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Naciai Parasutninkai Jau Kretos Saloje
SUDŽIUVUSIOS ŠIRDYS

Rooseveltas siūlo
Airijai laivus

Mūsieji komunistai, kurie
alaus bokale ar staiga pras
megusioj jaunystėj paskan
dino savo lietuviškąją širdį,
kurių skambiuosius lietuviš WASHINGTONAS, gegužės
kosios sielos niuansus už 20 d. — Šiandie Prezidentas
trenkė rusiškojo internacio Rooseveltas paskelbė, jog
nalo akordai ir Maskvos bū Jungtinės Valstybės pasiūlė
gnai, šiandie nebegali jau su parduoti ,ar išnuomuoti Airi
prasti savosios tautos kan jai du laivus ir suteikti
čių ir savo artimųjų gėlos. $500,000 vertės maisto Airi
Kenčiančioj i nuo rusiško jos civiliams gyventojams.
Prezidentas pareiškė, jog
sios GPU priespaudos lietu
vė motina ir paprastas lietu laivai būtų pervesti Airijos
viškojo kaimo vaikas ir nuo žinion ir jog jie galėtų ga
latinis juodųjų dirvonų ar benti daug daugiau negu
tojas, kuris su aušra kelia $500,000 vertės maisto, duo
ir su tamsa gula, mūsie damas suprasti, jog Airija
siems komunistams tapo pa galvojanti apie maisto pir
prasčiausiu “buže” ir “kulo- kimą Amerikoje.
ku”. šiandie įvairiausieji pa Karo reikmenys
Apie karo reikmenų teiki
šaulio parėjūnai, nedakepėliai ir niekur nepritapę tarp mą Airijai, pasak, Preziden
tautinio komunizmo vergai to, nieko nėra daroma.
Airijos ministeris Robert
ir įvairių tautų atmatos kala prie kryžiaus Lietuvos Brennan kiek anksčiau parei
darbo žmogų ir skelbia pa-1
norėtų Amešauliui lietuvį iš “buržujų” , rikoje nusipirkti apie dvyliką laivų, jei būtų galima.
išvadavę.
Amerikoje kelias savaites
lankėsi ir Airijos apsaugos
KUR DINGO?
ministeris norėdąmas gauti
Kartais mūsieji komunis karo reikmenų ir maisto.
tai net drįsta kitiems pri Perdidelis pareikalavimas
minti, jog Lietuvoj nėra pas
Dėl siuntimo Airijai karo
merktųjų mirti, arba bent reikmenų nesusitarta, nes
labai maža. Girdi, jie nieko Amerika teįstengianti šiuo
apie tai nežiną.
tarpu pagaminti tik pusę pa
Tačiau šiandie būtų gali reikalaujamų ginklų ir amuma sudaryti ilgiausį surašą . nicijos.
tų
žymesniųjų
Lietuvos į Todėl šiuo metu karo reik
žmonių, kurie po rusų oku menys pirmiausia siunčiama
pacijos taip ir dingo. Kur tik toms valstybėms, kurios
jie dingo — težino tik bol jau kariauja.
ševikiškoji GPU ir jos arti
Prezidentas pareiškė krei
mieji. Mes galime tikėti, jog pęsis į Raudonojo Kryžiaus
apie juos nė “Laisvė”, nė vadovybę, kad ji praneštų ai
“Vilnis” nežino.
riams, jog Amerika sutin
Tos dingusios asmenybės, kanti suteikti Airijai pusės
daugumoj ateities žmonės, milijono dolerių vertės mai
kurie būtų turėję sukurti sto.
Lietuvos ateitį, nebuvo nusi
Pagal Airijos ministerio
kalteliai, nė “buržujai”, Tai Brennan pareiškimą,
šiuo
buvo paprastieji kaimo vai metu Airijoj jaučiamas mai
kai ir neturtingieji miestie sto trukumas, nes esą ne
čiai.
maža pabėgėlių iš Anglijos

AIŠKĖJA
Iki šiol Maskva, lyg ir įs
tengė pravesti dvilypę poli
tiką, kuri buvo naudinga
Berlynui ir neužgavo Londo
no ir Washingtono. Tačiau
šiuo metu jau nebeatrodo,
kad Maskva bemėgintų dang
stytis.
Štai pranešama, jog Irake
jau yra atvykę iš Rusijos
“savanoriai”, kurie kovoja
prieš anglus. Žinoma, mūsų
ir kitų komunistų pareiški
mu, jie kovos už Irako dar
bo žmogaus išlaisvinimą. Ta
čiau abejotina, kad pasaulis
tuo įtikėtų
v
i
u
•
Nelabai skanu bus Amenkos komunistams nacių —
bolševikų atviros sąjungos
kąsnis. Bet... jie jau įpratę
keisti savo nusistatymus.
a
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Nuskandintas laivas
■

'
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Vokiečiai apsirengę Zelandijos
kareivių drabužiais - Churchill
Kretoje vyksta kovos. Anglai

bombarduoja Graikijos aerodromus
LONDONAS, gegužės 20 d.
— Šiandie ministeris iprmininkas Churchill paskelbė,
jog 1,500 Vokietijos karei
vių, dėvinčių Naujosios Ze
landijos karių
uniformas
sklapdytuvais nusileido Kre
toje.

Prancūzai rengias
prieš anglus Sirijoj

Kalbėdamas House of Co
mmons posėdyje ministeris
pirmininkas pridėjo, jog ka
rinė situacija yra anglų ran
kose.
Ministerio pareiškimų, šią
invaziją vokiečiai pra vedę iš
pietinės Graikijos aerodro
mų, kuriuose jau paskutinio
siomis dienomis buvę sukon
centruota daug Vokietijos
aviacijos.

Anglų Atakos
KAIRO., gegužės 20 d. —
VICHY, gegužės 20 d. — Šiandie vokiečių geriausios
Oficialiai pranešama, jog kariuomenės nemažas būrys
Prancūzijos aviacijos minis- parašutais ir sklandytuvais
>" Ura n tra h" Acme telppnoioi
Pietiniam Atlante vokiečiai nuskandino Egipto keleivinį 8,299 tonų laivą Zamzam teris gen. Bergere vakar at unsileido Kretoje, kur šiuo
Zamzam (kairėj) Dešinėje laivo kapitonas William Gray Smith. Laivu keliavo 323 ke vyko Beirutan, kad suorga metu yra Graikijos persikė
leiviai, jų tarpe 142 amerikiečiai.
nizuotų Prancūzijos valdo lusi vyriausybė.
Britų ankstesni praneši
mos Sirijos apsaugą prieš
mai sako, jog nemažas skai
anglus.
Islandija nutraukė
Pasaulyj
Amerikoj
Tuo pačiu laiku Prancūzi čius jų suimta ar žuvo.
sąjungą su Danija
Tuo tarpu anglų aviacij?*
ja duoda suprasti, jog ji
. WASHINGTONAS. - —
ISTANBULIS. — Turkijos pasirengusi atgauti visas pravedė smarkias
atakas
Apaštališkasis ,
delegatas
laikraštis
praneša,
jog
perei
Afrikos
kolonijas,
jog
ji
pa
ant
Graikijos
aerodromų,
iš
STOCKHOLMAS, gegužės
20
d.
—
Pašluoti
praneši

Washingtone arkivysk.,, Citais metais, po Prancūzijos sirengusi atgauti visas Ąf- kurių vokiečiai atakuoja Kre
cognani praneša, jog Popie mai iš Islandijos sako, jog pralaimėjimo, Vokietija ir rikos kolonijas, kurias ang- tą. Taip pat apmėtyta bomžius Pijus XII paskyrė msgr. salos parlamentas nutarė nu Italija ragino Turkiją užimti lų padedamas perėmė gen. bomis Bengazi uostas LibiJames Sweeney
pirmuoju traukti sąjungą su Danija. Siriją.
De Gaulle ir jo pasekėjai, joj ir vokiečių aviacija SiriHonolulu vyskupu.
taip vadinamieji “laisvieji joj.
Šioji sąjunga buvo sudary
Pilnutinių žinių apie nacių
ta 1918 metais.
BERLYNAS. —
Gauta prancūzai”.
Oficialieji
prancūzų
šiuoinvazija
dar neturima.
Paskirtas laikinas valsty pranešimas, jog Vichy vy
WASHINGTONAS. — Hoo- bės vadovas, kuris užims
riausybė įsakiusi savo amba gsniai pabrėžia, jog Prancū- Žymus skaičius
verio specialus atstovas tirti Danijos karaliaus Kristijo
Pirmieji trumpi anglų pra
sadoriui Washingtone parei zija negalinti sutikti, kad
Europo maisto situaciją šian no vietą, kuris pasiliko Da
kšti protestą dėl suimtųjų bet kokia kita vyriausybė nešimai tepasako, jog anksti
die pareiškė, jog vokiečių nijoje po vokiečių okupaci
Amerikoje Prancūzijos lai kištus į Prancūzijos reika šį rytą Kretoje pasirodė vo
okupuotosios Europos da jos 1940 metais.
lus.
kiečiai, bet jų skaičiaus ne
vų.
lims gresia didesnis bado pa
Vokiečių spaudimas
pažymi. Tačiau duodama su
Islandijoj nuo 1940 metų
vojus negu po pasaulinio ka pavasario stovi Anglijos ka
Vichy eina gandas, jog prasti, jog jų skaičius nema
DAMASKAS, Sirija. — Vokietiją daro spaudimą į žas.
ro.
riuomenė. Vokietija 1941
metų kovo mėnesį paskelbė, Anglai beveik kasdien bom Vichy vyriausybę, kad ši
Tai pirmasis toks Hitlerio
jog Islandija yra karo7 zona barduoja Sirijos aerdromus dėtų pastangas atgauti vi bandymas, nes Kretos geo
SAN FRANCISCO. — Ven ir įspėjo visų valstybių lai ir karinius taikinius, bet nuo sas prarastas kolonijas.
grafija nelengva orlaivių ope
grijos princesa Stefanie Ho- vus neplaukti salos uostuos stolių padaryta maža. Kar
Vice premjeras Darlanas racijoms. Matomai, vokiehenlohe, kuri kadaise turėjo na.
tu numetama ir propagandi- vėl išvyko Paryžiun, mato- čiai žinodami esama padėtį
jnių lapelių.
artimų draugų aukštuose na
mai naujiems pasitarimams Kretoje, nė nebandė pasinaucių sluogsniuose, šiandie pa
•
su naciais.
| doti laivais.
Visi Zamzam
leista iš U. S. imigracijos
ROMA. — Italijos politi
Tuo tarpu dėl susidariu- Karas Irake
niai sluogsniai šiandie .pa sios situacijos kolonijų mi-' Tuo tarpu Irake, pasak
priežiūros, .nes ji .suteikusi keleiviai saugūs
ir šiaurinės Airijos.
reiškė, jog areštavimas ita nisterija nutraukė išdavimą anglų, karo situacija gera.
įdomių informacijų.
Iki šiol Airija Amerikoje
BERLYNAS, gegužės 20 d. lų Jungtinėse Valstybėse vizų į Prancūzijos Martini- Iš Habbaniyah aerdromo
nusipirko jau vieną laivą,
ką. Oficialiai
pranešama, anglai pasistūmėję 15 my
— Oficialiai pranešama, jog yra nepateisinami.
kuris New Yorke prikrauna
jog,
šio
žygio
imtasi
dėl ne lių Bagdado linkui.
DETROITAS. — National visi nuskandintojo
Egipto
mas maistu.
Labor Relations komisija ga laivo Zamzam keleiviai, ku MADRIDAS. — Gen. Fran tikro padėties “Prancūzijos
Rytų Afrikos fronte esą
nuosavybių
Amerikoje
”
.
rių
tarpe
142
amerikiečiai,
baigiami pasiruošimai bai
co tretį į 15-liką dienų pa
lutinai paruošė planus, pa
saugiai perkelti
vokiečių darė pakeitimų Ispanijos mi
giamiesiems Aostos kuni
gal kuriuos Fordo dirbtuvė
BUVĘ SĄJUNGININKAI
okupuoton teritorijon.
Rusai,
persai
gaikščio kariuomenės pasi
nisterių kabinete. Pakeista
Iš paskutiniųjų pranešimų se 83,000 darbininkų balsuos
Laivą nuskandino ir jo ke darbo ir agrikūltūros minis
davimo veiksmams, kai tuo
galima spėti, jog netrukus dėl unijų reprezentacijos.
padeda Irakui
leivius išgelbėjo Vokietijos teris ir finansų ministeris.
pačiu laiku pietinėj Etiopikovos lauke vėl. pasirodyt
karo laivas.
ANKARA, gegužės 20 d. joj dėl liūčių karo veiksmai
Prancūzijos kariuomenė, ku
Vokiečių sluogsniai parei
— Autoritetingi Irako šalti- beveik nutrūkę.
ri šiuo laiku, tačiau, kovos i jau pasirodę Kretos saloje,
škia, jog nors laivas plau
VICHY. — Oficialiai pra niai šiandie pareiškia, jog
Libijos fronte tebevyksta
priešinguos apkasuos.
kur šiuo metu yra persikėlu kęs prisidengęs neutralios nešama, jog nuo taikos suda vokiečių remiamos Irako ka mažesnio masto susirėmiAnglų ir prancūzų karei si Graikijos vyriausybė.
valstybės vėliavą, bet gabe rymo su vokiečiais žuvo vie riuomenės eilės kasdien sti- mai.
viai jau nebus draugai, bet
Kretos sala yra strategi nęs kontrabandą ir todėl nas trečdalis
Prancūzijos prėja "savanoriais” iš Rusipriešai. Priešinguose apka niai svarbi rytinėj Vidurže buvęs nuskandintas.
jos, Alfganistano ir Persi
prekybinio laivyno.
suose galės pasirodyti ir tie mio jūroj. Tačiau labai gali
jos.
Vokiečiai tepraneša, jog
patys Parncūzijos vaikai — ma, kad vokiečiai ją nor keleiviai ir įgula yra vokieŠie šaltiniai pabrėžia, jog
brolis prieš brolį
TULSA.
—
Dėl
praplėstos
užimti ne tiek dėl strategi čoų okupuotojoj teritorijoj,
kovose prieš anglus daugiau
_____ ._
Dalinai debesuota ir vė
Skaudi gyvenimo ironija! nės vertės, kiek praktikos bet kur nepasako, kai kurie apsaugos programos, kuri šia dalyvauja iš Rusijos “sa
siau. šiaurvakariai vėjai.
sumetimais. Čia kartais gali sluogsniai įsitikinę, jog ke pareikalauja daug gasolino, vanoriai” lakūnai, aviacijos
Saulė teka 5:24 vai., saulė
būti planuojama
invazija leiviai atgabenti Prancūzi- laukiama, kad gasolino kai teknikai, tankų vairuotojai
PRAKTIKA?
nos žyma! pakiltų.
ir mekanikai.
leidžias 8:09 vai.
jon.
Voketijos parašutininkai AnglijojJ
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IND1ANOS CKY PENKI ASMENYS NUŠAUTI
niui, B. Griniui, Tėvams Ma
Tėvams nėr brangesni'
Rusai teberemią
rijonams, Kazimieriečių sedaikto, kaip vaikai.
Kiniją ginklais
| serų viršininkei Motinai Juo
zapai ir Sv. Kazimiero seseNEW YORKAS, gegužės 19
Siuomi reiškiu širdingiau- rįms už užprašytas mišias;
d. — Anglijos radio vakar
sios padėkos žodį prisidėju- Apreiškimo parap. varg. J.
Psin—Agony Stsrts To Leave io
naktį pranešė, jog Chung24 Hours
siems prie tėvelio laidotu- Jankui, Apreiškimo mokykHappy Days Ahead for You
kingo vyriausybė savo pra
vių. Pirmausiai Apreiškimo ios vaikučiams gražiai gieThlnk of lt—how thls old world
nešime pareiškia, kad suda
does make progress—nnw comes a
parap. klebonui kun. N. Pa- (lojusiems bei kitu būdu daprescrlptlon whlch is known to pharryta su Rusija naują sutar
macists as Allenru and wlthin 48
kalniui taip maloniai pri- lyvavusiems laidotuvių nu
hours after you start to take thls
tis, pagal kurią už savo ga
t.wlft actlng formula paln, agony and
ėmusiam klebonijoj ir baž- šiose; graboriui Šalinskui ir
Inllanimatlon caused by ezcess urlo
scld has started to depart.
minius Kinija gaus iš Rusi
jAHenru does Just what IMs notlcs
nyčioj mane ir visus sve- padėjėjams už patarnavimą, j
«ays lt wlll do—lt ls guaranteed. You
jos ginklų ir amunicijos. Ki
can get one generous bottle at lead
čius Dominikonus bei kitus “Draugo” ir “Amerikos” re
ing drugstores everywhere for 85
nija duos Rusijai daugiau
cents and if lt doesn’t bring the Joykunigus;
paskui mielam dakcijoms Už tėvelio mirties
bus results you ezpect—your money
sia žaliavos.
srhole heartedbr returaad.
Tėv. Pranui Yonkui, broliui žinios pranešimą ir už pa
Dominikonui, į namus atsi- reikštą gilią užuojautą; vi- I
("Draugas" Aeme iciepi.u...
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lankusiam ir su ten esan- siems užprašiusiems mišias
Ūkininko Johnson Agrue namai, arti Aurora, Ind., kur rasti nužudyti pats ūkinin- ~ __ „
Tel. GANal 6122
«
°
. Rea- 6958 So. Talman Mve.
čiais pasimeldusiam už ma- j įr prisiuntusiems man užuo- i
kas su žmona Nina, abu 60 metų, jų sūnus William, 33 m., kitas sūnus Leo, 21 m. ir Res. Tel. GROvehill 0617
no tėvelio sielą; Šv. Vincen jautos pareiškimus liūdesio dukraitė Mary Breedon, 12 m. amž. (kairėje). Vieni jų nušauti namų viduje, kiti kie- office teL HEMh)ck 4848
to ir šv. Kotrynos Sienietės valandoje.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
me. Policiniai autoritetai stropiai ieško žudiko, ar žudikų.
2201 VVest Cermak Rd.
Vienuolynų tėveliams DomiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tėv. Kaz. Žvirblis, O.P.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
nikonams, ypač Provincijolui
Vai.: 2—i ir 7—9 vak.
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
T. S. McDermott, prižadėju
6631 S. California Ave.
siam kad Šv. Juozapo Pro
2423 VV. Marųuette Road
Telefonas REPnbiic 7868
nas Stradenis. Duetus dai-;
vincijos Tėvai ir Broliai pri
navo Eleanora Dagilytė ir
Granville, III. — Gegužės
Ofiso tel. VIRginia 0036
Philadelphia, Pa. — Ge
simins maldose bei mišiose
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Eleonora Torpey; Robert ir gužės 16 d. nuo viengenčio,
24
d.
sueina
50
metų
vedy

mano tėvelio sielą per ištisą
PHYSICIAN AND SURGEON
Donald Billings. Lillian El- Simo Mažeikos (tėvo kuni
VVorcester, Mass. — Ge
pusmetį, taip pat Šv. Alber binio gyvenimo Yucevičiams
4645 So. Ashland Avenue
lis pagriežė trejais -instru
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
to Provincijos Provincijolui (Usavage), kurie gyvena gužės m. 13 d., Mechanics mentais. Juozas Lola ir An go Saliamono Mažeikos) teOFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Granville,
netoli
Spring
Valko sužinoti, kad kazimieriesvetainėje įvyko 16-ta meti
(mano buvusiam mokytojui)
tanas Dranginis suvaidino čiai gegužės 28 d. ruošia Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ikf 8 vai. vak Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
nė minstrel programa ir šoNedėliomis pagal sutartj.
Petrui O’Brien už pareikštą
.
i, • . * »
x
. komediją labai pasekmingai. dvilypį varduvių bankietą Office teL YARis 4787
užuojautą ir pasižadėjimą, I Pavyzdingai
gyvendami kia.. Ausros Vartų parapi-j Albert . v,eraitis Antanas
Tel. CANai 0257
Narni) tel. PROspeet 1930
Rez. tel.: PROspeet 6659
pagerbimui
kun.
dr.
Vytau

kad jis ir kiti Tėvai bei Bro- 1 Yucevičiai, išauklėjo būrelį jos jaunimas, vadovaujant Leketa, Jonas Stradanas ir
TeL YARda 5921.
liai Domikonai River Forest, šeimynos, kuria gali pasi- muzikui Jonui V Cižauskui,, povjlas Jankauska
daina. to Martusevičiaus, ir kun. Res.: KENwood 5107
III., vienuolyne pasimels už džiaugti. Jų sūnūs ir duktė- perstatė šią muzikahską pro vo kvartetą; šokėjos bu ve Stasio Railos. Bankietas įGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vyks
parapijos
salėj.
Pra

1821 So. Halsted Street
gramą
su
dideliais
pasise

tėvelio sielą mišiose; Domi- rys veda gražų vedybinį gyGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patsy
McGrath,
Gloria džia 7:30 vai. Įėjiraas $1.00.
Rezidencija:
6600 So. Artesian Ave.
nikonėms Apreiškimo vie- Į venimą ir seka tėvų pėdo- kimais. Iš tų, kurie buvo
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Coutemarche ir Annette Deif.. V.
< iki 9 vai. vakar*
756 VVest 35th Street
nuolyno seserims, ypač M. mis. Dabar sūnūs, marčios, prie vartelių sužinota, jog laurier, taipgi Lillian NeGenerosai ir Nicodėmai, gra dukterys ir žentai turi pro- suėjo 1800 žmonių. Didžiulė valski pašoko. Pabaigoje
LIETUVIAI DAKTARAI
žiai priėmusiom vienuoles iš gos pareikšti dėkingumą ju- Mechanics svetainė buvo pri- I taipgi pradžioje, Aušros Vai
kitur atvažiavusias; Motinai biliatams, ir pagerbti žila- pildyta, net buvo daug sto-i tų choras padainavo kartu.
Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
M. Anselmai ir seseriai M. galvius tėvelius. Trys sūnūs vinčių. Atsilankė vietiniai
2 iki 4 ir 7 iki 9
Kazimierai ir Amityville, 1 su žmonomis ir trys duktė lietuviai, svetimtaučiai ir
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
L. I. už maldas bei»užprašy- ' rys su vyrais rengia jubilie- daug svečių iš kitų miestų.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
tas šv. mišias; kunigams jaus puotą, kuri įvyks šešScena buvo gražiai papuoš
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Aleksiūnui, Lekėšiui, Pctrau Į tadienį, gegužės 24 d., šv. ta aukštomis palmomis. Cho
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St, Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
skui ir Kruzui; seserims Onos parapijos salėj, Spring ristės ir choristai buvo laNew Haven, Conn. - Prieš Teisingai prirenkame aki
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343
So. Halsted Street
bai gražiai pasipuošę ir pa- kelis mėnesius čia apsigy nius. Patarnauja prityręs
ir Šeštadieniais
Pranciškietėms
atsilanku- Valley, III.
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANai 5969
sioms į namus pasimelsti ar
Rengėjai puotos yra: žen-Įdarė puikų įspūdį. Progra- veno Kazys Vilniškis, kuris lietuvis daktaras - optomet1—4 ir 6:30—8:30 vakare
ba į Bažnyčią dalyvauti mi tas ir duktė S. Grisai iš Chi- ma buvo įvairi ir visus su- gyvendamas Brooklyn, N ristas.
šių aukoje už mano tėvelio cago, žentas ir duktė Kirs- žavėjo. Solistai dainininkai Y., yra daug dirbęs tarp lie Akių egzaminavimas dykai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akinių kainos:
PHYSICIAN AND SURGEON
sielą; mano sergančiai (pra galviai iš Spring Valley, III., | buvo Albertas Vieraitis, Da- tuvių, dalyvavęs organizaci
2155 VVest Cermak Road
2158 VVest Cermak Road
Kuli view style — $6.95
dinės mokyklos) mokytojai žentas ir duktė Ivanauskai
jose, taipgi yra buvęs laik
OFISO VALANDOS
Ofiso UL OANal 2845
rata Begonytė, Joe Rougnan,
Bifocals
—
biskį
daugiau.
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
raščio “Amerika” redakto
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—fl
Grace V. Delaney; kuni iš Rockford, III., ir sūnūs
iv imi antarti.
Paprasti akiniai po $2.95
Albinas Glavickas, Elena rius.
Trečiadieniais pagal sutartį.
gams: M. Kazėnui, V. Sa Vincas, Stanley ir Petras
Bes. Tel.: HEMIock >110
Dykai didelis katalogas
Ofiao TeL:
Reaid. TeL:
Katinaitė,
Eddie
Hadfield,
VIRginia 1886
PROspeet 8584
dauskui ir Donoros parapi Usavages ir jų žmonos iš
Su Vilniškiais apsigyveno
Jetvlery, Elektriniai
TaL YARda 2246
Šaldytuvai. Namams
jiečiams, kunigams: S. Va- Chicago.
S. G. Pauline MacQuade, Povilas Grigonis iš Brooklyn, N. Y.,
Baldai
Jankauskas, Julė Rogliūtė, ir pastaromis dienomis jie
luckiui, A. Deksniui, A. Va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
lančiui, A. Zakarauskui, S.
Kieno rankose spauda, to Eleonora Keršytė, Enrikas atidarė didelę ir moderniš
1853 West 35th Street
4645 So. Ashland Avenue
LIGONIUS PRIIMA i
Adominui, B. Urbai, J. Gri- rankose ir pasaulio valdžia. Buda, Antanas Leketa, Dol- kai įrengtą valgomų produk
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
tų krautuvę vardu Nu Way
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad, Ir Sekmad. tik susitartus.
Market, 68 Howe St.
Rap.

Tėv. Kaz. Žvirblio
Padėkos Žodis

RHEUMATISM

Auksinis jubiliejus •

Aušros Variu
parapijos jaunimo
Minsfrel pavyko

OR. J. J. SIMONAITIS

L?“'

DR. S. BIEŽIS

MaMphiečims
žinotinas dalykėlis

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DDNDDLIS

DR. A. J. BERTASH

Glasses - Akiniai

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vilniškis-Grigonis
atidarė krautuvę

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

DR. G. VEZELIS

DR. RAČKUS

JOS. F. BUDRIK

“THAT LITTLE GAME” Inter-Bat’lCsrtoonCo., N.Y.—By

B. Liflk

f-oalHe lmst hauf wou<i This
has T«\Bo-fo ©et the gkng imto a
VVVri-B GMAE e-M KlHTiH' AR.OoHO.fcoT ThE'/ »JOOVOH'T FALU, THEN SHOOJEfc
,UO VHTER.EST umATEMER. THtN HE RoMEO SOurtAlRE Ano ThEY vVERE.
5?EcTKToQ-3 , Them HE O\o A FEUJ CAn.O TRackS Aho TnE'f SEEN\EO to
THErA,ĄHO HERE Too SEE H'fA POUUIHG UJHAT HE CAulEO"TH£
Trkcr. \h The vdoauo’

soo see
dem-t each
of Too Fne CAROS,Hooi The ioFA \s To ’
Beat this hamo of mine.
Fouu UP TooR. CHAIR.S.

NEITHER
Too RųM !
■DO I S
OH.MR.GoHN.- Į DOES IT
ĄRENT Too tnel tane A
l ThouohT
PBUSiSTENT / ftRicR HOUSE |THtS OJAS
HEE HfcE-

‘ ' P
’
, yOu

A TRlCR.

lV (S S

A

TnnTV

TRicr.-

HE UIINS.
UET S pLAV.
C’MON
FouKSi

Fumiture House

Į

3409 S. Halsted St.
NAUJOJ VIETOJ

Dr. Wm. M. Tully
Dr. V. M. Dempsey
DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE.

(virš Andes Candies)
Tel. Y A Rds 2148

ŽEMOS KAINOS
18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.
T-

TYPEVVRITERS
A D O I N G MACHINIS
— JMAll MONTHIY YAYMIMTJAU MAKIS

SOLO, RENTED
AND REPAIRED

i tuntą unt •mi.vim Mtw. ■«<«(«« •vaaaCTie

*CTAD

TYPEWRITER
COMPANY

II* W MADISON SY.

Phone DEAR3ORN P444
^SnM*T«»-^RE^0IMONTTiATIO^J

Dėl sąžiningo radio patai symyo pašaukite Yards 3088

•
Atsiminkite — krautuvė
su mėlynu frontu

Telefofnas; HEMIock 5819

DR. PETER T. BRAZIS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Ave.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 lkt 9
Nedėliomis pagal sutartj

Programos:

WCFL — 100 K. — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
niais 7 vai. vak.
•
WAAF — 950 K.
Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

Tik viena pora aklu vlaam gy
venimui. Saugokit jaa. leisdami
tieksamlnuotl jaa modernttklausla
metodą, kuria reglllmo mokslas
gali autetktl.
S3 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie pateltna
visa aklu Įtempimu.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Reg. telefonas SEEIey 0434.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. uuo 10 ilu 12 vai. rjto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. JENKINS

OPTOMETRISTAI

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas lJ-toa
Telefonaa" CANAL 0533 — Ohlcago
OFISO VALANDOS
Kasdien J: 00 a. m. Iki 8.30 p. m.
Treč. Ir ftett: 9:00 a. m. Iki
7:90 p. m.

TeL YAKds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue

4631 So. Ashland Ave.

DR. PETER J. BARTKUS ’ DR. CHARLES SEGAL
Tai. Cicero 1484

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANai 7329
Budriko Radio

DR. V. E. SIEDLINSKI

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal nutartį.

Ofiao telefonas PROspeet 6787

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 09SM
Rez. teL PLAza 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dienį

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

Oeo.

Skorugaki*

Trečiadienis, geg. 21 d., 1941

VOKIEČIAI NUSKANDINO ZAMZAM LAIV^

LAIŠKAS IŠ PRANCŪZIJOS
(Nors šis laiškas rašytas

Nereikia

gyventi

vien

ATLEIDŽIAMI VISI LIETUVIAI VALDININKAI

į-

Jų vietas užima iš Rusijos atvykę burliokai. Atleistieji negauna net paprasto
raštininko vietos.

asmeniškai, tačiau dėl jame liuzijomis, statyti iš smėlio

keliamų visuomenei

skaity ateities bokštą. Reikia būti

tinų minčių, dedame į dien realiam

ir

gyvenimiškam.

raštį ištisai. “Draugo” red.) Klaidų' buvo padaryta tau
tiškame rėžime, galima bu
Marseille, baland. 22, 1941
vo daug kas išvengti ir šian
Brangus Tautieti,
die
Lietuvos
kalėjimuose
Su didžiu džiaugsmu per nežūtų tie žmonės, kurie dėl

“i

skaičiau Jūsų laiškutį.

Jau Tėvynės aukojosi. Bet sa
beveik buvau nustojęs bet koma iš klaidų mokinamės
kokios vilties sulaukti
iš i įr įg praeities sau stiprybę
Naujojo Pasaulio bet kokios > semiame

žinutės. Ir šis Jūsų laiškas

Labai

mane

nudžiugino

Aš džiaugiuos, kad entu-

ir

kartu sujaudino. Lietuviškas

ziazmo

jaunimas laisvam Pasaulyje

savų

nepamiršo

tautiečių,

nešančių sunkų kryželį. Vis-

tik

liūdnas

ištiko

likimas

mūsų Mylimai Tėvynei.

Ir

vėl kalėjimai, Sibiro keliai
atsidarė, o mūsų šaunieji sū

nūs ir dukros tapo išblaš

dvasia

lietuviškuose

viešpatauja

dangoraižiuo

se ir kad Lietuvos išlaisvi

nimo idėja eina pLačiu įjaastu. Gi neokupuotoj Prancū
zijoj lietuvių tarpe eina taip

pat darbas, kūrybinis pasi

ruošimo darbas.

Mes čia esame

į

bejėgiai,

kyti į keturias pasaulio da nes mes nublokšti tarp danlis. Mūsų dainiaus žodžiais, gaus ir žemės. Prancūzija,
nebeužtvenksi upės bėgimo,

pati nukentėjusi,
nebegali
nebesulaikysi jaunatvės ver kitų sušelpti, atjausti kitų
žimosi, vėl suskambėjo
iš žaizdų. Užsidirbti kasdieni

naujo, XX amž. kultūringa nės duonos kąsnio taip pat
me pasaulyje. Su nepalau negalima, nes naujieji įsta
žiama energija su pilnu ti tai griežtai uždraudė svetim
jausmu,
kovosime šaliams duoti darbo.
Bau

kėjimo

dėl laisvos Lietuvos. Ant Tė džiamas darbo davėjas ir ė
vynės aukuro sudėsime vi mėjas. Mūsų Pasiuntinybės,
są tai kas mums yra. bran buvę
giausia, kad galėtume
iš džių,

ministrai,

apart

žo

sušelpti
nebegalėjo.
net Bet gyvenimas ėjo, reikėjo
ir gyvybę.
O valgyti. Tamsta įsivaizduok

pirkti Tėvynei laisvę,
pašvenčiant

tie retežiai, kalėjimo sienos, mūsų 5 studentų (4 jūros
nebaugino praeityje, nebau mokyklos mokiniai ir 1 tei
gins dabartyje, lietuvio jau sių
studentas)
gyvenimą.
nuolio dinamiškos jėgos ne- Buvome be pinigų, gyveno
p alaus.
me daug dienų nevalgę. Bu

— Iš okupuotosios Lietu gu tiktai darbo gauna. Kiti
vos ateina žinių, kad paliuo- gi išvažiuoja į karmus pas
suotųjų valdininkų skaičius gimines ar šiaip artimuo
kasdien didėja. Ypač palei- sius. Bet ten jų padėtis taip
džiami iš tarnybų aukštes-; pat nepavydėtina, nors ir
nieji valdininkai ir asmenys, turi ką valgyti, bet greičiau
priklausę bet kuriai lietuviš- įstringa GPU žvalgybinin
("Draugas” acmt lei«įiuuiu,
kai organizacijai. Paleistie kams į akis ir dingsta...
Vokietija oficialiai paskelbė, kad vokiečiai nuskandino egiptiečių
keleivinį
laivą
ji valdininkai ne tik negau Parenkant naujus valdi
Zamzam, 8,299 tonų (kairėje). Tas įvyko Pietiniam Atlantike, nes Zamzam gabeno
na kitoje įstaigoje papras ninkus į sovietiškąsias įstai
karinę kontrabandą. 138 amerikiečiai ir kiti ir laivo įgula išvaduota ir paimta į oku
čiausio darbo, bet jų nepri gas, svarbiausia žiūrima į
puotąjį uostą. Dėl šio laivo likimo buvo įvai rių spėliojimų. Spėta, kad su laivu žuvę vi
ima net į viešuosius darbus jų ištikimumą okupantams.
si juo vykstantieji žmonės. Laivu be kitko vyko į Afriką 24 jauni amerikiečiai savano
paprastais
darbininkais. Mokslas ir pasirengimas dar
riai, britų amerikiečių ambulanso korpuso nariai. Iš jų 13 čia matomi (iš kairės pusės
Taip, pav., vienas paleistas bui nevaidina jokio vaid
priešaky): Charles A. McCarthy, Weston, Mass.; Charles L. Harriss, New York City;
generolas nuo sausio mėne- mens. Todėl naujai priimtųJohn W. Ryan, Newton, Mass.; Francis J. Vicovari, New York City; Frederick W.
šio negauna net eilinio raš- jų valdininkų tarpe, ir net
Hoeing, New York City; Capt. William Wy denbruck-Loe, New York City, and George
tininko vietos. Tokiu būdu atsakomingesnėse pareigose,
A. Tichenor, Maplewood, N. J.; (užpakalinėj eilėj): William A. Davidson, Worcester,j
nemaža paleistųjų valdinin nemaža esama ir tokių Sta
Mass.; George Butcher, Seattle, Wash.; George C. Finneran, Rye, N. Y.; Henry Emsheikų bei karininkų eina dirbti lino “saulės” pažibų, kurie
mer, New York City; Phillip N. Faversham, William Faversham, Concord, N. H.
padieniais darbininkais, jei- vos per prakaitą įstengia
pasirašyti. Tokių “valdininBolševikinės Tvarkos
nimas pamatytų religinių,
' kų” atgabenama dargi net
Pavyzdžiai.
pasakų klaidingumą”.
' iš Maskolijos gilumos.
— Kauno apskritis vykdo
.. Kėdainių . apskrityje . dar
Geriausia savo vietose ynepradėtas žemės ūkio įran mojo komiteto (buv. savi
neseniai įsteigtojo miškų ko
Darbininkams
kių remontas, nors jam lai valdybės) žemės ūkio sky ra išsilaikę žemesnieji val
misariato
komisaru
paskir

darbo knygelės
iš dininkai. Bet jų materialinė
kas laukus dirbti. Koliupės riaus vedėju paskirtas
tas
“
draugas
”
Glušauskas.
— Subolševikintoje Lietu
apylinkėje tiktai retas ūki Maskolijos atsibastęs .“tova- i padėtis yra ypač sunki. Pav.,
Prie
šio
glušo
komisaro
jo
rišč” Anton Beriozov.
/vidutinis valdininkas gauna
voje įvedus darbo knygeles,
ninkas išvalė sėklas.
zpavaduotoju priskirtas “toVisur ten, kur minimas i mėnesį 175-200 rublių, tuo
kuriomis ^arbininkai
kaip
Žeimelio apylinkės ūkinin
varišč
”
Ponomariov,
kuris
kai sviesto kilogravergai prirakinami prie dar
kai gegužės
pradžioje dar Stalino vardas, tėra skurdas, tarpu
jau pasirūpins, kad Lietu
boviečių, “draugas” Junčasnebuvo pradėję kulti dobilų. purvas ir badas! Tais ke- mas kainoja 18-20 rublių.
vos
miškai
plauktų
į
“
turtin

liais vedami ir nelaimingo Toks valdininkas vos uždir
Kučinskas, bolševikinis dar
gąją”’ Maskoliją.
Lietuvos gyventojai. ba per mėnesį porą blogų
bo komisaras, įdėjo atsišau
— Į maskolių okupantų sios
batų! O kol jis pajėgia už
kimą,
kuriame šias vergų
rankas perėjusi telefono-te- Tačiau tenka paabejoti, ar
Iš pavergtosios Lietu- tegrafo valdyba praneša, ko “draugas” Vaišnora komisa sidirbti visai prastą kostiu
registracijos knygeles kelia
mą, turi dirbti 3-4 mėnesius!
į padanges, kaipo priemonę vos gauta žinių, kad oku kia tvarka įvedama, norint ro kėdėje susilauks 1941 me
kelti
“socialistinę”
darbo pantų pastatytoji raudonoji naudotis telefonais. Kiekvie tų pabaigos...

PAVERGTOSIOS LIETUVOS
GYVENIMAS FAKTŲ ŠVIESOJE

drausmę. Pasak jo, priimant,
saka vo pasiūlyta mums stoti už- į darbą bus reikalinga ne Į
......
las, pamilęs laisvės pasakų sienio legijonan 5 metams
karalaitę, jis jos niekados arba grįžti Lietuvon.
gelė, nes tokiu būdu norima
suneįsižadės, kol neužkariaus laimei buvome laikinai
apsisaugoti
“nuo įvairaus
jaunosios širdį...
Praeityje šelpti.
nepageidaujamo elemento”,
mūsų tėvai sutraukę vergu
Aš, kaip lietuviams šelpti Toliau komisaras rašo, kad
vės pančius, išlaisvino tėvy komiteto
reikalų
vedėjas, užėjus bolševikams, “dauge
nę nuo kazokų, šiandien lie kreipiaus į Amerikos lietu
ly įmonių nėra tinkamų prau
tuviškas jaunatvės dinamiz vių organizacijas į Pasiun
sykių,
geriamojo vandens,
mas išsprogdins Stalino at tinybės, prašydamas įeiti į
išviečių. Mašinų pavojingo
vežtą saulę. Lietuva augs, mūsų padėtį ir sušelpti, bet
sios dalys neapsaugotos. Nė
klestės, tik lietuviškos sau- čia jokio atsakymo negavau,
ra švaros. Mašinos apleistos
/ės šviesoje. Ir mes studen balsas liko tyruose... Tiesa, ir niekas jų neprižiūri. Lig
Lietuvis

lig dausų

Lietuvos valdžia visokiomis nas privatinis telefono abo
priemonėmis spaudžia ūki nentas turįk. įmokėti avansą
ninkus, kad jįę dėtųsi į so- 25 rublių, o įstaigos ir įmo

vietiškus kolchozus. Pasku
tiniuoju laiku daugelis ūki-

nės net 200 rublių iš anks
to, o tiktai po to bus lei

ninku, kurie atsisakė

nuo džiama naudotis telefonais.
kolchozinės baudžiavos, ga Bet dar reikšmingesnis nuos
vo pranešimą, kad jie turi tatas dėl tarpmiestinių pa
mokėti mokesčius už perei sikalbėjimų. Visi abonentai
tą laiką, nors jie seniai tuos turi iš anksto raštu praneš

— Kažkoks įskundėjas ra
šo “Tarybų Lietuvoje”, kad
Subačiaus mokyklų mokyto
jai nesą aktyvūs. “Nuo pe
reitų metų birželio mėn. ne
teko matyti nė vieno moky
tojo kalbant viešuose minė
jimuose ar šventėse”. Jie ne
lanką bolševikinių mitingų.

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturinic
pains of rhcumatism, scmtica. lumhago, neuralgia and neuritis— are ccrtainly happy over
their diacovcry of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula which speedily
relieves thone exhausting muscular aches and
pains. NURITO is trust worthy and dependable
—contains no opįates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—uo you can work in
nence and sleep in comfort—dc wiae and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very first three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will be
refunded. Don’t sutfer. Ask yourdfuggist today
for NURITO on this guarautte.
(T.N.G.)

mokesčius jau yra sumokė ti, jeigu jie norės kalbėtis
ję. Bolševikai yra sugalvoję telefonu su kitais miestais.
ir kitokių triukų prieš ūki Jeigu toks telefonas nebus

ninkus, nepasiduodančius oužsienyje buvo gauta $100 iš Wash- šiol administracija
buvusi kupantų spaudimui. Su&ovie
atkovosime ir sugrąžinsime ingtono pasiuntinybės tai ir
bejėgė kovoti prieš įvairius tintos įstaigos juos visoke
Lietuvai, Lietuvišką Saulę!.. viskas. Rašiau keletą laiškų
dykinėtojus, gaišėjus, chu riopai spaudžia.

tiškas jaunimas

iš anksto užregistruotas, tai

juo iš viso nebus leidžiama

kalbėtis su kitais miestais.
Nesunku suprasti,

kokiam

tikslui tokia maskoliška tvar
kovoti, privačiai, negautas joks at liganus ir t.t. Tačiau mes
Kaip žinoma, ir pačioje
ka įvesta: mat, GPU turi ži
tai reiškia būti pasiruošu sakymas. Man atrodo, kad neabejojame, kad netrukus Maskolijoje ūkininkai,
ku
siam kovai. Gyventi
vien sotus alkano vistik neužjau susilauksime laikų, kada ga rie nesidėjo į kolchozus bu noti, kuriuos telefonus rei
kia kontroliuoti!
lima bus sudrausti ir tokius
įsitikinimu,
vien praeities čia.
vo apdedami sunkiais mo
politinius chuliganus,
kaip
garbe ir svajoti apie laurų
kesčiais, kol pagaliau visi
a
Tik įsivaizduok dėl
200
, .
•
— “Tarybų Lietuva” pra
komisarai Junča-Kučinskas
vainikus, yra tas pats kas
laisva valia parsidavė
i
„
. .
gramų duonos ir 5. gramų
,
nesą, kad nuo gegužes 26 d.
. , ,
žengti atgal. Ir jei senoji
ir kiti...
kolchozų baudžiavą.
...
Z.
riebalų per dieną, reikia stosusovietintose Lietuvos mo
Europa baigia savo dienas
,
,
. .
a
vėti eilėje keletą valandų,
kyklose prasideda egzaminai
per skerdynes, ta. ir yra to Krautuv8s tuičios
išalku.
Šliom gamins
— “Tarybų Lietuva” ra-,PaSal Maskolijos
įvestąją
konservatizmo politikos pa
sios minios kas kartą didė Lietuvai filmas
šo, kad Dūkštuose kasdien tvark4- Laikraštis ypač pa
seka. Prancūzija tai
gerai
ja. Gabaliukas duonos bran
Okupuotoje
Lietuvoje
su

turėtų būti suvartojama p0'^r®žia, kad didelio aktyvuįrodė. Ji per daug pasitikė

Brangus Tautieti,

jo savimi, ji manė, kad ke
purėmis išsklaidys tankus ir
teniso

raketėmis

išvaikys

lėktuvus. Per daug buvo už-

liuliuota praeities garbe, Na
poleono

žygiais,

Orleano

gesnis už pinigą. Vaizdas
liūdnas ir tragiškas. Pragy
venimas tūkstanteriopai pabrangęs.

Rašau realiai, piešiu rea
lų vaizdą.

Mergele.... Kaip gaila ir liūd

Gyventi kaip dabar ir kęs
ti alkį ir skurdą yra neap
Napoleonų kritiškame mo
sakoma kančia. Daug stu
mente ir Orleano Mergelė
dentų prancūzų dėl duonos
nepasirodė prie Maginot li
tai
nijos. Tik vienas senas ka kąsnio tapo plėšikais,
rys Petenas išgelbėjo su- liūdnas ir tragiškas vaizdas.
na, kad neatsirado naujųjų

draskytą, žaizduotą Prancū
ziją. Jei tokių vadų daugiau

senoji Europa būtų turėju
si,

šiandieninio

vaizdo

ne

matytume. Ir taip mes esa
me vargšės Europos, demo

kratinio rėžimo
išvakarėse.

d

laidotuvių

daryta kino studija, kurios 2,000 kilogramų duonos,
olmo ro<^4 atleistieji kapeliorežisierium paskirtas ‘drau pagaminama tik 1,000 kilog-’ na*» ^ur^e privatiškai moką
gas’ šliom Litvin. ši studi
Pasak
oficiozo,
ramų. Reiškia, kad Dūkšto religijos.
ja ruošia jau kelis filmus.
gyventojai kasdien suvalgo “todėl reikia sustiprinti so
Apie ruošiamų filmų turinį
vieton vienos duonos riekės cialistinį auklėjimą, kad jaugalima spręsti jau iš to, jog
tik pusę! Nr. 84 ta pati “Ta
kaipo pirmas pasirodys fil
rybų Lietuva”
rašė, • kad
mas, vaizduojąs kaip monKauno priemiestyje Vilijam
goliškai-maskoliškos raudo
polėje nuo kovo 29 d. iki ba
nosios armijos gaujos “iš
landžio 3 d. nebuvo galima
laisvino” Lietuvą ir
kaip
gauti žibalo, miltų ir cuk
mongolai buvo apmėtyti čes
raus. Pasak laikraščio, “ne
naku kvepiančiomis rožėmis!
geriau ir su "Maisto” krau

(

>

NEGLECT

— Kaip jau buvo rašyta.
Pirmuoju laišku daug ir
realiai parašiau. Manau, kad Lietuvos miškas Rusijai
ateityje būsiu jau nebe taip
mirškit mūsų. Nuoširdūs lin
įkyrus. Už šį mano laišką kėjimai.
man atleiskite.

Reiškiu daug laimės Tams
tos darbo veikloje. Nepa-

doNt

tuvėmis. Parduotuvės neap

rūpina pirkėjus jautiena mė
sa.”
Tokia yra

iš pusiau

pasityčiojanti

alkanų

žmonių

propaganda ir taip atrodo
Ignas Povilaitis,
tikrovė, atvaizduota paties
26 Cours Julien,
oficiozo
“Tarybų Lietuvos!”
Marseille, France

A COLD

Kratinės HlacnH, kurine g*11 litai,
vystyti | nelaime, paprastai palengvipj* pavartojus raminančią,
tildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Orsmter-lrrltaait.” Milijonai yra varto
ję Ją per 95 m. Daktarai rekomen
duoja.
(lai Ima —utį aptiekose

Murinę soothes, cleanses and refreshes
irritated, reddened membranes caused
by head eolds, driving, winds, movies;
elose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

f

D A C 1/ I
I
IX\«/

__ kenčiate niežiejimą,
nudegimą, arba odos ligą?
JTekentėkitl Žemo per 30
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimus,
spnogns ir kitokius odos
negalavimus. Pirk Žemo
šiandieni Visuose aptiekose. S5c. 60c. 11.00.

žemo

FOA

SKtN,,l«RlTAT.IQ./MS

C —

namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
S14%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento I

Keistuto Savings and Loan Association yA 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.

l
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Trečiadienis, geg. 21 d., 1941

DRAUGAI

4

giau laiko galėtų pašvęsti jaunimo organizavimui. Juk
be sistematingo darbo, be specialiai paruoštų vadų ir
DRAUGAS
čekų sokolai neišaugo.
T1IE I.ITIH'ANIAN DAILY FRIKND
Gerai organizuoti čekų sokolai plačiai garsina savo
2331 South Oaklcy Avė.
Chicago, Illinois
tautos vardą. Ir mums, lietuviams, šiandien yra dide
Puhlishcd Daily, cxccpt Sundaya
A niembcr of thc Catholic Press Association
lis reikalas garsinti Lietuvą, garsinti savo tautą. Dėl
Subscrlptlons: One Year
$6.00; "Six Months
$3.50; Ihrec
to visu rimtumu organizuokime jaunimą, jam padėki
Months --- $2.00; One Month
75c. Europc — One Year - $7.00;
me, kad jis savo darbais ir žygiais keltų lietuvių var
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advcrtising in "Draugas” brings best rcsults.
dą Amerikos visuomenėj. Tuo būdu ir lietuvybės atei
tis šiame krašte bus tikresnė ir didesnę talką galėsime
(“Draugas”, gegužės 21
DRAUGAS
duoti Lietuvai išsilaisvinti iš žiaurios bolševikų oku d., 1916 m.).
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
pacijos.
Khelmso katedra sunai
Prenumeratos kaina: Jungi. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams —• $6.00; Pusei Metų - $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
kinta... Viena iš gailiausių a- Po Svietą
Vienam K?nėšiui — 75e. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
šarų dėlei šio karo pridary
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Pasidairius
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
tų žaizdų bus už sunaikini
mą Rheimso katedros... Su Pertekliaus nebūsią.
Šiuo klausimu “Darbininkas” taip rašo:
- Bendradarbiams ir koresjvondentams rastų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
“Britams iš tiesų trūksta žmonių. Tai gan keistai šia garsia katedra surišta
Lietuvos žemės ūkio vice
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
skamba, kalbant apie imperiją, turinčią virš 400 mi daug žymių praeities kultū komisaras šklėris per vete
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
lijonų gyventojų. Taip, gyventojų skaičius labai di ros atsiminimų...
rinarijos gydytojų suvažiavi
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
•
delis, bet ne visi jie nori dėl Anglijos interesų ka
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
Vokietijos kaizeris Italijos mą apgarsino, kad ūkininkai
dedamos.
riauti. Milžiniškoji Indija visai neištikima. Maža iš
dabar neturi bijoti, jog jų
jos kareivių tegalima išgabenti, nes visos įgulos na fronte.... Kaizeris Wilhelm užaugintųjų bekonų ir kito
Entercd as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
>
mie reikalingos sukilimams bei nerymastavimams ten lanko Austrijos sosto įkių gyvulių nebūsią kur dė
tramdyti. Egiptas taip pat turi savo rūpesčius, nes pėdinį, kuris dabar veda ausLietuvių katalikų ilienraAčto "Draugo” r£ni6jania Ir skaitytojams
ti. Esą, “socialistinėje val
siunčiu KVi'ikiniinus ir geriausius linkčjinius!
ten neužilgo bus karo laukas. Pietų Afrika jau davė trų-vengrų užpuolimą prieš
stybėje joks prieauglis ne
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnuuju skaitytojams, informuodamas
apie jvairlus katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
savo kariuomenę — neperdidžiausią ir jau kovojan italus...
bus perdidelis.”
Gydytojai
sas, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
•
čią Etiopijoj ir Somalilande. Pasilieka Kanada ir Aus
Daugeriopai tepadaugfija Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
stus I
Bus siūlomos takos sąly pripažino jam tiesą, nes al
tralija, bet ten milžiniški plotai, o labai maža žmo
* AMI.ETO fllOVANNI CICOUNANI,
gos karaujaučioms šalims... kanų maskolių niekad ne
I^uiilici'a ArkivyskiiĮias,
nių — Kanadoj 11 milijonų, Australijoj 7 mil. Pada
Apaštališkas Delegatas
Taikos reikalai stumiami prisotinsi.
rius griežtą mobilizaciją, būtų galima gauti kokią
pirmyn... Tarybos vedamos
pusantro milijono karių, bet Anglijai neparanku tas
tarp šventojo Tėvo, Ispani Linkėjimai Musoliniui.
šalis perdaug spausti. Be to, australiečiai ir kanadie
jos karaliaus, ir Prezidento
Turėdami po ranka Amerikos čekų jaunimo organi
Dučės Musolinio karalys
čiai jau kaunasi įvairiuose frontuose. Tai kur gi pati
Wilsono. Apkalbamos ir tai
zacijos. vadinamos “Sokolais”, anglų kalboj atspausdin
tėj dabar verksmas ir dan
Britanija su 45 milijonais gyventojų? Ji duoda jū
kos išlygos. Tarybų pasek
tą atsišaukimą dėl jos rengiamos šventės Chicagoj (Sol
tų griežimas. Jie Musoliniui
reivių milžiniškam laivynui — kariniam ir prekybi
mės slepiamos. Atėjus tin
dier Field) birželio 29 d., kelis žodžius norime pasaky
dar kitaip užgriežtų, ale
niam. Vien čia, papildant žuvusius, eikvojama šimtai
kamam laikui bus pasiūlyta
ti ir mūsų jaunimo klausimu, kuris, kaip visi pripažįs
tūkstančių žmonių. Gi 4 milijonus sumobilizuotų ka
kas iš to: juk Hitleris ant
taika kariaujančioms ša
tame, yra patsai svarbiausias šių dienų klausimas.
rių Britanija laiko namie — nuo nuolat gręsiančio
jų ponavoj a.
lims...
Amerikos čekų jaunimas pajėgia suruošti sporto ir
vokiečių puolimo apsiginti. Jau iš to, kad Anglija mo
Pasakojama, kad Musoli
•
atletikos šventę milžiniškame Chicagos stadijone ir užbilizuoja mažai tereiškiančią ir skystai apgyventą
vienam
Anglija karui jau išleido niui apsilankius
interesuoti plačiąją visuomenę, apie ką mes, lietuviai,
Naująją Zelandiją, galima spręsti, kad ji gerokai pri 12 bilijonų dolerių... Parla miestely jį apspito gauja
ir svajoti tuo tarpu negalime.
stigo kareivių. Pirmiau ji šaukėsi į Ameriką: žmo mente ministerių pirminin ubagų, prieš karą buvusių
Tiesa, čekų šiame krašte yra daugiau. Jie senesni
nių mums nereikia, duokite vien laivų ir eroplanų. kas pareikalavo dar pusant ūkininkų, biznierių ir k. Vi
Amerikos gyventojai, turėję daugiau progų stipriau
Dabar — nedrąsiai, iš tolo (kol kas kai kurių ameri ro bilijono dolerių tęsimui si norėjo prieiti prie savo
susiorganizuoti, ekonominiai, kultūriniai ir politiniai
kiečių lūpomis) ji jau šitaip byloja: duokite mums karo...
Dučės ir pasiskųsti dabar
įsigalėti. Tačiau, ir mažesniame skaičiuje būdami ir
ir žmonių...”
ties būkle.
Sargyba juos
būdami “jaunesni amerikonai”, geriau galėjome savo
Vokiečiai naikina Lietu kiek galėdama sklaidė. Vie
jaunimą aprūpinti.
vos miškus... Vokiečiai ne nam tačiau pavyko prisiŠiandien, kai Čekoslovakija ir vėl yra pavergta, čekų
gali atsigerėti dideliais, tur mušti prie Musolinio.
sokolai Amerikoje, susiorganizavę į 350 stiprius ir veik
— Ko nori? — paklausė
tingais Lietuvos miškais. Iš
‘.Darbininkas” rašo, kad bolševikai skelbė, girdi:
lius skyrius, dedasi prie visos čekų tautos sąjūdžio at“Rusijoj visa ko pilna, ir tuo būdu ne vieną leng Stokholmo praneša, kad Ber Musolinis.
• gauti laisvę ir nepriklausomybę savo tėvų kraštui. Šau
vatikį suviliojo, o paskui pasirodė, kad sovietų pa lyno miškų pramonininkai
— Būčiau labai dėkingas,
ni sokolų organizacija savo darbais, rengiamomis spor
aplankė
kaikurias
girias
Lie
žanga, kultūra ir gerbūvis nė kiek ne aukščiau stovi
jei paskolintum man
kiek
to šventėmis plačiai garsina savo tautos vardą. Be to,
tuvoje
ir
nutarė
pradėti
jas
už Afrikos juodukų. Juk tai faktas, kad pirmosios
pinigų, — atsakė ubagas.
ji daug prisideda prie išauklėjimo moraliniai ir fiziškai
Lietuvon atsiųstos įgulos raudonarmiečiai (patys kirsti...
sveikų ir drausmingų Jungtinėms Valstybėms piliečių,
— Štai, miem noru pasko
•
rinktiniai, kad tinkamai pasirodytų) buvo tik pavir
kas savaime čekų sokolų vardą iškelia.
Newark, N. J. policijos linu, — tarė Musolinis siek
šutiniškai ištreniruoti ir kiek švariau apsitaisę, bet
Kur yra mūsų, lietuvių, sokolai? Kur mūsų Vyčiai?
damas kišenės, — bet kada
tikrenybėje tai bemarškiniai skurdžiai. Be to, išbadė kapitonas Christy atėmė lei
Juk jiems buvo lemta lietuvių gyvenime užimti tokią
pilietis gražinsi man skolą?
ję, ir tiek dėl Lietuvos gerbūvio nustebę, kad iška dimą laisvamaniui Mockui
vietą, kokią sokolai užima čekų tarpe. Bet....
Ubagas į tai atsakė:
bintas maisto krautuvėse mėsas laikė padirbdytais iš laikyti prakalbas vietinėje
Kas galėtų mus, ypač lietuvius katalikus kaltinti, kad
— Prašysiu
Viešpaties
medžio ar vaško propagandos padariniais. “Jūs pui salėje... Lietuvis Adomas
nesirūpinome jaunimu. Kad mes savo jaunimu rūpino
Kelpšas
Chicagos
teisme
Dievo, Panelės švenčiausios
kiai mokate varyt propagandą” — kalbėjo į lietu
mės, aiškiausiai liudija visa eilė lietuviškų parapijinių
pripažintas
kaltu
už
nužu

ir visų šventųjų, kad tave,
vius išalkę raudonarmiečiai. Bet veikiai įsitikino, kad
pradžios mokyklų, kelios vidurinės mokyklos, kolegija
Dučė, laikytų sveiką ir gy
tai ne propaganda; kad tos antys, žąsys, kumpiai, la dymą Jono Vozniako...
ir net kunigų seminarija. Tų mokyklų išlaikymui įdėta
šiniai — nepadirbdinti, o tikri, ir juos galima pirk
daug pinigų, daug darbo.
tis neribotam kieky, be leidimo ir kortelių. Tada išŠiuo atžvilgiu, be abejojimo, daug padaryta.
HEALTH Y, WEALTHY
badėjusiems ruseliams atsidarė akys į nedorą sovie
Bet turime atvirai prisipažinti, kad visai nedaug esa
tų propagandą, kad būk tai visame pasauly badas,
me padarę, kad ič-’jusį iš mokyklų jaunimą pririšti prie
vien tik sovietijoj esą gera gyventi. Ir pradėjo keikti
lietuviškojo veikimo ir gyvenimo. Džiaugiamės turį mo
FLORENCE NIGHTINGALE
savo valdžią už melagystes ir mulkinimą. Tačiau tai
kyklas, džiaugiamės, kad kasmet nemažas jaunuolių
1520-1910
neišėjo jiems į sveikatą, nes beveik visus įgulos ka
skaičius jas baigia, bet mažai arba visai nieko neda
NAMED AFTER THE CrTYOF
rius bolševikai nusiuntė į suomių frontą, iš kur varg
FLORENCE, IN ITALY, VVHERE HER
rome, kad juos prie lietuvių prilaikyti, šiuo atžvilgiu
šai nebegrįžo”.
WEALTHY, ENGLISH RARENTS IVERE
yra taip didelis lietuvių apsileidimas, kurį reikia griež
VISITING, FLORENCE NIGHTINGALE
čiausiu būdu pasmerkti ir pasmerkus imtis darbo už
“
WA5 DESTINED TO
kimšti šią didžiausią spragą mūsų visuomeniniame gy
BECOME WORLD FAMOOS
THIRTY FOOP YEARS
venime.
*
LATER.. SHUNNING
Dabar, tuoj, kol dar nėra vėlu, reikia, kad
Plačiai skaitomas katalikų savaitraštis “The Regis-

Ir kareivių pritruks

Svarbiausias reikalas

Apgavystė

Apie Lietuvos vargus

1) kiekvienoj parapijoj būtų lietuvių skautų trupės ir

kitos jaunamečių draugijos;
2) visur turi atsigaivinti Lietuvos Vyčių kuopos ir
savo veikimą pertvarkyti čekų sokolų pavyzdžiu;
3) bent didesniuose lietuvių centruose turi veikti lie
tuvių katalikų studentų kuopos;
' 4) jaunimas turi būti rašomas j LUKŠA ir ALKKMS;
5) prie parapijų, kur tik galima, reikia įtaisyti sales,

jaunimui klūbus;
6) kur tik galima, steigti jaunimo vadų kursus.
Tų visų jaunimui reikalingų dalykų įgyvendinimas
labai daug pareina nuo gerb. kunigų klebonų. Mes aiš
kiai žinome, kad jie rūpinasi jaunimu, bet daugybė pa
rapijos reikalų neleidžia sistematingai organizuoti ir
palaikyti jaunimo draugijas. Dėl to, daug nusipelniusi
mūsų tautai Kunigų Vienybė turėtų būti prašoma skir
ti lietuvių jaunimui organizuoti ir vadovauti rajoninius
vadust geriausia iš jaunesniu kunigų tarpo, kurie dau-

ter” gegužės mėn. 18 d. laidoj savo pirmojo puslapio
pačioj pirmoj vietoj paskelbė daug žinių iš dabartinio
Lietuvos gyvenimo. Tas visas žinias Register ėmė iš
mūsų dienraščio.
Reikia pasakyti, kad Amerikos katalikai bolševikų okupuotai ir persekiojamai Lietuvai giliai užjaučia. Net
bažnyčiose dažnai yra minimi lietuvių tautos vargai ir
rūpesčiai.

i

l

a?.. "*ji

vą taip ilgai, kuomet galė
siu skolą grąžinti.

Būkim Tysliavomis.
Kastas Didžiūnas Brooklyn’o vienybiečiams šaukia:
Būkime Tysliavomis! Ka
dangi Kastas neištlumočijo,
kuo reikia būti ir kas dary
ti, kad palikus tikru Tysliava, tai kai kurie tauti
ninkai kreipėsi į mane pra
šydami, kad aš jiems ištlumočyčiau. Bet ir mano del
nas mažai apie jį žino. Dėl
to čia perstatau Rakštį, ku
ris savo Rakštyse šitaip tlumočija:

11

»

“Yra valstybė Lietuva,
“Yra poetas Tysliava.”
Bet kadangi Lietuvoj jam
buvo permaža vietos, tautie
čių širdys kietos, pirmuoju
nepripažino, tad —

. metė jis tėvynę savo
“Ir į Paryžių iškeliavo:
“Girdi, ten žmonės išmin(tingi
“Ir garbint genijų netin(gi.”
Pamatęs, kad ir prancūzų
“širdys aukštos, kietos,”
“Tad dumia Tysliava į
(lenkus,
“Jie kvailesni; gal, bus
(palankūs.
“Subėgs
žiūrėt
litvinų
(lokio..
“Tikrai nebus dar matę
(tokio...
" “Į žmogų panašus, nepik
tas
“Ir negauruotas, ne per
(diktas.
“kiūrėk: šilkinės kojinai
tės,
“Ir kelines net atsiraitęs..
“Ir blekbottomą,
sako,
(šoka
“Ir daug kitų dar štukų
(moka.”
Tai ir viskas.
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AND WISE!
(§AUSTIC SOAP

AND BORĄ* MAY
R E MOVĖ THE OI L IN
THE SKININ
- EXCES5, IN SUCH
GREAT pUANTITIES
TO BE
DETRIMENTAL
IOTHE
SKIN....

THE LIFEOFALAPY
OF FASHION, FLORENCE,
TURNEPTO NURSING,
TO WHICH HER FAMILY
, STRENUOOSLY OBJECTED.

' *

V

r

4

NEVERTHELE5S IN 1551

SHE ENTERED THE

\ OEACONESS SCHOOL AT

*v.y~

) KAI5ERVVORTH, GERMANY

FORTRAINING AS A NURSE...

▼

DURING THE CRIMEAN
WAR, S HE

HELPED

CLEAN THE FILTHY

Išėjo iš spaudos “Studentų žodžio” No. 5. Numeris
gražiai suredaguotas, rimtas. K. U. ir J. N. rašo apie
kun. Pr. Virmauską jo 25 metų kunigystės sukaktuvių
proga; A. Vaičiulaitis apie a. a. prof. St. Šalkauskį. Ra
šo ir kiti: B. Laučka, K. J. Prunskis, J. Kmitas, J.
Aistis, A. Reneckis, P. Jančius, A. Gabaliauskicnė. Rei
kia pasakyti, kad “St. Žodis” kas kart darosi rimtes
niu

ir visuomeniškesniu žurnalu.

MILITARY HO5PTTALS, AND
CARE FOR THE VVOUNDED

THOUSANDS.

SHE ESTABLISHED

HEALTH REFORMS IN INDIA... A
NURSESTRAIN1NG SCHOOL WAS
BUILT AND NAMED AFTER HER...
FLORENCE NIGHTINGALE LIVEDTO

THE AGE OF 90,HONORED BBSAUSEOF
HER FIGHT AGAIN5T NEEDLES5 SUFFERlNG..

|O AIM AT CHEST
EXPANSION AND GREAT
STRENGTH ARE TWO
ERRORSOFTEN OOMAArTTED.
TO STRETCH MUSCLES
FORCIBLY MAY BE
DANGEROUS ...
Ji7-

►

►

Tr''ėind'Pii’s, re^

DRAUGAS <

d 1041
Alia Rachnianova

Atskleidžiama praeities paslaptis

Studentai, Meilė Ir Čeką

Prez. Smetona pasakoja Apie lenkų ultimatumą,
bolševiką okupaciją

Į

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

St. Paul, Minn. — Vietos
katedra, kurios statyba vyko 37 metus, bus visiškai
užbaigta statyti iki įvyk-

ir vyskupų, daugiau kaip
vienas tūkstantis kunigų, be
to šimtai vienuolių ir dešim
tys tūkstančių maldininkų.

- Ko norėjo lenkai. - Bolševikai būtų anksčiau Lietuvą okupavę. - «»»»* Devintam Naciona Kongreso laiku čia turės
| ■ ■■ g ■
ly
ay iii
m
i i * a
JI
• • i i hniam Eucharistiniam Kon* suvažiavimą National CounKą pasakojo lietuvis grįžęs is kolchozų. - Nuotykiai su raudonaisiais gresui šiuose dvynių
jcil of Catbolic Nurses slau
kariais Lietuvoje. - Kiek komunistą Lietuvoje! - Ką mano apie Lietuvos atkūrimą ir busimąją Europą. Ateities planai.
kai kur;os kltedros vidaua kaupas j. g. Murr.y,
dalys. Kongresas įvyks bir

(Tęsinys)
.
I
Ir ko tik nebuvo ant šitų didžiulių, baltomis sniegi-|
nėmis staldengtėmis užtiestų stalų! Juodo kaviaro auk
siniuose induose, erškėtrų, lašišų ir daug kitų įvairių
rūšių pačių gerųjų žuvų, rūkytų, virtų ir keptų įvairiau ]
šių rūšių marinuotų grybų, silkių su Provanso padažu,
skanių žuvų konservų, keptų vištų, ančių ir žąsų, tra
dicinės Kalėdų šinkos, paštetų iš tešlos, padarytos su
sviestu, — visko ngalima nė suskaityti! Ant antrojo sta
lo galybė skanių saldumynų! Ir tiesiog krūva tortų! Se
neliui po vieną tortą atnešė kiekvienas šeimos narys, bet
ne po tikrą, o padirbtą.

Pro žydinčias alyvas ir
žaliuojančius užmiesčio me
džius skriejame automobiliu
į Riverside, už 12 mylių nuo
Čikagos esantį miestelį, kur
dabar gyvena prezidentas A.
Smetona. Stilingoje ir puoš
Kelias minutes per tą triukšmą nieko nebuvo gali nioje p. Mockevičių menėje
ma girdėti. Alkani giesmininkai “paščiavojo” pilnomis įvyko pasikalbėjimas.
burnomis. Paskum prasidėjo kalbos — apie orą, koks Pavojai ultimatumo metu
dvasininkas celebravo mišias, kas girdėti apylinkėj, kas
— Amerikos lietuvių viveda ar išteka.
suomenėje, kaip žinoma, yra

>

Paul Katedra Bus Užbaigta
Eucharistiniam Kongresui

St.

pat voje greičiau baigti dery- želio 22-26 dienomis.
į bas.
Per kongresą vietos ir
Rusai būtų anksčiau puo- K*®k žmonių buvo slaptame apylinkių gyventojus, kata
likus ir nekatalikus, tikrai
lę Pabaltijo kraštus, jei ne komunistų veikime
jų karas su suomiais. Rusų1 _ Tamstos, pone Prezi- sužavės įspūdingos iškilmės
ceremonijos.
klasta, ruošta Lietuvai, bu- dente, turėjote patikimų ži- 1F religinės
vo mūsų jaučiama aiškiai nių apie komunistų veikimą I
ir htlJrgl"ls šven;
dar prieš birželio 15 d. ir jų Lietuvoje. Ai daug komu-|tOJ? TeV° legat° k°ngreSU1
pažadai gerbti Lietuvos su- nįstų buvo mūsų krašte?
Pr^mimas.
verenumą mums rodėsi abe-j _ Sunku paaakyti, kiek' KonJrese dalyvaus daujotini. Visi rusų kaltinimaij jų būta. vidaus Reikalų mi- gl&U kaip 130 arklvyskuP^

rodos, nėra reikalo
kartoti.

New Orleans arkivyskupas
J. F. Rummel ir Sioux Fall
vyskupas W. O. Brady.
Slaugių suvažiavimo dele
gatės dalyvaus Eucharistinėje procesijoje birželio 26
dieną.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

patiekti Lietuvai, buvo be Misterijos pranešimais, pasKeli Lietuvos rusai staravisokio nusistatymo žmonių, J°ki° pagrindo. Jų ultimatu- kutiniu metu Lietuvoje koare common offenders
Dar kiek palaukus, pasirodė ir pirmieji svečiai, po “Draugo” nusistatymas taip mo reikalavimai buvo pa- munistų partija turėjusi a /vier.ai gaudė žuvį Dysnos ekurių atėjo kiti ir, tiems išėjus, vėl nauji. Tie, kuriee pat žinomas, tačiau visi ži- rem^ pramanytais dalykais. pje 1500 ar 2000 narių. Dau- žere. Nepastebėję perplaukė
atėjo prieš pietus, buvo beveik visai jau “nusivizitavę, nome, kad per eilę paskuti- Lietuva visą laiką buvo ko- gumas jų buvę nelietuviai, per ribą, ėjusią ežeru, So
tačiau po ilgų įkalbinėjimų juos vis dar pasisekdavo įpra nių metų Tamstai, pone Pre- rektinga Sovietų Rusijai, kitataučiai. Kominterno cent vietų pusėn. Čia juos suim
šyti, kad dar ką nors užkąstų arba išgertų kokį stiklą. zidente, teko stovėti Lietu- j Priekaištas, kad kai kurie raa ragįno aparčiau plėsti tus išlaikė tris savaites, atė
Rodėsi, tartum visa namų laimė pareitų nuo to, kad vos valstybinio gyvenimo raudonosios armijos kariai propagandą darbininkų ir mė tinklus ir valtis. Tinklus
o valčių ne. Sugrjsvečią pasisektų priversti kuo daugiau suvalgyti ir iš vadovaujančiame poste, dėl buvo lietuvių administraci- ūkininkų tarpe, ragino ko- grąžino,
„ ,. ,
,_
gerti. O senelė daugiausia rūpinosi tuo, kad niekas ne-1.’ “
jos organų išvylioti, pagrob- mUnistus lįsti į kultūrines ir
Lletuvon’ taP°. “n?rkus
®
...
,
. .
,
. , . ; to Tamstai žinoma nemažai
atsisakytų nuo tradicinio valgymo, ir jausdavosi kaip
_
. _
. . , . ti ir tik vėliau ištrūkę pro srOvines organizacijas, telk- komuniz“°priešininkai. Vie
. ,
. . . . ,
L,
musų krašto didžiųjų Įvykių
nesava, jei kas po visokių tokių užkandžių imdavo jrodi.
kanalizacijos vamzdžius, y- ti draugėn visas sroves prieš ^3 apy*nkeS. zakriatlJonas
-a. , ;
,
.
„7
v*, u , , „ , •. • .
I užkulisių, apie kuriuos mieneti, kad jis daugiau nebegali, nelenda, kitaip tarus,
681
J<5 -1*lai norėtų žinoti ir Ameri ra ne tik pramanytas, bet valdžią. Ir vis dėlto komukad karštos pirogos jau nebeįstengsiąs “įveikti.” Tačiau,
kos lietuviai. Sakysim, savo ir juokingas. Vilniuje niekur nistų veikimas neturėjo pa gimines- Bolševlkai JI suėmė
If you’re past 40, the chanocs are
ir nugabeno į Voronežo gub.
kai pirogą iš tikro atnešdavo į stalą ir senelė ją perp
that your breath will be offensive
laiku didelio susijaudinimo nebuvo tokių vandentiekio, sisekimo. Žmonės, šiuo ar
jaudavo, o iš jos pasklisdavo neapsakomai skanus kva
kanalizacijos vamzdžių, ku- tuo nepatenkinti, pakalbėda- jkolchoz^ ^usų admimstra- of tener than that of a young person.
ir Amerikoje buvo įnešęs
Fermentation of tiny food particlea
pas, tada mielieji svečiai vėl užmiršdavo visokius persi lenkų ultimatumas Lietuvai. riais
kiemo žmogus gale- vo bolševikiškai, bet patys
iPod^ti °qP° caught by partial platės and dcn®
freųuently cause this condition
valgymus ir “negalėjimus” ir visi taip kirsdavo, lyg bū Būtų įdomu ką nors smul-j^ išlysti- Kai ryšium su nebuvo linkę į bolševizmą.
U 31 svaauou. mu turės
■which you yourself may not detect
grįžęs zakristijonas pasako būt which is so offensive to others.
tų kokią porą savaičių burnoj neko neturėję. Ir taip per kiau apie jį išgirsti?
tais kaltinimais atvyko so- Vilniaus grįžimas į Lietuvą
jo, kad kolchozų sovietų val Why not take the easy, pleasant prekiaurą dieną; žmogus negali gerai nė suskaičiuoti, kiek
m
... .
.
j vietų įgaliotinis sakęsis no- įr Sovietų Rusijos įsikūricaution that so many fastidious peo— Tas ultimatumas buvo'
1
j
t
domuose dvaruose žmonės ple ūse to halt this fermentation—
kartų iš viso tenka valgyti: pietūs, “čai,” popiečiai, vėl
rįs ištirti kas atsitiko, tai jo mas bazių gal dar susilpniLišterine Antiseptic employed as a
labai pavojinga valanda mū
gyvena vieni apdriskę, kiti mouth
*c'ai” ir t. t. iki antrosios valandos nakties.
rinse. It immediately makes
akivaizdoje buvo lietuvių no bolševizmo sriautą Liesų praeityje. Jo eigą seke ne
pusnuogiai, minta žuvim ir the breath sweeter, purer, less likely
_
,
..
, , . , .
....... | aukšto valdimnko paklaus- tuvoje. Būdinga santykiams
to offcnd. Lambert Pharmaeal Co.,
Ir ar gali būti nuostabu, jei po viso to kiekvienais vien susirūpinusioji lietuvių .
J
*
... bulvėmis. Agi ir raudono S
t. Louis, Mo.
, .
„
. ...
,
.
.
- t
1 •
-•
tas raudonosios armijos Įgu- tarp raudonosios armijos ir
sios
armijos
kariai
daugu

metais per Kalėdas pasitaiko žmonių, kurie uz švenčių visuomene. Lenkai norėjo ne , viršinlnkaSi ar jis dg, to l vietPos
toi pa3akoji.
Belort Any Dat* Ute
maloftumus turi užmokėti savo gyvybe? Pereitais metais, vien užmegsti diplomatinių kjų įvykjų kreipgsi praneši.
mas
be
marškinių.
minioje iŠ vienų
LIŠTERINE ANTISEPTIC
kai mes taip apie penktą valandą susėdom gerti arbatos, santykių su Lietuva, bet mu ; Lieluvos kariu0menŽ8|} kjtus Rai LietJuvos 3jena
(Bus daugiau)
To Make Your Breath Suietttr
gavom žinią, bud pirklys Choziainovas mirė ūma mirti,
I^elu 2yg‘u ale c> ad vadovybę, kaip buvo anks- buvo nukelta toliau į piemi, susisukus žarnoms. Ir kur nemirs: taip smarkiai Hetuvai atsisakytų nuo V.1- -jau susitarta darytL g,, (u8j kaihurių
zepasninkauti ir paskum, po tokios pertraukos, vėl kibti niaus krašto. Tačiau, žino- ,
, - .
, • .
m .
* ■
r
...
. _ ,
,
,.
atsake nesikreipęs, nes ne- mes buvo perkirstos TaiD
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
be saiko į keptas žąsis, paršiukus etc.! Padąrius skrodi- darni lietuvių u»«»«nv»nma
—
I
P6
'
P
.....
. , ..
, ,
. ,
. ,
•• . .. n.
. UZ313Pynm£l žinojęs apie įvykį. Toks at-j atsitiko ir vienam rusui šta
mą, paaiškėjo, kad jis valgė nekramtydamas, viską rijo laikytis savo teises ir nenu- sakyma8 patvirtina, jog boli ravierui. Paklaustas, ar nosileisti grąsymams, lenkai
’* ’ ’
tiesiog gabalais.
ševikų prasimanymas išėjo rėtų palikti Lietuvoje, ar ji
bijojo pertempti
_ .x iš____
j___ _______
l „ Rusiją patekti,
...................
' kad,!
. /H
_. . stygą,
... , kad
,
ne
raudonosios
armijos.)
atsakęs
Ir taip visą dieną, nuo ryto iki vakaro, — tik sve
nesprog ų. įe jau e, a a’ jau prįeš govietams įvedant būdamas rusas, pasirinktų
čiai, vizitai. Kas penkios minutės privažiuoja vis naujos da Lietuva tikrai butų gy- .
1
.
x
,
,
Įgulas
į
Lietuvą,
vyriausyverci.au Rusiją. Raudonosios
rogės.
nusis. Antra vertus, lenkams
__ _ . ___ . , „ - ,
..
.
...
<(T. ,
be, būdama atsargi, stenge- armijos kary z Įspėjęs: KoPer “paprastąsias duris” renkasi darbininkai, papra
e^įaUgjaį būtų brosudaryti aiški^ procedū-'dėl? Tavo vaikai, žiūrėk,
Su Laivu —
sti, dažniausiai tolimi ir neturtingi, giminaičiai, išmaldos
. • Dancįga įr Klaipėda
galimiems neausiprati-! sveiki, raudoni. Nebebus to"CITY OF GRAND RAPIDS"
prašytojai. Ten senelis jau iš anksto sutaiso ir išdalina teisindamie8 žygiuoja saugo- mamS aiškinti ,ir jiems abi’i kie- kai Pagyvens Rusijos
dovanas. Daugiausia duoda pinigais.
t Vnvwin niiuftn ir ii, Vii. Pusi^ka' lygoti- Sovietai ta-, globoje”. Rusas palikęs LieU.P
J1*
čiau vengė aiškumų ir spy- tuvoje ir vėliau labai džiauIr kaip linksmai nušvinta jų veidai, kai jie grįžta mes zmoniU- Lenkams, ta- r- Lįetuvo8 delegaciją Mask- gęsis.
1
namo! Kiekvienas iš jų gavo kokį nors nepaprastą daik- Pus aiškiems agrecjriams, ______________________________ _____________________
lėlį, kuriuo negali atsidžiaugti, kiekvieno senelis pasi nebūtų
lengva pagalbos T tt n t t T f T II TT Q
O "D
f*1 H
teirauja apie jo bėdas ir kiekvienam pasako vieną kitą ^aukt*s iš vakarų valstybių, J U D i L 1 Li J ZT U O
x Al
**

Dienraščio "Draugo"

Ekskursijai Mitakee

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

meilesnį paguodžiantį žodelį.

ka<^

*r Pr^e® vokiečius.

Ta

prasme kai kurie lenkų ka
riškiai pasipasakoję gen. S.
Gruodžio 27 d. Raštikiui, kai šis vėliau lan,
.
,
..
,- ,
, ,
kėši Varšuvoje Lenkų uiti
Šiandien į svečius atvyko tolima tėvuko giminaite,
.
...
. ,
m
___ matumas Lietuvai buvo ne
Varvara Vasiljevna Terjochina. Mes ją labai mėgstame
išmintingiausias žygis, ma
Ji yra tokia tyli, rami, visuomet juodai rėdosi, o jos vei
no nuomone, lenkų politiko
das panašus į veidą, užtinkamą senose ikonose. Per kiel.
je. Lietuviai sutikę su nuo
vienas Kalėdas mes imam ją •prašyti, kad papasakot
saikesniais jų reikalavimais
mums savo istoriją, kaip išėjo už vyro, ir kiekvieną kar
užmezgė diplomatinius san
tą ji, nors iš karto ilgai atsisakinėja, galų gale sutink
tykius.
ir ima pasakoti. Jos tėvas buvo labai kietas ir griežia
Jei ne karas su suomiais,
žmogus. Motina mirė labai anksti ir ją paliko mažiukę
bolševikai birtų anksčiau
Tėvas norėjo ją išleisti už vieno malūno savininko, be
atėję.
ji mylėjo studentą, vieno popo sūnų, ir norėjo už jo te
keti. Tačiau tėvas apie tai nenorėjo nė girdėti, todėl ji<
— Mums taip pat būtų įnusprendė susituokti slaptai. Bet iš jos mažesniosios se domu išgirsti apie paskuti
sers, kuri nuklausė jos su sužadėtiniu pasikalbėjimą, su niuosius įvykius prieš oku
žinojo apie tai tėvas ir pasistengė kaip tik pačiu laiki pariją, kaip rusai ruošė vie
tas sutuoktuves išardyti. Jis nutvėrė ją bažnyčioje u? tą savo kojoms Lietuvoje?
rankos ir išsitempė drauge su savim. Praslinkus ke
— Netaip seniai Amerikos
lioms savaitėms po to įvykio, tėvas ją privertė ištekėt'
spaudoje buvo paskelbtas p.
už vieno turtingo pirklio.
Edv. Turausko straipsnis,
IBus daugiau.)

nušvietęs tuos dalykus. Man

i

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 prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą" už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago. Illinois

arba šaukite CANaI 8010

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER

9:30 Vai.

Ryte

(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES

BILIETAI ...

• • •

$2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago

«

DRSPOAB

KĄ MAČIAU IR GIRDĖJAU
KELIAUDAMAS Į Š. AMERIKĄ

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

ro baisumų, kitur yra blo
giau.
— Kas laimės karą?
— Mes įsitikinę, kad an
glų bus pergalė.
— O vokiečiai tiki, kad
jie laimės šį karą.
— Sunku pasakyti.
Sėdžiu ant laivo denio,
prieina prie manęs žydas iš
Čekoslovakijos, kuris keletą
metų yra buvęs net bolševi
kų "rojuje” Rusijoje, ir klau
šia:
— Jūs iš Lietuvos?
— Taip.
— Sakykite, ar negręsia
Čekoslovakijai komunizmas,
girdėjau, kad iš desperaci
jos laukia rusų bolševikų ateinant.
— Čekoslovakijoje negali
prigyti rusų bolševizmas,
nes čekuose dvarai išd°’žil
ti, o be to, jie yra savisto
vūs ir prisirišę prie nuosa
vybės. Čeko būdui komuniz
mas nepakeliui, — paaiški
no man čekas žydas.
— Ką jūs galėtumėt pa
sakyti apie komunistinę Ru
siją, juk ten gyvenote?

nuo lietuvių rankų, kurios
drąsiai iškels trispalvę lie
— Taip!
tuvišką vėliavą Gedimino
Aš taip ir maniau.
Kodėl jai nemanyti - jos kalne’ vilni“je' Mes tikime
vaikas pastebėjo tautišką kad UiP bu3’ mes dirbaimc
ženkleli mano krūtinėje. Pa- ir Sis mūsų troškima3 8usi'
sirodo, kad mane užkalbinu-'Jungę3 su
troškimais si moteris yra iš Lietuvos, ir taP3 kūnu- tikryb6’
Mūsų laivo keleiviai pra
kuri Argentinoje gyveno 12
metų, o dabar vyksta į Š. dėjo nerimauti, nes pasklyAmeriką. Tada aš pradedu1 do kalbo3’ kad kas yra su!
ją egzaminuoti, o ji mane. vokiškais pasais, juos an- Koks uždarbis Argen- glal Pasiima iš Uivo' Man
kinkos truputį sudrebėjo ir
tinoje?
— Kas dirba, gali puikiai Pagalvojau: “buvau Vokie
1 tijoje, gali anglai mane pa
gyventi.
— O kaip Argentina, ar čiupinėti”.
Eidamas į kajutę su port
gerai apsiginklavusi?
— Nieko panašaus, jei feliu ir pasu rankoje, galvo
kas užpultų — per kelias ju: kai vykau iš Berlyno į
dienas Argentiną ir sudoro-1 Lisabona’ vokietis ““itinin1 kas labai paviršutiniškai pa— Blogo ir gero. Bloga
Ar negaunate laiškų iši vartė mano “™°daną, tik
Lietuvos?
| ilgėliau stabtelėjo prie vie- sovietų Rusijoje, kad komu
nizmas viską sugriovė, o
— Gavau neseniai, rašo, nos knygos: “Nauji laikai paskui iš naujo pradėjo sta
kad dabar prie bolševikų; ir scna3 tikėjimas“ ir klautyti. Bloga, kad nekalčiausi
gyvenimas sunkus, o uždar-isS kur gavau’ ° ang16 Pane_
žmonės yra žudomi be pasi
bis menkas. Kai aš išvykau115 net nusineiiu3i už akių
gailėjimo. Bloga, kad ekono
Lietuvos, tai irgi buvo rokai PakrStė' Ir gavau įminis gyvenimas sugriautas
sunku gyventi, bet paskuti-į sPad!' kad vokietis muiti’
ir darbininkui ir ūkininkui
nių metų prie Lietuvos vai- ninkas biM° 3en0i° ““J1
nė kiek negeriau gyventi
džios gyvenimas buvo page- m°- ° kas gazdin0 angl>* Pa
prie Stalino, kad kaip buvo
rėjęs, taip man rašydavo se nelę tikrintoją, taip ir ne prie carų. Gera, kad komu
pasisekė sužinoti.
sutė iš Lietuvos.
nistų valdžia smarkiai pra
— Taip Lietuva buvo pa Tanerife įlipo juodosios dėjo kovoti su analfabetiz
dariusi didelę pažangą vi spalvos kunigas, kuris vyks mu.
sose gyvenimo srityse, bet ta į Washingtoną studijoms.
— Ar neįvyks kokių nors
dabar bolševikai Lietuvą a- Pasirodo, kad yra benedik
piplėšė ir baigia visus uba tinas ir yra keletą metų stu sukrėtimų Rusijos gyveni
dijavęs Belgijoje. Gerai pa me?
gais paversti.
žįsta Lietuvą ir kitus Pa
Atėjo mielos Velykos, bet baltijo kraštus. Kitą dieną
— Kas gali jį iššaukti.
aš jas švenčiau ne Lietuvo ir klausiu simpatingojo juo PravosLavija bejėgė, kitas
je, bet okeane. Niekada taip duko kunigo:
reikalas, kad ten būtų dau
nuoširdžiai
nesimeldžiau,
giau katalikų. Senesni gi va
kaip per šias Velykų šven — Kaip Katalikų Bažny dai, kurie buvo Vokietijoje
tes, nes prašiau ir malda čios reikalai Anglijoje?
ar Prancūzijoje — jau bai
vau, kad lietuviai ištvertų
— Dabar geriau, daug y- gia išmirti, o jaunesniąjai
ir heroiškai perneštų visas ra gerų ir praktikuojančių kartai, kuri gimė ištrėmime,
kančias, kurias dabar sulau katalikų, nemažai ateina į nelabai Rusijos reikalai rū
kia iš bolševikų. Trintimis Katalikų Bažnyčią iš kitų pi, jaunimas gyvena tik sau.
skridau į savo šalį ir girdė tikėjimų.
Nebent karas rusų bolševi
jau tylius ir prislėgtus bal
kų su vokiečiais galėtų at
— Ar nestinga maisto An
sus, bet energingus balsus:
nešti naują santvarką, kuri
glijoje?
Kėlės Kristus, mirtis krito...
būtų žmoniškesnė. Tiesą pa
— Visas gyvenimas yra sakius, rusai nėra blogi žmo
Aš tikiu, kad Lietuva dar
kartą kelsis ir bolševikų racionalizuojamas. Tanerife nės, daugiausia žiaurumo re
baudžiavos pančiai nukris, mes, kaip ir nejaučiame ka- voliucijos metu parodė ki
nai ir vengrai bolševikai. Jų
daugiausia tarnavo ir G. P.
UFE’S BYV/AYS
' U. žvalgyboje.
(Tęsinys)
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Tik gaila, kad mano ben
drakeleivis užmiršo primin
ti žydus komunistus ir jų
veiklą rusų bolševikų “ro
juje”, pamaniau sau širdy
je.
— Kada grįšime į Europą,
— pasiteiravau čekų žydo.

— Po penkerių metų tavo
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Civil Service Commission at
Washington, D. C., not later
than June 12, 1941.
Applications mušt be on
U. S. civilinės tarnybos file vvith the United States
komisija skelbia ekzaminus Civil Service Commission at
į šias valdines pozicijas:
Washington, D. C., not lat
Engineering Aid (Aero- er than June 12, 1941.
nautical), $1,800 a year;
Also: Chief, $2,600; Princi Kas į akis giria, už akių
pal, $2,300; Senior, $2,000; duobę kasa.
and Assistant, $1,620 a y r.
Notice is hereby given
that the receipt of applications for the positions named above under anr.ouncement No. 106 of 1940 vvill
are sure to be
close on May 26, 1941. Ap
just vvhat you vvant—
plications mušt be filed vvith
light, delicious and of
the United States Civil Ser
fine texture.
vice Commission, Washing
Double Tetted * Double Action
ton, D. C., on or before this
BAKING
date.
- f. H"
«rtf.

Kas Nori Gauti Sias
Pozicijas

KC

Junior Fishery Marketing
Specialist, $2,000 a year.
Fish and Wildlife Service,
Department of the Interior.
Applications mušt be on
file vvith the United States
Civil Service Comission at
Washington, D. C., not later
than June 12, 1941.

Specialist in Vocational
Education in Agriculture,
$3,800 a year. Office of Edu
cation,
Federal
Security
Agency.
Applications mušt be on
file vvith the United States
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Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Under U

MNGS

FED

“ 0/

2

and:
LOAN ASSOCIATION of Chicago

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

Go»t. Supervision

ON

Ia^INCS

JUSTIN MACKJEWICH, Pra.

4192 Archer Avenue
"VIRginia

iiii

/0£

INVESTMENTS

Current Rote

Sharp Account)
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BART, OTO. LAIDOTUVIŲ DZUKTOUAI

KELNER - PRUZIN
VeriaaalM ratanaviBM — Moterli patarnanja

Phone 9000

Ūse only one Icvel teaspoonful to a cup of
sifted flour for most recipes.

S

620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
e

Litten to

PALANDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAH
RADIO BROADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION

WH1P

1480 kilocycles

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Ave.

(First Statlon on Your Dial)

Tel. See. 6103

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

tėvynė bus Nepriklautoma
ir Laisva.
— Šventai tikiu, kad Pa
baltijaus kraštai vėl atgaus
savo Nepriklausomybę, nes
mes tikime ir ta kryptimi
ir dirbame.
Su kuo tik kalbėjau, visi
pabrėžė, kad Pabaltijos kraš
tų pavergimas — tik laiki
nas dalykas. Žinoma, tokie
pasakymai mūsų adresu, tik
gali džiuginti širdį ir nieko
nesigailėti Nepriklausomy
bės atstatymo darbams.
K. Šilinis
STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50
Perkrausto Baldus, Vežioja Anglį'
Krelpkltėo prie-

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue

VVorth, III. Tel. Oak Uwn 193-J-l

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą
• Vestuvėms, KrikStynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Vlctory 9670

F1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETI ĮVIJA

Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaite

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir &E&TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Wt

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

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,

B

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520). su P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

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

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

»

DRAUGAS

Trečiadienis, geg. 21 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

i kyklos kambary tuoj po ge-i sirinkimas šaukiamas viena
gužinių pamaldų. Malonūs savaite anksčiau. Tad ir suvlsų Chicagos kolonijų sky-' sirinkimas įvyks šį penktarių, ir tų, kur jų dar nesi-'dienį, gegužės 23 d., 8 vai.
randa, atstovai bei atstovės vakare Šv. Jurgio parapijos
nuoširdžiai
prašomi
kuo mokyklos kambary,
skaitlingiausiai suvažiuoti,
Kuopos, kurios pagamino
nes didelis darbas, būtent, mūsų organizacijos įvyksmetinis išvažiavimas ne per| tančiam seimui įnešimų, pratoli. Kad gerai pasiruošti ir somos atvežti juos į šį susisekmingai pravesti, būtų la-1 rinkimą.

750,000 PATRIJOTINIAM RAUTE

Įspūdžiai Iš Šv. Kazimiero Seserų Akademijos

Gražus šių metų gegužės zidente,
Gerbiama Ponia
mėnuo, pašvęstas Šv. Mer Smetoniene, ir brangūs sve
gelės Marijos garbei. Jo čiai! '
|
gražumą šiemet dar daugiau
“Nuo pat Jūsų atvykimo į
puošia ne vien ankstybojo Ameriką, šiuose Akademijos
pavasario gamtos grožė, bet rūmuose dažnai girdėjosi
ir išeivijos lietuvių gyveni kugždėsiai: “Ar Lietuvos
bai gražu, kad visos koloni
Alb. A. Poškienė, pirm.
me vykstanti nuotikiai.
prezidentas atvyks mus atjos taip svarbiu reikalu su
Nespėjome užmiršti gra-! lankyti?” Tada mes sekėme
sirūpintų ir dalyvautų. Gerb.
CLASSIFIED
žiuosius įspūdžius, kuriuos spaudos žinias, ir sužinoję
dvasios vadas, kun. J. Dam
PARDAVIMUI
įsigijome Chicagoje atsilan- kad Jūsų Ekscelencija tikrai
brauskas -labai pageidauja
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
kius Lietuvos prezidentui, būsite Chicagoje, dar labiau
ir tikisi, kad gerb. atstovai ką jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir
kurį čia iškilmingai pasiti- ėmėme žingeidauti ir nekanbei atstovės kreips dėmesio, » kambarius; Ims atitari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną.
Kundasl
ko ir priėmė nevien lietu- ' trauti. šiandien, brangusis
ir gausiai suvažiuos į susi gražioj vietoj prieš Marųuette Purk,
aciue leiephoto)
3007 ir 3011 \Vest 71st St.
viai, bet ir svetimtaučiai, svety, mūsų širdys virpa
rinkimą.
Taipgi statom naujus namus ir
Apie 750,000 asmenų dalyvavo patrijotiniam raute New Yorke, Central parke, šį
taisom senus ant lengvą išmokėji
štai, teko gėrėtis kitu įspū-' giliu
susijaudinimu. Mes
veltui.
Sekretorė Jakštaitė mų.KasApskaitliavimas
sekmadienį minint “I Am An American” - dieną. 2,000 policistų tvarkė minias. Tarp)
norite pirkti lotą gražiausioj
džiu įgytu gegužės 10 d. lan džiaugiamės — sulaukusios
vietoj Marųuette l’arke ir apylin
kalbėtojų buvo vidaus reikalų sekretorius Harold Ickes ir kiti aukštieji valdininkai.
kėje? Parsiduoda labai pigiai.
kant Šv. Kazimiero Seserų Jūsų Ekscelenciją. Jau turi
CHARLES P. SLKO.MSKIS CO.,
6921 So. Wostcrn Avė.
Labdarybės centro mene
Akademiją, Chicagoje, kur me tai ko mes taip labai lau
Tel. .REPubiic 3718
Jaunutei Matildai baigus yra ir seserų vienuolynas,
Vakarais PROspeet llll
sinis susirinkimas įvyks ge
teko patirti seselių auklėja kerne — savo brangaus Tė
sveikinimo kalbą, aš nusi- tad po viskam atlankėme ir
REIKALINGI VAIKINAI
gūžės 21 d., 7 vai. vakare,
mų mergaičių patriotizmą ir vo ir Tautos Vado. Sveiki
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
šluosčiau
ašarą,
o apsidairęs vienuolyno kapelioną kunigą
Dievo Apvaizdos parapijos 2 3 nt.. dirbti unt išvežiojtmo t roko.
neapsakomai gražią tvarką name Jus! Visu lietuvišku
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 329 W.
aplink, pamačiau, kad ir ki- Urbą. Su juom nuoširdžiai
salėj. Prašoma visų kuopų IKth St. — Mr. \V Ilk iii; ir 3919
lietuvybės atžvilgiu.
nuoširdumu sveikiname!
Brighton
Park.
—
Lietu

ti -ašaras šluostėsi. Ręiškia J pasikalbėjome, pasigėrėjome
Sehubert St. — Air. Ebeit.
skaitlingai dalyvauti. Bus
Visai nesitikėtai gavau
“Tėvynės Sūnau! Pirmu
vos
Vyčių
36
kuopa
gegu

jaunos sielos kalba, jos žo- I dienos įspūdžiais ir persiatvežtos gėlės ir dėžutės;
REIKALINGA TARNAITE
kvietimą, kokio dar niekad sykiu sueiname į artimesnę
Reikalinga mergina abelnam namų
džiai ir patriotizmas, mus skyrę keliavome namo. Tos žės 21 d., parapijos salėj, kuopos turės pasiimti kapų darbui.
Turi būti prityrusi. Nereikia
nebuvau gavęs. Tai buvo pažintį, bet mes labai diskalbti. Turės atskirą kambarį ir
visus sugraudino. Paskui dienos aš ilgai neužmiršiu. 8:30 vai, vak., rengia drau dienai.
Valdyba vonią. Saukite: MIDtvay 6599.
kvietimas gražiai ranka ra-į džiuojamės Jus pažinę. Mes,
gišką vakarą su programa
ėjo programine dalis: dai
J.
J.
Bačiūnas.
šytas. Pridėta ir rankomis j lietuviškasis
Akademijos
• pagerbimui narių sportininPAIEŠKOMA
nos, muzika, baletas lietu
IŠ priežasties Kapinių Puo j Paieškai! Elzbietos Karpuviėiūtės. po
artistiškai piešta programa, j jaunimas, išmokome pažinti
i
kų
(bovlerių)
merginų
ir
viškų šokių, ir viską baigta
i
"ttirSu“*^i
ant kurios viršelio
prie ir širdingai pagerbti Tėvyvaikinų. Chicagos Lygoje Šimo Dienos, Moterų Sąjun
himnu Star-Spangled BanŠuLn- '^E^iuJ"mi’.'.tn
nupieštos emblemos, Gedi- nės didvyrius. Tautos galiūmerginos laimėjo pirmą vie gos Chicagos apskrities su- (Kukeviėiūtė),
ner. Po programos apžiūrė
1307 S. Kedzie Avė.,
mino vartų piešinėlio, pri
pri- nuošė kaip Jūsų EkscelenciCliieago, Illinois.
tą, o vaikinai — antrą.
jome visą Akademiją, ku
segta ilga, siaurutė Lietu ja, mes matome karžygiškuKviečiame visus narius
Šioje kolonijoje gyvuoja
rios gražią tvarką ir ger
Lietuviška Radio Įstaiga
vos vėliava. Programos vi rao idealą. Tą idealą kuris
rūpestingą Garfield Parko Lietuvių Vy dalyvauti, taipgi užkvietė L.
biamų seserų
duje, tarp kviečio pavidalo glaudžiai susietas su Dievo
priežiūrą trumpai apipasa rų ir Moterų Pašalpos Klū- Vyčių Chicagos apskr. cho
ranka pieštų rykštelių, įra-jii Tėvynės meile. Iš Jūsų
$8.75 Tonas
koti negalima. Tenka tik pa-Į bas, kuris gegužės 11 d. lai- rą ir Nekalto Prasidėjimo
šas: “Jo Ekscelencijai An- pavyzdžio, kurio pamatuose sakyti, kad ši Akademija I kė mėnesinį susirinkimą 11 P. Š. parapijos chorą. J. Vil1854 W. 471 h St.
PETROLEUM CARBON COKE
Kainos gali pakilti be jokio
tanui Smetonai,
Lietuvos spindi drąsa ir ramybė, kuRADIO SERVICE
tikrai verta lietuvybės žiai-: valandą ryto, vietoje 1 vai. kanskas užkvietė šokikų gru
pranešimo
Respublikos
Prezidentui.” rį kilnija skaidri viltis, pa—
REPAIRING
—
pę
(Farmers
dance),
kuri
A. IGNATAVIČIUS
po pietų. Taip tęsis per va
nio vardo.
Toliau surašyta programa su siaukavimo ir ryžtingumo
1514
S. 48th Ct. Cicero, III.
mokinas
įvairių
šokių.
Darbas
Pilnai
Garantuotas
sarą.
Prie ' šešis metus aš spa z
jo dalyvių vardais.
darbo meile,
mokinamės
Vytis
Tel. Cicero 3708
Pirmininkas atidarė susi
HOUSE or CAR RADIOS
doj
raginau
savo
tautiečiui,
Aš niekad neapleidžiu Chi įkvėpimo ir sau jį semiame,
Išvežiojame
po visą Chicagos
rinkimą. Raštininkė perskai
SUGEDO RADIO?...
apylinkę
cagoj rengiamos programos, vienas P°etas Pasakž: "Ge- >ad ka:» Mk galima leistu tė užrašus iš praeito susi
kuri skiriama mūsų tautos re3nio didvyriams paminklo savo duktens Šv. Kazimie rinkimo. Ligonių lankymo ir
Šaukite Yards 4693
PLATINKITE
‘DRAUGĄ’
garbei; ,
nn^yailm4n?gal-i būt. kaip vykdymas mo Sešera vrdamon ir tvar pikniko komisijos, kuris turi
Marijonų
Bendradarbių
komon
Akademijom
Ar
tuo
200 mylių kelionės. Ir šį 1 idea'l ” TalSt- gerbiamas
įvykti gegužės 25 d. Kubai- Chicagos apskrities susirin- j r#
kartą su žmona greitai ren.'Vade. JŪ3'1 'dealus, kuriuos mano raginimu tada kas pa
nežinau. Tačiau ži° Qkyje’ nePasirod«- Tokiu Rimas Įvyks gegužės 21 d.,
giamės ir keliaujame į Chi garbingai pabrėžei kovoda sinaudojo,
, ,
x
••
-I būdu darbininkai piknikui Aušros Vartų parapijos mo
atnaujinęs savo is- L.,
. , x.
... A
i
cago, dalyvauti iškilmėse mas už Lietuvos laisvę ir dabar,
....
x
,
.
liko nennkti; palikta komi..
v._ .
Sv. Kazimiero Seserų Aka nepriklausomybę, išeivijos pudzius ten lankydamasis, i sijos
nuožiūrai.
demijoj, kur programą iš sūnūs ir dukros juos gina raginimą pakartoju: Kam
žiam klūbo susirinkime
rūpi savo tautos ateitis, kam
WHOLESALE
pildys Akademijos mokinės, kaip savo gyvybę.
LIQUOR
“Jūsų Ekscelencija! Ar ne rūpi lietuvybės išlaikymas nebuvo pirmininko padėjėjo,
seserų kazimieriečių auklė
*
DINING ROOM SETS — PAK
ĮSTAIGA
reikšmingas mums Jūsų at- išeivijoj — leiskite savo duk iždininko ir maršalkos ZuLOK SETS — BEDltOOM SETS
tinės.
— RŪGS — ItAllKžN — KL.
bavičiaus,
kuris
serga
po
au

ras
į
Šv.
Kązimiero
Seserų
Šitą Akademiją lankyti ^lankymas? Tai ne proga
FRIGERATORS — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
dabar tenka man antru kar- Jus Pavadinti Tėvynės trem Akademiją. Ten jas seserys tomobilio nelaimės.
Ali Natlonally Advertlaed Itema.
Korespondentas
Išvežiojame
tu. Buvau iškilmėse, kada tiniu- Tai svarbus momen- gražiai išmokys lietuviškos
po visą
Chicago
buvo šventinamas jos pama- taB dus Pėpažinti Tėvynės kalbos, rašto ir savo tėvų
to kertinis akmuo, bet tada šulu Tokiam ramsčiui kaip tautos meilės; jos ten iš PLATINKITE “DRAUGĄ’
pačios Akademijos dar ne- JQs' LietUTOS Tėve, žadame moks namų ruošos, mote
REMKITE
SENĄ
buvo. Ją Įrengtą lankyti sliPri» ir vieningą talką, sy- riškų darbų, muzikos, dai
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
nų
ir
kitų
kilniųjų
idealų.
man teko 1933 m., kada bu- kiu kovoti, Lietuvai laisvę
DRAUGĄ
CONRAD
N. KANTER, Sav.
6343 So. Western Avenue
vo priimtas ją vizituojantis grąžinti. Karštai mylime ten Ten jos išaugs tikromis in
Fotografas
MUTUAL
LIQUOR
CO.
Studija
(rengta
pir
teligentėmis,
o
iš
jų
auklėLietuvos įgaliotas Ministe- Pavergtus mūsų brolius, ku
Telefonas REPUBLIC 6051
mos rūSies ąu mo
4707 S. Halsted St
demiškomis
užlaido

sis
nauja
Įetuvių
karta
pai
ris B. K. Balutis. Dabar lai- !rie alkata ir trokšta laisvės
Tet. BOULEVARD 0014
mis ir Holljrwood
Šviesomis.
Darbai
triotiškoj
dvasioj.
Raginu
aš
mė skyrė joje lankytis ją “ teisybės. Nusiraminkim!
Garantuotas.
vizituojant Lietuvos prezi- Dievui Padedant laimėsim jus, mano brangūs tautie
deniui ir jo žmonai. J visas Jicms Prisikėlimą, nežus Lie- čiai, iš širdies gilumos trokš 420 West 63rd Street
damas savo tautai švieses Tel.: Biznio ENGlevood 5883
smulkmenas
nesigilinant, tuvos kankiniai.
Res.:, ENGIewood 5840
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. TeL VICTORY 2499
“Dar kartą širdingai svei nės ateities. Kas tik išgali
tenka pasakyti, kad seserys
visus svečius priėmė rūpes kiname Ekscelenciją, ir duo te, kaip sakiau, savo dukre
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
tingai ir labai šauniai pa dame savo paramos žodį, les leiskite auklėti seserims
PFRM NEGU PIRKS1TK
kazimierietėms.
Tuomi
jūs
sauksmingai
prižadėdamos:
Jonas
Rodinas
SKYRIUS:
ruoštais pavakariais; tai bu
MATYKITE MUS!
Jonas Jasinskas
806 VVest 31st Street
daug
pelnysite
savo
tautai.
Dievui,
ir
Tau,
Tėvyne,
mū

vo pavakariai a la supreme.
Ant. Labanauskas
Chicago, III.
Kadangi prie Akademijos
Paskui svečiai buvo pakvie sų jaunos jėgos!”
II. Rajevvskl
Telefonuokite:
sti Akademijos erdvion auVICtory 16 9 6
“Shorty”
ditorijon, kurioj svečių lau
kė apie 500 išsirikiavusių
studenčių. Svečiams įeinant,
ct
jų sutikimui maršą grojo
EVERY
DIDMAVSIAR PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
gražiai uniformuotų studen
MONTH“i
STATYBAI,
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
čių orkestras iš 50 instru
MEDŽIAGOS STOGAMS
Then Read WMY
Finansuojame namų paatatymą ar
mentų.
pataisymą — Nieko imokCtl — 3
Lydia E. Pinkham’s
metai Išmokėti — Apkainavimaa
Svečiams užėmus vietas
Vegetable Compound Is
dykai.
Nauja Vieta:
Lietuvis Pardavėjas
sugrota Lietuvos himnas. Po
Real“Woman’s Frlertd”!
Stanley IJtulnaa — Vetkėjas
jo studentė Matilda MarcinRome' women tuffer nevere mnnthly
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
paln (erampa, backache. headnrhe) du«
tn female functional dlsordent while
kiūtė savo kalba sveikino
nther’s nerrea tend tn bernme upaet and
la made from nature’a oarn heneflrfal Telefonas: LAFayette 2022
they get croaa, reatleaa and mrx>dy.
garbinguosius svečius:
ronta and berha -earh wllh Ita own
• Sn why nnt take Lydis E. Pinkham’s
•pečio/ purpoae to HELP WOIIEN.
Vegetable
Compound
made
iptmallit
“Jūsų Ekscelencija Di
Famnua for over <6 yeera—Plnkham’a
tn help tired. nin-dotrn. nervnua womComnound ia the beat known and one
3039 So. Halsted St.
en te go amlling thru “diffieult daya.”
džiai Gerbiamas Tautos Va
nf
the moat e/feeHvo ”woman’a’’ tonlea
Plnkham’a Compnnnd ccntafna nn oplVIC. 1273
obUinable. Try ii r
f
atea or habit-forming ingredienta. It

Pagerbtuvės
sportininkams

Iš Garfield Park
kolonijos

MEISTAS

UŽSISAKYKITE DABAR

mainui.,

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

V

ALEX ALESAUSKAS & SONS

SICK, NERVOUSO
CRANKY

MILDA BUICK SALES

Carr-Moody Lumber
Company

de, Lietuvos Republikos Pre-

DSRTTBKB
VOKIEČIŲ IŠVADUOTI

Geležinkeliečiai nusprendė
reikalauti didesnių algų
Geležinkelių
darbininkų Į kino dabartiniu atlyginimu,
penkių organizacijų (unijų) j Bet šiandien, sako vadai, t
vadai suvažiavime Chicagoj kompanijos daro puikų biz
nusprendė birželio 10 dieną nį ir numatoma, kad per
jų
paduoti geležinkelių kompa keletą ateinančių metų
nijoms reikalavimą padidin reikalai dar žymiau pagėręs.
ti darbininkams atlyginimą Į tai atsižvelgus, kompani
jos neturi užmiršti ir dar
30 nuošimčių.
bininkų, nors dalį savo pel
Suvažiavimo dalyviai pa
no jiems skirti. Nes pragy
reiškia, kad per praeitą de
venimas brangėja.
šimtmetį geležinkelių darbi
Jei darbininkai laimėtų 30
ninkai nepaprastai sunkiuo nuošimčių padidinimą, tai
sius laikus gyveno. Kompa šia apie 1 dol. 80 centų daunijos taip pat turėjo sun kiekvienas jų gautų mažiaukumų ir darbininkai pasiten- giau už dienos darbą.

Drafto boardai patariami
aplenkti reikalingus darbininkus
Illinoiso valstybės karinės
vyrų konskripcijos direkto
rius P. G. Armstrong draf
to boardams pataria neimti
kareiviauti tų vyrų, kurie
yra gyvai reikalingi civili
nėms pozicijoms, be ko ne
būtų sklandumo šalies sau
gumo stiprinime.
Armstrong sako, kad boar
dai turėtų atidėti į šalį kai
kuriuos specialistus amati
ninkus ir profesionalus, kaip
tai gydytojus, dantistus ir
kitus. Jų vietoje yra pakan
kamai kitų jaunų vyrų, o tie
visi reikalingi civiliniams
užsiėmimams.
Anot jo, jei draftų boar
dai be atodairos šauks ka
reiviauti visus perdėm svei
kus vyrus, šalis greitai pa
sijus netekusi mašinistų,
elektrikininkų ir įvairių ka
tegorijų inžinierių, kurie bū
tinai reikalingi įvairioms
pramonėms ir be kurių pa
siruošimo darbai būtų sukoneveikti.

Trečiadienis, geg. 21 d., 1941

Moterims ne vieta
tavernuose
14-ojo wardo aldermanas
Jim McDermott ima darbuo
tis miesto ordinansu uždrau
sti moterims tavernuose prie
barų stovėti ir gerti svai
giuosius gėrimus.
Jam tekę po darbo vaka
rais matyti kai kur prie ba
rų moterų, tiek, kad nė vy
rams nesama vietos.
Jis sako, kad moterims
būtų nurodyta sėdėti tik
prie staliukų užpakalinėse
tavernų dalyse.

Mercy
ligoninėje mirė
Fred Reid, 71 m. amž. Prieš
porą dienų jis iškrito iš
lovos.

Uždaromos svaigalo
pardavimo vietos

Chicagoj policija uždari
Elgine įkalinti trys iš Chi
cagos jaunuoliai: Robert nėja tavernus ir kitas svaiMcKay, 18 m., Robert Mor- giųjų gėrimų pardavimo viegan, 20 m., ir Joseph Gre- j tas, kurių savininkai neturi
gorio, 23 m. amž. Policija įsigiję naujų miestinių pus
juos sugavo Pietiniam Elgi mečio laisnių. Laisniai turė
ne, kai nuo jų iš automobi jo būti įgyti gegužės 1 d.
lio pabėgo dvi mergaitės.
Jos tvirtina, kad tie jaunuo
liai jas buvo užpuolę begė
diškais tikslais.
Kane apskrities teisėjas
International Harvester
A. J. Strickman areštuotuo- / Co. paskelbė, kad 1941 me
sius pavedė “grand jury” ir tais šios kompanijos fabri
•
("DrauKua" Acme telephoto)
kiekvienam paskyrė 5,000 kuose iš visos numatytos
Walter Ohmann ir jo žmona iš Wheaton, III., kurie dol. laido.
gamybos 20 nuošimčių bus
yra tarp išvaduotų iš vokiečių nuskandinto egiptiečių
karinė gamyba. Kompanija
laivo Zamzam.
turi didelius vyriausybės už

20 nuoš. karinės
gamybos

Lėktuvų raidės ir
numeriai

Armstrong sako, kad draf
to boardai naudojasi plačia
autonomija. Jiems negalimi
nurodymai, kaip jie turi ir
neturi elgtis. Bet reikalingi
patarimai.

Elgine įkalinti trys
chicagiečiai

Federaliniai biurai į
Chicagą

Gub. Green lanko
Forrest stovykla

Illinoiso
gubernatorius
Armijos vartojami lėktu
vai nužymėti raidėmis ir nu Green lanko Forrest, Tenn,
meriais (skaičiais). Karo de- kariuomenės apmokymo stopartamentas aiškina, kad Į vykią, kur apmokoma lui
tas daroma ne civilinių klai- noiso nacionalinė gvardija
apie
dinimui, bet karuomenės ži — 33-ioji divizija,
niai. Iš raidžių ir skaičių 16,000 vyrų. Divizijos vadas
galima lėktuvus identifikuo yra gen. maj. S. T. Lawton.
Prieš kokį laiką stovyklo
ti. Raidės simbolizuoja lėk
tuvų funkciją, o skaičiai — je buvo neišbrendamas pur
vas, o dabar nepakenčiamos
modelį.
Civiliniai lėktuvai
nuo dulkės, su kuriomis tik van
karinių skiriasi tuo, kad jie deniu kovojama. Gubernato
turi tik vienų vieną raidę rius priėmė divizijos para
“N,” o jos priešaky laisnių dą. Jis pareiškė, kad vyrai
apmokyme daro pažangą ir
numerj.
Kariniai lėktuvai skirsto- ■ tarnyboje užgrūdenami.
si raidėmis taip: “A” yra '
-------------------akinis
lėktuvas; "B" _ pfjeJ
peĮ.
bombonešis; X — eksperi1
r
mentinis; “Y” — tarnybinis !
bandymų modelis, ir paga
Illinoiso generalinis pro
liau “Z” — senovinis.
kuroras G. B. Barrett pa
Andrew Reidy, 36 m. am skelbė, kad legislatūroje iš
žiaus plėšiką teismas nutei keliami net aštuoni biliai
sė kalėti. Bridewell kalėjime tikslu pataisyti ir papildyti
jį ekzaminuojant
susekta, valstybės rinkimų įstatymą
kad neseniai jis pašautas ir , taip, kad per balsavimus ne
policijai tas nežinoma, Jis galėtų įvykti jokių sukty
bių. Ir jei kas būtų nutver
tardomas.
tas suktybėse, turėtų būt
teisiamas ir
baudžiamas
kaip sunkiai nusikaltęs, bet
ne taip, kaip šiandie kaipo
menkas nusižengėlis.

balsavimus

^Itčhiiū

-orMiirrlick

For quick relief from itching of eczcma. pimplea.
athlete'a foot. acabiea. rashea and other eztemally caused skin troubles. uae world-famoua.
cooling. antiaeptic. liųuid D. D. D. Preseriptlon.
Greaaeleaa. stainleaa. Soothes irritation and
ųuickly stopa intente itch.ng. 33c trial bottle
proves it, oryour money back. Ask vour
druggut today for O. D. D. PMESCRIPTION.

'

A

Tūkstančiai rūkytojų tatai atrado — naują, ma
VI,t Old Golds pos
jū-u krautuvininko
dabar yra NAUJI
Old Golds. Tos
aa, pailsta mos
pakolls.

j

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

Jei Insurance Reik,

ARTHRITIS

Don’t deapair
of relief from
terrible Arthritis acbes or
pains. The
NEW Colloidal
IodizedSulphur

capsules ralled
SULPHOKAPS
often bring wel-

Don’t
g i ve
up
hope

come relief ln
Arthritia dne
to Sulphur deficiency. Small
dailv cost. Mon
ey back if no
relief after 30
days* dosage.
Begin taking
TODAY.

YourDrugjiothasSULPHOJCAPS

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

1 Pirmo* nžtrplmius sti stebėtinu
. ŽEMO—daktaro
Išrastas—Mojau
sti-talMlo nepulu-nėlami) niežėjimą
galvos ir ttaojaia pradeda stigijlmą Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vals-

'"'t;_____________

S

s

ŽEMO

salads, Peg.What’s the secret?

VILEIŠĮ
EIK!
DR. PETRAS
VTT.EIftlS,
Atstovas

The Prudential Ins.
Co. of America
175 W. JACKSON BLVD.
SPITE A-1820
Home Office: Newark, N.

i.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel

IiAPayette

0771

X Joan Kazanauskaitė,
pirmametė Šv. Kazimiero Akademijos studentė, Chica
go arkidiecezijos aukštesnių
jų mokyklų solo trimitų
(French horn) konteste lai
mėjo pirmą vietą. Ji yra
duktė Jono Kazanausko, ži
nomo Chicago lietuvių vei
kėjo ir prezidento Mutual
Federal Savings and Loan
Ass’n. Kazanauskai gyvena
puošnioj Chicago daly —
Beverly Hills (2301 W. 91st
St.).

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:I
1. Sutaupysite 40% kūro;
noMm DOCK W0pL
Co*KGOAn»
2. Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
Fieaoui I
B
3. Padidina namų vertę;
3errWe»-XXMsraGiOKFT 4. Taupo namų šilumą;
HAtoVfcoMSiM'nCiffKPt 5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
rmatim oabm

MIRACLE WHIP!

na iš parinktinio importuoto tabako, švelnaus,

’ Ils "different” flavor

alvvays makes a hit.

Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

NAUJA . . .

L.

X
Urban, 4013 So. Ar
tesian Avė., šiomis dienomis
išvyko į Dėdės Šamo šau
kiamą vienerių metų tarny
bą.

Aguonėlių diena

lonų skonį šiandieniniame Old Gold. Jis parei

sklandaus ir nepaprastai kvapaus! Išbandyk jį!

P-

X
Albrikaitės su Dante
vestuvės įvyks sekmadienį,
25 d. gegužės Gimimo P. šv.
bažnyčioj per sumą, o vestu
vių puota parapijos salėj.

X Aleknų dukrelės šliū
bas buvo 10 d. gegužės per
Gauti leidimai tuoktis:
Mike Paliulis, Felicia Ja mišias. Vestuvių pokylis įvyko tėvelių namuose, 4356
nulis, 46—41.
Gordon Anderson, Bernice So. Rockwell St.
Weichunas, 25—25.
X Kun. dr. Antanas Deks
John Dominic, Beatriče nys, neseniai atvykęs iš Eu
Člrkauska, 30—34.
ropos, lankėsi mūsų dienraš
Anthony J.
Kaveckas, čio redakcijoj. Jį atlydėjo
Alice Rich, 36—28.
kun. A. Linkus, naujasis Šv.
Kryžiaus parap. klebonas, ir
Plėšikai užpuolė ir pašovė kun. A. Deksnys, svečio ku
Chieagon atvykusį iš New nigo dėdė.
Yorko siuvėją A. HoltzmaX Didelis piknikas Vytau
ną, 50 m. amž.
to darže įvyks sekmadienį,
gegužės 25 d. Rengia šv.
ČIA GAUSI
Juozapo par. Visų labai ge
greit, leng
Aguonėlių diena (Poppy
vais išmo
ras ūpas, numatomas gau
kėjimais —
Day) Chicagoj įvyks gegusus dalyvavimas. Visi taip
NCO 5 IKT 20 METV.
žės 26 dieną, o Chicagos į
išsiilgę pramogos atvirame
priemiesčiuose ir visoj Uli- |
ore, kad nusistatytą pikni
nois valstybėj — gegužės 24
ką daryti nors ir lietus purk
OP CHIOAGO
štų.
d.
■
2202 W. CERMAK ROAD
Tel.:
CANAL
8887
Apie tai išleido atsišauki
Mokame
Dividęndų
X Šv. Jurgio parapijos
mus gubernatorius Green ir
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
mokyklos mokinių orkestrą
mayoras Kelly.
TURTAS <1 000,000.00
duos koncertą gegužės 24 d.,
Iš aguonėlių pardavimo
VIRS r 1
parapijos salėj. Be orkessudarytas fondas vartoja
! tros, pasirodys ir atskirų in
mas paliegusiųjų karo vete
strumentų — smuiko, klar
ranų šelpimui.
netų, fleitų ir trimitų gru
pės. Orkestrai vadovauja
komp. A. Pocius.
PAS

Everybody ravės about your

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

X Chicago varg. Sasnaus
ko vardo choras Kapų Die
nai ruošiasi giedoti pertvar
kytas Casciolinio gedulo mi
šias.

Vedybos

Kongreso atstovas Sabat.h
dem. iš Chicagos, praneša,
jis kongresui įteikęs rezoliu
ciją, kad šiais laikais padau
gėjus federalinių biurų
ir
agentijų skaičiui jų dalis
būtų atkeldinta į Chicagą,
kur biurai ir agentijos ras
tų daugiau vietos ir jų na
riai pigesnį pragyvenimą
Be to, tuo būdu būtų kiek
nors decentralizuota vyriau
sybė.
Jo rezoliucija pavesta vie
nam kongreso komitetui.

Plėšikas įsilaužė apartamentan, 1631 W. Washington gt. ir ten su kirveliu už
puolė miegantį M. Totten,
45 m. amž., ir jo žmoną.
Sunkiai sužeisti.
, CtrPturr
| ThitFattWii/

sakymus.

mu

Bmom w Lavtw

MtA*T BuiuMNaMdnmA&GMamhvv. Concwrrt.tw

6.

Greitai ir lengvai įtaiaoma.|

Apskaičiavimas
P.H-A

Umokėjlmoa.

prolilnlt ii Ryfialo Vlduriemlo tabakas,

kurio smulkūs lapai iirdfat pavidalo padaro qarsiq|q
Old Gold's sudit| aat dar malonamy. Ja tauta dabar
brandinama mūšy Amarlklaiuasa sandeliuose uitlkrlna lumt
iiuos puikesnius Old Golds visai ollol moty.

MILLIONS AOSII—Miracle Whip does work tvonders

with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia
by far America's favorite salad dressing.

************* * * * * *

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų |
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.
lasiau,! Amarilio, Tabako pro kilo!

Dykail

Islklro IMS

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

Republic 6051|

War«hoaM: 9401 So. Stony Ial&nd Avo^ tat

z

.

