
DRAUGAS
Leidžiu Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois 

Telefonas Canal 8010-8011.

Vienintėlis tautinės lr tikybinės minties 
lietuvių dienraStls pasaulyje. DRAUGAS 1) R A U G A S

Tlie l.itliiiniilnn Daily l'i-leml
/’ublished by the Lithuanian Cutholic 

Press Society.
2331 So. Oakley Avi*., Clilcago, Illinois

The most influential Lithuanian Daily 
ln America.

No. 112 8c a Coov

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Gegužės-May, 14 d., 1941 in. Kaina 3c VOK XXV

Nolėčių Vidikas *

R.Hessas Sveikas; Londono Apylinkėje
Buvę draugai

KIEK NEGAVO
Kad meluoja — tai bent 

meluoja kacapiškieji laikraš
čiai “Vilnis” ir “Laisvė”! 
Savųjų durnelių mulkinimui 
jie nuolat porina, buk “Lie
tuvoje prie bolševikų val
džios visi bežemiai gavo že
mės”. Tai humbukas!

O per Lietuvos komuni3 
tų'oficijozą “Tarybų Lietu
vą” žioplasis komisaras I. 
Rozas išlepėjo sekančias pa
slaptis :

“Kelmės valsčiuje žemei 
gauti buvę paduota apie 
2600 prašymų. Patenkinta 
apie 10000” (TL Nr. 13). 
1600 žmonių negavo žemės.

‘Kūliai. Prašymų žemei 
gauti paduota 628, iš kurių 
patenkinta 213” (DL. Nr. 
120) Reiškia, kad Kūlių vl. 
iš 628 prašytojų, negavo že
mės 415.

NESIDŽIAUGIA
Jei vien tik Kelmės vals

čiuje 1600 bežemių negavo 
žemės, tai kiek tokių yra vi
soje Lietuvoje? Tūkstančiai, 
tūkstančiai apsivilusių skur
džių dabar keikia “svieto ly 
gintojus” bolševikus.

O ir “gavusieji” žemės- 
sklypus nesidžiaugia, nes 
sužinojo, kad jiems “duoto
ji” žemė nėra jų nuosavybė; 
tos žemės negali niekam 
parduoti, nei užrašyti, nei 
kitam perleisti. Reiškia, to
kie yra tik prirakintieji 
prie žemės bernai ir amžinie 
ji komisarų vergai. Ar tai 
ne humbukas toki bolševi
kiška žemės “reforma”?

KODĖL NEDAVE
Žemės dalinimo komisarai,! 

gavę iš “matuškos” Mas
kvos slaptas instrukcijas, 
sąmoningai nedavė žemės 
tiems, kurie ištikrųjų pri
valėjo žemę gauti. Kur da
bar prasidės tūkstančiai ber 
nų žemės negavę? Aha, šė
toniškas planas jau senai 
yra paruoštas Maskvoje ką 
daryti su bežemiais Lietu
voje... Negavusieji žemė3 
tūlą Laiką pabadaus, o pas
kui visus suvarys į kolcho
zus vargšai lietuviai turės 
eiti baudžiavą, turės būti 
kacapų vergais-baudžiaunin 
kais, be ateities ir be vil
ties. O “tavorščiai” skelbs 
pasauliui, kad “Lietuvos gy 
ventojai entuzijastiškai su
sirašė į kolchozus”.

Teprasmenga toks bolše vi 
kų “rojus”. Teprasmenga 
Lietuvos gyventojų pavergė
jai kacapai. Lietuviai sveti
miems nevergaus, juo ’a- 
biau baudžiavos neeis kaca- 
pams. Amerikos lietuviai 
vaduos savo brolius iš bol-

Hitleris konferuoja su 
Prancūzijos viceprem. Darlan

Prnaešama apie galimas Hitlerio 
konferencijas su Stalinu ir Mussolini

Vokietijos nacių vadai 
konferuoja su Hitleriu

Hessas perkeltas Londonan 
$473,000 jo pinigų Brazilijoj

BERLYNAS, gegužės 13 d. 
— Pranešama apie įvykusias 
Hitlerio ir Darlano konfe
rencijas, bet oficialias pra
nešimas nepasako, kur jie 
susitiko ir ką jie svarstė.

Tačiau pranešime pažymi
ma, jog konferencijos įvy
ko dalyvaujant ir Vokietijos 
užsienio ministeriui von Ri 
bbentropui.
Kai kurie nuostatai

Kiek anksčiau Prancūzijo
je buvo paskelbta, jog po 
Darlano ir Abetz konferen
cijų prancūzai gavę iš vokie
čių kai kurias nuolaidas. 
Pavyzdžiui, vienu ketvirta
daliu sumažinta Prancūzijos 
išlaidos išlaikymui vokiečių 
okupacinės kariuomenės ir 
sušvelninta nuostatai, tvar
ką transportaciją tarp oku
puotosios ir neokupuotosios 
Prancūzijos.

Kokias koncesijas už tas 
malones vokiečiai išsiderėjo 
iš prancūzų nepranešama. 
Laivyno bazės

Tačiau pakartotinai buvo 
pranešama, jog vokiečiai no 
ri išgauti leidimą pasiųsti 
kariuomenę per pietinę Pran 
cūziją Ispanijon, pasinaudo
ti Prancūzijos laivyno bazė
mis Viduržemyj ir platesnių 
teisių ašies kariuomene; 
Prancūzijos šiaurės Afrikoj.

Tuo tarpu Vichy diplomą

ševikiškos vergijos. Šalin, 
kolchoziška baudžiava iš 
Lietuvos!

•
DAR VIENA NAŠTA

Ir dar naują naštą “sau
lė” Stalinas užkrauna ant 
Lietuvos apiplėštų ūkininkų. 
Štai sausio 10 d. Maskvoje 
paskelbtas ukazas, po kuriuo 
pasirašo “tovarišč” V. Molo- 
tov ir tovarišč” J. Stalių | 
“Apie privalomą pieno pris
tatymą valstybei”. Tąjį uka 
zą jau paskelbė “Tarybų 
Lietuva” Nr. 11.

Pradedant nuo 1942 metų, 
Lietuvos ūkininkai nuo kiek 
vieno hektaro' žemės pri va 
lo pristatyti po 100 (šimtą) 
litrų pieno komunistų vals 
tybei. Reiškia nuo 10 hekta 
rų žemės, reikia pristatyt: 
1000 (tūkstantį) litrų pieno.

Lietuva privalės pienu tu
kinti engėjus komisarus, au
ginti parazitų gaujos pilvus, 
— o lietuvių vaikučiai be 
pieno lai sau cimpinėja iš
blyškę...

Kodėl apie tai nieko nera
šo mūsieji išgamos komuna- 
ciai?

tiniai sluogsniai pakortinai 
pareiškia, jog esą galima, 
kad netrukus Hitleris susi
tiks su Italijos fašistų dik
tatorium Mussolini naujoms 
konferencijoms ir vėliau su 
sov. Rusijos diktatorium, 
naujai pasiskelbusiu Rusijos 
premjeru Stalinu.

Šių konferencijų tikslas j 
bus užbaigti Europos ekono
minę, gal būt, ir karinę są- j 
jungą.

Pasaulyj

TOKIJO. — Tokijo visuo
menė šiandie nustebusi Ru 
dolfo Hesso oro kelione ško 
tijon.

•
ROMA. — Italijos visuo

menė apie Hesso žygį mažai 
težino, nes fašistų spauda te 
pažymėjo patį įvykį iš Ber
lyno pranešimų.

MASKVA. — Rusijos 
spauda apie Hesso skandalą 
nieko nepažymi.

•
WASHINGTONAS. — Wa- 

shingtonas, kaip ir daugelis 
kitų pasaulio sostinių, Hesso 
netikėtu žygiu nustebintas.

LONDONAS. — Anglai, 
žinoma, džiaugiasi savo nau
juoju belaisviu, kuris buvo 
vienu svarbiausių Vokietijos 
žmonių. Netikima nacių klas 
tos teorija.

MONTREAL, Kanada. — 
Otto Strasser pareiškė, jog 
dėl Hesso pabėgimo galima 
tikėti, kad Vokietijos ka
riuomenės vadai rengiasi nu 
versti nacių partijos režimą. 

•
KAIRO. — Šiandie kap. 

James Rooseveltas, vyriau
sias Prezidento sūnus, lankė 
si Kretos saloje.

Anglų orlaiviai
atakavo Mannheim

LONDONAS, gegužės 13 d 
— Šiandie ofieialiai prane
šama, jog vakar nakties an
glų bombanešių atakose ant 
Vokietijos industrijos centre 
Mannheimo sukelta dideli 
gaisrai.

Nors atakos aukoncentiuc 
tos labiausia ant Mannhei
mo, bet bombomis apmėtyta 
ir Koelnas su Koblentzu.

(••DratiKHs” Aeme ♦elepnoto)
Rudolf Hess (dešinėje) Hitlerio pavaduotojas, žino

mas kaip No. 3 nacis (No. 1 yra pats Hitleris, o No. 2 
yra maršalas Goeringas), lėktuvu iš Bavarijos nuskrido 
į Škotiją ir tenai iš lėktuvo parašiutu nusileido. Supran
tama, jis ten sulaikytas. Žiniomis iš Vokietijos, jis Ba
varijoje palikęs laišką. Naciai randa, kad Hess nesvei
ko proto, jis “klajojąs”. Tas susekama iš jo laiško. At
vaizde Hess sveikinasi su Hitleriu.

HESSO PABĖGIMAS - SMŪGIS
NACIŲ REŽIMUI, WASHINGTONAS

WASHINGTONAS, gegužės 
13 d. — Diplomatiniai sluog-| 
sniai šiandie sutaria, jog ne 
žiūrint kaip bus aiškinamas 
Hesso melodramatinis oriai- j 
viu atvykimas Škotijon, Vo
kietijos žmonių tarpe jis bus 
dideliu moraliu smūgiu.

Jei, pasiremiant vokiečių 
pranešimais, Hessas būtų 
protiniai negalavęs, Vokieti
jos žmonių tarpe gali kilti 
klausimas per kiek laiko Vo 
kietijos svarbieji reikalai bu 
vo pavesta žmogui psichi
niai nesveikam.

Jei, pasiremiant anglų pra 
nešimais, Hessas yra pilnut!

Amerika pasirinko Senate lydimųjų 
kelią, Knox
WASHINGTONAS, gegužės 

13 d. — Pereitą naktį laivy
no sekr. Knox, kalbėdamas 
American Society of Milita 
ry Engineers pareiškė, jog 
“Amerika telaukia tik ženk
lo pradėti”, nes ji jau pasi
rinko kelią.

Šiuo metu Amerikai besą 
tik trys keliai — pasiprie
šinti užpuolikams jėga, izo
liuotis nuo viso pasaulio ar
ba pasiduoti.

Amerika negalinti pasiduo 
ti, nenumatoma, kad ji pasi
rinktų izoliacija. Tad, ir be- 
liekanti tik kova.

laivų klausimas

WASHINGTONAS, gegužės 
13 d. — Netrukus senatas 
pradės svarstyti Amerikos 
lydimųjų laivų gabenamoms 
Anglijon prekėms klausimą. 
Tuo tarpu šen. Pepper ragi
na, kad Amerika pasirūpin
tų saugiu reikmenų Anglijai 
pristatymu nežiūrint iš kur 
jie gabenami.

Šen. Tobey pareiškė, jog 
patieksiąs priedą prie ruo
šiamo įstatymo, kuriuo vy
riausybė įgalinama perimti 
svetimšalius laivus Ameri
kos uostuose.

Dalinai debesuota.
Saulė teka 5:30 vai., saulė

leidžias 8:02 vai.

nai protiniai ir fiziniai svei
kas, tada Vokietijos žmonių 
tarpe gali kilti nepasitikėji
mas esamąja tvarka, savo 
vadais, nes vienas jų pats pa 
bėgo.

Tačiau Washingtono diplo 
matiniai sluogsniai įsitikinę, 
jog Hessas pabėgo dėl to, 
kad Berlyne jo saugumui su 
sidarė pavojus.

Jau anksčiau Washingto- 
ne turėta pranešimų apie ne 
sutarimus Vokietijos nacių 
aukštesniosiose sferose Tas 
nesutarimas ypač buvo jau
čiamas tarp Hesso, Godin
go, Goebbels ir Ribbentropo.

LONDONAS, gegužės 13 d. 
— Autoritetingi sluogsniai 
praneša, jog Rudolf Hessas, 
vienas žymiųjų nacių vadų 
ir Hitlerio artimiausias po 
litinis bendradarbis, neat
vyko Anglijon su taikos pa
siūlymais, bet pabėgo iš Vo
kietijos saugumo sumeti
mais.

Anglijos oficialieji žmonės 
Hessą apklausinėjo per išti 
są dieną ir šiuo metu jis per 
keltas kur nors netoli Lon
dono. Hessas laikomas nuo 
šaliai ir tik aukštieji anglų 
pareigūnai žino ar jis patie

Amerikoj

NEVV YORKAS. — Nus
kandinta du Norvegijos pre
kybiniai laivai, gabenę Ame 
rikos reikmenis Anglijai. 
Nuskandintieji laivai yra Au 
gvald ir Profit.

•
WASHINGTONAS. — Ruo

šiamasi sudaryti Priedą prie 
karo tarnybon šaukimo įsta
tymo. Pagal šį priedą senes
nieji vyrai būtų laikinai at 
leidžiami nuo karinės prievo 
lės.

HARTFORD, Conn. — Coli 
Patent Firearms kompanijos 
5,600 darbininkai paskelbė 
streiką. Darbininkai nepri
klauso jokiai unijai.

•
WASHINGTONAS. — Ame 

rikos ir Anglijos apginklavi 
mui ginklų dirbtuvių staty
bai paruošta išleisti $3,082,- 
000,000.

•
FRENCH LICK, Ind. —

Buvęs Amerikos ministeris 
Danijai, Romunijai ir Airijai 
Alvin M. Ovvsley ragina, kad 
Amerika pasiųstų Airijon sa 
vo aviaciją.
Leahy pasitarimuos
su marš. Petain

VICHY, gegužės 13 d. - 
Šiandie Amerikos ambasado 
rius L©ahy posėdžiavo su 
Prancūzijos premjeru Petain. 
Posėdžiuose aptarta tarp
tautiniai įvykiai ir viceprem 
jero adm. Darlano konferer. 

i cijos su vokiečiais.
Tačiau Petainas iki šiol 

, dar nebuvo matęsis su Dar-
lanu.

-

kė kokių nors informacijų 
apie Vokietijos karo planus 
ir vidują padėtį.

Tačiau patikimieji šalti
niai pareiškia, jog Hessas da 
bar esąs įsitikinęs Vokieti
jos pražūtimi ir trokštąs nu 
traukti visus santykius 3U 
nacių partija, kad išvengtų 
atsakingumo.
Keturi aiškus faktaiI

Oficialieji žmonės pareiš
kia, jog Anglijos vyriausybė 
nemananti skubintis patiekti 
visas smulkmenas apie He
ssą.

Iki šiol Londone težinomi 
tik šie patvirtinti faktai:
(1) Hessas yra protiniai 
sveikas. Jis neserga ir fizi
niai, (2) jis neatvyko su 
taikos pasiūlymais, (3) jis 
neatvyko su jokia oficialig 
misija ir (4) jis pabėgo iš 
Vokietijos prieš Hitlerio įsa 

ikymą.
Spekuliacijos

Londone apie įvykį visaip 
spekuliuojama. Įsidėmėtina, 
jog šiuo laiku kalbama, kad 
Hessas pabėgęs iš Vokieti
jos, nes (1) jam nebebuvo 
pakenčiama nacių barbariš
kumas užimtuose kraštuose,
(2) jis negalėjo sutikti su 
Hitlerio pasiūlymu panaudo
ti kare nuodingąsias dujas, 
ir (3) jis esąs priešingas 
prieš Hitlerio susitarimą su 
Stalinu. Visa tai sukėlė ne
sutarimą su aukštaisiais na
cių vadais ir Hessas buvo 
priverstas bėgti.

Kai kurie Londono sluogs
niai įsitikinę, jog Hesso pa
bėgimas gali net pakeisti ka 
ro vyksmą.

Halucinacijos
BERLYNAS, gegužės 13 d. 

— Oficialus nacių partijos 
pranešimas sako, jog šian
die visos Vokietijos nacių 
vadai susitiko konferenci
joms su Hitleriu.

Kiek anksčiau partijos ofi 
cialus pranešimas pareiškė, 
jog Hessas sirgęs halucinaci 
jomis, kurių metu jis tikėjo
si galįs dar sudaryti taiką 
su Anglija.

Toliau nacių šaltiniai pa
reiškia, jog Hessui negrėsė 
Gestapo persekiojimas ir už 
jo pasielgimą nebus kaltina 
ma jo šeima.

Bendrai Vokietijos nacių 
partija skaito Hessa proti 
niai ligotą ir jau atitarnavu 
sį partijai žmogų.

Patikimi šaltiniai prane
ša, jog šiuo laiku Hessas 
Sao Paolo banke, Brazilijoj 
turi pasidėjęs $473,000.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Kenosha žinios
Sodalietės

dėkoja atsilankiusiems į va
karą ir džiaugiasi pasiseki
mu. Gryno pelno parapijai 
liko $120.00.

Krikšto sakramentą suteikė 
kun. Pr. Aukštakalnis, MIC. 
Fondas
parapijos salei pagrąžinti iš
lėto auga. Sekantieji aukoje 
per pereitą mėnesį: $4.00 
Kleof as Laurinaitis; $3.0C

Sį mėnesį sodaliečių “so- povilas Pliutas; po $2.00 — 
cial” įvyks gegužės 15 d. va Jona8 M Vitkus, Pranas 
kare, 7:30 vai. Stankus, vincas Ališauskas

Įr šiemet įvyks Karalie- st< Gužauskas. Povilas An- 
nės apvainikavimas. Kara- druliSi Tadas Kirklys, Kaz. 
lienė išrinkta Genovaitė Lau Milašius, Ant. Stulgaitis. 
raitė; jos palydovės: Bertha juozag Blazavier, Vladas Ju- 
Lauraitė ir Olga Andrulis. z^nas petras Vanagas, Juo 
Tikėjimas — Pranciška Iz- zag Tamokaitis, Juozas Gu
davičiūtė; Viltis — Anie-' xauskas> st. Ališauskas, O- 
lė ’Mikšis; Meilė Elena na Grabauskienė, Juozas Pa- 
Ališauskaitė. Šios gražios a- Zuikis, Juozas Barškaitis; po 
peigos įvyks gegužės 25 d. $r00 _ N Uršuiė Moc- Kun. Ignas Zimblys, šv. Jurgio par. kle

bonas, Philadelphia, Pa., kurs mirė gegu
žės 12 d. Apie velionį striapsnį rasite ket
virtame puslapyje.

to priėmimo darbui. Spauda[ pats majoras Leland vieš- 
nesigailėjo nei vietos, nei buty. Principiniu kalbėtoju 
nuoširdumo: didžiausi pa- tose prakalbose bus Lietu
veikslai ir ilgiausi straips
niai marguliavo laikraščių 
skiltyse per visą savaitę.

Lietuvos prezidento ir 
Chicago svečių atsilanky 
mas Springfieldo lietu\ i i 
sukėlė ant kojų ir įstatė 3t 
nąjan bei karštąjan patrij 
tizman. Visas Springfieldo • 
dabar tik ir kalba apie Lie
tuvą ir jai komunistų pada
rytas skriaudas. Šitas klau 
simas yra gyvas ne tik tar
pe lietuvių, bet ir tarpe ki
tų, pradedant nuo kapito-

vos konsulas Petras Dsuž- 
vardis. Linkolnietis

Oi, staugs dar vilkas gele
žinis, 1

Kur Neris ir Vilnelė žvilga.' 
Viršūnėj kalno Gedimino1 
Matysim Vytautą ant žir

go.
K. člnčikas

* Litten to

PALANOECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP.
1480 kilocyclea 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

PLATINKITE DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

po piet 2 vai.
Kitą mėnesį pusryčius so-

dalietėms pagamins Lucija 
Jocaitė ir Ona Čižikas.
“Bunco party”

rengia jaunos moterys šios 
parapijos užbaigti mokėti 
bilą seserų namui. Bus lei-1 
džiamos dovanos. Visi kvie
čiami atsilankyti ir padėti 
moterims dar parapijos na
mą pagrąžinti.
Krikštas

pereitą sek. įvyko Bulik ir 
Ohos Ramoškaitės dukte- 
ries. Pakrikštyta vardu Jo- 
an. Krikšto tėvais buvo John 
Bulik ir Irene Ruzbicki.

nonienė, Juozas Pilipavičius.
Šv. Vardo dr-ja tam tiks

lui sukėlė $200.00. Fonde iki 
šiam laikui yra $150.00. Jei 
norime šią vasarą tą darbą 
atlikti, turime iki birželio 
pabaigos sukelti dar $375.
Tad, kas gali, daugiau pa
aukokite ir kas dar nedavė,

Res G958 So. Taiman Avė.
liaus* ir baigiant dirbtuvė- iRes- Tel. GROvehill 0617 

mis bei darbininkų namais.
Prakalbos geg. 25 d.

Lietuviško darbo kristali
zacijai ir Springfieldo lietu
vių pajėgingesniam susibū
rimui jau ruošiamos prakal
bos gegužės 25 d., 7:30 vai 
vakare, Eagles salėje, 401

Office tel. HEMlock 4848

CR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
Po prez. Smetonos lietu- rinkliava, iš kurios, atitin-i North 6th St. Jas paskelbė 

viškos kalbos ir kelių saki- karna dalis teks ir Lietuvos j 
nių angliškai, gubernato- nelaimingiesiems katali- 
riaus pavaduotojas Cross kams.
pasakė savo kalbą, užakcen-Į Po vizito vyskupui, visas

tai kuo greičiausiai savo au-' tuodamas nemirštančias (im paradas, vedamas gub. Cross

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645x So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 

Nedėliomis papai sutartį.
Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 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 pagal sutartį.

ką įteikite.
Ligoniai

ir ir majoro Kapp, grįžo į Le
land viešbutį, kur buvo su
ruošta prezidentui arbatėlė

mortal) Lincolno idėjas 
linkėdamas Lietuvai nepri
klausomybės ir lietuvių tau-

Šv. Kotrinos ligoninėj Ma- tai laisvės. Patrijotingus iri ir kur laukė iš darbo sugrį- 
rijonai Ramanauskaitei pa- drąsinančius žodžius, taip; žęs didelis būrys lietuvių.

ryta greita operacija, au tar- majoras Kapp iri Visi susirinkusieji buvo pri-
ciasi gerai ir neužilgo įseis.1 kiti sUtyt. Lietuvos prez. Sme

Tel. YARds 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

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vnl vakar*

Kazimieras Mažeika irgi 
yra Šv. Kotrinos ligoninėj.

Iš Lincolno šventyklos, vi
sas pilgrimažas nuvyko pas 
Springfieldo vyskupą Grif-

tonai ir konsului Daužvar 
džiui. Pristatinėjimą atliko 
majoras asistuojant klebo

Lietuvos prezidento vizitas
Springfield, III. — Gegu

žės 3 d. Springfielaui pasi
darė istoriška. Tą dieną at
lankė Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. Jį atly
dėjo iš Chicagos konsulas 
Petras Daužvardis, banki
ninkas Justinas Mackevičius, 
advokatai: Juozas Grisius ir 
Antanas Olis, ir Jasinskas, 
Kuraitis ir Valūnas.

Gubernatorius priėmė Lie
tuvos prezidentą labai šiltai 
ir draugiškai. Po pasikeiti
mo oficiališkųjų kalbų, gu 
bernatoriaus pavaduotojas 
Cross pasiėmė prezidentą A. 
Smetoną savo globon ir bu
vo su juo visą popietį.

Prezidentui suruoštam lun 
čiuje gub. Cross buvo šeimi
ninku ir pasakė labai gra
žią kalbą Lietuvos ir prez. 
Smetonos adresu, linkėda
mas Lietuvai kuo greičiau
siai iš rusų-okupantų išsi- 
liuosuoti ir vėl laisvai tapti.

Lunčiaus metu prez. Sme-

Lie tuvos prezidentą suti
ko stoty didelė delegacija, 
su miesto majoru Kapp prie
šaky. Delegacijoje buvo ir 
lietuviai ir nelietuviai. Prie 
stoties plevėsavo Amerikos
ir Lietuvos vėliavos. Auto-! tona pasakė turiningą kalbą 
mobiliai ir Leland viešbutis/ angliškai, nurodydamas Ru-i
kuriame prezidentas buvo; sijos dviveidiškumą bei Lie- 
sustojęs, taip pat buvo pa- tuvos ir jos žmonių nuskriau 
puošti Lietuvos trispalvėmis dimą, ir pabrėždamas tai, 
vėliavomis, kurios okupuoto- kad Lietuva ir kitos okupuo-
je Lietuvoje nebeleidžiamos 
pasirodyti.

Iš stoties į guberaatūrą

fin, kuris prezidentą gražiai; nui Junkeriui ir Yates. 
priėmė, apie Lietuvą išsi-J Visas priėmimas Spring- 

fielde buvo sutvarkytas tik
rai ideališkai ir karališkai. 
Miesto, valstybės, bažnyčios 
ir visuomenės vadai buvo 
susijungę Lietuvos preziden-

1SS1-!

klausinėjo, Lietuvos ir jos 
žmonių padėtį apgailestavo 
ir pareiškė, kad rytojaus 
dieną (gegužės 4) visoje jo 
diecezijoje bažnyčiose bus

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

LIETUVIAI DAKTARAI

tos valstybės žiūri į Ameri ; 
ką ir jos prez. Rooseveltą 
kaipo į savo teisingąjį už j

nulydėjo ilgas automobilių tarėją ir stiprųjį gynėją, 
paradas, su miesto majoru Prie Amerikos vergų iš- 
ir policija priešakyje. Su laisvintojo ir krašto suvie-
prezidentu, pirmąjam auto
mobilyje, važiavo majoras

nytojo — Abraomo Lincol
no paminklo — prez. Sme-

ir lietuvių parapijos klebo- tona padėjo gražų gyvų ge
nas kun. Junkeris. Antram lių vainiką ir pasakė jaudi 
atdaram automobilyje va- nančią kalbą, kuri ne tik
žiavo Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, Chicagos Lietu
vių Komiteto pirmininkas J. 
Mackevičius, adv. Olis ir p. 
Yates. Paradui važiuojant, 
gatvės buvo apgultos žmo
nėmis, kurių tarpe matėsi

virpino kiekvieną lietuvį, bet 
ir stiprino kovai ir darbui 
už Lietuvą. Šita jo kalba 
niekuomet neišdils iš ten bu 
vusių klausovų. Ji skaitysis 
ir lietuviška ir istoriška. Ji 
pasakyta mūsų tautos (lie

nemažai su lietuviškomis vė-'tuvių) kalba ir pirmojo bei 
liavomis ir ašarojančiomisi vienintėlio svetimos valsty- 
akimis. (bės prezidento.

KNYGOS! KNYGOS!

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vinim gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
Utekaamlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
83 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visa aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chlcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien i>:00 a. m. Iki 8.30 p. m. 

Treč. ir Seftt: 8:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

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 pepiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

OR. F. C. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiio UL CANaI 2345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—0 

Trečiadieniais pagal autartj.
Rei Tel.: HEMlock 81BO

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo U iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

l — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
jr pagal gutartį.

Ofiao TeL: Reeld. TaL:
VIRginia 1886 PROspoct 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA s
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad, Ir Sekmad. tik susitartus.

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

LITERATŪRA

JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

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

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

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

(1914-1916 m.) ....................................................................... 75c
MAGIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILCRAŠČIAI

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi..........................................................................................$1.00

VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi. •.............................................................. $1.00

JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.............................50
PADANGĖSE, .Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi...............50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ..................................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................. .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ............................................................. 85
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m.......................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m........................................................ 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVĖ. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

Telefofiias; HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rcs. telefonas,SEEIey 0434.

DR. S. J. GLORIOSO
čiSB

\ t A

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 1 Stos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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 A ve. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDvvay 2880 Chicago, III

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

Sekmad. nno 10 iki 12 va!, ryto.

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South VVestern Avenue

Teleplionp — KEEley 0970 
MELUOSE PARK:

5 Broadtvay
Telcpbone — Mclroae Park 8938

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonas PROapect 6737 
Namą telefonu VIBclala 2421

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

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vnk. 
NedėHomis_jiuo_Jj)_Bri_J^_vnt_»lien^

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

Gen. Skorupskia
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Pavergtosios Lietuvos 
Gyvenimas Fakto Šviesoje
Lietuvoj nyksta 
fotografijos įmonės

Laikrodėliai taip pat 
darosi didelė prabanga
Iš okupuotos Lietuvos gau 

ta žinių apie tragingą foto
grafų profesionalų padėtį. 
Iš krautuvių yra visiškai iš
nykę ne tik fotografijos apa
ratai, bet ir reikmenys —

nemato. Štai oficiozas “Ta
rybų Lietuva” net vedamą- 
jame straipsnyje nusiskun
džia, kad buvę numatyta 
paruošti 9,000 kvalifikuotų 
darbininkų, o į įvairius kur 
sus įsirašė tik 2,500 žmo
nių. Girdi, dėl to visi užsi
mojimai būsią “tik iš dalies 
teįgyvendinti.” Bet toliau 
pats laikraštis rašo, kad kur 
suose darbininkai neaprūpi-

filmos, stiklinės plokštelės nami nei įrankiais, nei ža- 
ir kt. Tad fotografai nebe
gali savo amatu toliau vers
tis. Kurį laiką vad. tarpvar
čių prekyboje dar galima 
buvo už dešimteriopą kainą 
filmų bei plokštelių gauti, 
bet dabar ir paskutinės yra

liavomis. Taip pat kiti laik
raščiai nusiskundžia, kad 
darbininkai iš kursų bėga, 
nes jie neaprūpinami stipen
dijomis, be to, nematą įran
kių, tad pamokos esančios 
tik teoretinės. Jeigu dar at-

MOKYTOJOS JĮ NUPLAKĖ

("Druugaa" teiepnulu;

Max Caudwell (centre) rodo savo nuplaki mo žymes ant nugaros. Jį nuplakė dvi 
Cambdenton, Mo., mokyklos mokytojos, Hilda Rhodes (kairėje) ir Aldythea Keith (de
šinėje).

išnykusios. Tokiu būdu fo- siminsime, kad tokiose “te
oretinėse” pamokose darbi
ninkams kalama į galvą, jog

tografijos įmonės viena po( oretinėse” pamokose darbi

1$ LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ GYVENIMO
— Velykų šventes lietu-, ilgimas savo Tėvynės ir pa- 

vių pabėgėlių kolonija Ber- siryžimas žūtbūt ją atva-
kitos užsidaro.

Taip pat laikrodininkų
profesija skursta. Mat, nau
jų laikrodžių nebegalima 
gauti, o tai, ką okupantai ra-

jie esą “išlaisvinti” ir nuves 
ti į “rojų,” tai suprasime, 
kodėl Lietuvos darbininkų 
negalima taip mulkinti, kaip

do iš “kapitalistinės" Lietu- Ui daroma Pusiau barbariš- 
vos, yra išgraibstę. Nebe-,k°je Maskolijoje. 
gaudami atsarginių dalių, \
laikrodininkai neturi gali
mumo pataisyti net užsili
kusių laikrodžių, kuriuos 
klientai atneša. Tad ir ši 
profesija yra pasmerkta vi
siškam išnykimui.

Kaip žinoma, Maskolijoje

lyne šventė organizuotai. 
Prie šventės organizavimo 
prisidėjo Lietuvos Piliečių 
Sąjunga ir kun. prof. S. Y- 
la, kolonijos klebonas.

Pirmąją Velykų dieną po

Kirbirkštis. Jis prieš tris 
mėnesius Varšuvoje įsteigė 
gydomųjų žolių bendrovę 
vardu “Rūta”. P. Kibirkštis 
pasižymi savo įvairiais išra
dimais farmacijos srityje. 
Jis taip pat yra aktyvus 
draugijos narys ir rėmėjas.

, . , ,,. . Be to, Varšuvoje yra darapdovanojo kukliomis dova- .. , . . . ,. . , , . keli lietuviai gydytojai, dan-nelemis. Jie visi yra labai

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS'i/r

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

Lietuvos įstaigose 
maskoliai

Okupuotosios Lietuvos že
mės ūkio komisariatas skel
bia, kad jam reikalingi ver
tėjai, galį versti iš lietuvių

laikrodis priklauso prie di-j į maskolių kalbą ir atvirkš- 
džiausių retenybių. Tad, kai' čiai.
maskoliai okupavo Lietuvą, 
jie kaip šarančiai puolė į 
laikrodininkų krautuves,

Kaip žinoma, visose “lais
vosios” Lietuvos įstaigose

duoti.

Nemaža džiaugsmo padarė 
vaikučiams Velykų “bobų- į 
tė”, kuri juos iškilmingai

iškilmingų pamaldų, kurias dėkingi mūsų tautiečiams
atlaikė pabėgėliai kunigai, 
lietuvių kolonija susirinko 
prie bendrojo Velykų stalo. 
Jį atidarė sąjungos pirmi
ninkas adv. Rapolas Skipi
tis. Pasveikinęs visus susi
rinkusius Velykų švenčių 
proga, pirmininkas davė žo
dį Ministeriui Kaziui Škir
pai. P. Ministeris pasakė tu-

užsienyje, kurie neužmiršo 
jiems pasiųsti įvairių dova
nėlių.

Susirinkusieji, keletą va
landų nuoširdžiai pabendra
vę, šią tradicinę šventę bai
gė Tautos himnu.

— Šiuo metu Varšuvoje 
gyvena apie 2,000 lietuvių, 

riningą Velykų stalui pri- Lietuvių dauguma čia gy-
taikytą kalbą ir, ją baigda
mas, palinkėjo visiems pasėdi tiek daug maskolių, kad 

pirkdami viską, kas papuo- jįems reikalingi specialūs t>egeliams kltas Velykų šven 
lė po ranka. Buvo net sta- vertėjai, kad jie galėtų su-
čiai kuriozinių atsitikimų, gįvokti, kas Lietuvoje daro-

vena dar nuo prieškarinių 
laikų, bet nemaža *yra ir pa
bėgusių iš pavergtosios Lie-

Pav., Vilniuje maskolių ka
rininkai, kai nebeliko tikrų 
laikrodžių, pirkosi vaikų laik 
rodėlius, kurie net neina, o 
tik šiaip vaikų nešiojami ant. 
rankų. Sovietų karininkai, 
niekada neturėję laikrodžio, 
džiaugėsi, kad galėjo ant 
rankos užsidėti vaikų blekinį 
laikroduką...

Kai sovietų kariuomenė 
žygiavo į Lietuvą, buvo pa
stebėta, kad ištisi daliniai 
orientavosi pagal saulę ar
ba dienos šviesą, nes net ka
rininkai laikrodžių neturėjo.

si.

M. Gedvilą, sovietų Lietu
vos komisarų tarybos pirmi
ninkas, išleido įsakymą, ku
riuo atskiri komisarai asme
niškai atsakomybe įpareigo
jami daryti visa, kad būtų 
atliktas 1941 m. gamybos 
planas. Įsakyme išskaičiuoti 
visi trūkumai, kurie ligšiol 
pasireiškė, vykdant šią 
“odnolietką.”

tęs švęsti savo atgimusioje tuvos nuo bolševikų teroro. 
Tėvynėje. Varšuvoje gyveną lietu-

Po kalbų ir užkandžių se- viai yra gerai organizuoti.
kė programinė dalis. Vaiku
čiai ir suaugusieji padekla
mavo šventei pritaikintus 
eilėraščius ir paskaitė Vyt. 
Alanto specialiai tai diėnai 
parašytą novelę “Pavasa
ris”. Po to p. Nako vado
vaujamas choras džiugino 
susirinkusius gražia lietu-

Jie turi savo draugiją su 
1,000 narių. Varšuvos lietu
vių savišalpos draugija yra 
gana sena. Ji buvo įsteigta 
1905 metais. Tuo pačiu var
du ji oficialiai veikia ir da
bar. Draugijai vadovauja 
vienuolis marijonas Vencius, 
kuris yra ir lietuvių para-

tistai, advokatai, kunigai (iš 
viso penki) ir šiaip įvairių 
laisvųjų profesijų inteligen
tų.

Tenka pastebėti, kad dir
bančiųjų uždarbiai yra ma
ži, o pragyvenimas gana 
brangus. Draugija gi neiš
gali iš savo lėšų visų netur 
tingųjų lietuvių paremti, tuo 
tarpu paramos iš niekur ne
gauna. Draugijos didžioji iš
laidų dalis eina lietuvių in 
validams. tarnavusiems len
kų kariuomenėje, šelpti.

Draugija nepraleidžia pro
gos paminėti lietuvių tauti
nių bei bažnytinių švenčių. 
Ji labai gražiai paminėjo 
Vasario 16 d., o taip pat Ve
lykų šventes.

— Patirta, kad Belgijoje 
gyvena keletas lietuvių. Ke
li jų yra dalyvavę 1927 m. 
Tauragės puče. Tačiau nei 
vienas jų negrįžta okupuo- 
tojon Lietuvon.

viška daina. Kaip eilėraš- pijos Varšuvoje klebonas.
čiuose bei novelėje, taip ir 
dainose visur jautėsi pasi-

Draugija turi savo lietuviš- Niekad negalima ko nors
ką parapiją ir bažnytinį cho pasiekti, kol esi įsitikinęs,

Gyventojai nesiži vi 
"palaimomis"

Lietuvos gyventojai kaž
kaip nesižavi visomis tomis 
“palaimomis,” kuriomis api
bėrė okupantai. Jau esame 
nekartą rašę, kad Lietuvos 
ūkininką visą laiką reikia 
įtikinėti, kad jis turi apsė
ti laukus, auginti gyvulius, 
apsirūpinti trąšomis ir t. t. 
Anksčiau, kol nebuvo bolše
vikinių eksperimentatorių ir 
kol Lietuva tvarkėsi “bur
žuaziniais” pagrindais,, ūki
ninkas pats žinojo, kad jam 
reikia ir laukus sėti, ir gy
vulius auginti, ir trąšų pirk
tis ir t. t.

Tas pats reiškinys paste
bimas ir Lietuvių darbinin
kų tarpe. Juk dabar “nebė
ra eksploatatorių,” “dirba
ma ne ponui, o sau,” bet vis 
dėlto Lietuvos darbininkas 
kažkaip tos visos “naudos”

BASEBOLININKAS KARIUOMENĖJE

("Draugai" Acm« telepnotot 

Buvęs Detroito Tigers basebolininkas Hank Green-
berg kariuomenės uniformoje saliutuoja.

Vą. Po pamaldų kas sekma
dienį draugija daro savo 
narių susirinkimus. Draugi
ja turi savo gydytoją, kuris 
nemokamai rūpinasi draugi
jos narių sveikata.

Draugijos nariai yra įvai
raus išsilavinimo ir užsiė
mimo. Apie 30 nuoš. narių 
yra inteligentai, kiti gi dau
giausia fizinio darbo darbi
ninkai. Draugijos narių tar
pe yra ir pasiturinčių bei 
šiaip labiau vietos gyveni
me prasimušusių bei įsigy
venusių asmenų. Pav., p. 
Mordas Varšuvoje turi vie
ną gražiausių ir didžiausių 
kavinių. Joje dabar gauna 
darbo apie 100 žmonių, dau
giausia lietuviai. P. Mordas 
yra didelis draugijos rėmė
jas: jis apsidėjo specialiniu 
mokesčiu ir šiaip kiekvienu 
sunkesniu momentu paremia 
nelaimėn pakliuvusius lietu
vius. Inž. Valiukevičius taip 
pat gerai yra įsitaisęs lie
tuvis ir, kiek galėdamas, pa
remia draugiją ir atskirus 
lietuvius. Varšuvoje yra ir 
žinomas farmaceutas prof.

kad to pasiekti nestengsi.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermcntation of tiny food particlcs 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othcrs. 
Why not tako the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo- 
plo ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makos 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Btlert Any Datt Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Your Breath Su)eeter.

Laiškas iš Lietuvos
Nėra laiko apie laiškus 
galvoti. Prislėgtas ūpas. 
Nesinori gyventi. Nuo 
sausio mėn. pertrauktas 
gimnazijos mokslas. Var
go galo nesimato. Mes da
bar linksmai gyvename, 
kaip jūs Disnos laikais.

Viršaus du mėnesiu ėjęs 
iš Mariampolės laiškas, pa
siekė mūsų bendradarbį Chi 
cagoje. Be ypatingų suinte
resuotų asmeninių reikalų, 
rašoma:

— Dovanokite už neran
gumą atsakyti į Jūsų laiš
kus, kuriuos pereitais (1940) 
metais gavau. Pas mus toks 
naujas nepaprastas gyveni
mas, kad apie laišką nėra 
laiko pagalvoti.

— Visų prislėgtas ūpas. 
Nesinori nei gyventi... šiaip 
mūsų šeima tuo tarpu svei
ka. Marytė antrus metus 
lankė gimnaziją, bet šiemet 
dėl susidėjusių aplinkybių 
nuo sausio mėnesio pertrau
kė.

— Su Kastute (sesute) 
mažai susitinkame. Ir jos 
vargo galo nesimato. Mūsų i 
parapijos klebonas K. A. 
Česna jau nors ir seneliukas, 
bet dar šiek tiek laikosi, dar 
ateina bažnyčion pamal
doms.

— Daug būtų kas rašyti, 
bet užteks. Jūs apie mus gal

geriau žinote, negu čia. Mes 
dabar linksmai gyvename 
buvusius Jūsų Disnos lai
kus... Tuo tarpu viso geriau
sia Jus karštai mylinti se
suo Ona. Rašykite, lauksim. 
Prašom pasimelsti.

Pastaba. “Disnos laikai”, 
tai 1917-18 m. bolševikams 
pradėjus Disnoje žudyti švie 
suomenę. Tuo laiku Disnoje 
gyveno laiško gavėjas. Dėlto 
jam sesutė ir primena “links 
mus Disnos laikus”. Jie yra 
vieni sunkiausių, jo išgyven
tų metų, kovojant su badu 
ir nuolatine bolševikų žiau
rumo baime. M.K.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijęnieriško darbo? 
Taupykite vartotus paštą 
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.

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

D A C 1/ I C — namams statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

TAI IPYI^ITP mū8ų i8ta,goJe- JQsų lnde,ialI I 1x1 I KZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriandžiant Nei 
Vieno Klijento I

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.

J
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” r6m6jams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

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

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

į, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

A. a. kun. lg. Zimblys

Telegrama mums pranešė kun. J. Bagdonas, kad už
vakar mirė kun. Ignas Zimblys, Šv. Jurgio parap. kle
bonas, Philadelphia, Pa.

Mes vaizduojamės, kad a. a. kun. Zimblio mirtis ne 
vien Šv. Jurgio parap., bet viso Philadelphijos miesto 
lietuvius katalikus paplukdė ašarose, nes velionis bu
vo kunigas pilna ta žodžio prasme: savo pareigoms at
sidavęs, pamaldus, nepaprastu uolumu besirūpinąs 
vargšais, jų šelpimui viską atidavęs. Nebuvo, turbūt, 
nė vieno, kurs būt išėjęs iš Šv. Jurgio parap. klebonijos 
reikale nesušelptas, nepaguostas.

Šiuos žodžius rašančiam labai gerai yra žinoma a. a. 
kun. Igno nepaprasto gerumo širdis, kuri degė tauria 
krikščioniška meile savo artimui, meile Dievo ir tėvy
nės Lietuvos. Nežinomas nė vienas atsitikimas, kad ve
lionis būt atsakęs paramą vienam ir kitam lietuvių tau
tos reikalui. Paraginimai ir prašymai jam nebuvo rei
kalingi. Pamatė spaudoj parašyta apie kokį svarbų tau
tos reikalą, kuriam reikalinga parama, žiūrėk iš kun. 
Ig. Zimblio pirmiausia toji parama ateis. Jis ir pats 
aukoja ir tuoj kitus, savo parapijonus paragina.

Dėl to, Šv. Jurgio parapija, kurioj velionis klebona
vo per dvidešimtį su virš metų, yra padariusi rekordą 
tuo atžvilgiu, kad ji yra sušelpusi visus lietuvių tau
tos reikalus, ar jie buvo didesni ar mažesni.

A. a. kun. Zimblys buvo vieningo, organizuoto lietu
vių katalikų veikimo šalininkas. Šv. Jurgio parap. drau
gijos, jo paraginamos, priklausė prie A. L. R. K. Fe
deracijos ir kasmet užsimokėdavo savo duokles. Jisai 
nuoširdžiai remdavo ir kitas lietuvių katalikų organi
zacijas.

Ir šiuo atžvilgiu velionis švietė šauniu pavyzdžiu sa
vo tautiečiams.

Prieš ateisiant klebonauti į Šv. Jurgio parapiją, a. 
a. kun. Ignas vikaravo šv. Kazimiero parap., Philadel- 
phijoj, prie žymaus tais laikais veikėjo a. a. kun. J. 
Kaulakio. *

Mokslus velionis išėjo Lietuvoje. Baigė kunigų semi
nariją Kaune ir čia įsišventino prieš trisdešimts metų.

Dar galima apie velionį ir tai pažymėti, kad jisai bu
vo nepaprasto kantrumo žmogus. Daug metų jisai sun
kiai sirgo, tačiau niekam nesiskundė ir nuo savo parei
gų nepasitraukė. Tai visus stebindavo.

Be jokio perdėjimo galime pasakyti, kad a. a. kun. 
Zimblio asmenyje mūsų visuomenė neteko tikrai gero 
kunigo, tauraus lietuvio patrljoto ir labdario pilna ta 
žodžio prasme.

Smaugia mūs tautos vadus
Bolševikiškoji Lietuvos okupaęija smaugia mūsų tau

tos brangiausius žmones, jos vadus ir veikėjus. Visa 
eilė jų mirė kankinami kalėjimuose ir, kaip žinoma, 
yra daug ištremtų ir net nužudytų.

Prieš keletą dienų liūdėjome gavę žinią apie dr. Ere
to, tiek daug Lietuvai nusipelniusio asmens, mirtį, o 
šiandien skelbiame kitą skaudžią žinią, kad Vilniuje 
mirė kitas žymus veikėjas, daug Lietuvai dirbęs kai ji 
kovojo dėl savo laisvės ir nepriklausomybės — kun. dr. 
A. Viskantas.

Tikimės, kad plačiau apie prof. Eretą ir apie kun. dr. 
Viskantą parašys jų artimas draugas prof. K Pakštas.

Daugiau negu skandalas
Tarptautinėj politikoj ir paskirų valstybių vidaus gy

venime dažnai įvyksta įvairių skandalų, skandalėlių. 
Bet pabėgimas iš Vokietijos ir pasidavimas jos prie
šams anglams Rudolfo Hess yra daugiau negu skan-į
dalas.

Reikia neužmiršti, kad Hess buvo Hitlerio dešinioji 
ranka nuo pat nacių susiorganizavimo ir įsigalėjimo 
pradžios ligi šių laikų. Jis buvo patikimiausias Hitle
rio bendradarbis, koautorius nacių “katekizmo” “Mein 
Kampf” ir pats žymiausias nacių partijos veikėjas. Jam 
buvo labai gerai prieinamos visos ir partijos ir vyriau
sybės slaptybės ir karo frontuose ir vidaus politikoj. 
Reikia tik įsivaizduoti, koks didelis yra anglų laimėji
mas visai netikėtai sučiupti tokią “žuvį” ir neįkainuo
jamą informacijų šaltinį iš Vokietijos nacių gyvenimo.

Hesso pabėgimas savaime yra didelis skandalas.
Bet jis ir daugiau pasako. Jis kalba apie tai, kad 

Hitlerio mašinoj, kurią daug kas įsivaizduoja esant be
galo stipria, nesulaužoma, nėra viskas tvarkoj. Matyt, 
kad ne visi tos mašinos ratai gerai sukasi. Hitleris sa
vo artimiausių bendradarbių tarpe turi priešų ir net, 
mat, tokių, kurie ir pas aršiausius naciškosios Vokie
tijos priešus anglus ieško sau prieglaudos, kurie, ne
abejotina, juos kurstys, kad su padidintomis jėgomis 
vesti karą prieš išvalymą Vokietijos nuo nacizmo.

Nors visaip yra aiškinamas tasai Hesso žygis, tačiau 
bus tikriausia, kad buvo konspiruojama prieš Hitlerį 
ir baimė, kad konspiratorių viršūnės nesusektų, Hess 
paspruko. Nėr abejonės, kad dabar Vokietijoj eina areš
tai visų įtartinųjų ir ne vienam, kaip jau nekartą yra 
įvykę, bus nukirsta galva. Diktatoriai pasigailėjimo ne
turi. Mažiausias įtarimo šešėlis veda prie areštų ir mir
ties.

Atsižvelgiant į tą visa, reikia prieiti išvados, kad 
Hesso išdūmimas į Angliją yra daug didesnis dalykas 
negu mes tuo tarpu galime įsivaizduoti.

Silpnumo ženklas •
Sąryšyje su “pasikeitimu” Maskvos vyriausybėje, 

‘Sandara” daro tokių pastabų:

“Bolševikų diktatorius, matyt, pradeda pamėgdžio
ti Musolinį, kuris irgi turi bent pusę tuzino ministe
rijų. Kadangi Stalinas ir pirmiau viską laikė savo 
rankose, tai naujas “cinas” arba dekoracija jam ne
suteiks daugiau galios. Bet Sovietų Rusijos biurokra
tijai tai bus geras pagąsdinimas.

“Pirmiau į visas valdžios įstaigas, dirbtuves ir kol
chozus ateidavo įsakymai su Molotovo parašu ir ma
tyt, mažai kas jų paisė. Pilniausia anarchija viešpa
tavo pramonėj ir ūkiuose. Dabar, kai “ukazai” bus 
rašomi nuo paties Stalino, tai bolševikų manymu, da
lykai gal pasitaisys.

“Pereitame kare, kai rusų armijoms visai nesisekė, 
tai tūli pataikūnai įkalbėjo carą Nikalojų pasiskelbti 
vyriausiu karo vadu ir nuvykti į Mogilevą. Bet kuo
met ir tas nieko negelbėjo, tai rusai padėjo kelti maiš
tus ir carą nuvertė. Tas pats gali atsitikti ir su Sta
linu.”

Apgaulė
Prieš kiek laiko bolševikai New Yorke buvo surengę 

demonstracijas prie Vokietijos konsulato, būt tai rei
kalaudami paleisti iš kalėjimo Vokietijos komunistų 
vadą Thaelman, kuris ten sėdi nuo 1933 m. Kiek žino
ma, Stalinas pasirūpino išlaisvinti iš Vokietijos kalėji
mo kai kuriuos kitų kraštų komunistus, tačiau Thael- 
manas tebetupi kalėjime ir į jį raudonasis diktatorius 
nekreipia jokio dėmesio'.

4
Bet “Amerika” rašo, kad toji paslaptis aiškėja: 

“Stalinas sąmoningai paliko Thaelmaną kalėjime,
kad pasaulyje atrodytų nepilnas komunistų ir nacių 
bendradarbiavimas. Taip spėlioja vienas mūsų ben
dradarbis, atsiuntęs laišką iš Europos. Vokiečių ko
munistų vado laikymas kalėjime reikalingas komu
nistų internacionalui, kurio vadovai tuomi turi dau
giau progų mulkinti savo pasekėjus, vesdami juos 
į gatves, palaikydami juose karingą nuotaiką.

“Stalinui viskas galima, visos priemonės geros, jei 
tik tai tarnauja jo siekiui visus apgaudinėti ir ruošti 
visą pasaulį komunistinei diktatūrai.”

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

(“Draugas”, gegužės 14 
d., 1916 m.).

Tautos Fondas pasiuntė 
$2,000 { Vilnių.,.. Auka pa
siųsta A. Smetonai, pirmi
ninkui Lietuvių Dr-jos Nu 
kentėjusius Nuo Karo Šelp
ti...

•
Dingo 300.000 rublių pa

skirtų Vilniaus pabėgėlių šel 
plmul.... Rusijos Durnoje pra 
dėta tardyti tų pinigų din
gimą...

•
Netoli Šv. Kazimiero ka

pinių griovyje rastas negy
vas lietuvis Petras Abroma 
vičius.... Policija tardo ve
lionio mirties aplinkybes...

•
Vokiečių laivynas plaukia 

Rygon.... Vokiečiai siun
čia stipriausias savo jėgas 
per Baltiją su tikslu paimti 
Rygą iš rusų.... Reikia tikė
tis didelių mūšių...

•
Amerikos Aero Klubas 

New Yorke paskyrė 1 mili
joną dolerių premiją tam, 
kuris orlaiviu aplėks aplin
kui pasaulį per 120 dienų.

•
New Yorke “Preparedness 

Day“ parade dalyvavo virš 
milijonas paroduojančių ir 
žiūrovų.... Rusijoje jau lei
džiama lenkams giedoti sa
vo tautiškus himnus... Tur
kų Sultanas Mahomet persi
kėlė gyventi Vokietijoje... 
Vokiečiai pastatė naują ge
ležinkelį tarp Marijampolės 
ir Prienų.... Rusijoje dabar 
tikybos ir tautos mažiau var 
žomos... Rusijoje, uždarius 
visas gėrimo įstaigas, žmo
nės geria eau de cologne.... 
Nuo 1891 iki 1901 m. spau
dos uždraudimo laikotarpio 
rusai konfiskavo 175,000 lie
tuviškų knygų...

Po Svietų
Pasidairius

Lietuviški balšavikai turi 
suorganizavę visokius gelbė
jimo fondus: Spanijos demo 
kratijai gelbėti, Ameriką 
nuo vainos gelbėti, savo pre
zidentą Brovvderį iš kalėji
mo už pasportų klastavimą 
gelbėti ir t. t. Trūksta jiems 
dar vieno — svarbiausio 
fondo: juos pačius nuo viso 
kio melo jų gazietose gelbė 
ti. Melo jų gazietose dabar, 
kaip midaus lietuvių pasakų 
užbaigoje — net per barz
das varva.

Imkim tik vieną priklo 
dą. Brooklyn’o lietuviškų 
balšavikų gazietai apgarsi
nus, kad dabartinės Lietu
vos “Švietimo Komisaras 
Venclova” iš darbo liaudies 
kilęs, per vargą mokslą pa
siekęs, inteligentas, niekad 
nebuvo pamiršęs savo liau
dies,” Kregždantė “Ameri
koj” taip rašo apie tą bal- 
šavikišką poną:

Argi taip? Tai tėra tik 
žodžių kombinacija, kurioje 
nesimato jokio fakto. Tai 
pigus šmugelis ir biografijų 
kambary gaminimas liau
džiai mulkinti. Iš Venclovos 
gimimo ir augimo vietovės 
šioje šalyje nemaža žmonių; 
Waterbury, Frackvilėje, še- 
nadoryje ir kitur. Jie žino 
didžiulį buržujišką Venclovų 
ūkį ant Trempimų ežero 
kranto. Jis davė dabartiniam 
komisarui Venclovai mokslą 
be vargo. Vargo mokslo 
siekdami kiti, ne Venclova 
Jis buvo vienas retų ir lai
mingų eiti mokslus Mariun- 
polės gimnazijoje su šeimi

ninke iš namų, kuri jį glo
bojo ir saugojo nuo vargų 
mokslo metu.

Venclova savo apylinkėje 
nėra žinomas kaip liaudžiai 
artimas, nes priklausė prie 
surūgusių asmenybių. Ma- 
riampolėje jis jokiuose liau
dies judėjimuose, nedalyva
vo ir jai nebuvo ir nėra ži
nomas, nei artimas.

Kaune, mokytojaujant, jo 
ir gi nesimatė liaudies tar 
pe, nesimatė jo su žygiuo 
jančiais ir manifestuojan
čiais Kauno gatvėse darbi
ninkais. Bendravimas su 
liaudimi teatsirado atėjus 
bolševikamš.

Venclova su liaudimi ne- 
sidalino ir skatikais. Jis leis 
davo juos važinėdamas ato 
stogų į užsienius. Įvykiai 
Lietuvoje jį ir gi užsienyje 
užklupo. Užsienin- jį traukė 
ne liaudis. Jis buvodavo mo
derniausiame Europos, tik 
“buržujams” prieinamam 
kurorte, Vichy. Ten jis vy
ko ne gydytis ir ne liaudies 
studijuoti.

Spėjame Mįsles
šarangė varange po suo

lu susirangė.
Kas?

Panelė šlmtamarškinė, kai 
vėjas papučia, plika Kas?

Vasarą po laukus vaikš
čioja, žiemą nuo šalčio den
gia.

Kas?

Tupi kampe katinas, kai 
pajudini bažijas.

Kas?
Atspėsim rytoj.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Žiūrėdavom ir šnekučiuodavom, bet vis apie aukštuc, 
rimtus dalykus: apie Dievą, žmones, gyvenimą, ar yra 
pasauly teisingumas. Dažnai taip pat tylėdavom ir su
sisvajoję žiūrėdavom j upę arba į toli dunksančius mels
vus kalnų gūbrius. Mums taip patikdavo drauge šneku
čiuotis ir drauge tylėti. Ligi atėjo diskusijos, mes buvo
me jau geri draugai, ir profesoriams nelabai sekėsi mus 
vieną prieš kitą sukiršinti. Ir šiaip tos visos pratybos 
išėjo labai komiškos. Nors jas rengė tam, kad turėjo 
mokinius vienus su kitais daugiau suartinti ir sudaryti 
tarp jų artimesnį kontaktą, tačiau, kad būtų tikresni, 
mūsų švietėjai susodino gimnazistes klasės kairėj pusėj, 
gimnazistus — dešinėj, o per vidurį atsisėdo pačios kia 
sės “ponios.” Lavybos praėjo puikiai. Vadimas padarė 
man tik vieną pastabą, kuriai pritariau ir aš pati.

Gruodžio 12 d.

Knygą, kurią man šiandien davė prof. Weidlė, pa
stebėjęs, kad tai esanti jo mėgstamiausioj i knyga, dabar 
perskaičiau vienu ypu. Turiu prisipažinti, kad dar niekas 
manęs taip nebuvo patraukęs. Dar nė karto aš nebuvau 
taip pajutusi žmogiškojo žodžio pavergiančios galios. Ta
čiau dabar aš pati savęs klausiu: kodėl profesorius maa 
davė skaityti kaip tik šią knygą? Ką jis tuo norėjo pa
sakyti? Aš nuolat su pamėgimu skaitau jos pirmąsias 
eilutes: “Ko tu esi tokia, nedrąsi, ko bijai, mano drau 
ge? Ką reiškia tas tavo liūdnumas, ta rezignacija ir vis
ko išsižadėjimas tavo akyse?....” Paskum skaitau vėi 
toliau — apie saulėtumo ir džiaugsmo galią, api#5 tai, 
kaip žmogų išgydyti iš nevilties.... Gale autorius, įkvė
pimo pagautas, didingais žodžiais prabyla apie valios ir 
darbo žmones, užsigrūdinusius kovoje, apie tuos, kurie 
kuria istoriją, ir kalba apie minią, kuri visko iš jų rei 
kalauja, bet niekuomet negali jiems dovanoti to, kad Lie 
žmonės jai savo valią atiduoda.... Tai buvo tiesiog 
himnas valios kūrybiškumui.

Galų gale supratau. Manau, kad profesorius Weidlė 
yra vienas iš tų žmonių, kurie kada nors turės atsistoti 
pačiose viršūnėse.

Bet aš nelankysiu daugiau jo paskaitų. Puiku, aš 
galiu būti visai maža, visai menkutė, nieko nereiškianti 
būtybė, kuri šalia jo visai pranyks! Gerai! Tačiau aš 
vistiek liksiu aš, aš pati sau vadovausiu, darysiu, kaip 
norėsiu, bet nesileisiu kitų vadžioj ama ir spaudžiama!!!

Dėl Lietuvos Vadavimo
Darbo Amerikoje

(Diskusinis)
Teko skaityti prof. Pak ' Lietuvos piliečių ir minis 

što, adv. Gabaliausko ir Vi- terių bei konsulų pareiga if 
tauto projektus apie “Lie- darbas yra sudaryti Lietu- 
tuvai Gelbėti Tarybą.” Kon vos vyriausybę ir kariuome- 
kretų pasiūlymą davė p. nę svetur, palaikyti kon- 
Gabaiiauskas, pagal kurį da- stitucinį suverenumo tęsinį, 
bartine taryba turėtų būti ir ginti Lietuvos žmonių »n- 
padiuinta ligi 30 asmenų ir teresus. Mes, Lietuvos drau 
paskelbta vyriausiu Lietu- gai, vyriausybės pastangas 
vos vadavimo organu-selmu. remsime kiek pajėgsime. Vy 
Tarybon įeitų po vieną Ka- riausybė ištrėmime turės 
nados, Pietų Amerikos ii skaitytis su mūsų pageiti ’ 
Europos lietuvių atstovą, vimais, ieškodama mūsų 
trys juiecuvos piliečių drau- moralinės ir finansinės pa- 
gijos (Amerikoje, kol ka3
nesuorganizuotos) atstovai, 
ir 24 Amerikos lietuvių at
stovai, kurie lygiomis atsto
vautų tris pagrindines sro 
ves. Visi atstovai įneštų po 
$1000 kasmet; kas nesumo
ka, tas užleidžia vietą su-

NACIS NO. 3 NUSILEIDO BRITANIJOJE
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Gruodžio 15 d.

Mūsų docentas , išvažiavo į Petrapilį, kur nori pra
leisti atostogas.

Gruodžio 18 d.
Šiandien mieste pasklido gandai, kad nužudytas (Ras 

putinas buvo nužudytas 1916 m. gruodžio 16 d.) Raspu- 
tinas. Visas miestas, atrodė, lyg pamišo iš džiaugsmo. 
Damos vaikščioja viena prie kitos ir visos sako: “Nora 
kartą, nors kartą jį vis dėlto nudėjo!” Man, išgirdus tą 
naujieną, per kūną net perėjo šiurpuliai. Tegu jis būna, 
kas jis nori, bet jis vistiek yra žmogus! O ar galima 
džiaugtis, kad buvo užmuštas žmogus? Mūsų Maša, su
žinojusi apie tai, visa pastiro virtuvėje ir ėmė verkti.

— Juk jis taip pat žmogus, tikriausiai turi žmoną 
ir vaikų, — sako ji. — O antra, jis ir žmonėms norėjo 
gero ir stengėsi, kad tik greičiau baigtųsi karas, kurio 
jis nekentė, nes dėl jo buvo liejamas ūkininkų kraujas. .

Ir ji nuėjo į bažnyčią Ir, nupirkusi, pastatė grabny
čią, kad bent jo siela nepražūtų.

ramos.
Pasižiūrėkime kaip, pav, 

mūsų kaimynai lenkai susi 
tvarkė.

Jie turi “Rada Polonji 
Amerykanskiej.” Tarybą su
daro vyriausios valdybos pa
reigūnai (pirm., 3 vicepirm.,

mokėti pajėgiančiai srovei, iždin. ir gen. sekr.), 6 di-
Taryba išskirtų 7 asmer.ų 
vykdomąjį komitetą, o tary
bos valdyba tik posėdžiais 
besirūpintų. Vykd. komite 
tą sudarytų Lietuvos “mi- 
nisteriai, konsulai” ir paty
rę valstybininkai-visuomeni-
ninkai, “geriausi,, Lietuvosy
piliečiai.” 5 nariai nuolat 
dirbtų apmokami. Komite
tas įsikurtų Vašingtone. 
Raštinės personalą sudarytų 
laisvi konsulariniai valdiniu

rektoriai iš būstinės apylin
kės, po vieną nuolatinį di
rektorių iš kiekvienos apy
gardos, ir po vieną direkto 
rių iš kiekvienos centrinės 
lenkiškos organizacijos, ku-

Rudolph Hess, Hitlerio pavaduotojas No. 3 iš vokie
čių lėktuvo su parašiutu nusileido Škotijoje ir išsina
rino koją. Jis paimtas ten į ligoninę. Iš Vokietijos pra
nešta, kad Hess nežinia kur “dingęs”.

bėti Tarybą sudaro 9 asme 
nys: 3 įgalioti katalikiškos 

! visuomenės atstovai, 3 sočia 
listai (berods jau keitę sa
vo atstovus), 2 sandariečiai 
ir 1 tautininkas. Reiškia, 
trys srovės lygiomis atsto
vaujamos.

Dėl bendro darbo su socia
listais galima rimtai abejo
ti. Tie ultra-demokratai yra 
linkę “bendrą darbą“ su
prasti kaipo savo diktatūrą’ 
jie nei mažmožiu nenusileis, 
o visi kiti turi ieškoti jiems 
priimtino bendro pamato 
(socializmo?). Ligi šiol so
cialistai nesukėlė jokio fon
do ir bijosi tremtinius 
(“žvalgybininkus”! šelpti. 
Jų visuomenė nėra duosni, 
tenkinasi salės nuomoj imo 
išlaidų apmokėjimus, ir dar 
neužmiršo neapykantos 
prieš nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės žmones. 
Mano nuomone, socialistai 
gali būti stabdžiu teigia
mam darbui dirbti.

Gal Sandaros centras įga
liojo pp. Pivarūną ir Vaidy- 
lą tai organizacijai atsto
vauti. Vienintelis tautinin
kas į LGT pateko kaipo a. a.

(Nukelta į 5 pusi.) . .
ri kasmet į administracijos
fondą sumoka nemažiau 11 asmenų. Kvorumas 7 na- organizacijos moka mažiau 
$100 reprezentacinio mokės- riai. šiai $100 į metus ir gauna
čio — tai vyriausioji valdy- i Apygardos sudaromos po vieną atstovą vyriausio-
ba (Zarząd Glovvny). Apart Vyr. Tarybos leidimu iš je taryboje. Bet grįžkime 
šių, tarybos suvažiavimuose mažiausiai 10-ties teritori prie savo reikalų, 
balso teise dalyvauja dar nių (parapijų) ir organiza- šiuo metu Lietuvai Gel-

kai, tarybos apmokami. 8 R. K. dvasininkijos atst_ cijinių komitetų, kurių kiek-
Veiktų informacijų biurai vai, 1 tautinės bažnyčios at vienas moka reprezentacini 
Vašingtone ir Europoje. Siū- stovas, kiekvienos apygar- mokestį į 
lytojas numatė $42,000 me dos pirmininkas, vicepirmi
tinę sąmatą

Kada susidarys keletas 
administracijoj svarų pašto ženklų, siųskite 

fondą. Skyriai sudaromi pa- juos “4th Class Mail” šiuo 
ninkė ir vienas rinktas at- rapijų ribose iš draugijų at- adresu:

Šis projektas sukėlė įvai- stovas. Kvorumas posė stovų, arba ir už parapijo;: Energija ir darbai iškels
rių ginčų, kai kiek vėliau p. 
Jabaliauskas paskelbė šūkį,

džiams — trečdalis narių. ribų (tautinių ir socialiai 
Vyr. valdyba iš savo tar- draugijų).

Lenkai vaduojasi šūkiu

mus į pasaulio tautų viršū
nes ir vėl galėsime grąžin-

DOCTOR’S AMAZING LIQUIO
GRCAT SUCCCSS FOR

SKIN TROUBLES
>xternal’y ca

i N \

(external!y caused)
t'V a t
t PRAISED

'*** SsPj FR0M 
COAST

' ' “ TO
COAST!

Gruodžio 19 d.

Visas miestas atvira burna kalba tik apie Rasputi- 
no nužudymą. Pasakojama, kad ant Petro tilto buvo su
rastas su kraujo žymėmis ‘vienas jo kaliošas. Tai turi 
reikšti, kad jo kūno reikia ieškoti Nevoje, ir dėl to, kaip 
žmonės tvirtina, kertamas visas ledas. Esą, jį nužudė nu
sitarę kunigaikštis Jusupovas, didysis kunigaikštis Dl- 
mitrijus ir Dūmos atstovas Puriškevičius. Visi už tai 
jiems dabar tiesiog himnus gieda. Rusija yra išvaduota 
nuo žmogaus, kuris pažemino žmonių akyse mūsų valdo
vų rūmus ir visą valstybę buvo apsėdęs kaip kokia pik
toji dvasia.

J Bud daugiau.).

‘Kas aukoja, tas vaduoja,” j P© išskiria vykdomąjį ko- Lenkai vaduojasi tį mūsų tčvynei senovėg di_
j p. Tysliava atsiliepė: “Kas mitetą, kurį sudaro: vy- “kas aukoja, tas vaduoja”. I dybę įr šloyę
aukoja, o kas eikvoja.” Bet Gausieji Tarybos pareigu kiekviena draugija moka re_________________
dgi šiol tai vienintėlis kon- nai (pirm., 2 vietiniai vice prezentacinį mokestį paga.
arėtus pasiūlymas. pirm., iždin. ir gen. sekr.) i: nustatytą minimalę normą ”7*2 ~2.7****

Kai dėl atstovų iš kitų 6 vietiniai direktoriai, viso j (apart aukų), gi centrinė?
kraštų, nemanau, kad rei ---------------------------------------------------------------------------------
aėtų juos numatyti pačio?
tarybos sudėtyje: pakaks su
sirašinėti su atitenkamų 
kraštų centrais, jei tokie su 
sidarytų.

Kad tarybon galėtų įeiti 
Lietuvos piliečių atstovai, ir 
gi numatau rimtų kliūčių 
dėl karo metų ypatingų ii 
nuolat didėjančių varžymų 
iš valdžios pusės.

Tarybą “Lietuvos Seimu'' 
apskelbti negalime, nes esa
me Amerikos piliečiai, kaa 
ir turį, pagal dabartinę Lie
tuvos konstituciją, tam tik 
ų teisių. Jei būtų Pasaulio 
Jetuvių Sąjunga, jos centro 
Įmonėms tiksliau būtų bu 
/ę galima taikinti Seime 
unkcijas ir prasmę, bet U 

nėra.
Tame pačiame kūne susi

rišti su Lietuvos įgaliotais 
.ninisteriais, konsulais ir t. 
t. — vargu begalima, ypač 
juos renkant vykdoma jin or 
ganan, kuris mus, amerikie 
čius, atstovautų.

Kas belieka?
Tenka tenkintis planais 

dėl jungtinės lietuvių ame 
Tikinčių atstovybės, kuri au
toritetingai mūsų visų var
du reikštų mūsų nusistaty 
mus savo, Jungtinių Ame 
-ikos Valstybių, vyriausybei 

jir plačiam pasauliui.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Why tolerotc thot kritai- 

Ing gray that to disturbt 
the color harmony of 

your hair f Touch it away 

tafely with thit new Clai- 
rol Bruth Crayon. lt p«r- 

mitt coloring from th« root out without drippmg or tmudg- 

Ing, and it tf»« p«rfect to in-betwe«n tinfmgs or
thota ditfracting firtt groy halrt. ln a tmarl "carry every- 
wh«re" cata that opent in a |iffy ready for ute. $1 . . , 
Refillt 50c ... in 12 naturat-tooking thadet.

BROSH

CRAYON

No matter what you’ve tried with»ut 
suecess for unsightly surface pimples, 
blerrrtshes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly suecessful doc
tor’s Tormula—porverfully soothing 
Liauti Žemo—which auiekly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote KAST healing. 
30 years continuous suecess! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

į| Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

| Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES 
BILIETAI.................... $2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į:
uDRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago

i
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Dėl Lietuvos vadavimo 
darbo Amerikoje

(Tęsinys iš 5 pusi.)
Tautinės Tarybos sekreto 
rius, o Tautininkų Sąjungos 
steigėjai prašė p. Karpiu us 
nesusirišti jokiais pasižadč 
jimais ligi po Filadelfijos 
seimo. Ar 2 sandariečiai ir 
1 tautininko santykis iš vi
so yra teisingas, sunku pa
sakyti nežinant tikrojo na
rių skaičiaus. “Gruodžio 17” 
padariniams išnykus, turės 
nykti tautininkų trynimasis 
su sandariečiais. Susitarimo 
prospektai yra geri, ypač jei 
kraštutinesni N. Anglijos 
sandariečiai aprims. Deši
nieji tautininkai tik dabar 
išeina j organizacijinį dar
bą.

Visiems fondams aukauja 
veik tie patys žmonės. Yra 
ženklų, kad Am. Raudon. 
Kryžius netrukus perims vi
są Europos tremtinių šelpi
mo darbą. Taigi, fondų kie
kis sutirps. Katalikiškai vi
suomenei yra lengviausia lė
šas kelti: kiekviena parapi
ja turi savo autoritetingą 
vadą, salę, pagarsinimo prie 
mones, lengvai gali maršru 
tą pravesti. Tautininkai tu
ri daug inteligentijos, bet 
“rugged individualists” vi
suomet sunkiau susikalba ir 
nelengvai drausmę prisiima. 
Be to, tenka šaukti susirin
kimus, komisijas rinkti, sa
lės ieškoti, kas reikalauja 
laiko. Kol yra nepasitenkini 
mo atskirais asmenimis ir 
nėra vyriausybės, kariuome
nės ir įstaigų, žmonės nėra 
duosnūs. Lietuvai Gelbėti 
Fondas skelbiasi surinkęs 
apie $8,000, tautiški fondai 
apie trečdalį tiek. Darbą iš
judinus, bus daugiau lėšų, 
bet katalikiško ir tautiškų 
fondų santykis greičiausiai 
pasiliks tas pats: katalikai 
surinks du—tris syk dau
giau kaip tautininkai. So 
cialistai vargiai ką besu
rinks patys vieni: SLA vai 
dydami, jie tautininkų cen
tus galės savo atstovybei 
naudoti.

Jei atstovybę bendroje ta
ryboje pagrįsti piniginiu pa 
grindų, tai tektų atsisakyti 
lygybės principo: 2-3 tektų 
ALRKF, 1-3 tautininkams. 
Su nuoširdumu ir toleranci 
ja, darbas teigiamai vysty
tųsi ir tokia proporcija. Iš 
kitos pusės, sveikiausia bū
tų sudaryti jungtinį aukų 
(ne reprezentacinių mokes
čių) fondą: aukų rinkimo 
punktus sudarytų visos drau 
gijos. Dėl proporcijos var

žytis nėra ko. Svarbu pa
rinkti tinkamus asmenis, ku 
rių darbas būtų našus ir 
kurie turėtų pasitikėjimą, i 
Tenka vengti skambių “bu
vusių” vardų, kreipiant dė j 
mesį kvalifikacijoms.

Siūlau: sudaryti neriboto 
skaičiaus atstovybę — Tery 
bą, pagrįstą ir srovinės at

stovybės ir dalinai piniginiu 
pamatu. 5 atstovus skiria 
ALRKF, 2 — Sandara, 2 — 
Tautininkų Sąjunga, 1 ar 2 
— Socialistų Sąjunga, 1 — 
Kunigų Vienybė, ir po vieną 
atstovą nuo centrinių orga , 
nizacijų, kurios sumoka tam 

tikrą mokestį į administra
cijos fondą. Pilnu ar pata
riamuoju balsu turėtų įeiti 
(kviečiami) lietuviškų laik
raščių redaktoriai. Aukų 
fondas būtų jungtinis: sky- 
rius sudaro katalikiškos, tau 
tiškos ir kitos organizaci 
jos, kurios gali nurodyti ir 
aukų paskirtį (administraci
jos fondan nustatomi tam 
tikri atstovybiniai mokes
čiai). Vykdomąjį komitetą 
sudaro 5 asmenys, kuriuos 
taryba iš savo tarpo išski
ria. Vykd. komiteto nariai 
visi turėtų gyventi vienoje 
apylinkėje, geriausia New 
York’e. Raštinę veda reika
lų vedėjas, vienintelis apmo
kamas pareigūnas, kuris 
samdo reikalingą teknikinį 
personalą. Svarbūs principi
niai nutarimai priimami 2 3 
visų balsų (arba ir vienbal
siai). Rutinos dalykai spren 
džiami dauguma balsų. Tarp 
mečiu tarp tarybos posė
džių, visą galią ' turi vykd. 
komitetas. Visi pareigūnai 
turi būti Amerikos piliečiai, 
tarnybinį personalą gali 
sudaryti nepiliečiai.

Adv. K. R. Jurgėlu

SINGLES CHAMP

Fritz Ruff of Belleville, 
III. wko defeated field of 
20,679 to win singles title 
with a score of 745 at Ame
rican Bowling Congress.

KAIP PONAS MANO TĖVĄ 
NORĖJO PAKINKYT Į PLŪGĄ

- Aš ganiau su Jonu Basanavičiumi. - 

Per sukilimą mačiau 4 pakartus žmones. - 

Koks buvo paskutinis baltasis marijonas.
Buvo Didysis Penktadie- j 

nis. Eidamas pro bažnyčios 
duris pamačiau, kaip sulin-! 
kęs senukas lazdele pasispir
damas, tvoros įsitverdamas 
pamažu šliaužė į gatvės pu-' 
sę. Į

— Sunkius laikus prigy-į 
venau, — užkalbintas ėmė 
pasakoti. — Atsiranda to-J 
kių, ką mano drabužius pa- 
slepia, kad į bažnyčią neiš-1 
eičiau. Tai dabar kai ištrū
kau, bent pasimelsiu.

I
— Ar valgei ką šiandien?]
Buvo jau dvi valandos po| 

pietų, o jis dar nieko tą die
ną burnoje nebuvo turėjęs.

Susilaukė žmogus senat
vėje....
Su Basanavičium
eidavom ristynių

Pasitaikė, kad jį pamatė 
pažįstami:

— O, Antanas Vasiliaus
kas, jis gi su Jonu Basana
vičiumi gyvulius drauge ga
nė, daug žino.

Ėmiau senuką egzaminuo-, 
ti.

— Mes gyvenome visai ne
toli Basanavičių ūkio, taip 
už kokios amerikoniškos my
lios, — pasakojo A. Vaši-Į 
liauskas. — Jonas Basanavi
čius vis mokėsi. Parvažiuos 
būdavo iš mokyklos, tada 
dar buvo kokios dvylikos 
metų, atbėga būdavo pas 
mus piemenis, padeda gal-l 
vijus pasaugoti. Stiprus jis 
buvo berniukas, mėgdavo 
pajuokauti, aš buvau lyg 
diktesnis, jį būdavo apvei
kiu, bet išlaikyt negaliu — 
miklas buvo.
Basanavičius mėgo bažnyčią, 
ponystės nesivaikė

Tėvai jį norėjo išleisti į 
kunigus, patys buvo geri ka
talikai — eidavo į bažnyčią 
ir tėvas, ir motina, broliai 
ir seserys. Ir pats Jonas Ba
sanavičius eidavo, iš malda
knygės melsdavosi, jis ne
buvo pametęs tikėjimo, 
traukdavo prie katalikų. Jis 
buvo tikras lietuvis, turėjo 
daug pažįstamų, pašnekėda
vo ir su manimi. Jo tėviškė
je žemės buvo ne tiek dik- 
čiai, bet žemė gera. Pievų 
gerų turėjo. ’

Motina labai darbšti — 
dirbo dienomis, gali sakyt, 
ir naktimis.

Ponystės nerodė, užjausda
vo biednus. Tėvas kada bur
nelę išmesdavo, bet Jono nie
kada nemačiau išgėrusio. Jis 
parvažiavęs atostogų tėvams 
padėdavo dirbti. Dirbdavo 
viską. Ariančio nemačiau, I
bet prie dalgės, prie kitų] 
darbų mačiau.
Badmetis, kai žolėmis 
žmonės mito

Būdamas daktaru irgi į 
Ožkabalius, į tėviškę, atva
žiuodavo. Dažniau užsukda
vo pas apylinkės daktarus. 
Lietuviškų knygų, malda 
knygių paskleisdavo žmonė
se. Tikriausia ir aš kokią 
knygą iš jo būčiau gavęs, 
bet skaityti nemokėjau. Kur 
aš išmoksiu?! Augau sun-i 
kiu badmečiu. Užėjo saus
ros, kad ežerus išdžiovino 
per keliolika ir keliasdešimtį 
pėdų nuo kranto. Žmonės 
pristigo valgyt, žoles iš lau
kų rinko. Aš tarnavau tada 
pas ūkininką, tai

tėvas džiaugėsi, kad viena 
burna iš namų atsimeta.

Nė negalvojo manęs atimt iš 
ūkininko, kad leistų į mo
kyklą.

Apie Basanavičių tai tiek 
— jis buvo geras nuo pat 
jaunatvės, kaip jį pažinau, 
žinoma, būdami vaikais kar
tais truputį ir pasiausdavo- 
me, bet tai menkniekis.
Kaip mano tėvai ponams 
baudžiavą ėjo

— Atsimenu, kaip mano 
tėvai dar ponams baudžiavą 
ėjo. Eidavo į Kalvarijos dva
rą. Nuo pono būdavo užduo 
dama kiek išart, kiek pa- 
dirbt. Mokina tai daugiausia 
bulves turėdavo dvare skųst, 
su vaikais ten nueidavo. O 
kiek jai dėl vaikų tekda\o 
nukentėti. Iš viso — ką mo
terys nukęsdavo baudžiavos 
metu, kas čia tą beišpaea- 
kos.

Kartą mano tėvas arė su 
jaučiais. Atjoja ponas, o bu
vo tai prūsas, ir sako — turi 
išart tokį tai sklypą, ir ga 
na. Mano tėvas ginasi — ne
galiu, sako, vienas jautis 
dar jaunas, tik dar mokinas 
art. (Bus daugiau.)

K. J. Prunskis

Garbingas generolas
Vienas prancūzų gener> I 

las visuomet persižegnoda
vo prieš ir po valgio. Sykį, 
kuomet jis buvo užkviestas 
į svečius, jo draugai patarė 
jam nesižegnoti prie stalo, 
nes kiti pradėsią juoktis. 
Bet generolas atsakė:

“Jie gali elgtis kaip gy
vuliai, aš apseisiu kaip krikš 
čior.is”.

“Tai, generole”, tarė jo; 
draugai, “gali sau žodžius 
kalbėti, tik ženklo nedaryk”.

“Draugai”, atsakė gene ! 
rolas, “aš esu krikščionis 
kūnu ir siela. Mes privalo
me ne tik tikėti, bet ir pa
rodyti savo tikėjimą. Kodėl 
gi mes turime gėdytis gerą 
daryti”?

IIUHKIlMtMMIMIMtMMMtMMIHKtlIlIMIHIMItlIlIlIlIlI

Turtas Virš$5,500,000,00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu iSTANDARDI FEDERAL ,WINGS= ''and
! LOAN ASSOCLATlONof Chicago
Į JVSTIN MACKIEVVICH, Pres.

i 4192 Archer Avenue
VIRyinia mt

Under U. S. Govt. SupervisioR *

J 5 ON SAVINOS WL /0£ INVESTMENTS
Cyrrenf Rate Sfiore Aceoan* i

BANY. oro. LAIDOTUVIŲ DUKTOBIAZ

KELNER - PRUZIN
■orlanalM FaUnuTiBM — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

F

v

PLATINKITE DRAUGA’

A. + A.
PRANCIŠKUS PAULAITIS 1

Mirė geg-. 10. 1941. 8:30 v.
vak., sulaukęs 51 m. aini.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr:. Jurbarko par., 
Greičių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 38 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Monikų (po tėvais Vi- 
liūnaitė); 2 dukteris. Elorencl- 
ja Arbačauskas, ir žentų Wal- 
ter; ir I.orettų; seserį šv. Ka
zimiero vienuolę Sr. M. Eu- 
frozinų; tetų Kotrinų Stankie- 
nę. jos vyrų ir jų Seimų; pus
brolius Juozų ir Antanų Geee- 
vičius Ir Jonų Paulaitj ir jo 
Seimų; uošvius Jonų ir Ma
rijonų Viliiinus; švogerius Sta
nislovų ir Marcelę Winslow. , 
Jonų ir I’ranciSkų Jeskis; Jo
nų ir Joanų Viliiinus Ir jų Sei
mą; Eduardų ir Elenų Viliū- 
nus Ir jų Seimų; o IJetuvoje 
paliko tetų Mazonaitienę ir dė
dę Pranų Gepevičlų ir kitų gi
minių ir labai daug draugų ir ' 
pažįstamų.

Velionis priklausė prie Rau
donos Rožės Kliūbo Ir Eleva- 
tor Operators and Starters II- 
nion.

Kūnas iinSarvotas namuose:
1619 S. ' 471h Ct.. Cicero, TU.

Laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
geg. 15 d. IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no par. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę: Moteris Bukte-ys, 
Žentas Sesaio. Pissbrollsl. Te
tos, Dėdė, švogerai. I'ošvlai Ir 
Giminės.

T/itd. direktorius; Antbony 
B. Petkus, tel Cicero 2109.

ARTHRITIS
Don't dejnair 
of relief from 
terribie Arthri- 
tis acbes or

lodized Sulphur 
capsulea calied 
SULPHO-KAPS 
often bring wel-

Don’t 
g i ve 
up 
hope

come relief in 
Arthritis dne 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
daily cost.Mon- | 
ey back if t,o 
relief after 30 I 
days’ dosage. i 
Begin taking I 
TODAY.

YourDruggisOja^ĮULPHOMKAPS

L

I ■

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
j

č!»i .' įX

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

PAMINKLAI

527 N. Western Aveė Tel. See. 6103

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir ftefttadlenlo rytais, 
iš Stoties WHTP (1520), su P. ftaltlmieru.

1

1
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Everybody ravės about your 
7 salads, Peg.WHat’s the secret?

MILIIONS AGlll-Miracle Whip does work wonden 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
*****************

MIRACLE WHIP! 
Its ’different ’ flavor 
<always makes a hit.

Dmi*< look

OLDER
yourye f

Why ysar agr»? Look youagor than your yoan wttb 
Gairolod hair ... with hair that b ooft. oolorfuL youth- 
■kol Thooo gray atroaks can bo oo thoroughly oraood 
vtth Clairol. tho lamoua Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 1 
boatmont that doanooa an Ii raooadlttoaa co tt TINTO

Skaitykite Katalikišką Spaudą

tt&NROll
ttfafa ao» far fro* bookfaf aad odric* oa roar kalt probloai fa 
faaa Cit*. FfMiot. Clairol. loc.. 130 W ISth If.. N.w York. N Y

KOPLYČIOS DYKAI Į AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

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

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenne

Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

4

4

tt

4

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

4
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Motery Są-gos Chicago apskrities dvasinė puota

Marųuette Park. — Anks
tyvas gegužės 11 d. sekma
dienio rytas. Saulutė pro de
besėlius prasiskverbdama 
savo spinduliais meiliai svei
kino ką tik besikeliančią 
gamtą iš po žiemos snaudu
lio. Marąuette Parko gatvės 
pasipuošusios žalumynais. 
Tomis gatvėmis sąjungietės 
tik skuba, tik skuba į Gi
mimo Panelės Švč. bažny
čią, į savo dvasinę puotą.

Susirinko gražus būrys 
sąjungiečių ir pasipuošusios 
gėlėmis sykiu ėjo į bažny
čią išklausyti mišių ir pri
imti šv. Komuniją, kad tuo 
būdu tinkamiau paminėti 
Motinų Dieną ir pagarbinti 
visų motinų Motiną Mariją.

Kadangi Gimimo Panelės 
Švč. bažnyčioje randasi ko
pija Šiluvos Panelės Šv. pa
veikslo, tad mintys nešė per 
platųjį Atlantą į tėvynę ir į 
pačią Šiluvą pas tą Dievo i 
Motiną, kuri pas save su
traukia didžiausias minias 
maldingų žmonių. Deja, da- į 
bar toji šventovė kruvino 
priešo rankose ir, gal, ne
vienas jos gerbėjas jau skau 
džiai nukentėjo. Tačiau toji 
geroji Motina meiliai žvel
gia iš aukšto dangaus į sa
vo geruosius vaikus ir, be 
abejonės, teiks jiems kant
rybės ir paguodos žengiant 
šiuo dygliuotu keliu.

Taip pat prisiminiau vie
ną neseniai skaitytą laišką 
iš Lietuvos, kuriame viena! 
motina tarp kitko rašo:

“Per tą trumpą laiką daug 
jau iškentėjome, dar dau 
giau turėsime iškentėti. Vis 
ką iškentėtumėm, viską ati- 
duotumėm tik baisiausiai 
bijome, kad neatimtų vaikų. 
Tada tai būtų paskutinio 
teismo diena Lietuvoje”.

Iš to aišku, kokią baisią 
širdgėlą pergyvena motinos 
Lietuvoje. Savaimi kyla klau 
simas, kodėl pasaulis toks 
žiaurus? Kodėl šiame tiek 
daug kultūroje pakilusiame 
amžiuje, žmogus toks sužvė- 
rėjęs? Aišku, pasaulis ser
ga. Tačiau vaistų neieško. 
O jie taip, rodos, prieina- 

*mi, tik meilė Dievo ir arti
mo. Bet pasaulio valstybių 
vadai to nemato, jie persi
sunkę imperializmo dvasia, 
paklydo iš tiesos kelio ir ne

bežino kaip toli eiti ir kur 
sustoti.

Taip besvajojant, artinasi 
svarbiosios mišių dalys, tai
gi ir šv. Komunija. Sąjun
gietės giliai susikaupusios 
artinasi prie Dievo stalo.

Po pamaldų, visos susirin
ko į parapijos salę, kur vai
šingos 67 kuopos narės pa
ruošė skanius pusryčius. 
Klebonas kun. Baltutis su
kalbėjo maldą ir išreiškė 
linkėjimus. Per bendrus pus
ryčius, daugelis sąjungiečių 
išreiškė savo mintis, taip 
pat dėkojo M. Janušauskie
nei, vargonininko žmonai, už 
tikrai gražų giedojimą baž
nyčioje. Ilgesnę kalbą pasa
kė K. Račkienė neseniai grį
žus iš Lietuvos. Ji plačiau 
apibudino dabartinę baisią 
būklę motinų Lietuvoje. Puo 
tą vedė ir ilgoką įžanginę 
kalbą pasakė A. Poškienė. 
Ji, lyg pavasario saulutė, vi
suomet linksma, meili, vi
soms parodo savo malonią 
šypseną.

Sąjungietės dėkingos kle
bonui kun. Baltučiui ir 67 
kuopai už vaišingumą ir ma
lonią pastogę. Laisvutė

BRITŲ AMBASADORIUS CHICAGOJE

("Draugas" Acme telephnfol 

Britų ambasadorius lordas Halifax su žmona atvykę
lėktuvu į Chicago airportą. Svečius pasitinka ir svei
kina britų generalinis konsulas L. Bernays (kairėje).

amerikonas, privalo atsilan
kyti į šį patriotinį suvažia
vimą. Koresp.

Smagų vakarą

lietuviai Aiduos 
Roosevelto obalsį:
"Aš esu amerikietis!"

“Aš esu amerikietis!” Tat 
obalsis, kurį prezidentas 
Rooseveltas iškėlė, gegužės 
18 dienai, šalies prezidentas 
atsišaukė į visus amerikie
čius tą dieną masiniai pa
sauliui pareikšti: “Aš esu 
amerikietis!”

Šaltimiero Radio Klubas 
gegužės 25 dieną rengia lie
tuvių — amerikiečių suva
žiavimą Marąuette Parke. 
Tai bus Chicago lietuvių pa 
reiškimas: “Aš esu ameri
kietis!”

Lietuviai myli lietuvybę. 
Lietuviai myli amerikoniz- 
mą, ne kitus kokius izmus 
ir gegužės 25 dieną pareikš 
savo paramą Amerikos de
mokratijos idealams.

Illinois, Indiana, Michigan 
ir Wisconsin senatoriai, kon 
gresmonai ir mūsų vienybės 
vadai kalbės .šiame masi
niame lietuvių suvažiavime. 
Bus amerikoniškų ir lietu
viškų dainų.

Kiekvienas lietuvis, geras

norite praleisti!...
Tai atvykite į Šv. Antano 

parapijos salę, Ciceroje, ge
gužės 17 dieną, kur sodalie
tės rengia šokių vakarą. Ku
rie jau yra buvę prisimena, 
koks gražus lietuvių būre
lis susirenka, susipažina. 
Bus smagi Del Renė orkes
trą. Įžanga 40 centų, įm
inant taksus ir drabužių pa
dėjimą. Pradžia 8:30 v. v. 
Salė randasi prie 15 g-vės 
ir 49th Court. M.D.

Iš Labdarių centro 
susirinkimo

Susirinkimas buvo skait
lingas. Visos kuopos buvo 
atstovaujamos ir išdavė ra
portus iš veikimo. Pasirodo, 
kuopos smarkiai darbuojas: 
gegužės 30 dienai.

4 kuopos (Dievo Apvaiz
dos par.) vakarienė pavyko,1 
centrui pridavė pinigų $160.

5 kuopos, Bridgeporte, va
karienė taip pat pavyko. Be 
to, gavo tris garbės narius: 
Aleksandrą Savickienę, Juo
zą Zimančių ir N. N. Visi 
įmokėjo po $100. Nuo vaka
rienės liko $175.00. Viso 
centrui pridavė $475.00.

Rožių ir Lelijų Klubas, iš 
Dievo Apvaizdos par., įsto
ja į garbės narius įmokėda
mas $100.00, Lietuvių Mote
rų Klubas iš Brighton Park 
pridavė centrui $25.00. Cent-

LAŠT AWAY, WHIRLAWAY IS FIRST AT PREAKNESS

("Draugas" Acnis telepholo)

VAIKINAI, NEPASIDUOKITE MERGINOMS! 
Kontestas baigiasi ketvirtadienį, gegužės 15 d.
Plaukia dienraščio “Drau

go” kontesto rašiniai ir ma
tosi, kad mergaičių pradžios 
mokyklose ir akademijose 
daugiau dalyvauja, negu vai 
kinų. Gali būti, kad laimė 
tojų eilėse vargiai bus vai
kinas. Vaikinams tai tikrai 
būtų gėda. “Come on, boys! 
Show up the girls!”

Šv. Kazimiero akademija 
ypatingai gražiai pasirodo 
šiame konteste. Bet yra ir 
daugiau akademijų. Ir jos 
neužsileis.

West Pullman su savo vai
kučiais gerai pasirodo pra
džios mokyklų eilėje.

Moksleiviai dar gali 
laimėti po $5.00

Net ir tie pradžios mo
kyklų ir akademijų auklė 
tiniai, kurie dar nerašė 
“Draugo” kontestui rašinių, 
gali laimėti paskirtąsias do
vanas, jei tik tuojau para
šys ir iki gegužės mėn. 15 
d. vakaro įmes į pašto dė
žutę savo rašinį, užadresa- 
vę: “Draugas”, Kontesto Ko
misijai, 2334 S. Oakley Av., 
Chicago, III. Geriau siųsti 
per mokytojus. Rašinio te
ma, kaip jau žinome: “Kas 
dabar darosi mūsų tėvų že
mėje — Okupuotoje Lietu
voje”.

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prescrlptlon called 
Mendaco, thousands now palllate terrlble rs-

t
pleasant tablets. The rapld, dellghtful pal
llatlve actlon commonly helps nature brlng 
welcome aleep—a "aod-send.'’ A prlnted 
guarantee u rapped around eich package ot 
Mendaco lnsures an lmmedlate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to galn and

1 nothlng to lose under thls posltlve money 
back guarantee so get Mendaco trum your 
drugglst today for only 80c. ** r

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 
ką jūa turite?

2 nauji mūriniai namai po 4 lr 
5 kambarius; bus atdari dėl apžlū. 

| rėjinio kiekvieną dieną. Raminai 
gražioj vietoj prieS Marųuette l’ark,

, 3007 ir 3011 Wcst 71st St.
I Taipgi statom naujus namus ir

taisom senus ant lengvų Išmokėji
mų, Apskaitliavimas veltui.

Kas norite pirkti lotą gražiausioj 
vietoj Marųuette Parke lr apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CH.VRI.ES p. SIKORSKIS CO., 
6021 So. Wtwtem Avė.

Tel. KEPuhlic 3713 
Vakarais PROspeet 1111

ras nuoširdžiai dėkoja už 
gausias aukas.

Labdarių kuopos kapų lan 
kymo dienoj eis šias parei
gas: 2, 5, 6, 8 ir 10 kp. tu
rės biznius prie kapų, 8 kp. 
tvarkys restoraną Vytauto 
parke. 3 kp. pardavinės šal- 
takošę (ice cream), 1 kuopa 
— hot dogs, 10 kp. — bowl- 
ing, 4 kp. dirbs prie “mon- 
kių”, 23 kp. prie “rūtų dar
želio”, 7 kp. prie šlėgos ir 
lazdelių. P. F.

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, KrikStynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

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

CONRAD
Fotografas

8tudija Jrertgta pir
mos rūSles su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Ree.: • ENGlewood 5840

PTRM NEGE ĮMUKSITE
MATYKITE MUS!

DIDk.IA.VSlAH PANIItINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą at 
pataisymą — Nieko (mokėll — .1 
metai išmoksti — Apknlnavltnna 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litu Inas — Vnfc'-Ja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Padėka
Turiu garbės išreikšti nuo 

širdžiausią padėką dr. A. 
Jenkins, kuris ištraukė ma
no vyrą Vincą Malakauską 
iš mirties pavojaus.

Vyras sirgo per daug me
tų ir perėjo daug daktarų. 
Dr. Jenkins greit surado li
gos priežastį ir jau mirties 
pavojuj padarė sėkmingą o- 
pe raciją.

Taigi, daug kartų ačiū dr. 
Jenkins už jo pastangas ir 
priežiūrą ligoj. Dabar vyras 
vėl sveikas.

Mrs. Anna Malakauskas,
6825 So. Rockwell St.

Pranešimai
Keistučio Klubo choras 

rengia išvažiavimą gegužės 
18 d., Willow West darže, 
Willow Springs, III. (tuoj už 
Liberty Grove).

Lucllle S. Bagis, rašt

HEIKAI.INGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. Iki 
2 3 m., dirbti ant iAvcžiojinio troko. 
Atsmaukite 7-tą vai. ryte j 320 \V.
IKUi St. — Mr. U’ilkin; ir 304» 
Sclnibcrt St. — Mr. Ebelt.

PLATINKITE -DRAUGĄ’-

Be mokslo kai be akių.

Taklng your giri to the 
movles?

WATCH OUT!

V WOIK STUDIO
* 1945 West 15* Street 1

*1 .OWEST roShlHl.B PBILC8 t

l’HONE LAFĄYBTTK ISIS*

Repcating his sensational Kentucky Deroy victory, Warren Wright’s ^^THaway • 
romps home far ahcad of his rivals to win the Preakness at Pimiico, Md. Trailinf are 
King Cole, 2nd, Our Boots, 3rd, and Porter’s Cap, 4th.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrknuisto Baldus, Vežioja Angis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavelis
1J0 So. Rldgeland Avenue 
SVcrtli, III. Tel. Oak 103-4-1

Watch out that your breath does not 
offend . . . you yourself probably don’t 
know whether it’s oflenslve or othervlsc. 
If you want to make a hit wlth your 
giri frlend, thcre's a way to make your 
breath more agrceable. And lt's easy. 
Simply rinse the mouth with Listerine 
Antiseptic before you atart out. Llstcrino 
halts food fermentation in the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
ing to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Before Any Date Ūse
LISTERINE ANTISEPTIC

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER, Sav.

Išvežiojame 
po vls« 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 04)14

To Make Tour Breath Sweeter

!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER V
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS — RE- 

PRIGE11ATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.

*11 NetJonally Advertlaed Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

J

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rea. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas 

, H. Rajewski
“Shorty”

3r>

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 Wcst 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

* «

Nauja Vieta: .

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CH.VRI.ES


s DRAUGAS Trečiadienis, geg. 14 d., 1941

Siūlo tik jaunesniuosius 
vyrus šaukti tarnybon

Žiniomis iš’ Washingtono, 
prezidentas Rooseveltas pa-' 
siūlė kongresui pataisyti ka
rinės vyrų konskripcijos įs
tatymą taip, kad kareiviau
ti būtų priimami tik jaunes
nieji vyrai, būtent, nuo 21 
iki 26 m. amžiaus, o kiti — 
nuo 26 iki 36 m. amžiaus 
būtų paliekami.

Kariuomenės vadovybė su 
sekė, kad jaunesniųjų vyrų 
pakanka sudaryti puikias ir 
didingas atsargas ir kad j 
jaunesniuosius vyrus yra [

lengviau išmankštinti ir jie 
gali ilgesnius metus pasilik
ti atsargoje.

Sakoma, kongresas į ši 
siūlymą rimtai atsineša ir, 
spėjama, kad kariuomenės 
vadovybės noras bus paten
kintas.

Šis klausimas seniau bu
vo keliamas kongrese, bet į 
tai nekreipta dėmesio, ka
dangi apie tai tylėjo pats 
prezidentas ir kariuomenės 
vadovybė. Dabar yra ka3 
kita.

HALIFAX PIRMĄ KARTĄ MATO BASEBALL 
ŽAIDIMĄ

.v.-;-.
("Draugas" Acme teieptioioi

Gumos žaliavos išteklius 
nuolat mažėja

Ir mažosios dirbtuvės 
gauna užsakymus

Office Production Manage 
ment praneša, kad ir mažo
sios dirbtuvės Chicagoje ir 
apylinkėje gauna vyriausy
bės užsakymus prisidėti prie 
šalies ginklavimosi vykdo 
mos programos.

Jos gauna daug užsakymų 
netiesioginių, tai yra, iš di
džiųjų fabrikų, kurie nesu 
spėja užsakymų gaminti

Tad darbų yra pakanka
ma ir vyriausybės šelpia
mieji bedarbių kadrai palaip 
sniui mažėja.

Nesutaria su 
darbdaviais

Ragina gubernatorių 
vetuoti bilių

Illinois legislatūra pataisė 
senatvės pensijų mokėjimo 
įstatymą ir pasiuntė guber
natoriui Green pasirašyti. 
Pataisytu įstatymu mažiau
sia mėnesinė pensija nusta
toma 30 dol., o didžiausia — 
40 dol. Šalies vyriausybė tei
kia vieną pusę pensijos 
Iki šio laiko didžiausia pen
sija mokama 30 dol., o ma
žiausia priklauso nuo to, 
kiek kam “reikalinga.”

Sočiai Welfare Committee 
of City Club, Chicago, pa
siuntė gubernatoriui laišką. 
Ragina jį vetuoti tą patai
symą. Sako, valstybė netu
rėtų įsipareigoti užsiimti to 
kiomis išlaidomis, kurios ap
sunkintų iždą.

Lordas Halifax, britų ambasadorius J. A. Valstybėms 
(kairėje), Chicagoj viešėdamas pirmą kartą aplankė 
basehall žaidimą Comiskey parke. Charles Comiskey III 
jam aiškina žaidimą ir jo eigą. White Sox žaidė su De 
troit Tigers. Pirmieji laimėjo.

Nuteistas 199 metus 
kalėti

Žudikas plėšikas Thomas 
Hetherington, 18 m. amž., 
kurs teismo pripažintas kal
tu, nuteistas 199 metams 
kalėti.

Teisėjo sprendimą išgir
dęs jis sušuko, kad norįs 
elektrinės kėdės, bet ne ka
lėjimo.

Du jo sėbrai, kurie daly
vavo su juo plėšime, nuteis
ti kalėti nuo 1 iki 14 metų.

Hetherington su savo sėb
rais sausio 29 d. vakarą už
puolė Players klubą, 75 W. šnekesiais galima pramokti 
Randolph gt., trečiąjam auk- (geriau kalbėti angliškai, 
šte. Tenai jis nužudė J. A. j Lankymas neapmokamas — 
Meyer, 29 m. amž., iš Heile- j veltui, 
ville. i

Teisme plėšikas kaltino 
nužudytąjį. Sako, jam, Mey-

Pilietybės pamokos 
Bridgeporte

Viešojoj Armour mokyk
loj, 950 W. 33rd place, Bri
dgeporte, vykdomos piliety
bės pamokos ir padedama 

į nepiliečiams parašyti apli- 
;kacijas gauti pirmuosius, ar 
ba antruosius pilietybės po
pierius.

Mokytoja Mrs. Carrie 
Cook vadovauja pamokoms 
pirmadieniais ir trečiadie
niais nuo 1:15 popiet.

Kviečiami į pamokas ne- 
piliečiai vyrai ir moterys. 
Per pamokas vykdomais pa

Pieno išvežiotojų unijos 
darbininkai nesutaria su pie 
no kompanijomis atlyginimo 
klausimu.

Kompanijos sutinka darbi 
ninkams didinti savaitinį 
atlyginimą, bet nori nukir
sti jų gaunamą iš kompani
jų priedinį atlyginimą už 
perviršio pardavimus. Dar 
bininkai yra priešingi.

Apie 2,000 molderių 
streikuoja

Chicagos foundrėse su
streikavo apie 2,000 organi
zuotų molderių ir tuo būdu erui, buvo pasakyta, 
sulaikyti nemaži vyriausy
bės krašto apsaugai užsaky-

Du vagonai nušoko
vyksta plėšimas ir jam ne 
reikėję priešintis. Bet jis

kad nuo bėgių

mai. Darbininkai reikalauja pasipriešinęs ir dėl to pats
didesnio atlyginimo. esąs kaltas.

Nauji sparnai lėkdint tavo ūpą! Kas tai naujo pri
sidėjo! Ir kas tai naujo pridėta eigar et ui taipgi— 

tad jis dar smagesnis!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Vhl OM OaMt 
|B«« krautuvininko 
dabar yra NAUJI 
Old Galdt. Tas 
paf pafHtamas 
pakelk.

JOSŲ LAUKIA naujas gyvas skonis, malo
nus kvapsnys šiandieniniame Old Gold. 

Jis pareina iš parinktinio importuoto tabako! 
Pabandyk naujus Old Golds — dar malones
nius! Atsidaryk pakelį šiandien!

NAUJA . . . prolilnlt li Rytinio Vldurlemlo tabakai, 
kurio imulkūi lapai iirdlet pavidalo padaro gariigjg 
Old Gold'i ludit) not dnr malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama misi) Amerikiniuose sandilluoso uitlkrlna jums 
iiuos puikesnius Old Golds visai eilei motę.

SeeleuuJ Amerikos Tabake prakalei—1d kary 1744

“Office for Emergency 
Management” savaitiniam 
biuletiny “Defense” rašoma, 
kad importas žaliosios gu 
mos Amerikai gali būt nu
kirstas ir tada J. A. Valsty
bės pasijustų neturinčios 
gumos savo reikalams.

Gumos žaliavą Amerika 
importuoja daugiausia iš 
Malaya, Olandų Rytų Indijų, 
ir Filipinų salų. šio karo lai
ku šis importas susiduria su 
kliūtimis. Gali ateiti laikas, 
kad importas gali visiškai 
sustoti. Tad kas darytina?

“Defense” aiškina, kad su
varžius gumos vartojimą 
turimos šaly gumos ištek
liaus galėtų užtekti apie 
18-ai mėnesių. Ir tuo laiko- j 
tarpiu būtų pasiruošta čia 
gaminti sintetinę gumą.

“Defense” yra nuomonės, 
kad dabar jau laikas daryti 
pasiruošimus gaminti sinte
tinę gumą, nes karui galas 
nepramatomas. Karas dar 
gali užsitęsti ilgiausius me
tus ir J. A. Valstybių ap
saugos stiprinimui ypač ga
li pristigti gumos.

mu

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis: 

Arthur E. Tillman, Mil-
dred A. Butkus, 27—28. 

Walter Bubelis, France3 1
Matley, 24—21.

Latfrence Ksiazek, Martha į
Zubris, 27—26.

Walter B. Kellar, Theresa
A. Atkočunas, 32—25. 

Francis M. Jordan, Irene
Valentinas, 28—24.

J. Budriko
sekmadienio
programa

Viršutinio geležinkelio 
Madison gat. — Wicker dri- 
ve stotyje du tušti vagonai 
buvo stumiami į bėgių ga
lą. Jie sutriuškino bėgių ga
lo užtvarą, nušoko nuo bė 
gių ir vienas jų vienu galu 
pakibo į gatvę.

Medinis vagonas suskilo. 
Jo langų stiklai ištrupėjo ir 
nukrito apačioj į gatvę, kur 
lengvai sužeistas trafiko po 
licininkas. |

Tuojau visa apylinkė apa
čioje apjuosta iki vagonai 
buvo užkelti ant bėgių lr 
nutraukti į šalį.

Motormanas aiškina, kad 
nelaimė įvykusi sugedus va- j 
gono stabdžiams.

Paspruko nuo plėšiku
Du plėšikai užpuolė Silvcr 

Crest apartamentinio vieš
bučio, 4062 Kenmore avė., 
vedėją Mrs. Edith Duke, 35 
m. amž.

Apatiniam aukšte jai pa 
sisekė įsprukti į kambarį ir 
užtrenkti duris. Iš kambario 
ji pro langą išlipo laukan ir 
pašaukė policiją, 
pabėgo.

Pabėgdama ji 
270 dolerių.

Plėšikai

išvadavo

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

Gegužės 11 d. iš WCFL 
stoties Juozo Budriko krau
tuvės pastangomis ir lėšo
mis buvo leidžiama radio 
bangomis lietuviška progra
ma. Budriko programa nėra 
nuobodi klausyti, nes suda
ryta iš orkestros, choro bei 
solo dainų, vaizdelių, laiškų 
skaitymo, vietos lietuvių gy
venimo žinių, pranešimų ir 
k.

Praėjusio sekmadienio pro 
grama pradėta maršu. To
liau, Budriko choras ir or
kestras atliko “Čigonai”. Po

to sekė orkestro “Lietuviš
kas popuri”, tai lietuvių 
liaudies meliodijų rinkinys. 
Jadvyga Gricaitė, Chicagos 
Moterų Simfoninės Orkest - 
ros operų solistė, labai gra
žiai padainavo “Kur bakūžė 
samanota” ir “La Spagno- 
la”. Dar programa buvo pa
įvairinta gyvenimo vaizde
liu “Sunku gyventi”. Prog
rama baigta choro ir orkes
tros daina “Kur banguoja 
Nemunėlis”.

Kita Budriko lietuviška 
radio programa bus leidžia
ma gegužės 22 d. iš WHFC 
radio stoties 7-8 vai. vak. 
Pasiklausykime gražių dai
nų, muzikos ir juokų.

Klausytojas

TYPEWRITERS
A D O I N G M A C H I N c S

— SMAll MONTHIT FATMiNTS— 

AU MAKH

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•H ■■•ŠILTI <■■■▼ •NI.TIAI MtW.Ma<MIMI ..

4-CTAD typevvriter "JIHK COMPANY
*O*nT C. OOtOklATT.

IM W. MADKOM ST.
Phone DEAR3ORN P444

ISTIMATIS— FREE — DSMONSTRATION ]

X A. a. Pranciškus Zaran- 
ka laidojamas trečiadienį iš 
Šv. Pranciškaus bažnyčios, 
Indiana Harbor.

X “Draugo” adm. kun. P. 
Cinikas, MIC., taip visi či- 
k ag iečiai menininkai iš De
troit į Chicago grįžo laimin
gai. “Draugo” — dienraščio 
programa tenykščiams lietu
viams buvo nauja. Ypatin
gai patiko debiutai O. Juo
zaitienės, G. Giedraitienės ir 
prof. A. Pociaus.

X Detroit lietuviai “Drau
gui” parodė gražios simpati
jos skaitlingu atsilankymu 
į jubiliejinį vakarą. Dalyva
vo daug žymių biznierių, 
profesijonalų ir teisėjas Uvi- 
ckas.

X Būrelis 55 kp. (West 
Side) sąjungiečių vakar pa
darė surprizą S. Sakalienei, 
“Moterų Dirvos” redaktorei, 
jos vardadieno (gegužės 15 
d.) proga. Jau šešiolikti me
tai kai S. Sakalienė redaguo
ja Moterų Sąjungos organą.

X-
X Dr. J. A. Buchness

(Bušnis), vienas žymiausių 
filatelistų šiomis dienomis 
išrinktas prezidentu Balti- 
more Philatelic Society. Dr. 
J. A. Buchness yra specialis
tas Lietuvos pašto ženkluo
se, atskiriąs tikrus nuo pa
dirbtų.

X Dr. M. J. Colney (Ka
linauskas) žymus Waterbu- 
ry, Conn., gydytojas ir po
litikoj veikėjas dažnai ben
dradarbiauja “Waterbury 
Evening Democrat”. Gegu
žės 6 d. buvo įdėtas jo ilgas 
straipsnis apie tai, kaip Sov. 
Rusijos agentai apiplėšė Lie
tuvos delegaciją Paryžiuje.

PASKOLA flA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo- 
loėjimafe —

NUO 5 na 2# METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Tel.: CANAL 8887 
Mokame Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TORTAS <1 000,000.00
VIRA r ’

Jei Insnrance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
Vn.EIAIS. 

Atstovaa

The Prudential Ins. 
Co. of America

nviririr.
175 W. JACKSON BLVD.

SIUTE A-1820 
Home Offlre: Netvark, M. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel LAPayette 0771

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

IHARGUTIZ
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 ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insnlinosite savo namas, nes:| 

«o«wbocxM>pi. 1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilomą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

.dpsfcM&avtmos Dykai!

FitMuibnaATinol

CMmimCMMnM ■Bmm
3srrlU»-XXm mr Gok Fe

Ma»g tos* 43ua ksCmk Pt

Masguvy. ParSpIname F.H.A.
ar UmokAjlmna.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605]
War«hoaM: 9401 So. Stony Island Ava tat.


