m. gyvavimo, bai. 27 d.
Gerbiamas programos ve

dėjas! Didžiai gerb. šio va
karo celebrante, gerb. dva
siškiai, profesijonalai ir vi
si susirinkusieji!

Malonu mums matyti taip

si. Kunigo uždavinys yra 
nelengvas. Jis turi sunkiai 
darbuotis visuomenei ir ves
ti žmoniją prie tobulybės 
šaltinio.

Dvidešimtis metų, tai ne', 
trumpas laikotarpis. Per tą' 
laiką Jūs daug iškentėjot, 
bet, gerb. celebrante, nors 
daug vargo ir sunkumo per
gyvenote blogiems laikams 
atėjus, Dievas visuomet Jus 
darbus laimino ir pergyve
note viską.

Atskleiskime literatūros

Tėvynės maras — tai iš
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, 
kurios dienos praslenka te
atruose* smuklėse ir šokių 
salėse. — C. Cantu.

•«« tlBVIirt CMIT eNC-VlAl NtW.MACNmf •VAIAMTII
+ CTAD TYPEWRITER 

COMPANY
IOMJT t OOIMLATT, OUMfOT 

IM W. MADISON ST.
Phone DEAR3ORN P444

]

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vien* pora akly visam gy
venimui. Saugokit Jaa. letodaml 
Uekaunlnnotl Jaa modernlAkiauaia 
metodą, kurta rectllmo mokalaa 

gali autelktl.
<3 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurie pabalina 
aklq

skaitlingai susirinkusius, lapus. Rasime daug garsių 
nes šiandien apvaikščiojam žmonių, ant kurių darbų pa-
nepaprastas iškilmes: savo 
gerb. ir mylimo klebono 20 
metų kunigavimo ir 33 me
tų parapijos įsikūrimo su
kaktis.

remta šių dienų civilizacija 
ir kultūra. Čionai paminėsiu 
keletą. Pavyzdžiui, garsus 
rašytojas Shakespeare. Ka 
da jis gyveno, buvo žinomas

Nelengva Jums, klebone, Londone tik kaipo papras- 
buvo sykiu su mumis dar- tas kino direktorius. Jam 
buotis per 20 m. Daug pasi- mirus, tik po šešių metų jo 
šventimo, energijos, sveika- draugai Bomenas ir Plece- 
tos padėjote. Vienok, Die- ris surinko jo veikalus ir at- 
vui padedant, viskas sekė- j spausdino. Tada žmonija su-

I1TIMATIS— FREE — DIMONSTR ATION

DAFFY DRAMAS

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVĖ. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YAKds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas ll-toe
Telefonas CANAL 05TS — CblcagO 

OFISO VALANDOS
Kaxrllen 9:00 a. m. iki 1.30 p. m. 

Trad. Ir *e»t: 1:01 a. aa. Ud 
7:30 p. m.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 va), vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Treėiadiftiiais 
ir Šeštadieniais

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

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11. iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS

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

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

Ofiao toL OANai 2846
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—fl 
Trečiadieniais pagal sutarti,

Rea. TeL: HEMlock 11*0 Ofiso Tei.: Regid. TaL:
VIRgtnla 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien uuo 2:00 iki 8.00 vaL 

Trečiad. Ir Soklpad. tik susitartus.

T< YARda 2146

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartj.

Telef ofnaa: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

DR. Y. E SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer\Avenue 
Telefonas LAFayetto 8650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. \

4631 So. Ashland Avė* 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, IIL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Tel. Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484

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

TeL YARda 0994
Rez. teL PLAsa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dienąDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspeet 6737 
Vuaą VOcMa UU

Kautynėse per nepriklau
somybes karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vėa verta tauta.

Gen. Skorupelde

4



Penktadienis, geg. 16, 1941 ff

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Net patys Niagara Falls 

gyventojai nustebo pamatę, 
kokia didelė minia susirin
ko pagerbti motinėles, šis 

l pasisekimas, tai nuopelnas 
Škapliernos draugijos narių. 
Sakė, kada bus parapijos 
parengimas, žmonės netilps 
salėn. Geras ženklas — žmo
nės pradeda bruzdėti.

Prieš pat pietus atvyko 
garbingi svečiai — kun.

* Deksnys ir kun. Valukevi- 
čius. Pietūs prasidėjo lygiai 
pirmą valandą. Jonas Žuk- 
lys perstato kleboną iškil
mių vedėju. Po trumpos į- 
žanginės .kalbos, klebonas 
ragino motinėles pasveikin
ti. Ir taip, motinėles sveiki- 
no: Tretininkų vardu — A.

» Pikelis; jaunų vyrų Sočiai 
Club vardu — S. Vyšniaus
kas; Šv. Jurgio draugijos 
vardu — Jonas Žuklys — ta 
proga buvo iššaukti atsisto
ti ir pasirodyti tos draugi
jos “charter” nariai, tai Ni
agara Falls pionieriai. Ry
mo Katalikų Susivienymo 
vardu sveikino J. Jankaus
kas ; Škapliernos draugijos 
vardu — Pinelienė. Prie 
progos netikėtai buvo iš
šauktos prabilti dvi darbš
čios tos draugijos narės, bū
tent Jankauskienė ir Jurči- 
konienė. Niagara Falls lie
tuvių policininkų vardu svei 
kino motinėles — M. Ajaus- 
kas; Trustisų vardu — D. 
Biekša; Niagara Falls gy
ventojų vardu — A. Urbo
nas; vardu virtuvės darbš
čių darbininkių — Genienė.

>- Užklupo klebonas ir ant buf- 
faliečių, jų vardu sveikino

A. Aparonis; Tautiško Su
sivienymo vardu — J. Pine- 
lis; kaipo narys daugelio 
draugijų sveikino P. Žulys. 
Kalbėjo ir keletas svetim
taučių, jų tarpe mūsiškis 
parapijonas lenkas, vedęs 
lietuvaitę.

Po pertraukos sekė Bea
tričės Stakniūnaitės ir Flo
rencijos Kochockaitės juo
kai ir dainelės. Ta proga jos 
įteikė klebonui choro vardu 
dovanėlę. Ant galo žmonėms 
užsigardžiuoti, pasiliko dar 
du kalbėtojai, svečiai: kun. 
Deksnys, kuris šiuo laiku 
apsistojęs Rochesteryj, ir 
kun. Valukevičius, kuris dar 
buojasi Rochesterio lietuvių 
parapijoje. Jis taipgi atsto
vavo savo kleboną kun. J. 
Bakšį, kuris negalėjo atvyk
ti. Po valgių ir kalbų, žmo
nės linksminos net iki vėlu
mos.

Prie stalų svečiams ir 
motinėlėms patarnavo Al
berta Puišys, Stella Macule
vičius, Elena Zykąs, Dora-/ 
tea Sautkus, Elena Sautkus, 
Elena Genis, Marie Bagdo
nas, ir Rūta Jančiulis.

Reikia dar pastebėti, kad 
ryte per mišias beveik visi 
buvusieji bažnyčioje ėjo prie 
šv. Komunijos. Jauni ir seni 
ėjo sykiu — sūnūs ir duk
terys prie savo motinėlių.

Praeitą šeštadienį mūsų 
gerai žinomų parapijonų 
Čaikų sūnus Jonas įstojo 
moterystės luoman. Jo žmo
na buvusi P. Hmiel. Vestu
vėse buvo daug svečių.

I, Šeiniaus ir Hulstrom 
paskaitos Švedų sostinėj

Lietuvos-Sovietu santykiu istorija. - Baltijos 
valstybių tragedija. - Lietuviu tautos pažanga, 
Amerkos lietuviu parama - paskaitų temos.
Žinomas lietuvių rašyto

ju jas Ignas šeinius balandžio
5 d. Švedijos Publicistų KLu 
be skaitė paskaitą apie “Bal 
tijos valstybių problemą.” 
Publicistų Klubas Stockhol- 
me yra visos Švedijos spau
dos žmonių jungtinė organi
zacija, savo pagrindais ati-

• tinkanti progresinę sąjun
gą. Tačiau joje telkiasi ne 
tik tiesioginiai spaudoje dir 
bą žmonės, bet ir publicis
tai, palaiką kontaktą su pe
riodine spauda. Jų tarpe ran 
dame ir čia nuolat gyvenan
čių bei arčiau su Švedija su

* sugyvenusių žurnalistų.
Labai dailiai literatūriniai

COACH DIZZY DEAN GREETS HIS NEW PUPILS

(“Draus-aa" Acme telephoto)

Dizzy Dean (center) one time ace of National League pitchers appointed a Chicago 
Cubs coach after “voluntarily retiring”, greets two of his new pupils, rookie pitch
ers Paul Erickson (left) of Tulsa, Okla. and Mimpy Quinn (right) of Los Angeles.

parengtame pranešime šei
nius pateikė visą Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos santy
kių istoriją. Ypač jis susto
jo ties tomis aplinkybėmis, 
kuriomis buvo sudaryta Lie 
tuvos ir sov. Rusijos tarpu
savio pagalbos ir Vilniaus 
grąžinimo sutartis. Kai kas 
klaidingai nurodinėdavo, jog 
Lietuva, norėdama atgauti 
Vilnių, sutiko sumokėti auk 
štą kainą — sudaryti tar
pusavio pagalbos sutartį, 
šeinius į tai pabrėžė, kad 
Lietuvos delegacija spyrėsi, 
kiek įmanydama, kad tik iš
vengus sovietiškos “pagal
bos.” Tačiau Lietuva buvo

priversta su sovietų reika-j 
lavimais sutikti. Toliau pre
legentas vaizdžiai nupasako
jo, kaip raudonoji armija, 
išbuvusi Vilniuje tiktai trum 
pą laiką, spėjo kraštą nu
šiaušti, jį visokeriopai api- 
plėšdama ir išveždama Ru
sijon visa tai, ką rado ver
tingesnio. Didvyriškas suo
mių tautos pasipriešinimas 
keliais mėnesiais prailgino 
Lietuvos amžių, bet vis dėl
to bolševikų okupacijos ne
išvengta.

Ignas Šeinius baigė šiais 
žodžiais: “Baltijos tautoms 
nusileido saulė ir užtekėjo 
Stalino raudona saulė. Bal
tijos valstybės nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyje 
parodė, kad jos yra neabe
jotinai vertos nepriklauso
mo gyvenimo. Baltijos prob 
lema — žmoniškumo ir pa
mintų teisių problema. Kaip 
tokia, ji negali mirti ir ne
mirs.”

Balandžio 4 d. Stockhol- 
me skaitė paskaitą apie Lie 
tuvą švedas Hulstrom, išgy
venęs nepriklausomoje Lie
tuvoje kaipo prekybininkas 
apie 20 • metų. šią paskaitą 
skaitė Manjem organizaci
joje, kurios tikslas burti 
švediškai -- tautiškai nusi
stačiusius švedus, laikantis 
senų tautos tradicijų.

Direktorius Hulstromas 
yra artimai susigyvenęs su 
Lietuva ir lietuvių tauta, be 
veik nuo pat pirmųjų nepri
klausomojo gyvenimo dienų 
savo akimis sekęs lietuvių 
tautos visokeriopą pažan
gą. Tad ir savo paskaitoje 
jis galėjo papasakoti įdomių 
minčių apie Lietuvą ir ją 
ištikusią nelaimę — masko

lių okupaciją. Kalbėdamas 
apie nepriklausomos Lietu
vos kūrimosi periodą, jis 
ypač pabrėžė Amerikos lie
tuvių paramą. Toliau jis 
plačiau sustojo ties 22 me
tų nepriklausomybės perio
du ir ties Maskvos klasta, 
kurios pagalba raudonieji 
azijatai paglemžė lietuvių 
tautos laisvę. Direktorius 
Hulstromas savo akimis 
matė maskolių įsiveržimą, o 
pirmaisiais okupacijos mė
nesiais ir jų siautėjimą. Tad 
jo paskaita gausingiems 
klausytojams suteikė nepa
prastai įdomios medžiagos

apie maskolių terorą, plėši
mus ir t. t.

Tenka pastebėti, kad Hul
stromas, gyvendamas Lietu
voje, kasmet suteikdavo lie
tuviams studentams techni
kams stipendijų pasiprakti
kuoti vasaros metu gerai 
pastatytuose švedų fabri
kuose. Jis ir šiaip noriai 
sušelpdavo lietuvius studen
tus tiek Kaune, tiek besimo
kančius Švedijos universite
tuose.

Užėjus bolševikams, Hul
stromas grįžo atgal į Švedi
ją, palikęs Lietuvą, kurią 
laikė savo antrąja tėvyne.

Pavergtosios Lietuvos 
Gyvenimas Faktų Šviesoje

— Bolševikų partijos or-j 
ganas “Tiesa” pateikia to
kių naujų faktų apie “tova- 
riščo” Lochmatovo dezorga
nizuojamus Lietuvos gele
žinkelius: Pasak laikraščio, 
nešvara ir netvarka geležin
kelio stotyse esąs “kasdie
ninis reiškinys”. Toliau ra
šoma: “Kaišiadorių geležin
kelio stotis yra tikras mėš
lynas. Prie Kaišiadorių yra 
klijų fabrikas, kuriam kau
lai yra reikalingi kaip ža
liava. Atvežti kaulai išver
čiami prie pat stoties ir dvo
kia, pro šalį praeiti negali
ma. Tas “malonus” kvapas 
sklinda po visą miestelį. Tuo 
tarpu klijų fabriką su sto
tim jungia geležinkelio li
nija ir galima būtų sutvar
kyti taip, kad vagonai būtų 
tiesiog pristumti su kaulais 
prie pat fabriko kiemo, kaip 
tas jau buvo daroma. Arba 
paimsim Baisogalos geležin

kelio stotį. Čia įėjęs į vidų 
amžinai rasi nešluotas grin
dis, sienos nurašinėtos krei
da, baldai jau geras laiko 
galas, kaip per dulkes ne
mato dienos šviesos. Stati
naitė su užrašu “šviežias 
nevirintas vanduo” dažnai 
visai tuščia, o geriausiu at
veju vanduo yra bent tris 
dienas pastovėjęs ir tokio 
skonio, jog visai negalima 
jo gerti

e Litten to

PALANDECH’S ' 
rUGOSLAV-AM ERICAN 

RADIO BROADCAST
Bvery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WH1Z
1480 Idlocycloa

ii (Ftret Statloa oa Ton r Dial) ;
1480 Idlocycloa 

(Flrat Statloa oa Ton r Dial) 
Featuring a program of 

Yugoslav Folk Mūšio

Jr

(UiROZ
BRUSH

CRAYON.

Why tolerate that irritat- 

ing gray that to disturbs 

the color harmony of 

your hair? Touch it away 

safely with this new Clai- 

rol Brush Crayon. lt per-

mits coloring from the root out without dripping or smudg- 
ing, and is the perfect answer to in-between tintings or 
those distracting first gray hairf. ln a smart “carry-every- 
where" case that opens in a |iffy ready for ūse. $1 .,, 

Refills 50c ... in 12 natural-looking shades.

PAULINA
Russian and Turkish Baths

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI — 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

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

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

TREČIADIENIS — MOTERĮ.' DIENA.

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

J?

ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yTa pagamintas iš importuotų pirmos rū-

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
Sies produktų.

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Jr

5UCKO THE 5EADOG
GAR5H, THIS ONE LOOK5 
50 NAKJRAL, |'L L BET HE 
FRIGHTENED AVYAY EVERY 
SINGLE CROWON YER

By Tedcty
HE SURE DID/ BŪT Al Y V

SCARECROW LAŠT YEAR GAVĘ 
THOSE CROWS SUCH A FRIGHT, 
THEYBROUGHT BACK 
THECORNTHEY 
STOLE THE
YEAR 

BEFORE’

P A Q |Z I X"X ę — namams statyti, remontuoti ar 
rz\<jl\wLwJ pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYI/ITE mūsU įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I T IM I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
814%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

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

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

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

J?
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

8334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publishcd Daily, except Sundays 

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Lietuvių katalikų dienraičio •‘Draugo” r6m5janis ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkSjImus!

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

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Ijaodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

J. E. Vyskupo P. Būčio žodis
Savaitraštis “Laivas” atspausdino J. E. Vyskupo P, 

Būčio atsiliepimą į visus lietuvius. Tai yra labai svar
bus ir reikšmingas žodis, kurio verta visiems pasiklau
syti. Tad patiekiame jį “Draugo” skaitytojams:

Pravartu mums skaityti Šventąjį Raštą ir naudotis 
gilia jo išmintim, nes ji naudinga asmenims ir tautoms.

Šiuo atveju dirstelkime į Antrąją Makabėjų knygą, 
būtent į tryliktąjį jos perskyrimą, vienuoliktąjį posmą. 
Ten parašyta, kad Makabiejus Judas, patyręs tai (bū
tent priešų klastas) įsakė liaudžiai dieną ir naktį šauk
tis Viešpaties, kad, kaip visuomet, taip ir dabar padėtų 
tiems, kurie bijosi netekti įstatymo, tėvynės ir švento
vės”.

Didis buvo vyras, tas Judas Makabiejus, kurs Dievo 
išrinktosios tautos pryšakyje stovėjo antrame šimtme
tyje prieš Kristui užgemant. Sunki buvo tos tautos pa
dėtis, nes ją norėjo sunaikinti priešas keleriopai dides
nis ir galingesnis už ją. Judas, savo tautos ir kariuo
menės vadas karžygis, matė, kad Dievas padeda tiems, 
kurie tarnauja tiesai, myli tėvynę ir nenori liktis be 
bažnyčios.
Malda

Broliai, nežinau, kaip ilgai galėsiu kalbėti jums, bet 
neužmirškite mano pabėgusio, pasenusio ir besiruošian
čio mirti žmogaus žodį: “Dieną ir naktį šaukitės Vieš
paties. Kaip visuomet jis padėdavo mylintiems tiesą ir 
dorovę, taip padės jis ir dabar jums”. Tą žodį ne aš 
sugalvojau, bet paėmiau iš šventos, Dievo patiektosios 
žmonėms knygos. Jis jus neužvils.

I
Kruvinos gaisrų pašvaistos, juodi liepsningi dūmų 

debesiai kyla iš baisaus karo laukų. Iš jų nepabėgsim, 
bet galime ir turime širdimis pakilti į amžinąją taikos ir 
palaimos davėją Dievą. Kiek būsim ištikimi Jo Sūnui 
Jėzui Kristui, kiek nuoširdžiai laikysimės atmintinųjų 
Evangelijos dėsnių, tiek lengviau pergyvensime šių die
nų pasiaubą.
Ištvermė

Kristaus Vietininkas ir Jo Bažnyčios aukščiausias 
šiame pasaulyje Ganytojas Pijus XII, tėviškai priim
damas lietuvių tautos atstovą, visai neseniai tarė jam 
ir per jį visai Lietuvai dvi neužmirštamas patarmes. 
Jos yra tas takas, kuriuomi eidami prieisime prie 
džiaugsmo, ramybės ir tokios laimės, kokia gali būti 
šioje ašarų pakalnėje.

Pirmoji Šventojo Tėvo Pijaus XII patarmė lietuviams 
yra, kad būtume ištvermingi. Ištvermė neapseina be 
kantrybės. Tos dvi dorybės už dvi seseris gimininges- 
nės viena kitai. Romos žmonių išmintis dar prieš Kris
tui užgemant sakydavo: “Lašas pratašo akmenį ne jė
ga, bet tankiai tekšdamas”. Dar prieš atsirandant Lie
tuvoje mokykloms su lotynų kalba žemaičiai sakydavo 
ir tebesako: “Lašas prie lašo ir* akmenį pratašo”. Be 

mažko tais pačiais žodžiais ir visai tuo pačiu pavyz
džiu žemaičiai pareiškė ištvermės naudą, nesiklausda
mi Romos gyventojų ir nežinodami jų nuomonės.

Tą žmogaus protui prieinamąją tiesą Dievo Sūnus pa
tvirtino ir pašventino tardamas: “Kas bus ištvermin
gas iki galui, tas bus išgelbėtas” (Mat. 10, 22){V. Jė
zaus mokytinis šv. Povilas primena savo ištikimiesiems 
korintiečiams bėgikų lenktynes, kuriose laimėjimas ten
ka ištvermingam, ir ragina: “Taip bėgkite, kad jūs gau
tumėte” Cor. 9, 24). laimėjimo vainiką. Tu pats apaš-

talas savo mokytiniui Timotiejui rašo, kad lenktynėse:
“Nevainikuojamas, jei nekovoja taisyklingai” (2 Tim.
2, 5).

Mokslo ir technikos didieji išradimai dažnai pasise
ka ištvermingiems. Tą tiesą patvirtinančių pavyzdžių 
yra begalės. Dėl laiko stokos tik trumpai tepriminsiu, 
kad didžiausias naujųjų laikų įvykis buvo Amerikos 
atradimas. Kolumbo kelionės draugai dukart vertė jį 
grįžti atgal, bet jo ištvermė buvo didesnė už jų pasi
priešinimą ir Amerika tapo atrasta. Keturių dešimčių 
metų ištvermingumu lietuviai atgavo spaudą Rusijoje 
1904 m.

Šiandien niekas negali pasakyti, kaip ilgo ištvermin
gumo reikės mūsų tautai, kol ji vėl atgaus savo val
stybės nepriklausomybę, bet šiandien jau aišku, kad 
ją atgaus pirmiausiai ištvermingumu.
Viltis

Antroji Šv. Tėvo Pijaus XII patarmė lietuviams yra 
vilties reikalas. Asmenų ir tautų gyvenimas dažnai pri
lygsta kelionei, o keliauti, kartais, tenka ir tamsoje, 
kada nė kelio nė namų nematyt kur vykti. Laimingas 
keleivis, kuriam blykstelėja kad ir tolimas žiburėlis. 
Visiška tamsa apima tautą, kuomet jį netenka vilties. 
Tada jau nebelieka kas vieny j a tautos vaikus, kas su
derina jų veiksmus. Kaip tikslo neturint, negalima jo 
siekti, taip vilties netenkanti tauta praranda savo gy
venimo tikslą, savo vienybės pradą, savo ateitį.

Karalius ir pranašas Dovydas sako: “Laimingas vy
ras, kuriam Viešpaties vardas yra jo viltis” (Ps. 39, 5). 
Kaip kitados Dovydas, taip ir mes šiandien turėtume 
sakyti: “Iš žemės pakraščių šaukiasi Tavęs, kol mano 
širdis buvo sugniaužta; ant uolos išaukštinai mane. Ne
vedei mane, nes buvai tapęs mano viltim, stiprybės 
bokštu neprietelių aky vaizdo je” (Ps. 60, 3, 4). Dievas 
turi būti mūsų vilties šviesa ir Jam, kaip Dovydas tu
rėtume pareikšti: “Tavim, Viešpatie, pasitikėjau ir am
žinai neteks man gėdėtis” (Ps. 30, 2).

Dievas buvo mums davęs didelę galybę tryliktame ir 
keturioliktame amžiuose. Jis buvo mums grąžinęs tau
tos nepriklausomybę mūsų dienomis. Jis gali ją grą
žinti dar kartą ir nepoilgam, ir stipresnę, tik reikia, 
kad mes pasitikėtume Juomi, ir kad Jis galėtų pasiti
kėti mumis; kitaip sakant, turime būti sąžiningi, nes 
tik toki tebūva ištikimi Dievui.
Meilė

Prie dviejų Šventojo Tėvo pareikštųjų mūs atstovui 
patarmių prisiminkime V. Jėzaus mokslą. Atsisveikin
damas su savo apaštalais po paskutinės vakarienės Jis 
tarė: “Tai mano, įsakymas, kad mylėtumėte viens kitą, 
kaip aš jus mylėjau” (Jon. 15, 12). Mūsų dienomis kai- 
kur smarkiai įsigalėjo nuomonė, būk meilė gaminanti 
silpnybę, tačiau buvo ir bus priešinga tiesa, kad meilė 
sudaro susiklausymą ir vienybę, du didžiausiu stipru
mo pagrindu ir šaltiniu. Tauta be meilės ir be susiklau
symo yra kaip žirnių paberta krūva. Kas nori, tas ją 
sulesa po vieną grūdą. Susiklausančią tautą tegali par
blokšti tik jėga daug didesnė už visų tos tautos žmonių 
sujungtas jėgas. Gali parblokšti, betznegali sunaikinti, 
nes meilė nė kardu nenukertama, nė šūviu nenužudoma. 
Ji yra dvasia ir neprieinama nė jokiam kūno ginklui.

Meilė laikosi tautoje, mokančioje nepeikti kitų už kal
tes. Nuodėmių mes turime visi ir klaidų neišvengiame 
nė vienas. Viešpats Jėzus mus išmokino kalbėti kas
dien “Tėve mūsų” ir visuomet sakyti “Atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams” 
(Mt. 6, 12). Mūsų tautos nepriklausomybės laiku pada
rėme klaidų ir nusikaltimų visi. Dabar nusistatykime 
vieni kitų teisėjais. Atsiminkime savo kaltes ir pažin
kime savo klaidas, bet negvildenkime, ką suklydo ar 
nusikalto. Šitaip besielgdami padarysime daug ir labai 
daug naudos savo Tėvynei, džiaugsmo Bažnyčiai ir gar
bės Dievui.

Baigdamas primenu, kad neužmirštume šiais sunkiais 
laikais: a) dieną ir naktį šauktis V. Dievo, kurs padės 
mums, b) kantriai ištverti sunkiąją padėtį, c\ išlaikyti 
gaivinančiąją viltį, d) sustiprėti meilės vieningumu.

•

Kiekviena diena mums vis atneša šiurpų žinių iš Tė
vynės apie kruvinas brolių kančias.

Nežiūrint to, atsiranda samdytų išgamų, kurie už 
okupantų pinigus nori pateisint anuos Tėvynės kryžia- 
votojus ir net varyti propagandą už tuos, kurie atėmė 
krauju pirktąją Tėvynės laisvę.

Mes. patrijotai lietuviai, neturime tiek lėšų, kad ga
lėtumėm pastatyti savus kadrus prieš anuos išgamas.

Už tat kiekvienas būkime savanoriu, neapmokamu 
Tėvynės laisvės propagandistu.

Kokiu būdu?
Šimtai tūkstančių lietuvių kas dieną iš namų eina 

į fabrikus, ofisus, kasyklas ir kitas įstaigas. Visur pa
sakokime savo pažįstamiems žmonėms, amerikiečiams, 
kokias kančias turi pakelti mūsų beginkliai broliai lie
tuviai nuo barbarų okupantų. Skelbkime kultūringam 
pasauliui apie kruvinus kankinimus kalėjimuose ir žiau
rius žudymus.

(“Draugas”, gegužės 16 
d., 1916 m.).

Parnasas

f

Amerikos laivynas perėmė 
San Domingo sostinę... Iški
lus revoliucijai San Domin
go valstijoje, Suv. Valsty
bės prižadėjo prezidentui nu
malšinti sukilėlius.... Ameri
kos jūrininkai atplaukė į sa
lą ir užėmė sostinę... Revo
liucionieriai jau numalšinti...

/ •
Japonija rengiasi užgrob

ti Kiniją.... Italų galybė silp
sta — per dvi dieni pasida
vė austrams 21,000 italų ka
reivių... Sąjungininkai karo 
reikalams kas savaitę perka 
1500 arklių Amerikoje...

•
Badas slankioja po Euro

pą.... Lietuvoje šimtai mirš
ta badu... Armėnijoje mirš
ta šimtais ir tūkstančiais 
badu ar nuo ligų... Daugely
je vietų armėnai maitinas 
žolėmis, augmenų šaknimis.. 
Lenkijoje, Serbijoje, Belgi
joje tas pats padėjimas...

Amerikos Lietuvių Kolegi
jos fondas nesparčiai auga... 
Ištrauka iš laiško pasiųsto 
fondo vedėjui: “Gaila ir liūd
na žiūrėti į tą skaitlinę 
($425) surinktą taip svar
biam tautos .reikalui į ketu
ris metus. Tiesiog sarmata 

lietuvių apšviestūnijai, ku

riai už vis labiausiai turėtų 

rūpėti tas klausimas ir kurį 

iš paskutiniųjų turėtų rem

ti tą dalyką. Jeigu jau to 

nenori atjausti, tai aiškiai 

pasirodo tų patriotų dvasia 
ir~jjos vertė...

(Iš J. Krilovo)

Kuomet iš Graikijos dievus išvijo
Ir jų žemes dalijo, -v
Tai tąsyk ir Parnasas kaž kam teko.
Tas naujas jo valdovas asilus ten ganė,
O asilai, aš nežinau iš kur, žinojo,
Kad mūzos Parnase anksčiau gyvenę e 
Ir tokią vedė šneką:
Turbūt, kad netyčia
Valdovas atgynė mus čia.
Matyt, paniekino pasaulis mūsų giesmę,
Ir nori jis išgirsti mūs dainas 
Naujesnio grožio kupinas.
— “žiūrėkit, tarė vienas: neliūdėkit!
Nereik bijot, tuojau pradėsime:
Ašai užtrauksiu, jūs padėkit!
Visi matys, kad mes neišsigandom-------
Išgarsinsime mes savo bandą!
Užtrauksme mes savu choru 

Kur kas geriau devynių seserų!**
Kad būtų gi mūs dainose tvarka,
Ašai pridėsiu čia, štai, ką:
Jei asiliško grožio nebūtų keno balse, 
Tokiam vietos neduoti Parnase!”
Pilnai sutiko asilai,

Kad jiems čia pasakyta nekvailai.
Ir naujas choras tuoj užtraukė taip rimtai, 

Kad rodėsi tratėjo ten šimtų šimtai 
Brikų visai nepateptų
Keliu vien barabanais išgrįstų.
Ir kuo pasibaigė daina gražutė?
Valdovas asilų, išėjęs iš kantrybės,
Visus juos iš Parnaso parginė į kūtę.

t

*

Ašai mylėtojams tamsybės 
Noriu čionai priminti 
Senų žmonių teisingą mintį:
Jeigu galva tušti, tai išminties 
Vieta tai galvai nepridės.

'Š £ „ J. Martinaitis
* Parnasas — kalnas Graikijoje, ant kurio gy

veno mūzos.
** Iš viso buvo 9 mūzės, dukterys Zeuso.
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Alia Rachmanova I

Studentai, Meilė Ir Ceka Jei vokietis susipeštų su rusų bolševikais? Į SAULĘ!

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)
Gruodžio 23 d

Rašau mažyty, apytamsiam, baisiai prirūkytam retais 
laukiamajam. Mat, Kalėdų praleisti mes visuomet va
žiuojam pas senelį. Traukinys atėjo vakaro 6 valandą, ii 
mes manėm, kad apie dešimtą jau būsim vietoj, bet, pa
sirodo, atsirado netikėtų kliūčių. Rogės su arkliais ir vi
sa krūva šiltų kailinių jau mus laukė. Taip pat aplinkui 
šokinėjo, linksmai uodegomis vizgindami, ir 5 šunes, ku
rie visuomet atbėgdavo drauge, jei tik kas važiuodavo 
mūs parsivežti, bet netrukus paaiškėjo, kad važiuoti ne
galima. Senasis Sandukas, totorius, kuris jau trisdešimt 
metų tarnauja seneliui vežėju, paaiškino:

— Vilkai! Nieko nepadarysi. .Jie yra labai alkani ir 
baisiai įsiutę. Nieko nežiūrėdami, tiesiog puola žmones ir 
arklius! Mums reikia nukeliauti 30 verstų, todėl jie tik
riausiai mus užpuls! Pereitą naktį sudraskė vieną ūki
ninką ir jo arklį, nes buvo išvažiavęs be ginklo. O an
tra, mūsų krašte dabar yra labai neramu. Oi, kaip ne
ramu! Pereitą savaitę kažin kas dešimtam kilometre už
puolė pirklį ir užmušė, o kūną numetė nuo kalno į pra-|glijoj mūsų koja dar neįžen. 
rają. Vos buvo galima surankioti jo kauliukus. O penk- gė Q jeį Amerika į karą įs_ 
tadienį užmušė vieną ponią ir jos vežiką ir vėl viską iš- (tctų> taį tada baigta mnmH » 
plėšė. Blogi, neramūs laikai! Be to, žmonės toki kenti*- Treti tik pilnug rūpesčių ir
gi! Vakar Vanika Serikovas ėjo iš vienų namų į kitus 
ir visiems pasakojo, kad dabar jau atėję kiti laikai ir 
kad ponams užteks jau valgyti kotlietus, o viskas bus 
atiduota vargšams! Ir jie carui nori duoti į kailį! Jis 
sako, kad jau atėjęs laikas, jog žmonės patys paimtų 
valdžią į savo rankas. Bet man atrodo, kaip gali darbi
ninkai ar ūkininkai valdyti? Tam juk ponai ir mokslus 
eina, kad jie viską mokėtų padaryti kaip reikia! Va
nika taip pat sako, kad Rasputiną užmušę grafai už tai, 
kad jis norėjo su Vokietija padaryti taiką ir viską 
vargšams išdalinti.

Ką kalba vokiečiai. - Redaktorius susirūpino mano pa
kaušiu. - Vokiečiai nenori karo su rusų bolševikais. - Aš 
tikiu. - kad mano tėvynė bus laisva - Naujų įspūdžių 
sūkuryje.

K. Šilinis.
Kai Berlyne sėdėjau, dai- Anglija nelaimės šiame ka- taktiką išnaudoja savo in- 

riaus ir sekiau žmonių nuo- re taip, kaip jos norėtų.” O teresams. 
talkas, išgirdau įvairiausias pesimistiškesnės nuotaikos Keletai savaičių stabtelė 
kalbas. Vieni sakė: “Gerbia- žmogus drįsta sakyti: “Vo- Jau Brazilijoje> j mano ran. 
masai, nesirūpink Ispanijos........................... ..
ir Portugalijos vizomis, luo

kieti ją laukia liūdna ateitis, kas patenka lietuviškas Uik 
ne tik Vokietiją, bet ir vi- ragtįg> kurįame stambiomis 

jau nebebus Europos, o tik są pasaulį.” Tokių kalbų ir raidėmis parašyta: “Ameri- 
Vokietija, galėsi be jokių nuotaikų sūkuryje apleidi ka ateina gelbėti demokra 
sunkumų išvykti kur nore- ■Vokietiją. ;,tijų.” Ši stambi antraštė at

Antri tarė. Ko mes su- | Kai įįengį į įgpanų, portu- sirado tada, kai buvo žinių 
galų žemes ir skaitai laik- kad Jungtinių Amerikos 
raščius ir susitinki su žmo -; Valst. kongresas nutarė teik

SI
lauksime, rytojus neaiškus, 
nors mes ir daug valstybių 
turime savo rankose, mes 
ouvom įsitikinę, kad perei
tais metais rudeniop karas 
bus baigtas, nes taip atsa- 
komingi mūsų žmonės tvir
tino, o žiūrėk, ir dabar An-

Kai visuos pakampious pavasaris nusikvatoja, kai 
žeme, sakytum, ima saulė ridinėti ir visas pasaulis pa
kvimpa gyvybės sultimis, taip ir sunku nusėdėti susmil
kusiam mieste. Laukai ir sužaliavę medžiai traukte trau
kia į pluči jsias lygumas į pievas.

Čia tenka prisiminti lietuvių ruošiamieji piknikai 
piknike liai, kurie dabar jau tapo neatskiriama mūs jo 
gyvenimo dalelyte, be kurios, rodos, nė lietuviškasis 
gyvenimas nebebūtų tuo kuo jis yra. Jis netektų savojo 
atspalvio.

Tačiau šiandie mes pasigendam platesnio masto lie
tuviškųjų stovyklų, kitaip tariant kempių, kurios sutrauk
tų mūsą jį jaunimą. Kitos tautos tuo jau yra pasirūpi
nusios. Ar nepravartu būtų ir lietuviams nors ir pavė
luotai tuo pasirūpinti.

Kvailystė.
Kvailą nuduoti labai sunku ir kartu įdomu, bet ne

išmanėliu būti ir negudru ir nepravartu ir net negarbin
ga. Tačiau mūsajam viešajam gyvenime tų negudrių mo
mentų daugiau negu reikia.

Didžiuma mūsų visuomenės, ar bent jos vadovybės,

Taip Sandukas dar ilgai plepėjo, tačiau tai, ką jis 
papasakojo, mus mažai suramino. Be kita ko, jis pasa
kė naujieną, kad fabrikanto sūnus, norėdamas išsisukti 
iš kariuomenės, nuėjo pas kažin kokią senę, kuri žino 
“teisybę”, jos patartas, kiek išsigėrė ir netrukus mirė. 
O kitas pažįstamas, taip pat norėdamas išsisukti, užgėrė 
kažin kokio mišinio, gauto užliejus spiritą ant tabako, ir 
dabar irgi nežinia, ar pasveiks.

Tuo būdu šitam relais turime ir nakvoti.

Mama pasitaisė iš kailių guolį ant kilimo, paklojo 
skarą ir atsigulė. Tėtis išsitiesė ant plikos žemės, tik ant 
viršaus užsimetė kailinius, o po galva pasidėjo cigaretų 
dėžutę. Mat, jis kartais tiesiog įsigeidžia įsitaisyti kiek 
galint nepatogiau. Mama kaip įmanydama rodė savo ne
pasitenkinimą, bet tai vistiek nieko nepadėjo.

Aš negalėjau užmigti. Nuo tų Sanduko pasakojimų 
man pasidarė baisu. Niekaip sau negalėjau įsivaizduo 
ti, kad ir šitas ramus kampelis būtų apimtas tokios pat 
revoliucinės nuotaikos, kaip ir mūsų studentai. Tačiau 
kažin koks vidaus balsas lyg sakyte sakė, kad netrukus 
ateis kažkas baisus, ko niekas nesitiki. Negalėdama už
migti, atsikėliau ir išėjau į lauką, tur būt, į patį nuoša
liausią ir vargingiausią peroną visoj plačiojoj Rusijoj. 
Langai buvo visai apledėję. Tik buvo girdėti, kaip stau
gia buranas (pūga), braška tvarte pašto arklių pakink
tai, tiksi telegrafas ir III klasės laukiamajam knarkia

nerimo veidus rodė ir šnabž 
dėjo į ausį: “Kaip ilgai mes 
galėsim tokioj būklėje gy
venti, daugely vietų žmonė3 
rūgoja, kam A. Hitleris ir 
Stalinas išvedė mus į sker
dynių ir žudynių lauką.” O 
ketvirti, kuriems teko ke
liauti po įvairias šalis ir 
stebėti žmonių nuotaikas, 
grįžę į savo tėvų žemę — 
Vokietiją, atvirai prisipa
žindavo: “Mes karą jau pra
laimėjom, sakau, mes karą

nėmis ir sužinai apie vokie- ti didelę pagalbą Anglijai, neišskiriant nė jaunųjų, taip jau patenkinti ir tokie sau- 
čių didelius laimėjimus ir Vartau laikraštį ir mano ' =ūs ir išmaningi jaučiasi, jog aplinkui apsidairyti jie, 
pasiruošimus laimėti, gauni galvoje kilo įvairiausių min- sakytum, ir prisibijo, kad kartais ir nepastebėtų, jog ki- 
įspūdį, kad Anglijai bus čių ir galų gale paskendau gudriau moka už juos padaryti.
riestai. mąstyme. Redaktorius pa- Keisčiausi gyvenimo kurijozai, persunkti skaudžia

stebėjęs mano veide susirū- ironija, kasdien vyksta lietuviškajam gyvenime. Visi ii- 

pinimą, klausia: 1 nom» kodėl jie vyksta. Daugelis net nusimano kaip juos
_  Ką galvoji? Kokios" sulaikyti. Tačiau niekas nenori nė piršto pajudinti.

piktos mintys kyla tavo gal- Štai karts nuo karto pasigirsta, jog komunistai, ku-
voje. Nesisielok perdaug, mūsajam gyvenime skaičius liliputinis, užvaldė tai
nes visai neteksi ant pakau- I vientI tai kit4 draugiją. Pasipiktinimas didžiausias, bet 

tuo ir baigiama. Mat, mes prisibijom prisipažinti, jog 
tam tikrais atvejais jie yra drausmingesni už mus, nes 
prisipažinę patys turėtumėm tapti drausmingesniais. To

Kai ilgėliau pagyveni pa
sakų šalyje — Brazilijoje ir 
pamatai, kaip šauniai ir ge
rai yra vokiečiai susiorga
nizavę Pietų Amerikoje ir
kokias jie simpatijas reiš- , v. , ,
, • a « *.i • • — • S1° Plaukų.kia A. Hitleriui, nejučiomis
iš lūpų išlekia šie žodžiai: — Aš tavęs noriu paklau-
“Vokiečiai visur puikiai mo- sti vieno dalyko, 
ka pravesti propagandą sa- __ Kokio9
vo reikalams.” Kai stebi vie
šąjį gyvenimą, tai atrodo, 
kad kiekviena tauta ir val
stybė yra susirūpinusi tik 
savo kailiu, jei šiandien ma
ne neima už sprando, tai aš 
palauksiu rytdienos, nors jis 
aiškiai nujaučia, kad ryto-

psichologiškai (dvasiniai) j 3US gali atnešti tokią būk 
jau pralaimėjom, nes kur !§. kokią šiandien turi pa-nes
tik keliavau, su kuo tik 
kalbėjau, visur žmonės nu
siteikę prieš mus, o ypač 
pavergtos tautos.” Kai pa
tenki į tokią kalbų atmo.3 
ferą, aplinkumą, žmogų ap
ninka abejonės ir gauni 
vaizdą: ne viskas tvarkoj 
O kai pridedi miestų aptem- 
dymus, aliarmų sirenų bal
sus, kad turi sprukti į slėp
tuvę, kai išgirsti virš Vo
kietijos miestų bombų zvim 
bimą, kai pamatai šiek tiek 
apardytų bombų namus, kai 
išvysti ašarotas vokiečių 
akis, kurios sako, kad šią 
nakt mano name bombone
šiai mirtį pasėjo ir atėmė, 
kas mano širdžiai yra brrtn- 
gu ir artima, tada tik žmo
gus atsipeikėji, apsidairai 
ir tave apsiaučia kažin ko-

vergtos tautos. Taigi, visur 
gyva strauso politika. O ap
sukresnis strauso politikos

vežėjas. Visa stotis susideda tik iš 3 salių. Pirmojoj yra kia nuojauta, ne nuojauta, 
telegrafisto ir stoties viršininko kambarys, antrojoj — į vaizdas, ne vaizdas, bet pa- 
baisiausiai priterštas ir prispjaudytas “trečiosios klasės sakyčiau, kad šis karas vo- 
laukiamasis,” kuriame ant žemo stalo smilksta aprūkusi kiečius yra gerokai išstu- 
žibalinė lempa, o treciojoj, pačioj mažojoj, yra “pirmo- męs iš normalaus gyveni -
sios klasės salė,” su trimis iš medžio padarytais diva- 
nais ir kita žibalinė lempa, kuri nuo III klasės lempos 
tik tuo skiriasi, kad dar turi kadaise buvusį baltą ir 
švarų gobtuvą. Sienose iškabinti geležinkelių tvarka
raščiai nežmoniškai išteplioti: mat, tokiu būdu keleiviai,
norėdami greičiau praleisti laiką, pasistengia save įsi- SKIN TROUBLES 
amžinti.

Jau aš norėjau grįžti į laukiamąjį, kaip prieš ma
ne išdygo stoties viršininko figūra. Tai buvo liesas žmo
gelis, apžėlęs ilga barzda. Buvo įsimovęs į milžiniškus 
veltokus ir vilkėjo skranda. Jei ne uniforminė kepurė, 
tai jį būtų buvę galima tikriausiai palaikyti vienu iš tų 
pllėšikų, apie kuriuos pasakojo Sandukas. Ypačiai man 
krito į akį jo antakiai, kurie buvo labai tankūs ir beveik 
dengė akis. Rankas laikė giliai įkištas į kišenes ir tik 
smarkiai šnypštė nosim, lyg būtų sirgęs sloga ir netu
rėtų nosinukės. Priėjęs artyn, jis pradėjo su manim 
kalbėtis.

{Bus daugiau.^

— Ar tu manai, kad de
mokratijos bus išgelbėtos, 
jei Š. Amerikos kongresas 
nubalsavo teikti Angli
jai stambią pagalbą?

— Žinoma, dabar vokie-

vengiama. Kažkaip negudru.
Bendrasis Darbas.
Nejučiomis ir tur būt, kažkaip netikėtai kyla jauno

ji Amerikos lietuvių karta. Atrodo, jog ji lietuviškąją 
visuomenę užklups taip netikėtai ir nelauktai, jog senes
nioji karta pasijus apstulbinta, tartum perkūnas iš gied
ro dangaus būtų trenkęs. Mat, iki šiol vis dar, atrodo, 
manoma, jog ši senesnioji karta yra nemari. Ir štai dėl 
to nemarumo dėsnio atvykstančioj! karta pasirodys nepa-

čiai pamatys iš kur kojos , sirengusi ir viešajam lietuviškajam gyvenimui netinkan-
dygę. I

(Bus daugiau)

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.

Visa Chieago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

mo. Ir ne vienas tada pa 
sako: “Nei Vokietija,

DOCTOR’S AMAZJNG UQUID
GRCAT MJCCESS FOR .

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

(ertemaffy caused)
ha

_ praised
HA FROM

No matter what vou’va trled įtftheut 
nurrAM (or unaif ht ly aurfara pimplae, 
blpnrtohea and almilarakin irritatlond, 
here's an amazingly aucceaaful doc- 
tor’a formula—Doverfully aoothing 
Liauid Žemo—whieh quickly reilevea 
itening toreneaa and atarta right in to 
help natūra promota FAST naaling. 
80 yeara eontinuoua auecaaal Lat 
Zemo'a 10 dlffarant marvaloualy eftec- 
ti-e ingredianta halp YOUR akln. 
Alao ootmant for m. fiavara 
may need £xtr* Strangth Žemo.

PILNOS KELIONĖS 
BILIETAI.................... $2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės J: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chieago

ti, nes ji savyje turės tam tikro kartėlio, kuris surištas 
su praeitimi.

Šiandie senesniesiems išmetinėti ir raginti juos atei
timi susirūpinti jau pervėlu. Mūsų ateities gyvenimas 
jau nebepriklausomai nuo senųjų tvarkysis. Tiesa, tai 
kažkaip pariziejiškai skamba ir neskania erezija kvepia. 
Tačiau taip bus.

Vienas kelias beliko — jauniesiems nebelaukiant ir 
nebesitikint senesniųjų nesulaukiamos paramos, pradėti, 
gyvastingai kurti naująjį gyvenimą savaisiais pagrindais, 
kuris šiuo metu jau nebeišsivystys evoliucijos keliu. 
Mums reikia jaunos gyvybe pulsuojančios ir sveikais 
principais paremtos revoliucijos lietuviškajam gyvenime.

Ilsėjomės ir merdėjom užtenkamai. Pergyvenom įvai
riausių reformų (tik vardu). Šiandien reikia konstrukty
vaus darbo, energijos visapusiško sukaupimo ir jaunųjų 
pajėgų konsolidacijos.

Visa tai bus galima padaryti tik sudarius bendrą 
Amerikos lietuvių jaunimo federaciją, nepriklausoma tie- 
sioginai nuo jokių kitų federacijų ar sambūrių, nes pa
skiros organizacijos ir draugijos visiškai susmulkės.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERI

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Šiai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chieago, Illinois 

arba šaukit© CANai 8010
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LIETUVIS, KURĮ 6 METAI 
DŽIOVA KAMUOJA
- įsikniaubiu į pagalvę ir verkiu, verkiu... -
Penki šiurpūs kraujoplūdžiai. - Ir sirgdamas 
dirba. - Vaikus nori išleist j mokslą.
Malonu sėdus į automobi- ją užtraukdavom kartkartė 

lį vasarą keletui valandų iš- mis. Taip ne vienas naktir 
trūkti iš miesto dulkių, iš praėjo akių nesumerkus, 
troškinančio benzino kvapo. •
Pro žaliuojančius laukus pa-1 ' *e,14 na^M prasiveržė 
sukame prie didelių rūmų, kraujas iš burnos 
kuriuose įrengta buvusių _ Penkis sykius turėjai 
Didžiojo karo dalyvių ligo- kraujoplūdį. Prieš kokius 
ninė. Beveik ištisas mieste- metus tai vienu sykiu is 
lis. Daugybė vyrų, su švie- burnos, iš plaučių kokia pan 
siais chalatais lėtais vaikš- tis kraujo išbėgo. Nakties
to takais ir žaliuojančia ve
jele. Ties namo kampu šne
kučiavo su žmona vyras li
gonis. šalymais žaidė dvi

laike miegojau. Užėjo kosu 
lys. Staiga iš krūtinės pra 
siveržė šilto kraujo srovė 
Išsigandau. Pamaniau — da

vikrios mergaitės. Būta tai bar viskas baigta. Širdis ė- 
lietuvio. Tylus, ramus žmo- mė smarkiau plakti, o krau- 
gus, bet paklausykime jo jas dėl to dar smarkiau pra
gyvenimo istorijos, kurią dėjo bėgti. Pasišaukiau gy- 
tenka žodis po žodžio iš
traukti iš jo burnos:

Ne viena naktis praėjo 
akių nesumerkus

DRAUGAS

GAL JIEDU PASIPAŽĮSTAJ doleriai, o gaunu už padirb
tą apie 8 dolerius. Darbo gi 
tas pareikalauja apie penke
tą dienų, taip kad per die
ną teuždirbu, galima saky
ti, tik pušę dolerio. Dirbti

Hamiltono dūkas, kurie 
ūkyje, Škotijoje, nacis R. 
Hess parašiutu nusileido. 
Gal jiedu susipažįsta.

Penktadienis, ereg. 16. 1941

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo1,

tokius lengvus darbus gydy- i Taupykite vartotus pašto
tojas mums pavėlina tik po 
porą valandų per dieną, bet 
jei geriau jaučiuosi, tai dir
bu aštuonias ir daugiau va
landų. Vis dėl tų vaikų. Sau 
kad nusiperku kartais už 
kokį nikelį kramtomosios 
gumos tai ir viskas; mat 
kai turi burnoj ką, tai ro
dos kosulys ne taip kamuo
ja.
Pasvajoju, paverkiu ir 
nutylu — ką Dievas skirs

— Nuobodu ligoninėj, su
prantama, bet ką gi pada
rysi. Turi kentėt. Aš jaučiu,

- ak ir aš norėčia džiaugs kad ^ėjiman 
mingai gyventi taip, kaip Pakelt kan«aa- Norėčiau kas 
visi. Ir tai dar esu laimin-i ^mačienį nueit į pamal- 
gas, kad turiu kur gydytis, da3’ bet neleidžia,
o jei būtų reikėję mokėt už Norėčiau pagrajyt per mi- 

dytoją. Apstabdė. Ėmiau, jigoninę, nebūčiau turėjęs is šias. bet ir tam reikia dau-
prašyti, kad ką nors dary-j ko ir galbflt jau 3eniai gu,s. giau energijos. Ne ligonio 
tų, nes man rodėsi — jei; čiau kapuose. darbas.

ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

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

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

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

FED ' und
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
V IRginia iUl

tVINGSI

Phone 9000

Under U- 5. Go*f. Supervii

•aaooaaniKl

Z" 0/ ON SAVINOS 
/OC INVESTMENT!Currcnt Role £ INVESTMENTS

Shore Account^

ftABT, 1X9. LAIDOTUVIŲ DZUKTOHAl

KELNER - PRUZIN
loriatulM PatanuvtBM — Mot.rii patanumja

W. 15th Avė.620

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

Viesulas ištiko Chicaga
Užvakar ir vakar smar

kus vėjas, artimas viesului, 
ištiko Chicago. Padaryta ir 

Sau — jokio pasismaginimo, Ką gi ag galiu galvoti bū- nuostolllJ- Buta ir ketaus
dar vienas toks kraujoplū- — Ką galvoju apie ateitį?

Į dis. tai nebeišlaikysiu. Per- 
— Buvau vargonininkas. Į kėlė į privatinį kambarį.

Šiuose savo sunkumuose šau 
kiausi Šv. Jėzaus Širdies ir 
man rodėsi, kad daug man 
pagelbėjo.

Jau ir seniau negalėjau pa
sigirti per stipria sveikata.
Dar prisidėjo sunkios cho
ro praktikos, kurias dary
davome ir žiemą nekūren
toje salėje, ant šaltų, ce-1 Grumtynės su giltine

vargingas uždarbis 
dukrelėms.

i damas bejėgis. Pasvajoju,

— Aplanko mane žmona,
' vaikai. Didžioji mergaitė jau I 
eina mokyklon: Kada nors -

[paverkiu ir jau pratariu — 
,bus tas, ką Dievas skirs.

K. J. Prunskis

kai kuriose miesto dalyse 
gana smarkaus.

Iš oro biuro pranešama, 
kad smarkaus vėjo gali bū
ti dar daugiau.

Į galėčiau joms mokslą duo- Į 
1 ti. Nenorėčiau jų leisti į vie- j

mentinių grindų. O jei tą — Visaip gydytojai ban- šąją mokyklą. Parapijinės M 
salę pašildydavo sekmadie- dė mane iš tos džiovos iš-'mokyklos duoda geresnį lie-
niais ateinantiems žmonėms gelbėti. Buvo pradėję dary
tai vanduo bėgdavo per sie- ti pneumatoraksus: įpom

tuvišką ir tikybinį auklėji
mą. Bet rėkia truputį dali

nas. Nebeišlaikiau. Gerai puoti orą į sergantį plautį, giau išlaidų, o su pinigais 
dar, kad esu buvęs kareiviu po viršutine plėve ir patį mums sunkoka. Už tat pats
Didžiojo karo metu, tai šio 
je ligoninėje gavau nemo-

plautį suglaudus palikti ne
judantį, negalintį alsuoti,

karną gydymą. Daugiausia kad jis ramybėje sugytų. 
tačiau gal pakenkė susigrau
žimas. Baisu man buvo ir 
pamąstyti, kad šeimą palie
ku visiškai be globos, žmo
ną su vaikais pradėjo kraus
tyti iš buto. Dvi mažytės 
mergaitės. Nei pinigų, nei 
nieko. Kur eis? Iš ko gy
vens?! Susikremtu būdavo, 
sukniaubiu į pagalves ir ver
kiu, verkiu. Naktimis nega
lėdavau užmigti, prasi varty
davau lovoj beverkdamas 
nuo sutemos iki aušros. O 
čia prisimenu, kaip kiti dir
ba. Dar buvau, pagal amžių 
pačiose jėgose. Su choru pa
tikdavo dirbti. Ir per radi-

Kai kam tas padeda, bet 
pas mane plaučiuose pasi
rodė esama ir sausojo pleu
rito, tai negalima šios gy
dymo priemonės panaudoti. 
Ir taip ligoninėje jau šeši 
ir pusė metų. Per tiek ilgą 
laiką beveik ir vilties nusto
jau išgyti. O gal dar pagel
bės ką nauji gydymo būdai: 
gydytojai sakė, kad dabar 
surado naują priemonę — 
įleidžia į plaučius adatą, pa
leidžia elektros srovę ir iš 
džiovina bacilų ėdamas plau
čių vieteles.

— žiūriu į sveikus žmo
nes ir kažkoks gailestis ima

NEWS FACTS GEORGE

HORSE CAVE, Kenbcky

MRS S.K.CLARK 
MADE A’JIGSAvr 
QUILT~ USING 
MORE THAN 
14-.7&8 PIECES

W/5,
FRANCE..

I b^ROFESSOR Gruvel of 
Paris Museum reportsa 
CASE OF A CRAB WHICH 
SPENT 29 YEARS TRAVELING 
FROM PORT SAID THROUGH 
THE 3UEZ CANAL.

III
as

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

_ A***-
Doubit T..I.4 -

Kvbaking

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

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

nors sirgdamas, nors ligo
ninėj dirbu moterims ranki
nukus, pinigines ir kitus pa
našius išdirbinius, pats juos 
ir nudažau. Pinigų neišlei- 
džiu nei rūkymui, nei kitam 
pasismaginimui. Viską ski
riu dėl savosios šeimos. Dir
bu, sakysime, rankinuką.
Medžiaga kaštuoja beveik 5. PLATINKITE “DRAUGA

-Doubl. Aetion A. + A
Ūse only one level tea-T 
spoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MIILIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Why b* yoor aga? Look younger than
Clairoled hair ... with hair that ia sofL oolorful. youth- 
Ikel Thoaa gray atraaka can bo oo thoroughly araaad 
wilh Clairol. tho fcrmouo Shampoo Oil Tint ... a 3-ta-l 
boatmont that claanoaa ao lt roconditlona aa lt TUTES.

today and aay:

•Pan far tr«« boakfaf aad b*. adric* oa your hair prob/MB t» 
1 CJaO. ftrwid.nl, C/airoJ. fae.. 130 W 4Sth Si.. N»w Tori. N. T
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millions AORII—Miracle Whip does work tvondtrs 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
******************

Everybody ravės about your
salads, Peg.What’s the secret?

- - ■■■ -

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
alvzays makes a hit.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

JONAS PETROŠIUS

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų-tarpo mylimą vyrą ir tė
vą, Joną Petrošių.

Netekome, savo mylimojo ge
gužės 17 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, mes >o 
negalėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą Jo liūd
ną prasišalinimą Iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas Sv. 
Mišias (su egzekvijomis), gegu
žės 17 d., 1941, ftv. Antanu
parap. bažnyčioje, 7:45 valan
dą ryto. Taipgi tą pačią dieną 
bus atlaikytos gedulingos šv. 
Mišios už Jono sielą Šv. Ka
zimiero Vienuolyne ir Marijo
nų Vienuolyne.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose Ir kar
tu su mūrais pasimelst už a. a. 
Jono Petrošiaus sietą.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai Ir 
Dukterys.

VISOSE MIESTO DALYSE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ftrwid.nl
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DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rėmėju 22-tat seimas

Štai, jau iš eilės laukia- ( nįeneįt aplankys mūsų ge- 
me 22-rojo Sv. Kazimiero A- ruosįus biznierius, parinkda- 
kademijos Rėmėjų seimo.j mos valgomųjų daiktų pik- 
Seserys ir visa ARD centro nį jęUį 
valdyba laukia atstovių-ų iš

CICERO MOKYKLŲ BENAS LAIMĖJUS PIRMĄJĮ PRIZĄ

, * J •• • k / f

; '/it‘**5. žlĮMjĮ.

CLASSIFIED

skyrių ir įvairių draugijų, 
taip pat prietelių, geradarių, 
ir visų atjaučiančių rėmėjų 
kilnų užsimojimą. Lauksime 
prietelių, atstovų su naujais 
sumanymais sekmingesniam 
ugdymui pradėto darbo — 
naujos akademijos statybos.

Kiek teko išgirsti, drau
gijos, siųsdamos delegatus, 
skiria ir stambių aukų; pa
vieniai asmenys taipgi at
jaus reikalą tapti gerada
riais garbės užsipelniusios į- 
staigos. Kiekvienas geras 
darbas bus įskaitytas prie 
aukos lyg išpildymo gerųjų 
darbų kvotos. Kuri draugi
ja arba pavieniai, aukos šim 
tą dolerių, paliks amžini na
riai — fundatoriai naujos 
akademijos ir visų vardai 
bus iškalti bronzinėje lento
je naujoje akademijoje.

Darykime pasiryžimą, kad 
ARD 22 seimas būtų istori
nis, kad jis viršytų visus 
praėjusius seimus ir atstovų 
skaičiumi ir seselių prietelių 
sumanymais ir amžinais na
riais, ypač kad seimo aukos 
prašoktų praeitų šeinių.

Seimas bus geg. 18 dieną. 
Mišios 9:30 vai. ryto vienuo
lyne. Pirma sesija 10:30; 
antra 2 vai. po pietų. S. J-

Gegužės 11 d., Rožių-Leli
jų” choras turėjo vakarą pa 
rapijos svet. Statė “Este
rą.” Publikos prisirinko gra 
žios ir vakaras pavyko. Pro
gramą vedė F. Ivanauskie
nė, o pianu akompanavo E. 
Ivanauskaitė, akademike. 
“Rožių-Lelijų” KUūbas pri
sideda prie visų gerų dar
bų, už tad jos ir publikos 
tiek daug susilaukė. Klubui 
pirmininkauja darbšti P. Ba 
rauskienė. Rap.

Pagražinta Sv. Mykolo 
bažnyčia

0

PARDAVIMUI
TlkruJ pigiai pirkti ar mainyti, 

ką jūs turite?
2 nauji mOrinlat namai po 4 ir 

1 kambarius; bus atdari dėl apžlū- 
rėjimo kiekvieną dieną. Randasi 
gražioj vietoj priei Marųuette i’ark, 
8007 ir 8011 VVeat 71st St.

Taipgi statom naujus namus ir 
taisom senus unt lengvą iimokėji- 
mų Apskaitliavimas veltui.

Kus norite pirkti lotą gražiausioj 
vietoj Marųuette Parke ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CHARLES P. SUROMSKIS CO., 
6011 So. W«stem Ave.

Tel. REPuliili 3718 
Vakarais PROspeet 1111

Frank J. Petru, Cicero viešųjų mokyklų boardo prezidentas, prašė įdėti šią nuotrauKą? ±ai yra vaceio mo
kyklų benas. kurs Illinois viešųjų mokyklų konteste, įvykusiam Bloomington, III., Laimėjo pirmąjį prizą. Tuo 
didžiuojasi tėvai ir boardas.

Gražios B. Stanevičiūtės Pavykusio; prakalbos 
su Al. Kizu vestuvės

Bridgeport. — Gegužės 11 
d. d. g. prel. M. L. Krušas, a- 
sistuojant abiem parapijos 
kunigams — S. Gaučiui ir 
Joneliui, suteikė moterystės 
sakramentą. Per šliūbą, vi
sus jaudino gražus giedoji
mas Aldonos Grigoniūtės, 
akompanuojant vargonais J. 
Brazaičiui, kurs pavadavo

North Side. — Darbštaus 
komiteto ir parapijonų, kle
bonui kun. J. šiaulinskui va- j mūsų vargonininką muz. A. 
dovaujant, mūsų bažnyčioje; Pocių, jam Detroitan išvy-
įrengta daug dalykų, būtent 
groteliai pakeiti toliau ir

kus. Šv. Jurgio bažnyčia bu
vo išpuošta elektros šviesa.

I
j Chicago Heights, III. —
Gegužės mėn. 4 d. šv. Ka
zimiero parap. salėj kalbėjo 
St. Gabaliauskas, kuris nuo
sekliai ir gražiai atpasako
jo dabartinius Lietuvos var
gus ir nurodė reikalą dėtis 
prie Tėvynės vadavimo. Lie
tuvai Gelbėti Fondui, vei
kiančiam prie Federacijos, 
sudėta $30.00. Gaučių ir A- 
leksandravičių šeimos ir 0- 
na Daukšienė aukojo po 
penkis dolerius; kun. P. Ka-

Žmogus laisvas ir 
laimingas

Joseph A. Zettle, 51 m. 
amž., yra laisvas ir jaučiasi 
laimingas, nes gubernatorius 
Green atsisakė jį išduoti N. 
Dakota valstybei.

1922 m. Zettle No. Dako- 
toj būdamas pavogė porą 
arklių. Už tai ten jis teis
mo nuteistas du metus ka
lėti. Jis iš kalėjimo pabėgo, 
atvyko į Chieagą, čia susi-

Karo priešas atvyko
Chicagon atvyko dr. Linn 

Fenimore Cooper iš Wash 
ington. Jis yra praktikuojąs 
gydytojas ir podraug Ame 
rikos įsivėlimo ka.ran atkak 
lūs priešas. Sakosi jam įki- 
rėjo šalies administracijos 
propaganda įsivelti karan. 
Tad jis su vienu savo drau
gu leidosi per šalį gyvento
jams pranešti tikrą dalykų 
stovį ir juos raginti, kad jie 
priešintųsi Amerikos įsikiši
mui karan. Prie automobilio

dėl to pasidarė daugiau vie- visas takas palmomis ir di- 
tos, grindys išklotos gražia ; deliais bukietais baltų gėlių, 
ir brahgia medžiaga, kuri kurias E. Stanevičienė, jau
yra labai tvirta, laikys ilgus 
metus ir labai gražiai atro
do. Altoriai ir groteliai nau
jai nudažyti. Dabar įėjus į 
bažnyčią pastebėsi, kad yra 
kas nors gražesnio.

Tiesa, šis darbas kainuo
ja gana daug, bet tikimasi, ! it gulbės, lydėjo, nešinos rau 
kad parapijonai prisidės sa-,donų rožių bukietus. Bažny-

nosios motina, vėliau paau
kojo Motinos Švenčiausios 
altoriui papuošti. Jaunuosius 
lydėjo jų palydovės palydo
vai korektingai apsivilkę po-, 
piečio ceremonijai su “cut-. 
aways”, gi pamergės baltos,

tuokė, sukūrė šeimyną, įsi-
tauskas ir šveikauskienė po gijo nuosavybę ir ‘vis, laiką į““’ ir ke.
$2.00; po vieną dolerį auko- pavyzdingai gyveno, 
jo: S. Mačius, J. Salutis, Jis susektas jam gavus 
Milmaitienė, M. Birgelienė, darbą prie municijos fabri- 
G. Mikalauskienė, B. Man- kų statymo netoli Jolieto.

No. Dakota autoritetai rei-

liuj į Chieagą miestuose ir 
miesteliuose sakė kalbas 
prieš karą.

kienė, D. Jarienė, Damans- 
kienų, E. Daukšienė, Da
manskis, Milmontienė. R.

Šiandie vakarą jis kalbės 
kalavo jį išgauti, kad jis Chicagoj, ne gatvėje, bet

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ’ duoti.

ten baigtų kalėjimo terminą. 
Gubernatorius nesutiko jį iš-

North Side auditorijoj, 3730 
No. Clark gat.

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
28 m., dirbti ant į&vcžiojtmo troko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 320 W.
Iktli St. — Mr. W liktu; ir 3040 
SeAiubert St. — Air. Ebelb

PAIEmKOMI
Aš, Jonas Šautis, iš Šiaulių Apskri
čio, Dridų Kaimo, palcškau savo 
pažįstamų parapijonų: Pianą Akli
nų, iš Šiaulių Apskričio, Uridų Kai
mo ir Antaną Kankalį, iš Keblių 
Kaimo. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu:

JONAS ŠAULIS,
3225 Stafford St., Pittsburgh, Peno.

PARDAVIMUI ĮVAIRIŲ 
REIKMENŲ KRAUTUVES 

BIZNIS
Parsiduoda įvairių reikmenų biz

nis — tabako, cigarų, saldainių ir 
Ice Cream, papso. žurnalų, mokyk
los, sporto ir meškeriojimo reik
menų, ir žaislų. Gyvenami kamba
riai. Biznis išdirbtas per 10 metų. 
Priežastis pardavimo; senatvė ir 
pasitraukimas iš biznio. Pigiai par
duos už cash. Agentai teneatsišau- 
kia. Kreiptis: -

2510 W. 63rd St. '
—REIKALINGAS VYRAS TK1O 

DARBUI
Reikalingas darbininkas ant nkio, 
mokantis melžti. Kreipkities: Peter 
Bernotas, Box 77, Sllver Lake, Wls.

PARSIDUODA DIDELIS NAMAS 
Parsiduoda mūrinis apartamentas, 
10 fletų ir 3 krautuvės. Geram sto- 
vyj. Randos neša $500 į mėnesį, 
l’arduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Miss H. Lukas, Metropol1- 
tan State Bank. la-avitt St. aud 
Cermak Road, Chicago. 111.

Dievo Apvaizdos 
parauijos žinios

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

vo stambesnėmis aukomis. 
Pradžia jau padaryta. Kas 
prisideda su stambesne au
ka, tuos klebonas bažnyčio- 

Gegužės 4 d. įvyko para- -e Būtų labaį gra
žu, kad visų parapijonų var
dai būtų paminėti.

pijos bankietas. Diena pasi
taikė graži, šilta — net vi
liote viliojo į laukus pasi
džiaugti begimstančia gam
ta. Bet, Dievo Apvaizdos pa
rapijos žmonės ne taip grei
tai pasiduoda viliojimams.

Pirmas parapijos 
išvažiavimas

Sekmadienį, gegužės 18 d., 
visi northsaidiečiai ir kitų

Jie, daugiau negu trijų šim- Į kolonijų žmonės, važiuoja į 
tų skaičiuje, susirinko sve- j Jefferson miškus, kad pasi- 
tainėn į parapijos bankietą. j grožėti pavasario gamta ir 
Ir neapsivylė. Vakarienė bu- pasimatyti su senais pažįs- 
vo tikrai gera; programa tarnais.
įvairi ir begalo graži. Daly- į Jei oras pasitaikytų ne- 
.vavo Sabonių * šeima ir P. ’ palankus išvažiavimui, ta: 
Šaltimiero radio artistų gru- viskas bus parapijos kieme 
pė. Dain. K. Sabonis padai- ir svetainėje.
navo dvi dainas (man labai 
patiko “Moterų širdelės”),

čia buvo pilnutėlė žmonių. 
Vestuvių bankietas įvykt.

Oak Park Arms Hotel, kur 
jaunieji -Sutikta su ‘*duona 
ir druska” sulyg lietuviškų 
tradicijų. Visas viešbutis bu 
vo išpuoštas gėlėmis tai puo
tai. Jaunavedžiams pasaky
ta daug linkėjimų. Nežiūrint, 
kad jaunieji čia gimę ir au
gę ir aukštuosius mokslus 
baigę, visi kalbėjo lietuviš
kai. Puotos toast-master bu
vo Kaledinskas, Progress 
Furn. Co. vedėjas. Svečių 
dalyvavo apie 200, žymiau
sių lietuvių ir pramoninkų.

N.

UNIVERSAL
RESTAURANT— . . —. ...— r .
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas
. Visiems

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

Tel. Victory 9670

STANLEY GAVCUS 
— Parduoda—

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

Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Krelpkltės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wcrtli, III. Tel. Oak Lawn 193-J-l
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ADVANCED PHOTOGKAPHY^j

)VOWB87 PO:ŠSI8I.E FRiCES

, PHONF LAFAYFTTF 2813

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

smuikininkė L. Sabonienė 
suteikė tikro malonumo 
smuiko solo. Mažytis Ričar
das Sabonis patrijotine dek-

Mūsų jaunieji irgi 
nesnaudžia

Joana Rauskinaitė susiti 
ko su V. Dambrausku, bri 
dgeportiečiu jaunikaičiu, ir,

lamacija ir dideliu, tikrai ■štai- juodu sugalvojo? Ge- 
Sabonišku balsu, jaudino ir S^^s 1 d. jie turėjo šaunią 
stebino. Tai nepaprastų ga- prieš vestuvinę puotą, kuri 
bumų ir atminties vaikutis. buvo ParaP- svetainėje, o ki- 
P. šaltimiero radio artistės, į šeštadienį, 24 d. gegužės, 
tieoiog, “sweet” padainavo Jau e*8 i Mykolo parap.

Rengia pramogą
Town of Lake. — ARD 1

skyr. rengia pramogą (bun
co party) šeštadieny, gegu
žės 17 d., parapijos *salėj, 
tuoj po gegužinių pamaldų. 
Rėmėjos žada turėti gerų 
dovanų žaidėjams ir dar pa
vaišinti. Visas pelnas ski
riamas dovanai, kuri bus 
įteikta per ARD seimą.

Smalkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go* “Classified” skyriuje.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

WHGLESALE
FURNITURE

BROKER

CONRAD
Fotografas

8tudija Jrengta pir
mos rūšies su mo- 
derniftkomia užlaido
mis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlewood 5888 

Bes.: - ENO!ewood 5840

W. KANTER, Sav.

Išvežtajame 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

keletą lietuviškų dainelių ir 
publika jas labai mėgo, gi 
“Našlikė” su “lekiu” įnešė 
tiek daug sveiko juoko, had 
žiūrovai ir paleisti jų nuo 
scenos nebenorėjo.

Trumpai kalbėjo gerb. 
kleb. kun. A. C. Martinkus, 
dr. J. Simonaitis ir P. šalti
mieras. Programai sumaniai «. , , 
vadovavo kun. V. Urba. YCŪlyDOS

bažnyčią, kur, klebonui kun. 
J. Šiaulinskui tarpininkau
jant, priims Moterystės Sa
kramentą.

Vėliau parap. svetainėje 
visi jų giminės ir draugai 
linksminsis ir linkės jau
niesiems laimėsi jų šeimyni 
niame gyvenime. Pr.

----------- ; Joseph B. Lutkus, Eliza-
Birželio 1 dieną* įvyksta beth D. Šidlauskas, 26—24. 

šios parapijos pirmasis pik
nikas Vytauto parke. Prie 
pikniko jau rengiamės. Iš
rinkta šeimininkės ir dalis

Anksčiau turi būti 
patikrinami

Drafto keliu šaukiamų vy
rų kareiviauti sveikatos sto
vio ir tinkamumas turi būti 
patikrinamas mažiausia de
šimts dienų prieš indukciją, 
pranešė Illinoiso karinės vy
rų konskripcijos direkto
rius Armstrong.

Tai dėl to, kad vyrai, ku
rie bus pripažinti tinkamais, 
turėtų daugiau laiko patvar
kyti savo naminius reikalus 
prieš indukciją. Iki šiol leis-

PIRM NEGU PIRK SI TE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ar 
pataisymą — Nieko lmokStl — 3 
metai lAmekėti — Apkainavlmai 
dykai.

LtetarU Pardavėjas
Stanley Litwtnaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company *

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Carmen Riccio, Emily Li 
nauskas, 29—28.

Chester S. Dorch, Eleanor ta vos kelios dienos ir dėl to 
E. Stankus, 23—20. j kilo nusiskundimų.

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS «- RE- 
FRIGERAl'ORS — VVASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
All Natlonally Advertfeed Item*.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 0051

J?

HU

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

H. Rajewski 
“81iorty**

Rez. Tel. VICTORY 2499

- VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 3Įst Street 
Chicago, III.

Telef onuoklte:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

’ š u



Penktadienis, geg. 16, 1941

"Esu Amerikietis" diena 
įvyksta šį sekmadieni

Numatomas milžiniškas
Chicagos piliečių suplūdimas

Šį sekmadienį, gegužes 181 čiams, ir, abelnai, visiems
dieną, Soldier Fielde, Grant 
parke, įvyksta “Esu Ameri
kietis” (I am an American) 
diena, ši diena bus minima 
visoj šaly. Paties preziden
to Roosevelto ji paskelbta. 
Yra naujų piliečių pagerbi
mui. • 4 | W

Ulinoiso gubernatorius 
Green taip pat išleido atsi
šaukimą minėti šią dieną. 
Chicago mayoras Kelly tą 
pat pakartojo. Jis kviečia 
piliečius ko gausingiausiai 
dalyvauti iškilmėse.

Dienos surengimu ir iškil
mių pasisekimu daugiausia

svetimšaliams. Šio dienraš
čio nusistatymas yra žmo
niškas ir svetimšalių tarpe 
jis praplitęs.

“Esu Amerikietis” dienos 
minėjimo iškilmės prasidės 
2:00 popiet Soldier Fielde. 
Įvairios tautybės dalyvaus 
organizuotai. Tarp kitų bus 
ir lietuvių gausi atstovybė.

Paruošta žavinga progra
ma. Dainuos įvairių tauty
bių chorai, taip pat operos 
dainininkai-ės. Kalbės žy
miausieji kalbėtojai. Kai ku
rie atvyks iš kitų miestų. 
Bus ir žvaigždžių iš kruto-

Brighton Parke Naujas 
Vikaras

Kun. Jonas Stankevičius, 
buvęs šv. Kristinos bažny
čioje vikaras šiuo laiku yra 
paskirtas vikaru Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės 
parap., Brighton Parke. 
Kun. Viktoro Černausko vie 
toje, kuris buvo paskirtas 
klebonu South Chicagoje.

darbuojasi dienraštis Chica- mųjų vaizdų, 
go Herald American, kurs j Reikia žinoti, kad į stadi- 
visados reiškia daug pala n-; joną įžanga nebus apmok n. - 
kumo naturalizuotiems pilie- ; ma. Vadinasi, viskas veltui.

Chicagoj kuriamas didis 
medikalinis centras

Illinois legislatūra prave 
dė bilių. Chicagos mieste 
kuriamas didžiausias pasau
ly medikalinis centras 60 
milijonų dolerių lėšomis.

Šis centras užims vieną 
ketvirtainę mailę. Jo ribos 
bus tarp gatvių Congress, 
Roosevelt, Ashland ir Oak
ley. « *«

šiame rajone yra apskri
ties ligoninė ir eilė klinikų

boardas.
Ši komisija bus autorizuo

ta minėtam rajone įgyti cen- I 
trui nuosavybes, nugriauti ! 
senus namus ir statyti ligo- i 
nines, sanitarijas, klinikas 
ir laboratorijas. Taip pat

VYSKUPO SHEIL 
PAGARBAI VAKARIENĖ

Stevens viešbuty vakar 
vakarą įvyko vaišės J. E. 
vyskupo B. J. Sheil, Chica
gos auxiliaraus vyskupo, pa
garbai už jo darbavimąsi 
jaunimo problemomis. De
šimts metų suėjo, kaip vy
skupas Sheil įkūrė garsiąją 
Catholic Youth Organization 
ir kelinti metai yra šios or
ganizacijos nacionaliniu di
rektorium.

Vaišėse dalyvavo J. E. 
Chicagos Arkivyskuppas S. 
A. Stritch, gubernatorius 
Green, senatorius Brooks, 
mayoras Kelly ir daugybė 
kitų žymiųjų asmenų. Buvo 
ir AFL ir CIO atstovai. 
Taip pat episkopalų vysku
pas Conkling ir du rabinai.

Vaišėse buvo daugiau 
kaip 1,600 dalyvių. Visi su
simetė pagerbti garsų jauni
mo tarpe darbuotoją vysku
pą Sheil.

Rytoj vakare ir Interna-

HESS ĮTARTINAS JAM NESANT
r t?1'-
f®

mu

ninką ir kitus. Visi gieda 
parapijos chore, darbuojasi 
su jaunimu.

X Jonas J. Klimavičius, 
C.S.V., South Englevvood pi
lietis, šiomis dienomis ren
giasi įsišventinimui į kuni- 

, gus su rekolekcijomis Le-
X North Side gegužės 27' m°nt, III. Jaunas Šv. Viato- 

d. bus atidarytas parapijos r*aus kongregacijos narys 
karnivalas, kuris tęsis 11 į bus įšventintas geg. 22 d., 

o primicijos geg. 25 d.dienų. Baigsis birželio 6 d.
X P. ir A. Snarskių, žino

mų šo. Chicago veikėjų, šio
mis dienomis susirgo dukre
lė Adelė. A. Snarskienė yra 
DKK narė.

X Kun. S. Valuckiui pa
gerbti tovvnoflakiečiai ren
gia vakarą gegužės 25 d., 
parapijos salėj. Pradžia 7 
vai. vak.

X Juiia Burneikaitė, gyv. 
8852 Houston Ave., praeitą 
antradienį atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Velionės tėvai yra 
plačiai žinomi So. Chicago 
kolonijai. Ji taipgi daug vei
kė chore, su jaunimu. Laido
tuvės įvyks geg. 17 d. iš Šv. 
Juozapo bažnyčios.

autorizuota gauti paskolą ,. , . , ., ,. w „ . .. tional Amphiteatre vysku-įs Reconstruction Finance
Corporation ir išleisti paja- 
minius bonus. Paskola bus 
atmokama apturimomis pa

pas Sheil bus pagerbtas su
rengta didinga programa.

ir dispensarijų. Bet daugu- .jamomis išnuomojant nau- 
mas namų yra seni ir tik jus pastatus medikalinėms 
laužai. Jie bus nugriauti ir įstaigoms.
jų vietoje pastatyti nauji, Tas yra nepaprastas užsi
atitinkami klinikoms ir li
goninėms. Paskiau jie bus 
išnuomojami. Ketvirtainės 
mailės centre bus medikali
nis parkas.

Bilium numatyta paskirti 
komisija iš penkių asmenų 
Komisijai narius po vieną 
skiria gubernatorius, miesto

mojimas pakelti miesto di
dingumą ir jį padaryti pa
trauklesniu. Apie tai seniai 
svajojo miesto lydimieji as
menys. Jų svajonės reali
zuojasi.

mayoras, Cooko apskrities ; W. J. Miller suspenduoti. Jie 
boardo prezidentas, parkų ' traukiami policijos boardc 
distrikto prezidentas ir Illi-.teisman. Kaltinami papirki- 
nois universiteto trustisų mų ėmimais.

X Emilijai Eudeikienei, ži 
nomo laidotuvių direktoriaus 
Eudeikio žmonai, Survilų,

o ... c- , • įgyvenančių Brighton Park, veikėją Sofiją Serauskienę.' , ® v.
Vladas Serauskas yra Šv.
Kryžiaus parap. komitetas

X Gegužės 15 d. šv. Sofi
jos. Ta proga sveikiname

("Draugas” Acme teiepuvivi

Neseniai Hitleris minėjo savo 52 m. amžiaus sukaktį 
Hitlerį, (centre) sveikino Goeringas (kairėje) ir admi- 1 ir dauS visur pasidarbuoja, 
rolas Reader, bet R. Hesso nebuvo. O juk tokiomis *pro- Serauskai yra jaunos kartos 
gomis Hess visados būdavo su Hitleriu. Tas jau tada
<5uvo įtartina.

Sidney Hillman 
Chicagoj

Streikuoja Western 
Union pasiuntiniai

name buvo suruošta surpri- 
zas gimtadienio proga ir 
gražiai draugių apdovanota.

Chicagon atvyko Sydney 
Hillman, Office of Produc- 
tion Management vienas di
rektorių. Jis čia tarsis su

veikėjai.

X P- ir B. čižauskai, gyv. 
5742 So. Artesian Ave., pra
eitą sekmadienį kukliai pa
minėjo 12 m. sukaktį vedy
binio gyvenimo. P. Čižaus
kas yra žinomas Chicagos 
katalikų veikėjas.

X Adelės Patrick ir St. 
Geringo, žinomų brighton- 
parkiečių, vestuvės praeitą 
sekmadienį, buvo tikrai šau
nios. Per šliūbą Nekalto Pra 
sidėjimo P. Šv. bažnyčioje 
giedojo O. Biežienė. šešių 
porų pamergės buvo pasi
puošusios pavasario spalvos 
sukniomis. Vestuvių puota

Sustreikavo Western Un
ion Telegraph kompanijos 
pasiuntiniai bernaičiai. X

Jie sustreikavo, kai kom- motinėlė
gamybos ir darbo grupėmis,1 panija pradėjo pastovius pa- Mandell, Chicago Heights 
kad koordinuoti specialistų siuntinius pakeisti mergai- vargoninkės, po sunkios o- .
darbininkų paruošimą šalies temis ir mergaitėms ėmė peracijos šiomis dienomis mi icago ie uvių vei e

10,000 dol. alga
Chicagos mayoras Kelly 

paskyrė dr. Earl Dean How- 
ard, Northvvestern universi
teto profesorių tirti darbo 
sąlygas ir darbininkų algas 
City Hali.

Mayoras aiškina, kad al
gų klausimu nusistatymas
nebus keičiamas. Dr. How- CM“P>J ir apylinkėj. Uni-
ard vien spręs kilusius dėl yra auaijuai su Amerikos 

Darbo federacija.
Chicago Foundrymen’s 

ass’n streikininkams pasiūlė

Albany Park distrikto du algų darbininkų nesusipra- 
policininkai E. Lowing ir timus su miesto departamen 

tų viršininkais.

“THAT LITTLE GAME’-

Apolonija Zaronkienė, taip pat buvo šauni.
Elenos Zaronka-

X Emilija Samienė, gyv. 
3751 So. California Ave., žy-

ginklavimosi sklandesnei ga j skirti daugiausia pačiam sveiksta Šv. Kryžiaus ligo- 
mybai. Sakoma, per tris die- miesto centre ofisų lanky- ninėje. Zaronkienė mano tuo 
nas turės pasitarimus.

Molderiai vis dar 
streikuoja

Molderių unijos, priklau
sančios International Mol- 
ders’ Union of North Ame
rica, darbininkai ir toliau 
streikuoja 28-se liejyklose,

mą, o bernaičius ėmė stum- Jau grįžti prie veiklaus vei-
1 ti gatvėn — važinėti po vi- kimo Chicago Heights kolo
sas miesto dalis. Tokiu bū- nijoje. 
du mergaitės pradėjo užim-j x Harbor lletuviai. 
ti visas svarbesnes ir geriau |kad jr ne8kaitlingi, turi 

savo tarpe žymių žmonių,

Naujam specialistui nu
matyta 10,000 dol. metinė 

| alga.

>10 centų daugiau už darbo 
valandą. Darbininkai nepri-' 
pažįsta pasiūlymo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

šiai apmokamas vietas. 
Pasiuntiniai sudarė stip

rią uniją. Iškelia reikalavi
mus. Pirmoje vietoje reika
lauja atleisti visas mergai
tes. Jie sako, kad mergaitės 
negali būti pasiuntiniais.

k. a., B. Vaupštaitę, moky
toją viešose pradžios moky
klose; Al. Viniką, miesto 
vandens departamento virši

ja ir dienr. “Draugo” ben
dradarbė, tikrai gali didžiuo 
tis savo vaikais. Motinų Die
ną, grįžus iš sąjungiečių dva
sinės puotos, namie rado vi
sus savo dešimts vaikų lau
kiant motinos pasveikinti 
Motinų Dienos proga. Jie ne 
tik saldžiai savo brangią mo
tiną išbučiavo, bet ir kiek
vienas nuo savęs ir dovanų 
įteikė. Šiais laikais tai rete
nybė.

PASKOLA

LADIES’ NIGHT

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

Moderniftkiausl Įrengimai

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty’s Beaųty 
Shop

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 
Mary Sucilla, savininkė

ČIA GAFSI 
jrrolt, leng
vais ismo- 
loėjlmnts —

Nro 5 IKI 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W CERMAK ROAD
Tel.: CANAL. 8887 

Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TutfrAS <1 000,000.00
VIKA r 9 ’

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PFTRA8 
VILEIŠIS, 

Atstmu-i

The Prudential Ins. 
Co. of America

o i? rr i r ir.
175 W. JACKSON BLVD.

skite a-irzo 
Home Office: Nevrark, H. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. liAFayette 0771

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

mARGIJTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:J
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
3. Padidina namų vertę;
4. Tanpo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nno 

gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoi 

Apskaičiavimo* Dykai!

H
M
’»l

momh» COCK WOQLCoftRMAOft
Fi»»oui Ihsratiko BoaaM
CoMvvti ntCMMmM Boasm

3effWto»-30lMM«Cu«Kft-
Mavo 4Sua »a Gmk R

Puma fcMH m L*vrw 6.

Mcavy BuitamHmatAi*- 
Mamrvv. Connm. It*. Pardplname F.HA. Pkekoltnimoa 

ar limokAjimon.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir aieni 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
Warahons«: 9401 80. Stony Iiland Ava., tau

*


