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KOMUNACIAI MOLOTO
VĄ UŽJAUČIA, O 
STALINO NE??!

Kai ligšiolinis faktina- 
sis sovietų diktatorius 
Stalinas užėmė komisarų 
tarybos pirmininko vietą, 
išstumdamas Molotovą, mū
sų lietuviai komnaciai teisi 
no, girdi... Molotovas per
daug darbo turėjo.

Drįstame paklausti, o Sta
linui ar dabar nebus per
daug darbo, ar jo besigailė- 
damos “Vilnis” su “Laisve” 
nepatartų jam atsisakyti 
nuo vienos diktatūros: par
tijoje ar valstybėje?!

PABŪGO SAVANORIŲ 
DVASIOS

“Laisvė” buvo pradėjusi 
spausdinti p. Cvirkos apy
saką “žemė Maitintoja”, 
per savo skiltis, spaudinti 
liovėsi. Kodėl? “Vienybė” 
Nr. 19 į tai atsako:

“Ši knyga anąmet buvo iš 
versta į rusų kalbą. Ją bu
vo išleidusi Sovietų Sąjun
gos valstybinė knygų leidy
kla.

To užteko Laisvės redak
toriams, nutariasiems apy
saką perspausdinti. Ir jeigu 
ne lir.otipistas, atkreipęs' 
Laisvės redaktorių dėmesį, 
tai apysaka būtų buvusi iš
spausdinta iki galo. Jie įs
pėti, apžiūrėjo, kad šioje 
apysakoje rašoma apie tuos 
laikus, kai savanoriai bū
riai ėjo kurti laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos...”

•
KAS REMIA OKUPANTUS, 
TAS NESULAUKS 
MCSŲ PARAMOS

— Mūsų apylinkėje, — 
pasakojo vienas vyras, — 
jei lietuviai “bučernėje”, 
“saliūne”, kepykloje ar ki
tur pamato “Vilnį”, tai ne
beeina į tą vietą pirkti ir 
net kitus parspėja. Sako, 
nenorime mes duoti savor
centų tiems, kurie remia 
okupantų žiaurius žygius.
Pagaliau, žmonės susipran

ta.
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VOK XXV

Vokiečiai Okupavo Sirija
Nutruksią U. S.
Prancūzų
santykiai

Gaisras Philadelphijoj

WASHINGTONAS, gegužės 
16 d. — Šiandie tarp Ameri
kos ir Prancūzijos bėra tik 
oficialūs diplomatiniai san
tykiai.

Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog Washingtono 
administracija esanti paten
kinta Petaino vyriausybės 
žygiu sueinant į artimesnius 
santykius su Vokietija, nes 
tuo būdu paaiškėjusi Pran
cūzijos pozicija ir ji dabar 
galima laikyti kaip ir kitos 
Vokietijos sąjungininkės.
Teritorijų klausimas

Ši susidariusi situacija iš
kėlė pirmon vieton Prancūzi 
jos kolonijų klausimą. Dau
giausia dėmesio kreipiama į 
Prancūzijos Martiniką, kuri 
yra Karibų jūroje ir Prancū
zijos Guiana šiaurrytiniam 
P. Amerikos pajūryj.

Šiandie Prezidentas Roo
seveltas spaudos atstovams 
pareiškė, jog tarptautinė pa 
dėtis esanti perdaug rimta, 
kad jis galėtų ką nors pla-
čiau pareikšti apie savo kal. | ^estiuo,. atvyko angly ka 
bą į Prancūzijos žmones.

Sąryšyj su kai kurių Eu
ropos kolonijų perėmimu,
Prezidentas patarė kreipti į 
valstybės departamentą, kur 
esą būtų galima gauti dau
giau informacijų.
Gali sulaikyt maistą.

Prezidentas taip pat sua
bejojo, kad Prancūzija ir to
liau gautų iš Amerikos mai
stą. Tačiau jis pareiškė ne
žinąs ar Prancūzijon bus ir 
toliau siunčiama kviečiai kas 
mėnesį.

Apie pasiuntimą Ameri-

dol. nuostolių sukelta.

Anglai bombarduoja nacių 
Orlaivius Sirijoje, Kairo

Buvusieji sąjungininkai - priešai 
Ką galvoja Weygandas?

LONDONAS, gegužės 16 d. ninkę Prancūziją.
— Nenustebinta vokiečių ka 
riuomenės pasirodymu Pran
cūzijos Sirijoj, Anglijos vy
riausybė šiandie pradėjo ne 
paskelbta, bet aštrų karą

Autoritetingi sluogsniai 
pareiškia, jog situacija Siri
joj gali būti ir bus tinkamai 
sutvarkyta. į

Anglijos bombanešiai jau
prieš savo buvusią sąjungi-1 bombarduoja Vokietijos or

laivių ir karo reikmenų kon
centracijas Sirijoj. Tuo tar
pu Anglijos konsulai pasilie 
ka savo vietose Damaske, 
Beirute ir neokupuotojoj 
Prancūzijoj.

Amerika gins 
jūrų laisvę
WASHINGTONAS, gegužės

16 d. — Besikalbant apie 
Vokietijos pareiškimą, jog 
Raudonoji jūra yra karo zo
na, Prezidentas Rooseveltas

Didelis gaisras ištiko Philadelphijos miesto daly greta Cramps laivų fabrikų. Sude- primine, jog.du kartus Ame- 
gė didelis medžio sandėlis ir eilė namų. Lai vų fabrikai' vos apginti. Keletas milijonų rikos istorijoje Jungtinės

Amerikoj

NEW YORKAS. — Anglų 
radio pranešė, jog Irakan ir

riuomenės nauji būriai.

WASHINGTONAS. — Ge
neral Motors Corp. šiandie

ANGLAI PUOLĖ 
BERLYNĄ

' BERLYNAS. — Gerai in- 
LONDONAS, gegužės 16 d. formuotoji Dienst aus .Deu- 

— Sustiprinti Anglijos bom- tschland pareiškia, jog “po 
banešių būriai pereitą naktį zicijos, iš kur bus pravesta 
atakavo Hanoverį, kur šukei
ta dideli gaisrai. Kiek men
kesnės aviacijos pajėgos pra 
vedė atakas Berlyne, Ham-

Valstybės panaudojo savo 
karo laivus, kad apsaugotų 
savo prekybą ir palaikytų I 
atdaras jūras.

Laisvė jūrose, pasak Pre
zidento, yra tapusi istorine 
Amerikos politika, bet jis 
nieko nepasakė, ką Amerika
yra pasirengusi daryti Rau- 

sekamos atakos, jau okupuo , ■ - , ,J K donosios juros klausimu, 
tos”. Platesnių pareiškimų

Pasaulyj

priėmė pasiūlymą sudaryti burge, Cuxhavene, Calais,
naują sutartį su darbinin
kais. Šia sutartimi darbinin
kams alga pakeliama 10 cen 
tų į valandą. Ji palies apie 
250,000 darbininkų 89 dirb
tuvėse.

WASHINGTONAS. — Pen
kiasdešimt transportinių or
laivių, kuriuos atpirko U. S.

kos atstovo prie De Gaulle vyriausybė iš privačių savi-

VYRIAUSIS DĖMESYS 
— TIEMS KURIE 
LIETUVĄ ATSTATYS

Per bažnyčias surinkta 
graži suma šelpimui nuken
tėjusių nuo karo. Atatinka
ma dalis teks ir lietuviams, 
skirstant paskolas ir pašal
pas, visų pirma teks aprū
pinti tuos, kurie neturi būti 
miausių reikmenų pragyve
nimui, tačiau toliau, — vy
riausių dėmesys reikia skir 
ti Lietuvos moksleivių jau
nimui ir studentams, kurių 
jau dabar yra Amerikoje, 
o ypač nemažai Berlyne. 
Mus pasiekia baisios žinios 
iš Lietuvos ir su kiekvienu

“laisvųjų prancūzų” vyriau
sybės Londone, Prezidentas 
pažymėjo nieko nežinąs ir 
tai nesąs diskusuotinas kinu 
simas.

Šiuo metu Amerikos pa
kraščių sargyba perėmė sa
vo žinion visus Prancūzijai 
priklausančius laivus.

ten nužudytuoju inteligentu 
didės reikalas išsiauginti 
naujas patriotiškas religiš
kas pajėgas, kurios bus taip 
reikalingos naujai atkuriant 
tėvų žemę.

• .
LENGVAI PAŽADĖJO, 
LENGVAI IŠSIŽADĖJO

Prieš pat Jugoslavijos 
okupaciją Stalinas tai šaliai 
reiškė simpatijų sudaryda
mas net draugiškus susita
rimus ir nuduodamas būk 
užtaria prieš vokiečius. Lyg 
tik vokiečiai Jugoslaviją 
okupavo, Stalinas pirmasis

ninkų perleisti Anglijai.

CHICAGO, ILK — Dani
jos dabartinė vyriausybė at
leido iš einamų pareigų ge
neralinį konsulą Reimund 
Baumann, nes jis sutiko su 
ministerių Henrik de Kauf- 
mann leisti Amerikai suda
ryti bazę Grenlandijoj.

pasiskelbė pripažįstąs oku
paciją ne tik Jugoslavijos 
bet ir Norvegijos, Belgijos. 
Dabar girdime, kad raudo
nosios Rusijos viešpats, ren 
giasi dar labiau susibičiu
liauti su nacizmo kūrėju. 
Niekas taip gerai nenupasa 
koja kodėl ir kaip labai Sta
linas bijo Hitlerio, kaip bu 
vęs Stalino artimas bendra
darbis Kriviskio knygoje 
“ In Stalin’s Secret
ce

Verta pasiskaityti.

Boulogne, Dieppe ir kitur.
Vokiečių pranešmai sako, 

jog anglų bombanešiai tepa
lietę tik Berlyno užmies
čius).

šiose atakose žuvo keturi 
anglų orlaiviai.

Tuo tarpu nacių orlaivių 
atakos Anglijoje, pagal ofici 
aliuosius pranešimus, buvu
sios silpnos ir palietusios tik 
pajūrio apylinkes.

Londone vokiečiai bombų 
nenumetė.

d. —

Kroatai siūlo 
Italijai karūną

ROMA, gegužės 16 
Oficialiai pranešama,
Italijai pritariant bus suda
ryta senoji Kroatijos monai 
chija, kurios karūna gali bū 
ti pasiūlyta Italijos karaliui 
Viktorui Emanueliui III.

Pranešimai iš Budapešto 
sako, jog kroatų delegacija

Prieš kiek laiko Raudonoji 
jūra buvo paskelbta karo

.. ~ zona ir Amerikos laivams Oficialieji zmo , , , , ,„ .. buvo draudžiama ten plauk-
ti. Tačiau paskutiniuoju lai-

„ , . .... .... ku Prezidentas šį draudimąPetaino tikslų, šie pareisiu- ,. , / „ . atšaukė ir Amerikos preky-mai padaryta sąrysyj su ..... . . ._ J bimai laivai vėl gali laisvaiRoosevelto kalba. , , , .ten plaukti.

nepadaryta.

VICHY. - 
nės pareiškia, jog Preziden
tas Rooseveltas nesuprantąs 

ki
šu

Netrukus Vokietija paskel 
bė, jog visi laivai, plaukią 
Suezo kanalan bus bombar-

BERLYNAS. — Įtakingi 
žmonės pabrėžia, jog perleis- 
dama Vokietijos kariuomenę 
per Sirija, Prancūzija pasi- ^uojami 
elgs taip kaip Amerika, teik:
dama param, Anglijai. Amerikai mirtinas

SINGAPURAS. — Radio 
praneša, jog Rudolfo Hesso 
motina buvo Amerikos žydė.

pavojus, Knox

Kaire visi tai plačiai žinoję.
NEWP0RT , R. I., gegu

žės 16 d. — Pabrėždamas, 
jog paskutiniosiomis valan- 

LONDONAS. — Atakų me-|domis susidarė nauji įvykiai,
jog i tu Kretoje pašauta penki1 sekr. Knox pareiškė, jog 

ašies orlaiviai. Kretoje šiuo šiandie negalima perdėti su- 
laiku veikia Graikijos seno
ji vyriausybė.

sidariusio “mirtingo pavo
jaus mūsų kraštui.

Washingtone, pasak Knox, 
JERUZALE. — Skaičius Prezidentas neša sunkią naš 

prancūzų pareigūnų Sirijoje tą. “Nežiūrint mūsų jausmų 
rezignavo. Tai padaryta są- ir politinių santykių, mes tu

šiandie ar rytoj atvyks Ro ryšyj su Vichy vyriausybės rime jį visokeriopai parem
mon, kad pasiūlytų Italijos 
karaliui Zvonimiro karūną

ORAS
Dalinai debesuota ir 

Servi- '• siau. šiaurryčių vėjai.
ve-

Saulė teka 5:27 vai., saulė 
leidžias 8:05 vai.

naująją bendradarbiavimo ti’
programa su Vokietija. “Mes neturime skaičiuoti 

išlaidas. Mes turime prisi-LA LINEA, Ispanija. —
Gibraltaro vyresnybė įsakė 
išžudyti visus Gibraltaro gy 
vulius, išskyrus garsiąsias ' Apie Hessą sekr. Knox pa 
Gibraltaro bezdžones. Kodėl reiškė esąs įsitikinęs, jog 
beždžionė palikta nepaiskin- Hitlerio artimasis draugas

_ minti, jog laisvė pavesta 
mums paveldėjimu”.

ta. yra pilnutinai sveikas.

Priešingybė
Balkanų kovose vokiečiai 

pakartotinai pabrėžė nekovo 
ją prieš graikus, bet prieš 
anglus. Dabar gi anglai pa
brėžia, jog bombanešių ata
kose anglai nekovoja prieš 
prancūzus ar sirijiečius, bet 
prieš vokiečius.

Tuo tarpu vokiečiai skuba 
per Siriją Irakan, kur jie 
tuojau prisijungė prie Irako 
“sukilėlių”. Be nacių aviaci
jos, sakoma, šiuo metu Ira- 
kan skubiai siunčiama leng
vieji Vokietijos tankai ir 
motorizuotoji kariuomenė.

1 Weygando paslaptis
Maršalo Petaino adresu 

anglai pareiškia, jog tai esąs 
“senas ir pavargęs senelis”. 
Tačiau antrasis senas pran
cūzų vadas, gen. Weygan- 
das, anglams tebėra neiš
spręsta mįslė. Anglai žinojo 
Weygando nusistatymą prieš 
Sirijos perleidimą vokie
čiams, bet jie nežino ar jo 
nusistatymas dabar pasikei
tė ar ne.

Kek anksčiau Waygandaa 
pareiškė būsiąs “Vichy vy
riausybei pilniausiai ištiki
mas, kol Vichy bus ištiki
mas Prancūzijai”.

Iš Kairo oficialiai praneša 
ma, jog pirmosios anglų 
bombanešių atakos Sirijoj 
įvykusios vakar.

Turkijos nusistatymas, 
pasak Ankaros sluogsnių, ir 
toliau pasiliks nepasikeitęs, 
t. y. Turkija ir toliau pasi
liks neutrali.

Atėmė iš ašies 
Sollum tvirtovę

KAIRO, gegužės, 16 dd. — 
Anglų kariuomenė atsiėmė 
vokiečių-italų okupuotąją So 
llum tvirtovę.

Anglų karo Štabo praneši
mu, britai padarę okupan
tams didelių nuostolių ir su
ėmę nemažą skaičių belais 
vių, kurių dauguma esą vo
kiečiai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Jauno smuikininko 
debiutas

Amsterdam, N. Y. — Tai 
Valentinas Kerbelis, 15 me
tų, jau kelinti metai studi
juojąs smuiką, daug sykių 
yra pasirodęs scenoje, ne
kartą yra pakėlęs lietuvių 
vardą savo talentu per WGY 
stotį. Jis atsižymėjęs mies
to aukštesnėje mokykloje, 
kur apdovanotas keliais me
daliais, aukštais atsižymėji- 
mo laipsniais ir laimėjęs ke
liuose kontestuose.

Neseniai Valentinas pasi
rodė kitataučių salėje. Į pir
mą jo koncertą susirinko ne
mažas būrelis žmonių. Jau
nasis artistas klausytojų ne- 
suvylė. Visus stebino nepa
prasta technika ir tonacija. 
Jis išpildė sekančius kūri
nius: Sonata No. 6, Mozart; 
Concerto No. 4, Mozart; Ga- 
votte, Gossec; Andantino, 
Rondino, Kreisler; Ave Ma
ria, Gach-Gounod; Madrigal, 
Simonetti; Perpetual Mo- 
tion, Carl Bohm.

Po koncerto, smuikinin
kas ir jo tėveliai susilaukė 
daug sveikinimų. Anglų 
spauda gražiai aprašė apie 
sėkmingą debiutą ir aukš
tai įvertino šio* daug žadan
čio ateičiai jaunuolio gabu
mus.

P-nai Kerbeliai pavyzdin
gi katalikai, uolūs parapijos 
ir tautos reikalų rėmėjai. 
Kerbelis savo gražia iškal
ba yra įgijęs lietuvių pagar
bą ir visuomet jų pageidau
jamas svarbiuose parengi
muose. Jo žmona yra pavyz
dinga motina, maloni ir sim
patiška asmenybė. Gražioji 
dukrelė Mirga, talentinga pi
anistė, daug kartų lietu
viams patarnauja viena ir 
kartu su broliu Valentinu. 
Ji tebelanko aukštesniąją 
mokyklą ir yra atsižymėju
si gabumais moksle. Jau
niausias sūnelis, Mikutis, dar 
tebelanko parapijos mokyk
lą. Estrellita

Po tam, bus procesija į 
bažnyčią, kurioje bus laiko
mos gegužinės pamaldos, 
pamokslas ir palaiminimas. 
Sodalietės vietinės prisiren
gė pavaišinti atsilankusias 
sodalietės iš įvairių parapi
jų tuojau po pamaldų.

Tikimės, kad suvažiuos 
suvirš 350 sodaliečių iš šios 
apskrities apart p svečių ir 
vietinių.

Sekančių parapijų sodali- 
cijos dalyvaus konferencijo
je: Sv. Jurgio Shenandoah, 
klebonas kun. J. Karalius; 
Šv. Juozapo Mahanoy City, 
klebonas kun. P. Cesna; Šv. 
Pranciškaus Minersville, 
klebonas kun. K. Klevinskas; 
Šv. Vincento Girardville, kle 
bonas kun. M. Daumantas; 
Šv. Petro ir Povilo Tama- 
qua, klebonas kun. J. šuke- 
vičius; Šv. Jėzaus Širdies 
New Philadelphia, klebonas 
kun. S. Musuras; Šv. Kazi
miero St. Clair, klebonas 
kun. P. Laumakis; Šv. Kry
žiaus Mt. Carmel, klebonas 
kun. dr. J. Končius; Šv. Pet
ro ir Povilo Hazleton, kle
bonas kun. V. Nanorta; Šv. 
Mykolo Shamokin, klebonas 
kun. S. Dobinis.

Apskričio Raštininkė 
(per Rev. C. Rakauskas)

Smulkmenos iš 
viengenčiu tarpo

Philadelphia, Pa. — Pas
taruoju laiku Adelės Smai- 
liūtės, kuri, tarp kitko, yra 
vietinės Katalikiško Susivie- 
nymo 20 kuopos sekretorė, 
pagaminti labai puikūs at
vaizdai, nuo kurių tiesiog 
sunku net akis nukreipti. 
Paveiksle pavaizduota tas, 
kaip ji savo studijoje baigia 
skulptuoti galvą biusto.

Pastaruoju laiku vietos į- 
žymus veikėjas, Kazys Dry
ža, persikėlė gyventi į nau
ją vietą, būtent pas viengen
čius šilinskus adresu 332 
Titan St.

10 parapijų sodaliečių 
konferencija

Schuylkill apskričio soda
liečių metinis suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
18 d., 2:30 vai. (D.S.T.) po 
pietų, Šv. Jėzaus širdies pa
rapijos svetainėje ir bažny
čioje, New Philadelphia, Pa.

Konferencijoje bus rimtų 
sodaliečių dalykų svarsty
mai: kaip tai, “Sodalicijos 
tikslas”, “Sodaliečių nami
nis gyvenimas”, “Sodalietės 
kaipo katalikiškos vadovės 
viešame gyvenime”; tam 
tikslui kun. Daniel Lord, S. 
J. per rekordą sveikins kon
ferenciją; viena iš Šv. Kazi
miero sesučių, iš akademijos 
Sv. Juozapo Vilios, Philadel- 
phia, duos paskaitą; viena 
Iš sodaliečių, gydytoja, skai
tys paskaitą; vienas iš šios 
apylinkės kunigų kalbės; pa
galiau, bus skaitymas rezo
liucijų.

Kaip dabar paaiškėjo, vien 
gentė Ona Pranckūnaitė Ce- 
ledinienė, gyvenanti adresu 
6814 N. Broad St., pastaruo
ju laiku skleidžia tarp mo
kančių angliškai prof. Jo
seph S. Rouceko veikaliuką: 
American Lithuanians; jau 
yra išdalinus dykai beveik 
50 egzempliorių. Garbė jai 
už tai!

Vienas čionykščių viengen

IŠKELIA AIKŠTĖN King”, tur būt, tilps toje 
antologijoje.

Tai bus didelis veikalas, 
kainuojąs net 4 dolerius vie
nas egzemplioris.

Vietos Karpatorusų nau- 
jienrašty “Pravda” 12 d. ge
gužės tilpo atvaizdas komp. 
Juozo Žilevičiaus ir straips
nelis apie rinkimą medžia
gos į jo ruošiamą veikalą 
“Amerikos Lietuviai Muzi
kos Garsuose”.

mergaitės, kur skiepinama į 
jaunas širdis tautos meilė.

Ta pačia proga raginama 
įsigyti tikietų išlaimėjimui 
$100, kurie padalinti į 15 da
lių. Pirma dovana $50. Ti
kietas dešimts centų, arba 
vienas doleris už knygutę. 
Perkant tris tikietus — 25 
centai. Laimėjimas bus ki
tam piknike rugsėjo 7 d.

Kelrodis visiems žinomas.
Pasirūpinkim iš anksto, 

kad seserų piknikas būtų 
sėkmingas. K. D.

bė praneša, jog šiauriniam 
Atlante vokiečių submari- 
nas nuskandino gerai gink
luotą anglų pagalbinį 20,- 
000 tonų kiuzerį. Tuo pa
čiu laiku vokiečių orlaiviai 
nuskandinę tris anglų pre
kybinius laivus.

Vakar įvairiuose frontuo
se žuvę devyniolika anglų 
orlaivių, kai tuo tarpu težu 
vo tik vienas nacių orlaivis.

Vokiečiai orlaiviai ata
kavo Maltą.

DR. S. J. GLORIOSO

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CUICAGO:
831 South Western Avenue

Telephone — SFFJey 0970 
MElJtOSE P AUK:

5 Broadvvay
Telephone — Melrone Park 893 S

Jau ir ‘bobutė’!... — Vie
tos jurgiečių buvus uoli ir 
inteligentiškiausia veikėją, 
Natalija Mockeliūnaitė, o da
bar Danelienė, vos spėjo iš
tekėti, o jau ir... ‘bobutė’ — 
susilaukė anūko. Tikrai įsta-

. bus dalykas. Tačiau reikia 
nepamiršti ve ko: tą anūką 
pagimdė ne jos duktė, bet 
podukra! Reporteris

Atitaisymas klaidos
Philadelphia, Pa. — Prieš 

porą savaičių laikraštyje ne
tikėtu būdu įvyko nemaloni

James Lawrence 
deral Communications Com-

pirmininkas, kurs klaida; kuni» Prlverstas a0‘
4- <-» a n v r 4- a TZlIVI an lr o •

mission
National Association of A •
Broadcaatera konvencijoje aPalv,ede Parapijos chonatai: 
St. Louia pareiškė, kad • du Jaunikaiba EMvardaa Nor- 

kus, 246 Dickinson St., su 
Julija Tribulaite, turėjo bū-

taisyti. Kur buvo pasakyta:

žmonės kontroliuoja radijo 
nakties laiko pajėgos ir wat- 
tų 86 nuošimčius. ti ne Julija, bet Amelija Tri- 

bulaitė. Jaunavedžiai daug 
(metų priklauso prie Šv. Ka

čių pastaruoju laiku gavo zimiero parapijos choro, 
laišką nuo redaktoriaus ma- Ruoškimės į pikniką 
nadžerio ukrainų mėnraščio jau visai arti seserų ka- 
anglų kalba: The Trident, zįmieriečių pikniko diena:
kuris rašo, kad gegužės lai
doje tilps atvaizdas Lietu
vos prezidento Antano Sme-

birželio 8, Vilioję Juozapo 
Marijos, Holand Road, New- 
town (Buck Co.) Pa. Nuo-

tonos ir prašo nurodyti as-1 girdus seserų kvietimas tu 
menį, į kurį jis galėtų kreip
tis su prašymu dėl straips-
nio anglų kalba lietuvių ir 
ukrainiečių reikalus bei san
tykius.

Nuskandino didelį 
anglų kruzerį

BERI.YNAS, gegužės 15 u. 
— Vokietijos karo vadovy-

Glasses - Akiniai

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

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

Dykai didelis katalogas 
Jeulery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
rėtų būt labai įvertinamas.

Visiems žinoma, kiek daugi1,51 radio patai-

seserys darbuojas. Viloje 
randasi aukštoji mergaičių 
mokykla, kur auklėjamos

symyo pašaukite Yards 3088
•

Atsiminkite — krautuvė 
su mėlynu frontu

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
TeL OANal 6128Res, 6958 So. Talman Ave.

Uz. Tei. GROvehiU 0617 
Office tek HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: •

\'uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutarti. 

Office tek YARds 4787 
Namą tek PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonu REPnblic 7868

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj.
Tek CANai 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki* 9 vai. vakar*

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, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

TsL 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. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 Šo. Halsted Street

Mėnraštis yra didelis, pui-,----------—------------------------------
kus tekmšku atžvilgiu ir 
taip mūs šalyje, kaip ir Ka
nadoje labai paskleistas. Ad
resas yra toks: “The Tri
dent”, P. O. Box 13, Station 
D, Nevv York, N. Y.

Budriko Radio Programos:
WCFL — 100 K. — Sekmadie

niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie

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

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

Ofigo UL OANal 2345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiad ten lala pagal sutarti. 
Rea Tel.: HEMiock S1BO

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir nagai antartj.

Dabar Nevv Yorko leidė
jai, Avon House, Publishers,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Tet YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiao TaL: Reoid. Tel;
VlRginia 1886 PBOepeet 3634

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VV’est 35th Street
LIGONIUS PRIIMA 1 
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

SuvIrS 20 metę praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme

j -kt vr i GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
11U7 Broadway New York pataisys kreivas akis, trumparegystę

City ruošia spaudai antolo
giją, vardu: The Book of 
Modern Poetry — 1941. Tai, 
kaip jau pranešta, ir vieti
nio plunksnos darbuotojo, 
Kazio Vidikausko du kūri
nėliai “God Save Our Land” 
ir “God — Our Leader —

ir toliregystę;
palengvins aklų {tempimų, praAalins 
galvos skaudtjlmą, svaigimą Ir aklų 
kar«t{.

MODERMAKIAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCIiAI

Speciale atyda atkreipiama { vaikų 
akis. Į
Akiniai prilaikomi tiktai kada reikia.

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
Ueksamlnuotl Jaa modernl&ktauaia 
metodą, kuria regtllmo mokslas 

gali sutelkti.
83 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalins 
ris* aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Teiefonaa CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDO8 
Kasdien B.00 a m, iki 8.80 p. m. 

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

Telef of nas; HEMiock 5848

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 80. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkl 3! Vak. 7 Iki S 

Nedėliomis pagal sutarti

NELAUKITE...
V

. . . rytoj gali būti per vėlu!
Apsidrauskite nuo ugnies. . mimus, ' * TV

baldus, automobilius. . . su alsukomin- W JV;goms kom pnn i jom s, per mūsų A.pdrau- 1 v t M
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu-
rėsite jokių nemalonumų. ____

JOS. K, GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WR WRITR tTP AND RENEW INSURANCE OF ALL KINDS.

♦ Automobile • Pire • Tornado • Fumiture • Flale Glaaa *
llk. J

ALI M AKIS - MIW ... RIBUILT

TYPEV/VRITERS
AMD

A D O I N G M A C H I N E S

— IMAll MONTHIT PATMINTS- 
AU M««n

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

ivw-aA<mMe mamhtn

iCTAD TYPIWRITIR IHK COMPANY
•OKI, C. •OUMATT. »wųi, 

m w. MAONON IT.
Phone DFAR3ORN P44 1

Į ItTIMATIt-Hm-PIMOMtTRATIOU Į

mm.. ..... .m-.... Mn.-aA.mM ...i..,M

J

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pngnl antartj.
Rea. teiefonaa SEEIey 0434.

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
ŠcStadieniais.

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

(2-tros lubos)
ToL MIDway 2880 Chicago. UL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal nutartį.
Ofiao tolafonaa PROzpoct 6737

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

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 T. ryto; 2-3 lr 7-8 t. yak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dicn<

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

Gan. Skorupakb

I
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ŠVENTO KAZIMIERO
[j

I M A AKADEMIJOS RĖMĖJU
RYTOJ, GEGUŽĖS (MAY) 18 D., 1941
• Seimas atsidarys šv. Mišiomis 9:30 valandą Šv. Kazimiero Vienuolyno Koplyčioje
• Po pamaldų prasidės posėdžiai Švč. Panelės Gimimo Par. Salėje (68th ir Washtenaw) (»j
• Seimui užsibaigus Akademijos Salėje bus vakarienė su programa.

Į šį Seimą maloniai kviečiame gerb. Klebonus, Kunigus, Draugijų Delegates-us, Profesionalus dr Biznierius. Lauksime visų atsilankant.
š. K. A. Rėmėjų Centro Valdyba ir šv. Kazimiero Seserys

c*2^2***2e***22£*»*2s***ss***2S***3s*

PREZIDENTAS SMETONA PAS PIEŽUSIŠ LIETUVIU PABĖGĖLIU GYVENIMO BERLYNE
Lietuvių koloniją Berlyne, 

sudaro veik išimtinai atbė- 
gėliai iš maskolių bolševikų 
okupuotosios Lietuvos. Lie
tuviai atbėgėliai yra susi
spietę aplink Lietuvos Pilie
čių Sąjungą. Iš viso Berly-x 
ne gyvena apie 500 atbėgė- 
lių; likusieji atbėgėliai apsi
gyveno kituose Vokietijos 
miestuose.

Veik visi sąjungos nariai 
yra buvusieji protinio dar
bo darbininkai, būtent — 
tarnautojai, karininkai, ad
vokatai, mokytojai, kunigai, 
universiteto dėstytojai, gy
dytojai, inžinieriai, studen
tai ir gimnazistai. Jų ben
dras išsimokslinimas yra 
tarp keturių klasių gimna
zijos ir universitetinių laips
nių. Didelė dauguma pragy

vena iš savo darbo. Daugu
mas yra gavę darbo dviejo
se didesnėse Berlyno firmo
se. Apie pusė atbėgėlių dir
ba fizinį darbą, kiti gi dir
ba daugiausia raštinėse. Ta
čiau yra nemaža ir negau
nančių darbo. Jie sunkiai 
vargsta ir yra reikalingi pa
ramos.

Su šeimomis yra 38 sąjun
gos nariai. Daugiausia narių 
yra tarp 28 ir 38 metų am
žiaus.

Sąjungos valdybą sudaro: 
adv. R. Skipitis (pirminin
kas), dr. P. Karvelis, adv. 
J. Našliūnas, prof. kun. St. 
Yla ir dr. P. Ancevičius.

Sąjunga daugiausia rūpi
nasi savišalpos reikalais, bū
tent, šelpie nepasiturinčias 
šeimas su vaikais, remia be-

>1;
jiems “neįtikimiausius daly
kus”, o pakliuvęs komitetan, 
šmeižęs fabriko administra
ciją, kuri jam trukdanti rū
pintis darbininkų reikalais 
ir kuri esant žalinga darbi
ninkų interesams.

Įdomu, kada bus nušluo
tas “genialusis” Josifas Vi- 
sarionovičius su visa savo 
klapčiukų gauja, nes jie jau 
dešimtmečius žada darbinin
kams neįtikimiausius daly
kus!

— Kaip jau buvo rašyta, 
Kauno miesto vykdomojo

Jr

komiteto pirmininku (bur
mistru) paskirtas ‘draugas’ 
A. Šiman, jam sekretorium 
priskirtas “tovarišč” Šer- 
mušenko, o šio pavaduotoju 
paskirtas įeik šmuilov. Kaip 
matome, lietuviškojo Kauno 
šeimininkų kampanija nedi
delė, bet pakankamai mar
ga!

— Patirta, kad sausio mė
nesį Kaune iš desperacijos 
pasikorė buv. Vyriausiojo 
Tribunolo teisėjas Vaitonis.

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

KLAUSYKITE! - PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!

ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ 
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

Budriko Milžiniškas Rakandų, Radio ir Elektri
kinių Ledaunių Išpardavimas visų geriausių išdir- 
bysčių. Šaldytuvų kainos nuo $99.50 iki $199.50., 
lengvais išmokėjimais po 15c į dieną.

REFRIGERATOR 
SENSATION > 

OF THE YEAR!

Tops In Preference
becaute il’t

Tops In PerformanceI
Ju«t look at the m.thaniim and you'll 
••• why recent turv.yi indieol. mor. 
people preter General Electric than 
any other refrigerator. Iti record for 
dependable performance remaini 
uncholl.ng.dl

COME IN AND SEE EO» YOUISlLfl

BIG 6.2 cii. rt
With Ali These Features1
cablnef. Eoreelaln Interlor.

•Almoo „ o. ,h.„
•» pound Ic. copadty.
;C,ont bolfl. lon<
•Aufamotic lnt.no, light

GENERAL H ELECTRIC

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St.
3417-21 So. Halsted St.

Dėl pataisymo radio pašaukite Yards 3088

Paklausykite žymaus WCFL, 1000 Kil. Radio Programo ne
dėlios vakare 6 vai. Jeigu Baseball žaidimas primiau pas - 
baigs, programas prasidės 5:30 p. m. —

Lietuvos prezidentas A. Smetona su žmo na, kurie rytoj “Esu Amerikietis” dienos iš
kilmėse bus garbės svečiai, atlankė žurnali sto Stanley Piežos, Chicago Herald-Ameri
can rašytojo namus. Piežos dukrelė Joan svečius vaišina kava. (Herald American ph.)

simokančiąją jaunuomenę, 
sušelpia naujai atbėgusius, 
kol jie gauna darbo ir pir
mąjį atlyginimą, teikia pa
skolas drabužiams įsigyti, 
išlaiko vaikų darželį ir kt. 
Be to, sąjungos valdyba ne
mažai rūpinasi ir kultūri
niais atbėgėlių reikalais. 
Praėjusį rudenį kun. Ylos 
iniciatyva sąjunga įsteigė 
vaikų darželį, kuriame da
bar buriasi visi mažyčiai at
bėgėliai. Darželiui vadovau
ja ponia Railienė. Sąjungos 
pirmininko adv. Skipičio ini
ciatyvos dėka praėjusį ru
denį Berlyne įsisteigė lietu
vių atbėgėlių choras. Šis 
choras labai gražiai pasiro
dė per šių metų Vasario 16 
d. minėjimą. Chorui vado
vauja pilnas pasiryžimo ir 
seniai jau toje srityje dir
bąs mūsų tautietis p. Nakas.

Sąjungos valdyba deda 
žygių įsteigti atbėgėlių vai
kams vasaros koloniją. Val
dyba taip pat rūpinasi įsteig 
ti specialius dviejų paskuti
nių gimnazijos klasių Lie
tuvos programa kursus. To
kie kursai duotų galimybės 
čia atbėgusiems gimnazis
tams įsigyti brandos ates
tatus. Vokiečių atitinkamų 
įstaigų sutikimas tam rei
kalui jau yra gautas.

Bendrai paskutiniu Laiku 
padidėjus atbėgėlių skaičiui,

padidėjo ir sąjungos reika
lai bei jos veikimas.

Sąjungos finansinė padė
tis yra sunki. Iki šiol sąjun
ga vertėsi daugiausia iš su
rinkto narių mokesčio ir iš 
Amerikos lietuvių paramos. 
Savaime suprantama, kad 
padidėjus sąjungos veiki
mui, ypač kultūrinėje srity
je, ji iš turimų nedidelių pa
jamų negalės išsiversti, o 
tuo labiau negalės išlaikyti 
numatytų kursų. Taigi, jos 
darbų pasisekimas ir būti
niausių atbėgėlių materiali
nių ir kultūrinių reikalų pa
tenkinimas daugiausia pri
klausys nuo to, kiek užjū
rio lietuviai sąjungą parems 
finansiškai. Visų atbėgėlių 
viltys yra į juos nukreip
tos.

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

Vienintėiė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

e Litten to

RALANDECH’S 
rUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHI?
1480 kilocyclee 

(First Statloa on Toar Dial) 

Featuring a program of

Yugoslav Folk Mūšio

Didelis Pasirinkimas 
Naminio, Importuotu 

ir LietuviSkų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną.

Žinios iš Lietuvos
— Oficialiai skelbiama, 

kad vietinės pramonės ko
misariato fabrikuose pava
sario sėjai buvę pagaminta 
plūgų, bet jie neišleisti į rin
ką, nes valstybinio metalo 
apdirbimo tresto darbuoto
jai užtęsė plūgams parduo
ti kainų nustatymą. Be to, 
šis trestas neparuošęs kai
nų kalkuliacijos. Todėl vie
tinės pramonės komisaras 
paskelbė viešą griežtą pa
peikimą ir įspėjimą už ne
leistiną nerūpestingumą mi
nėto tresto valdytojui F. 
Jodelei, tresto tiekimo ir 
realizavimo skyriaus virši
ninkui A. Kazakevičiui.

— Iš metalo fabriko !‘Ne- 
ris” Kaune atleistas darbi
ninkas Želabinas, nes jis, 
norėdamas patekti į darbi
ninkų komitetą, žadėjęs

FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPublic 1538—9
jy_

*
*
*
*
*
*
*

*

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja 
Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers 

6912 South Westera Avė. Chicago, IHinois
Tel. Prospect 4050 

“THE LITHUANIAN HOUR”

\JŠ

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

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambra & Nectar
BEERS

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Jr

PASKOLOS

r?

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYIZITC Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I T INI I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 

Pinigai greitai, išmokami ant pareikalavimo.

MŪSŲ PASITIKftJIMO IR IATVKRMftS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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

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

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



i

4 DRAUOAS šeštadienis, geg. 17 d., 1941

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

S8S4 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Publiahed Daily,, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscriptinns: 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.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

-Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženkly. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugro" rėmėjams lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti©. 
saa. gina lr aaugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja JOaų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodicca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Šaunios įstaigos rėmimas
Rytoj šv. Panelės Gimimo parap. salėj įvyksta šv. 

Kazimiero Akademijos Rėmėjų seimas. Laukiama daug 
atstovų ir daug svečių.

Kai Lietuva yra bolševikų okupuota ir visas lietuvių 
mokslo įstaigos yra uždarytos, Amerikos lietuvių mo
kyklos tuo tarpu pasilieka vienintelėmis lietuviškomis 
mokyklomis pasaulyje. Atsižvelgiant į tai, tos mūsų 
mokyklos turi būti gausingai lankomos, jos turi stip
rėti, nes jomis labai daug remsis ir lietuvybės išlaiky
mas ir vedimas kovos dėl atstatymo Lietuvos nepri
klausomybės.

šv. Kazimiero Akademija yra lietuviška vidurinė mo
kykla, kuri yra verta tikrai stiprios visos mūsų visuo
menės paramos. Tikimės, kad ryt įvykstantis seimas 
nemaža tos medžiaginės pagarbos suteiks. Bet taip pat 
tikimės, kad jis nustatys tinkamus planus visų metų 
darbui, kuris neš nuolatinę pagalbą šiai šauniai mūsų 
įstaigai.

timai bendradarbiaus su kitų tautų panašiomis įstai
gomis, kad demokratinės pajėgos dirbtų tampriausioje 
vienybėje.

A. L. T. reiškia lietuvių visuotinį pasitenkinimą, kad 
Lietuva, nors ir okupuota, ir jos žmonių balsas žiau
riai slopinamas teroristinės bolševikų diktatūros, susi
laukė gilios demokratijų užuojautos, nes nei J. A. V., 
nei Anglija, nei kitos demokratinės šalys nėra pripa- 
žinųsios Lietuvos okupacijos. •

A. L. T. jaučia savo pareigą ginti Lietuvos žmonių 
reikalus, teikti visokią galimą pagalbą jų kovoje prieš 
bolševikiškus okupantus ir rūpintis, kad nebūtų pažeisti 
gyvybiniai Lietuvos valstybės interesai per tą laiko
tarpį, kurio metu ji bus nelaisvėje.

Juo daugiau pajėgų mes ir Lietuvos išeivija kitose 
šalyse įdėsime į dabartinę demokratijų kovą prieš to
talitarines diktatūras, kurios kėsinasi pavergti visą pa
saulį, juo daugiau svers lietuvių balsas būsimoje de
mokratijų konferencijoje, kuriai teks spręsti pokarinio 
atstatymo klausimus.

Amerikos Lietuvių Taryba yra įsitikinusi, kad at- 
steigtos nepriklausomos Lietuvos valstybinė santvarka 
bus paremta tais demokratybės dėsniais, kurie buvo 
paskelbti 1918 m. vasario 16 deklaracijoje ir buvo in
korporuoti į Lietuvos Steigiamojo Seimo priimtą Res
publikos Konstituciją.

A.- L. T. įsakmiai pabrėžia savoz gilius siekimus, kad 

nepriklausomoje Lietuvoje turės būti patikrintos vi
siems piliečiams asmens ir sąžinės laisvės ir lygios po
litinės bei pilietinės teisės, užtikrinant darbo žmonių 
gerovę socialinio teisingumo įstatymais.

Amerikos Lietuvių Taryba laiko reikalinga jungti į 
vienybę Lietuvos vadavimo darbui visas kūrybines mū
sų visuomenės pajėgas, tačiau šį darbą pagrindžiant aiš
kiais demokratiniais dėsniais.

or

A

—■ ’šiini o

Tarybos suvažiavimas
Ketvirtadienį, kaip buvo skelbta, Morrison viešbuty 

įvyko Lietuvai Gelbėti Tarybos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo šie tarybos nariai: kun. J. švagždys iš Brock
ton, Mass., Juozas B. Laučka iš Brooklyn, N. Y., L. ši
mutis, P. Pivariūnas iš Pittsburgh, Pa., K. Karpius iš 
Pittsburgh, Pa., M. Vaidyla, P. Grigaitis. Taip pat ne
galėjusių atvykti į suvažiavimą Tarybos narių įgalioti 
atstovai: kun. Ig. Albavičius, P. Mileris, dr. Montvy- 
das ir K. Gugis. Svečiai: P. Daužvardis, Lietuvos kon
sulas, D. Pivariūnas, kun. J. Prunskis ir adv. Ch. Ces
nulis.

Nutarta sudaryti Tarybos Vykdomąjį Komitetą iš tri
jų Chicagoj gyvenančių narių, kurie darys planus ir in
formacijos biuro įsteigimui. Pakeistas ir tarybos var
das į Amerikos Lietuvių Tarybą.

Priimta pora rezoliucijų, kurias čia ir dedame.

Pareiškimas dėl Pilietybės Dienos minėjimo
WHEREAS, the President of the United States, the 

Governor of the State of Illinois and the Mayor of the 
City of Chicago, proclaimed Sunday, May 18, 1941, as

“I AM AN AMERICAN DAY”
WHEREAS, this day is sėt apart to celebrate attain- 

ing the citizenship by those either arriving at their 
twenty-first birthday or by being naturalized during 
the year, and

WHEREAS, this is a proper occasion to express our 
pride and joy in being the citizens of the greatest 
country on earth and an opportunity to reassert our 
loyalty to the United States; to renew our pledge of 
support-of the ideals of American Democracy and to 
proclaim our faith and confidence in the President of 
our country, and

WHEREAS, the Americans of Lithuanian ancestry 
have at all times been loyal citizens of the United Sta
tes and faithfully šupport our Democratic institutions,

N0W, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the 
Executive Committee of the American Lithuanian 
Council representing numerous fratern&l, cultural and 
civic organizations throughout the United States of 
America, in meeting assembled this 15th day of May 
at Chicago, Illinois, to heartily endorse

“I AM AN AMERICAN DAY” 
and to sincerely urge each and all to participate in 
this patriotic demonstration sponsored by our patriotic 
leaders and organizations.

(“Draugas”, gegužės 17 
d., 1916 m.).

Ukrainiečiai reikalauja ne
priklausomybės... Vokietijo
je susitvėrė “Ukrainiečių 
draugija“, kurios tikslas y- 
ra agituoti už Ukrainos sa
vivaldybę.... Vokietija remia 
tokį sąjūdį, užtikrindama 
ukrainiečiams autonomiją....

•

Anglai dar nenustoja ati
minėję pašto siuntinius... 
Anglijos kariški laivai van
denyno viduryje atėmė apie 
milijoną pašto siuntinių, ve
žamų iš Amerikos į Euro
pą.... Amerikos valdžia griež 
tai protestuoja prieš tokius 
užgrobimus.

•

Suv. Valstybių ambasado
riai lanko nelaisvių stovyk
las Rusijoje!... Rusijos vy
riausybė leidžia ambasadoms 
nuskirti penkis atstovus, ku
rie galės aplankyti stovyk 
las Irkutske, Omske, Oren- 
burge, Vladivostoke ir Kie- 
ve...

• •

Prez. Wilsonas tariasi su 
Sv. Tėvu taikos klausimu... 
Prezidentas ir popiežius daž 
nai susirašinėja taikos pra- 
vedimo klausimu...

•
Italija paliuosavo kunigus 

nuo priverstino kareiviavi
mo.... Valdžia paliuosuoja 
nuo priverstinos kariuome
nėje tarnystės visus kuni
gus, kurie gaus nuo dvasiš
kos vyriausybės paliudymą, 
kad jie reikalingi aprūpini
mui žmonių dvasios reikalų...

•
Turkija parduos Palesti

ną... Turkijai karą tęsti la
bai reikalinga pinigų... To
dėl ir mano parduoti šią 
šventžemę... Ji nori įgyti 
Rusijos ir Vokietijos krikš
čionis...

racfcctsjj

Po Svietq
Pasidairius

Bedievių gazietose, ta
vorščiai, dažnai kavalieriai 
paieško gaspadinių, gyveni
mui draugių, kurioms jie 
viską žada, tik tos gaspa- 
dinės turinčios būti liuosos 
nuo visokių prietarų ir at
siųsti jiems pikčerį pama
tymui.

I
Viena moterėlė, pribuvus 

pas vieną tokių kavalierių 
Ohajuj šitaip rašo:

“Pats velnias neišbūtų 
pas tokį žmogų. Namie ran
dasi pilna vaikų, kurie mu
šasi su peiliais ir šaudosi su 
ginklais. Kai kokia moteris 
pribūna pas jį, tai paima 
nuo jos viską, o po tam iš
varo. Moterėlės, saugokitės 
šitokių velnių!”

Berlyne tapo atidarytas 
restoranas šunims. Tai bus 
pirmas pasauly tos rūšies 
restoranas, kur šunys gblės 
užeiti, paėsti ir atsigerti. 
Bet nemanykite, kad kiek
vienas margis galės užeiti 
tan restoranan, prisėsti, pri- 
ėsti ir nei dėkui nepasakius 
išeiti lauk! Užeis tik tie, 
kurių šeimininkai mokės 
mėnesinį mokestį. Be to, res 
toranan bus įleidžiami tik 
tokie, kurie nepuls kitų kos- 
tiųmerių.

Matot, prie ko svietas ei
na. Noroms, nenoroms da
rosi rokundą, kad neužilgo 
šunes turės daugiau teisių 
ir bus geriau aprūpinami 
negu karo siratos-vaikučiai.

Daugelis mergaičių savo 
sužadėtinių laiškus deda kur 
į slaptą stalčių, paskui lai
kas nuo laiko daro jautrius 
vizitus savo mažajam tur-

NEWS FACTS ^GEORGE

tui, kitos gi pasitenkina 
juos sudraskusios į mažiau
sius gabalėlius..

Bet įdomiausiai pasielgė 
su tokiais meilės laiškais 
šiuo metu viena anglė. Ji 
visus priešvedybinius meilės 
laiškus sukimšo į mažą prie 
galvėlį, ant kurio ji atsi
klaupė, kada jai bažnyčioje 
davė šliūbą. Taigi po savo 
keliais ji turėjo savo jauni
kio meilės aiškius pareiški
mus. ,

Po vestuvių pirmomis die
nomis tą priegalvėlį ji var
todavo kaip pagelbinį mie
godama, o vėliau kai su vy
ru susipykdavo juomi pa- 
siausdavo vyrui į veidą, pri
mindama jam priesaiką.

Prašau Nesijuokti
— Na, Juozuk, kaip tau 

mokykla ir mokytoja pa
tinka?

— Mokykla patinka, bet 
mokytoja tai.... ne.

— Kodėl?
— Todėl, kad ji nieko ne

žino, bet vis klausinėja ma
nęs arba kitų vaikų.

— Daktare, žinau, kad ne
išlaikysiu tos sunkios ope
racijos. Gražiai prašau, kad 
man padėtumei greičiau nu
mirti. •

— Jau būk ramus, manęs 
nemokyk. Aš pats gerai ži
nau savo darbą.

Teisėjas: Pirmą sykį do
vanoju, bet daugiau čia ne
pasirodyk!

Skundžiamasis: Aš ir šį 
sykį būčiau nepasirodęs, jei 
ne poliemonas, kuris priver
tė ateiti....

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iš kito gera.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

Tarybos pareiškimas Lietuvos reikalais
Amerikos Lietuvių Taryba, susidariusi iš Jungtinių 

Amerikos Valstybių lietuvių amerikiečių visuomenės vi
sų srovių, ištikimai stovinčių už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą, savo posėdyje, įvykusiame 1941 m. gegu
žės 15 d. — Lietuvos Steigiamojo Seimo 21 metų su
kakties dieną — Morrison viešbutyje, Chicago, III., nu
tarė šiaip pasisakyti:

Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) reiškia vieningą 
Amerikos lietuvių visuomenės daugumos nepalaužiamą 
pasiryžimą dirbti ir kovoti, kad Lietuva būtų išvaduo
ta iš bolševikiškos Rusijos okupacijos ir būtų atsteigta 
kaip nepriklausoma, demokratinė valstybė jai priklau

sančiose ribose.
A. L. T. giliai tiki, kad Lietuvos išlaisvinimo darbas 

turi būti glaudžiai derinamas su demokratijų pastan
gomis kovoje prieš totalitarines diktatūras, nes tik de
mokratiniai dėsniai pripažįsta visoms tautoms Sava
rankišką valstybinį gyvenimą.

Kovoje dėl savo laisvės visos diktatoriškų agresorių 
paglemžtos tautos privalo eiti išvien, todėl A. L. T. ar

APROMINENT 
P90FESS0R 
OFSCIEMCE 
STATES 
THAT

POPULAR COMICS
FEATURING SPACE 5HIRS, 
ROCKCT-SHIPS, ETC. ARI 

MOTAS FARfETCHEDAS 
SUMOSE. HE PREDKTS THAT

OUR CHILDREN WILL SEE THE 
DAY WHEN IT WllL BE A 
REALI TY Z

MRS. JOHN SALSINGER IS 
6U1NG KM DtUOOCE NAMING 
HER FOUR CHILDREN AS 

THE CAUSE. SAYS N*-SAL
SINGER, H0WCAH IDEVOTE ANY 
TIME TO HER? WITM RMJRCHILDR 
l'VE GOT MY HANDS FULL.Z

ONLY PROCEEDURE 
THAT IS SAFE TO FOLLOW IN 

ORDER TO REMCYE WAX FROM THE
EAR, ISTO GENTLY DOUCHE THE EAR 
WITH WARM WATER AT A TEMPERABjRE 

FROM 105° TO 11O° F.

A GLASS OF HOT WATER 
' TAKEN ONE HOUR BEFORE MEALS, 
WILL DO MUCH TO RIO THE
STOMACH OF MUCUS AND
PUT IT IN GOOD CONDmON
FOBTHE DIGESTION OF THE 

FOOD/ 1

ITH THE 1 
EXCEPTlON OF 
THE DEEP 56ATED 
CHEST COLDS, IN 
THE EARLY STASĖS

A COLD CAN OFTEN 
E NIPPED IN THE 
BUD BYA FEV7 

HOURS OF 
SUDOOIFIC WOQK 
INTHE OPEN
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Studentai, Meilė Ir Ceka Jei vokietis susipeštų su rusų bolševikais? RIMTIES VALANDĖLEI

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Kaip paprastai tokiais atvejais esti, pirmiausia man 
papasakojo savo istoriją. Pasirodo, kad jis kadaise buvo 
vienos didelės stoties varšininku, bet visa bėda, kad “per
daug mėgo kiaules.” Tas “per didelis kiaulių pamėgimas” , .
ir nugramzdino jį j pražūtį. Apie savo kiaules jis ėmė ra2°S 
pasakoti su tokiu nuostabiu švelnumu, kad aš nejučio
mis pradėjau jį smarkiai užjausti.

Kq 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.
(Tęsinys)

— Tik žinok vieną demo-

svarsto, svarsto ištisus mė
nesius, kaip reikia pasielg
ti, o A. Hitleris per kelias 

— Mano Dieve, bet juk pasauly negali būti žmogaus,' dienas paima savo globon 
kuris neturėtų kokios nors “silpnesnės gyslelės,” — tarė v^en4 kraštą po kito. De- 
jis, vis nuolat šniurkšdamas nosia. — O mano “silpnoji mokratijos svarsto ir daro 
gyslelė” yra į kiaules. Panele, jums pasakysiu, kad nė nutarimus ir juos po kelių 
vienam gyvuly nėra nieko tiek daug, kaip čia pasakius, savaičių ar mėnesių priima, 
kas vestų žmogų susimąstyti, ir tiek daug jį domintų, ° A- Hitieris veikia žaibo 
kaip kiaulėje. O koks įdomus jų tukimas! Kaip malonu greitumu. Čia ir yra jo lai- 
darosi matant, kad jų taukai diena iš dienos auga, tar- mėjimų didžiausia paslaptis, 
tum auksas! Ko1 An&Hjai ateis efektyvi

(daug reiškianti) pagalba, 
Ir jis, įkvėpimo pagautas, man toliau papasa- kad tik prieš tai neraižytų 

kojo apie įvairias skirtingas jų veisles, apie tai, kaip jas vokiečių tankai 
reikia prižiūrėti, kuo šerti.

kuris sielojasi ne tiek savo gali. Ir, be to, šiandien vo-
asmeniniais reikalais, o kiek kiečiai nenori karo su bolše-
savo gyvenimą yra paauko- vikais, nes pasibijo dviejų
jęs kitiems, kad žmonėms frontų. Vokiečiai ir gi vis-
oūtų geriau gyventi. ką daro, kad tik nekiltų ka-

.... ,. ... „ . ras su rusais bolševikais,Kitą dieną sutinku Brazi-... . ... . ... ... nors atsakomingi vokiečiųhjos lietuviškojo laikraščio......................... ., .. . .. . i kanai kartais pareiškia:redaktorių, nušvitusiu vei- „ , ............ 5., . .. ... i Jūs nesitikite kokios busdu, ir jis prabilo: . ....................Vokietijos sienos, jos nuste- 
— Žinai, Kazy, reikalai bins vįSą pasaulį.” Ne pa- 

taisosi. Balkanai atgavo slaptis, kad vokiečiai rusų 
tautinę ir valstybinę sąmo- bolševikais nepasitiki ir rim 
nę. Jugoslavijoje revoliuci- tai ruošiasi sutikti netikėti" 
ja, priešakyje atsistojo jau

puikiųjų

nas karalius, kuris vadovau
ja armijai ir jugoslavai pa
reiškė, kad atsimeta nuo eu-

numus. Jei šiandien kiltų 
karas vokiečių su bolševi
kais rusais, tai aišku, kaip 
diena, kad rusas bolševikas 
kareivis ieškotų kelią tik

Taip, ir aš pats jau turėjau keletą nepaprastai nuo
stabių kiaulių, tik mums netikėtai paskyrė naują dis
trikto viršininką, kuris, visai priešingai, negu aš, nieko 
pasauly taip baisiai nekentė, kaip kiaulių. Jis, vos tik 
atvyko, tuojau išleido įsakymą, kad visos kiaulės, ku
rios tik bus rastos geležinkelio personalo rajone, tuojau 
būtų sunaikintos, kaip kenkiančios geležinkelių pylimams. 
Visi, jo prisibijodami, kiaules paskerdė, tik. aš vienas 
ne. Aš paslėpiau jas tvarte, o duris apdėjau šiaudais. Di 
rektorius išėjo daryti inspekcijos. Patikrino visą stotį ir 
viską rado puikiausioj tvarkoj. Iš ten nuėjo į ūkio tro
besius. Aš manau, kad jam kas nors jau anksčiau tu
rėjo pranešti, jog aš turiu paslėpęs kiaulių. Kai tik mes 
atėjom į tvartus, tos bestijos kad ims kaip pasiutusios

tarties su vokiečiais, kuria ....... ««
Londono gatvių ir ant kara ^ūtų patekę į ašies “globą ” bėgti. Rusas kareivis bemaž
liaus rūmų nepak.ltų »vas- Rusai jugOslav» j niekur neina vienas, vis trys.
' a' . . žingsniais patenkinti ir pa !jei paliktų tik vienas —

.... i sirase sutartį, kuria Stali- i kur nors pakrūmėje gailiai 
ainervinęs paklausė s.mpa- paža(J5jo nepulti jug„., verktų. Rusas ka.
ingas re a orius, uns aĮavįjok Berlyne nerimas.. . reivis yra nesavistovus, nes 

galvą guldo uz demokrati- 0 brolyt sykį rimtal

Jas’ v i susikirs A. Hitleris su
_ manau ir kas , “draugu” Stalinu .Dabar jau O bemaž kiekvienas vokie-

_____ ..... , , dska priėjo prie vežimo.. cių kareivis gali užimti ka-

taip auklėjamas ir vedamas 
už nosies politruko, šnipo.

Paprastame kasdieninia 
me gyvenime retas žmogus, 
kuris nepaisytų, ką kiti a- 
pie jį kalba. Gerai žinoma, 
kad sunku visiems įtikti. 
Dažnai, tad, žmogus su nie
ku nesiskaito, įpuola į prie
šingą netobulybę.

Kai Pasteur tyrinėjimais 
susekė, kad galima išvengti 
daug ligų darant tinkamas 
dezinfekcijas, kuriomis pa
naikinami akimis naįžiūro- 
mi mikrobai, jis buvo savo 
kolegų pajuokiamas. Galu
tinai jam pavyko įtikinti 
medicinos žinovus.

Pasteur užsitarnavo pa
saulio dėkingumo, nes, ne
paisydamas sunkenybių ir 
kalbų, dirbo žmonių gerovei. 
Kiek rasime gyvenime pa
našių žmonių, kurie atsiža
dėtų visko, kad tiktai ki
tiems padėti? Ar daug to
kių randasi kurie gali pa
kęsti prikaišiojimus, jeigu 
jie dar neteisingai sugalvo
ti?

Šv. Pranciškus buvo lai
komas silpno proto, kad at
sižadėdamas tėvų turto no
rėjo didžiausiame neturte 
tęsti savo gyvenimo dienas, 
kęsdamas vargą, alkį, pasi

tyčiojimus. šv. Jonas Bosko 
buvo gerų draugų krausto
mas į ligoninę sveikatos pa
taisyti dėlto, stengėsi apleis
tus miesto vaikus, valkatas 
priglausti ir auklėti.

Dvi pagyvenusios moterė
lės gatvėje dalinosi įspū
džiais. Viena kitai papasa
kojo, kad kaimynas, turbūt, 
sergąs. Jis atsikėlęs apie'šeš- 

I tą valandą rytą, nuėjęs baž
nyčion. Net vakare pamal
doms išvykęs. Sprendžia mo
teris, kad tas kaimynas jau 
pradedąs nesveikas. Išgir- 

j dus tą paslaptį antra mote- 
! ris sakė: “Ačiū, kūmute, 
i reik bėgti, gal, dar man sko- 
j lą atiduos, rytoj bus pervė- 
lu”.

Rodos, kad jeigu kas sten
giasi būti geresniu, pavyz
dingu kitiems padėti — tuo
jau pinasi pramanytos kal
bos. Reik drąsos, kad jų ne
paisytum, nemestum gera 
daręs.

Kristus žinojo, ką ?o iš
rinktoji tauta manė apie Jį 
ir Jo darbuotę. Tačiau Jis 
nesiliovė gera daręs. Mums 
tas pavyzdys tikras perspė
jimas: “Ne dėl žmonių akių 
gera daryk, bet dėl Dievo”.

mas, bet gyvenimo faktai 
rodo, kad vieni šaukia SOS 
(pagalbos), antri balsuoja 
ir siunčia pagalbą, o treti

rininko vietą ir vadovauti 
fronte kuopai. Kai palygini 
rusų bolševikų ir vokiečių

— Dideli dalykai bręsta, 
bet garantuoju, kad Stali
nas pasiraukis, prisičiaudis

su nepalaužiamu ‘ryžtu už-'ir užteks. Kad išsaugotų sa- kariuomenę ir jos ginklavi 
ima kasdien naujus plotus. vo “sostą,” Stalinas viską mą ~ rusų bolševikų kanai

kriuksėti! Matyti, laukė, kad aš atngšiu joms ėsti. Di- Taigi, vieni svarsto ir pa įdarys, kad tik nekiltų ka- 
rektorius, išgirdęs kriuksint, iš išgąsčio ar pasipiktini- skęsta nuomonių sūkuryje, Įras su vokiečiais, nes jo po

tikra mizerija prieš vokie
čius.

mo ko tik neapalpo. Ir dar tą pačią dieną aš gavau įsa
kymą išsinešdinti čia, į šitą urvą pasaulio pakrašty. Ma
no žmona čia neilgai tegalėjo išlaikyti; butas toks bai
siai drėgnas, todėl ji susirgo ir netrukus mirė. Aš li
kau vienas. Tačiau vis dėlto ir man kartą šyptelėjo švie
sesnis saulės spindulėlis: vos praslinkus vienam mėne
siui po mano iškėlimo, direktorius įsivėlė į kažin kokią 
nešvarią istoriją ir pats neteko vietos; o į jo vietą bu
vo paskirtas naujas, kuris vėl leido laikyti tiek kiaulių, 
kiek tik kas nori ir gali.... Kuriais sumetimais jis tai 
padarė, to gerai nežinau nė dabar. Tačiau mano žmona 
buvo jau mirusi, man viskas jau buvo vistiek, todėl jau 
nė kiaulės manęs daugiau nebedomino....

Tuo stotelės viršininkas ir baigė savo pasakojimą 
Telegrafas vis taip melancholiškai tebetiksėjo, lauke 
staugė vėjas, salėj knarkė vežikas ir laikas nuo laiko į 
langus ūžteldavo nuo lempos suodžių tamsios šešėlių 
vilnys. Ilano Dieve, kokio pasaulyje kartais esti bevil
tiškumo !

Gruodžio 24 d.

senelį ’

o kiti energingai veikia ir litika — laukti ir dar sykį 
veikia, nu, ir laimi. laukti ir naudotis. Stalinas

— Turi pagrindo taip kai ir Molotovas laukia, kad nu-
bėti.

— Žinoma, kad turiu. Jei 
Pabaltijų kraštai būtų bu
vę susibūrę, šiandien nei 
Lietuvoje, nei Latvijoje, nei 
Estijoje nebūtų rusų bolše
vikų baudžiavos ir žmonės 
būtų galėję ramiai dirbti 
kūrybinį darbą, o dar tuose 
kraštuose vyksta materiali 
niai ir dvasiniai apiplėši 
mai ir žmonės kas valandą 
vis labiau patenka į apverk
tiną būklę. Jei visos Balka I 
nų tautos būtų turėjusios 
tiek laisvės ir nepriklauso
mybės meilės, kaip Graikija 
ar Suomija, šiandien būtų 
visai kitoks vaizdas, šian-j 
dien mes galėtume kitaip 
kalbėti ir galvoti, bet da-

silptų Vokietija ir Anglija,

— O jei vokiečiai būtų 
nusilpę ir tada rusai bolše
vikai juos pultų?

o tada jie parodys ką jie — Ir tada Stalino sostas

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

CITY OF GRAND RAPIDSSS

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

stoję apdairumo ir sveiko 
jausmo, užtat tokią košely 
ną ir turime, — perkirto m?

iš pamatų sujudėtų ir būtų 
daug košės, o pavergtos tau
tos išvystų Laisvės Saulę. 
Ir tada Lietuva, Latvija ir 
Estija drąsiai pakeltų savo 
galvas ir nuo jų rankų bol
ševikiški retežiai nukristų ir 
aukštai iškiltų Nepriklauso
mybės vėliava.

— Tu tiki, kad Lietuva 
bus laisva.

— Taip! Aš drąsiai su 
poetu Ber. Brazdžioniu sa
kau:

“Tikiu, kad Tu, o Die
ve, iš karo ir žudynių 
tautų tautas vedi,

Kaip kūdikį, pro pra 
rają ir manąją tėvynę 
išvedęs, tarsi: auk, žydėk! 
Vokietijoj, Ispanijoj, Por 

tugalijoje ir Brazilijoje vy
rauja įsitikinimas, kad Š. 
Amerika greit į karą įstos. 
Tiek Ispanijoje, tiek Portu
galijoje, tiek Prancūzijoje, 
tiek Brazilijoje žmonės šne 
ka, jei Amerika įstotų į ka
rą — vokiečiai būtų par
blokšti, bet karas greit ne
sibaigtų.

Tokių nuotaikų aplinku
moje gyvenau, tokiais įspū 
džiais maitinamas atvažia 
vau į laisvės ir technikos 
kraštą — Ameriką. Mano 
koja palietė Amerikos žemę

ir pradedu gyventi kitais įs
pūdžiais, kurių ne perdau- 
giausia turiu. Bet jau vieną 
kitą turiu.

Kai kartą sutikęs paklau
siau amerikoną, kuris pui
kiai pažįsta šalies nuotaikas 
ir pažiūras, kaip amerikonai 
galvoja dėl įstojimo į karą 
p»ięš vokiečius, jis trumpai 
man atsakė:

— Minia karo nenori.
Pagyvenęs keletą dienų Š. 

Amerikoje, patekau į kitų 
nuotaikų sukūrį ir vieną sy-F
kį savo dūšioje tariau: “Būk 
tu toks dabar protingas ir 
pasakyk kas laukia Euro
pos, kokia gi jos ateitis.” 
Kai patekau į naujų nuotai
kų aplinkumą, galiu pasaky 
tt, kad vokiečiai dar daug 
įvairiausių šposų bandys iš 
klėsti ir jiems gali pavykti.

Keliaudamas mačiau įvai
rių kraštų gyvenimą ir ste
bėjau žmonių nuotaikas, da- 
bar susitinku su žmonėmis 
čia, ir galiu dabar pasakyti, 
kad Vokietija daug šalčiau 
į visus dalykus žiūri, negu 
kiti kraštai, gal toks vokie
čių būdas. Kitur daug dau
giau nerimo ir susirūpinimo, 
negu vokiečių žemėje. Gal 
būt juos tokiais nuteikia 
propaganda.

Na, galų gale, bent kartą patekome pas 
Nors mes išvažiavom dar gana anksti, bet be nuotykių
vis dėlto neapsiėjom. Iš stoties į tą vietą, kur gyvena bar----
diedukas, eina puikus 31 versto ilgio plentas. Bet žiemą — O dabar įvairių tautų 
žmonės susigalvoja, kad juo negalima važinėti, ir visi atsakomingi žmonės yra nu 
važiuoja, kur kokiu verstu ar pora trumpiau — arba 
“mišku,” arba “per ežerą.” Aš niekuomet nemėgau tų 
tamsių, neįžengiamais miškais apsuptų kelių ir ypač bi-
jojausi po Sanduko pasakojimų; man rodėsi, kad už no kalbą ponas redaktorius, 
kiekvieno stuobrio, už kiekvieno krūmo kažkas sėdi pa ' 
sislėpęs ir tik laukia, kada galės užpulti. Bet kas ten 
“laukia’'' — aš nė pati gerai nežinau. Buvo puikus ry
tas. Sniegu apdengtus miškus saulė užliejo akinančia 
šviesa; viskas spindėjo tūkstančiais įvairiausių spalvų.
Troika, geriausieji senelio arkliai, traukė dideles kelio
nės roges kaip vėjas. Mes sėdėjome jose kaip mumijos, 
įsivynijusios į šiltus kailius, ir ant viršaus dar apsivil- 
kom milžiniškomis togomis, pasiūtomis iš arklio odos.
Matyti buvo tik mūsų akys. Lauke buvo 30h Reomiūro.
Buvo tik girdėti, kaip monotoniškai, bet drauge ir po
etiškai dindi skambalai. Mūsų vežėjas, senasis Sandu- 
kas, savo aukštu, plonu balsu be paliovos kažin ką sau 
niūniavo po nosia ir tik kartkartėmis nutildavo, kai rei
kėdavo riktelti arkliams. Tačiau susyk toj mirtinoj ty
loj suskardėjo šūvis.

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

j Bui daugiau. 1

DOCTOR’S AMAZING UQUIQ
GRCAT SUCCCSS FORSKIN TROUBLES

(•rtamally c«mW)

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST1

No matter wh.t rnu’v* triod with«iit 
aurroRa for unaiantly aurfacp pimples, 
hlemlnhea and similar akin irrit at tona, 
here'a an amazingly aucreaaful doc- 
tnr’a formula—Dowcrfully aoothing 
Liauid Žemo—wnich quirk1y rnllevna 
itrning aoreneaa and atarta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 yeara contlnuoua aucceeal Let 
Zemo’a 10 different marvelously effer- 
tive ingredlenta help YOUR akin. 
Alao ointment form. Severe caeee 
Btey need Eztra Strength Žemo.

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų j Alines, kitas į- 
«taigas, piknikas ir t L

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE I So. Chicago Žinutės Darbo ir vargo
Iš Moterų Sąjungos 
49 kp. susirinkimo 
ir veikimo

Bridgeport. — ši jaunutė, 
vos virš metų amžiaus kuo
pa, pasižymi darbštumu. Su
sirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą antradienį.*
Narių skaičium kuopa spar
čiai auga.

Gegužės 5 d. susirinkime 
įsirašė dvi jaunos darbščios 
narės, būtent Antanina Na
vikaitė ir Stasė Petrauskai
tė. Viena narė dar persikėlė 
iš kitos kolonijos.

Nutarta pasveikinti iš Lie
tuvos atvykusį ir pas mus 
apsigyvenusį “XX Amž.” 
red. kun. J. Prunskį — įtei
kiant dovanėlę per bankietą, 
gegužės 11 d.

Išrinkta penkios atstovės 
į Moterų Są gos apskr. su
sirinkimą, kuris įvyks Bri
dgeporte, Šv. Jurgio parap. 
svet.

Atstovės raportavo iš Mar 
ąuette Park buvusio apskri • 
ties skaitlingo susirinkimo | 
ir nuoširdaus 67 kuopos vai-'

šingumo. Apgailestavo na 
rėš, kad hegalės dalyvaut 
Motinų Dienos bendroj šv 
Komunijoj, nes 49 kp. na 
rėš pageidavo šią pareigu 
atlikti savo parapijoj. Ir tik 
rai gegužės 11 d. saulėtai 
rytas sutraukė skaitlingi 
būrelį gėlėmis pasipuošusii 
narių 7:30 valandą mišiose 
pagerbti savo gyvas ir mi 
rusias motinas priimant šv 
Komuniją ir prašant Dieve 
gyvoms motinoms sveikatos 
o mirusioms amžinos ramy
bės. Laima

Šokiai! Šokiai! Šokiai!
Linksmiausi, kokiuose dar 

esate buvę. Tokius šokius 
rengia Ciceros sodalietės še-j 
štadienio vakare, gegužės 17, 
d., Šv. Antano parapijos sa
lėj, 15th St. ir 49th Court, 
Ciceroj. Įžanga 40 centų. Šo 
kiams grieš Del Rene’s or
kestrą. Narės ir komisija 
kviečia Ciceros ir Chicago 
jaunimą nepraleisti šio va
karo. MMD

Kaip tu jam, taip jis tau.

Progress Krautuvėje
Siūlo Šių 1941 Metų Didžiausią 

Vertybę
6 Kubiškų Pėdų Didelis 1941 Metų 

GENERAL MOTORS

Frigidaire
KAINOS NUO

$ 124.95
ir aukščiau

Ir Duoda Didelę Nuolaidą Už Seną Refrigeratorių 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

«

N

PROGRESS KRAUTUVE turi pasiūlyti Tamstoms 
didžiausią vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pa- 
mąstykit — 6 kubiškų pėdų, tikras Frigidaire
už ..................................................... $124.95
Užsakykite tuojau, nes ši kaina tik trumpam laikui. 
PROGRESS KRAUTUVE pilnai autorizuota par
duoti General Motors produktus ir turi pilną pasi
rinkimą šių pagarsėjusių Frigidaires, visokio dyd
žio modelių ir kainų.

*

URE-
3224 South Halsted Street

Prie 32-ros Gatvės 
Telefonas VICTORY 4226

- žmoni‘< pa9erbimas.
Svarlio, kuris paskirtas kle- Pavasarį gausiai žmonės 
bonu į West Pullman Sv. i vyksta > Piknikus ir kitas 
Petro ir Povilo ’ parapijai. Pramogas. Bet yra nemažai

_______ nepasiturinčių žmonių, kurie
Gegužės 11 d. per visas t0 neSali Padaryti. O reikia 

mišias klebonas tarė para-l ir » « gyvenimą įnešti dau
giau saulėto džiaugsmo. Tuo 
tikslu, pritariant prel. Kru- 
šui, Šv. Jurgio parapijos sve 
tainėje gegužės 24 d. 8 vai. 
vakare (tuoj po gegužinių 
pamaldų) rengiamas darbo 
ir vargo žmonių pagerbimas. 
Į jį kviečiami visi Bridge- 
porto darbo ir vargo žmo
nės: tėvai su paaugusiais
vaikais. Čia jie nemokamai 
pasiklausys muzikos ir dai
navimo, pasišoks ir net ne
mokamai gaus užsikąsti. Pa
geidaujama, kad su jais pa- 

Motinų Dienoj Šv. Vardo' bendrauti ateitų ir labiau

pijonams atsisveikinimo žo 
dį. Daugelis ašaras braukė 
nuo skruostų, nes, per tris 
metus kun. M. Švarlis ener
gingai ir sutikime su visais 
darbavosi.

Dievo Apvaizda laimina 
So. Chicago parapiją, nes 
klebonu gauna jauną, drau
gišką ir simpatingą kun. V 
Černauską. Nuoširdžiai sve; 
kiname naują kleboną ir žf 
dame visokeriopą par”pą

dr-ja ėjo “in corpore” prie 
Šv. Komunijos. Gražu buve 
žiūrėti, kaip jaunuoliai, pa 
sipuošę gėlėmis, gerbė mo 
tinas. Po mišių parap. svet 
įvyko bendri pusryčiai. B- 
narių ir jų motinų, dalyva 
vo didelis būrys ir svečių.

Vyrai, kurie dar neprisi , 
rašė, raginami tapti nariaifc 
Šv. Vardo dr-jos. Tai mal
dos dr-ja ir parapijos pa 
vyzdingi nariai su gabiu 
pirm. A. Yeski gražiai vi 
sur veikia.

pasiturintieji lietuviai. Šiem 
tikietai po 50 ct. ir juos ga 
lės gauti p. Gudo krautuvė 
je (priešais Sv. Jurgio para 
piją).

Skaitlingas Sunset Parį 
atidarymo piknikas

Pereitą sekmadienį 
oficialiai atidarytas 
lietuvių piknikų daržas 
Sunset parkas 
Į pikniką taip skaitlinga 

suvažiavo Chicagos lietuvių 
kad nors buvo prisiruošti 
prie jo, jokiu būdu nebuve 
galima greitai visus aptar 
nauti. Todėl ir Vincentas 
Kubaitis, dėkodamas save 
skaitlingiems draugams ir 
pažįstamiems, už netikėtą 
jo daržo užplūdimą, sykiu 
ir atsiprašo tų, kurie, gal 
būt, negalėjo gauti patarna- 

Nuoširdžiai ačiū Šv. Tere vimo. Kitą sykį dar daugiau

Šv. Teresės Sodalicija įvy
kusiam sus-me paskyrė pa
rapijos naudai $50.00. Nes 
buvo nutarta pereito šokių 
vakaro pelną skirti per pus 
su parapija. Pinigai įteikti 
kleb. kun. M. Švarliui.

sės Sodalicijos komisijai,1 
narėms, aukotojams, para- 
pijonams, kurie atsilankė ir 
parėmė mūsų rengiamą pra 
mogą.

Šv. Juozapo parap. didy
sis piknikas įvyks gegužės 
25 d., Vytauto parke. Kvie
čiame visus parapijonus ir 
svečius iš kitų kolonijų at
vykti į mūsų rengiamą pik
niką.

Piknikan atsilankę galės 
laimėti “cash” dovanų.

Per piKniką virtuvėje ap
siėmė vadovauti žinoma 
parapijos veikėja B. Vasi
liauskienė ir kitos moterys. 
Prie stalų patarnaus Šv. Te
resės Sodalicijos narės. Šo
kiams grieš smagi orkestrą.

darbininkų bus.
Labai daug jaunimo — a- 

pie pusė publikos — matėsi 
šiame piknike. Šokiams sma
giai griežė Gedrimo orkes
trą.

Laimėtojai vertingų dova
nų — paršiuko, lašinių, sū
rio, degtinės ir keiso alaus 
buvo: Frank Danauskis, iš 
Cicero, III.; Eleanor Sykes, 
iš Berwyn, III.; Julie Pocius, 
926 W. 36th St., Chicago. III.; 
Jenny Malakauskas, iš Down 
ers Grove, III.; ir Jack Mei- 
sik iš Marąuette Park.

Vincentas ir Ona Kubai 
čiai širdingai dėkoja visiems 
už skaitlingą atsilankymą į 
jų Grand Opening pikniką.

X. X.

M. Stulgaite. Jaunoji daug 
metų priklauso prie parap. 
choro ir yra narė šv. Tere
sės Sodalicijos. Laimės irGegužės 18 d., 8:30 vai.

ryto įvyks vaikučių pirmo- ...
ji šv. Komunija. Seselės P“81”*1"“ M

. . . ». venime. Rap.
mokytojos vaikučius ruošia. _____
tai taip svarbiai jv gyveni- Į Ketvirtadienį Chicagos 
me dienai. I gatvėse autoistų suvažinėti

i ir užmušti trys asmenys.
Birželio mėnesį suskam-i Tą pat dieną Safety tei9 

bės vestuvių varpai pla- me trys autoistai už neat 
čiai žinomiems j<aunuolui-ci, sargų važiavimą nuteisti 
būtent P. Kondratui su kalėti.

A

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko

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

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

J

[Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo1. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiauRia 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,

ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief irom 
tembie Arthri
tia aches or 
pains. The 
NEW Colloidal 
iodizedSulphur 
capsules ralled 
SlfLPHOKAPS 
often bnng wel-

come relief in 
Arthritia dne 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailv coat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
daya’ doaage. 
Begin taking 
TODAY.

YoiirDruggist has SULPHOKAPS

Tūkstantį kartų geriau 
garbingai mirti, negu vien* 
sekundę niekšu būti.

MARCIJONA
LUKAUSKIENE

(po tėvais Taninšuuskaltė)
Gyveno: 6203 35th Avenue, 

Kenosha, \Visconsin.

Mirė gegužio 14 d., 1941.
9:05 vai. vak., sulaukus 60 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Girkalnio 
miestelio.

Amerikoje išgyveno ilgus 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų, Kazimierų; tris sūnus: 
Antanų, Feliksų ir Vladų: ir 
dukterį Domicėlę; Ivrolj r:a- 
nislovų; marčias ir vtenų 
anūkų; pusbrolį Jonų Milkų ir 
jo šeimynų; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų; 
o Lietuvoje seseij Jievų Aniu- 
lienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mlsehler 
koplyčioje, 70K Fifty Seventh 
St., Kenosha, Wis.

laidotuvės įvyksta šiandien. 
Gegužio 17 d. Iš koplyčios 
10:00 vai. ryto bus atlydėta j 
ftv. Petro parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J ftv. 
Jurgio kapines

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyrais, Sūnal Duk- 
tfė. Marčios, Krolis, Ihisbro- 
liai ir Giminės.

\.įk' V .<> : .< -U I

a

Turtas Vlrš$5,500,000.00
Apart Apsaugos. Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PinigųtFEDl and:

KVINGS
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKJEVVICH, P rea.

4192 Archer Avenue
VlRginia IM

Under U. S. Govt. Supervisio

NVESTMENTS
Share Accouatsu

20/ ON SAVINCS 
/0£ INVESTMENT

Current Rote

ftAKT, ŪTD. LAIDOTUVIŲ DZBUTOBIAl

KELNER - PRUZIN
•arlansiM PaUnarlaM — Motsrii patarnMja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
|1 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

Tel. LAFayette 8034
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. VVestem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

i



šeštadienis. geg. 17 fl., 1941

Misijos Wesl Pullmano
Brighton Park. — Pirma-1 naujienos 

dienį, gegužės 19, 7:30 vai. 
vak., Nekalto Prasidėjimo P. i Parapijos piknikas, kuris 
Šv. bažnyčioje prasidės vie-1 ivy^° Se£- 4 Vytauto par- • 
nos savaitės misijos, kurios i ^e’ (^av® P^110 suvirš $800 
baigsis sekmadienį, gegužės i Diena, buvo labai graži ir 
25 d.

Šiuomi kviečiu visus lan
kytis į misijas, naudotis Die 
vo malonėmis ir sustiprėti 
tikėjime.

' žmonių daug. Dėkingi esame 
svečiams už taip skaitlingą 
dalyvavimą.

Per misijas 
mokslininkas nuodugniai sa
vo pamoksluose gvildens ti
kėjimo klausimus.

Pamokslai bus sakomi ry
tais ir vakarais, taipgi ir 
išpažintys bus klausomos.

Geg. 11 d., parap. salėje 
Labdarių Są-gos 10 kuopa 

garsus pa- surengė vakarą, ir su labai

DRAUGAS

‘I AM AN AM ERICAN DAY’ CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 
kų jūs turite?

2 nauji mūriniai namai po 4 Ir
» kambarius; bua atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų dieną. Kutuliai 
gražioj vietoj prieš Marųuette 1‘ark, 
3007 ir 3011 VVest 71st St.

Taipgi statom naujus namus lr 
tuiaoin senus unt lengvų Išmokėji
mų. Apskaitliavimas veltui.

Kas norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuette Parke Ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CHARLES P. SIKORSKIS OO., 
Ul>2l So. IVestcm Avė.

Tel. .KEPublic 3713 
Vakarais PROspeet liti
reikalingi vaikinai

Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
2 3 tn., dirbti ant išvežiojlmo troko. 

i Atsišaukite 7-tų vai. ryte j 329 W.
! IStli St. — Mr. WUk.Hi; ir 30 IU 

belui bert St. — Mr. Ehcit.

Visą misijų eigos tvarką kis” su “Našlikė" ir savo 
paskelbs patsai misionierius 
pradėdamas misijas pirma
dienio vakare.

Velykinės laikas baigiasi 
ir kaip tik šis laikas dar 
duoda progos ir tiems, kurie 
neatliko velykinės išpažin
ties.

gražia programa, kurią iš- j 
pildė dalis artistų, dalyva
vusių Saltimiero Šurum-Bu- 
rum parengime, būtent: “As
tuonios Nasturtos”, solistas
Jonas Peredna (mūsų para chicagos įvairių tautybių komitetas, kurs bendradarbiauja dienraščiui Chicago Herald-American surengti ir vyk- 
pijos trustisas), Žydelis Ic- jytį «j Am an(j American Day” (Esu Amerikietis) iškilmes, šios patrijotinės iškilmės įvyksta rytoj, gegužės 18 
kis” su “Našlikė” ir savo d., Soldier Fielde, Grant parke. Įėjimas neapmokamas. Pradžia 2:00 popiet.
“uošviu”. (Šie artistai buvo_______________________________________________________________________________________________________ ___
iš Gary, Ind.). Pirmiausiai remia kiekvieną jo sumany- 
“Nasturtėlės” padainavo ke-i mą 100 nuoš. Parapijoje į- 
turias daineles, o J. Peredna1 vesta pavyzdinga tvarka ir 
solo pora dainų. Jis publiką! daug kas pataisyta bei pri 
sužavėjo gražiu balsu. Mums’ budavota. Parapijos skola iš

Gražus išaušo pavasario 
rytas. Saulutė sužibo aukš
tai. Karšti jos spinduliai at
gaivino žemę. Ant medžių bajsą 
šakelių pasirodė nauji lapai. 
Pievose ir laukuose pražydo 
gėlės. Miškuose ir krūmuo
se, kur pirmiau mirtina ty
la viešpatavo, dabar paukš
teliai gieda.

Kaip toji saulutė savo 
skaisčiais spinduliais atmai
nė gamtą, taip ir misijos te

yra malonu pažymėti, kad 
Jonas Peredna šiais metais 
einąs parapijos trustiso pa
reigas, turi nepaprastus ga
bumus ir talentą, nes turi 
įgimtą labai gražų baritono

Po to prasidėjo juokingo
ji programos dalis, “žydelis 
Ickis”, “Našlikė” ir “Uoš- 

prikrėtė juokų. Be to,vis
padainavo gražių dainelių. 
Programai vadovavo kleb. 
kun. A. Linkus. Publikos bu- 
,vo veik pilna salė. Visas va
karo pelnas paskirtas sene-

mokėta. Berods, dar yra $2,- 
000 parapijos skolos, bet 
dabar parapijos ižde yra su
virš $2,000 pinigų. Mes, ŠŠ. 
Petro ir Povilo parapijos 
žmonės, esame begalo dėkin
gi kun. A. M. Linkui už jo 
pasidarbavimą parapijai ir 
linkime jam geriausio pasi
sekimo naujoje vietoje ir 
geriausios sveikatos, 
z Parapijietis

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės laikys mėnesinį susirin
kimą gegužės 18 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos mokyk
los kambaryje. Narės ma
lonėkite užsimokėti mėnesi
nius mokesčius, nes per va
sarą nebus laikomi susirin
kimai.

Sophie Knapp, nut. rašt.

Padėka "Draugui”
Chicagos Lietuvių Komi

tetas Lietuvos Prezidentui 
Priimti šiuo turi garbės dė
koti Tamstoms už koopera
ciją išgarsinime oficialaus 
vizito ir, tuo būdu, prisidė
jimo prie vizito ir bankiete 
gražavų pasisekimo.

Dėkodami Tamstoms už 
parodytą prielankumą, lie- 

1 kame,
Energija *ir darbai iškels Su tikra pagarba, 

mus į pasaulio tautų virtu- 
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

Chicagos Lietuvių 
Komitetas,

L. Labanauskas,
sekretorius

Pranešimai

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.

PLATINKITE ’ DRAUGa

PAIEŠKOMI
AS, Jonas šautis, iŠ Šiaulių Apskri
čio, Bridų Kaimo, paieškuu savo 
pažjstamų parapijonų: Pranų Akū- 
nų, IS Šiaulių Apskričio, Bridų Kai
mo ir Antanų Kaukai), IS Keblių 
Ruimo. PraSau atsišaukti šiuo ad
resu:

JONAS ŠALUS,
3225 Stafford St., Pittsburgh, Peiui.

PARDAVIMUI ĮVAIRIŲ 
REIKMENŲ KRAUTUVES

BIZNIS
Parsiduoda Įvairių reikmenų biz

nis — tabako,- cigarų, saldainių ir 
Ice Creain, papso. žurnalų, mokyk- 

I los, sporto lr meškeriojimo reik
menų, ir žaislų. Gyvenami kamba- 

I riai. Biznis išdirbtas per 10 metų. 
Priežastis pardavimo; senatvė ir 

i pasitraukimas iš biznio. Pigiai par- 
i duos už cash. Agentai teneatsišau- 
kia. Kreiptis:

2518 W. 63rd St.'

mus sustiprina ir Dievo ma-| prieglaudos namo staty 
lonių spinduliai te šviečia muj 
mūsų sieloje, teneša laimę ir 
išganymą.

Kun. A. Briška

Rytoj, gegužės 18 d., 
įvyksta ARD 22 seimas

Lygiai 9:30 vai. ryto, AR 
D seimas prasidės mišiomis

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio mėnesinis susirin
kimas įvyksta rytoj, gegužės

'18 d., Aušros Vartų par. sa- 
Geg. 18 d., 8 vai. mišiose Kje 2:00 va, vm

privalo pribūti ant šio su 
sirinkimo, nes yra labai

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

bus vaikučių pirmoji šv. Ko
munija. Mokytojos Šv. Ka
zimiero seselės vaikučius 
prie iškilmių stropiai rengia.

Mūsų klebonas kun. A. M. 
Linkus apleidžia mus, nes 
dvasinės vyriausybės kelia-

seserų kazimieriečių koply- jmas i kryžiaus parapi
ją klebonu. Mums yra labai 
gaila netekus geriausio dva
sios vado, patarėjo, priete- 
lio, suramintojo, draugo ir 
šeimininko. Kun. A. Linkus 
prieš 10 metų atvykęs į 
West Pullmaną rado parapi
ją blogam stovyje, su įvai
riomis neapmokėtomis sąs 
kaitomis $25,000 sumai. Žmo 
nės buvo suerzinti lr be ūpo. 
Bet per nepilnai 10 metų pa
rapijoje viskas kitaip stojo
si. Žmonės suvesti į vieny
bę, kaip vienos šeimynėlės 
vaikai, myli savo kleboną ir

daug svarbių dalykų — Vy
čių Diena, Seimas, t. t. — 
aptarti.

Apskrities Valdyba.

UNIVERSAL
RESTAURANT
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

Perknutsto Baldus, Vežioja Anglį-
Krelpkltės prie:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wcrlli. III. Tel. Oak Ianvn 193-J-l

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

woik sTunm
I94T West 35* Street

/te fa/

M°’T
MODERN

COMPLETE
ADVANCED PHOYOGKAI’IO

ILOW£8T POSSIBLE PRK ES
PMONF LAFAVETTE 281 »

REIKALINGAS VYRAS CK1O 
DARBUI

Reikalingas darbininkas ant nkio, 
mokantis melžti. Kreipkities: Peter 
Bernotas, Box 77, Silver Lake, Wis.

PARSIDUODA DIDELIS NAMAS
Parsiduoda mūrinis apartamentas, 
10 f lėtų ir 3 krautuvės. Geram sto- 
vyj. Itandos neša $500 Į mėnesį. 
Parduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Miss II. Lukas, Metropol*- 
tim State Bank, Leavitt St. and

į Cermak Road, Chicago. III.

PARDAVIMUI LIUUOR 
KRAUTUVE, TAVERNAS

Į IK VALGYKLA
| Ciceroj parsiduoda Liąuor Store- 
I Tavern-Lunchroom biznis. Randasi 
f geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas.

šaukite; Cicero 8800.

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

Vygandas
Kas į akis giria, už akių 

duobę kasa.

čioje. Po mišių pirmoji se
sija. Paskui pietūs, o po pie
tų antroji sesija. Pabaiga 6 
vai. Palaiminimas koplyčio
je ir seimo puota su prog
rama.

Per vakaro puotą bus pa
gerbti ir įteikti liūdymai 
amžiniems nariams, sumokė
jusiems $100.00 iki seimo 
Statybos Fondan.

Seimo sesijos jau per ke
lioliką metų įvyksta Gimi
mo Panelės šv. parap. svet., 
kur mus maloniai priima 
kasmet vienudlyno ir ARD 
ptietelis klebonas kun. A. 
Baltutis. Tai gerasis rėmėjų 
“landlord”, kuris niekuomet 
“nuomos” iš rėmėjų nerei
kalauja.

Prašome visų geros valios 
žmonių, dr-jų atstovų, prie
telių ir rėmėjų seserų Kazi
mieriečių darbuotės skait
lingai seiman atsilankyti ir 
savo gerais patarimais ir do-' 
vanomis 22 seimą padaryti 
sėkmingu ir naudingu.

Seserys kazimierietės sa
vo brangius bendradarbius, 
už vienuolyno sienų esan
čius, visuomet gražiausiai 
pavaišina, o akademikės, at 
sidėkodamos rėmėjams. įspū 
dingą ir įdomia programa' 
svečius palinksmina.

Rėmėja

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės ekstra susi
rinkimas. Mirė narė Agota 
Keserauskienė. Susirinkimas 
įvyks gegužės 16 d., 7:3C 
vai. vakare, parapijos sve
tainėj. Narės malonėkite at
silankyti.

A. Laurinaviche, rašt.

Cicero. — Visų šventųjų 
draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 18 d.. 
1 vai. popiet, mokyklos kam
bary. Visi nariai prašomi su* 
sirinkti.

Rašt. E. W. Mikutis

Jr

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 

NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
PASKOLŲ TAUPUMO REIKALAIS KREIPK ITf-S PRIE

St AntaiĮ's Builiting & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH P. GKIBAl SKAS, KeereUry

V Ali.: Pirm., KeGlr.. ftcAtnd, 9 Iki 8 v. v.; Antr., Tmėtad.. 9 Iki 6 p. p.

DABAR
MOKAME 31 a/ ANT PADĖTŲ 

9 /o ------------PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdeatartl iki JK.OftO.OO, 
Per Federal Savings and Loan Insurance Cot-p., Waahlngton, D. C.

V

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

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGlevvood 5883 

Res.: • ENGlevvood 5840

PIRM NEGI KIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Klnanauojame namų pnaintymų at 
pataiaymų — Nieko Įmokėti — 3 
metai išmokėti — Apkainavimaa 
dykai.

Lietuvi* Pardavėja-*
Stanley IJ Kvintų, — Veikėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

N. KANTER, Sav.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Išvežiojame 
po visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

DIN1NG ROOM SET8 — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS — KE 

FRIGERATORS — WASHERS — 
MANGELS — STOVĖS.

411 Nadonally Adverttaed Itema

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

tefi. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

. Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



DRAGAS Šeštadienis, geg. 17 d., 1941

.ygff!
i® SV. JURGIO PARAPIJOS PAVASARINIS PIKNIKAS
įiį Šis piknikas bus įdomus. Tikimės svečių iš visur. Bus puiki muzi- 
iįj ka jaunimui pasišokti. Įvairūs žaislai. Šiltų gerų valgių - bus ga- 
(į) Įima pigiai pavalgyti vakarienę. Kviečia visus parapijiečius ir 
(!) kaimynus. — KLEBONAS IR KOMITETAS. Įžanga 35c.
O

Prezidentas A. Smetona rytoj 
bus "Esu Amerikietis" iškilmėse

Lietuvos prezidentas sėdės greta 
gub. Green ir mayoro Kelly

*
- Į v y k s -

Sekmadieni, Gegužės (May) 18 dieną, 1941 m.
VYTAUTO PARKE

Z
Prie 115to$ Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Puląski Road ir Cicero Avenue |į

Lietuvos prezidentas A. 
Smetona su žmona bus pa
garbos svečiai amerikiečių 
iškilmėse “Esu amerikietis” 
rytoj popiet Soldier Field, 
Grant parke.

Į šias iškilmes

siu, matydamas tokią vie
ningą demokratijos demon
straciją “I Am An Ameri
can” dieną.

“Kai Europa yra pasinė- j 
rusi į karą ir kai mažosios į 

kaip kad Lietuva,komiteto šalys, 
vardu prezidentą pakvietė yar pavergtos, jūsų demon- j 
John A. Malloy, Chicago stracija tuo labiau reikšmin j 
Herald-American vyriausias gesnė. Amerikietizmas yra 
redaktorius. Prez. Smetona gyvoji demokratija!” 
priimdamas kvietimą pa-| Prez. Smetona ir jo žmo- 
reiškė: na praeitą trečiadienį at-

“Pirmiausia reiškiu savo lankė Chicago Herald-Ame-
ačiū iškilmių rengimo komi
tetui už pakvietimą. Žinau.
kad nepaprastai susižavė- vinių vedimu.

rican ofisus ir stebėjosi ame 
rikoniško dienraščio naujo-

Visa tauta pagerbė vyskupą 
Sheil, CYO Įkūrėją, direktorių

Arkivyskupas Stritch dėkojo
vyskupui už jo atliktus darbus

Chicago miestas, Illinois Gubernatorius Green vy- 
valstybė ir visa šalis ketvir- skupą Sheil pavadino jau-

ŠVENTOJO RAŠTO 
SEKMADIENIS

Rytoj, geg. 18 d., J. A. 
Valstybių katalikų vysku
pų nuosprendžiu katalikai 
mini šventojo Rašto sekma
dienį. Tai “Biblijinis sekma
dienis.”

Šios dienos minėjimo tik
slas yra tarp katalikų pra
platinti Šventąjį Raštą Nau 
jojo Įstatymo.

Vyskupų pastangomis 
Naujasis Įstatymas perra
šytas suprantamiausia šių 
dienų vartojama angliška 
kalba ir pagaliau atspau- 
dintas. 1»

Šis darbas buvo dirbamas 
per penkerius metus. Talki
ninkavo žymiausieji teolo
gai. Apaštalų Sostas perra
šymą patvirtino.

Naujojo Įstatymo naują 
knygą galima įsigyti už vie
ną dolerį.

mu

atlaikę Lietuvai Gelbėti Ta
rybos narių posėdį, išvyko 
namo.

X Lietuvos prez. A. Sme
tona su žmona baigę oficia- 
linį vizitą Chicagoj praeitą 
savaitę, dabar dar privačius 
vizitus Chicagoj ir apylin
kėj padarys.

X Aldona Sakalaitė, duk
tė Igno ir Sofijos Sakalų, 
gyv. 2317 So. Hoyne Avė., 
ir šiemet, kaip ir pirmus du 
mokslo metus, Mundelein Ko
legijoj baigė Scholastic Ho- 
nors požymiu, kuriuos geg. 
15 d. įteikė kun. J. McCor- 
mick, S.J., Loyola universi
teto filosofijos fakulteto vir
šininkas.

X Lucijai Kiškaitei su 
James Briten šiandie 10 vai. 
mišiose Šv. Jurgio bažny
čioj bus suteiktas Moterys- 

X Kun. J. švagždys, Šv.l tės Sakramentas. Jaunoji y- 
Roko parapijos, Brockton,' ra sesuo Julės Riškaitės, žy- 
Mass., klebonas, ir J. B.mios šv. Jurgio parap. cho- 
Laučka, “Amerika” redakt., ro ir Sodalicijos veikėjos.

X Kun. J. Makaras, bu
vęs vikaras St. Frances of 
the Romo parapijos, perk,el- 

X Antanas Skirius, buvęs tas vikaru į šv. Kristinos

tadienį vakare Stevens vieš
buty pagerbė J. E. vysku

nuolių apaštalu. Tikrai jam 
tas vardas atitinkamas. Ne3

pą B. J. Sheil, Chicagos auxi jis jaunuolių tarpe apašta- 
liarų vyskupą, kaip apie tai lauja. Jaunuolius atitraukia 
vakar “Drauge” buvo pažy- j nuo pavojingo ir pragaiš- 
mėta. Tas yra vyskupui at- j tingo kelio ir pastato tesią- 
sidėkojimas už jo nuoširdų jin kelian.
rūpinimąsi jaunuolių ber- Į Pats vyskupas Sheil pa- 
niukų ateitimi. Vyskupas reiškė, jog teisingam žmo- 
Sheil prieš dešimtį metų gaus gyvenimui pamatas te- 
yra įkūręs CYO (Catholic gali būti tik moralumo įsta- 
Youth Organization). Jis tymas. Jei moralumo įstaty- 
yra šios organizacijos na-imas bus neigiamas, tada 
cionalinis direktorius. į liekasi tik prievarta, o ši

Vakarienės metu J. E. nesuderinama su teisėtumo 
Chicagos Arkivyskupas S. pagrindu. Be Dievo gi nega- 
A. Stritch pareiškė: Ii būti moralumo įstatymo

“Nuoširdžiai dėkojame Vadinasi, be Dievo negali 
jam (vyskupui Sheil) už tai, būti dorovės, kuri yra žmo- 
ką ji yra atlikęs.” gaus gyvenimo pagrindas.

Reikalinga 200 
jaunų vyrų

Civilian Conservation 
Corps paskelbė jaunų vyrų 
priėmimą šion tarnybon nuo 
gegužės 20 iki 31 dienos.

Jauniems vyrams bus pa
rūpintas darbas Civilian 
Conservation Corps tarny • 
boję. 30 dol. per mėnesį at
lyginimas, pastogė, maistas 
ir drabužiai kiekvienam už
tikrinta. Jauniems vyrams 
yra proga’ CCC stovyklose 
gauti aukštesnes pozicijas, 
išmokti naudingo amato ir 
specializuotis įvairiuose dar 
buose.

Norintieji įstoti CCC vy
rai turi būti piliečiai, netu
rį darbo, nevedę ir nelanką 
mokyklų. Turi būti 17 iki 
23 1-2 metų amžiaus. Jau
nesni ir senesni nepriimami. 
Aplikacijos kasdien priima 
mos Chicago Selecting Off
ice, 2610 W. 25 Place.

Jan Kiepura, garsusis tenoras, kuris rytoj da
lyvauja “I Am An American Day” šventėje Sol- 
diers’ Field, ir vakare dainuoja operoje “Halka”

* f
Civic Opera House.

Radio
S. Pieža per radiją

Žurnalistas Stanley Pieža 
šiandien kalba per radiją 
per P. Šaltimiero programos 
valandą iš stoties WHIP. Jis 
kalbės apie “I Am a n Ame
rican Day” iškilmes.

Budriko Radio
Programa

Graži Budriko radio pro
grama šio sekmadienio va 
kare tarp 6:00 ir 6:30 vai 
vak. bus siunčiama iš 

|WCFL, 1000 kil. galingumo 
I stoties. Jeigu “baseball” pa
sibaigs anksčiau, programa 
prasidės ir gi anksčiau — 
5:30 vai. ...

, Programoje dalyvauja žy
mūs solistai: Jonas Roma
nas, Antanas Chapas; Bud 
riko orkestras ir choras. Ši 
programa bus girdima visur 
aiškiai, nes WCFL radio sto 
tis turi padidintą spėką (ga
lingumą).

Juozo Budriko Radio ir 
Rakandų Krautuvė, 3409-11 
So. Halsted St., leidžia šias 
programas. Pranešėjas.

iki šiol “Vyties” red., šio
mis dienomis pasitraukė iš 
tų pareigų. Nauju redakto
rium paskirtas adv. K. Sa
vickus, anksčiau jau buvęs 
“Vyties” redaktorius.

X Kun. A. Linkus šian
die pradeda eiti Šv. Kry
žiaus parapijos klebono pa- 

( reigas. Oficialų priėmimą 
I parapija rengia birželio 1 d., 
parapijos salėj.

X Kun. Ant. Deksnys, gi- 
' minaitis kun. A. Deksnio, 
vadinamo “dėdė”, užvakar 
atvyko į Chicago. Kun. Ant. 
Deksnys yra baigęs aukštus 
mokslus Šveicarijoj ir nese
niai atvykęs į Ameriką.

parapiją, kur vikaravo kun. 
J. Stankevičius, dabar pa
skirtas vikaru į Nekalto Pra 
aidėjimo P. Š. parapiją, Bri- 
ghton Park.

X Šv. Jurgio parapijos 
pavasarinis piknikas įvyks
ta rytoj Vytauto darže. Pik
niko komitetas yra puikiai 
pasirengęs sutikti ir šauniai 
pavaišinti gausingas žmonių 
minias, atsilankiusias į gra
žiai žaliuojantį ir žydintį 
Vytauto daržą.

X Emilija Ežerskienė, ži
noma Bridgeporto lietuvių 
veikėja, jau grįžo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės ir jaučiasi 
sveika.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

PASKOLA

"The Eternal Gili" 
filmą skleidžiama

Pas kun. Bugh Calkins, 
O.S.M., Chicagoj, lankosi fil 
miniai atstovai tikslu išnuo
moti katalikišką žavingą fil
mą “The Eternal Gift” (Am 
žinoji Dovana) ir jos rody
mą praplėsti visoj šaly. ši 
filmą yra katalikų iškilmin
gos mišios.

Kai kuriuose miestuose 
filmą bus rodoma.

šią savaitę “The Eternal 
Gift” rodoma Kedzie teatre, 
Chicagoj, nuo 1:30 iki 9:15 
vakare, vadinasi, net ketu
riais atvejais. I

Per Eucharistinį kongre
są St. Paul birželio mėnesį 
filmą bus rodoma.

Plėšikas atėmė
automobilį

Kaukuotas plėšikas užpuo 
lė automobilį ties Kedzie 
avė. ir 69 gt. Mašinoje buvo 
pora jaunų vyrų su dviem 
merginom. Ginklu rankoje 
piktadaris privertė automo
bilio vairininką važiuoti. 
Kedzie avė., ties 74 gat., plė
šikas visiems liepė išlipti iš 
mašinos ir pats vienas nu
važiavo.

Paskiau policija rado pa
mestą automobilį pietinėj 
miesto daly.

Policijos viršininko įsaky
mu Chicagos policija sura
šys visus mieste esamus įta
riamus valkatas ir rakete- 
rius ir juos seks.

Lordas ambasadorius 
su premjeru

Praeitą ketvirtadienį Chi- 
cagoje turėjo pasitarimus 
du britų aukštieji diploma
tai: britų ambasadorius J. 
A. V. lordas Halifax ir Aus
tralijos karo ministras pir
mininkas Robert Gordon 
Menzies.

Nėra žinoma, apie ką jie 
tarėsi.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis: 

Harry J. Pagonis, Wanda
F. Mroczke, 25—23. 

Clarence E. Van Dusen,
Sophie Sudeikis, 31—21. 

Joseph Virbicki, Anna
Petritis, 47—48.

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

ČIA GAFRI 
CTelt, leng
vais Išmo
kėjimais —

NFO 5 IKI 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Tel.: CAJIAL S887
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS 000,000.00
VIRA r ’

I71ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

Moderniškiausi Įrengimai 

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty'sBeauty
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPub’ic 9202
Mary Sucilla, savininkė

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 

Atstovai

The Prudential Ins. 
Co. of America

rNTPTTir’i?.
175 W. JACKSON BLVD.

ŠIITE A-1820 
Home Office: Newark, N. J.

REsmrorci ja :
4432 So. California Avenue

Tel LAFayette 0771

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliaosite savo namus, nes:|

, Sutaupysite 40% kūro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;

, Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;

I. Greitai ir lengvai įtaisome 
Apskaičiavimai Dykail

DOCK WOPL 
Co«n*oaod 
Ftąvout b muti* Boavm 

Co«*»ttR»GB»WMntMBoA*M

SerrMbea- 30ut Gmk Fą

Mato Mteoa- 43i» m Omk W

Mtarv BuiL*mwMxr««tAik>- 
Mamhvv. CoHcarrt. Etc. ParSplaame F.H.A. PaekoltnlmiM 

ar UmokėJImna.

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

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem; 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESKNTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605]
WarthowM: 9401 So. Stony Island Ave^ Ul

A


