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‘lumpai Etiopijoje Italai Pasidavė
KROATIJA —
MONARCHIJA

Atskelta iš Jugoslavijos 
Kroatija pakeista monarchi
ja. Tai padarė Vokietija su 
Italija. Italijos karalius nau
jai monarchijai paskyrė ka
ralių. Juo yra Spoleto kuni
gaikštis, 41 m. amž., Italijos 
karaliaus brolėnas. Naujas 
valdovas bus žinomas Ai- 
mone vardu. Jis dėvės Zovo- 
nimiro karališkąjį vainiką.

Senovėje Kroatija buvo 
monarchija. Praleido net ke 
turias svetimšalių dinasti
jas. Dabartinė, Savoyų di
nastija, bus penktoji. Kroa
tija yra katalikiškas kraš
tas.

Romoje pasirašyta Itali
jos su Kroatija trys sutar
tys. Kroatija pasilieka visiš
koje Italijos globoje. Jis bus 
kaip ir Italijos imperijos ne
atskiriama dalis. Italija ga
rantuoja jai nepriklausomy
bę. Be Italijos atsiklausimo 
Kroatija negali ką nors vei
kti tarptautiniais klausi
mais. Italija nurodo ir pata
ria, kaip ji turi valdytis.

•
JUGOSLAVIJOS 
LIKIMAS

Tuo būdu Jugoslavija 
skaldoma ir ten naujoji san
tvarka įvedama. Pačios Kro 
atijos šiaurinę didoką dalį 
pasidalino Vokietija su Ita
lija. Italija pasisavino ilgas 
Jugoslavijos pakrantes. Vie
na Jugoslavijos dalis teko 
Vengrijai, kita — Bulgari
jai, o trečia — Albanijai. Iš 
Jugoslavijos valstybės telie
ka tik Serbija, kurios liki
mas dar neišspręstas.

Jugoslavija suiro dėka 
keistam Anglijos ir Ameri
kos nusistatymui. Vokietija 
užtikrino Jugoslavijai nepri
klausomybę pasirašyta su
tartimi. Anglija ir Amerika 
sukurstė serbus atmesti su
tartį. Žadėjo pagalbą. Ser 
bai nesulaukė žadamos pa
galbos taip, kaip nesulaukė 
jos lenkai skatinami nepasi 
duoti Vokietijai, žadėjimas bėms. Kongrese svarstomas

Atlantike nuskandino laivą 
su 120 amerikiečių

Laivą nuskandinę vokiečiai 
Amerikiečiai vyko Afrikon

NEW YORKAS, gegužes kai Egiptas laikoma neutra- 
19 d. — Kur nors pietiniam 1 lia valstybe, nors pagal su- { 
Atlante, ar gal net Indijos tartį Anglijos kariuomenė i 
vandenyne nuskandintas 8,- yra Egipto bazėse.
299 tonų Egipto keleivinis 
laivas Zamzam, kuris vyko 
iš New Yorko į Aleksandri
ją

Laivu vyko 120 amerikie
čių, 81 kitų tautybių žmo
gus ir 120 įgulos.

Šalia trumpo pranešimo iš 
Aleksandrijos, jog laivas nu
skendo kur nors tarp Recife 
(Pernambuco), Brazilijoj, iš 
kur jis išplaukė balandžio 9 
d. ir Capetown, pietų Afri-' 
koj, daugiau nieko nepasako 
ma.

Londono oficialieji šalti
niai irgi tepareiškia, jog 
“manoma laivą žuvus”. 
Savanoriai ir misionieriai

Daugumą amerikiečių, ke
liavusių laivu, sudarė sava-1 
noriai ambulansų vairuoto
jai, vykstą Egiptan ir katali 
kų ir protestonų misionie
riai.

Kadangi laivas dingo be 
žinos, New Yorko laivinin
kystės žmonės įsitikinę, jog 
jį nuskandino vokiečių lai
vas, kuris pasiėmė ir kelia
vusius žmones.

Jei laivą būtų nuskandi
nęs submarinas, išsigelbėju
sieji keleiviai būtų buvę kur 
nors surasti.

Tuo tarpu British-Ameri- 
can Ambulance Corps cen
tras New Yorke pareiškia 
beturįs labai maža vilties, 
kad laivu keliavę savanoriai 
būtų galima kur surasti. 
Neutralus laivas

Nuskandintasis laivas pri
klausė Egiptui ir turėjo iškė 
lęs Egipto vėliavą. Tekniš-

Paskutinėj savo kelionėj 
laivas, be keleivių, gabeno 
20 ambulansų, kurie įkainuo 
jami $27,000.

Beto, buvo gabenama ir 
kitų reikmenų.

Pereito karo metu laivas 1 
buvo naudojamas Amerikos 
kariuomenės transportacijai.

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Čia 
ketvirtadienį susirinks 21 
Amerikos respublikos atsto
vai, kad aptartų kaip panau 
doti suimtuosiius svetimša
lius laivus. Laivų suimta be
veik 200.

•
NEW YORKAS. — Grupė 

svetur gimusių ir pirmosios 
kartos amerikiečių sudarė 
organizaciją ‘ ‘Legion for 
American Unity and Ac
tion”, kuri palaikytų visus 
žygius prieš ašies valstybes.

•
WASHINGTONAS. — šian

die pranešama, jog teisingu
mo departamentas ir toliau 
tęs suimirtėjimą kvestijonuo 
jamų svetimšalių Jungtinėse 
Valstybėse.

WASHINGTONAS. — Pra
nešam, jog manoma netru
kus pravesti plačią progra
mą, kad iš privačių namų 
būtų surinkta nebenaudoja
mi alumino reikmenys. Ahi- 
minas būtinas apsiginklavi
mui.

Anglijos tarnyboj

fDraujras" Acme telephoto •
Vienas buvusių U. S. naikintuvų yra britų tarnyboje

Atlantike. Iš naikintuvo šaudoma į tariamąjį priešo 
nardantį laivą.

ANGLAI BOMBARDUOJA
NACIUS SIRIJOJE

KAIRO, gegužės 19 d. — 
Anglijos aviacijos Afrikoje 
generalinis štabas praneša, 
jog britų orlaiviai pravedė 
atnaujintas atakas Sirijoje, 
kur bombomis apmėtyta vo
kiečių orlaiviai esą Sirijos 
aerodromuose.

Šiuo metu anglai apmėtė 
tas pačias bazes, kaip ir pir-

Taip pat pranešama, jog 
bombomis apmėtyta Rashind 
aerdromas Irake ir Calato 
aerodromas Rhodes saloje.

Tuo tarpu vokiečių sluog
sniai Turkijoje pareiškia, 
jog Rusijos “savanoriai” da 
lyvauja Irake kovose prieš 
anglus. Tuo būdu duodama 
suprasti, jog Irake praside
da bendrieji Rusijos-Vokieti-

miau, t. y. Palmyrą, Damas- jos karo žygiai prieš Angli- 
ką ir Rayaką. ją.

ir neištesėjimas yra kiekvie 
nai mažai tautai skaudi pa
moka. Ypač Anglija šiame 
kare pasižymėjo žadėjimais 
ir neištesėjimais.

bilius visus 
vinti.

laivus pasisa-

U. S. ŽINIOJE 
J

bė savo žinion — apsaugon 
paėmė 83 Europos valstybių

BRANGENYBfi
J. A. Valstybių ekonomi

kai yra nuomonės, kad neto- 
i limoj ateity šalies gyvento-

A. Valstybių vyriausy- jai akis į akį susidurs su 
gyvenimo brangenybe. Ma
žai uždirbantiems darbini n-

laivus, esamus šios šalies kams pragyventi bus daug 
uostuose. Visi laivai sudaro vargo. To priežastis: kyla
daugiau kaip 448,000 tonų. 
Užimti laivai yra: belgų 1;

maisto kainos, nes daug 
maisto produktų sunčiama į

danų 36; prancūzų 14; vo- Angliją ir kongresas nūs 
kiečių 2; estų 2; italų 26; prendė padidinti valdiškas 
lietuvių 1 (1,255 tonų); ru- paskolas ūkininkams. Vy- 
munų 1. riausybė gali suturėti kainų

Laivai sulaikyti, kad jie kilimą. Ar ji tai darys, nie- 
nepakliūtų ašies valsty-, kas nežino.

Paleis 100,000
karo belaisvių

VICHY, gegužės 19 d. — 
Prancūzai šiandie oficialiai 
praneša, jog po prancūzų* 
vokiečių konferencijų vokie
čiai sutikę paleisti iš koncen 
tracijos stovyklų apie 100,* 
000 prancūzų karo belaisvių.

Toliau tam pačiam prane
šime sakoma, jog “pasitari
mai tebevyksta patenkina
mai” ir jog tų pasitarimų 
pirmiausia pasėka bus išga 
vimas leidimo grįžti namo 
visiems Prancūzijos karei
viams ir žemesniojo rango 
karininkams.

Šiuo metu Vokietijoje lai
koma apie 1,800,000 Prancū
zijos kariuomenės karo be
laisviais.

Įsakė prancūzams 
Sirijoj gintis

BEIRUTAS, Lebanas, ge
gužės 19 d. — Prancūzijos 
valdomos Sirijos ir Lebano 
komisionierius gen. Henri 
Dentz išleido atsišaukimą, 
kuriuo j is kviečia gyvento
jus pasipriešinti anglų “kri- 
minalei agresijai”.

Radio kalboje generolas 
vakar naktį pareiškė, jog 
“dar kartą po Mers-el-Kebi- 
ro ir Dakaro anglai lieja 
prancūzų kraują”.

Toliau savo kalboje jis pa 
reiškė, jog tuo pačiu laiku, 
kai maršalas Petain skelbia 
prancūzų troškimą taikos, 
anglai pradėjo “atakuoti mū 
sų aerdromus be jokio įspė
jimo”.

Pasak jo, Sirijos ir Leba-

Aostos kunigaikštis priėmė 
anglų taikos sąlygas

Pasidavė paskutinioji tvirtovė 
Suimta 7,000 italų

LONDONAS, gegužės 19 d. 
— Šiandie pranešama, jog 
Aostos kunigaikštis, Italijos 
kariuomenės Etiopijoj va
das, sutiko priimti anglų Į

Pasaulyj

BERLYNAS. — Informuo 
tiji vokiečiai praneša, jog 
šiomis dienomis bus išleista 
oficialus komunikatas, pas
kelbiąs vokiečių^prancūzų 
pasitarimų davinius.

ROMA. — Lbijoj priešo 
pakartotinos pastangos pra
laužti Tobruko frontą nepa
vyko ir buvo sulaikytos pa
čioje pradžioje.

Prancūzai ragina 
F. D. R. tarpininkaut

VICHY, gegužės 19 d. — 
Paryžiaus laikraščiai, ku
riuos dominuoja ir dalinai 
valdo vokiečiai, pradėjo kam 
paniją, kad įtikintų Prezi
dentą Rooseveltą tarpinin
kauti taikos sudaryme.

Jie pareiškia, jog po Bal
kanų ir Libijos įvykių paaiš 
kėję, kad, šiuo momentu nei 
Anglija, nei Vokietija nega 
linti laimėti ir todėl Roose
veltas turėtų pasirūpinti, 
kad būtų sudaryta taika, 
kol dar Amerika neįvelta į 
karą.

Laikraščiai pabrėžia, jog 
Amerikai pradėjus visu pil
numu gaminti karo reikme-

karo vadovybės pasiūlytą
sias pasidavimo sąlygas. Kai 
kurie anglų sluogsniai Lon
done pareiškiA, jog Aostos 
kunigaikščiui sutikus pasi
duoti ir tuo pačiu perleidus 
anglams paskutiniąją italų 
tvirtovę Amba Alaji, reikia 
manyti, kad karas rytų Af
rikoj beveik pasibaigęs.

Nors šiuo metu italai dar 
tebekovoja dviejose zonose, 
bet šiai tvirtovei pasidavus 
nebebus įmanoma ilgai prie
šintis.
7,000 belaisvių

(Italijos karo vadovybės 
pranešimas sako, jog Amba 
Alaji tvirtovei buvo įsakyta 
pasiduoti ir jog Aostos kuni 
gaikštis yra karo belaisvis).

Britų pranešimas iš Kairo 
sako, jog visa Italų kariuo
menė ne tik tvirtovėje, bet 
visoje apylinkėje pasiduoda

BERLYNAS. Ofieialio- įr jOg tvirtovėje buvo apsup
ji žinių praneša, jog į vaka
rus nuo Airijos šiandie pa

ta bent apie 7,000 italų ka
riuomenės su gausiu ginklų

cių bombanešiai nuskandino! išteklium 
didelį Anglijos tankerį. Va- j Amba Alaji tvirtovė, ang- 
kar nuskandinta du ginkluo- lų manymu> buvo viena pa
ti anglų prekybiniai laivai ir svarbiausiųjų anglų tvir
penki mažesni.

KAIRO. — Naujosios Ze
landijos premjeras Fraser 
pareiškė, jog Zelandija pasi
rengusi kovoms Ramiajam 
vandenyne, bet ji tikrai lau
kianti Amerikos paramos.

LONDONAS. — Įtakingie
ji anglų sluogsniai susirūpi
nę vokiečių žygiais Irake, 
nes vokiečių okupacija Mo- 
sul orlaivių bazės esanti 
ypač svarbi.

no kariuomenės esančios pa nis, ji galėtų net padiktuoti

Hull paantrina 
paramą Anglijai

WASHINGTONAS, gegužės 
19 d. — Vakar vakare sekr. 
Cordell Hull pareiškė, jog 
Amerika suras kelius, kad 
užtikrintų saugų pristatymą 
karo reikmenų Anglijai ir 
numatydamas ašies pralai
mėjimą, patiekė penkių nuo
statų atviros prekybos pro
gramą, kuri būtų vykdoma 
po karo.

“Mes tikime”, pareiškė jis,
“jog gali būti sukurtas sau
gesnis ir turtingesnis pasau
lis. Mes turime įrankius — 
resursus, protą ir rankas — 
kuriais tas pasaulis bus ku
riamas. Bet pirmiausia jė-

ruoštos
jėga.

pasipriešinti jėgai

tovių rytinėj Afrikoj. Ji yra 
apie 280 mylių į šiaurę nuo 
Etiopijos sostinės Addis aba 
bos.

Trūko maisto
ROMA, gegužės 19 d. K 

Italijos karo vadovybė, pra
nešdama apie italų pasidavi
mą Etiopijoje, pareiškia, jog 
Aostos kunigaikštis ir jo ka 
riuomenė Amba Alaji tvirto
vėje pritrūko maisto ir van
dens.

Karo vadovybė pabrėžia, 
jog tvirtovės įgula didvyriš- 

j kai laikėsi per 40 dienų, ne- 
; žiūrint, kad daugelis sužeis
tųjų ištisas dienas išgulėjo 
neprižiūrimi. Jiems buvo įsa
kytų anglus nuo pasiuntimo 
kariuomenės į kitus frontus.

Atakas ant tvirtovės ang
lai pradėjo balandžio 8 die
ną.

Anglai atakavo
Kiel, Emdeną
LONDONAS, gegužės 19 d. 

— Aviacijos ministerija pra 
neša, jog vakar naktį Angli
jos bombanešiai atakavo 
Kiel laivų dirbtuves ir Em- 
deno uostą.

Taip pat apmėtyta bombo 
mis Cherbourgo uostas vo
kiečių okupuotojoje Prancū 
zijoje.

Anglijoje vokiečių lakūnai 
mažai tepasirodė. Tačiau vo

taikos sąlygas ir Vokietijai gos tėkmė turi būti sulaiky- kiečių atakose pajūryje pa
ir Anglijai. ta”. •<J šauta du nacių orlaiviai.
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'l Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas

Dar apie
kun. Igną Zimblį

Philadelphia, Pa. — Am
žiną atilsį kun. Ignas Zimb- 
lys, klebonas vietinių jurgie- 
čių, pirmadienį, 12 d. gegu
žės netikėtai mirė, o šešta 
dienį, 17 d. gegužės, po iš
kilmingų gedulo pamaldų šv. 
Jurgio bažnyčioje palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapuose. Ge
dulingas mišias laikė kun. 
Emilius Paukštys; dijakonu 
buvo kun. Pranas Garmus; 
subdijakonu — kun. dr. Vy
tautas Martusevičius; o pui
kų, pritaikintą liūdnai ap
linkybei, pamokslą pasakė 
mūsų gražiakalbis kun. Ig. 
Valančiūnas.

A. a. kun. Ignas Zimblys 
prieš 56 metus, iš gimdyto-
jų Adomo ir Marijonos Ka-I &alim* Pavadintl varguolių Brazilijoj. Jos vardu

... ... . .1 tėvu. Del to vietoj kitatau-, ... . , _ ....valiauskaites Zimblių gimė ». . , . , , 1 minėtas turtas Brazilijos.................... ... ciai, net tarp jų ir nekata-i ,... . .Mikėnų kaime, Siesikių pa- ... . . .. ... . . valdžios įstaigose ir buvo.. , .... 7 likai, | j| žiūrėdavo kaipo . . . m .rapijos. Jo tėvai kaip ir ar- . „ ' .. v i užrašytas. Tai sąjungai visą. . .............. V į šventąjį žmogųūmiausieji gimines, jau yra Laiką vadovavo žmonės su 
Baigęs trumpą pašneKėsį įtartinomis rankomis, kurie 

apie velionį, tariu viešai šir- iš Lietuvos buvo pabėgę dėl 
įvairių nesuvestų sąskaitų.
Kas per vieni tos sąjungos 
vadai, Lietuvos oficialių pa
stogių žmonės, konsulate, 
labai gerai žinojo. Tačiau 
dėl savo asmeniškų sumeti
mų visa tai toleravo. Moky
tojai iš Lietuvos buvo siun
čiami, ar iš vietinių emig-

Jauną Zimblį į kunigus į ,. ... _ . „\ dingą aciu Jevai Garnieneišventė a. a. vyskupas Pa- '•i ir viengenčiui Petrui Oreš- 
kai už tūlas informacijas a-
pie velionį.

Viena jurgiečių mokytojų- rantų parenkami, kurie su- 
vienuolių, būtent: sesuo Ma- gebėdavo prie aplinkybių 
rija Lucilla (pasauly: Mari- prisitaikinti, aiškiau tariant, 
joną Mažrimaitė) pastaruo- nuduoti dideliais tautininkų

žmonės vos 3U pradžios ar 
puošė palaidota jos brangio- vidurinės mokyklos cenzu

(Majienė, Gaigalas, Jurevi
čius). Visiems tiems “veikė
jams” mokyfdų reikalai tol 
terūpėjo, kol gaudavo iš 
Lietuvos pinigų. O kai Lie
tuvą okupavo bolševikai, tai 
ir pradėjo užsidarinėti mo
kyklos. Iš jų trys uždarytos. 
Greitu laiku toks pat liki
mas ištiks ir likusias dvi. 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj, 
savininkė Lietuvos pinigais 
pastatytų mokyklų, kai ku
rias jau jų ipotekavo ban
kams, o kitam turimam tur
tui ieško pirkėjų. Po kiek 
laiko Lietuvos pinigais ir 
Gedimino ordinais įgytas 
turtas atsidurs nedidelio bū
relio privačių žmonių kiše
nėse.

Kad Lietuvos valstiečių 
pinigais įgytas turtas buvo 
pavestas administruoti labai 
įtartinoms rankoms, apie tai 
žinojo, vietinis konsulatas, 
buvo informuota užsienių 
reikalų ministerija ir pats 

j DULR-as. Jei kas ir bandy- 
j davo padaryti atatinkamų 
' reformų, tai visi užsimoji
mai užkliūdavo Kaune tau
tininkų partijos, ar jauna
lietuvių centruose. Charak
teringas yra faktas, kad o- 
ficialių pastogių aukštų ka
tegorijų valdininkai geriau 
sutikdavo Lietuvos turtą pa
likti labai neaiškiam likimui, 
negu kad jis būtų katalikų 
žinioje.

išmirę.

liulionis. Į Ameriką atvyko, 
kiek žinau, 1914 m. Pradžio
je vikaravo pas vietinius ka-
zimieriečius, prie a. a. kun.! Dabar laikinuoju jurgiečių 
Juozo Kaulakio. O mirus klebonu yra kun. Jeronimas 
jurgiečių klebonui, a. a. kun. j Bagdonas.
Mykolui šedvidžiui, 1918 m. 
paskirtas jurgiečių klebonu.
1920 m. pastatė naujus, erd
vius ir labai praktiškus rū
mus, kuriuose ant pirmo
aukšto įkurta puiki mokyk- .... , . , .
la, dabar vedama seserų Partijos veikėjais. Tokiu bū-
pranciškiečių, o ant antro slrdgel«: 8 į gegužes Chi- du mokyklų vedėjais tapo, 
r cagoje, Sv. Kazimiero ka-aukšto įrengta bažnyčia.

A. a. kun. Ignas Zimblys, ji motinėlė, a. a. Ona Rim- 
kaipo žmogus, buvo labai kaitė Mazrimienė, o vos tik 
kuklus. Jis nesiskverbė į va- spėjo sugrįžti Philadelphi- 
dovaujamas vietas ir netroš jon, kaip čia netikėtai mirė 
ko būti garsiu. Jis buvo jos, kaip ir 'aitų sesučių, glo- 
karštas Lietuvos patrijotas, bėjas a. a. kun. Ignas Zimb- 
bet kraštutinumo — šoviniz- lya.
mo nemėgo. Buvo karštas, Please, accept my condo- 
darbštus, uolus katalikų ku- lenceŲ. Kazys Vidikauskas

BASEBALL HONORS CONNIE MACK

. •‘Uru.uk'aj* Acme leieouutO)

Connie Mack, grand old man of baseball, is carried to 
dugout by Chubby Dean (left) and Sam Chapman of 
Athletics after baseball high officials and 15,000 fans 
gathered at Philadelphia to pay tribute to 79 year old 
owner-manager of the Athletics.

KUN. IGNAS ZIMBLYS

nigas. Viename dalyke jis, 
taip sakant “sirgo” dvasine 
“liga”, tai yra, perdidelė 
meilė linkui vargdienių. Jį, 
pilnoje to žodžio prasmėje,

BRAZIUJOJUKVIDUOJAMAStlHUVOSPIJAIS į.
IR GEDIMINO ORDINAIS ĮGYTAS TURTAS [kų visuomenė.

Brazilijoj, Sao Paulo mies 
te Lietuvos pinigais, DULR- 
ui tarpininkaujant buvo pa
statyti ar nupirkti lietuviš
kos mokyklos reikalams pen 
keri namai. Vienas tūkstan
čio kvadratinių metrų že
mės sklypas gautas nuo vie
no žydelio už Gedimino or
diną. Visas tas turtas už pi
nigus, ar už ordinus įgytas 
siekia arti dviejų šimtų tūks 
tančių litų vertės. To turto 
svetimoj valstybėje nei kon
sulatas, nei DULR-as tiesio- I
giniai negali administruoti. 
Tam tikslui, konsulato ini-Į 
ciatyva, buvo suorganizuota' 
iš keliolikos žmonių organi
zacija vardu Lietuvių Są-

DBAUGAS

Dabartiniu metu mokyk- į Sunkus darbas 
lų išlaikymo naštos sunku- Sao Paulo miesto lietuvių 
mas gula ant katalikų pečių, kolonijoj seserų pranciškie- 
Jiems reik rūpintis naujų tų vaikučių. Vien tik pirmam 
mokyklai patalpų statyba,1 skyriui yra 107 mokiniai. Su 
kai tuo pat metu pastatyto- mokslo metais virš trijų šim- 
sios yra naudojamos siauro čių mokyklą lanko šiais 
žmonių ratelio asmeniškiems tokiu dideliu mokinių skai- 
reikalams. Ir beveik visą čiumi tedirba tik keturios

seserys, labai nepatogiose 
aplinkybėse. Ketvirtasis sky 

likų visuomenei buvo uždą- rius susikimšęs mažame, 
rytos. Toki faktai lietuvių menkai apšviestame sklepe- 
išeivių tarpe labai nepalan- lyje, po-vadinamąja, iš dvie- 
kiai nuteikdavo vyriausybės jų kambarėlių, klebonija, 
atžvilgiu, kuri toleruodavo Palankus katalikams 
tą neteisingumą ir išeivijos įstatymas

laiką lietuviškos mokyklos 
durys organizuotajai kata-

surūšiavimą į “savuosius”' 
(tautininkams palankius) ir 
“svetimuosius”.
Sustojo ėjęs “Lietuvis”

Tautininkų partijos pini
gais iš Kauno remtas Bra 
zilįjoje, Sao Paulo mieste, 
savaitraštis “Lietuvis”, dėl 
finansinių sunkumų nuo 1 
d. balandžio sustojo ėjęs. 
Kad sustos ėjęs apie tai ne
painformavo net savo skai
tytojų, nors iš daugelio už 
visus metus jau buvo paimti 
pinigai už prenumeratą. 

Didelis nepasitenkinimas
Sao Paulo lietuviai maty

dami, kad Lietuvos pinigais 
pastatytos mokyklos bus 
greit keletos asmenų sulik- 
viduotos kelia 1 didelio susi
rūpinimo. Mokinių tėvai no
rėtų, kad mokyklos vėl bū
tų atidarytos. Jei dabarti
niai šeimininkai jų nepajė-

SAVANORIS GYDYTOJAS

Dr. Howard R. įves, Jr., 
Rochcster, Minn., pirmasis 
amerikietis gydytojas sava
noriai įstojo britų Raudono
jo Kryžiaus tarnybon.
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Neseniai Brazilijos prezi-

Glasses - Akiniai dr. strikouis

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

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

Dykai didelis katalogas 
Jewlery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams 

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

•
Atsiminkite — krautuvė 

su mėlynu frontu

Bndrlko Radio Programos:
WCFL — 100 K. — Sekmadie

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

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vien* pora aklu visam gy
venimui. Saugokit jaa, leisdami 
lSekzamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria rertllmo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pabalins 
vis* aklu Įtempimą.

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

OFTOM ETRIŠTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonaa CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 8:00 a. m. Iki 8.30 p. m. 
TreC. Ir feeM: 8:60 a. m. Iki 

T:80 p. m.

NAUJOJ VIETOJ

Dr. Wm. M. ThHy 
Dr. V. M. Dempsey 

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148 
2EMOS KAINOS 

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

dentas Getulho Vargas pa
sirašė dekretą, sulig kurio 
moterystės sudarytos kata
likų bažnyčiose turi juridi-l 
nės galios valdinėse įstaigo
se. Lig šiol katalikams priė- 
musiems moterystės sakra- i 
mentą bažnyčiose reikėdavo 
dar policijoj registruotis. 
Dabartinis prezidentas Bra 
zilijos katalikams daug pa
lankių įstatymų yra išlei- I
dęs, nors oficialiai Bažnyčia 
nuo valstybės yra atskirta

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res G958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMIock 4848

CR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787 
Namą tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofieo vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 YVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. C. WINSKUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso UL OANal 2346 
Ofiaa Vai.: 2—4 ir 7—0 
Trečiadieniai* pagal Mitarti. 

Res. Tek: HEMIock 8160

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telrfofnas; HEMIock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėllomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Ręg. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tek Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvią)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal autartį. 
Ofieo telefonaa PROrpect 6737

Antradienis, geg. 20 d., 1941

Pažymėtina, kad Brazilijos 
įstatymai nenumato divor- 
sų. Persiskyrimo negausi nė 
už milijonus. Moterystės at
žvilgiu, civilinės valdžios į- 
statymai griežtesni už Baž
nyčios įstatymus.

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

Vygandas

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tek CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

U iki 9 vai. vakar*

Tel. YARde 3146
VALANDOS,: Nuo ll 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

Tek CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL: Reaid. TeL:
VIRglnla 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 YVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečląd. Ir Sekmad, tik susltarlus.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonaa LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros luboe)
Tel. MIDway 2880 Chicago, IIL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rez. UL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-S v. vnk. 
Nedėliomįg_n^o_ihi.22_vok_jįienj

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

Oe*. Skorupskla

1
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SALEZIEČIAI PASAULYJE
Torinas — veikimo centras 

Šv. Jono Bosko misija šia
me pasaulyje buvo gelbėti 
žmoniją per jaunuomenę.
Šiais metais, kaip tik sukan
ka šimtas metų, nuo tos mi
sijos pradžios. 1841 metais 
kun. Jonas Boskas susitiko 
pirmąjį jaunuolį ir pradėjo 
mokyti tikėjimo tiesų. Pir
moji katekizmo pamoka pra
sidėjo su vienu vienutėliu 
mokiniu. Kas sekmadienis 
jaunuolių skaičius pradėjo 
didėti. Taip kad neužilgo, ne
buvo galima nė susivokti, 
kur rasti užtektinai vietos, 
tiems apleistiems ir netur
tingiems jaunuoliams. Nes 
šventasis gerai pažinojo jau
nuolių širdis ir ne tik mokė 
tikėjimo tiesų, bet .davė pro
gos pasilinksminti-pažaisti.
Kas nepripratęs prie triukš
mo, bijo ir prisiartinti prie 
krykštaujančių vaikų būrio, 
o ten buvo net keli šimtai.
Šventasis turėjo keisti susi
rinkimų vietą kas sekma
dienį, kol galų gale įsigijo 
savo namus su dideliu kie
mu. Ten dabar yra didžiulė 
bazilika, oratorija, spaustu
vės, amatų mokyklos — tai 
saleziečių veikimo centras 
Torine, Italijoj.
Po visą pasaulį

Iš tos didžios šventovės į darbą Lietuvoje.
kunigo Bosko sūnūs, dabar j Saleziečiai prancūzų 
jau šventojo, pirmiausia pa- kariuomenėje

prie taip kilnaus darbo pri
sideda aukomis ir neorgani
zuoti asmenys.
Moterų kongregacija

Didelė sielų išganymo mei
le užsidegusi kun. Bosko šir
dis neužmiršo ir mergaičių. 
Šalia saleziečių vyrų Kon
gregacijos, kun. Boskas į- 
steigė ir Marijos Krikščio
nių Pagalbos Dukterų Kon
gregaciją. Tai vienuolės sa
lezietės. Ką saleziečiai daro 
berniukų tarpe, salezietės tą 
pat daro tarp mergaičių. 
Kaip ir saleziečiai, jos irgi 
trumpu laiku pasklido po vi
są pasaulį. Jau turi apie 750 
įstaigų su 8,500 vienuolių. 
Kaip dr saleziečius, Marijos 
Krikščionių Pagalbos Duk
teris galima rasti ir toli
muosiuose misijų kraštuose 
tarp raupsuotųjų ir Tolimuo 
siuose Rytuuie, kur plėšikai 
aplanko ir šias labdaros į- 
staigas.

Pirmoji Marijos Krikščio
nių Pagalbos Dukterų virši
ninkė — Marija Domininką 
Mazzarello 1939 m. buvo 
Bažnyčios paskelbta palai
mintąja.

Lietuvaičių saleziečių yra 
tik dešimt, bolševikų oku
pacija nutraukė vos tik pra
dėtą šių vienuolių įsikūrimo

IŠVADUOTOJAS MARYNAS LAKŪNAS
HK3

—
šerne telephoto)

I Prievarta Jaunuolius Artina 
Prie “Saulės.”

riatui, bet iš ten jokio atsa
kymo negauta. Mat, tame 

Kaip jau buvo rašyta, | komisariate, kaip ir kitose 

okupuotoje Lietuvoje pagal , bolševikinės Lietuvos įstai- 
Maskolijos pavyzdį steigia- ieose; Mejerio Epšteino

mos vad. technikos mokyk
los, į kurias prievartą siun
čiami jaunuoliai nuo 14 me
tų amžiaus. Per šias “tech
nikos” t mokyklas tikimasi 
Lietuvos jaunimą priartinti 
prie Stalino “saulės” tam
sos. Dabar patirta, kokie ti
pai Lietuvos jaunuolius mo
ko Vilniaus “technikos” mo
kykloje. Jų pavardės: Tele- 
gin, Kunejev, Tichonov, ir 
t. t.

tautiečiai, todėl jie ir šiam 
gydytojui įtaisė Kaune ge
resnę vietą.

— Vilniuje pasibaigė sta
tybininkams paruošti kur
sai. Jiems direktoriavo ‘drau 
gas’ Srulis Broide. Mūrinin
kams ruošti buvo paskirtas 
net specialinis “politinis va
dovas” “draugo” Ličmano 
asmenyje.

sklido po Italiją, paskui po 
Prancūziją, Ispaniją ir kitas 
Europos valstybes. Jaunuo
lių tėvas sužavėjo ne tik Eu 
ropos jaunuomenę. Jo gar
sas pasklido ir kituose kon
tinentuose. Bažnyčios galvos 
ir valdžios vyrai pamatė, 
kaž ko nepaprasto šito šven
tojo auklybos metode ir pra
dėjo lenktyniuoti kviesdami 
šv. Jono Boa»o sūnus į savo 
valstybes, į savo diecezijas. 
Vieni norėjo, kad saleziečiai 
steigtų misijas, kiti ramo
ves jaunuoliams, dar kiti 
amatų mokyklas ir kitokias 
labdaros įstaigas, kurias 
Dievo ir artimo meilė gali 
įkvėpti. Tokiu būdu salezie
čiai pasklido po šiaurės ir 
Pietų Ameriką, Afriką, Azi
ją ir Australiją.
800 įstaigų, 12,000 narių

Dabar saleziečiai turi pa
saulyje apie 800 įstaigų bei 
misijų stočių su 12,000 sale
ziečių. Per jų mokyklas pe
rėjo tūkstančiai auklėtinių. 
Buvusieji auklėtiniai yra or
ganizuoti ir padeda savo bu
vusiems mokytojams ir glo 
bėjams tęsti toliau taip kil
nų darbą. Tačiau didžiausią 
medžiaginę pagalbą suteikia 
saleziečių bendradarbiai, ku-

Užsiliepsnojus karui 
ropoję iš 500 saleziečių Pran

(‘‘Draugas’

Netoli San Diego, Cal., marynų korpuso lakūnas leitenantas W. S. Osipoff išoko iš į 
lėktuvo su parašiutu pratyboms. Lėktuvas užkabino jo parašiutą ir leitenantą pradėjo 
vilkti oru. Karo laivyno lakūnai bombonešiu pakilo, tempiamą lakūną pagavo ir užka- . 
bintas parašiuto dalis propeleriu nukirto.

i _

PAVERGTOSIOS LIETUVOS 
GYVENIMAS FAKTŲ ŠVIESOJE
Bolševikai Nužudė 
Maj. Tomkų.

Bolševikų okupacijos pra
džioje buvo gauta žinių, kad 
buv. Valstybės Tarybos ben-

Tik Kauno Kalėjime 2,000 
Politinių Kalinių.

Iš tikrų šaltinių gauta ži
nių, kad vien tiktai Kauno 
kalėjime yra apie 2,000 po-

dradarbis ats. majoras Tom- litinių kalinių. Beveik be jo- 
kus nusižudęs. Dabar iš tik- kios išimties, jie visi yra lie

rų šaltinių patirta, kad 
maj. Tomkus nenusižudęs, 
bet buvo GPU budelių nu
kankintas Kauno kalėjime. 
Toks pat likimas ištiko ži- 

ę nomąjį pamokslininką kun. 
Bružiką. Ir jis buvo nukan-

cūzijoj 250 buvo tuoj mobi
lizuoti. Apie 50 žuvo ginda
mi savo tėvynę. 40 dar te
bėra vokiečių koncentracijos 
stovyklose, kaipo karo be
laisviai.
Lietuviai saleziečiai 
karo metu

Kun. Bosko sūnūs prieš 
bolševikų okupaciją jau bu
vo pradėję sėkmingai dirbti 
Lietuvoje. “Saleziečių Žinių” 
skaitytojams jau buvo gana 
pažįstamas Vytėnų vardas, 
kur buvo ruošiamos naujos 
jėgos Bažnyčios ir Tėvynės

kintas per tardymus Kauno 
kalėjime.

komisarų tarybos pirminin
ko įsakymu, Kaune ir Vil
niuje atidarė savo kontoras 
maskoliškoji įmonė “Glavv- 
torčermet.” ši įmonė turi 
monopolį rankioti patvoriais 
visus geležgalius ir grūsti 
juos — “turtingojon” Mas- 
kolijojn. Be minėtos masko
liškos įmonės niekas neturi
teisės supirkinėti geležies 

tuviai, dažniausia politiniai i atmatų. Už tai gresia sun-

vekėjai, buvę valdininkai ir 
kitoki lietuvių šviesuoliai.

Taip pat provincijos ka- 
lėjiimuose sugrūsta po 4-5 
kartus daugiau kalinių, ne
gu normaliai kalėjimai galė
tų kalinių sutalpinti.

mokyklą užsienyje. Visas i B°*ševiliinės Įmonės 
gražiai pradėjęs klestėti dar Direktorius Piktesnis, 

bas turėjo būti nutrauktas.
Kur buvo kandidatų įstaiga 
— ten dabar neliko nė vie
no auklėtinio ir nė vieno sa
leziečio. Vytėnai tapo rau
donųjų aviacijos lauku. Gra
žiai klestėjusi Kaune šven
tadienio oratorija irgi turė
jo užsidaryti. Visi salezie
čiai kunigai išsisklaidė po
įvairias parapijas, kur dir- 

gerui. Kaune prie Sv. Tre- ba Pastoracijos darbą.

Užsienyje baigę mokslą 
irgi išsisklaidė į įvairias į- 
staigas ir laukia, kada vėl

jybės parapijos jau klestėjo, 
taip brangi jaunuolių Tėvui, 
šventadienio oratorija — ra
movė. šimtai Kauno vaiku-' saulė maloniai nusišypsos 
čių čia susirinkdavo pasi-l Tėvynei Lietuvai.

linksminti — pažaisti ir at
likti kataliko pareigą iš
klausyti šv. mišių. Buvo su
siorganizavęs ir vaidybos 
būrelis, kuris su savo vaidi
nimais bei operetėmis buvo 
pasirodęs Vilniuje, Šiauliuo
se ir kituose miestuose.

Prieš pat okupaciją, jau 
buvo begrįžtą į Lietuvą ku
pini jėgų ir pasiryžimo ke
turi kunigai ir keturi ar pen-

Iš viso lietuvių saleziečių 
jau yra apie 70. Dauguma

Oficioze “Tarybų Letuva” 
kažkoks “tovarišč” B. Ujin 
kelią klausimą, koks esąs 
skirtumas tarp direktoriaus 
kapitalistinėje ir bolševiki
nėje įmonėje. Lietuvos dar
bininkas, perskaitęs šį 
straipsnį, be abejojimo, pa
sidarė išvadą, kad bolševiki
nės direktorius yra dar pik-i
tesnis jo eksploatatorius, ne
gu kapitalistinėse šalyse, 
nes darbininkas Bolševiki
joje yra beteisis vergas. 
“Tovarišč” Ujin sako, kad 
bolševikinio įmonės direkto
riaus “įsakymai turi būti 
vykdomi be prieštaravimų 
Jo potvarkiai-įstatymas vi-

kios bausmės, o įmonių ve
dėjai net asmeniškai atsa
ko, kad nei vienas geležga- 

lis nepakliūtų kitiems į 
rankas.

Netektų stebėtis, jeigu ne
trukus patirsime, kad oku
puotoje Lietuvoje steigia
mas specialinis komisaria
tas, kurio uždavinys bus 
rankioti visas “buržuazinės” 
Lietuvos atmatas!

— Iš okupuotosios Lietu
vos gauta žinių, kad š. m. 
kpvo 15 d. pašalinta iš ad
vokatūros apie 70 lietuvių 
advokatų, šalinami visi lie
tuviai advokatai, kurie vie
nu at kitu būdu dalyvavo 
Lietuvos visuomeniniame 
bei kultūriniame gyvenime. 
Tarp pašalintųjų advokatų 
nėra nei vieno nelietuvio.

rie irgi yra organizuoti, nors ki broliukai baigę amatų

SOCKO THE ŠEADOG
OH-OH - HERE’5 WHERE 
IGCT MAD/
I SEE SAM 
5IOE5TITCHJ 
ME TAILOR,
ACOMIN'
THI3 WAV/j

HELLO FOLKSJ I SAY'
SOCKO, WHVAREMT 
XXJ WFARING THAT, 
MEW SO1T I S<

Lietuvoje. Kiti Italijoj, Por-Įsiems.” Toliau šis maskolis 
tugalijoj ir misijų šalyse, 'deda tokią frazę: “Vienval-

Bolševikams okupavus Lie1 diškumas padeda nugalėti 

tuvą ir “Saleziečių žinios” smulkiaburžuazinį palaidu- 
turėjo užsidaryti, nes jų į mą.”
Lietuvą nebeįsileidžia.

Kol kas visi gyveną Lie
tuvoje saleziečiai yra gyvi 
ir laisvi. A. S.

Be Leidimo Nė Gelžgalio 
Neparduosi.

Į okupuotąją Lietuvą atsi
bastė dar viena hijena. Bū
tent, “draugo” M. Gedvilo,

DON’T

NEGLECT 
A COLD

Krfltlnėa slogos, kurios gali l&ri. 
vystyti f nelaimę, paprastai pa- 
lenKvt-Ja pavartojus raminančio, 
šildančia Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oain- 
ter-lrritaut.” Milijonai yra varto
ję J< per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima aantl aptleknan

PLATINKITE “ DRAUGĄ ’

J. Paleckio ukazu šie 
asmens paskirti laikinais a- 
pygardos teismų nariais: 
Vilniaus apygardos — J. 
Pocius, A. Jakubėnas ir D. 
Markauskas, Kauno apygar
dos — P. Mulevičius ir P. 
Čeraitis, Panevėžio apygar
dos — J. Vekteris, Mari
jampolės apygardos — V. 
Banys ir Leizer Spunder.

“Tarybų Lietuva” prane 
ša, kad Tauragės Naumies
čio valsčius, turįs apie 
10,000 gyventojų, pasiliko 
be gydytojo. Anksčiau čia 
buvo gydytojas Mejer Ep
štein, bet jis užsimanė per
sikelti į didesnį miestą. Pir
miausia jis paprašęs pen 
kioms dienoms atostogų ser
gančio brolio Kaune aplan
kyti, paskum telefonu pra
nešė, kad atostogas prasiil- 
ginęs, o vėliau ir iš viso at
sisakė grįžti. Apskrities 3vei 
katos skyrius kreipėsi į mi
liciją, kad Mejer Epštein 
grįžtų atgal į savo pareigas 
Tuo reikalu buvo rašyta ii 
sveikatos apsaugos komisą-

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

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iš kito gera.

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturinfc 
pains of rheumatism, scietica. lumbago, neu- 
ralgia and ncuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which spcedily 
rclieves tb<«c exhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trust worthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to fct-l again 
the joy of relief from pain—so you ean work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under Ibis ironclad guarant»*e. If the 
very lirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaetion—your money will tie 
refunded. lX>n‘t sulfer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarauUa;. (T.N.G.)

JTekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
balina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien I Vienose aptiekto
se. S5c. 60c. SI.00.žemo

FOR SKINI IRRITAT|QNS

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

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

f
PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

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

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

MUSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento 1

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

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvių katalikų dlenra&čio ••Draugo” rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!

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

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
laotlicen Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Maskvos apgaulė ir mūšy vidujiniai priešai
“Perkūnas iš giedro dangaus“

Tokiais žodžiais vienas Lietuvos valstybės vyras ap
tarė įspūdį, kokį padarę Lietuvoj Sovietų priekaištai 
dėl primetamų kaltinimų Lietuvos vyriausybei. Tie kal
tinimai pareikšti pirmą kartą pereitų metų gegužės mė
nesio 25 dieną t. y. lygiai prieš metus. Teisybė ir lietu
viškoji garbė reikalauja, kad, kartas nuo karto prisi
mintumėme aplinkybes, kuriomis tai įvyko ir palaiky
tumėme gyvu pasibiaurėjimą aziatiška Maskvos takti
ka santykiuose su mažu, nekaltu kaimynu. Toks prisi
minimas turi paskatinti mus prie vis didesnio Lietuvos 
vadavimo darbo.

Po garsios Lietuvos-Sovietų savitarpinės pagalbos su
tarties pasirašymo 1939 m. spalių mėn. 10 d., po pir
mųjų Sovietų garnizonų Lietuvoje pasirodymo, niekada, 
o niekada rusai nenusiskųšdavo negeru ar nepatenki
namu Sovietų garnizonų traktavimu. Lietuviai ištikimai 
laikėsi sutarties raidės, nieku nenusidėjo savo didžia
jam kaimynui. Sovietų kariai džiaugėsi matydami Lie
tuvoje šviesesnį, sotesnį ir laimingesnį pasaulį, negu 
savo raudonojoj tėvynėj. Tvirtinama, nevienas jų atsi
peikėjęs iš suvirš 20 metų kalamos propagandos ir pa
matęs, kad jo šalyje taip niekinamas ir skurdžiai pie
šiamas užsienių paveikslas, tikrenybėje, esąs kitoks, 
nusižudęs.

Tuo metu, neminint kitų valstybių, Belgija ir Olan
dija buvo sumuštos ir užimtos, Paryžius grąsomas, 
Prancūzijos ateitis tamsi, Italija karo išvakarėse galvo
trūkčiais skubėjo į karą įsimaišyti prieš tariamą An
glijos paklupdymą, kad įgijus teisių dalintis grobiu. 
Šių įvykių įtakoje iškilo Sovietų priekaištai Lietuvai. 
Jie didėjo atitinkamai vakarų Europos valstybių nepa
sisekimams. Sovietai skubėjo, kol nevėlu, naudotis rytų 
Europoje. Imperialistiniais sumetimais Stalinas sugal
vojo ir primetė Lietuvai nebūtus gegužės mėn. 25 die
nos kaltinimus. Tie priekaištai, tai tariamas Sovietų 
keletos karių pagrobimas ir vieno kario nužudymas.

Veltui siūlyta Sovietams sudaryti mišrią komisiją 
primetamiems kaltinimams ištirti, veltui prašyta me
džiagos, kad ja remiantis Lietuvos vyriausybė galėtų 
susekti tariamus kaltininkus, veltui prašyta leidimo 
apklausinėti tariamai pagrobtuosius karius. Toliau se
kė ministro pirmininko Merkio, dar vėliau ministro Urb
šio kelionės į Maskvą ir Lietuvos prezidento laiškas Ka
lininui. Tiek geros valios, tiek gražaus noro bei pas
tangų likviduoti ginčijamus klausimus taikiu būdu. 
Maskvos atsakas buvo vienas; ne ir ne! GroboniŠkam 
apetitui joks argumentas ar gera valia neimponavo ir 
nepaveikė. Priešingai, Sovietų priekaištai su kiekviena 
nauja Lietuvos vyriausybės pastanga vis augo. Tokią 
staliniškos gaujos taktiką mažo, taikaus ir nekalto kai
myno atžvilgiu sunku aptarti. Vienas, žmogus gerai pa
žinęs ir palaikęs su rusais santykius teisingai išsireiš
kė: “Jeigu ieškoti leksikone žodžio aptarti Sovietų biau- 
rų vaidmenį Lietuvos atžvilgiu, pats stipriausias apta
rimas būtų toli gražu persilpnas aptarti Sovietų hypo- 
kriziją bei apgaulę“.

Dabartiniu metu, girdėti, irgi dingsta Sovietų karių, 
jų nevienas laisvu noru atsiduria vokiečių pusėje. So
vietai nevadina tai pagrobimu ir vengia kaltinti didįjį 
kaimyną. Lygiai vokiečiai nekaltina anglų “pagrobus“

- Hessą.
Įvairūs Sovietų prieš metus primetami Lietuvai kal

tinimai guikiai atvaizduoti tos gačios tautos rašytojoj
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Krilovo, pasekėčioje: “Vilkas ir ėriukas“. Ten pasaky
ta: “Tu kaltas vien dėl to, kad mane ėsti spiria“. Prieš 
vilko alkį ėriuko nekaltumas ne argumentas. Ir Lietu
vos stipri faktų ir teisės atžvilgiais pozicija buvo be
jėgė prieš staliniško vilko imperializmą.

Nekartą ir nevienas nuoširdus lietuvis, ypač pastarai
siais metais, reikšdavo nusistebėjimo, kad Lietuvoje per
mažai sučiumpama kaimyninių valstybių slaptų agentų. 
Tuo tarpu visiems buvo aišku, kad tokių agentų turi 
būti. Negalimas dalykas, kad mūsų didieji kaimynai 
Lietuva nesiįdomautų ir neturėtų interesų.

Dabar, nelaimingų įvykių šviesoje, išrodo, galima tvir
tinti, kad Lietuvoje būta nepriklausomybės duobkasių: 
faktinų ir potencialių įsiskverbusių į įvairias valstybi
nio gyvenimo sritis. Vieni jų buvo daugiau ar mažiau 
žinomi, bet toleruojami, kiti įtariami, treti nepastebi
mi. Nepriklausomybės “graborių” būta tarnaujančių 
įvairiems kaimyniniams dievams. Jie gal buvo neskait
lingi, bet jų būta daugiau negu manyta ar žinota. Vi
siems žinoma eilė asmenų dabartinėj Lietuvoj, kurie 
išsišifravo tik po birželio 15 dienos įvykių. Ligi to lai
ko jie skaitėsi nariais arba glaudėsi prie kitų nekomu
nistinių grupių.

Tai gyva pamoka lietuviams išeiviams, kurie sielo
jasi ir dirba būsimai laisvai Lietuvai. Negali būti dvie
jų nuomonių, kad bolševikai domisi ir seka lietuvių iš
eivijos darbus. Tais bolševikais ir jų pakalikais nėra 
tik patentuotieji komunistai, kurie mums aiškiai žino
mi ir patys tokiais skelbiasi. Neabejotinai esama Mask
vos agentų, kurie ir patys nenori ir kuriems uždrausta 
save dešifruoti. Tokie gauna įsakymus skverbtis kitais 
ūbaisiais, nekartą labai patriotingais į kitų srovių tar
pą. Jie manievruodami tose srovėse dirba svetimų nu
rodomą darbą, kuris pavojingas šiai šaliai, Lietuvai ir 
pačiai organizacijai. Tų žmonių praeitis, draugystės, 
laikysena, sprendžiant principinio pobūdžio bei takti
kos darbus, ilgainiui juos išduoda.

Šio straipsnio tikslas nėra ieškoti ir matyti visur 
baubus bei raudonas šmėklas. Tai būtų klaidinga ir 
kenksminga. Tačiau, faktas palieka, kad komunistai vi
sur ir visada naudoja taktiką įsiskverbti į kitas sroves 
ir jas sprogdinti. Neseniai skaitėme Amerikos lietuvių 
spaudoje apie vieną suvalkiečių organizaciją perėjusią 
komunistų globon.

Nekartą skaitėme spaudoje, kaip pirmo Didžiojo ka
ro metu vokiečiai sekdavo mūsų veiklą pačioje Lietu
voje ir užsienyje. Mūsų didieji kaimynai, ypač Sovietai, 
kurie laiko užgrobę Lietuvą, domisi užsienyje vykstan
čiu Lietuvos išlaisvinimo darbu. Jie ne tik tuo darbu 
domisi, bet, kaikas turi intereso kenkti. Lietuvių išei
vija perdaug didelė jėga, kad ji mūsų tautos išlaisvi
nimo ir nepriklausomybės priešams nerūpėtų.

Tuo tarpu, Amerikoje, aktualiausi išgamos atsidavę 
Maskvai. Būkime akylesni negu paprastai. Raudonus 
tarnus ir jų siekimus demaskuokime. Tolerancija, gera
širdiškumas šitokiu atveju yra nevietoje.

Vieningumo dvasia
Prezidento F. D. Roosevelto paskelbtasis aktas ge

gužės 18 dieną minėti kaipo Jungtinių Valstybių pilie
tybės arba “I am American“ dieną, susilaukė didžiau
sio pritarimo visoje Amerikos visuomenėj, o ypač įvai
riose ateivių grupėse.

Tam įrodyti užteks suminėti Chicago Herald-Ameri
can iniciatyva ir pastangomis suruoštą praėjusį sekma
dienį patrijotizmo demonstraciją, sutraukusią į Soldiers 
Field 120,000 žmonių, iš kurių, neabejojame, buvo dau
giau kai 75 nuoš. ateivių ir jų vaikų, ši milžiniška mi
nia rodė didžiausią entuziazmą keliamiems žymių kal
bėtojų šūkiams apie krašto apsaugos stiprinimą ir apie 
ryžtingumą viską aukoti, jei kas iš vidaus ar iš lauko, 
kėsintus užpulti, pavergti, pažeidžiant demokratinę kraš
to santvarką.

Herald American ir jo vadovybė užsipelno padėkos ir 
pagarbos už tos milžiniškos demonstracijos surengimą. 
Didžioji minia, susidedanti iš įvairiausių tautybių, ra
sių ir religijų, džiugino ir jaudino kiekvieną, kuriam tik 
rūpi šio krašto gerovė. Kiekvienas, dalyvavęs šioj de
monstracijoj, aiškiai pajuto, kad Amerikos visuomenė 
yra vieninga, kad ji šimtą procentų stovi už krašto sau
gumo stiprinimą ir, jei bus reikalas, kai mūras stos 
ginti turimą spaudos, žodžio, susirinkimų ir religijos 
laisvę.

Smagu yra pažymėti ir tai, kad tos demonstracijos 
surengime labai svarbų vaidmenį suvaidino ir mūsų 
tautietis, žurnalistas Stasys Pieža, Herald-American re
dakcijos personalo narys. Jam teko sunki, bet garbinga 
rolė suorganizuoti tautines grupes ir tas darbas jam 
pavyko šimtą nuošimčių. Ir iš viso — lietuviai ne pas
kutinę vietą užėmė šiame parengime, šiuos žodžius ra
šantis buvo svečių priėmimo komisijoj, kuomet aukštų
jų svečių tarpe sėdėjo prez. A. Smetona su žmona ir P. 
Daužvardis su žmona, o “Pirmyn“ choras gerai atsto
vavo lietuvius programoj.

(“Draugas“, gegužės 20 
d., 1916 m.).

Antradienis, geg. 20 d., J941

Rusijos karo ministeris 
suimtas ir uždarytas kalėji
me... Gen. Suchomlinov caro 
įsakymu uždarytas Petro ir 
Povilo tvirtovėje. Jis kalti
namas už nepildymą savo 
pareigų, už nepristatymą a- 
municijos rusų armijoms 
svarbiuose . mūšiuose... Vė
liau paaiškėjo iš surastų do
kumentų kad jis nekaltas, 
kad už amunicijos ir ginklų 
nepristatymą yra kalta ru
sų vyriausybės supuvusi sis
tema. Kad tą nelemtą siste
mą apginti pasaulio akyse, 
visa kaltė suversta ant Su- 
chomlinovo...

•
Turkams siunčiama pagal

ba... Buchareste buvo suva
žiavę Vokietijos, Austrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos vy
riausybių atstovai, aptarti 
blogą turkų militarinį stovį 
Mažoje Azijoje... Nutarta pa
siųsti tuojaus 2 divizijas vo
kiečių, 2 divizijas austrų ir 
3 pulkus bulgarų...

•
Blaivybės idėja plečiasi po 

visą pasaulį... Amerikoje, 
Rusijoje, Švedijoje ruošia
masi prie įvedimo blaivybės 
įstatymų... šiomis dienomis 
Glasgow, Škotijoje virš 40,- 
000 moterų dalyvavo prieš- 
alkoholinėje eisenoje...

•
Pirma baltgudžių mokyk

la Gardine... Pirmoji istori
joj vieša baltgudžių mokyk
la atidaryta Gardine. Ją į- 
steigė patys vokiečiai. Mo
kytojai pakviesti iš Vilniaus.

Peršasi •••

Po Svietq
Pasidairius
Tautininkų mace.

Vytautas Sirvydas laisva
manių gazietoj šaukia tau
tininkams :

“Tautininkai, raskite sa
vyje atramos pasauliui pa
kelti!”

Mano delnas rodo, kad 
Vytautas už dyką šaukia. 
Tautininkai nevalioja pakel
ti savo, kaip jie vadina, par
tijos, o apie visą svietą ką 
ir bešnekėti.

nuo Buivydo iki Turausko 
ir Baluženčo, ir pasižiūrėki
me, kaip kiti žmonės eina 
— į pragarą! ,

Kad ši naujiena tikra, be
dieviai nei kiek neabejuoja, 
nes ir tos gazietos redakci
ja randasi prie Grand St., 
gal, net visai arti pragaro.

Iš verksmo stojasi 
linksmybė.

Pr. Lapienė laisvamanių 
“V.“ rašo tokią gromatą:

“J. Tubelienės čia atvyki
mas pradžioj buvo sukėlęs 
kai kuriuose žmonėse nepa
sitenkinimo jausmą. Dabar 
jau ir vadinamoj socialistų 
spaudoj apie ją daugiau ge
ra rašoma, negu bloga. Kai 
kurie ištikimiausi tai sro
vei žmonės rengia jai pa
gerbimo vakarėlius. O tai 
reiškia, visi pradedame su
tikti, kad jos čia buvimas 
yra naudingas.”

Kur randasi pragaras?.. 
Bruklyne.

Cicilistai, balšavikai ir 
laisvamaniai iki šiol neži
noję, kur randasi pragaras, 
labai nusidžiaugė perskaitę 
Bruklyne einančią laisvama 
nių tokią naujieną: 4

Mokinių kol kas 50. Baltgu- 
džiai pirmiau lankė rusų ir 
lenkų mokyklas.

Labas, ponas!
— Labas!
— Eikime Grand Strytu,

Reikia grūdinti, kitaip 
nebeliksią.

Šnekama, tavorščiai, kad 
čigonai naujagimius taip 
grūdina: maudo juos kartu 
karštame ir šaltame vande
nyje. Jei po tokio maudy
mo kūdikis lieka gyvas, tai 
jisai jau užgrūdintas cigo 
nas.

Lietuviškų balšavikų ko
misarai, Chicago ir Nevv 
Yorke, labai susirūpinę ra
vo tavorščių retėjimu. Kai 
Paleckis vyko į Maskvą 
parnešti Lietuvai Stalino 
saulę, tai balšavikai čia ply
šo džiaugsmu. Dabar rokun 
dos pasikeitė. Džiaugsmas 
nupuolė, ūpas nuslūgo ir 
balšavikų viršūnėje jau net 
šnekama, kad reikia išmis- 
ly ti balšavikų gi udinimo 
Dūdas, toks kaip čigonų ar 
panašus naujagimiams grū
dinti. Pirmiausia esą reik
tų grūdinti sklokininkai su 
drg. Leonu, nes bijoma, kad 
jie pirmieji neimtų temdin
ti Stalino saulės, kaip dar 
prieš kelis metus.

Teisėjas:— Esi išteisintas 
ir paleidžiamas.

Kaltininkas:— Atsipra
šau, kad bereikalingai truk
džiau.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukouis 
(Tęsinys)

Tačiau, nepaisant to, visi visuomet laiku susirenka 
į tėvų namus su savo vyrais, vaikais ir pažįstamais, kai 
tik ateina Velykų arba Kristaus gimimo šventės. Šito
mis iškilmingomis dienomis prie ilgų stalų susėda vis 
ne mažiau kaip kokios penkios dešimtys žmonių, o jų vi
dury atsisėda, kaip Biblijos laikų patrijarchai, tėvukas 
su savo žmona Mano senelis yra nepaprastas žmogus, 
kokių retai pasitaiko. Nuvažiuok su juo į kokį tiktai no
ri miestą, tai daugiausia po kokios penkiolikos minučių 
sutiksi žmogų, kurį jis būtinai užkabins “Mano mielas 
drauge,” kurį jis bus pažinęs dar “tokį visai mažytį” ir 
kuris, jei tik senelis norėtų, galėtų atsisėsti kad ir pa
čiam velniui ant ragų, nes jam už kažin kokią didelę 
pagalbą sakosi būsiąs skolingas “net ir po mirties."

Visi jį myli, nes jis moka, kaip žmonės sako, “žmo
gų pagerbti.” Moka su kiekvienu, kas jis bebūtų, — tur
tingas ar vargšas, — apsieiti lygiai bičiuliškai ir su pa 
garba: “Tau reikia ne šimto rublių, bet šimto draugų’ 
— tai yra jo mėgstamiausias posakis. Jo namas visuo
met stovi visiems atviras. Jis yra labai turtingas, bet 
nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų tvirtinti, kad jis 
bfitų tą turtą susikrovęs ne savo milžiniška energija, 
bet suktumais ar kokiais kitais būdais.

Jo tėvas, mirdamas, paliko visą savo turtą vyres
niajam broliui, laikydamasis principo, kad kapitalo ne
reikia niekuomet skaldyti į dalis. Tačiau vyresnis bro 
lis nušeimininkavo nuo koto per kelerius metus, o tuo1 
tarpu mano senelis, nors iš nieko buvo pradėjęs, po 20 Į 
metų jau turėjo vieną iš didžiausių Rusijoje mašinų 
fabriką. Jis visuomet iš ryto keliasi lygiai penktą valan 
dą ir per dieną dirba iš viso penkioliką valandų. Tiesa, 
tam savo darbe ir jis yra turėjęs daug įvairių nelaimių 
ir nepasisekimų, bet visuomet visas kliūtis nugalėdavo 
jo nuostabi energija ir darbštumas.

Darbininkai jį baisiai myli, o jis jais rūpinasi kaip 
tikras tėvas. Tik kiek blogesni santykiai yra tarp dar
bininkų ir jo vienintelio sūnaus, mano dėdės; tai suda
ro didžiausią diedukui rūpestį, nes jau nuo pernai me-1 
tų turėjo jam pavesti didesnę darbo dalį.. Jis jaučiasi jau 
silpnas ir žino, kad netrukus turės visiškai iš darbo pa 
sitraukti. Jis turi jau 81 metus amžiaus! Ir kaip tik šį 
kartą mes su širdgėla pajutome, kad jis vėl turėjo “ne
mažai pasiduoti.” Ištisas valandas jis sėdi atsilošęs kė
dėje ir rūpinasi savo anūkais. Man pasidarė nepaprastai 
graudu ir drauge gaila, kad šis didžiadvasis žmogus da
bar ėmė domėtis tokiais daiktais, kurie jam seniau at
rodė visai beverčiai ir tiesiog neegzistavo. Kai jį šian
dien Maša paprašė degtukų dėžutės, jis verksmingu bal
su atsakė:

— O, tu Dieve! Bet, Maša, juk tu jau vakar pasi
ėmei vieną dėžutę!

— Bet, Nikolai Nikolajevič! Juk aš kiekvieną dieną 
turiu užkurti 21 krosnį ir uždegti daug lempų! — atkir
to kambarinė.

— O, Dieve, Dieve! — atsiduso, palingavęs savo si
dabrinę galva, — kiek niekams išleidžiama pinigų, visai 
niekams!

Senelė buvo taip pat ne per geriausiai nusiteikusi. 
Mat, neseniai pražydo didelis, baltas kaktusas, — o tai 
esti labai retai, — todėl ji, būdama nepaprastai prieta
ringa, vis tiki, kad tai turi reikšti nelaimę ar net mirtį.

Aš nuėjau į močiutės kambarį ir apžiūrėjau tą jos 
baltai pražydusį kaktusą. Kaip čia buvo nepaprastai gra 
žu, tiesiog žavėjamai. Tos senos moters kambarys pano 
šus į koplyčią. Jame beveik visą sieną užima didžiulė 
ikona, prieš kurią smilksta daug alyvos lempelių.

\ B ’ r ” Gruodžio 25 d.
Kalėdos. Jau iš pat ryto “pagarbinti Kristaus” su

sirinko visa krūva vaikų. Jie savo plonais balseliais už
traukė seną giesmę apie tris karalius, atkeliavusius iš 
rytų šalies, ir mus nepaprastai prajuokino, nes, vietoj 
bažnytiškų žodžių “volchvy,” jie giedojo “volky,” taip, 
kad išėjo maždaug tokio turinio giesmė: Ir susirinko po 
žvaigžde vilkai. Iš visų bažnyčių susirinko giesmininkai 
ir iškilmingai užgiedojo Kalėdų himną.

Baigus giedoti, juos senelis pakvietė “užkąsti.” Ge
rai atsikrankštę ir kiek nedrąsiai palūkuriavę, taip pat 
pakumšterėję vieni kitus, vis dėlto galų gale išdrįso ir, 
nors vis dar atsikalbinėdami, priėjo arčiau, išgėrė kiek
vienas po stiklą “vodkos” ir susėdo prie Kalėdų stalo.

i(Bu« daugiau.^

DRAUGAS

KĄ MAČIAU IR GIRDĖJAU 
KELIAUDAMAS Į Š. AMERIKĄ

Kas atspariausias ištaulėjimui. - Kaip šveicoris 
išnešė ministerio cilinderį iš kambario. - 
Lietuvaites pavergia juodosios brazilu akys. - 
K; sako žydas apie bolševikus.

do gelžkelio linijas, ten la
bai dažnai žmones ištinka 
katastrofos.

— Kodėl brazilai neišdi-

(Tęsinys)
— Girdėjau, kad visi laik

raščiai ne brazilų kalba tu 
rėš nuo liepos 1 d. užsidary- 
ti. koks bus likimas tų laik- dfla' tokie ™°širdas?
raščių, kurie eina kitomis ~ Kad Jle neturi ku0 d1’ 
kalbomis džiuotis, viskas yra svetim-Į
- Sunku pasakyti kaip laučh* rankose' Jie tik turi'j

ten bus, gal kaip nors mes daugiausia, fazendas — u-
lietuviai katalikai ir traleri- kiu’’ akved«ai V™ irg>. 
me leisti savaitraštį “Svie- d^niausia, svetimtaučiai, 
są”, bet dabar negaliu nie- Pramon*je * prekyboje bra-
ko tikro pasakyti. zilai beveik nelošia Jokio3
- O ką darys vokiečiai s™rbes"ėa rolės, jie gyve-

. ., i-o na ta diena: kaft turi ulia-įr italai:
- Jie savo padarė. Savo: VOJa' kai neturi “ vS1 iešl:o 

dienraščius jau leidžia bra PaJamlJ šaitini° ir jie sako: 
žilų kalba, tik vieną kitą ži-1 “mŪ9» visa žem5' tegul ki 
nutę įdeda vokiečių ar italui “ dirH” Bet Pasta™°ju 
kalba. Jie daug laimėjo, nes, metu s' 8avo "es,statymą 
brazilai dabar vokiečių .lei-Į pradė->° reviduoti, nes pama-
džiamus brazilų kalba laik-; kad >le iS visur iS’

Xv. . i -a. įstumiami,rascius graibsto ir skaito ir, I
žinoma, kas be ko, vokiškus Š. m. balandžio 8 d. sėdau! 
pėdsakus palieka brazilo pro į amerikonų linijos laivą
te ir jausmuose. Šituo spau
dos įstatymu brazilų valdžia 
nieko nepasiekė, tik apsuk 
rūs vokiečiai laimėjo... Ir 
nuostabu, yra čia vokiečių 
vienuolių, kurie pabėgo iš 
Vokietijos, kai nacionalso- 
cializmas gerokai juos pas-

“Argentiną” ir apleidžiau 
Brazilijos krašto pasakišką 
gamtą. Ant denio laivo sto 
vedamas tariau mane paly- 
dėjusiems, kun. A. Arminui, 
F. Čemarkai ir dviem sese
rims pranciškietėms:

— Niekuomet nepamiršiu
paudė, o vis tik ir jie, ap-„ _ _ x. Jr J r gražios Brazilijos, nes čia
leidę savo tėvynę, reiškia

I

daug yra gražių lietuviškųjų 
perlų, kurie bus pažiba sta-simpatijas A. Hitleriui. Tai

matai, kokie dalykai dedasi^ant‘naują Lietm^ Nepri- 
mūs mieloj Brazilijoje.

Iš Sao Paulo dūmiau
klausomybės rūmą.

1
Santos uostą šauniu trauki
niu, užveža mus į aukštą 
kalną, kaip pažiūri į žemu- • dokumentus

2. Besišypsanti mergaitė, 
kuri tikrino mano

mą, taf šiurpas pereina peri Kai važiavau ispanų laivu . j . m feI . ,
visą kūną. Aš ir sakau F. “Cato de Kernos” į Brazi- P.Z Klases. ( įE
čemarkai, pas kurį gyvenau j nją _ laive buv0 pastebi- ^aU^daugia^a Visa ChlCOgO Yra Kviečiama Vykti '
Brazilijoje: i maa visur socialinis nelygu-! b žvdiška nublika Dau-

— Taigi, brazilai turi pui-Įmas nešvžira įr geroka ne-' • • pipfll a fi
- • ■ ® giausia važiavo is Pietų A- (v

merikos žydai, kurie prieš 
vienerius ar porą metų yra $

kius traukinius. i tvarka. Kai įlipau į ameri-
— Beveik visas brazilų kiečių laivą “Argentina” —

traukinių linijas turi savo visur švara, tvarka ir grei-: atvykę is Euroįs7’apsčia’i 
rankose anglai, elektra taip tas patarnavimas. Keleivių is Vokietijos. Tiesa, keliavo B 

laive buvo I klasėje - 270 keietag if biznierių iš Pietų 
ir turistų - 185, o laivo per- Amerikos j aiaurė9 Ameri. 
sonalas sudarė 401, taigi vi- ką kurie po kelerių ra5ne. 

venę katastrofą, o visgi šia so 856 žmonės. Kadangi ‘Ar-|gių v?, grjš j gavo namua 
linija nė vieną kartą nebu- gentines' laive visur mus ly- Kartą užkalbinu vieną ke. 
vo katastrofos, nes ją valdo dėjo švara ir tvarka, todėl ,eivį j. Rfo keliaujantį biz. 
anglai. Kur tik brazilai vai- nebuvo pastebima socialinio njo reikalaig j Ameriką pa.

rai mėnesių:

pat. Jei ši linija būtų brazi
lų žinioje, — mes ne vieną 
kartą jau būtumėm pergy

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:
"DRAUGA S"

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

— Kai buvau Vokietijoje, 
skaičiau jų laikraščiuose, 
kad simpatizuoja vokie- w 
čiams, kaip iš tikrųjų yra? įtj

— Brazilijos valdžia lai 
kosi neutralumo, vengia bet i 
kokių simpatijų ar antipa- M 
tijų reikšti anglams ar vo 'jg 
kiečiams.

Pietūs. Ateinu į valgomą 
jį, mane pasodina prie di
delio stalo, prie kurio sėdė 
jo keletas moterų ir vaikų, j; 
Vienas berniokas spokso į 
mane ir taria motinai pa- (j 
šnibždomis ispaniškai.

— Anas kunigas yra lie
tuvis.

Ateinu valgyti vakarienės, 
anoji moteris, kuriai sūnus 
pašnibždėjo į ausį apie ma
no lietuvybę, kreipiasi į ma
ne lietuviškai:

— Ar tėvelis nebūsi tik 
lietuvis?

(Bus daugiau)

5

LAIMINGAI BAIGĖS LĖKTUVO NUKRITIMAS

t Luaugas Acme telepnutu.

Skrinciant painformuotas, kad jo lėktuvo vienas ratas nusmukęs, vėliavininkas M. 
E. Tennes, 28 m. amž. Navai Reserve lakūnas iš Chicago, saugiai nuleido savo vairuo
jamą lėktuvą (viršuje) ant vandens, San Diego, Cal., prieplaukoje, kur jo nusileidi
mo laukė laivas su vadotojais. Lakūnas išvaduotas. x

nelygumo, .nebuvo tokios Storage battery išradėju kų Mokslo Draugijos, Briu- 
prarajos tarp I ir turistų yra Gaston Plante, Katali-, sėly, Belgijoj, narys, 
klasės, kaip kad ispanų lai-Į_______________________________-

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į MiMee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago
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Mūsų jaunieji
biznieriai

Šiandie norime arčiau su
pažindinti mūsų dienraščio 
skaitytojus su vienu iš mū 
sų jaunesniosios kartos pa 
sužymėjusių biznyje asmenų, 
kuris yra užsipelnęs nepa 
prastą pasitikėjimą ir se
nesniosios kartos. Tai Juo
zas M. Mozeris, sekretorius 
lietuvių finansinės įstaigot 
Keistuto Savings and Loan) 
Assoeiation, 3236 So. Hals
ted St.

Juozas Mozeris gimęs įyiO 
m. 18-toj kolonijoj, iš kur 
su tėvais persikėlė gyventi 
Ciceron, kur baigė Šv. An 
tano pradžios mokyklą, pas
kui lankė St. Bede Kolegi
ją, Peru, Illinois, ir De Paul 
University, kur mokinosi 
Accounting. Nuo 1933 metų 
jis dalyvauja savo dabarti
nėje komercinėje profesijo
je. Yra dirbęs didžiulėje fi
nansų įstaigoje mieste ir 
yra buvęs Šv. Antano “spul- 
kos” Ciceroje valdybos na
rys. 1939 m. jis Keistučio 
spulkos direktorių buvo pa
kviestas užimti sekretoriaus 
vietą. Toje bendrovėje jis 
iki šiol ir yra, išsidirbęs sau 
nepalyginamą rekordą parei
gų pildyme. Tai nebuvo leng
va užduotis ypač tais me
tais, kada visos spulkos gy
veno krizę. Ant raštininko 
pečių krito didžiausia parei
gų našta reikalų vedime.

Dirbdamas išvien su su 
maniais Keistučio “spulkos” 
direktoriais, J. Mozeris pri
sidėjo prie stebėtino rekor
do, kurį ši “spulka” turi įsi
gijus lietuvių tarpe. Tai yra 
viena stipriausių finansinių 
įstaigų Chicagoje. Jos tur
tas per du metu yra išaugęs 
nuo pusės milijono dolerių 
iki daugiau kaip milijoną 
dolerių. Keistučio “spulka” 
dabar neturi nei vienos nuo
savybės nešančios nuosto-

JUOZAS M. MOZERIS

lių! Ir prie šio rekordo pri
sidėjo J. Mozerio sumanus 
ir rūpestingas savo pareigų 
pildymas.

J. Mozeris yra vedęs Ka- 
tariną šeputytę, cicerietę, ir 
augina sūnų Dennis. Moze 
riai gyvena Bridgeporte ir 
priklauso prie Šv. Jurgio pa
rapijos, kur J. Mozeris ypa
tingai veiklus tos parapijos 
Švento Vardo draugijoje. Jis 
taipgi yra pirmininkas Lith- 
uanian Building Loan Lea- 
gue.

Juozas ir Domicėlė Moze- 
riai, Juozo tėvai, tebegyve
na Ciceroje. Jo brolis, kun. 
dr. Damazas Mozeris, vie-

——-------------
STANLEY GAVCUS

— Parduoda—

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

Perkrausiu Baldus. Vežioja Anicll-
KrelpkitAa prie

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wortli, III. Tel. Oak ljiwn

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

Įspūdingos Dominikono-Misijonieriaus Žvirblio'laupykite Vartotus 
Tėvelio Laidotuvės I Pašto Ženklus

Brooklyn, N. Y. — Geg. 8 ruošiančiam baigti misijas 
d. po iškilmingų mišių, gi- Šv. Kryžiaus par. bažnyčia- 
minių, draugų bei pažįsta- je Chicagoje.
mų pilnoj Apreiškimo baž- Laidotuvių dieną iškilmin 
nyčioje misijonieriaus K. gas (Dominikonų Rito bei 
Žvirblio mylimas tėvelis, apeigų) mišias giedojo ve- 
Antanas, palaidotas Šv. Tre- lionio sūnus prie to paties 
jybės kapinėse, kur karštą altoriaus, kur atnašavo 
nuoširdų žodį pasakė velio- džiaugsmingas primicijas 
nio sūnus, pirmasis lietuvis prieš 10 metų (birželio 21 
amerikonas Dominikonas, d., 1931). Diakonu buvo
Tėv. Kazimieras. Be velionio aukščiau minėtas kurso 
žmonos (Viktorijos Ališaus- draugas, Dominikonas Mon- 
kaitės), sūnaus Viktoro, ke- sinjoras M. O’Connor, o sub- 
turių dukterų (Elenos Že- diakonu kitas kurso drau
maitienės, Veronikos Krau- gas, Tėv. Urbonas Nagle, 
sienės, Stasės Venslovienės šv. Vardo Draugijos nacio- 
ir Adelės Žvirblytės), brolių nalinio žurnalo redaktorius 
Jurgio (su dukrele Maryte) ir pasižymėjęs dramos vei- 
iš Chester, Pa., ir Motiejaus, kalų “Barter,” “Catherine 
ir kitų giminių bei draugų, the Valiant,” “Savanarola” 
dalyvavo ir Tėv. Kazimiero kūrėjas. Be to, vyresniuoju 
kurso draugas, Monsinjoras akolytu (t. y. patarnautoju) 
Mykolas O’Connor (tik per- buvo ilgametis draugas aukš 
nai grįžęs iš Kinijos, kur bu čiau minėtas Tėv. Pranas E. 
vo Amerikiečių Dominikonų Yonkus, o jaunesniuoju ako- 
vedamų Misijų Viršininkas, lytu Tėv. D. Enright, prieš 
(Apaštališkas Prefektas) ir 10 metų buvęs subdiakonu 

Dominikonas Misijonierius Tėv. Žvirblio primicijose toj
Tėv. Pranas E. Yonkus, nuo pačioje Apreiškimo 
1923 m. kartu mokęsis pas čioje.

bažny-

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

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

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

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

■ 11 ■ •s
Anselm, ir lietuvaitė sesuo 
M. Kazimiera, abi iš Amity- 
ville, L. I.; Dominikonės se
serys M. Generosa, Nicodė- 
ma, Antonella, ir kitos iš 
Apreiškimo vienuolyno, 
Brooklyne; Pranciškietės se
serys Urboną ir Kristina iš 
Šv. Jurgio parap. So. Brook-

nintėlis jaunų kunigų įgi- TT; Dominikonus su Tėv. Sanktuarijoj dar dalyva-!lyn; (i namus pasimelsti bu 
jęs daktarato laipsnį, dabar žvirbliu> o nuo 1933 m. Lie- VQ; Dominikonai» Tėv. P. G“c”’z'
eina aukštus mokslus Kata
likų Universitete, Washing- 
tone. Jo sesuo, Gertrude, mo
kinasi Rosary Kolegijoje, 
River Forest, III.

Jis, būdamas pats jaunas,

tuvoj ir Amerikoj pasišven. Nash_ „ y s yjn
tęs Lietuvos Dominikonų . „ ,* cento Ferrerio vienuolyne
provincijos reikalams. ,r J sub-pnoras, ir Tėvai Shan

A. a. Antanas mirė savo non ir Durbin iš to paties
namuose, 307 Wyona Street, vienuolyno; Tėvai M. Hef- 
Brooklyne, geg. 4 d. rytą, fernan ir B. Schneider iš

su ypatingu įdomumu seka1 aprūpintas Šv. Sakramen- N. Y. Šv. Kotrynos Siene-
Amerikos lietuvių jaunimo 
veikimą. Ir nors gyvenimo
ir darbo aplinkybės nelei- j lionis Amerikoj išgyveno

tais kun. Antano Petrausko, tęs vienuolyno; Apreiškimo 
Apreiškimo par. vikaro. Ve- parap. klebonas kun. N. Pa-

vo atvykusios Sesuo Nico- 
dėma, O.P., ir Pranciškietės 
seserys: Felicia iš Pittsbur
gho, M. Jerome iš Elizabeth, 
N. J., sesuo Klarisa iš South 
Brooklyno). Taip pat ir šv. 
Jurgio parap. klebonas kun. 
Kaz. Paulonis, ir malonūs 
prieteliai, Apreiškimo Baž
nyčios vargonininkas Jonas 
Jankus su žmona; ir buvusi

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
|Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu

FED and:
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

lVINGS
Under U S. Goyt. Supcrvision

Shore Acčounts
20/ ON SAVINOS 

/O£ INVESTMENTS
Current Rote

..............................................................................

■ABT, XI9. LAIDOTUVIŲ DZUKTOUAI
KELNER - PRUZIN

**rianslaa Patarnavimai — Moterį* patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsiį Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
□ r

’ \
;,. <<« , i

T" '^1

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

džia jam tiek dalyvauti jau
nimo veikime, kiek jis norė
tų, jis tuo labiau teikia sa
vo moralę ir medžiaginę pa
ramą tam veikimui. J. Mo
zerio įsitikinimu, lietuvių 
jaunimo šaknys dar sveikos, 
nors dažnai augantį tą jau
nimo medį apsupa ir iškrei
pia iš tiesaus augimo smau
giančios, svetimų augalų 
virkščios.

J. Mozerio manymu, arti
moje ateityje turės įvykti 
didelių atmainų jaunime lie
tuvių visuomeninio gyveni
mo ir veikimo atžvilgiu. Pa
ties gyvenimo aplinkybės to 
reikalauja. Tas jaunimo gy
vesnis dalyvavimas bus pa
grįstas daugiau lietuvišku
mo ir mažiau sroviniais prin 
cipais. Jaunimas su giliu dė
kingumu žiūri į senesniosios 
kartos paliktą jam kultūri-; 
nį, patriotinį, organizuotinį 
ir medžiaginį turtą. Jam be 
lieka, bendromis jėgomis su 
sijungus, surasti būdus kaip 
tinkamai tą testameiltą su
naudoti.

Paviršutinės lietuviškumo 
formos, evoliucijos, ar ge
riau sakant, amerikonizmo

virš 36 metus. Liūdna žinia 
buvo svainio Vinco Žemai 
čio pranešta telefonu Tėv. 
Kazimierui, tuo laiku besi-

pasėkoje, jau yra žymiai pa
sikeitusios per pereitus 25 
metus. Per ateinančius 10 
metų jos dar daugiau pasi
keis.

Belieka mūsų jaunimui su
krusti ir duoti tam lietuviš
kumui išsivystyti praktiško
je formoje, be tų neaišku 
mų ir tos drąsos stokos, ku
rie jį dabar charakterizuo
ja.

Tokios, bendrai, nuomo
nės J. Mozeris yra apie mū
sų Amerikos lietuvių jauni
mą, kurio vienetą jis di
džiuojasi save skaityti.

E.J.K.

kalnis, kuris jautrų ir nuo , v. , „ .. ((T., ilgametė Karalienės Angelųširdų žodį pasakė po Libe- b ®
„ . mokyklos mokytoja Gracera, pabrėždamas a. a. para- J J J

........ . , , ,, V. Delaney, is Jamaica, L. I.pijiecio Antano kuklumą, ...
didelę meilę Dievui ir tėvy-Į iškilmingų mišių, už
nei Lietuvai, išleisdamas ga karsto išsirikiavę Baltieji.
bų sūnelį darbuotis besiku
riančioj tėvynėj, iš kurios, 
(Sovietų Rusijos negailes
tingiems maskoliams ten už 
ėjus), Dievo maloningoji Ap 
vaizda išvedė Amerikon (per 
nai birž. 10 d.) suteikti a. a. 
tėveliui paskutinį dvasinį pa 
tarnavimą; kun. J. Aleksiū- 
nas, Karalienės Angelų pa
rap. klebonas; kun. P. Lekė- 
šis iš Maspetho, ir Apreiški
mo par. kunigai vikarai An
tanas Petrauskas ir Bronius 
Kruzas.

Laidotuvių mišiose taip 
pat dalyvavo gerb. Domini- 
konių Viršininkė, Motina

Tėvai Dominikonai, apsivil
kę juodom kapom (t. y. ap
siaustais) ir juodais kapi
šonais iškilmingai atgiedojo 
gregorijoniška gaida “Libe- 
ra” maldas, o po to, Tėv. 
Kazimieras perskaitė mišių 
sąrašą.

Po “In Paradisum” ir 
“Ego sum” su “Benedictus,” 
kūnas išlydėtas iš bažny
čios.

Marąuisas, garinio inži
no išradėjas, buvo gilaus ti
kėjimo vyras.

K.

ĮM

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
Radto Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytais, 

1S Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

ITIARCDTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIU
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

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

WHFC-I45O kil.

KASPARAS KASPARCNAS
Mirė Gegužės 17 d., 1941, 6:30 vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Krikinavos parap., Petriš- 
kiu kaime. Amerikoje ifigyyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterj Kotryną (po tėvais Rn- 
pytę), dukterj Monika: sūnų Algirdą; pusseserę Viktoriją 
Zukienę; pusbroli Augustina Zigmontaitj; ir ousbroii Joną 
Marozą; o Melrose Perk oaliko 3 pusseseres: Pranciška Ba
cevičienę, Kotryną Kisielienę. Adelę Daubarienę, dėdienę 
Kiaunienę ir pusbroli Mykolą žalkevičių, Ir jų šeimas; Wilkes- 
Barre, Pa.: 3 pusbrolius ir 3 pusseseres ir ju šeimas ir daug 
švogerių ir švogerkų Amerikoje, o Lietuvoje paliko motiną 
Agnieška; 2 seseris Ciciliją ir Barborą ir jų šeimas ir daug 
kitu pažjstamų ir draugų.

Kūnas pašarvotas namuose 3158 So. Union Avė. Tel. Vic
tory 2567.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, Geg. 21 d., 1941, iš namų 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas i šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė. Sūnus. Motina, Seserys. Pussese- 
rys, Pusbroliai, Dėdienė, ftvogerlal. Avogerkos ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

P. J. RIDIKAS 
8354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SfrNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270
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Antradienis, geg. 20 d. 19-11

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Labdarių ūkis - ' DLK Gedimino sukak-
senelių viltis į ties Komiteto ir Fede

racijos apskr.Amerikoje katalikiškos or 
ganizacijos daug yra nuvei
kusios naudingų darbų savo JĮ|Jjfj|)|( 
tautos gerovei. Vienas to
kių darbų — labdarių ūkis 
Jeigu reikėtų viską apie lab

Ketvirtadienį, gegužės 22 
d., 8 vai. vakare, Aušros

darių ūkį aprašyti išeitų la- ^artų parapijos mokykloj 
bai ilgas rašinys. Į ivYks DLK Gedimino 600

Am. Jung. Valstybės šian- m- sukakties minėjimo ko- 
dien vadinamos apsigynimo mitcto ir sykiu Federacijos 
šalim. Ekonomistai yra pa-J Chicago apskrities susirin- 
reiškę, kad A. J. V. kasdien;kimas- Susirinkime bus iš- 
išleidžia $48,000,000 apsigy-1 klausytas pranešimas iš bu- 
nimui. Kyla klausimas, kaip vusio vakaro,_ taip gi svar- 
ilgai mūsų tauta galės tu- stoina aktualūs reikalai. Ku 
rėti tokių milžiniškų išlai- r*e ^ar n®ra grąžinę buvu- 
dų apsigynimui? Prie ko si_° vakaro bilietl*’ Pašomi 
reikia Am. lietuviams ruoš- būtinai tai padaryti prieš 
tis?' Lietuviai yra išmokę susirinkimą. Komisijos vai- 
taupyti uždirbtus dolerius. dyba turi paruošti raportą.
Iš sutaupytų pinigų pasida
ro tautos ir pavienio asmens 
turtas. Bet kyla klausimas.1 
kur dėti tuos pinigus?

Daug lietuvių Amerikoje 
buvo labai turtingi. Niekas: 
negalėjo sakyti, kad žymūs 
lietuviai biznieriai sulauks 
vargo senatvėje. :

Apskričio pirm.

DRAUGAS 7

KAN E SETS BIG TEN RECORD FOR HALE MILE

With lašt lap burst of speed, Campbell Kane of Indiana (3rd from right) nosed out 
Warren Breidenbach of Michigan (right) to win half mile event of Big Ten track 
meet, Minneapolis, Minn., with meet record time of 1:51.3. Indiana won the meet title 
ending Michigan’s f our year reign.

Iš Moterų Sąjungos 
21 kuopos 25 metų 
jubiliejaus bankieto

A. Nedvaraitė išteka 
už St. Linkšo

Marąuette Park. — žino 
mos visuomenės veikėjos ir- Town of i^ke. _ Moterų
ARD centro valdybos narės Sąjungos 21 kuopa savo 25 
Elenos Nedvarienės ir biz- metų gyvavimo sukaktį mi- /

Depresijai užėjus, žlugo nierio Jono Nedvaro jauniau1 n^j0 balandžio 27 d. dvasi- 
sutaupytas turtas kaip sek- šia duktė Adelė netrukus ne pUota ryte bažnyčioje ir 
mingo biznieriaus, taip ir, bus Linkšienė. Tąja proga gauniu bankietų vakare pa- 
profesijonalo. , jos motinos namuos, 26531 rapįjos salėj.

Šiandien lietuviai Ameri- 72nd St., geg. 14 d. su-i Bažnyčioj altoriai tą die- 
koje vėl būdavo ja ne vien renSta hridal shower ku- buvo papuošti sidabro gė- 
biznį, bet ir idealus ateičiai. ^ame sudovanota tiek gra- igmįs Mišios buvo su asis- 
Labdarių Sąjunga yra vie-'^ų ir brangių dovanų, kad ta Misijonierius kun. Žvirb- 
na tų organizacijų, kuri per- galima užpildyt visą namą. > yg pagakg dienai pritaikin- 
mato lietuvių ateities liki-1 busimoji uošvė Linkšie- pamokslą. Per mišias gie-
mą šioje šalyje. Ji įsigijo 
250 akrų žemės, gražioj vie-!

nė įteikė savo sūnaus būsi-| 
mai žmonai $100.00 “cash’

t6j ir stato seneliams prieg- Vestuvės įvyks birželio 8 
laudą. Tai vienas naudin- d., 3 vai. po pietų, Visų 
giausin dalykų, ką ši orga- šventųjų bažnyčioje, Rose-
nizacija yra sumanius.

Kiekvienas mūsų žinom, 
kad susilauksim senatvės. 
Žmogui sulaukusiam senat
vės gyvenimas yra daug nuo

land, kur jaunas Steve Link- 
ša gimė ir augo ir kur jo tė-.

kurie dar nepriklausot prie 
klubo, ši organizacija jau

krautuvės daug gerų žinių 
apie 25 metinį išpardavimą, 

daug pasidarbavo lietuvių kur yra progos kiekvienam 
gerovei. O jei visi priklau- pasipirkti įvairių namams 
sys, be abejonės, dar dau- reikmenų už sumažintas kai- 
giau galės nuveikti. Ir mūsų nas. Rap
klebonas kun. Ig. Albavičius ----------------------------------------
žadėjo dalyvauti šiame su-j GUIKITE -DRAUGĄ- 
sirinkime.

A. F. Pocius, pirm. CLASSIFIED

D. L. K. Vytauto draugi
ja laikys mėnesinį susirin
kimą gegužės 20 d., 7:30 v. 
v., Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj.

P. K., sekr.

Radio

PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 

ką Jūs turite?
2 nauji mūriniui namai po 4 ir 

» kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų, dieną. Randasi 
gražioj vietoj pried Marųuette Park, 
3007 ir 3011 West 7lst St.

Taipgi statom naujus namus ir 
taisom senus aut lengvų išmokėji
mų. Apskaitliavimas veltui.

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

CHAKI.ES P. SUROMSKIS CO., 
U92I So. Avc.

Tel. lt E Public 3713 
Vakarais l’KOspeet 1111

KI.IKAI.INGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko. 
AtsiSaukite 7-tą vai. ryte į 329 W.
ISth St. — Mr. Wilkln; ir 3919 
Sclnibcrt St. — Mr. Ebeit.

sielą. |
Ruošiant šį jubiliejų daug 

pasidarbavo pirm. J. Čepu
lienė, M. Sudeikienė, Norkie
nė ir visa komisija. Visoms
nuoširdžiai ačiū.

Sąjungietė 
Nuo redakcijos: Kadangi

brauskas labai pageidauja

“Gimnazistės”, graži muzika,
“Keista žmona”, juokai,
Uršulytė, įdomybės,
pranešimai ir t.t. I------------------- » --------

REIKALINGA TA.RN.UTft
Praleidimui smagios ir į- ItcikaliiiKii’ mergina abelnain namų 

° darbui. Turi būti prityrutn. Nereikia
domios valandėlės, patartina .Skalbti Turės atskirą kąmbarj ir 

r : vonią, saukite: MIDvvay (l.ihfl.
užstatyti savo radio šiandie_________________________

PAIEŠKOMA
I’aieftkau Elzbietos Karpavičiūtės, po

7 valandą vakare ant sto
ir tikisi, kad gerb. atstovai .. • -n i------ s ,, ,-” ties WGES ir pasiklausyti 'vyru Jucevičiene, paeinančios iš Lu-bei atstovės kreips dėmesio.. _ , „ ., „ kės parapijos. Girdėjau, ka<l jos vy-r Peoples Fumiture Co. regi-'ras miręs. Yra labai svarbus rcika-
ir gausiai suvažiuos į susi 
rinkimą.

Sekretorė Jakštaitė

Peoples
liarės antradienio 
mos. Dainuos 
duetas, bus smagi muzika,

las. Atsišaukite į; Emiliją Mitehell 
prOgrčL- (KiiU<-vi(iūlė). 4307 S. Kedzie Avė., 

_. . . I Chicago, Illinois.
Gimnazisčių _________________________

Cicero. — Šv. Antano Pa-
A ... x . .'rap. Namų Savininkų kluboImta, dėl to dedame žymiai, . . . . . ,l susirinkimas įvyks gegužessutrumpinę. Korespondenci-, ,.... . 21 d., 8 vai. vak., parapijosjas apie įvykius reikia ra-j

šyti tuojau. Kitaip jos lieka • ‘ .. , i7 .. .. . i Šis klubas yra patiekęsniekam neįdomios. i ■ , ,, , . ,miesto valdybai daug reika
lavimų kas link šviesų ir ki
tų kolonijai reikalingų pa
gerinimų. Miesto valdyba ne 

Marijonų Bendradarbių tik žadėjo vykinti mūs klū- 
Chicagos apskrities susirin- bo reikalavimus, bet ir at-

korespondencija labai suvė-

Susirinkimai
dojo rinktinės sąjungietės:
Jurgaitė, Bartkaitė, Navic- kimas įvyks gegužės 21 d., stovą atsiųsti susirinkiman. 
kieno; šatūnienė. Pamaldos Aušros Vartų parapijos mo- Tad, ,yisi ateikite. Turėsite 
darė didelio įspūdžio į susi-'ky klos kambary tuoj po ge- progos pasikalbėti apie tak- 
rinkusius tą valandą bažny- gužinių pamaldų. Malonūs sus ir kitus svarbius daly 
čioje. visų Chicagos kolonijų sky- kus.

rių, ir tų, kur jų dar nesi
randa, atstovai bei atstovės 
nuoširdžiai prašomi kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti,

Vakare į bankietą atsilan-
vai ir plati giminė tebegy-j kė daug žmonių. Valgiai bu-
vena. i vo skaniai paruošti pirm. J.

a^^i- 1 Čepulienės, M. SudeikienėsJaunosios Adeles vyrės- ... .. . . ... .v . . į įr jn na^elbininkiu Procrra- nes didelis darbas, būtent,bodesms, ypač tiems, kurie moji sesuo, Stella Nedvar,: D ogra 1
gyvena mieste. Mieste gy-' s.aUgė grįš iš California! mą ved5 pirra- X Čepulienė, metinis išvažiavimas ne per 
.....------ --- ------- - negauna kur dideliu pasisekimu dar-1 Kuopos o'-Kantzatorėa M. toli. Kad gera. pasiruošti irKuopos organizatorės

Brenzaitė, M. Petrošienė ir sėkmingai pravesti, būtų la 
visa Chicago apskrities vai- hai gražu, kad visos koloni- 
dyba papuoštos sidabrinėm jos taip svarbiu reikalu an
gelėm. Į sirūpintų ir dalyvautų. Gerb.

Bankieto programą išpilu dvasios vadas, kuu. J. Dam-
ir trumpina žmoeaus evve-1 Ve_stuvių puota *vyks sve; dė sąjungiečių choras, veda- 
., i tamej prie 69th St. ir West mas O. Metrikienės, S. Jūr

ėm Avė. Rap. gaitė, J. ir O. Norkai, N.
Šatūnienė ir svečias Sabo-

vendamas žmogus 
tyro oro, nemato gamtos, 
negirdi paukščių čiulbėjimo.

buojas Hollywoode, ligoni
nėj, kad asistuot savo sesu-

Girdi vien gatvėkarių, au- tei, kaipo “maid of honor” 
tomobiliu ir dirbtuvių triukš- jos vestuvėse, 
mą, kuris yra kenksmingas

mmą.

Jei šiandie vienas, kitas
iš mūs turime tūkstantį, ki
tą ir galvojame, kad tos su- 
taupos aprūpins mus senat
vėje, neužmirškime, kad A- 
merika praleidžia $48,000,- 
PJO į dieną savęs apsigyni
mui. Kaip ilgai galės mūsų

Vieša padėka
Roseiand. — šiuomi ARD

tauta gyvuoti su tokiomis vajaus vakarienei vienuoly- 
milžiniškomis išlaidomis? B-1 no naudai. Taipgi dėkojam 
konomistai daro išvadas, visiems, kurie atsilankė 
kad po šio karo įvyks dide- parėmė Šį vakarą, 
lė “inflation”,. arba pinigų
vertės nukritimas. Jeigu 
taip įvyks, mūsų tūkstantis 
paliks mažavertis, bet tokia 
įstaiga, kaip labdarių ūkis, 
niekados nesumažės. Augs 
daržovės ir vaisiai, augs 
kviečiai ir kiekvienas sene 
lis bus pavalgęs ir linksmai 
praleis baigiančias dienas 
šiame pasaulyje. Lai labda- į 
rių ūkis auga ir bujoja! Lai 
žmonių pasitikėjimas ir pa
rama plaukia be sustojimo 
J tą senatvės aprūpinimo 
šaltinį!

Adv. Charles P. Kai

Pasirodykim, kad esam 
organizuoti. Ateikite ir tie,

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

nis. Pianu akompanavo L. 
Sabonienė ir O. Metrikienė. 
Kalbas pasakė visa eilė kal-

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mo* rūpios su ino- 
dernlflkomia užlaido
mis ir Holljrwood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

N. KANTER, Sav.

BveHoJame 
po »i-<ą 
Cbicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

4 kuopa dėkoja visiems biz- bėtojų iš dvasiškijos ir są- 
nieriams ir paprastiems žmo jungos veikėjų. Dalį prog- 
nėms, roselandiečiams ir iš ramos išpildė ir mokyklos 
toliau, už aukas, suteiktas vaikai, seserų mokytojų spe

cialiai priruošti.
Baigiant programą pra-1 

ir nešta, kad mirė kleb. kun? 
A. Skripka, tad sustota va-1 

Pirmininkė ARD 4 kuopos landėlei ir pasimelsta už jo

SICK, NERVOUS 
CRANKYK?

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’9 
Vegetable Compound Is 
Real “Woman’sFriend”I
Rome vrofnen miffrr nry.re monthly 
pnin (crnmpu, bArkurhe, heniliirhe) dile 
to femnle fnnctionnl dlsordrni while 
other'A nrrrr. tend to heroine npnet and 
they get erom, reatlem and moody.
1 So Afhy not take I.ydla F, Pinkliam'* 
Vegetahle Compound made r.nMiallii 
to help tlred. run-down, nervoua wom- 
en to go .mitine thru "dlfflrult daya." 
Plnkham'a Compound erntalna no opi- 
ataa or haldt-formlne Ingredlenta. It

la made from natnrv’a own heneflrtat 
roota and herbą —each wlth Ita uwn 
tprriai purpiate to HELP WOMEN.

Famoua foroverdflyeera -Pinkham'e 
Comnound ia the heat Itnoim end ona 
of the tanai tfff.oUrt "troman'a" tanios 
obtalnabla, Try UI ,

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

Res.: - ENGlevvood 584®

PIRM NEGU PI RASITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAI SIAS PAVIRINSIMI. 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

I^lnaniniojamo namų pantatymąar 
pataisymą — Nieko ImokSti — 3 
motai lAmokčtl — Apkalnavlman 
dykai.

I.ictiivl.a Pardavčjaa
Stanley Lfltvinaa — VivVJai

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Tūkstantį kartų geriau 
“Dėdė” Vaitekūnas, juokai,! garbingai mirti, negu vieną 
Uršulytė ir 1.1. O iš Peoples sekundę niekšu būti.

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47,h St

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

VVOLK STUDIO
1945 Weii 35* Street

coMplfte • •
ADVANCrO PHOTOT.KAPHY

■_owbst possiBtfc PRIVES• ~ • 7' . -•
PH0WR L4F4TRTTE 2Al3

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

JT

WHOL£SALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR- 
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RUGS — RADIOS — KE- 
FR1GEKATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AB NattonaUr Advertlaed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

II. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

d

Nauja Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CHAKI.ES


1

B' DRSTJOAB Antradienis, geg. 20 d , 1941

125,000 asmenų dalyvavo
"I Am An American Day” iškilmėse

Didingos buvo patrijoti- j U. S. saugumo viršininkas 
nės iškilmės Soldier Field, William S. Knudsen, katali- 
Grant parke, sekmadienį kų kun. Martin J. Nealis ir 
minint “I Am An Ameri- kiti žymieji patrijotai. Jų 
can” (Esu Amerikietis) grupėje buvo ir Lietuvos 
dieną. Dalyvavo apie 125,000 prezidentas A. Smetona, 
asmenų, kurių žymiai daliai Kalbėta daugiausia apie 
nebuvo vietos milžiniškam Į patriotizmą, ištikimybę ša-
stadijone. . ... I liai ir aPie šalies Pasiruoši-

šauniai Pagerbti nauji Pi- apsaUgaį. Buvo sveiki- 
narni naturalizuoti ir čiagi- 
miai 21 m. amžiaus sulaukę 
piliečiai ir pilietės.

“I Am An American Day” 
minėjimas nesibaigė sekma
dienio iškilmėmis. Kai ku
riose miesto bendruomenėse 
diena minima šiandien, bus 
minima rytoj ir dar ketvir
tadienį. Įvyks patrijotiniai 
susirinkimai sveikinti nau
jus piliečius ir pilietes. Bus 
pasisakyta ištikimai tarnau
ti šaliai ir visomis priemo
nėmis ginti demokratiją.

Įiečiai. Ir ne tik Chicagoj, 
bet visoj šaly. “I Am An 
American Day” buvo pa
skelbta paties prezidento 
Roosevelto ir minėjimui 
skirta gegužės 18 diena.

Chicagoj šiose patrijoti- 
nėse iškilmėse gausingai da
lyvavo įvairių tautybių gru
pės. Jos parūpino muziką ir 
chorus, kurių dainomis ame 
rikiečiai nepaprastai gėrė
josi.

Kalbėjo gubernatorius 
Green, miesto mayoras Kel
ly, iš Washingtono atvykęs

Chicagos mayoras Kelly
paskelbė Vėliavos savaitę

Chicago miesto mayoras vaitę ir nurodau, kad tos
E. J. Kelly paskelbė Vėlia- j savaitės laikotarpiu J. A. 
vos Savaitę birželio 8 iki 14 Valstybių Vėliava būtų iš- 
dienos. Paskelbimu mayoras kelta ant visų miesto namų 
pareiškia: j ir vežimų; be to, kviečiu

Kadangi šiomis pasaulio: chicaSos gyventojus per tą 
sąmyšio dienomis niekadėjiš laikotarpi iškelti Vėlia-
kos jėgos ir įtakos suskato v« sav0 namų’ biznio 

vietų ir kitų įstaigų, taip 
pat ant savo karų, surengti 
vėliavinius paradus ir vaik
štynes ir tuo būdu pagerbti 
mūsų brangų ir garbingąjį 
šalies Papartį ir jam, kaip 
ir mūsų brangintinoms de
mokratijos institucijos pa
reikšti savo giliąją ištiki
mybę.

diskredituoti ir sunaikinti 
idealus ir institucijas, ku
rias simbolizuoja mūsų Ša
lies Vėliava, visi ištikimie
ji amerikiečiai turi į tai at
sakyti Vėliavos, mūsų teisių 
ir laisvių emblemos, iškėli
mu ir pagerbimu; ir

Kadangi, tai atsiekti J. A.
Valstybių Vėliavos sąjunga 
paskyrė birželio 8 iki 14 d. 
perijodą Vėliavos Savaitę, Policija areštavo tris bran 
kurios dienomis tautinė em- genybių plėšikų gaujos na- 
blema visos šalies miestuo- rius. Ši gauja Chicagoj tu
sę ir miesteliuose patrijoti- rėjo savo vyriausiąją buvei- 
niais susibūrimais ir kito- nę. Jos nariai užsiėmė plė- 
mis pramogomis bus pa- Šimais be Chicagos dar ir 
gerbta; kituose miestuose.

Dėl to skelbiu 1941 m. bir Kitų miestų policija talki- 
želio 8 iki 14 d. Vėliavos Sa- ninkauja Chicagos policijai

LAIVAS GREITAI PASTATYTAS

("n-aucas" Acme telpphoto’

mu
X Mūsų reporterio pasi

kalbėjimas su prez. A. Sme
tona bus įdėtas rytoj. Tame 
pasikalbėjime prez. Smeto
na iškelia praeities paslap
tis. Pasakoja apie lenkų ul
timatumą, bolševikų okupa
ciją ir t.t.

X Dain. Eleanora Kandra-
taitė, Mundelein kolegijos 
studentė, puikiai išpildė “In 
Vienna Woods” (Strauso) 
tos kolegijos observatorijos 
dedikacijos programoj, pra
eitą sekmadienį. Jai pianu

U. S. naujas karo laivas Washington, 35,000 tonų, įleidžiamas į vandenį Philadel- akOmpanavo Lucaitytė. 
phijoje. Šis laivas pastatytas anksčiau, negu buvo numatyta.

X “ Draugo” redakcijai 
prisiųsta iškarpų iš Phila
delphia, Pa., lenkų laikraš
čių, kuriuose įdėta mirusio 
kun. Ig. Zimblio atvaizdas 
ir velionio gyvenimo aprašy
mas.

X Dr. A. Lauraitis, pla
čiai žinomas dantistas, ga
vo laišką savo sūnaus Law- 
rence, kuriame praneša, kad 
jisai yra paskirtas vadovau
ti 1,400 kadetų lakūnų. Tuo 
būdu jisai gavo aukštą Re- 
giment Commander laipsnį 
Jaunas, gabus lakūnas dar
buojasi aviacijos stovyklose 
Floridoj.

X M. ir M. Jasnauskų, se
nų West Side gyventojų ta
verno biznį perėmus vesti 
augintinė Fidelia su savo 
vyru Norkum praeitą šešta-

X ŠV. Jurgio parapijos dien’ ir 3ekmadie"i turėjo 
piknikas praeitą sekmadienį grand Head

Didėja bepročių 
skaičius lllinoise

Elgin State ligoninės vir
šininkas dr. Charles F. Read 
pareiškia, kad Illinois val
stybėje didėja bepročių skai 
čius ir valstybė turi rūpin
tis naujomis jiems patalpo
mis. Sako, reikalinga nauja 
ligoninė.

Per 50 metų Illinoiso gy
ventojų skaičius padvigubė
jo, sako dr. Read, o bepro
čių skaičius net aštuonis 
kartus padaugėjo. Šiandie 
turima apie 32,000 bepročių.

Anot jo, silpnapročių (da
linai, arba lengvai protlige 
sergančiųjų) priėmimas į 
valstybės įstaigas turėtų būt 
suvaržytas. Daug tos rūšies 
žmonių turėtų būti slaugo
mi namie.

Iškeltas aikštėn 
mėlynasis įstatymas

Iškeltas aikštėn Illinoiso 
vadinamas mėlynasis 1874 
metų įstatymas, kuriuo už
drausta žmonėms sekmadie 
niais dirbti nebūtinus ko
kius darbus, arba prekiauti. 
Šis įstatymas buvo užmirš
tas, nevykdomas ir niekam 
nežinomas.

Oak Parko autoritetai įs
tatymą atrado pakilę kovo
ti prieš vieną kepyklą, ku
riai norėta uždrausti duonos 
pardavimą sekmadieniais.

Už ginklavimosi 
pagreitinimą

J. A. Valstybių Office of 
Production Management ko- 
direktorius William S. Knud 
šen sekmadienį kalbėjo Sol
dier Field minint “I Am An 
American” dieną.

Jis ragino amerikiečius 
kas kuo gali prisidėti prie 
šalies saugumo stiprinimo 
— skuboto įsiginklavimo.
Sakė visas pasaulis žiūri į 
Amerikos žygius ginti demo
kratiją. Visi meldžiasi, kad
Amerikai pavyktų kuo vei- Kova sukelta, kai kepyklos 
kiau įsiginkluoti ir padėti savininkai patraukti tieson 
nusukti sprandą totalitari- įr teismo nubausti už suk- 
niams diktatoriams, pakilu- tybes duonos atsvėrime, 
siems pavergti visas Euro- j Policija, remdamosi atras 
pos tautas, kurių daugumą tu įstatymu, šį sekmadienį 
jau pavergė. Tos tautos no- areštavo kepyklos krautu-

Rengiasi Kapų Puošimo 
dienai

Chicagoje rūpestingai ren
giamasi prie Kapų Puošimo 
(Memorial Day) dienos, ge
gužės 30 d., tikslu pagerbti 
karuose žuvusius amerikie
čius didvyrius.

Prie šios dienos iškilmių 
prisijungia įvairių tautybių 
patrijotinės ir karo vetera
nų organizacijos.

ri išsilaisvinti ir gyventi sa
vitu gyvenimu. Amerika tu
ri joms padėti atgauti lais
vę ir nepriklausomybę.

vės manadžerio 
Mrs. Mary Jack.

asistentę

^Itčhmš

pavyko taip, kaip nesitikė
ta. Tik vienas dalykas ap-’ 
gailėtinas, tai CYO rinktinė 
pralaimėjo L. Vyčių 36 kuo
pai.

X Labdarių ūky praūžusi 
audra padarė didelių nuos
tolių: sulankstė vandentrau
kio majaką, sugadino kele
tą stogų ir išlaužė daug me
džių. Piknikų vieta daro 
liūdną įspūdį.

X M. Brenzaitė, ledo įmo
nės savininkė, praeitą sek
madienį į ARD seimą atve
žė visą “banką” (kiaulytės 
pavidale) ir įteikė vienuoly
no viršininkei. “Bankoj” bu
vo sutaupyta virš $100.

X Labdarių kuopos viso
se kolonijose smarkiai ruo
šias prie Kapų Puošimo die
nos ir metinio pikniko Vy
tauto parke.

Inn. dabar vienas gražiau
sių West Side.

X DKK nariams primena
ma, kad susirinkimas įvyks 
“Draugo” redakcijoj gegu
žės 29 d. Atskiri kvietimai 
nebus siunčiami. Visi pra
šomi dalyvauti. Labai svar
bu.

X “Muzikos Žinių” nume
ris gegužės mėnesio išėjo y- 
patingai turiningas straips
niais apie muziką ir žinio
mis iš chorų gyvenimo ir 
veikimo. Įdėta ir keletas at
vaizdų.

X Šv. Kryžiaus, Šv. Juo
zapo ir ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
bažnyčiose praeitą sekma
dienį buvo matyt žmonėse 
didelis susidomėjimas. Nau
jieji — perkelti ir paskirti 
— klebonai laikė naujose vie 

1 tose pamaldas.

ii THAT LITTLE CAME” Inter-nat’l Cartooa Co., M.Y.—By B. Link f

Vyskupas Sheil kalba 
per radijų

šiandien 8:30 vakare per 
radiją kalba J. E. vyskupas 
B. J. Sheil, Chicago auxilia- j 
rus vyskupas, Rytojaus Pi
liečių sąjūdžio parengime. 
Bus saliutuojamos mokyk
los: Barat Kolegija, šven
čiausios Širdies akademija, 
Švenčiausios širdies konven
tas ir Hardy paruošiamoji 
mokykla berniukams Chica-: 
goj. . i »

CtrReutr 
, ThishstWi</
< -or Money Bick

For quick relief from itching of eezema. pimplea. 
athlete's foot. acabies, rashes and other cx- 
temaily caused akiu troubles, ūse world-famous. 
cooling, antiaeptic. liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless. atainless. Soothes irritation and 
quick!y slopą intenae itch.ng. 35c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

PASKOLA
ČIA GAUSI 
greit, leng
vais tšmo- 
loėJimniH —

Nro 5 IKI 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP OHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CAN AE 8887 
Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

tirtas Si 000,000.00 
VIRA r 7

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

WHIP — 10:00 vai ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

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

Vanda Zabella ir kiti.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Ulinoia

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

ARTHRITIS
Don’t detpair 
of relief from 
terribie Arthri- 
tis achea or 
paina, The 
NEW Colioxlal 
lodised Sulphur 
capaulea called 
SuLPHOKAPS 
often bring wel-

Don’t
give
up
hope

oome relief in 
Arthritia due 
to Sulphur de- 
firiency. Small 
dailv coat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
daya’ dosage. 
Begia taking 
TODAY.

l

RED- ITCHY- SCALY

EDEMA
Effecthre Home Treatment 
Promptly Relieves Torturel
Pirmai nJh'pln»N hu sli'b/'tkni 
ŽEMO—daktaro i Arnotą*—Mojnti 
•oihIaImIo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos Ir tuojau prariedą sngljl- 
mą jautrios oi los. Stebėtinai aek- 
miugaa per vlrA 30 metų! Gauna
mas vImom* vals-

T'* _ ŽEMO

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VTT.E1AIS, 

Atatovaa

The Prudential Ins. 
Co. of America
f’ ip .

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-18*20 

Home Offiee: Newark, W. J.
RESIDENCI2A:
4432 So. California Avenue

Tel. I-AEayette 0771

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

4*

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nno 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisomai 

Apakaičiavima# Dykail

noNm DOCK WOPI
COWK»OA»»

Fitaoos hmATmo Bsasm

IUm n> Ork h

Puma N*** m bmi

Mo*r
Mamrvv. CoiKim tn

2.
3.
4.
5.

6.

Parflplname F.H.A.
ar Umokėjlmoa.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605:
War«hoQM: 9401 So. Stony Iibuid Ava, Ul


