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NETIESA
Mūsieji komunistai iš “Vil

nies” staiga prisimnė, jog 
prieš rusų okupaciją Lietu
voje “krautuvėse produktų 
buvo pilna, o praeiną pro 
krautuves žmonės apiplyšę, 
basi ir nuo nedavalgymo iš
blyškę”.
Jei mums nebūtų tekę Lietu 

voje ne tik svečiuotis, bet 
ir gyventi, gal ta komunisti
ne netiesa ir būtumėm įtikė
ję. Tačiau šiandie negalime 
tikėti, kad rusai, ištuštinę 
krautuves, sumažino vargą.

•
VARGAS

Jei mes mėgintumėm kam 
nors skelbti, jog vargo Lie
tuvoje niekados nebuvo, mes 
būtumėm tiek pat neteisingi 
kaip šiandie mūsieji komu
nistai, kurie primygtinai 
tvirtina, jog “draugai” iš Ru 
sijos stepų, sakytum, stebuk 
linga lazdele šmėkštelėjo ir 
nušlavė visą lietuvio vargą 
ir neturtą pašalino.
Jei mūsieji komunistai nuo

širdžiai tiki (kuo reikia la
bai abejoti), jog komunistų 
užgrobtuose kraštuose visas 
vargas panaikinta — jie yra 
labai dideli neišmanėliai. Ta
čiau daug geriau būti dide
liu neišmanėliu, negu suki
niai netiesą skelbti. Pasirin
kimą paliekame “Vilnies“ 
redaktoriams.

šliupas
Paskutiniuoju laiku apie 

dr. šliupą lietuvių spaudoje 
pasirodė įvairių pranešimų, 
kurie iki šiol nėra patikrinti. 
Sąryšyj su tomis žiniomis 
“Vilnis” pastebi, jog “vieni 
patupdė šliupą kalėjiman, o 
kiti nuvedė jį į Palangos baž 
nyčią, kur jis kasdien mel
džiasi”.

Kaip ten bebuvę, Lietuvos 
gyvenime dr. šliupas yra žy
mi asmenybė. Tad “Vilnis”, 
kuri nuolatos mums pastebi, 
jog Lietuovje nėra jokios 
cenzūros, galėtų viešai pas
kelbti, kur dr. šliupas ištik- 
rųjų yra. U

KRETOJE
Paskutinieji karo 

Kretoje pranešimai 
duoda suprasti, jog

čiau dėl to perdaug nusteb
ti nebūtų prasminga. Pir-
miausia, naciams pulti yra stybei neatgentaująs Deja...

daug parankiau negu ang
lams saloje gintis, nes vo
kiečių valdomos bazės Grai
kijoje daug arčiau, negu an
glams prieinamos Egipte, 
Kipro saloje ar kur kitur.

Nežiūrint kaip kovos Kre- nys. Kaip gi kitaip galima 
toje baigsis, negalima nugas aiškinti tą nuolatinį Mar
tauti, kad tai gali būti spren 
džiamosios šio karo kovos.

Nuskandino Bismarcka
F. D. R. prašo dar 
trijų bilijonų dol. 
orlaiviams
WASHIXGTONAS, gegužės 

27 d. — Besirengdamas vie
nai svarbiųjų kalbų, gal būt, 
Amerikos istorijoj, Preziden 
tas Rooseveltas šiandie krei
pėsi į kongresą, kad būtų 
paskirta dar $3,319,000,000 

j naujųjų orlaivių gamybsi.
Iš šios reikalaujamos su

mos $2,790,000,000 bus ski
riama kariuomenei ir $529,- 
000,000 laivynui.

Pataria atsargas 
džiovinto maisto

WASHINGTONAS, gegužės
27 d. — Svarstant Amerikos 
gyventojų maisto proble
mas National Nutrition kon 
ferencijose iškelta pasiūly
mas, kad Jungtinėse Valsty
bėse būtų pradėta plačiu 
mastu daryti atsargas džio
vinto maisto. Tuo būdu pa
ruoštas atsargai maistas ne 
gęstų ir ilgiau išsilaikytų 
vartojimui.

Agrikultūros sekre. Wic- 
kard šiandie konferencijoje 
padarė pareiškimą, jog šio 
krašto apsaugai yra būti
niausia, kad krašto gyvento
jai būtų gerai maitinami.

Jis pabrėžė, jog šiuo met.u 
apie tris ketvirdalius Ame
rikos gyventojų negali lai
kytis tinkamos dijetos ir 
bent vienas ketvirtadalis ne- 
šelpiamų šeimų blogai mai
tinasi.

BERLYNAS, gegužės 27 d.
— Oficialioji vokiečių žinių 
agentūra praneša, jog vo
kiečių kariuomenė Afrikoje 
pravedė netikėtas atakas 
Sollum apylinkėje. Atakų 
metu anglams esą padaryta 
nemaža nuostolių.

Visdėlto, sprendžiamosios ko 
vos įvyks kur nors Atlante 
ar Anglijos salose, 

įvykių] •
lyg ir ^AGENTAI F,
galimai Pavadink komunistą Mas-

tikėtis, kad anglams teks ir kvos agentu — jis labai nuo- 
iš Kretos pasitraukti. Ta- Į širdžiai nuduos tuo įsižeidęs.

Jis tik už darbo žmogų ko
vojąs ir jokiai svetimai vai-

Užtenka pavartyti, kad ir 
mūsų komunistinius laikraš
čius, kai nenoromis turėsi 
pajusti, jog tai Maskvos pro 
paganda penimas ir Krem
liaus subsidijuojamas leidi-

kvos ponų ir jų vedamos po
litikos garbinimą.

LONDONAS. — Kartu su 
žuvusiu prie Kretos destro- 
jeriu Kelly žuvo Anglijos ka 
raliaus Jurgio VI giminaitis 
lordas Louis Mountbatten.

•
VICHY. — Pranešimai iš 

Beiruto sako, jog Transjor- 
dano emirui Abdallah nepa
vykę patraukti anglų pusėn 
arabų vadu.

LONDONAS. — Autorite
tingi anglų sluogsniai prane 
ša, jog Etiopijoje suimta dar 
1,950 italų kareivių ir jog 
Libijoje kovos paaštrėjusios.

•
ROMA. — Tiranos kalė

jimo kieme sušaudytas Va- 
sail Laci Mihailoff, kuris ge
gužės 17 d. paleido keletą šū 
vių į Italijos karaliaus Vik
toro Emanuelio automobilių.

•
MEXICO CITY. — Keletas 

Meksikos senatorių padarė 
pasiūlymą sudaryti iš visų 
Amerikos respublikų atstovų 
panamerikos parlamentą.

•
LONDONAS. — Taikos 

grupė “Christianity calling” 
šiandie pranešė pasiuntusi 
Prezidentui Rooseveltui tele 
grama, kuria prašoma, kad 
jis dėtų pastangas sudaryti 
pasaulyje taiką.

Japonijos laivynas
esąs pasirengęs

TOKIJO, gegužės 27 d. — 
Šiandie kap. Hideo Hiraide, 
laivyno ministerijos atsto- 

' vas pareiškė, jog “imperato
riškasis laivynas yra visa
dos pasirengęs susitikti bet 
kurį neįtikėtinumą”.

Toliau jis pareiškė, jog 
šiuo metu Kinijos pajūryje 
patroliuoja du šimtai (japo
nų) karo laivų

Suimti naciai Laivą apšaudė torpedomis 
orlaiviai, karo laivai

Bismarckas mėgino pabėgt 
Prancūzijos uostuosna

. . ___________ 4
(•‘Draugas" Acme telephotoj

Britų kareiviai lydi sužeistų ir nelaisvėn paimtų vokiečių kareivių grupę į karo sto
vyklą. Vokiečiai paimti nelaisvėn per atkaklias kautynes Egipte.

LONDONAS, gegužės 27 d.
— Šiandie Anglijos laivyno 
ir aviacijos bendros pajėgos 
nuskandino naujausį pasau
lio karo laivą ir Vokietijos 
vieną didžiausių — Bismarc-

BISMARCKAS 
KOVOJĘS 
IKI GALO

BERLYNAS, gegužės 27 d.
— Vokietijos karo vadovybė 
pareiškia, jog karo laivą
Bismarck nuskandino oriai- mareką pirmiausia pastebė-

Pasaulyj Sirijoj didėja 
pritarimas 
De Gaulle

HAIFA, gegužės 27 d. — 
Pabėgę iš prancūzų valdo
mos Sirijos prancūzai karei
viai pareiškia, jog Sirijoje 
kaskart didėja kariuomenės 
pritarimas gen. De Gaulle 
“laisviesiems prancūzams”.

Šis priešingas Vichy poli
tikai sentimentas dar la
biau pasireiškęs, kai Sirijo
je pasirodę vokiečių aviaci
ja.
Tuo tarpu iš Ankaros pra

nešama, jog Sirijoje, nežiū
rint gen. Dentz pasipriešini
mo, visa vadovybė perėjusi 
vokiečių rankosna.

Sakoma, jog vokiečiams 
pradėjus Sirijoj šeimininkau 
ti gen. Dentz kreipės į Vi
chy, bet jam buvę patarta 
atsistatydinti. Tada gen. 
Dentz geriau pasirinkęs pa
siduoti vokiečių vadovybei.

Petain vyriausybė 
išteisins Leopoldą

VICHY, gegužės 27 d. — 
Patikimi sluogsniai prane
ša, jog maršalo Petain vy
riausybė išleisianti nota, ku 
ria bus pateisinama Belgi
jos karaliaus Leopoldo veiks 
mai pasiduodant Vokietijai

Belgijai pasidavus Prancū 
zijos tuolaikinė vyriausybė 
labai karčiai atsiliepė apie 
karalių ir belgų kariuome
ne, bet Prancūzijos likimas 
privertęs prancūzus kitaip 
galvoti.

Petainas grąžino Leopol
dui Prancūzijos Garbės Le- 
gijono atžymėjimą, kuris 
pereitų metų birželio mėne
sį buvo atšauktas.

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Lie
pos 1 d. paskelbta registra
cijos diena tiems vyrams, 
kurie sulaukė 21 metų nuo 
pernai metų spalio 16 die
nos.

BALTIMORE. — Balti- 
morės laikraštis Sun rašo, 
jog anglai nori išnuomuoti 
miesto jūros orlaivių bazę, 
kuri būti naudojama Angli
jos orlaiviams.

•
WASHINGTONAS. — Šian

die Prancūzijos vyriausybė 
raštu paantrino savo anks
tesnį pareiškimą, jog Prancū 
zija neperleis savo laivyno ir 
kolonijų Vokietijai.

•
HOLLYWOOD. — Walt

Disney studijų artistai, ku
rie piešia garsiuosius Disney 
paveikslus, 325 balsais prieš 
keturis nutarė paskelbti 
streiką. • 1

BOSTONAS. — Senato
rius Bridges pareiškė, jog be 
paramos kurią tik Amerika 
gali suteikti, Anglija negalin 
ti ilgai išsilaikyti.

LANSING, Kas. — Iš Han
sas valstybės kalėjimo palie
go penki ilgiems metams nu 
teisti kaliniai, kurie pabėgo 
išsikasę tunelį į kalėjimo an 
giles sandėlius.

Prezidento kalba 
penkiolika kalbų

VVASHINGTONAS, geguže
27 d. — Pranešama, jog 
Prezidento Roosevelto kal
ba, kurią jis pasakė šįvakar 
9:30 vai. vakare, paskleista 
per radio (trumpomis bau 
gomib/ penkiolika kalbų.

vių torpedos ir trys anglų 
karo laivai.

Kovose taip pat dalyvavę 
ir nemažas skaičius anglų 
destrojerių.
Kartu žuvo ir Luetjens

Kartu su laivu žuvo admi
rolas Luetjens ir neskelbia
mas skaičius jūrininkų.

Karo vadovybės praneši
mu, iš paskutiniojo laivo pa 
reiškimo buvę aišku, jog jis 
sunkiai Sužalotas ir apsup
tas daug stipresnio priešo.

“Laivas jau nebegali me- 
nevruoti. Kovojame iki pas
kutinio šovinio. Tegyvuoja 
Fuehreris”, sako paskutinio
ji admirolo telegrama. 
Sužalotas anksčiau

Šiuo metu vokiečiai paste
bi, jog Bismarckas nukentė
jo kovose su anglų kruzeriu 
Hood, nors anksčiau jie bu
vo pranešę, jog iš kovų Bis
marckas išliko nepaliestas.

Vėliau Bismarcko greitį 
dar labiau sumažino anglų 
bombanešio paleistoji torpe
da, Pagaliau pereitą naktį, 
apie 400 mylių nuo Bresto, 
dar dvi torpedos pataikė į 
laivo vairą ir varyklius.

Nusavins didesnę 
dalį Prancūzijos

LONDONAS, gegužės 27 d.
— Londono spauda pareiš
kia, jog “gauta slapti pra
nešimai”, kad Vokietija ren
giasi pasiimti 25,000 kvad- 

. ratinių mylių Prancūzijos te- 
1 ritorijos, jei naciai laimėtų 
karą.

Pasak laikraščių šis pla
nas prancūzams patiekta va 
sario mėnesį. Spauda taip 
pat primena, jog tuo pačiu ' mįnki į 
laiku atsistatydino Prancū
zijos užsienio ministeris 
Flandinas, kuris pareiškęs 
maršalui Petain, jog jo gar-

ORAS
Dalinai debesuota ir Šilta, 

bė neleidžianti sekti Prancū Po pietų galima lietaus. 
zijos-Vokietijos bendrodar-J Saulė teka 5:18 vai., saulė 
biavimo politikos. i leidžias 8:16 vaL

ką, kuris prieš kelias dienas 
nuskandino didžiausį Ang
lijos kovos kruzerį Hood.

Bismarcką anglai nuskan
dino kur nors šiauriniam At 
lante, netoli tos vietos, kur 
nuskendo Hood.

Vyriausybės žmonės pa
reiškia, jog Bismacko žuvi
mas daug didesnis smūgis 
Vokietijai, negu Milžiniško 
Hood nuskandinimas Angli
jai.
Įgulos likimas nežinomas

Po nelaimingo Anglijos 
kruzerio Hood likimo, Bis-

jo orlaiviai, kurie ir pamėtė 
jį torpedomis. Viso į Bis
marcką buvo numesta 10 tor 
pėdų, kurios padarė jam žy
mių nuostolių ir privertė su 
mažinti greitį.

Tačiau spėjama, jog galu
tiną smūgį suteikė karo lai
vai. Nors pranešimuose aiš
kiai nepasakoma, bet mano
ma, jog Bismarcko nuskandi 
nime dalyvavo ir naujieji 
Anglijos kovos laivai Geor
ge V ir Prince of Va’.ea (aba 
po 35,000 tonų).

Apie Bismarcko įgulos ir 
jo kapitono’adm. Luetjens 
likimą kol kas nieko nežino
ma. Manoma, jog laivo įgu
la sudarė apie 1,400 jūrinin
kų.

Nuskandino 10
transportinių laivų
BERLYNAS, gegužės 27 d. 

— Vokiečiai šiandie pareiš
kia, jog per paskutiniąsias 
kelias dienas prie Afrikos 
pakraščių nuskandinta virš 
10 krovinių laivų. Viso apie 
77,000 tonų. Šiuos laivus nu
skandinę Vokietijos subma- 
rinai. <

Iš Kretos fronto gauta 
pranešimai, jog vakar Vo
kietijos aviacija sunkiai su
žalojo 8,000 transportinį lai
vą.

Vakar nakties orlaivių ata 
koše ant Anglijos Vokieti
jos bombanešiai apmėtė bom 
bomis dvi orlaivių dirbtu
ves pietinėj Anglijoj.

(Anglų pranešimai sako, 
jog vakar naktį vokiečių 
aviacijos veiksmai Anglijo
je buvo menki. Gyvybės au
kų esą maža ir nuostoliai
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Lietuvos laivo byla teisine

(“Draugo” spec. koresp.).1 tikrieji savininkai dar ir sian
Ne.vark, N. i. - Gegužės' die tebžra pi,ni 

oo j <• j i • • * • laisvi, teisėti. Štai kam tiek22 d. federalinio teismo New
Jersey skyrius Neuarke pra.',daug d°kumentli Pastatyta.
dėjo svarstyti daugeliu at-lTik Lietuvos turt0 gynSjas 
v . ., . , , . . padarė įdomią pastabą —žvilgių jdomią bylą, kurioje . e •« r- ** 
sprendžiamas Lietuvos laivo v*Sl* dokumentų tvirtini

mai atlikti ne Kaune, ne Vil-“Denny-Lietuva” likimas. 
Šis laivas tik pernai pava
sarį įsigytas, sėkmingai iš 
pietinių uostų į Bostoną lr 
New Yorką atplaukęs, pasi

niaje, bet — Maskvoje....
Teisėjas sutiko tą pareiški
mą turėti dėmesyje. Lietu
vos gynėjas pristatė žymiai

puošęs gražiąja Lietuvos raažiau dokumentų. Jis įtei- 
trispalve. Pernai balandžio! ki bolševikų leidžiamus laik-
mėnesį jis buvo prikrautas 
įvairiausiomis prekėmis ir 
jau turėjo įsakymą išplauk
ti iš Bostono Lietuvos link. 
Jau ir inkaras buvo beveik 
pakeltas, bet.... staigūs vo
kiečių žygiai Norvegijoje ir 
Danijoje sumaišė kortas. 
Lietuvos laivas paliko Ame
rikos vandenyse ir buvo pa
talpintas Newark, N. J., uos
te, kur ir šiandie jis tebeturi 
aukštai iškeltą Lietuvos vė
liavą. Tai vienintelis šian
die pasaulyje laivas, turįs 
laisvos Lietuvos vėliavą.

Kai bolševikai prismaugė 
Lietuvos nepriklausomybę, 
jie, kaip tas oktopas, pano
ro ir šį lietuvišką turtą pa
siglemžti. Bandė “geruoju", 
bet, pagaliau, iškėlė bylą fe- 
deraliniame teisme. Jie tai

raščius Lietuvoje, kurie pui
kiausiai pasako, kokią lais
vę gavo lietuviškos bendro
vės. Jis įteikė ir labai svar
bius Valstybės Departamen
to raštus, kuriais pareiškia
ma, kad Jungtinės Amen-

JUBILIEJAUS PROGA
' 10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:

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

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienražtie “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių tan"CT padaryti' paminė- 
— tai yra, 60 laikraščio numenu uz vieną dolerį! r o-r r-

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

Moterų Sąjungos 
26 kp. 25 metai

bos apie Lietuvą. Kai^s ne
seniai iš Lietuvos atvykę? ; 
svečias Stasys Gabaliauskas, 
kuris daugiau 3-jų mėnesių 

Cleveland, O. Moterų išgyveno po bolševikų val-
Sąjungos 26 kuopai šiemet džia Lietuvoje.
sueina 25 metai. Kad tinka-
mai sukaktį paminėjus, kuo- Sve{ias St' Gabaliauskas 
pa rengia bankietą, birželio labal idomiai Pasakoja apie j
8 d. vakare, Šv. Jurgio par. 
salėj.

Rengimo komisija deda

bolševikų įsiveržimą į Lie
tuvą, todėl visiems verta 

1 nueiti jo paklausyti.

Kas nemyli tėvų, tas nieko
jimą ir didelį ir šaunų. nemyU pa3aulyje

Visa Clevelando lietuvių'
visuomenė kviečiama į pa
minėjimo bankietą.

„ Litten to

PALANDEGH* S 
YUGOSLAV-AMERICAH 

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

STATION WHIP
1480 kilocyclea

| (Virst Station on Tonr Dial) i
Featuring a program of 

Yugoslav Folk Mūšio

PLATLNKJTl “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI 
Tel. CAN ai 6122Rm. 6968 So. Talman Ave. 

Rengimo Komisija | Rm. Tel. GROvehiU 0617 
____________ Office teL HEMIock 4848

"D R A U G A S"kos Valstybės nepripažįsta
Lietuvos okupacijos. Bet ieš-, 2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 
kovams to neužtenka. Jie 
nori teismo — ir gana. Tei
sėjas leidžia bylai turėti sa
vo eigą...

arba šaukite CANal 8010

Prakalbos apie 
Lietuvą

Spring Valley, III. — Ge
gužės 29 dieną 7 vai. vaka
re lietuvių Šv. Onos parapi
jos salėje rengiamos prakal-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marąuette Road

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

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

(Bus daugiau.)

TRYS NAUJI KUNIGAI

Lietuvos Vyčių Baskethall 
bankietas.

Pas lietuvį Jimmy Wit- 
kins (Onos Katkauskaitės

lių Sodalicija ir mokyklos 
, benas paroduos mieste. Hart 
fordo lietuviai legijonieriai 
veiklūs ir dažnai gražiai pa-

UOLK STUDIO
!945 West 25* Street

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

- ... . ..... i sirodo lietuvių ir svetimtausvogerų) jaunimas (vaikinai;,. *
ir mergaitės) basketbolinin- čių akyse.

Hartford, Conn. — Kris
taus Dangun Įžengimo šven|kai tur8J0 metin« vakarienę.
tėję įšventinti trys nauji lie1 Buv° atsilankęs ir pralotas — ~ —
tuviai kunigai, būtent Jurj Ambotas ir kun. Kripas. Vai LailKeSI KOUSUlaS 
gis Vilčiauskas, Juozas Ma- kinai ir mergaitės šiemet

J ,. tutis ir Albertas Zanavičius.'8erai loSŽ- Vadai <coaches)
padare po daugelio PaBtan' ,Kun. Zanavičius yra kilęs iš ir dalyvavo, būtent Pra-

ir Gabaliauskas

Koresp.

ADVANCED PhOTOGRAPHY 

I.OUES7 POSSIBLE PRK ES

PUOŠĖ I AFAVETTF 2*1:«

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VAI.ANDOS: U v. ryto iki 3 popiet6 iki 9 vai. vakare

gų laivą užgrobti. Bet visos 
jų pastangos sutiko plieni
nio atsparumo užtvarą — 
Lietuvos Amerikos Ekspor
to-Importo Bendrovė, 157 
Ouunbers St, New York, 
lietuviško turto saugotoja, 
atsisakė paklausyti bolševi
kiškų agentų nurodymų. Ir 
štai reikalas pateko teisman.

Gražus gegužės 22 rytac, 
Newarke virš Lietuvos lai
vo plevėsuoja trispalvė. Į ją 
pažvelgę, tvirtoje dvasioje 
užsigrūdinę, skuba į teismą 
Lietuvos teisių gynėjai: gen. 
konsulas Jonas Budrys, ata
šė Vyt. Stašinskas, minėtos 
bendrovės pirm. Leopoldas 
Grigonis ir ižd. Adolfas A- 
kelaitis. Teisme juos sutin
ka daugiau lietuvių, susido
mėjusių Lietuvos turto liki

Watertown, Conn., kun. Ma
tutis iš Stamford, Conn., o 
kun. Vilčiauskas iš Water- 
bury. Šventinimus atliko 
Šv. Juozapo katedroje, Hart 
forde, vyskupas O’Brien. 
Jaunimas ir jo darbuotė.

Hartfordo vyčių klūbo 
kambariuose Conn. valsty
bės jaunimas (arba trumpai 
CLC) laikė bertaininį susi
rinkimą. Dalyvavo daug 
gražaus katalikiško jauni
mo. Delegatų buvo is Hart
ford, Waterbury, New Bri
tain, Bristol, Torrington, Po- 
ųuonock, Stamford, Anso- 
nia, Bridgeport, New Haven. 
Susirinkiman atsilankė ir 
pralotas Ambotas, kunigai 
Gradeekas, Urbonavičius, 
M.I.C., ir kun. Kripas. Pra

nas Klimas, Jurgis Malį[ alinau- 
amkas,skas ir _ĄntanAs M: 

taip gi nepamainomas “roo- 
ter’is” Jonas Kasmonaitis.

Springfield, III. — Perei
tą sekmadienį, Springfield, 
UI., lankėsi Lietuvos konsu
las Chicagoje Dr. Daudžvar- 
dis su ponia ir svečias iš 
Lietuvos žinomas kalbėto
jas p. Stasys Gabaliauskas.

Vakare Eagles svetainėje
Metinė CLC vakarienė bus 

Hotel Elton, Waterbury, bir
želio 21 d. J. E. vyskupas susirinko apie 300 vietos lie
McAuliffe išgyrė CLC Kata
likiškos Akcijos darbuotę ir 
laimino jaunimą. Be abejo, 
ir toliau jaunimas gražiai 
darbuosis su savo gabiais 
vadais ir kuodažniausiai su 
sirinks bendrai tartis įvai
riais klausimais.

Parapijos mokyklos High 
Sehool baigę vaikinai ir mer 
gaitės mokyklos naudai bu
vo suruošę vakarą. Vaidino
dvi komedijas. Vadovavo 

mu, teisės ir teisingumo dės-,|lotas Amt>otas sveikino jau-! seserys. Visi bei visos gra
lių reikšme, šalto žvilgsnio,'nim^ ir linkėjo toliau gra-, žiai atliko savo roles. Link-
kiek pražilusių tarpais plau
kų, labai švelnių veido bruo 
žų teisėjas rimtai sutinka 
abi puses — ir puolėjus, ir 
besiginančius. Puolėjų atsto
vybė didelė — net penki ad
vokatai. Besiginančius atsto
vauja tik vienas advokatas, 
bet jis laikosi labai šaltai, 
pilnas pasitikėjimo. Prie jo 
visą laiką arti p. Grigonis.

Maskvos įgaliotiniai pri- 
ntato teismui visą pundą vi
sokiausių dokumentų. Teis
mo salėje pakuždomis klau
siama, ar tik nereikėjo viso 
troko tiems vadinamiems do-į 
kumentams pristatyti. Mask 
vos įgaliotiniai nori įrodyti, 
kad Lietuvos okupacijos ne 
buvo, kad bendrovių ir as
menų turtai nusavinti pagal 
įstatymus ir t.t. Jiems rūp:

žiai darbuotis.

Reikia duoti kredito nau
jai valdybai, o ypatingai 
kun. Gradeckui, kuris nuo 
pat pradžios rūpina&i, važi 
nėja, dalyvauja ir vadovau
ja tam jaunimui, šiam sus- 
me visi gavo naują leidinį 
“CLC Chromcie,” kuris išė
jo gražus ir įvairus.

Po susirinkimo buvo 
kiai ir užkandžiai.

smu, kad mūs jaunimas nie
kad neužmirštų savo gra
žios, senos, istorinės kalbos

tuvių išklausyti svečių kal
bų.

Abu kalbėtojai pasakė la
bai jautrias ir patriotiškas 
kalbas nupiešdami liūdną 
dabartinę Lietuvos žmonių 
padėtį bolševikų okupacijo
je.

Salėje publika karštai pri
tardama kalbėtojams vie
ningai smerkė bolševikų už
puolimą ant nekaltos Lietu
vos. Choras sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvvos himnus 
bei keletą kitų patriotiškų 
dainelių. Priimtos rezoliuci
jos prieš Lietuvos okupaciją 
lietuvių ir anglų kalbose.

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

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

Dykai didelis katalogas 
Jewlery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Atsiminkite — krautuvė 
su mėlynu frontu

šo-

Moterų Gildo ftokių 
Vakaras. T

Parapijos merginų ir mo
terų Gild turėjo metinį šo
kių vakarą Indian Hill 
Cotmtry Club, New Britain, 
Conn. Gildąs pasižymi lab
darybės darbais. Gražus
skaičius parapijos merginų 

parodyti, kad minėto laivo ir moterų priklauso Gild’ui.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

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

Ofieo teL OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2-4 iz 7—0 
Trečiadieniais pagal sutarti, 

Rea. Tel.: HRMtocfc HH

T«i. YARde 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėllomls pagal sutartj

Gedimino stulpai 
daržely

So. Boston, Mass. — Kuo-

Vyrų Klūbas turėjo meti
nę vakarienę parapijos salė
je. Dalyvavo daugiau kaip 
šimtas narių. Kalbas paša-; met Lietuvoje bolševikai su 
kė pralotas Ambotas, kun. didžiausiu įnirtimu naikina 
Kripas, adv. Kubilius iš New visus lietuviškus ženklus, tai 
Britain, pirm. Vincas Zig- | Amerikoje gyveną lietuviai 
mentas, miesto mayoro at- tuos ženklus labiau brangi 
stovas ir keli kiti. Vakaras na. Kaip juos reikia ne tik
gražiai praėjo, bet daug na
rių nedalyvavo, greičiausiai 
iš darbo negalėjo išlikti. Mo
kyklos vaikų benas naujose

branginti, bet ir kuo plačiau
siai reklamuoti, populerizuo- 
ti parodo savo sumaniu pa
vyzdžiu Marijona Valatkie-

uniformose (kurias parūpi- nė, parapijos veikimo komi- 
no vyrų klūbas) šauniai gro-1 sijos pirm. žmona. Ji savo
JO. daržely, darydama gėlių ly

ses, padarė Gedimino stul- 
lietuviai pus ir šaulių- ženklą (skydą 

su kryžium), kuriuos apsėjo
Vainikų dienoje 

legijonieriai, Frederiko Sabo 
nio 7 posto, Marijos Vaike- tinkamom gėlėm. X.

Budriko Radio Programose
WCFL — 100 K. — Sekmadie

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

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

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Reg. telefonas SEEIey 0434.

TaL YARde 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 iz 6:30 — 8:30 ▼•kare 
ir nagai m tarti-

Ofieo TeL: Ruid. ToL:
VIRginia 1886 PROapact 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu vlaam rr- 
venlmul. Saugokit Jas. leisdami 
tAekcaralnuotl jaa modernUklausla 
metodą, kurta realumo mokslas 

gali sutelkti.
S9 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
vls< aklu (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Sme&na, Jr.OrioMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 19-toa

TelefonM CANAL OR2T — Ohlrago 
OFISO VAUNDOS 

Kasdien 9:00 a. m. Iki 9.10 p. m. 
Trsč. lr tekt: 9:00 a. m. UU 

7:10 p. m.
Smu i n i

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak. 
ir pagal antartį.

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARdz 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais iz 
šeštadieniais.___________

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvįg)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal antartį.
Ofiao telafonai PROapact 6737Vaag Mainai VZBflaia KU

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

TeL YARdg 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dieną

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

(tan. Sitorugalda
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PAVERGTOSIOS LIETUVOS 
GYVENIMAS FAKTŲ ŠVIESOJE 

Represijos
komunistu "rojuj"

Sovietinės Lietuvos laik-

Liudas Adomauskas, valsty
bės kontrolės komisaras, šis 
paskirtas laikinu sovietiško
jo aukščiausiojo teismo na
riu. Šio teismo pirmininko

raščiuose įdėtas tokis oticia- pavaduotoju paskirtas “to- 
linis pranešimas: Balandžio:varišč” Valentin Aleksejie- 
8 d. valstybinės spaustuves
“Spindulys” direktorius at
leido iš darbo Stasį Naką 
kaip kenksmingą darbo dis
ciplinos ardytoją ir sistema- 
tingai ateinantį girtame sto
vyje į darbą. Tačiau įmonės 
komitetas su pirmininku 
Antanu Bernotu priešakyje, 
užuot padėjęs tikrinti įmo
nėje darbo drausmę ir vien- 
valdiškumą, stojo ginti de- 
zorganizatorių ir girtuoklį.
Komitetas darbininkų susi
rinkime pravedė nutarimą 
grąžinti į darbą dezorgenT- 
zatorių. Dėl to antitaryblnro 
komiteto elgesio nukreipto į 
darbo drausmės ir vrenval- 
diškumo principo laužymą, 
chemijos ir poligrafijos dar
buotojų profsąjungos centro 
valdyba nutarė “Spindulio” 
spaustuvės vietos komitetą 
paleisti; įmonės komiteto 
pirmininką Antaną Berno-ą 
išbraukti iš profsąjungos 
narių ir pareikalauti iš įmo
nės administracijos tuojau 
jį atleisti iš darbo; patvir
tinti iš penkių asmenų įmo
nės organizacinį komitetą, į 
kurį įeina: Puzinauskas (pir 
mininkas), Vitkauskienė 
(sekretorius), Šalkauskytė,
Grigas ir Pranckevičius — 
nariai”.

vič Burkov. Į šio teismo sąs
tatą įeina ir “draugas” Mi- 
celmacheris. Tenka pastebė
ti, kad aukščiausiojo teismo 
nariais paskirti žmonės, ku
rie niekuomet nėra nieko 
bendro turėję su teismo dar
buote. Daugelis narių var
gais negalais moka išbraižy
ti savo pavardes. Tad ne
nuostabu, kad “tovarišč” Va
lentin Aleksejievič Burkov 
galės tokiems analfabetams 
“teisėjams” diktuoti savo 
sprendimus, paremtus GPU 
žvalgybininkų įskundimais. 
Kaip ir pas kapitalistus

Nuo gegužės 1 d. iki rug
sėjo 15 d. sovietinės įstaigos 
Lietuvoje dirbs nuo 8 vai. 
ryto iki 4 vai. 30 min. Pietų 
pertraukai duodama tiktai 
pusė valandos.

IR PATS TOKIO LIKIMO SUSILAUKĖ

' • • B 10 flllfII1HII1 (“Draugas” Acme telephoto)

Naujas vokiečių karo laivas “Bismarck”, 32,000 tonų, kurs tomis dienomis arti Greenlando, šiauriniam At- 
lantike, nuskandino didžiausią pasauly britų karo laivą “Hood”, 42,000 tonų, kuriuo britai didžiavosi. “Hood” 
turėjo 1,300 vyrų įgulos, kurios likimas tikrai nežinomas- Matyt, visa įgula su laivu nugarmėjo jūros dugnan.

Anglai vokiečiams atkeršijo: vakar nuskandino Bismarck’ą.

išgrūsti net 4 metams 
Maskolijos pašvietęs.

"Plūgas 
kaip reikia

// // ■ unearia

Taip skamba pranešimas 
Mes jau nekartą rašėme, kad 
visi tie, kurie bando pasi
priešinti bolševikinei eksplo
atacijai, apšaukiami dezor
ganizatoriais ir girtuokliais.

Audeklas, tulpės ir 
tardymas

Patirta, kad Kauno gim
nazijose buvo paskelbtas 
konkursas, kas gražiau pa
puošti savo klasę lietuvių tau 
nazijos klasė sumanė pa- 
pušti savo klasę lietuvių tau
tinės dailės motyvais. Išaus
tame audekle, kuriuo buvo 
norima papuošti klasės sie
na, vyravo tulpės motyvai. 
Audinyje tulpės buvo išauš
tos tokiu būdu, jog susida
rė kryžiaus vaizdas. Kai pe
dagogų taryba susirinko į- 
vertinti atskirų klasių pa-

Šis pavyzdys dar kartą įro-1 puošimo rezultatus, atvyko 
do, kokia baisi eksploatacija' GPU žvalgybininkai ir pra- 
ir kokios represijos bolševi- dėjo tardymą dėl “skanda-
kiniame “rojuje” taikomos. 
Juk negalime prileisti, kad 
visi spaustuvės darbininkai 
būtų gynę darbininką Stasį 
Naką, jeigu jis tikrai būtų 
buvęs girtuoklis. Bet bolše
vikiniam spaustuvės direkto
riui buvo įsakyta nusikra
tyti tiek minėtu darbininku, 
tiek darbininkų komitetu, 
nes jie nebegalėjo pakęsti 
sistematingos eksploatacijos. 
Už tai jie apšaukti girtuok 
liais ir dezorganizatoriais, 
paleisti iš darbo ir, greičiau
sia, gaus dar susipažinti su 
GPU kalėjimu, nes jų elge
sys buvęs “antitarybinis”... 
Stalinas jau atleidinėja 
savo pakalikus lietuvius

“Draugo” J. Paleckio u-

lingos katalikybės demons
tracijos...”
Kaip carų laikais

įmetu vaišinasi degtine”. Pa
sak Stimburio, reikią laiky
tis Stalino konstitucijos dės
nio: “Iš kiekvieno pagal jo 
gabumus, kiekvienam pagal 
jo darbą”. Tas dėsnis esąs 
“socialistinis”. Deja, jis nie
kuo nesiskiria nuo kapitalis
tinio dėsnio, nes ir kiekvie
nas kapitalistas tai karto
ja!

— Nemuno laivininkystės 
viršininku paskirtas “tova
rišč” Danilin, o laivininkys
tės įstaigos politiniam sky
riui vadovauja “tovarišč” 
Dobromudrov.

į — Oficiozas “Tarybų Lie- ja-us — riebalų tresto vyr. kurių priešakyje stovi me- 
tuva” įsidėjo Giršos Zauber- inžinierius yra Fišeris, fi- dikaif, prikaišiojamaį kad 
blato fotografiją, kuris šio- nansų skyriaus viršininkas jos nesirūpinančios savo tar
nais dienomis mirė. Pasak ________ nautojų sveikata.
oficiozo Zauberblato asme
nyje “įsikūnijo geriausiųjų 
Lietuvos darbo sūnų ir duk- 

Rokiškio plūgų fabri-jrų bruožai”. Jis jau nuo šė
kas Plūgas , oficialinėmls šiolikos metų amžiaus rausę- 
žiniomis, negali normaliai
dirbti, nes, kaip skelbiama,
“būna atsitikimų, kad fabri
kui siunčiama žaliava kely
je užtrunka net iki trijų sa
vaičių”. • Naujosios Vilnijos 
linų fabrikas sausio mėn. iš 
ūkininkų teišspaudė 30 nuoš. 
numatytojo linų kiekio. 
Negauna geležies

— Gauta žinių, kad rau
donoji Lietuvos valdžia iš
leido visą eilę naujų įsaky
mų, kuriais ūkininkai ver
čiami dėtis į sovietiškos bau
džiavos kolchozus. Būtent, 
jau nuo šių metų derliaus 
nustatyti javų, šakniavaisių 
ir kitų kultūrų kiekiai, ku
riuos ūkininkai privalomai 
turi pristatyti valstybei. Tie 
kiekiai nustatyti tokiu bū
du, kad ūkininkai, nesidedą 
į kolchozus ir nesinaudoją 
sovietiškais traktoriais, tu
rės valstybei pristatyti dau
giau javų ir šakniavaisių, 
negu kolchozininkai. Pav. 
ūkiai, turi daugiau kaip 25 
hektarų, turės pristatyti net

. . „ . . • iki 6 kartų daugiau, neguOkupuotoje Lietuvoje re-'
gi .1; ūkiai iki 5 hektarų. Visomis 

tomis priemonėmis, apie ku
rias smulkiau pranešime, sie-l 
kiama vieno tikslo: kolcho
zų baudžiavos!

gistruojami jaunuoliai, 
mūsieji 1919, 1920, 1921 ir 
1922 metais. Jie bus šaukia
mi į maskoliškąją raudoną
ją armiją. Kol kas daroma 
tiktai registracija, nes nau
jokus dar norima apšviesti _ Vilkaviškio ir Panevė- 
politiškai Stalino saulės spin žio apskrįties kalvės, kaip 
dūliais. Vienas toks regis- gkelbia sovietų spauda, nr- 
truojamas jaunuolis su pa- galinčios normaliai dirbti, 
varde draugas Rozenas nea negaunama geležies. Vil- 
pareiškė oficiozui Tarybų I taviškio apskritis negaunan- 
Lietuva , jog jis esąs be ga-i^j miško medžiagos, nes ke- 
lo linksmas, galėdamas sto- jjaj pasidarė neišvažiuojami, 
ti į saviškių raudonąją ar- o žiemos metu nebuvę apsi- 
miją. Tačiau lietuviai jau- dirbta su visais formaiu-
nuoliai su pasibaisėjimu lau-

kazu atleistas iš pareigų, kia tos valandos, kada bus

FACTS’YOU NEVER KNEWUI

mais. Tekę prirašyti popie
rio kalnus!
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Skelbiami daviniai, kad 
sovietų Lietuvos metalų pra
monė atliko tik 62% nuo 
numatyto plano.

sis po lietuvių tautos ir Lie
tuvos valstybės pamatais, 
kol pagaliau susilaukęs sta
liniškųjų bolševikų išlaisvin
tojų...

— “Tarybų Lietuva” aš
triai puola Lietuvos medi
kus. Į medikų prof. sąjungą, 
kurios priešakyje stovi ‘drau 
gai’ Birger ir Kotik, imą 
veržtis “antisovietiniai” ele
mentai. Pasirodo, kad Kau
no universiteto klinikų tar
nautojai neišrinkę į profe
sinę sąjungą tų, kurių no
rėję Birger su Kotiku, bet 
lietuvius medikus ir kito- 

klinikų darbuotojus.

— Prof. sąjungų centro 
komiteto pirmininkas J. 
Stimburys skundėsi įmonėse 
viešpataujančia betvarke. 
Jis nurodė, kad net didžio
sios Kauno spaustuvės ‘Spin 
dūlys’ darbininkai “darbo

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

INDIGESTION
may affect the Heart

Oas trapped ln tbe stomach or fullet may act liko a 
halr-trisger on the heart. At the flrst slgn of dlstrees 
am art men and aotst-n d e pen d on Bell-ana Tableta to 
tet gaa free. No laiattva būt made of the faatest- 
actlng mediclnea known for add Indlgeatlon. If the 
FIRST DOSE doean't prore Bell-am* better. return 
bottle to ua and recelre DOUBLK Mouey Back. 25c.

— Panevėžio subolševikin 
tas fabrikas “Lietuvos Mui- kius 
Įas” kreipėsi į centrą, pra- Tokia pat padėtis esanti Rau 
šydamas leisti nurašyti į dona jame Kryžiuje, kur tar-
nuostolius sėmenų aliejaus 
už 38,000 rublių. Ištirpus 
sniegui pasirodę, kad šis a- 
liejus gulėjęs... kieme! Alie-

nautojai tik formaliai tesl- 
domį “rinkimais”, o norėję 
iš susirinkimo greičiau pa
bėgti namo. Toms įstaigoms,

Ry Bob Dart

Q A C IX I ę pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
I /A Jl\\z J — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYI/ITC mūs”* is^a*&°Je- Jūsų indeliai rūpes-
I MUl I 1x1 I E tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3!6%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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

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

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

KNYGOS! KNYGOS!

BEAT BffTAlN'S FKHTIM6 *TOMMIfS' WEAP 

KELME TS WHKH ARE MADE OE NON-MALįNtTlC 
MAN0ANESE STEEL,

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui. LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 0J 
jų dar lieka.

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

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

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

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

11914-1916 m.) ................................................................ 75c
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILfiRASCIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi...................................................................................$1.00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis. 230 pusi.............................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS. 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi................ 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

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

Dr. R. Van der Mculen ......................................................35
METI,E. M. Gustaičio, 1914 ra................................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m..................................................25 |M
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prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
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dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Lietuvių katalikų rtienraSčto “Draugo'* rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

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

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodleea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas_____

Bendradarbiavimas su kitomis tautomis
Chicagos lenkų veikėjai pradėjo kviesti lietuvius vei

kėjus pasikalbėjimams. Pirmame tokiame pasikalbėji
me, kaip šioj vietoj buvo priminta, dalyvavo ir mūsų 
redakcijos personalo narys. Jis ten dalyvavo tik savo 
iniciatyva ir tik informacijų tikslais.

Lenkų laikraščiai tą pasikalbėjimą labai išpūtė. Jie 
taip toli nuėjo, kad net neteisybių prirašė. Girdi, jau 
buvęs sudarytas lietuvių lenkų klūbas. ,

Toksai lenkų laikraščių elgesys mums pasirodė įtar
tinas ir dėl to mes pasisakėm prieš tuos, kad ir priva
tinius su lenkais pasikalbėjimus, nes išrodė, kad lenkų 
veikėjai norėjo išnaudoti lietuvius savo politikai.

Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl nė vienas iš lie
tuvių katalikų veikėjų nedalyvavo antrame tokiame pa
sikalbėjime, nors jame jau dalyvavo ir latvių ir estų 
veikėjai.

Mes, žinoma, nekreipiame jokio dėmesio į bolševikų 
laikraščių plepalus ir net į sandariečių laikraščio prie
kaištus (kurio atstovas jau dalyvavo antrame su len
kais pasikalbėjime) ar net vieno lietuvių radijo valan
dos tvarkytojo vaikiškus užsipuldinėjimus. Tai buvo 
padaryta visiškai bloga valia ir noru savo “priešams” 
įgnybti.

Bendradarbiavimo su kitomis pavergtomis tautomis 
klausimą reikia svarstyti iš esmės, rimtai. Visi mūsų 
rimtesni politikai ir visuomenės veikėjai pripažįsta, 
kad toks bendradarbiavimas šiandien yra ne tik reika
lingas, bet ir būtinas. Tik, žinoma, jis turi būti užmez
gamas ir atsargiai ir planingai. Nors mes iš esmės ir 
nesame priešingi privatinio pobūdžio pasikalbėjimams 
su lenkų veikėjais, tačiau mes manom, kad

pirmoje vietoje mums, Amerikos lietuviams, reikia 
užmegs t i artimus santykius su latvių ir estų visuo
menėmis ir pradėti bendradarbiauti Baltijos valsty
bių nepriklausomybės atstatyme.
Kai tos trys tautos susiorganizuos bendradarbiavi

mui, kai jos išsirinks iš savo tarpo kvalifikuotus žmo
nes tam darbui ir sudarys tinkamus planus, tuomet 
reikės ieškoti ryšių su suomiais ir net skandinavų tau
tomis. Tada jau ir su lenkais kalba bus kitokia, nors 
su jais susikalbėti mums bus visada sunkiau. Mes, mat, 
nelabai tikime jų gerai valiai išsižadėti imperialistinės 
dvasios, kokia jie beveik visada sirgo. “It’s in the 
blood” — sako priežodis. Pagaliai*, jie orientuosis la
biau į Rytus. Jie organizuos bendradarbiavimą su kito- 

» mis slavų tautomis. Ir teorganizuoja. Kai mes stipriais 
ryšiais susirišime su Baltijos ir Skandinavijos tautomis,
tuomet kitokia kalba galės būti ir su slavų tautomis.

Nors “Dziennink Czicagoski” savo laidoj, gegužės 
mėn. 24 d., ir atšaukė pirmesnį pareiškimą apie lenkų- 
lietuvių klubą, kuris nebuvo sudarytas, mes vistiek ne
manom, kad tie kad ir privatinio pobūdžio pasikalbė
jimai su lenkų veikėjais tuo tarpu yra aktualūs. Juo la
biau, kad pačioje pradžioje jie jau parodė, kažin kokią 
neaiškią tendenciją iš tų pasikalbėjimų “pasinaudoti”.

Tautžudžiai
Jau keliais atvejais ir mūsų dienraštyje ir kituose 

laikraščiuose buvo rašyta, kad Lietuvos okupantai ne
pasitenkina ėmimu jaunų vyrų į savo raudonąją armi
ją. bet mobilizuoja jaunuolius iki 17 metų amžiaus ir
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veža į Rusijos;gilumą. “T nė” dėl to daro tokią pastabą:
“Tai jau lietuvių tautos tragedija. Aršesnė trage

dija, negu anų laikų, kuomet caras grūdo lietuvius į 
Sibirą, iš kur vargiai kas besugrįžo. Juk jei Lietuvos 
jaunuolius norima “paruošti administravimo darbams 
ir įdiegti ištikimybę Juozui Stalinui”, tai tas būt buvę 
galima atlikti pačioje Lietuvoje tam tikslui įsteigto
se mokyklose ar esamose administravimo įstaigose. 
Čia už to tikslo, matyti, paslėpta tikrasai tikslas. Tai 
yra, kad išsiųstieji į Rusiją vaikai niekad daugiau 
Lietuvos nematys. Jie ten bus rusinami ir surusinti 
tiek, kad nesužiniai nugarmės į didelius Rusijos nas
rus. O jei užsimota šiemet išsiųsti 14,000 vaikų, tai 
jų daugiau bus siunčiama ir kitais metais. Ir kadangi 
Lietuvoje kasmet gali priaugti tik apie 14,000 berniu
kų, tai matyti išrenkama gabiausi ir sveikiausi vai
kai, o Lietuvoje paliekama paliegėliai ir negabūs. Tas 
reiškia, kad iš Lietuvos bus išsemiama geriausios jau
nosios kartos jėgos ir prasmakdinama plačioje “dide
lio gyvenimo jūroje” Rusijoje... Kas tuomet pavaduos 
Lietuvą jaunomis jėgomis? Greičiausiai iš Rusijos 
bus atsiunčiama rusų ir mongolų jaunimas “mokytis 
administravimo ir Juozo Stalino garbininmo”. Ir taip 
tai bus maišomas lietuviškas kraujas su rusiškai- 
aziatišku krauju... Ir neims nei 20 metų, kai Lietuvoje 
liks tik seneliai, kaip kad ir Lenkijoje, kurią tautiš
kai migdo hunai iš Vokietijos”.

“T-nė” toliau rašo, kad dar neseniai Lietuva gražiai 
klestėjo, auklėjosi ir rengėsi gražiai ateičiai. Ir nė me
tai nepraėjo, kai aziato valdomas rusas mūsų tėvų žemę 
užėmė ir rengia lietuviams pražūtį. Ištikro nuostabu, 
sako “T.” redaktorius, kad dar ir dabar yra tokių lie
tuvių, kurie ta rusų “pažanga” Lietuvoje didžiuojasi ir 
gėrisi.

Rusų klastos
Pulk. K. Grinius, buvusio Lietuvos prezidento dr. Gri

niaus sūnus, buvęs prie Lietuvos pasiuntinybės Berlyne 
karo atašė, kalbėdamas praėjusį sekmadienį N-nų pa
rengime, apie rusų klastas pasakęs:

“Per 22 metus Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
rusai nuolat tvirtino, kad jie Lietuvai jaučia tiktai 
draugingumą ir nori su ja gyventi kuo geriausiuose 
santykiuose. Tokia nuomonė Lietuvai buvo kalama 
metai iš metų. Kuomet 1939 metais rusai atsiuntė 
į Lietuvą savo garnizonus, jie vis dar kartojo savo 
draugiškas intencijas Lietuvai. Tik birželio mėnesį, 
1940 metais, paskelbę Lietuvai nepamatuotus kalti
nimus, jie Lietuvą okupavo, šalis buvo užmigdyta ir 
pavojaus nesuprato.

Lietuvio toks jau būdas. Jei jis kam tiki, tai tiki 
tol, kol nėra apgautas. Tik lenkams klastingai sulau
žius Suvalkų sutartį ir užėmus Vilnių, lietuviai nu
stojo jiems pasitikėjimo.

“Lietuviai dabar nepasitikės rusais, bet jau vėlu. 
Lietuviai buvo primiršę istoriją. Jie užmiršo 1863 m. 
“Lenkmečio” laikus, jie užmiršo 1905 revoliucijos me
tus. Jie užmiršo, kad beveik kas 25-ki metai tas Lie
tuvos kaimynas maskolius Lietuvą apniksta, sugriau
na jos gerbūvį, jos kultūrą ir ją apiplėšia.

“Taip ir dabar, Lietuva yra kankinama, plėšiama 
ir naikinama nudriskusio, išalkusio maskoliaus. Jis 
dabar dangstos principais, kurių pats nesupranta.

“Bet taip kaip Lenkmečio laikais, kaip 1905 metais, 
taip ir vėl atsiras lietuviai, kurie išdrįs ne vien galvą, 
bet ir ranką prieš okupantą iškelti. Jeigu mūsų die
dukai ir tėvai nebūtų išdrįsę išeiti prieš okupantą 
anais laikais, tai Nepriklausoma Lietuva nebūtų užgi
musi. Tokių drąsuolių atsiras ir dabar, kurie paskelbs 
maskoliui kovą ir Lietuvą iš jo retežių išlaisvins”. 
Pažymėtina, kad pulk. K. Grinius užgyrė Amerikos

Lietuvių Tarybos nusistatymą atstatyti laisvą ir demo
kratišką Lietuvą. Tik javečio informacijai turime pasa
kyti, kad ALT tą nusistatymą priėmė nesivaduodama 
vienos ar kitos grupės pirmesnių nusistatymu, bet visų 
Tarybos narių laisvu noru ir įsitikinimu. Jei pradėti 
varžytines, kas pirmiau padarė pareiškimą, panašų į 
ALT pareiškimą, tai reiktų pripažinti pirmenybę ALRK 
Federacijai, kurios ir valdyba dar 1940 m. birželio mėn. 
ir tų pačių metų rugp. mėn. visos Federacijos Tarybos 
suvažiavime pareiškė griežtai stovėsianti už laisvos, 
demokratiškos, nepriklausomos Lietuvos atstatymą.

•
Netrukus jau baigsis mokslo metai. Daug lietuvių 

jaunuolių baigs pradžios mokyklas ir svarstys kokį to
liau kelią pasirinkti. Jiems į pagalbą turi ateiti tėvai. 
Jie turi leisti juos į vidurines mokyklas ir tai ne į bet 
kokias, bet į katalikiškas, o kas gali — būtinai į lietu
viškas. Dėl žinomų priežasčių, dabar ypač svarbu, kad 
lietuviu mokyklos būtij pripildytoB lietuvių vaikais.

Trečiadienis, geg. 28, 1941

(“Draugas”, gegužės 28 
d., 1916 m ).

Suv. Valstijų kariuomenei 
trūksta savanorių... Ameri
kos gyventojai nelabai lin
kę į karą. Kiek valdžia ne
kviečia į kariuomenę, tačiau 
savanorių teatsiranda tik po 
pora šimtų per savaitę...

•
Liepojoje, vokiečiams už

ėmus, viskas tvarkosi... Gy
venimas beveik einąs papra
sta vaga. Daug fabrikų dir
ba. Pragyvenimas pabrango. 
Kun. klebonas Vizbaras e- 
sąs sveikas ir darbuojasi po 
senovei. Liepojuje dar esa
ma du kiti lietuviai kunigai: 
Bakšis ir Gedvilą...

•
Rusų pinigų vertė puola... 

Rusų pinigai užtat labai nu
puolę, kad valdžia išleido 
labai daug popierinių pini
gų. Pastarais laikais esą iš
leidę net popierines kapei
kas...

•
Rusija nemano taikintis... 

Rusijos Dūmos pirmininkas 
Rodzianko praneša, kad Ru
sija šioje valandoje taikin
tis su priešininku nemano... 
“Tegu karas tęsiasi ners 20 
metų by tik vokiečiai būtų 
sumušti. Rusija kariaus ir 
tuomet, kad ir visi talkinin
kai ją apleistų...”

•
Ar greitai įvyks taika?... 

Vokietija kelis kartus pa
reiškė norą taikintis. Bet 
Anglija ir Prancūzija jokiu 
būdu taikintis nesutinka. 
Anglų ir prancūzų politikai 
ir ministeriai kalba, kad jie 
kariausią kol Vokietijos ne
nugalėsią, o kad to nugalė
jimo dar nė pradžios nesi
mato, tai jie kariausią nors 
iki paskutinio kareivio.

•
Lenkai-katalikai Suv. Val

stijose... Lenkų katalikų S 
Valstijose yra 3,373,100. Jie 
sudaro 928 parapijas ir 312

Po Svietq
Pasidairius
Cicilistų pagrabas.

Kadaise, tavorščiai, lietu
viški cicilistai buvo labai 
maenūs. Turėjo sąjungas, 
gazietų visokiems reika
lams: “Šakė” — “Kardas” 
buvo leidžiamas X Moc
kaus pamokslams apie besi
artinančią katalikams svie
to pabaigą. “Dilgelės” kute
no laisvus cicilistų jausmus, 
o “Meilė” sudilgintiems sen
berniams ieškojo mergų 
laisvam gyvenimui. Bostone 
ir Chicago dar tebeeinan
čios gazietos buvo skiria
mos visokiems išradimams: 
kaip naudotis nemokamai 
elektrą suvedus vajerus po 
žeme, apie kojolus-bingolus, 
apie viskės darymą, šėrų 
surinkimą, kiaulių farmą ir 
t. t. Tai buvo čėsai, kad, jei 
kas nesivadino save cicilis- 
tu, buvo rokuojamas toli at
silikęs nuo viso svieto pro
greso.

Ale mainės svietas. Ant 
cicilistų užėjo savotiški Hu- 
verio čėsai ir viskas supliuš
ko: sąjungos, gazietos, visas 
svajojamas rojus.

Gegužės 4 d. Bostone, 
kaip rašo, buvę cicilistų ta
vorščiai, buvo Lietuvių So
cialistų Sąjungos pagrabas. 
Į pagrabą, sako, suvažiavo 
giminių iš Lavvrence, Haver-

hill, Cambridge, Norwood, 
W. Hanover ir Providence. 
Grabas skendo gėlėse. Ka
dangi velionė LSS išgulėjo 
beveik 20 metų “ligoninėje,” 
tai prieš smertį buvo labai 
sudžiūvus. Ir grabas mažiu
kas. Ant grabo buvo pa
drėbtas didelis pyragas, a 
aplink degė trys ilgos žva
kės. Jos simbolizavo: Grigai 
tį, Michelsoną ir Stilsoną.

Ceremonijas atidarė Anes- 
ta ir pakvietė graborių Sta
sį Michelsoną, kad diriguo
tų šermenis. Michelsonas, 
kaip visokių išradimų ek
spertas, apibudino velionės 
gyvenimą. Anot graboriaus, 
kai Sąjunga buvo jauna, tai 
daug gerų darbų atliko, bet 
užėjus pasauliniam karui, ji 
susirgo turto manija. Čika
gos daktaras buvo apsiėmęs 
išgydyti, bet prie šios ligos 
prilipo komunizmas, kurs vi 
sai sugraužė vargšės egzis
tenciją.

Prie grabo pamokslus pa
sakė: Jankauskas, Urbonas, 
Vareikis, Stakionis, adv. A. 
O. Šalna, dr. Pilka, A. Ka
počius, Matonis, Kručias, 
Kairaitis, Rubikas ir Simo- 
navičius.

Pasibaigus ceremonijoms, 
visi laužė pyragą ir nuleidę 
galvas grumuliavo. O kad 
pyragas buvo biskį žalias ir 
nelindo į pilvvą, tai vieni 
užpildinėjo vyno, kiti alaus, 
o treti degtinės.

misijas. Lenkiškų bažnyčių 
yra 1240. Jų turtas siekia 
$38,858,000. Parapijinių mo
kyklų lenkai katalikai užlai
ko virš 800, kuriose moki
nasi 187,100 mokinių. Prie 
draugijų priklauso virš du 
milijonai lenkų. Amerikoje 
turi 13 dienraščių, 56 savait
raščių ir 1 dvidieninj.

Balšavikų dešros.

Odesos vienam balšavikų 
laikrašty įdėtas toks apgar
sinimas:

“Piliečius, valgiusius šio 
mėnesio 25 d. dešrą arba 
arklieną, prašo atvykti skie
pytis, nes viena paplauta ku
melė sirgo pavojinga liga.”

f
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Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

— Vieną minutėlę! Tad perskaitykit nors šią kny
gą. Ji man atvėrė akis. Tik jos niekam nerodykite, nes ji 
uždrausta!

Ji įspaudė man į rankas knygą ir, kol aš susigrie
biau ką atsakyti, išnyko iš akių.-----------

Ką aš dabar turėsiu daryti su šia uždrausta knyga? 
Aš ją paslėpiau giliai po matracu ir dabar sėdžiu visą 
laiaą kaip ant ylų. Rytoj būtinai ją grąžinsiu. Bet ką 
reikės daryti, jei ji rytoj neateis į paskaitas?

Sausio 6 d.
Tėveliui sargą Steponą Pugovkiną vis dėlto pasisekė 

šiaip taip išgelbėti. Jis tik gavo griežtą įspėjimą, ir tuo 
viskas baigėsi. Šiandien pas tėvelį atėjo su trimis mažo-1 
mis mergytėmis jo žmona ir už viską jam nuoširdžiai 
padėkojo.------- --------

Knygos negalėjau atiduoti, nes Marusios paskaitose 
niekur nemačiau. Aš ją dabar paslėpiau knygų spintoje, 
tarp kitų knygų.

Dabar vis dažnai svajoju apie Vadimą. Kažin, ar jis 
manęs dar neužmiršo, ar prisimena, nors retkarčiais?

Sausio 7 d
Kokia nemaloni istorija. Šiandien aš vėl norėjau 

grąžinti Marusiai knygą, bet studentai papasakojo, kad 
ją vakar suėmė. Todėl skubiai parbėgau namo, susiieško
jau knygą ir išėjau į paupį. Apsižiūrėjusi, ar nieko nėra 
arti, sviedžiau ją į aketę ir vėl pardūmiau namo. Tikrai, 
žmogui vis kažin ko taip neramu ir nesmagu, jei namie 
turi uždraustų knygų!------------

Po pietų pas mus atėjo gubernatorius ir, išsikalbė
jęs, be kita ko, pasiteiravo, apie ką aš prieš trejetą die^ 
nų kalbėjau su Marusia, su kuria buvo matę mane ei
nant.

— Mes kalbėjomės apie paskaitas, — atsakiau aš ir 
pasižiūrėjau drąsiai jam į akis. Iš jo kalbos supratau, 
kad ir pati būčiau buvusi tikriausiai suimta, jei guber
natorius nebūtų atsižvelgęs į mano tėvus.

— Taip, taip, — atsakė jis susimąstęs, o kreipda
masis į mano motiną, pridūrė:

— Lidija Nikolajevna, prašau kuo griežčiausiai įs
pėti savo dukterį, kad esama ir tokių studentų, su ku
riais nereikia kalbėti nė apie paskaitas!

Iš jo žodžių supratau, kad jis manim per daug ne
pasitikėjo.

— O kokį, bendrai, padarė jums Petuchova įspūdį? 
— klausė gubernatorius toliau.

— Aš ją pažįstu labai mažai, — atsakiau, — bet 
man rodosi, kad ji yra nebloga mergaitė.

Asl nieko nenorėjau blogo apie ją pasakyti, nors ji 
ir buvo kalta dėl Lidočkos mirties.

— Taip, taip, — atsakė gubernatorius, o aš aiškiai 
pamačiau, kad jis manimi buvo nepatenkintas.

Sausio 8 d.
šiandien, man besėdint savo kambaryje ir besimo

kant graikų kalbos, mane pašaukė mama ir pranešė, 
kad kažin kas norįs su manim pasikalbėti. Aš nuėjau į 
salioną ii ten radau Vadimą Verchovskį. Aš buvau tokia 
išsiblaškiusi, kad jį vos bepažinau. Jis buvo apsivilkęs 
naujitelaite uniforma ir iš pirmo pažvelgimo pasirodė 
man lyg svetimas, nes aš buvau įpratusi visuomet jį 
matyti su gimnazisto uniforma.

C, kaip dažnai ir įvairiai aš šitą pirmąjį susitiki
mą įsiva’zduodavau! Tik gaila, kad jis turėjo būti prie 
liudininkų, be to, netrukus dar atėjo svečių! Mes vos be- 
galėjom pratarti viens kitam po keletą žodžių ir tik 
vieną kartą susitiko mūs akys: nuo to mes abu sumi
šome ir vėl žiūrėjome viens kitam pro šalį.

Atsisveikindamas, Vadimas,' jau koridoriuje, man 
tarė:

— Alia, aš jums šį tą atnešiau!
Jis įteikė man savo fotografiją, kurioj buvo įrašyta: 

“Gražiausioms mano gyvenimo dienoms atminti.”
Jis dar šiandien vakare išvažiuoja atgal į Petra

pilį, tik jau ne į technikos, bet į Mykolo artilerijos mo
kyklą.

Sausio 9 d.
Vakare pas mane vėl užėjo mūsų docentas, kuris jau 

grįžo iš Petrapilio.

Drauge parsivežė kriaušlį duonos, kokią dabar 
žmonės ten valgo; tai kažkoks juodas ir taisiai kietas 
kaip akmuo gabalas, primaišytas šiaudų ir sėlenų.

{Bui daugiau.!

AŠARĖLĖS
Per tėvynės žemę skausmo upė teka, 
o žmogus nuliūdęs savo širdžiai šneka: — 
Mes turėjome pastogę šiltą, ramią, 
mes galėjome ir arti savo žemę.
Kas pavasarį linų laukai žydėjo, 
bitės, peteliškės ten skrajot galėjo.
Prie darbų ant lauko nesekiojo baimė 
bet linksmumas ir gražioji mūsų laimė. 
“Labas rytas” dėl aušros ir žemės tariant, 
savo bočių numylėtą dirvą ariant, 
vėjas medyj ant lapelių mums pagrojo, 
o būrys paukštelių jam saldžiai giedojo. 
Žemė, oras su gyvais balsais patvino, 
lietuvį artoją prie dainos vadino.
Linksmos dainos ir širdies viltis tikroji 
mums kalbėjo, kad saulužė amžinoji 
duos javams stiprumą su laiku užaugti, 
kad visų dienų duonytės susilaukti.

Kai darbai ant Lauko užbaigti jau buvo — 
tad, artojui linksmos dienos nepražuvo.
Į miestelį su grūdais jisai važiavo, 
juos parduodams jis pilnai mokėti gavo. 
Nors nedaug, bet sau jisai turėjo litų; 
taisė stogus, kad į vidų neįlytų: 
ant žirgų, raguočių, dobilų ir šieno; 
ant saldaus kamaioj pastatyto pieno.
Iš tų litų jis plačiau laukus apsėjo, 
iš tų litų jo vaikai į mokslą ėjo.
Kai mergelėm į skrynias sudėjo kraitį 
dalį sutaupytų litų joms atskaitė.
Kad tų litų buvo — pirko batų porą, 
apie sodą, kiemą tvėrė naują tvorą.
Bet dabar jo akys ašarotos yra 
kad tėvynėj tų gražių malonių nėra.

Pasakyti gali mūsų girios, upės — 
koks skriaudikas Lietuvos krašte nutūpęs, 
su nelaisvės dienomis pas mus atjojo 
ir prarijo laimę Lietuvos artojo.
Jo ranka suvaržo mūsų kojų žingsnį 
ir kiekvieną iš akių paleistą žvilgsnį 
su aklos tamsybės išjuokimais svaido; 
mūsų ramų -džiaugsmą iš namų išbaido.
Jis kas dieną sėdi ir prie grįčios stalo; 
jis lentynas puodus ir skrynias apvalo; 
jis tėvynę mūsų su vargais suraišė, 
jos kasas, jos veidą su diegliais apkaišė 
ir užgynė jai kalbėti ir regėti; 
mirtį davė tam, kurs trokšta jai padėti —
Ir atėjo pragaištingas amžių laikas, 
kad žmogus seniausis, kad ir mažas vaikas 
dėl tėvynes gimęs, bet tiesos neturi 
prieš tautos vėliavą nusiimt kepurę.
Kad skriaudikas pila vargą mums prie vartų, 
tai žmogaus jausmai nešioja jausmą kartų; 
ant tautos dirvonų jis kančias užrašo, 
kad padėt tėvynei sau galybių prašo.
Ar saulužė leidžias, ar iš rytų teka 
jo širdies troškimai šią maldelę šneka: —
O, dangaus žvaigžde, karštos ugnies pilntji! 
tu nelaimėj mūsų viltį apšarvoji, 
duodi mums tvirtumą ąžuolų tėvynės, 
laistai žalią rūtą širdyje krūtinės; 
duok šią dieną mums rankas kalnų aukštųjų, 
kad duris pasiekti žemės teisingųjų, 
o prie jų padėti savo krašto sunkią dalį, 
pasakyti, kad naikina mūsų šalį: 
švinas plienas ir botagas geležinis, 
nuo kalnų Uralo žodis akmeninis.

Eglės Šaka

Klausimai ir Atsakymai
Pilietybė ir ilgą laiką Išbu
vę ateiviai.

Klausimas. Atvykau 1911 
m. Apsigyvenau, aps.-vc- 
džiau ir su šeima labai gra 
žiai šiandie gyvename. As 
niekad neprašiau Amerikos 
pilietybės. Bet dabar su vi
sokiomis neaiškiomis aplin 
kybėmis, aš noriu tapti 
Amerikos piliečiu. Mano 
draugai sako, jog kai kurie 
federaliai teismai atrako 
pilietybę tokiems ateiviams, 
kurie čionai ilgą laiką gy
venę. Ar teisybė?

Atsakymas. Teisybė, jog 
kai kuriose šalies dalyse na
tūralizacijos teismai atsaKj 
pilietybę ateiviams, kurie 
čionai gyvenę ilgą laiką ir 
niekad neprašė pilietybės. 
Skaitoma, jog tokie ateiviai 
neturi patraukimo prie Ame 
rikos konstitucijos ir tode? 
jie nebus geri piliečiai. Bet 
taip įvyko tik keliose vieto 
se. Tas vis tik parodo, jog 
nereikia ilgai laukti su pi
lietybe. Patariame tuoj pa
duoti “Declaration of Inten- 
tion.” Į du metus gaiės; pa
duoti natūralizacijos peti
ciją.

Nelegaliai atvykusi.

Klausimas. Moteris nele
galiai atvyko 1929 m. Ji iš
tekėjo 1933 m. Dabar turi 
4 metų vaiką? Ar gali ją 
išdeportuoti ?

Atsakymas. Todėl, kad ji 
turi vyrą ir vaiką, ganmas 
daiktas, jog nedepor:uos. 
Bet ji liuosnoriai turi ap
leisti šalį gavimui Ameri
kos imigracijos vizos Ame
rikos konsulate svetimoj 
šalyj ir tada sugrįžti lega
liai. Jeigu vyras yra Ameri
kos pilietis, tai ji gali vyk
ti į Kanadą ir gauti tokią 
imigracijos vizą. Common 
Council for American Unity. 
222 Fourth Avenue, r,ew 
York City, ji galės gauti 
daugiau informacijų tuo 
reikalu.

Išskiriant Anglijos pavai- tų gyventojų. Kanada šian- 
dinius ir Am. Jung. Valsty- dien dėl ekonomiškos padė- 
bių piliečius, Kanada įleidžia ties, nenori nepatyrusių atei 
— žmoną (sužiedotinę) arba vių darbininkų. Bet Angli- 
nevedusį nepilnametį vaiką jos pavaldiniai ir A. J. Val- 
visų Kanados legaliai įleis- (Pabaiga ant 6 pusi.)

BRUSH

CRAYON

Why folerafe that irritat- 
ing gray that so disturbs 
the color harmony of 
your hair? Touch it away 
safely with this new Clai
rol Brush Crayon. lt per-
mits coloring from the root out wlthout dripping or smudg- 
ing, and is the perfect answer to in-between tintings or 
those distracting first gray hairi. ln a smart "carry-every- 
where" case that opens in a |iffy ready for ūse. $1 .., 
Refills 50c ... in 12 natural-looking shades.

I Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

•'CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

Kanados imigracijos 
taisyklės.

Klausimas. Kokius atei
vius Kanada įleidžia?

Atsakymas. Sekantis Ca- 
nadian Commissioner of Im 
migration pranešimas išleis rjj 
tas kovo 1 d. 1939 m., yra M 
atsakymas į tamstos klau
simą.

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

GUB. GREEN ATIDARO MONUMENTĄ

("Draugas” Acme teleptintot
Illinoiso gubernatorius Green (dešinėje) kalba atidarant vadinamą Gatevvay Monu

mentą (kairėje) Logan County Building and Construction Trades Council pastatytą 
ir perduotą Lincoln, III., miestui. Šia paminklas skirtas organizuotam darbui.

iii

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

DRAUGAS'//I II

2334 So. Oakley Avė. Chicago

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Garsinkitčs “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimų Jūsų biznyje arba profesijoje.
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Klausimai ir atsakymai
(Tęsinys iš 5 pusi.)

stybių piliečiai, ieškodami 
darbo, būdami geroj sveika
toj ir turėdami reikalauja
mą sumą pinigų, nebus su 
laikyti.

Ištekėjo 1921 m., l**t vyras 
tapo naturalizuotas 1926 m.

Klausimas. Atvykau į A. 
J. Valstybes 1919 m. Ištekė
jau 1921 m. Mano vyras ta
po naturalizuotas 1926 m. 
Ar aš esu pilietė?

Atsakymas. Teisybė, jog 
prieš rugsėjo 22 d., 1922 m., 
ateivė moteris automatiškai 
įgijo Amerikos pilietybę, jei 
ji ištekėjo už Amerikos pi
liečio. Bet kuomet tamsta iš
tekėjai 1921 m., vyras tuo 
laiku buvo ateivis ir, kadan
gi jis buvo naturalizuotas 
1926 m., tas neduoda tam
stai Amerikos pilietybės. 
Tamsta esi ateivė. Tamstai 
nereik išsiimti “pirmų po
pierų,” bet tik antrus.

TENNIS STAR TAKES BRIDE

A T A
VLADISLOVAS POCIUS

Gyveno 4204 So. Maplewood.
M»rė Gegužės 26, 1941, 12:30 vai. p. p., sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr., Rietavos parap., Daugė- 

dų kaime.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Mariion« ir žentą Jo

ną Krušos, anūkus Ronald ir Diane; n"sseseri Petronėle Sau- 
riene i” ios šeima: d” švoereriu Dominika ir Povilą Vainorius 
ir jų šeimas; giminaitį Juozapą Mockų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Liulevičiaus koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia.

T aidotuvės įvvks šeštadieni, Gremžės 31 d. Tš koplyčios 
9 00 vai. rvto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa- 
ne’ės naran. bažnvčia kurioje įvvks gedulingos namaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Duktė, Žentas, Anūkai, švogeriai, Pusseserė ir visi 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARds

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PinigųFED1

LOAN ASSOCIATION o f Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VlRginia 1U1

WINGS
0/ ON SAVINOS 
/O £ INVESTMENTS

Currcnf Rote Sharp Account^

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

Keturi metai A. J. Valsty
bėse ir reikalauja pa g alpo s.

Klausimas. Atvykau 1936 
m. kaipo pabėgėlis. Mane 
parsitraukė turtinga gimi
nė. Per kelis mėnesius jau 
nedirbu ir mano giminė at
sisako toliau man pagelbėti. 
Ar galima giminę priversti 
mane užlaikyti? Ar galiu 
prašyti viešos pašelpos?

Atsakymas. Jokiu būdu 
negalima giminę priversti 
prie to. Negalima priversti 
asmenis, kurie pasirašo po 
afideivitų išpildyti pažadus. 
Jei į penkis metus, po atvy
kimo, prašysi viešos pašel
pos, tapsi visuomeniška sun
kenybe ir dėl to valdžia gc 
li išdeportuoti. Nors dabar 
į kai kurias Europos šalis 
negalima deportuoti, bet vis 
tik neišmintinga būtų prašy
ti viešos pašelpos.

(“Draugas" Acme telephoto)
Don Budge, No. 1 professional tennis star, and his 

bride, the former Dierdre Conselman of Glendale, Cal., > 
pictured after their wedding in Chicago. They’ll hony- 
moon there, where Don is defending his world’s pro I 
tennis title.

Įėjime išsibaigs, ar bus ga
lima jį deportuoti? Jis turi 
žmoną ir du vaiku, gimusius 
čia.

Atsakymas. Bus galima 
deportuoti, jei antru kartu 
bus pasodintas į kalėjimą 
metams ar ilgiau. Sulyg įs
tatymo, yra skirtumas tarpe 
ateiviu, kurie čia ilgą laiką 
gyvena, ir tų, kurie gyvena 
tik penkis metus. Tik pasta
ruosius deportuoja, jeigu 
esti nubausti kalėjimu sykį 
metams ar ilgiau. Senes
niems gyventojams teikiama 
“second chance.” Bet deda
ma Kongrese pastangos stip 
rinti įstatymą prieš krimina
lius ateivius; juos deportuo
ti, kai rimtai prasižengia ir 
kalėjime išbūna metus ar 
ilgiau, nepaisant, kaip ilgai 
čia išgyveno.

Atsakymas. Gauk iš ar
čiausio Socialės Apdraudos 
Boardo raštinės kortelę. Iš- 
pildyk ją ir pasiųsk. Neuž
ilgo gausi pranešimą apie 
savo algas. Ir jeigu rasi, 
kad informacijos nesutinka 
su tamstos išrokavimų, ar
ba jeigu rasi klaidą, tai as
meniškai kreipkis į vietinę 
Socialės Apdraudos raštinę. 
Sulyg Socialės Apdraudos 
Įstatymo pataisų, kiekvie
nas darbdavys privalo įduo
ti kiekvienam darbininkui 
raštą, kuriame visos algos 
tam darbininkui po gruo
džio 31 d. esti užrašytos. To 
kią recytę reikia išduoti 
nors sykį į metus arba kada 
tik darbininkas apleidžia 
darbą.

dengtas federale apdrauda. 
Kad gauti federalę pašelpą, 
asmuo privalo būti virš 65 
metų amžiaus, dirbti apdrau 
dos padengtuose užsiėmi
muose per metus ir pusę ir 
per kiekvieną bertainį už
dirbti $50. arba daugiau. Tik 
kada socialės apdraudos są
skaita parodo tokį algų re
kordą, žmogus gali paduoti 
aplikaciją mėnesiniai pašel- 
pai ir nereikia įrodyti, ar 
gali save užsilaikyti, ar ne.

Valstijos pensija yra kas 
kitas. Jas pildo valstijos, 
kurios pačios nusprendžia, 
ar aplikantui pensija pri
klauso. Nereik socialės ap
draudos kortelės, kad paduo 
ti aplikaciją senatvės pensi
jai sulig valstijų įstatymų.

ciją nuo svetimos šalies? 
Atsakymas. Am. Jung.

Valstybių konstitucija sako, 
jog valdžios darbininkas, be 
Kongreso leidimo, negali im 
ti dovanos, atlyginimą, ko
kios vietos ar titulą nuo ka
raliaus, kunigaikščio, arba 
svetimos valstybės. Tas ne
liečia privačių asmenų. Yra 
geras skaičius amerikiečių 
su dekoracijomis nuo sveti
mų valstybių už kokį žymų 
patarnavimą.

T'ėvams nėr brangesni' 
daikto, kaip vaikai.

Deportavimas kriminališkų 
ateivių.

Klausimas. Prieš metus 
man pažįstamas žmogus u? 
vagystę buvo nubaustas ka
lėjimu 18 mėnesių. Jis gyve
na Am. Jung. Valstybėse 
daugiau kaip 20 metų, bet 
nepilietis. Kai jo laikas ka

Pranešimas apie algas Socia
lės Apdraudos Įstatymu.

Klausimas. Aš tikiu, jog 
yra klaida tarpe sumos, ku
rią aš uždirbau ir sumos už
rašytos ant mano socialės 
apdraudos sąskaitos. Kaip 
galiu patikrinti dalyką?

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103
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Vainiku Diena
Poryt, Gegužės 30 d. šioj 

šalyj švenčiama Vainikų 
Diena. Tą dieną ypatingu 
būdu pagerbiami visi žuvę 
karo laukuose, kurių auka 
bus minima per amžius šios 
šalies istorijos lapuose.

Tą pačią dieną stabtelė
sime savo gyvenimo eigoje 
ir savo mintis ir užuojautą 
sutelksime atminimui visų 
savo mirusių giminių ir 
draugų.

Taigi Vainikų Dienoje, 
kada ypatingai pagerbiame 
atmintį tų> kurių nėra dau
giau mūsų tarpe, parodyki
me savo pagarbą gėlėmis, 
kurios yra simbolis neuž
miršimo, užuojautos ir vil
ties. Visur ir visada gėlės 
kalba mums apie amžinąjį 
gyvenimą.

Poryt, Gegužės 30 d., kada 
drauge su milijonais kitų 
vyrų, moterų ir merginų 
atminsite savo mirusius

brangiuosius, atminkite kad 
nėra tinkamesnio ir gražes
nio būdo pagerbimo kaip 
su atitinkamomis gėlėmis.

Be moksle kai be akių.

Kada seni žmonės gali rei
kalauti federalės pensijos.

Klausimas. Sulaukiau 67 
metus. Nedirbau per pasta
ruosius penkis metus. Kaip 
aš galiu gauti Federalę pen
siją?

Atsakymas. Jeigu esi ne
turtingas, neturi vaikų, ku
rie galėtų užlaikyti, gali 
prašyti senatvės pensijos 
sulig tavo valstijos įstaty
mų. Dabartiniu laiku negali 
reikalauti federalės senat
vės pensijos, nes nesi pa

Titulai draudžiami Am. 
Jung. Valstybėse.

Klausimas. Ar ateivis ga
li vartoti barono titulą tapęs 
Am. Jung. Valstybių pilie
čiu?

Atsakymas. Ne. Am. Jung 
tinių Valstybės nepripažįsta 
jokių titulų.

Tituluotas ateivis atsiža
da savo titulo prieš tap- 
siant Am. Jung. Vai. pilie 
čiu. Amerikos pilietybė bu
vo atimta nuo kelių tituluo 
tų europiečių, kurie, tapę 
Amerikos piliečiais, vis var
tojo savo titulus. Teismai iš 
aiškino, jog jų atsitikimuo 
se pilietybė buvo apgavin 
gai gauta.

Svetimų šalių dekoracijos. 
Klausimas. Ar Amerikos

pilietis gali priimti dekorą-

mARGllTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p, 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Garsinkite “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimų Jūsų biznyje arba profesijoje.

A. + A.

JUOZAPAS REMOTIS
Gyveno 3218 S. Green St. 

Mirė Gegužės 26. 1941. 5:50
vnl. p. p.. S’iluukęs 67 m. amž.

Gimė I.ietuvoje, Telšių aps., 
Akmenių parap., Meilvalakių 
kaina.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter) Marcelę (po tėvais Ba- 
kanavlčlfltę), sūnų Walter ir 
marčių Stelių: dukterį Marce
lę Ir žentų Theodore Dappas 
ir anūkę Lorettų; seser) Onų 
Ir švoger) .Antanų Survllus ir 
jų šeimų lr kitas gimines Ir 
daug draugų ir paZjstainų; o 
Lietuvoje seserj ir gimines.

Velionis priklausė prie Sal
džiausios Širdies V. J. ir L.L. 
K. Vytauto Dr-jų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Lt- 
tuanlca Ave.

Laidotuvės (vyks ketvirtad., 
gegužės 29 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio par. bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų Mis 
nulydėtas ( Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Du
ktė, Marti. Žentas, Anūkė, Se
ser Ir Giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips, Tel. YATtd» 4908

>'z 4 *<£'*<&*
aHAJUti

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
LaidoMu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Kudio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais. 
Iš Stoties WHIP (1520). su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572 

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

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

Viai Telefonai: YARda 1419

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŠKA DAINA IŠ 
ŠIMTŲ JAUNŲ KRŪTINIŲ

Tarp dviejų vėliavų — 
trispalvės ir žvaigždėtosios, 
kur matėsi dailus plačiaša 
kiais medžiais apaugusio e-

riaus. Panaši lietuviškų mo
kyklų dainų šventė buvo 
prieš 10 metų. Dabar, gir
dėt, yra nusistatymas ruoš-

žero paveikslas, scenoje pa- ti tokius pasirodymus — 
sirodė iš eilės lietuvių para- kontestus kas metai. Reikia 
pinės mokyklos. Beveik vi- labai užgirti šį seserų kazi- 
sos, kurios tik yra Čikagoje, mieriečių sumanymą, kurs 
Tas buvo ketvirtadienį, geg. bus geru akstinu mokyk- 
mėn. 22 d. šv. Kazimiero se-1 loms dar labiau susigyventi 
serų akademijos patalpose, su lietuviška daina ir dva- 
Įvyko graži mūsų jaunųjų šia.
muzikos ir dainų šventė. Reikia tikėtis, kad ne vie

ną iš tų, kur lietuviškas 
kraujas reikiamai pagerb-

Pilnutėlė salė mokyklų tas... jaunųjų dainininkių tė- 
jaunuomenės. Priešais sceną vėliai leis ir į šv. Kazimiero 
didžiulis net beveik aštuo- akademjją, kuri gražiai lie- 
nių dešimtų instrumentų or- tuviškoj religinėj dvasioje
kestras. Jungtinis Čikagos

PONTIFIKUOS MIŠIAS

Orkestras ir chorai

Jo Eksc. vyskupas J. F. 
O’Hara, U. S. karinėms jė
goms delegatas, Memorial 
dieną, geg. 30 d., pontifi
kuos mišias Lakęs Navai 
Training stotyje, netoli Wau 
kegano.

Cicero žinios
parap. mokyklų: Šv. Anta
no, Šv. Jurgio, Nekalto Pra
sidėjimo ir Užgimimo Pan. 
Šv. Reikia tik stebėtis, kaip 
darniai mažiesiems pavyko

auklėja mūsų jaunimą. Aka- Kapų
demija — tai lietuvybės tvir- puošimo šventėj, geg. 30 d., 
tovė, kuri paruošia naujus'. Jonas Pilkis ir A. Miliaus- 
kadrus mums taip reikalin- kas, savininkai Liberty 
gų darbuotojų. Čia jos gau-1 Grove, WiUow Springs, III.,

North Side žinelės
Gegužės 24 d. vakare tu 

rėjome šaunias vestuves J. i 
Rauskinaitės su V. Dam
brausku. Šliūbą davė kleb. 
kun. J. Šiaulinskas šv. My
kolo bažnyčioje. Per šliūbą 
giedojo parap. choras ir so-' 
lo “Avė Maria” ir “Rąžan
čius” F. Plančiūnas (Nau
sėdaitė). Kadangi jaunave
džiai turi labai daug gimi
nių ir draugų, tai bažnyčioje 
ir svetainėje žmonių buvo 
labai daug. Per puotą jau
navedžiams sudėta daug lin
kėjimų šeimyniniame gyve
nime.

Vestuvių puotoje dalyva
vo ir vietinis klebonas kun. 
J. Šiaulinskas, tėvas pran
ciškonas Alfonsas Kazlaus
kas ir daug profesijonalų 
ir biznierių, žodžiu, buvo 
šaunios vestuvės.

LIUDIJA APIE AGENTUS; Sudeikiai yra žymūs ne tik 
parapijos, bet kat. visuome
nės veikėjai. Kap.

Surtrinkima'
Parapijinių Chorų Sąjun 

gos Chicago Provincijos 
priešseiminis susirinkimas į- 
vyks šį vakarą, 8:30 vai., 
Šv. Jurgio parap. salėj. Vi
sų chorų atstovai su savo 
vadais muzikais kviečiami 
atsilankyti. Reikės pasitar
ti apie būsimą seimą, pikni
ką ir k. reikalus. Valdyba

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigini pirkti ar mainyti, 
i ką jūs turite?

2 nauji mūriniai namui pu 4 ir 
» kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną. Kandant 
gražioj vietoj prieš Marųuette Burk, 
3007 ir 3011 We»t 71st St.

Taipgi statom naujus namus ir 
taiaoni senus unt lengvą Išniokėji-

fnią. Apskailliuvimas veltui.
Kas norite pirkti lotą gražiausioj 

vietoj Marųuette l’arke ir apy lin
kėję? Parsiduoda labui pigiai.

CHAKI.KS P. SIKO.MSKIN co., 
0921 No. Wiv-terii Ate.

Tel. .REPubUc 3713 
Vakarais PltU.spcct 1111

ltEIKAJKINGI V.\JKINAI
Iteikalingi vuikinui, nuo 17 m. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojimo truko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 32U W.
lktli bt. — Mr. VVilkin; ir 3U1U 
Sėliu beri St. — Mr. Ebeit.

na gerą išauklėjimą keletą
išpildyti L. P. Laurendeau metų dirbdamos rūpestingo-
marsą.

Toliau sekė atskirų mo
kyklų pasirodymai: Šv. Pet
ro ir Povilo, Dievo Apvaiz-

je seserų kazimieriečių glo
boje.

Teskamba lietuviška dai
na mūsų mokyklose! Lietu-

dos, Šv. Antano, Šv. Jurgio, vįų šeimų vaikai tebūnie siun 
Aušros Vartų, Užgimimo P. šiami tik į tas mokyklas, kur
Šv., Šv. Kryžiaus, Visų šven
tų, Šv. Mykolo, Nek. Pras- 
Pan. Švenč.

lietuviškas kraujas reikia
mai pagerbtas, kur jaunas 
širdis gaivina savosios tau-) 
tos daina. K. J. Pr.

rengia šaunią pramogą Li
berty darže. Sako, kad tą 
dieną ypatingai bus labai 
daug gražiai papuoštų sta
lų, taipgi šauni muzika šo
kiams. Kas turės savo val
gių, galės atsivežti. Stalų 
bus užtektinai visiems. O 
kas norės, galės gauti už 
kandžio darže ir nebrangiai 

Kap.

Kiekviena padainavo po 
vieną lietuvišką dainelę ir 
vieną (bendrą visoms mo |<į CefltfO
kykloms) anglišką. Buvo ko . . • . 
pasiklausyti ir pasižiūrėti — SUSIFinKMIO 
vienos žavėjo savo švelniais

Ciceriečiai
ne juokais rengiasi prie sa
vo parapijos jubiliejinio pik 
niko, kuris įvyks birž. 15 d., 
Vytauto parke. Toliau bus 
pranešta daugiau apie šį ei-,. . .. , . , - . . .. Susirinkimas buvo skait- . „. ,disciplinuotais balsaus*,, kitos , cenecių pikniką. Dabar tik. \ ’ . . , lingas. Visos kuopos buvo t,. * v ,prie to ir gausiu pasirody-i . .5, _, . 1 atstovaujamos ir išdavė ramu. Matėsi, kad musų jau- t .1 portus is veikimo. Pasirodo,

Jau prasidėjo parapijos1 
karnivalas. Tęsis 11 dienų.1 
Parapijos nuosavybėse šie-1 
met padaryta daug visokių! 
pataisymų, pagražinimų. Dėl 
to susidarė nemažai išlaidų. 
Visų parapijonų pareiga pri
sidėti atsilankant į svarbes
niuosius parapijos parengi
mus. Kaip tai karnivalą ir 
piknikus. Kamivalas baigsis 
birželio 6 d.

Visų prašoma atsilankyti: 
pasivažinėti įdomiais “rei
dais”, išmėginti savo laimę, 
na, ir pasimatyti su pažįsta
mais. Atsilankiusius pilnai 
patenkins ir mūsų šeiminin
kės lietuvišku kugeliu.

Kamivalas yra parapijos 
darže, 1644 Wabansia Avė.

Pr.

Richard (Jan Valtin) 
Krebs, kurs kongreso žemes
niųjų rūmų komitetui pasa
kojo apie nacių Gestapo ir 
bolševikų OGPU agentų veik 
lą J. A. Valstybėse.

Drąsos netekimas, baimė, 
abejojimas ir savim nepasi
tikėjimo trūkumas, tai tos 
tūkstančių laimę ir gerovę, 
galybės, kurios sunaikino 

Svett Marden

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PAKK1IHODA MObl.HMsk AN 
NAMAS

1’arnlduoda lubai gražus ir mn- 
dprniškaa, 2-ji; fletų namas su vi
sais patogumais. 5 ir G kambariai, 
šiltu vandeniu apšildomas. 1U2O S. 
51st Avė., Cicero, IU. Savininkas ant 
antro aukšto.

E l i •.
lietuves ou- 
Gera alga.

KLIKAI. I.NGAS 1,1 
UCCEK1S 

Reikalingas prityręs 
Ceris. Pastovus darbas. 

Atsišaukite tuojau:
POVll.AS GIEDRAITIS, 
4501 S. Fuirttcltl .lve., 

Chicago, III.

Cicėnienė, O. Norkienė. Ban
kietas įvyks sekmadienį, bir 
želio 1 d., 6 vai. vak., Šv. 
Kryžiaus parap. svet.

Nuoširdžiai kviečiami vi
si parapijonai, dalyvauti 
kleb. kun. A. Linkaus pri- j 
imtuvių bankiete.

Po sus-mo šeimininkai J. 
M. Sudeikiai komisiją pavai- 
šino. Reikia pažymėti, kad

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perk ruošto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
1J0 So. Ridgeland Avenue 
Worth, III. Tel. Oak l4iwn 103-J-l

PAKDAVI.MI I lt l (' I :it N k 
Ut GliOSEKM

Parsiduoda puiki bučernė ir groser- 
nė. Kandaai ant kampo, lietuvių ko
lonijoj, arti lietuviškos bažnyčios.

, Biznis išdirbta per daug metą. Ge
ri flkt'lerlai. Priežastis pardavimo:

. nesveikata.
Atsišaukite:
Ik ii 27, “Draugas”, 2334 No.

Oakley Au-. url>a Tel. CANaI HOIO

| PAItSIDIODA NAMAS SI BIZ.NIlĮ Parsiduoda labai pigiai 2-ją fletų 
namas Ciceroje su grosernės tnzmu. 
Visi Įrengimai. Randasi lietuvių ko- 

1 lonijoj.
I 1325 So. 5411h Court, Cicero, IU.
I___________ Tol. C'le. ItilIJ___________

Į REIKALINGAS PROSITO.IAS
! Kriaučių Įstaigoje a eikalii.gas pro- 
sitojas. Kaukti ar mušiau darbas. 
Pastovus darbas.

Kreipkitės;
3959 \V. Mmlisoii St.

niausioji karta susigyvenus: 
su lietuviška daina, jie mo
ka darniai perduoti klausy
tojams jautrias lietuviškų 
dainų melodijas, gražiai, ne
sudarkytai ir aiškiai tarti 
žodžius ir net išgyventi ken- 
tėjusios ir tebekenčiančios 
tautos jausmingą dainų tu
rinį.

Mūsų mielos mokyklos

Iš šio gražaus pasirody
mo matyti, kad mūsų para
pinės mokyklos gražiai at
lieka savo uždavinius, jei 
jos be kitų dalykų moka jau 
nosiose krūtinėse įskiepyti

galima pažymėti, kad Myko 
las Jokubauskas su sūriais 
žada sumušti rekordą. Ma
tysime, jei sveiki būsime.kuopos smarkiai darbuojas 

gegužės 30 dienai. Visos pra
šo mergaičių ir motinų, kad; V. Kakanauskas, 
pasidarbuotų rinkliavoj ŠvJ tėvas advokato F. D. Kay,
Kazimiero kapinėse. Šiemet 
turime kuo daugiausiai su
rinkti aukų senelių prieglau
dos statymui.

Senelių namas pradėtas

po penkių mėnesių sunkios 
ligos jau pasveiko. Praeitą 
sekmadienį net buvo ir į baž
nyčią atėjęs.
A. J o va r aus kas

statyti praeitą rudenį. Žie- tik vieną savaitę tesirgo. A-
mą darbas buvo sulaikytas. 
O dabar sienos jau stato
mos. Labdarybė šiemet yra 
užsibrėžusi savo tikslą — 
senelių prieglaudos namo pa
statymą pasiekti. Prašoma 
geraširdžių paremti šį kilnų

čiū Dievui, kad taip neilgai, 
bet jo žmona jau ilgokas 
laikas kai serga. Būtų ma
lonu parašyti į “Draugą”, 
kad jau ir Jovarauskienė 
sveika. Rap.

Rengiasi klebono 
priimtuvėms

Town of Lake. — Geg. 20 
d. J. M. Sudeikių namuose 
įvyko komisijos sus mas rei
kale priimtuvių bankieto 
naujai paskirtam kleb. kun. 
A. Linkui. Komisiją sudaro: 
parap. komiteto nariai: M. 
Karklelis, J. Sudeikis, Doč
kus, J. Norkus, veikėjos M. 
Sudeikienė, O. Vaznienė, B.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas
Visiems ' h <

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

Tel. Victory 9670

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

CICERO BARGENAI
Pigiai parsiduoda 2-jų fletų, 5 
ir 6 kamb., mūrinis namas. Pir
mas aukštaą apšildomas. Lotas 
50x125 pp. Randasi netoli lietu
vių bažnyčios.

1426 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Kas norite įsigyti namą gerame 
stovyje, atsišaukite tuojau pas:

JOSEPH VILIMAS CO.,
6753 Ko. Itoekvvell St.

Tel. HEMIock 2322

PLATINKITE “DRAUGĄ'

Nereik vilkui kelio rodyti.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

WHOLESAtE
FURNITURE

BROKER

gražų lietuviškos dainos me- Labd. Są-gos darbą auko- 
ną. Matyti kaip gražiai ir mis. Labdarių Sąjunga se- 
rūpestingai, pasišventusios niai darbuojasi, kad pasta 
mokyklose dirba seserys ka- tyti seneliams prieglaudą

Padėka

zimierietės.
Klausant tų jautrių melo

dijų, gražiai atliekamos jau
nųjų muzikos, net darosi 
gaila, kad jų negirdi plačio
ji visuomenė, tėveliai.

Toks gražus jaunųjų kon
certas uždegtų juose dar di-

Ligai paguldžius mane į 
lovą sėkmingai gydė ir leng
vino skausmus dr. P. T. Bra-

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūfties su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollytvood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGlevvood 8881 
ENGlevvood 5844

N. KANTER, Sav.

Išvežlojame 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲDRAUGĄ

Daug buvo žmonių, kurie
kalbėjo, jog veltui jūs, lab-1zis- Ur‘e sav0 ofi^ 8757 So' 

Western Avė.

420 West 63rd Street

dariai, taip sunkiai ir ilgai 
dirbate: senelių prieglauda 
nebus pastatyta, šiandie jau 
matome: baigiama statyti 
seneliams namas.

Šv. Kazimiero kapinių di-

Tel.: Biznio 
Res.:

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- į 
FRlGEItATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NadonaUy Advertlaed Itema.

AIIX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBUC 6051MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 S. Halsted St
--------- —-------- - —

l|2S§$§£g:-TM-i

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

dėsnį prisirišimą prie mūsų rekcija išleido knygutę su 
lietuviškųjų mokyklų, kur labai gražiais paskaitymais 
seserys ne tik rūpinasi jau- įr duoda žmonėms dykai; ka 
nas galvas prikimšti žinių, i pų dieną aukų rinkėjos da- 
bet ir širdis išmoko mylėti nns žmonėms.
tėvų žemę, savos tautos dai- -
ną, neišdildomai išryškina **' 1 ^Jonaitis
supratimą, kad mūsų gyslo-
mis teka lietuviškas kraujas 
ir išmoko gyvenime naudo-! 
jantis kūriniais nepamiršti 
Kūrėjo.

Šioje dainų šventėje daly
vavo apie 500 mokinių, šeš
to, septinto ir aštunto sky-

ARTHRITIS
KDI

of relief from 
terribie Arthri- 
tii achei or 
paina. The 
NEW Colio Kiai 
lodized Sulphur 
cap'olra raliui 
SULPHOKAPS 
often bring w«l-

come relief in 
Arthritia dne 
to Sulphur de- 
ficiency, Small 
daily coat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
daya* doaage. 
Beain taking 
TODAY.

Your^rm||įitha^Ul^HOH4APS

Kadangi liga pasirodė to
kia. jog reikia pasiduoti il
gesniam poilsiui, tad, kaipo 
pasaulinio karo dalyvis, tu
rėjau atsigulti Hines Memo
rial ligoninėn.

Už sėkmingą gydymą ir 
lengvinimą skausmų šiuo 
dr. B. T. Braziui reiškiu 
nuoširdžią padėką.

K. Mikšiu

UŽSISAKYKITE DABAR
$8.75 Tonas

PETROLEUM G A BRON GOK E 
Kainos gali pakilti be jokio 

pranešimo
A. IGNATAVIČIUS 

1514 S. 484 h Ct. Cicere, III.
Tel. Cicero 3708

I&vežiojame po visą Chicagos 
apylinkę

PIRM NEGI PIKKMITC
MATYKITE MUS!

PIRM APSTAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBŲ,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Ftnanauojam/ namą paatatymą ar 
pataisymą — Nieko Įmokėti — 3 
metai ifttnokėti — Apkatnavimas 
dykai. I,let n vis Pardnvėjaa 

Stanley I .Marina* — Vmžėjaa

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. HaJsted St. 
VIC. 1272

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefoouokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907
Nauja Vieta:

35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



Trečiadienis, geg. 23, 1941

IDIDYSIS PIKNIKAS Senelių Prieglaudos Naudai
Rengia LIETUVIŲ LABDARIŲ SĄJUNGOS

VYTAUTO PARKE 

Prie 115tos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

Penktadieni, (Mirusių Atminimo Dieną), Gegužės 30 d., 1941
Restoranas, gėrimai, dainos, šokiai, įvairumai. Pradžia 12 vai. 
dieng. Įžanga dykai. Leonardo Šimučio, J., orkestrą.
(Vykstantieji rytą į šv. Kazimiero kapines, automobilius galite parkyti Vyt. Darže dykai)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

40 NUOŠIMČIŲ WPA PROJEKTŲ 
ILLINOISE YRA SAUGUMO PROJEKTAI

Illinois valstybės WPA ad
ministratorius Howard S.

padaro apie 41,000 mylių. 
Keliai gi taip pat yra svar-

Drew skelbia, kad šioj vai- būs šalies apsaugai.
stybėj WPA iš vykdomų įvai 
rių projektų daugiau kaip 
40 nuošimčių yra šalies sau
gumo projektai. Būtent, dir
bama karinėse rezervacijo
se, stovyklose, airportuose 
ir arsenaluose. WPA darbi
ninkai per eilę metų yra 
nutiesę daug plentų ir ištai
sę senų kelių, taip pat gat-

Kelius tiesiant, arba tai
sant pastatyta 3,719 naujų 
tiltų ir viaduktų. Visoj val
stybėj pastatyta daug gin- 
kluotuvių (armories). Padi
dintas airportas Chicagoj ir 
nauji pastatyti Moline, Jo
liete ir Rockforde, 53 nau
ji stadi j onai pastatyta ir 8

vių miestuose. Kartu ėmus pataisyta.

Knudsen už gamybos 
skubotumą

šalies vyriausybės saugu
mo gamybos generalinis di
rektorius Wm. S. Knudsen 
Chicagoj kalbėjo biznio ir 
pramonės ekzekutyvų susi
rinkime Stevens viešbuty.

Jis pareiškė, kad lėktuvų, 
tankų, laivų ir ginklų ga
myba nepaprastai skubotai 
turi būti vykdoma. Sako, 
tas reikalinga dviem sume
timais — Anglijai padėti ir 
pačioms J. A. Valstybėms 
pasirengti apsaugai.

Knudsen sakė, kad reika
lingas visų didis pasiaukoji
mas.

Ieško dviejų patikimu 
kaliniu

Indiana valstybės polici
ja ir Michigan City valsty
binio kalėjimo autoritetai 
ieško iš to kalėjimo žemės 
ūkio pabėgusių dviejų pati
kimų kalinių. Jie yra F.rnest 
Van Cleve, 34 m., ir Freder- 
ick Coy, 30 m. amž. Jiedu 
dirbo ūky ir pabėgo. Nėra 
žudikai.

Robert Hurley, 13 m. am
žiaus, įkrito į automatinį 
elevatorių apartamentiniuo- 
se namuose, 7146 So. Lowe 
avė. Dešinė koja sutriuškin
ta.

PASKELBTA KITA REGISTRACIJA 
21 METŲ AMŽIAUS JAUNUOLIAMS

Prezidentas Rooseveltas Į jvyks šiandieninių drafto 
išleido atsišaukimą ateinan- j boardų patalpose, nuo 7.00 
čio liepos menesio 1 dieną ryto iki 9:00 vakaro.
registruotis karinei kons- 
kripcijai visiems jauniems 
vyrams, kurie nuo praeitų 
metų registravimosi sulau
kė, arba sulauks 
amžiaus.

Karinės konskripcijos di
rektorius spėja, kad Illinoi- 
se įsiregistruos iki 6C.0G0 
jaunų vyrų. Visoj šaly bū-

21 metų' šią iki 1,100,000 vyrų.
Frezidento atsišaukimu

Chicagoj ir Illinois vai-i jaunų vyrų registracija tu
štybėje jau imtasi pasiruo-'ii apimti visas 48 valsty 
Šimų Vykdyti naują regia- ■ bes ir teritorijas Hawaii, 
traciją. Registravimasis 1 Puerto Rico ir Alaska.

Už papiginimą važinėti 
autobusais

Autobusų kompanija Chi
cagoj, kuri ima 10 centų už 
važinėjimą, kaip žinovai ap
skaičiuoja, žeriasi didelį pel
ną ir neturi noro sumažinti 
tos ratos.

Prieš septynerius metus 
miestas tuo reikalu kreipės 
į valstybės prekybos komisi
ją, kuri tvarko utilitinių 
kompanijų ratas. Bet ir iki 
šiandien šis klausimas stovi 
neišspręstas.

Dabar City klūbas susi
meta tuo klausimu darbuo
tis. Nes su autobusais sto
vis mieste nepakenčiamas, o 
atitinkami autoritetai į tai 
žiūri tik pro pirštus.

Dejuoja, kad reikia 
daugiau išmokėti

Senatvės pensijų mokėji
mo Illinoise autoritetai de
juoja, kad kaskart vis dau
giau senų žmonių (sulauku
siųjų 65 m. amž.) atsišaukia 
su prašymais mokėti pensi
jas. Sako, išmokėjimai didė
ja ir valstybei, girdi, daro
si vis sunkesnė našta.

Senatvės pensijoms išmo
kama didžiausia mėnesinė 
suma 30 dolerių. Tačiau dau 
gumas senų žmonių negau
na nė 20 dolerių.

APIE 23,000 VYRŲ IŠ COOK 
APSKRITIES PAŠAUKTA KAREIVIAUTI

Illinois valstybės karinės sti kareiviauti daugiau kaip 
kcnskripcijos direktorius 11,000 vyrų iš Cook apskri- 
P. G. Armstrong, praneša, ties. Nuo birželio 14 dienos 
kad iš praeitais metais įsi-' kasdien patikrinimui bus
registravusių Cooko apskri
ty (ir Chicagoj) 550,000 vy-

šaukiama iki 500 vyrų. Per 
birželį turės būti papildyta

rų drafto boardai apie ir gegužės mėnesį užtrauk
ta kvota, kuri neįvykdyta 
vyriausybei nesuspėjus pa
rūpinti reikalingų stovyklo
se karinių parankumų. 

Drafto boardai bus užda-

78,000 patikrino ir iš jų 
parinkta ir pasiųsta karei
viauti apie 23,000.

Taip pat praneša, kad 
drafto boardai birželio mė
nesį turės parinkti ir pasių-' tadienj.

ryti Memorial dieną ir šeš-1

mu
X Kun. J. Kidykas, S.J., 

šią savaitę veda misijas Šv. 
Kazimiero parap., Chicago 
Heights, III.

X DKK nariai įsidėmėkit: 
svarbus susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 29 d., 
“Draugo” redakcijoj. Svar
bu visiems dalyvauti.

Pasamdyta gera orkestrą,! * Kun. J. Dambrauskas, 
nes jau žinoma, kad visas M LC” Aušros Vartų para- 

U. S. marynų korpusan Chicago lietuvių jaunimas PU0S klebonas, pasiryžęs pir 
priimami 17 metų amž. su- j atvyksta į “Draugo” pikni- didelį darbą atlikti 
kakę jaunuoliai. Pirmiau kus.

Priimami jaunesni

buvo 18 metų. Kiti rekrutuo
jami vyrai neturi būti se
nesni kaip 30 m. amž.

"Draugo" piknikas 
Labor Day, 
rugsėjo 1 d., 1941

Praeitais metais dienraš-

bažnyčią iš vidaus išdažyti.
Visa parapija žada nuošir
džią paramą.Taip, rezervuokite Laboi 

Day, rugsėjo 1 d., dienraš
čiui “Draugui” ir jo šau- j X Gauta iš J. E. vyskupo 
niam išvažiavimui Vytauto Bučio, Romoje, šitokio turi-
parke, prie 115 tos 
ir Pulaski Road.

Greater Chicago 
Council atsišaukia į moto-

čio “Draugo" metinis Labor iristus’ kad ateinan5i«
Day piknikas tikrai buvo re-: morial dieną ir Paskiau kit°-
kordinis. Gausios minios mis dienomis atsargiai va

Tai pirmasis kūdikio dantis, 
ir padaro jo ’sypsa dar mielesnę! 
O pridėjimas ko tai naujo 
padarė mėgiamu cigaretę taipgi 
dar malonesnį!

Viii OM CalJi gal 
|B<« krautuvininkei 
dabar yra NAUJI 
Old Galdt. Tai 
pat palittamat 
pakalti.

Tai parinktinis importuotas tabakas—pridėtas prie 
Old Golds! Maži lapai širdies pavidalo su nauju 
maloniu skoniu. Išbandyk! Gauk pakelį naujų Old 
Golds šiandien!

Namų savininkai įspė
jami mokėti taksus

Cook apskrities iždininkes 
John Toman paskelbė įspė
jimą namų savininkams, kad 
jie prieš birželio 1 dieną už
simokėtų dalis taksų už ne
kilnojamas nuosavybes, nes 
paskiau bus įskaitoma vie
no cento mėnesiui bausmė.

Iždininkas pastebi, kad sa 
vininkai kaip ir aptingusiai 
moka taksus. Neranda to 
priežasties.

Sužeisti 4 darbininkai
Keturi darbininkai sužeis

ti nukritę su pastolu ant 
šaligatvio, 6348 So. Halsted 
gat. 16 pėdų aukštai jie va
lė iškabą ir pastolas staiga 
sudribo.

Vedybos

linksminosi per visą dieną. žinėt4 automobiliais ir tuo 
Taip bus ir šiais metais, nes, būdu sumažintų nelaimes, 
visi praeitų metų patrauki-:
mai bus atnaujinti ir bus 
dar vienas didelis surprizas.
. Tą istorinę dieną Vytau
to parke bus duodamas pui
kus 1941 Buick Special au
tomobilius dovanų.

PLATINKITE DRAUGĄ”

lei Insurance Reik,

X Chicago Heights lietu
viai ruošiasi prie dviejų žy
mesnių parapijoj įvykių: 

1 mokslo metų baigos (birž. 
15 d.) per kurį 8 vaikai gaus 
baigimo diplomus, ir pikni-

gatvės nio pranešimas: “No lithua
nian, nor Iatin International 
letters are allovved in Italy: 
please tell about it our fri-

-‘’Tcty entis |n order to preserve 
their letters to me from be
ing confiscated”.

X Kun. dr. A. Deksnys
neseniai iš Šveicarijos atvy
kęs į Ameriką ir pastaruoju 
laiku viešėjęs pas Šv. Kry
žiaus parap. kleboną, pa
kviestas darbuotis Visų Šven 
tųjų parapijon, Roselande, 
kur klebonauja kun. J. Paš- 
kauskas.

X Vargonininkų Są-gos 
seimas šiais metais bus Chi
cagoj liepos mėnesio pabai-

ko, liepos 6 d., Vytauto par- goję. Bažnytinis koncertas 
ke. W. ? bus Šv. Jurgio bažnyčioje, o

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
VTDEIAIS, 
Atstovai

X Mrs. Kriaučiūnas (nau
ja šio krašto pilietė) geg. 
25 d. prie Dariaus-Girėno pa
minklo (Pilietybės Dienos

posėdžiai Gimimo P. Š. Ma
rijos parapijos salėj.

X Moterų Sąjungos 21 kp. 
(Town of Lake) choras, nors

iškilmėse) gavo gražią do-, neseniai susitveręs, puikiai
I vaną už geriausią atsakymą dainuoja ačiū žymiai pianis- 
į pilietybės klausimus P. šal- tei O. Skiriūtei-Metrikienei, 
timiero pilietybės kursuose, kuri chorą mokina.

*NAUJA.. . pratiluli II Rytinio Vldurfomlo tabakai, 
korio imulkfii lapai llrdiet pavidalo padaro garilq|q 
Old Oald'i iudit| not dar malamam*. Ja gauta dabar 
brandinama mitų Amerikiniuose landillueia uitlkrlna |umi 
iluoi puikamlui Old Geidi visai aliai matų.

Gauti leidimai tuoktis: 
Anthony Misheikis, Ber-

nice Vaisius, 24—25.
John Miknis, Bemice D.

Tamulis, 46—28.
Henry Brandys, Ann Szc-

zcoba, 22—21.
Harold Ahistrom, Bemice

Jurionas, 24—24.
Joseph Lukawczyk, Leoną

Rozyckis, 22—20.

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JACKSON BLVD
RPTTE A-1820 

Home Office: Newark, H. J.
RESTOEN^TJA;

5922 W. Roosevelt Rd. 
Phone: Austin 1175

PASKOLA

• _  (foft&ri/čoAčt/^arn/ba/ruj, tratami Amerika* Teteku praklfal—l*lkOr» ,7*0

Antradienio anksti rytą 
net dešimts neteisingų aliar
mų sukelta ugniagesiams 
pietinėj miesto daly.

MA GAFS1 
greit, leng
vai* I5mo- 
IsrJImnlM —

xro s nu 20 metv.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

ud LOAIT ASSOCIATION
OF CHICAOO

2202 W CERMAK ROAD 
Tel.: CANAL RBS7 

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

TURTAS
VIRA

£1,000,000.00

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 

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

1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;]3. Padidina namų vertę;4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimai Dykai!

H-

MONftit DOCK WO0L 
Covkgoaog 
FibSOUt hSAATlM BoAffM 

CoMMt imGMmmM

SortMbee 30imr»CugkFt

tUroMfeoMSui m Gmk Pt
Kmtm Bmgm m L*nw

Mcavy BuiienwHj«wtAi** 
Mamhvv. Connun. tva Parflplname F.H.A. Paakoltnlmna 

ar limnk^l Imua.

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

CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Worehons«: 0401 80. Stony Island Ava., tai.


