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Edenas Nori Daugiau Amerikos Paramos
P. T.

MOTERŲ TARNYBA
Prezidento žmona ponia
Roosevelt žurnale “Ladies’
Home Journal” iškelia su
manymą, kad valstybės tar
nybon drafto keliu pašaukti
ir jaunas moteris lygiai taip,
kaip šiandien yra šaukiami
vyrai. Jei vyrija šaukiama
šalies saugumui, tai ir moterija neturėtų būti paneigta.
Nes ir ji turi lygias prieder
mes su vyrija rūpintis šalies
ir valstybės saugumu.
Anot p. Roosevelt, jaunos
moterys yra taip pat pasi
ryžusios pasiaukoti šalies
tarnybai, kad apsaugoti de
mokratiją ir laisvę nuo žlu
gimo pavojaus.
•
JAI ATSAKOMA
Iternational Catholic Truth
Society (Katalikų
Tiesos
draugija) prezidentas kun.
L. Curran, LL.B, PH.D., pa
siuntė Laišką poniai preziden
tienei, aštriai atsakydamas į
jos sumanymą.
Kun. Curran nurodo, kad
jos sumanymas yra komunis
tiškas ir nacionalsocialistiškas, griežtai priešingas kiek
.enam krikščioniškam prin-1
ji pu i, kas liečia santuoką ir
namus. Prieš tai turi protes
tuoti kiekvienas religinis in
dividas, arba religinės gru
pės Amerikoje,
pareiškia
kun. Curran. Tuo labiau, kad
savo sumanymu prezidento
žmona siekia pakirsti ameriMonizmą, demokratiją ir mo*vrs paskirtį.

Amerika sustabdė mašinų
siuntimą Rusijon, praneša

Hitleris kalba.

Amerikos parama Anglijai
sutrumpins karą - Edenas

Sulaikė Maskvai siunčiamus jau

Turkija pasiliksianti su anglais

apmokėtus reikmenis

Graikai nebuvę suvilioti

VVASHINGTONAS, gegužės | Šis eksportas sulaikytas
6 d. — Jungtinės Amerikos nežiūrint didžiausių Sov. Ru
Valstybės šiandie sutaikė sijos diplomatų pastangų
įvairiausių mašinų Ir reikme išgauti eksporto leidimus ir
nų, kurie gali būti panaudo- nežiūrint, jog už kai kurias
ti karo reikalams, eksportą prekes Rusija jau buvo užmokėjusi prieš mėnesį.
Rusijon.
Pasiųsta Karibų regionan
Paskutiniuoju laiku Rusi
jos ambasadorius Umanskis
Naujas klebonas
nuolatos tarėsi su posekreto. rium Welles. Tačiau tų pasi
tarimų išdavos nė Umanskio, nė Maskvos matomai ne
patenkins.
Pranešama, jog dalis su
laikytų reikmenų bus panau- •
dota naujųjų orlaivių ir lai
vyno bazių statybai Pana
moje, Puerto Rico ir kitur
Karibų regione.

Rusijos pozicija
Tačiau, sakoma, daugiau
sia šį Amerikos nusistatymą
pakreipė pasirodymas Rusijos-Japonijos
neutraliteto
pakto, kuris, pasak Pravdos, nukreiptas prieš Ameri
kos ir Anglijos ineresus.
Kun. Anicetas Linkus, buTaip pat Amerikos admivęs šv. Petro ir Povilo lietu- nistraciją paveikė ir neaiški
vių parapijos, W. Pulman Rusįjos pozicija šiam kare
klebonas, šiomis dienomis pa įr nuolatinis flirtavimas su
skirtas šv. Kryžiaus parapi Vokietija.
jos klebonu.
Neteksią naciams
Kun. Linkus yra darbštus
Pasitarimuose su Welles,
visuomenininkas ir katalikiš Umanskis primygtinai pasi
kosios spaudos bendradar- žadėjo, jog gautieji iš Ame
bis. Šiuo metu jis yra sene- rikos reikmenys neteksią na
lių prieglaudos statybos kn- cjams ar kam kitam. Jie bū.RIEŠINGIEMS
miteto pirminininku ir šv. gįą naudojami Rusijoj.
KAREIVIAUTI
J. A. Valstybėse yra galy Kryžiaus ligoninės direktoTačiau balandžio 28 d. Ru
rium.
bės sektų ir šiaip įvairių re
sija paskelbė sustabdanti
liginių grupių, kurių nariai
tranzitą karo reikmenims Vo
jauni vyrai yra priešingi ka
turėjo pasitarimus su vals kietijon. Vadinas, anksčiau
reiviauti. Drafto keliu jie
tybės sekretoriaus pavaduo prekės Vokietijon buvo gabe
šaukiami karinėn tarnybon
toju Welles. Kad paremti sa narnos.
pasisako, kad jiems sąžinė
Pranešime
pareiškiama,
vo ambasadoriaus žygius Ma
neleidžia ne tik kareiviauti,
jog
galutinai
nusistatymo
ne
skva anądien paskelbė, kad
bet dar vienaip, ar kitaip
ji uždaro per Sibirą įvairių išleisti daugiau reikmenų iš
karan ruoštis. Jie vadinasi
karinių reikmenų siuntimą. Amerikos prieita todėl, kad
“Conscientiuos
objectors”.
reikalingi
Kaip visados, taip ir šis Ma visi reikmenys
Pasisakę prieš kareiviavimą
skvos pranešimas buvo viliu Amerikai.
jie nė neverčiami įstoti ka- .
„
.. . .
,
J.
............... *
. , _ igmgas. Bolševikai tuo budu
nuomenen. Visoj saly jų bunorėjo pasisakyti, kad iš Anglai bombardavo
šią keliolika tūkstančių.
Amerikos importuojami kari
Bet jie neišliks nuo civili
niai reikmenys neteks Vokie Reino apylinkę
nio drafto. Vyriausybė ku
tijai.
ria stovyklas, į kurias jie
Tačiau gana tų sovietų pa LONDONAS, gegužės 6 d.
bus paimti ir pristatyti prie
sakų. J. A. Valstybių vy — Vakar nektį Anglijos avi
civilinių darbų. Be to, jų re
riausybė pareiškė, kad maši acija pravedė atakas Vokie
liginės grupės turės sukelti
nerijos, jų dalys ir kiti ka tijoje, kurių metu numesta
fondus jų išlaikymui tose
riniai reikmenys šiandien didelis bombų skaičius vi
stovyklose per vienerius me
reikalingi pačiai Amerikai. sam industriniam Reino kra
tus.
Sovietų supirktų mašinerijų šte, kai tuo pačiu laiku vo
•
siuntimas į Vladivostoką su kiečių bombanešiai apmėtė
bombomis Anglijos laivų dir
PRIEŠ MASKVĄ
laikytas.
btuves prie Glasgowo.
Wa8hingtone atsisuka kiti
Be atakų Reino krašte an
vėjai. Vyriausybė nukerta
glų lakūnai apmėtė bombo
iš Amerikos į Rusiją ekspor
tą mašinerijų ir jų dalių, var
Dalinai debesuota ir vė-'mis Boulogne, Cherbourg ir
i St, Nazaire, Prancūzijos patojamų apsaugos (ginklavi siau. Vakarų vėjai.
Saulė teka 5:37 vai., saulė1 jūryj ir Stavanger, Norvegi
mosi) gamybai. Šiuo klausi
joj.
mui sovietų ambasadorius leidžias 7:55 vai.

ORAS

LONDONAS, gegužės 6 d.
— Šiandie House of Commons posėdyje užsienio se
kretorius Edenas pareiškė,
jog juo greičiau Amerikos
karo reikmenys pasieks Azi
jos, Afrikos ir Europos karo
laukus, juo greičiau pasi
baigs karas.

F. D. R. nori 500

bombanešių į mėn.

f "Drainras"

Acme tclpvhotnl

Adolfas Hitleris (stovi ant antrosios platformės) kal
ba reichstago (parlamento) sesijoje Kroli Opera rūmuo
se Berlyne. Jis pareiškė, kad nacių Vckietija nebijo
kad ir viso pasauli-o koalicijos prieš ją. Vokietija visas
valstybes gali nugalėti. Vokiečių oro pajėgų viršininkas
Herman Goeringas sėdi tiesiog apačioj nacių emblemos.
Nuotrauka prisiųsta iš Berlyno per radiją.

AMERIKA NETRUKUS ĮSTOS
Į KARĄ - QUEZONAS
MANILA, gegužės 6 d. — j
— Phillippinų prezidentas
Manuel Quezon šiandie pareiškė, jog “įvykių linkme at
rodo aiškiai duodanti supras
ti apie galimybę Amerikos
įstojimo į dabartinį pasauli
nį karą”.
“Jei šiokia situacija susi
darytų”, pridėjo jis, “aišku,
jog Phillippinai būtų tiesiogi
nai įvelti į karą”.
Šiuos savo įsitikinimus
Quezonas pareiškė nacionaliam atstovų posėdyj prašy-

damas $5,000,000 salos civilių gyventojų aprūpinimui.
Jis pabrėžė, jog nors Ame-1
rika turinti pasirūpinti Philippinų saugumu nuo išorinių, priešų, bet krašto gyven
tojų aprūpinimas nuo bado
ir suiručių yra vietos vy
riausybės reikalas.
Tuo tarpu laikraštis La
Vanguardia rašo, jog labai
galima, kad iki šio mėnesio
pabaigos aktyvion tarnybon
būtų pašaukta 144,000 Philippinų rezervistų.

Žinių Santrauka
NEVV YORKAS. — Ang-į
lijos radio šiandie pranešė,
jog į Mažąją Aziją ir rytinę
Afriką atsiųsta daugiau
Amerikos karo reikmenų.
Smulkmenų nepateikta.

pijos sostinėn grįžo Etiopi
jos imperatorius Haile Selassię.

VVASHINGTONAS, gegužės
6 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandie instruktavo karo
sekretorių Stimsoną kaip ga
Įima sparčiau pravesti bom
banešių gamybą ir patiekė
tam tikrą skaičių būtinai pa
gamintinų bombanešių.
Įtakingi šaltiniai praneša,
jog Prezidentas pareikalavo,
kad į mėnesį būtų pagamin
ta 500 keturių motorų bom
banešių — beveik dešimt
kartų daugiau negu šiuo me
tu pagaminama.
Savo laiške Stimsonui Pre
zidentas pareiškė, jog “de
mokratijos gali ir turi pasie
kti pirmenybės ore. Kas mė
nuo demokratijos įgija dau
giau pajėgų ore. Mes turime
pasistengti, kad demokratijų
pirmenybė ore taptų absoliu
ti”.
-LJCirianaS ragina

padėti ašiai
LONDONAS, gegužės 6 d.
— “Laisvųjų prancūzų” šiuo
gsniai Londone šiandie tvir
tina, jog Prancūzijos vice
premjeras adm. Darlanas pa
reikalavęs iš maršalo Pe
tain, kad tas sutiktų su pil
nutiniu Prancūzijos bendra
darbiavimu su Vokietija.
Anot šių sluogsnių, Daria
nas reikalaująs, kad per
Prancūziją būtų praleista
vokiečių kariuomenė ir kad
vokiečiams būtų leista lais
vai naudotis Prancūzijos ge
ležinkeliais Ispanijon.
Taip pat, sakoma, Darla
nas pareikalavęs, kad Petainas sutiktų leisti vokiečiam?
naudotis Prancūzijos laivy
nu —t laivyno bazėmis ir ka
ro laivais.

CANEA, Kreta. — Graiki
jos vyriausybės apskaičiavi
mu, karo metu prieš vokie
čius žuvo 30 Graikijos laivų,
PARYŽIUS. — Xavier VaVICHY, gegužės 6 d.—
liat, Prancūzijos komisaras kuriuos vokiečiai .nuskandi
no kartu su įgula.
Vakar Prancūzijos valstybės
žydų reikalams, iš Vichy grį
galva maršalas Petain išvy
žo Paryžiun. Jo tikslas yra
LIBIJA. — Prie Tobruko ko į Rivierą, kur jis turi
iškraustyti iš Paryžiaus 125,
situacija nepasikeitus. Prie nuosavybę Villeneuve-Lou000 svetimšalių žydų.
Sollum anglų aviacijos ir že bet. Tenai, manoma, jis su
*
myno kariuomenės atakas sitiks su vicepremjeru Dan
ADDIS ABABA. — Po žymiai sutrukdė milžiniškos lanu, kuris dabar tariasi sn
penkių metų ištrėmimo Etio- smėlio audros.
vokiečiais Paryžiuje.

Jis taip pat pabrėžė savo
įsitikinimą, jog Turkija pasi
liks su Anglija ir tuo pačiu
laiku jis įspėjo arabus ir
Iraką, kad jie
nelauktų
ašies laimėjimo.
Graikijos karas

Perbėgdamas trumpai pas
kutiniuosius įvykius Balka
nuose, Edenas pareiškė, jog
prieš karo pradžią su vokie
čiais graikai žinojo kiek pa
ramos jie gali tikėtis iš An
glijos.
Turkija, jo manymu, yra
pasirengus pasipriešinti bet
kokiems užsimojimams prieš
jos nepriklausomybę.
“Aš esu tikras”, pridėjo
jis, “jų lojalumas sąjungai
su šiuo kraštu (Anglija) bus
Turkijos vyriausybės politi
kos pagrindu”.
Neramumai Irake, pasak
jo, tiek pat liečia Angliją
kaip ir Turkiją. Toliau jis
pareiškė, jog Anglija esanti
dėkinga Turkijai ir Egiptui
už pasisiūlymą tarpininkauti
Irako kare, bet anglai nega
lį kalbėti apie sutartis tol,
kol Irakas neatšauks kariuo
menės iš Habbaniyah apy
linkės.
Kritikų pareiškimai
Po Edeno ilgo pranešimo
pasirodė nemaža vyriausy
bės kritikų, kurių tarpe Hore-Belisha.
“Dabar, kai įvykiai yra
prieš mus, reiškiu vilties lai
kinai”, pareiškė Belisha, “pa
sirodo tendencija mažinti jų
svarbą ir atskirti juos nuo
įvykių Atlante”.
Darbietis Lees Smith pa
brėžė, jog kovose už Suezą
Anglija turinti mažiau laiko,
negu kovoj Atlante.
Jis pareikalavo, kad kas
nors atsakytų, kodėl Vokie
tijos motorizuotoji kariuo
menė įleista Libijon.
Smith taip pat prisiminė
ir Airijos bazes pareikšda
mas, jog esą pravartu pri
minti Amerikai apie tai, ne?
Amerikos pastangos prista
tyti Anglijai reikmenis ne
pavyks tol, kol vokiečiai lai
svai galės veikti Airijos apy
linkėse.

Užėmė šešias
graikų salas
ROMA, gegužės 6 d. —
Italijos karo vadovybė šian
die praneša, jog užimta še
šios graikų salos Cyclados
salų grupėje, ši salų grupė
yra netoli Italijos Dodekanezų salų.
j
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Jaunimas Veikia

Parapija gausi
pašaukimais

Manchester, N. H. — Šia
me mažame lietuvių apgy-1
So. Boston, Mass. — šv. ventame kampelyje balan
Petro lietuvių parapija su džio 20 d. vakare turėjom
laukė dvidešimt ketvirto progos atgaivinti savo lietu
jaunuolio, kuris atsiekė tiks viškus jausmus. Tą vakarą
lą — Amžiną Kunigystę. Ge L.G.F. vietinis skyrius su
gužės 1 d. Sv. Kryžiaus ka rengė vakarą, kurio progra
tedroje, Boston, Mass., J. E. mą išpildė Nashua šv. Ka- į
vyskupas Cushing įšventi zimiero
parapijos choras.
no į kunigus tarp kitų ir Suvaidino tris labai gražius
Joną Dovidą žuronudų, ku veikaliukus, būtent, “Prany- į
ris primicijas laikė gegužės ko Panelė Mickiūtė,” “Ke4 d., savo gimtoje parapijo I iįoneS Galas,” ir “Amerikos
je.
kaimo mokykla.” Nors vai
Kun. Jonas gimė 1934 m., dintojai buvo visi šioje ša
lapkričio 11 d. So. Bostone; lyje gimę ir augę, bet lietu
jo tėvai pavyzdingi ir die vių kalboje vaidindapii savo
voti katalikai, priklaus > lie roles atliko gerai. Publikai
o'
tuvių parapijai, kir ir da vaidinimai labai patiko,
ypač paskutinis “Amerikos
bar tebegyvena.
kaimo mokykla,” kur turėjo
Baigė pradžios mokslus,
daug malonumo ir saldaus
ir Boston English High
juoko. Protarpiais choristai
School ir jėzuitų Bostono
publiką palinksmino gražio
kolegiją. Žinodamas tėvų fi
mis lietuviškomis dainelė
nansų padėtį, dirbo “Raudo
mis.
nose krautuvėse’’. Jo uolu
Dainavo sykiu visas cho
mas greit buvo pastebėtas
ir jis paskirtas krautuvės ras, duetai ir solo. Ypač pub
vedėju. Turėjo nepaprastai liką sužavėjo dainininkė-so
gerą darbą, bet savo širdy listė Ona Virkauskaitė. Taip
je jautė-pašaukimą į dvasi gi ji dainavo ir duetą su sa
nį luomą. Atsisakęs pelnin vo broliu, choro direkto
gos vietos 1936 metais įsto rium, Steponu Virkausku.
jo į Šv. Jono seminariją,
Prieš užbaigiant progra
Brighton, Mass. Būdamas iš mą trumpą kalbą pasakė
prigimties gabus ir darbštus, L.G.F. skyriaus pirmininkas
moksle turėjo didelį pasise J. Sviatykas, išreikšdamas
kimą, ypač seminarijoje pa- padėką kun. dr. P. J. Liutsižymejo savo klasėje, ir, kuj
Kazįmier0 parapį.
atlyginimui, jis ė]o zakns- jQS k|ebonui ir jo parapijos
tijono pareigas per tris me- chorui

Philadelphia, Pa. — Čia
tūlas viengentis pastaruoju
laiku skolindamas vienam
žymiam lenkui.redaktoriui
dvi angliškas knygas, sykiu
pasiuntė ir mokslišką traktatą apie Gudomis (dr. Al.
M. Račkaus). Redaktorius,
gavęs tą siuntinį, apie tą dr.
Račkaus knygą taip tam
viengenčių! atrašė:

OR. J. J. SIMONAITIS
DR. STRIKOL’IS

DR. A. J. BERTASH

tiniu laiku. Ragino lietuvius
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4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Ave.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

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

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljento l

Nenuskrlaudžiant Nei

.

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais,

Chicago, I1L

tf

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 nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
2500 VVest 63rd Street

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

%

DR. S. R. PALUTSIS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CALnmet 4118

3236 So. Halsted St.

TeL Cicero 1484

Res. 1625 So. 50th Avenue

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Street

A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Vlctory 9670

Patarnavimo,

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

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

756 W. 31st

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MCSŲ PASITIKSIMO IR IATVRRMCS REKORDAS

have to y

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL

TAI IDVI/ITC
I vavJi T 1x1 I C

DEARBORN P444

WHEN YOU DIEJ^J

Ytkevul

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. Y. E. SIEDLINSKI

2202 VVest Cermak Road

(

( I W0NT 0E \
y ABLE TOGO J

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

DR. PETER T. BRAZIS

Telefonas CANaI 7329

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

AU MAKIt

SOLO, RENTED
AND REPAIRED

1M W. MADISON ST.

Go

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. RAČKUS

Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 8
Nedėliomis pagal sutartj

— SMAll MONTHIT PAYMiNTS —

Phone

TO

DR. T. DUNDULIS

DR. G. VEZELIS

Ofiso Valandos:

TYPEVVRITERS

+ CTAD

vnhere do you EXPECr

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: EEVerly 8241

DR. V. A. ŠIMKUS

Lt MAKKS-N8Ws.. RiaUllT

liesuti

LAŽINE SS IS A S|N )

Telefonas REPubiic 7868

DR, P. ATKOČIŪNAS

-UMItl T9AMZM AUOVAMCI —

~r''

REZIDENCIJA:

6631 S. CaHfomia Ave.

DR. S. J. 6L0RI0S0

jos žmonių išvadavimo iš
svetimųjų priespaudos darbą.

Vakaras baigtas Lietuvos
himnu. Vakaro vedėju buvo
kun. dr. P. J. Liutkus. Žmo
nių buvo pilna svetainė.
Iš to Vakarėlio L.G.F. li
ko gražaus pelno, kuris per
Dieve duok naujam dva siųsta į L. Federacijos cen
sios vadui gausios palaimos trą. Vietinis L.G.F. skyrius
ir malonių.
D-s. yra didžiai dėkingas kun.
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2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

DR. F. G. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

Kun. Jono asmenyje ma- vieningai dirbti Lietuvos ir

DAFFY DRAMAS

DR. S. BIEŽIS

vargonininkas vietinių anGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
(“Draugas” Acme telephoto)
driejiečių, bei savininkas ir DR. KARL NURKAT GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 j>opiet
Robert E. Shervvood (vir mažos, “džiabing” spaustu
(Nurkaitis)
756 VVest 35th Street
8 iki 9 vai. vakare
šuje) už šauniausią ameri vėlės, esančios adresu: *653
konišką vaidinimą “There
LIETUVIAI DAKTARAI
Shall Be No Night” ir WestNAUJOJ VIETOJ
breok Pegler — už rąportaTeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
žą.
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
»•
Atsakančiai ir prieinama kai 1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais II iki 12
dr. P. J. Liutkui, Šv. Kazi
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
na pritaiko akinius.
ir Penktadieniais
miero par. klebonui, Nashua,
Kiekvieną dieną randasi:
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
N. H. ir jo parapijos cho
4740 SO. ASHLAND AVE. DIDŽIULĖJE BUDBIKO 3147 S. Halsted St., Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
rui už išpildymą programos,
KRAUTUVĖJE
(virš Andes Candies)
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
kuri paliko neišdildomą įs
Tel. YAKds 2148
Valandos: 3 — 8 popiet,
3409 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
pūdį.
ŽEMOS KAINOS
Tel. Yards 3089
18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
Biržų kooperatyvų sandė
2155 VVest Cermak Road
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Būkite Malonus
lis nusiskundžia “prekių
Ofiao taL OANal 2345
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9
trūkumu, trūksta geležies,
SAVO AKIMS
ir pagal sutartį.
Tredladlanlals pa«al sutartu
Tik viena pora aklų visam rtskardos, kibirų, rūbų ir kt.”
Rea Tel.: HKMlock 8150
Ofiao TeL:
Reeid. TeL:
venlmuL Saugokit Ju. leisdami
VIRginia
1886
PROepect 3584
lteksamlnuotl Jaa modernUklauata
Prekės į Biržus einančios
Tai. YARda 2246
metodą, kurta regSIlmo mokslas
gali suteikti.
net po 3-4 savaites. Net ke
89 METAI PATYRIMO
leivine skuba
siunčiamos
pririnkime akiniu, kurie pašalina
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vis* aklą Įtempimą.
.
DANTISTAS
prekės iš Kauno į Biržus ei
1853 VVest 35th Street
4645 So. Ashland Avenue
Dr. John J. Smetana
LIGONIUS PRIIMA:
na dvi savaites. Kooperaty
arti 47th Street
OPTOMETRIC
Dr. J. J. Smetana, Jr. vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vai.
vo vedėjas “draugas” Vaine
EYE SPECIALIST
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. ir Fekmad. tik susitartus.
OPTOM ETRISTAI
ris skirsto pirkėjus — ge
CHICAGO:
1801
So.
Ashland
Avenue
Telefof nas: HEMIock 5849
resnės rūšies prekėmis ap 831 South VVestern Avenue
Kampas 18-tos
Telephone — SEEIey 0970
Telefonas CANAL 0523 — Ohicago
rūpinąs savo pažįstamus.
MELROSE PARK:
DANTISTAS
OFISO VALANDOS

Dr. Wm. M. Tully
Dr. V. M. Dempsey 1
DANTISTAI

i Kiek ilgesnę kalbą pašajęun. Jonas ypatingai mėg, k- kun j Bucevičius
gv
sta sportą ir tikimos, kad
Kazimiero parapijos vikaras
bus labai uolus organizato
, iš Nashua, N. H. Priminė
rius ir vadas šių dienų jau
Lietuvos gražią praeitį, jos
nimui, ne tik jo dvasiniam
nepriklausomą gyvavimą ir
gyvenime, bet ir pasauli- jQg neiaįmįngą padėtį dabar

tom daug gražių ypatybių,
Yra: malonus, uolus, nuoširdus ir visuomet linksmas
Jame pasireiškia tikra tau
tos ir šalies meilė. Jo lietu
viška dvasia didi ir galin
ga. Visų mylimas, visus už
jaučia ir visiems geras drau
gas.

griežė bei pagiedojo “God čiūtė, ‘žvaigždės’ redaktorė.
bless America”, yra lietuvis.
-----------Bet lenkų savaitraštis “AŠiemet 13 d. birželio sueis
meryka-Echo” 27 d. balan 70 metų amžiaus kun. A.
Bet ar jo tas kilnus užma- džio sako, kad per pasima Milukui, “Žvaigždės” leidė
tymą su Rooseveltų jis bu jui ir 45 metai jo visuome
n>"ma8 i8“18"*8- ui artima
vo aprėdytas lenkų kareivio ninės darbuotės, o ypač liateitis parodys,
munduru. Tad jo _ tautybės £eratdros srity — rašyme
klausimas tokiu būdu pasi-1 knygų įr jų leidime. vietos
Gerai čia žinoma’ 0
lieka dar nebeišrištas.
jo gerbėjai pradėjo jau rūtarP ričmondiečių, Albina
i pintis, kad paminėjus tas
Garliauskaitė, matyt, iš rūKaip teko nugirsti, pasta- Į dvigubas sukaktuves nors
P8841“ ir Širdgėlos dėl mirruoju
laiku kojų sunegaleji- mažiausioje skalėje.
tie8 i08 motino8' Pėdžioje
Reporteris
ši« metų taiP rimtai aune- mu kankinama Julė Pranaigalėjo, kad net tūlą laiką
prisiėjo ir ligoninėje išbūti, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Bet dahar jau pasveikus. Ji
Tel. CANaI 6122
yra vienturtė viengenčių A- Rea 0958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617
domo ir a a Zuzanos Sta- Office teL HEMIock 4848
nevičiūtės-Garliauskų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

“...Ypatingai mane sūdomito knyga apie Gudonus.
Stebiuos nepaprastu darbštų
mu jos autoriaus. Jeigu jum
toji knyga yra tuojau nereikalinga, tai palaikysiu ją
ilgiau, nes noriu pabrėžti ii° ir vietos veikėj°’ SteP° GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
gesnį straipsnį apie ją į mū- Pleikio, sūnus, Bronius, ir- Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
sų laikraštį. Naudingas toks
buvo taip sunegalėjęs,
2423 W. Maruuette Road
straipsnis būtų ir anglų spau kad turėjo ligoninėj pabūti,
doje, nes amerikonai turi la-1 Dabar jr Ps Jau pasveikęs,
bai prastą, netikusį supram°tinos vardas Ona.
PHYSICIAN AND SURGEON
timą apie lietuvių kilmę. Ta
4645 So. Ashland Avenue
Tūli mūsų laikraščiai račiau nebėr ką stebėtis ame
OFISO VALANDOS:
rikonams, kada ir daugelis 1 šo, kad vietos 8 metų Tadas Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
i lenkų turi tokį patį suprati Kulikauskutis (lenkiškai TaOffice teL YARds 4787
dzio
J.
Kuligow8ki),
kuris
mą”...
Namą tel. PROspeet 1930
per Velykas prezidentui Roo
TeL YARda 5921.
Muzikas Petras Staniškis, seveltui ant smuikelės pa- Rea.: KENwood 5107

tus.

mam.

N. llth St., kaip teko pas
kiausiu laiku nugirsti, pro
jektuoja pradėti čia leisti ir
laikraštį.

Nuotrupos iš
viengenčių tarpo

PULITZEKIO PRIZŲ
LAIMĖTOJAI

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno-7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROepact 6737

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

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

I

Trečiadienis, geg. 7 d., 1941

DRAUGAS

3

BRITŲ AMBASADORIUS WILSONO IŠKILMĖSE

Kaip Maskvos agentai išvogė Paryžiuje privatinius Lietuvos
Pasiuntinio daiktus

Prieš vokiečiams užimant programą, pabjaurintą ko- chy ponai tų argumentų ne buvo gatvėje nei žmonių, nei
Paryžių, visos prancūzų vy- munistiškais griovimo, gro- klausė ir nors patys forma policijos. Visą sandėlį išvo
riausybės įstaigos ir diplo bimo ir bedieviško palaidu liai Lietuvos užgrobimo ne gė, jie viską pernešė į jų
pripažino, Lietuvos valsty užimtus Pasiuntinybės na
matinis korpusas apleido mo ir melo metodais.
Toje suirutėje dvi Pran bės turtą betgi vertė atiduo mus. Bet tai nebuvo Pasiun
sostinę 1940 m. birželio 10tinybės daiktai, o privati
11 d. Lietuvos vyriausybes cūzijos zonos buvo atskirtos ti grobikams.
įsakymu su prancūzų vyriau . viena nuo antros ir susisieKai Pasiuntinybės raktai niai Pasiuntinio šeimynos,
sybe kartu turėjo vykti kimas tarp Paryžiaus ir Vi- patarėjo Paryžiuje buvo ati tarnaičių, kitų tarnautojų ir
pats Pasiuntinys, karo at- chy buvo begalo apsunkin duoti Prancūzų Vyriausybės įvairių kitų asmenų, kurie
tache, vienas sekretorius ir tas. Lietuvos Pasiuntinys ne atstovui rugpiūčio 25 d., tas, juos Oponavo išvažiuodami
viena daktilografė. Kiti tar kartą negavo leidimo nuvyk atstovas po kelių dienų juos karui prasidėjus Lietuvon
Tuo būdu Rusijos Amba
nautojai pasiliko Paryžiuje. ti į Paryžių. Tuo tarpu perdavė Maskvos Ambasa
Maskvos agentai, apgavę dai. ši, žinoma, tuojau įsi sada atliko nepaprastą
ir
Žadėto diplomatiniam kor
net jų pačių suorganizuotą veržė į tuos Lietuvos darbo vienintelį diplomatinėj isto
pusui traukinio nei kitokių
pastumdėlių seimą, o paskui žmonių pinigais įgytus kuk rijoj žygį: ji leidosi į gang
susisiekimo priemonių pa
suvaidinę Maskvos delegaci lius, bet gražius namus vie sterizmą laužydama sveti
skutinę valandą
didžiojoj
jos komediją, visur užsie noj iš gražiausių Paryžiaus mos šalies įstatymus ir pa
suirutėj niekas negavo. Rei
("Draugas” Acme telephoto)
niuose paskelbė
tariamai dalių (Place Malesherbes). grobtus daiktus pridengda
kėjo kiekvienam išvykti sa
Prezidentas Rooseveltas kalba dedikuojant Woodrow Wilsono gimtavietę, Staunton,
laisvą Baltijos valstybių pri Naujos laidos raudonsiūliai ma savo diplomatine nelie
vomis priemonėmis.
Ka
Va., kur prezidentas kartu su britų ambasadorium lordu Halifax viešai pasirodė. Iš kai
sijungimą ir džiaugsmingą ir rusifikatoriai praėjo pro čiamybe (imunitetu).
dangi Lietuvos Pasiuntiny
rės pusės: valstybės sekretorius Cordell Hull, ponia ir lordas Halifax, ponia Hull, po
jų savižudybę.
Pasiuntinyybės patarėjas
vartus, kuriuos puošia ak
bė Paryžiuje valdinio auto
nia Woodrow Wilson, o už prezidento matomas Virginia gubernatorius James Price.
mobilio neturėjo, tai PaNetrukus Maskvos agen meny iškaltas Lietuvos ženk tuojau pranešė apie tai po
perduoti las (Vytis) ir Gedimino licijai ir Užsienių Reikalų bu, kad tas žygis visuose
siuntinys su žmona ir karo tai pareikalavo
tus surinktą Pasiuntinio bi- Veikalas vaizduoja tą LieMinisterijai. Bet prancūzų
attache su daktilografė, rei jiems Pasiuntinybės namus, stulpai---sluogsniuose praskambėjo blioteką, daugiausia Lietu- .tuvai lemiamą
laikotarpį
Bet vidury jie nieko ne policija nežinojo ką su tokiu kaip negirdėtas skandala.3 ir
kalingiausius daiktus ir raš turtą ir archyvus, nes jie
vos istorijos reikalui,
tos dramatiniais vaizdais, trum
tinės reikmenis susidėjo į dėjosi ir Lietuvos atstovais. rado — tik ant vienos mar nepaprastu fantu daryti; ne pats šlykštusis. Jie berods imperijos atstovai šiandien
pais pasikalbėjimais su mies
savo mažus privatinius au Suprantama, kad ne vienas muro lentos salone vaikų žinojo ji ir bendrai, ką ji nežino, kad visi juokiasi iš pagrobę laiko patys turbūt 1 tiečiais, ūkininkais, darbinin
tomobilius, patys šoferiau- lietuvis užsieniuose į tą žiau ranka užrašytą jiems pra okupuotame Paryžiuje gali jų, pažymėdami Maskvos at nežinodami ką jie su tokiu I kais, buvusiais ir dabartidami. Bet užtat išvažiavo rią barbarišką komediją ne keikimą. Baldai ir kiti vi ir ko ji negali. Ji net abejo stovo pasiryžimą mautis Lie grobiu laimi.
1 piaįs komunistinės valdžios
kaip į paprastą eilinį week- sidėjo, nebent toks, kuris ne daus įrengimai buvo suspė jo ar gali tokią atvirą va tuvos Pasiuntinio kelnėmis,
Ar ilgai galės pasaulis ' r iriais. Aprašymas pailiusturėjo nei garbės nei pado ta paskutinę valandą išvež gystę savo paprastomis prie įdant galėtų pasidaryti tik
endą.
kęsti tokius diplomatus — ’.truojamas faktais ir skaiti. Tai buvo, berods, pada monėmis tinkamai sudrausti
rumo jausmo.
ru
Lietuvos
atstovu
....
Jie
Kai nuvažiavę į Tours po
gangsterius savo tarpe?
čiais, bet ir tuo būdu kad
Tada Maskvos agentai ryta Podleckio-Glovacko įsa ir atitaisyti.
nežino
ir
pasityčiojimų,
kad
kelių dienų turėjo vėl toliau
Sp. Koresp.
nekliudo bendram dramati
Užuot veikusi, Vyriausybė
kreipėsi į prancūzų vyriau kymu: tie duobkasiai dar
nubiednėjęs Stalinas ir Molo
keltis į Bordeaux, karo at
niam vaizdui, o tik jį papil
sybę, kad ši priverstų Lie nenorėjo, kad tą turtą išsi pasišaukė Maskvos Charge tovas atsigavo į Lietuvos
tache buvo savo automobi
do.
tuvos Pasiuntinybę jų norus vežtų Lietuvos grobuoniai d'Affaires pasiaiškinti. Bet
liu išvykęs į Bretagne savo vykdyti. Pasklido net kalbų, kur nors į Maskoliją, ir at- šisai iš pradžių tiesiog už ministerio batus įsiavęs....
Veikalas pirmoje eilėje
šeimynos aplankyti. Laiku kad Maskvos melagiai už siuntė telegramą tiesiog į sigynė tvirtindamas, kad jo To jie negali žinoti, nes
Gauta žinių, kad žinomas taikomas užsieniui. Nepažįs
jam nesuspėjus grįžti, Pa tai žadėjo gelbėti prancū- Paryžių, kad visą nejudomą- bendradarbiai jokių daiktų Maskvos agentų niekas į sa lietuvių rašytojas Ignas Jur tančiam Lietuvos, duodama
vo kompaniją po to nebe kūnas-Šeinius, ištrūkęs
siuntinys vėl dalį daiktų tu
iš tinkamomis progomis trum
zus nuo vokiečių ir suteikti jį turtą Pasiuntinybė pasių iš niekur neėmė. Tik kai bu
priima.
Maskva
gi
niekad
rėjo palikti Tours’e, nes jam
vo policijos protokolo pri
bolševikų okupuotosios Lie- pų istorinių ir kitokių ži
jiems materialinės ar mais stų į Kauną.
reikėjo paimti daktilografę. to pagalbos. Ant griuvėsių
negalėjo
kitaip
savo
galyĮUvog įr dabar
gyvenąs nių.
Maskvos agentai nebuvo spirtas, tas bolševikiškas
Karo attache pasivijo jau Maskva vaidino taip pat sa-, patenkinti, radę namus tuš- diplomatas prisipažino
ir bėa grįsti kaip mažais ir di- stockho|me> Sved)joje. paraVeikalą išleido kr.ygų lei
deliais
grobimais.
Tik
dabar
Bordeaux.
šė švedų kalba knygą “Rau dykla Albert Bonniar, Stock
vo didybės ir galybės rolę čius. Jie pradėjo ieškoti san- tuojau pasižadėjo visus priir
čia
taikomi
Stachanovo
Vokiečiams užėmus ir sj būsimame pasaulio reikalų dėlio, kur buvo išvežti daik- vatinius daiktus grąžinti.
donasis tvanas kyla.” Vei liolme. Jo švediškas vardas
metodai.
Prancūzų
U.
R.
Ministeri

tai,
nes
grobikams
grobio
paskutinį miestą, Pasiunti tvarkymo akte.
kalas vaizduoja Lietuvos gy “Den Rodą Flodcn Stiger”
ja
tokiu
pažadu
pasitenkino,
niekad
nepakanka.
Čia
jiems
Didžioji
Sovietų
Imperija
nys išvyko su prancūzų vy
venimą nuo 1939 m. spalių (Raudonasis tvanas kyla).
Prancūzai tada buvo tik
padėjo
viena
išsigimėlė
lie
manydama,
kad
tuo
būdu
dabar
praturtėjo
visa
Lietu

20 dienos, kada Lietuvos ka
riausybe į La Bourboule ir rai toki vargšai ir taip pra
Knygos pabaigoje atskiru
likviduojamas. vos Pasiuntinio manta. Jai riuomenė įžengė į Vilnių, iki priedu duota Liete zjs ilius
į Vichy, o karo attache su laimėjimų sugniuždyti, kad tuvaitė, kuri pirmiau tarna- incidentas
daktilografė grįžo į Pary skęsdami pabijojo net tą I vo Pasiuntinybėje, bet kuri Bet Maskvos grobikai paža neužteko pagrobti jo visą 1940 m. rugpiūčio 11 d., t. tracijų, Vilniaus, Kauno,
žių pakeliui susirasdami sa šiaudelį nuo savęs atstum buvo gimusi Odesoj maišy- dais nesivaržė ir savo pa turtą Lietuvoje, jo visas su y., bolševikų visiško įsigalė kaimo gyventojų ir bendrai
vo vaikus.
ti. Vyriausybė, kad ir aiš- toj šeimynoj. Ji pasižymėjo žado ligi šiol dar (po 5 mė taupąs ir net vaikų grašius. jimo okupuotoje Lietuvoje. Lietuvos pažangos vaizdų.
Tai buvo patys baisieji kindamasi arba laikydama savo stačiokiškumu. Tai bu nesių), neišpildė. Jie nepai Jai dar prireikė tų vaikų
mėnesiai tiek Prancūzijai viską tik laikinu dalyku, yo daktilografė Vabalienė so nei pakartotinų U. R. M- žaislų, jų senų drapanų, jų
tiek Lietuvai. Susisiekimas vertė Pasiuntinybę perduoti kuri tuojau su savo vyru jos nei diplomatinio korpu mažų atminimų, fotografijų.
ii so priminimų. Jiems nesvar Visą mantą, visą per 25 mesu Kaunu buvo labai keblus ligi 25-tos rugpiūčio dienos, persimetė į rusų pusę
tarnauti pas
ir nereguliarus. Telegramos nenorėdama turėti kokių net nuėjo
ateidavo po mėnesio ir dvie sunkumų ne tik su Rusija, Maskvos agentus. Buvęs ura
norėda
jų. Ryšys su aplinkiniu pa bet ir su Vokietija, kuri val patriotas Vabalas,
mas išsitarnauti, kvietė dar
sauliu taip pat nebuvo leng dė Paryžių.
vas. Tais varginančiais lai
Buvo tikėtasi, kad Pran bininkus oiųsti carui Stali
kais tik radijas skelbė,
ką cūzų Vyriausybė paims Lie nui ištikimybės ir padėkos
Apart Apsaugos, Mes Turime
daro raudonoji armija Bal tuvos valstybės turtą savo telegramą. Seniau toki kar
ATSARGOS FONDĄ Virš
tijos valstybėse. Bet buvo globon ir jį apsaugos
ligi jeristai priimdavo pravoslaatspausdinti laikraščiuose ir galutinės taikos sąlygos iš viją. Likimas lyg tyčia tai
BRUSH
Podleckio ir Krėvės Mickevi spręs patį Lietuvos klausi porai davė atatinkamą pa
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui
čiaus pareiškimai apie Lie mą. Galėjo Vyriausybė atsi vardę.
Neabejotinai jų nurody
tuvos nepriklausomybės iš žvelgti ir į tą specialinę pa
' CRAYON.
laikymą ir socialinės sant dėtį, kuri neleido Pasiunti mais Maskvos agentai rugvarkos nekeitimą. Tik liepos niui suSlsiekti su Paryžium,1 piūčio 31 d. rytą su 5-6 saLOAN ASSOCIATION of Chicago
mėnesio gale išėjo aikštėn kur jis galėtų pats nuvykęs 1 vais samdiniais užpuolė priJU8TIN MACKIEVVICH, Preo.
išvežti ar likviduoti savo vatinį sandėlį gretimoje gat
visi tie melai ar iliuzijos.
0/ ON SAVINOS
Pasinaudodamas
Vakarų turtą namuose, kuriuose iš- vėje (rue Montchanin), pa4192 Archer Avenue
/OS INVESTMENTS
pirkdami sargą ir pasinau
VIRginia 11M
Europos karu, Rusija vyk- gyveno 15 metų.
dodami ryto metu, kai nedė savo
seną
imperialinę
Bet lyg kieno užburti Vi
Why tolerate that Irritat-

Knyga Užsieniui
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TnrtasVirš$5,500,000.00
$450,000.00

♦

ShorpAccounh

ing gray that to disturbs

tho color harmony of
your hair f Touch it away

safely with this now Clai

rol Brush Crayon. lt permits coloring from tho root out wfthout dripping or tmudg-

Ing, and it tho porfoct antwor to in-botwoon tintings or

those distroeting first gray hairt.

h a tmort “carry-ovory-

where" coto that opont in a |iffy roady for ūso. $1 .,,
Rofills 50c ... in 12 natural-looking shados.
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Lietinių katutikij lUcnruAčio "itraujfo" rf-niCjains tr skaitytojums
siunčiu ivrikininius ir giiiauuiua linkėjimus!
Jūsų dienrašti* ne vien tik patai nūn ja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo Uo
sos, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
l'uugerlopal tepudaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaltytotų skai
čius!
*

AMt.KTO OIOVANN1 C1COUNAM,
laiMlicea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

LGT suvažiavimas
Gegužės mėn. 15 d. Chicagoje įvyks Lietuvai Gelbėti
Tarybos labai svarbus suvažiavimas. Kviečiant LGT na
rius į suvažiavimą, tarp kitų dalykų, pažymėta:
“Amerikos lietuvių visuomenės vieningu nusistaty
mu. pereitais metais rugpiūčio mėn. įsikūrusi Lietu
vai Gelbėti Taryba ne tik pareiškė visos išeivijos var
du organizuotą protestą dėl Lietuvos .okupacijos, ir
tuo reikalu atsikreipė į U. S. Prezidentą, bet iki šiai
dienai tebėra, visus lietuvius vienijančiu veiksniu ir
moraliniu išeivijos autoritetu.
“Toki organizuota lietuvių pajėga, koki yra Lietu
vai Gelbėti Taryba, jeigu ji nusistatytų tinkamą prak
tinio veikimo planą ir sutelktų galimas tam planui
įvykdyti priemones, gali daug gelbėti šioje sinkioje
mūsų Tėvynės valandoje.
“Tokiam praktinio veikimo planui priimti ir vyk
domiesiems Tarybos organams išrinkti, pasitaręs su
esančiais Chicagoje L. G. Tarybos nariais ir gavęs
jų pritarimą, 1941 metais gegužės 15-tą, Lietuvos
Steigiamojo Seimo, nutiesusio Lietuvai demokrati
nius Valstybės pagrindus ir proklamavusio pasauliui
nefalsifikuotą Lietuvių Tautos valią gyventi Nepri
klausomu gyvenimu — 21 metų sukaktuvių dieną,
šaukiu Chicagos mieste, Morrison viešbutyje 10 vai.
privatų, o 2 vai. po piet oficialų Lietuvai Gelbėti Ta
rybos plenumo posėdį”.

L. G. T., kaip žinoma, sudaro trys lietuvių grupės —
katalikai, tautininkai ir socialistai.
Drauge su kvietimo laiškais Tarybos nariams išsiun
tinėta ir dienotvarkė, nes norima, kad suvažiavę į po
sėdi Tarybos nariai išanksto būtų susipažinę su tais vi
sais klausimais, kurie bus svarstomi.
Dienotvarkė yra tokia:
1) Lietuvai Gelbėti Tarybos Vykdomojo Komiteto
sudarymas arba tų pareigų pavedimas Lietuvai Gel
bėti Tarybos Valdybai, kuri tuo atveju, dėl sklandes
nio veikimo, turėtų būti perinkta iš asmenų gyvenan
čių viename kuriame nors mieste.
2) Lietuvai Gelbėti Tarybos sekretoriato ir infor
macijų biuro įsteigimas VVashingtone ir tam biurui
vedėjo, bei sekretoriaus paskyrimas.
3) L. G. Tarybos sekretoriatui ir informacijų Biu
rui išlaikyti lėšų numatymas.
4) Lietuvai Gelbėti Tarybos pareiškimo svarsty
mas. busimosios Nepriklausomos Lietuvos santvar
kos reikalu, akcentuojant mūsų pagarbą demokrati
niams principams, nuo kurių laimėjimo, šiame kare,
pareina ir Lietuvos, kaip Nepriklausomos Valstybės
likimas.
5) L. G. Tarybos narių skaičiaus padidinimas, pa
kviečiant atsiųsti savo atstovus J Tarybą ir kitų lais
vų kraštų lietuvių kolonijų atstovus, kaip Kanados,
Anglijos, Šveicarijos ir Pietų Amerikos, nuo kiekvie
nos organizuotos kolonijos po vieną atstovą.
6) Santykiai su pavergtų kraštų panašiomis orga
nizacijomis.
7) Lietuvos draugų (iš įtakingų amerikiečių tarpo)
S gos organizavimas ir tos sąjungos vardu, anglų
kalboje, Lietuvos problemoms svarstyti, žurnalo lei
dimo klausimas.
8) Tarybos narių, kaip šio krašto piliečių, lojalu
mo pareiškimas šio krašto valdžiai, pasižadant ginti
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šio krašto demokratines institucijas.
Sprendžiamąjį balsą LGT suvažiavime, žinoma, tu
rės tik Tarybos nariai. Tačiau jie tikisi sulaukti pasta
bų ir patarimų iš visų lietuvių visuomenės vadų ir vei
kėjų, kuriems tik rūpi šiandieniniai mūsų tautos reika
lai ir kova dėl atsteigimo laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos valstybės. Dėl to, norintieji išreikšti savo nuo
r" •
monę virš pažymėtais klausimais, rašykite Lietuvai
Gelbėti Tarybos pirmininkui (L. šimučiui), 2334 So.
Oakley Ave., Chirago, III. Neabejojame, kad į rimtas
“Draugas”, gegužės 7 d.,
pastabas ir patarimus Tarybos suvažiavimas kreips sa 1916 m.).
vo dėmesį, juos tinkamai įvertins ir jais pasinaudos.
Vokiečiai nuskandino an
Dėl ko ant svieto yra
Po Svietą
glų didžiausį laivą, “Cymkvailių?
ric”.... Tuomi padaryti dide Pasidairius
“Amerikonai sako,
jog
li
nuostoliai
ne
tik
Anglijai,
šiomis dienomis pasaulio dėmesin buvo atkreiptas į
kas valgo daug žuvų, tam
Vožnas paklausimas.
bet
ir
jos
talkininkams...
dvi kalbas — Prezidento F. D. Roosevelto ir diktato
pribūna daugiau smegenų,’*
Prašau
padėt
ant
savp
riaus Hitlerio. Ir vienas ir antras kalbėjo svarbiais
rašo Saulė. “O žinomu da
vožnaus
delno
Naujynų
rotarptautiniais klausimais.
Pasaulio airiai prislėgti
lyku yra, kad smegenys yra
Kas turėjo progos perskaityti abi kalbas ir įsigilinti Airijos sukilimo nepasiseki kundą. Jos rašo daug apie reikalingos dėl mąstymo;
į jų turinį, negalėjo nepastebėti tarp jų didelį skirtumą. mu... Airiai ir vokiečiai, ku prez. A. Smetoną, kuris da todėl kas vaigo daug žuvų,
Prez. Rooseveltas kalba apie teisingą ir pastovią tai rie gyvena Amerikoj, dabar lyvavo pamaldose gegužės 4 tasai privalo būti labai iš
ką, pabrėždamas, kad tai bus galima įgyvendinti tik susidėję į didžią sąjungą, d. ir užsipuola tautininkus, mintingu ir inteligentišku
po visiško demokratijos Laimėjimo. Jis kalba apie žmo renka aukas savųjų tarpe, prez. A. Smetonos palydo žmogum.”
niškumą, apie religiją, apie visų tautų teisę būti lais kad gelbėti nukentėjusių ai vus, kuriems esą nepatikęs
“O bet kvailių žmonių ne
pamokslas.
Ne
tas.
vomis ir nepriklausomomis.
rių šeimas...
stoka ant svieto” — bai
•
Hitlerio kalbos tonas visai kitoks. Jis mato tik dik
Atsakymas, Aš taip pat gia Saulė.
tatorius, į žmonių ir mažųjų tautų reikalus ir laisvę
Kaip gi, tavorščiai, nebus
Vokietija paliuosuos visus klausiau to pamokslo ir
nekreipia dėmesio. Jam rūpi tik vokiečių rasės pirmeny suimtus kunigus... šv. Tėvo skaičiau Naujynų rokundą. kvailių, kad yra tokių žmo
bė, viešpatavimas ant kitų, mažesnių pavergimas.
pastangomis, kaizeris suti Man tas pamokslas, kaip ir nių, ką net pėtnyčioms, vie
Rooseveltas kalba nuoširdžiai, kalba už visų žmonių ko paleisti iš belaisvės visus Naujynoms, patiko. Bet aš toj žuvies, porkčiapą valgo.
gerovę, o Hitleris kalba piktai, pasipūtęs, skelbia kerš prancūzų kunigus, kurie bu jokiu būdu negaleč ant
tą. '
vo suimti sykiu su karei savo delno parodyti, iš kur Milijonai kišenėj, o dolerius
Toks tai yra skirtumas tarp tų dviejų garsių vyrų viais...
jos žino, kad tas pamokslas kolektuoja.
prieš porą dienų pasakytų kalbų.
“Ispanijos lojalistams pa
•
nepatikęs tautininkams? Va
lug mano figerių, pamokslas sisekė išgabenti iš Ispani
Norvegija, Olandija ir Su
brangenybių
patikęs ir tautininkams, tik jos visokių
vienytos Valstijos protestuo
Naujynos nori tautininkų (perlų, žemčiūgų, saf irų,
ja prieš Augti ją.... Anglai be
New Jersey valstybės senatas priėmė bilių, kuriuo
mintį kreivam
veidrodyje brilijantų) už 50 mil. dole
atodairos gaudo neutralių
rių,” rašo drg. Pruseika.
bus leidžiama vaikams nuo 12 iki 16 metų dirbti fariškreipti.
valstybių garlaivius, daro
Na, o žiūrėkit, tavorščiai,
mose. Toj valstybėj jau trūksta darbininkų, nes jų daug
revizijas ir atima pašto siun
balšavikai dar ir dabar ko
pašaukta į kariuomenę.
>
Žydas ir nazis.
tinius....
lektuoja aukas Spanijos lo
To krašto visuomenė turėtų griežtai protestuoti prieš
Sykį Vokietijoje, trauki jalistams šelpti.
tą bilių, nes jis griauna pažangą, kuri ligšiol jau buvo
Churchill pranašauja, kad nio vagone* važiavo žydas ir
padaryta, draudžiant mažamečiams dirbti dirbtuvėse
— Mūsų mokykloj jau
dar trejus metus reikės ka nazis. Abu vienas į kitą
ir net farmose.
Aišku, kad tasai bilius pravedamas ne dėl to, kad riauti... Lordas Loreburn, skersakiuoja. Pagaliau na senai nėra geografijos padarbininkų trūktų, bet tik dėl to, kad vaikai už menką atsakydamas į tai ragina zis, išsitraukęs popieros, mokų___
atlyginimą dirba. Reikia žinoti, kad milijonai augusių valdžią greičiausiai baigti kaž ką jame parašo ir siū
— Dėl ko ?
darbininkų yra be darbo. Farmeriai ir kiti jų nesamdo, karą: “...Ar jūs iš Europos lo žydui perskaityti.
— Dabar karas, po kurio
norite padaryti tyrus, apgy
nes, mat, jiems didesnes algas reikia mokėti.
Žydas (skaito): — Radio. pasikeis visi žemėlapiai. Tad
ventus tik senelių, luošų,
neapsimoka dabar mokintis.
Nu, kas čia nepaprasto?
moterų ir vaikų, ir apkrau
Nazis: — Tu ne taip skai
tus milijardinėmis skolo
tai: čia kiekviena raidė reiš
mis?...”
kia žodį. Taigi ir išeina —
(Skolinti iš Saulės)
N-nos deda ilgą K. Varkalos rašinį apie Liudą Girą,
•
raus aus Deutschland judiskuris dabar Maskvai tarnauja ir Staliną garbina. Nr.
Dulkė buvai ir in dulke
Ir vokiečių kaizeris krei
106 daromas toks palyginimas tarp L. Giros ir Kapsuko: piasi prie Sv. Tėvo, kad pa che Ochsen (lauk iš Vokie pavirsi — norints būsi pa
tijos žydiški jaučiai).
“Šių dviejų vyrų pažiūrose buvo skirtumas tol, kol tarpininkautų
sutaikinime
togi ir iszmalevota.
jiedu garbino kitokius carus. Jiedu vienas kito ne kariaujančių valstijų... Ar
Žydas (kiek sumišęs, at
kentė, kol Gira garbino Nikalojų Romanovą, o Kap gentina pasiuntė 53,000 ar sako) : — Gal būt taip išeiT
Jeigu motere prasikalto
sukas Nikalojų Leniną. Bet tie skirtumai dingo, kai klius kariaujančioms valsti na skaitant vokiškai,
bet tai geriausia laikyti liežuvį
vietoj buvusių karalių kitas žmogus sostan įlipo.
joms... Vokiečiai ir prancū mes, žydai, skaitome iš kito už dantų kad ir jai pjautų
Šiandien Rusijos sostą turi Josifas Stalinas, kurį zai jau 78 dienas grumiasi galo, t. y. iš dešinės į kai gerklę nuo ausies lyg au
garbina Liudas Gira ir kurį garbino Vincas Kapsu prie Verdūno....
rę. Taigi, žydiškai šis žodis sies.
kas. šiandien dideliu bolševiku tapo Liudas Gira, di
reiškia — ohne Juden Deuts
deliu bolševiku laikraščiuose dar garbinamas ir Kap
chLand armes Reich (be žy
Turkijos spauda
sukas.
dų Vokietija biedna valsty
Jeigu Kapsukas skaitytų Liudo Giros eilėraštį šian apie karą Irake
bė).
Siūlų špūlė.
dien, tai gal ir ta neapykanta Girai būtų žymiai ma
ISTANBULIS, gegužės 5
žesnė.
d. — Turkijos 1 aikraščiai,
Atrodė, kad Giros ir Kapsuko pažiūrose būta dide
sutikdami, jog kovos Irake
^GEORGE
lių skirtumų, bet principuose tokių skirtumų nebuvo.
gali išsiplėsti visoj Mažojoj
Visi skirtumai tarp bolševiko Kapsuko ir monarchis■y—■ ■■'*■.■......
Azijoj, reiškia vilties, kad
to Liudo Giros dingo, kai abu surado tą patį žmogų
SANJOSE.
konfliktas skubiai bus pa
t RICA.
sostui valdyti.
baigtas.
Liudas Gira Šiandien apdainuoja visagalio Stalino
G0N7AL0
Laikraštis Tan rašo, jog
galybę ir džiaugiasi, kad gali būti Stalino pasiunti
“labai galima, kad prie ira
ADR Ii
niu Lietuvos reikalams tvarkyti”.
2O-YEAR-OLD
kiečių prisidės Palestinos
OVMES HlS LIFE
arabai ir neabejotina, jog
TO THE SKILU OF
da. Ričardo moreno
Vokietijos ir Italijos propa
CANAS ~ tA/HO
REMOVBD A
ganda dės pastangas sukelti
DULLET
FROM
:$ HlS HEART
kitas arabų tautas prieš an
Urugvajaus lietuvių Laikraštis “žinios” rašo:
AUD
CLOSEO THE
“Lietuvos nepriklausomybės priešai ir Maskvai par glus”.
V/OUND WtTH
sidavę lietuviai, ypač tik susikūrus Lietuvos Vada
Bendrai turkų Laikraščiai
FOUR.
.
stitchesS
vimo Sąjungai Urugvajuje, nepaprastu įnirtimu ją pažymi, jog anglai turi kospuolė provokuoti ir jos priešakyje stovinčius asmenis kubiausiai pasistengti nu
šmeižti. Tačiau visi maskolių bernų puolimai atsi malšinti kovas.
MMUSON,
mušė į kietą mūsų tautiškosios visuomenės vienybės
Laikraščiai rašo,
kad
IND.
sieną. Savo provokacijoms jie nerado šiaudadušiškų Prienų, Kazlų Rūdos ir kiti
didžiausi kooperatyvai dar
aukų ir lietuvybės darbui nieko nepakenkė.
“Jie visi dabar rimsta ir jaučiasi kaip po maskoliš ligšiol neparsigabeno ir ne
mineralinių
kosios pilietybės. Reikia manyti, kad ir tie, kunuos pardavinėja
“draugai” suvienytai puolė ir visaip biaurojo, taip trąšų.
MfR - FARMBR - HAS NAMCD ONE
HlS
pat nesėdės rankų sudėję ir kaip mulkiai nelauks,
7tlX|NQM'' BECAUSE ~ RE EKRUAINEDz
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Alia Rachmanova

Kolumbo Vyčių tarybų
suvažiavimas Auroroje

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)

Lapkričio 15 d.
Į šios dienos studentų*susirinkimą atėjau net per
anksti. Jis nebuvo nė prasidėjęs. Tačiau didžiulė salė bu
vo jau beveik pilna prisėdusi žmonių, ir man tik su di
deliu vargu pasisekė susirasti sau vieną vietelę. Šalia
manęs ant lango sėdėjo mažas, susikūprinęs studentas ir
makalavo savo plonomis kojomis. Jis buvo apsiavęs su
dėvėtais ir nuo sniego kiaurai peršlapusiais batais. Stu
dentei, kuri sėdėjo šalia jo ir iš veido atrodė labai meili,
bet ne per daug protinga, jis tarė:
— Žinot ką, Veročka, vis dėlto jūs į savo eilutes
įrašėte vieną gražią nesąmonę! Kad karys mirtų už tė
vynę, tai dai tiek to. Bet — už carą?!------- Atleiskit
man už atvirumą, bet aš turiu pripažinti, kad jūs vi
siškai nieko nenusimanote ne tik apie meno, bet nė apie
politikos skonį. Kas šiandien nori mirti “už carą?’’ To
gali reikalauti tik feldfebelis iš kareivių, karo discipli
na pasiremdamas, bet mūsų yra pareiga žmonėms viską
išaiškinti ir juos įtikinti, kad Rusijai nereikia nei caro,
nei Dievo!....

Illinois Kolumbo Vyčių ta- gonims, kurie reikalingi įlicrybos turėjo metinį šuva- ti kiek naujo kraujo.
Tuo
žiavimą Auroroj. Pirminin keliu apdraudžiama žmonių
kavo vyresniojo teismo tei- gyvybė.
' sėjas J. F. Bolton.
Kraujo dovanojimo sąjū
I Suvažiavimas atidarytas dis tarp Kolumbo Vyčių yra
pontifikalinėmis mišiomis praplitęs ne tik J. A. Val
šv. Nikalojaus bažnyčioje. stybėse, bet ir Kanadoje.
Rockfordo diocezijos vysku
pas E. F. Hoban pontifika
vo mišias. Springfieldo dioTiesa
vedamajame
cezijos vyskupas J. A. Grif- 'straipsnyje rašo, kad nieko
fin sakė pamokslą.
neraš{* nat tokie rašytojai,
Svarbiausias suvažiavime j kuide nuėjo su okupantais,
klausimas buvo organizaci- kaiP V- Krėvė-Mickevičius,
jos narių savanoriai kraujo R Cvirka* A- Venclova’ Ldovanojimo sąjūdis, šimtai Gira’ kritikas K- Korsakas
Kolumbo Vyčių narių auko- !ir kitL Rašytojai turį pavir
(“Draugas" Acme telepno..
sti stachanoviečiais.
Admirolas Richard E. Byrd, J. A. Valstybių pietinio žemės ašigalio ekspedicijos va- j jas* šiam naujam katalikų
das, grįžo iš tos ekspedicijos į Bostoną. Jis stovi tarp dviejų savo laivo įgulos narių, &adestingam žygiui. Tas yra
Lietuvos bolševikų parti
kuriuos sveikina jų žmonos. Du metus ekspedicija išbuvo ašigaly (antarktike) — Ma* katalikų akcijos
programą.
Kraujo
dovanotų

jos
Kėdainių apskrities kožojoj Amerikoj.
___________ ___ __________ jų kraujas laikomas atsar- ■ miteto agitacijos instruktosako “veiteriu”, abu biedni,, goįe-. Prir®ikus Jis teikiamas re paskirta “tavorčka” A.
bet išėjo paskui į kunigus.! sužeistiesiems’ ar šiaip Ii- 1 Davidovskaja.

VIENOS RESTORANO MERGAITĖS ISTORIJA

Tuo tarpu prasidėjo susirinkimas, ir kuprelis nutrau
Per vargus, per sunkų dar
kė savo oracijas. Pirmininku studentai išrinko Šapožnibą, ' o išsikapstė. Pažinau j
kovą, tą patį, kuris neseniai taip karštai kalbėjo slapta
juos, pamačiau, kad mokslą J [m Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti Įf
jam studentų susirinkime. Aš dar kartą pasistengiau ge
eina ir vargsta; padėdavau,.
„
v v.
tv
»
(!)
rai įsižiūrėti į jo veidą ir galop nusprendžiau, kad, nors
kada po kokį desėtką dole- (jį
DlGIirGSClO
DrCdlCfO
jis atrodo fanatiškas ir tamsus gaivalas, tačiau bendrą
rių ar ir daugiau nusiųsda
įspūdį daro simpatišką. Jį pamatęs, žmogus pajunti, kad
vau. Iš viso, man pačiai vis b)
jis turi nepaprastai tvirtą valią. Jo padėjėju buvo išrink
rodės kaip turėsiu, taip bustini
tas Govorovas. Jo tokios didelės, liūdnos akys ir nepa
gerai. Ką uždirbdavau, tai Į
prastai graži balta kakta; bet prie jų raudonos, storos
Tokią jau tvarką radom tai tas. Gerai nervus ištam- didelę dalį vis siųsdavau į &
lūpos, žinoma, netinka. Kalbėdamas, jis visuomet jas nUQ senų laikų _ aukšto, po. šiaip jau svečiai gana Lietuvą — tegu sakau na- ***
Su Laivu —
lyžčioja, todėl atrodo, kad jas lyg kas būtų jam prie turtjngo žmogaus tai ir var- sąžiningi, užsimoka. Jei mes (mėlius ištaiso, parvažiuosiu, I
veido prisiuvęs visai nežiūrėdamas, ar jos tinka, ar ne. | dą ir paveįkslą dažnai laik- patarnaudamos ar šiaip be- maniau į mielą tėviškę, bent rh
CITY OF GRAND RAPIDS
'h
Aš apie jį girdėjau daug ko pasakojant; panos šneka, j ra§čįuose pamatysi, o darbo dirbdamos sudaužom indus, Į numirt kur turėsiu. O dabartį
dirbdamos sudaužom indus, j numirt kur turėsiu. O dabar’
■ I ■
I I £ J 101*1
kad į jį, kaip ir į mūsų docentą, visos įsimylinčios. Tik žmogus — mažai ir priete- užmokėt nereikia. Tas ge- matote ko Lietuva sulaukė.Ij6KH1d(l 16111 LI6D0S'JUlV 0 U. 1/41
jis visuomet ir visoms liekąs šaltas. Jis į moterį žiūrįs lių ir garsintojų turi. O kiek rai.
I
ISS
.« . r
f
“F
----Kreindavnsi knkins lahria
iš to taško, iš kurio žiūri moterų ligų gydytojas. Jis “«* “
tarp šių paskutiniųjų yra
Sunkiausia, kad priseina rybės organizacijos, švieti
skaito tema “Moteris” paskaitas iš jų psichologijos ir
darbščių, vertų pagarbos, per dienų dienas vis būti, mo įstaigos, vienuolynai iš
fizijologijos. Jis nerūko, negeria ir yra labai religingas.
x- •
. ...
,
i
žmonių. Imkime, sakysim, ir įr būti troboje, darbe, be Lietuvos _ duodavau siusS_.U L L3?
išklaU8ykime gyvenimo isto-, pertraukos. štai žiūrėki Ve-:davau °
dU°davaU’ S1US
taip gražiai apie moters kančias kalbėti, jog niekas ne rijos, kurią papasakojo vie- lykos, tokios šventės, norėgali klausyti nesusigraudinęs. Tačiau studentai jo ne na eilinė Bridgeporto ręsto- tum su viaais nueit į bažnyMergaitė pasakojo, susto
mėgsta ir negali stačiai kęsti. Jis jau 3 metai studijuo rano tarnautoja.
| gją bet ne — nuo ryto 7 davo ir vėl raginama paša- [i
ja medicinos fakultete.
kojo. Pamačiusi pieštuką ir ,
— Ieškodama žmoniškes-i iki vakaro 4 5 ir šventėmis
Pirmąja sekretore buvo išrinkta Iročka Veselkova,
popierių mano rankose, už
nio gyvenimo, išvykusi iš tė- priseina būti valgykloje. Rei
medikė. Paskui ją visuomet slankioja visa krūva studen-,
kia — negi bus žmonės ne sipuolė:
tų, kurie visi yra į ją beprotiškai įsimylėję. Aš žiūrė-1 vų krašto, atvažiavau į Ka valgę. Jokių atostogų netu— Tai jūs čia ką rašote
nadą. Pirmąjį darbą gavau
jau į ją su dideliu įdomumu. Ji yra aukšta, liekna ir
tabakos fabrike. Drėgna, šia piu- Diena dienon eik ir eik. j Ale nedėkit mane, nereikia...
lanksti kaip žilvitis. Jos veido negalima gerai suprasti.
pia, pilna sunkių tabako O čia vasara lauke, saulutė
Pasakė tą iš širdies, reiJos visas grožis glūdi jos lengvų kaip katės judesių grakkvapų ir dulkių. Mus darbi- šviečia, norėtumei kaip kiti kalavo jos vardo neminėti.
ŠTe. v ,nCB.aH
“"“T
™ lik ninkes
pradėjo
kamuoti1 žmonės išeit, pažiūrėt, kaip
Laivas Išplauks Iš N AVY PIER 9:30 Vai. Ryte
Kiek yra tokių tylių darbš
juda, tik kruta, kaip vijurkas. Kokia kalade atrodo, pa- Į
'
kodama; miškas atrodo, kaip paukš(Chicagos Laiku)
čių lietuvaičių kaip ši! Jos

- Skaudūs pergyvenimai tabako fabrike. Ne jai saule gėrėtis. - Lėkščių plovėjai,
kurie išėjo į kunigus. - Lūpos nudažytos
ir nagai be lako, bet širdis skubi
pamatyt vargą ir reikalą.

// '

Ekskursija į Milwaukee
f |

j

lyginus su ja, jos kaimyne, kun šiaip irgi laikoma tik-,
rai gražia mergaite!
1

. anį ra

randus ėiai čiulba išgirsti. Pernai

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare
dirba ir niekada negali pa
nuo užgijusių skaudulių. ' led kartą į kapines nuva- tenkintį savQ ilgesio _ ke.
— Iročka Veselkova, Iročka Veselkova! — tik šau
Kad rūkytojai žinotų, kokia žiavau- Jau dauS mct4 csa lias valandas pasidžiaugti
PILNOS KELIONĖS
kė visi studentai.
išdirbusi,
bet
atostogų
iš
sveikatos kaina atsiranda
skaisčiai šildančia saule. Jų
Ji staigiu ir greitu kaip driežio judesiu pakilo iš
BILIETAI....................
porą
savaičių
.
, . nuo jpiovipapirosai, tabakas, tikriau- viso gal tik
rankose
randai
vietos ir sušuko savo skardžiu, sidabriniu balsu, kad si.a daugelis mestų rūkyti).j esu turėjusi.
mų ir nuo skaudulių, ku
girdėtų visa salė:
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —
- Dėkoju už pasitikėjimą, bot tos garbės vis dėlto .. ~ HMa‘aU' ~ PasakoJ.a *>1 Dirbi vis ir dar skubini, riuos išaugino kokios taba
negaliu priimti! - ir vėl klektelėjo į savo vietą. Ne, ne-|
akida^, J.’n TcMaV0 PCF 'T’ diC"ą
ko dulkės. Jų veidai nemaealima sakvti kad ii būtu naorastai atsisėdusi. Tai bu-1, b 1 blo8a‘, atsidarys m.n taisyt po 60 vistų. Kiek tų to tinko ir lūpos dažų, ir
2334 So. Oakley Ave.
Chicago
................... .... .
. f
. | kapai anksčiau, negu ma- vištelių savo gyvenime išda- nagai jų niekada nebuvo lavo tiesiog istisa svaigianncių judesių simfonija, kurioj .
„ . ,
j„_„x
B Jl
a
ios Dėčiai rankos ir krūtys sudarė žavėiančius akordus.!.
ką daryt’ ncmo rinejau, kad sukrautum | kuoti, už tat tos pačios su- $
1Z. ,.
' . .
.
.,
,,
.
.. * |kant nei ra»to, nei svetimos vieną vietą — būtų pilnas grubusios ir pajuodusios r?n ili^‘:%=‘
Kiekvienas judesys buvo is anksto numatytas, norėtas, i,„iunu T oimoi rvomats
. ..b
1 J
-i - ♦
j
a v.
4.--u
i
kalbos. Laimei, pamate ma- bildingas. Būdavo užsako kos tūkstančius išsiuntė už _
net paryškintas, bet drauge toks simpatiskas, malonus.
Hi,nkii avvmimn
,
,
, ,
...
, ,
/F
<(.T .. .
v. . . ..
.
, • .. .
no sunkU gyvenimą vienas kas vakarienę vestuvėse, ar vandenyno ir šimtus paklo
“Ne, ji nėra graži, bet ji yra patraukianti ir viliojanti,’ iįPtnvi« knnio-aa
V . , , .
. L ».
, , ,
1
KLAUSYKITE! - PATIKS!
tralvoiau sau Tačiau tie norą žodžiu kad atsisako stu-' I - •
g
x
?Sia’P k°k,°8 paFCS 8Urengla- J° c,a Pat’ kad PadctW SVgalvojau sau. Tačiau tie pora žodžių, kad atsisako, stu patarc Jlg man tą tabakos moS) svečįų šimtas ar du Vcnimo kryžius nešti ar pradentus visai išmušė is pusiausvyros; jie eme trypti ko- fabriką ir eik kur j rcflto-(Tai šeimininkas nuvažiuos į 8imušti į šviesesnį gyveniŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
jomis ir šaukti:
•
-raną”. Taip ir buvo. Drau- stokiardas paims kokią bač- mą, nors ir pačiai kryžių
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETftLĮ
— Gražioji Iročka, prašom, pakartok tai dar kartą!
pakviesta atvykau iš ką viščiukų, kaip čia sako nestinga, nors ir pačiai tos
WHIP — 10:00 vai ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
Ji vėl atsistojo ir, beveik paniekinančiai atmetusi į Čikagos. Fabrike buvau pa- “čikenų” ir mėsinėk tu žmo- šviesos tenka ilgėtis,
« Juozas VVarpulaa ir jo Kaimiečių Kapelija
užpakalį galvą, pakartojo dar kartą, kaip kokia karalie- pratusi dirbti prie vienos gus. O šitokie parengimai
* Kastas Sabonis ir Flc-utė (Lakštutė) Balsiutė
nė savo valdiniams:
vietos, o čia tekdavo ilgas vis dažnai pasitaiko apie: . Ir kai ji mirs, tikriausiai
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
— Aš dėkoju už garbę, bet nuo to malonumo vis valandas ant kojų išvaikš- šventes, kai kiti ilsisi. Parei- n,ckaR JOH atva,zdo ncfdes i
* Albina Kaspariūtė ir Al James
dėlto atsisakau!
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
čioti, ir tai dar dažnai sku- ni namo. Rankos supiausty- laikraštį, tik pasiliks švicAštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Bet studentų tuo ji vistiek nenuramino — nuo to bįnant. Per dieną daug my- , tos, nuo darbo būdavo sksu- HUS. atrn,n,mas Žmonėse su
Juokų Karulius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
‘atsisakymo’’ jie pasidarė dar pasiutesni.
iįų padarai.
Seniau nors da. Nusilaksčiusi tame res- kuria,a ir dčl kuril*
dir"
o. Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
— Dar kartą, dar nors vieną, vienintelį kartelį, kaip ir geresni laikai buvo, torane.
b°' C,a Haulcs maža* tematę
« Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
gražute Iročka! — šaukė jie vieni .per kitus.
daugiau mokėjo. Dabar kiek1 Buvo pora vasarų, kada tik riausia tokie žmonės sau
Vanda Zubella ir kiti
Bet dėlto galų gale triukšmas šiaip taip nurimo, ir prasčiau. Per dieną pereina mums į virtuvę ateidavo pa le džiaugsis. Ten, kur saulė
sekretorium buvo išrinktas raudonplaukis studentas su daugiau pusantro šimto sve-į dėt atostogų parvažiavę niekad nenusileidžia, bet tas
šaltimieras Radio Advertisers
beždžionės veidu, kuris taip pat dalyvavo tam uidrau- čįų. Pasitaiko visokių žmo- moksleiviai. Neturtingi ber- mūsų neatpalaiduoja nuo rū691? South Western Ave.
Chicago, Illinois
stajam susirinkime.
nių. Visus reikia aptarnau niukai, norėdavo užsidirbti. P®8"’0 i"^ti daugiau Svie
Tel. Prospect 4050
ti. O jau kai koks girtas tai plaudavo "diie.", o ki- 808 ' « kaMienybę.
“THE LITHUANIAN HOUR”

"DRAUGAS'

(Bus daugiau.)

v

ateina, tai jam tas netinka, tas buvo padavėju, kaip čiai

K. JL Prunskis

PBItTO&S

o

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
niai ir fiziniai nuslopins, pa
Iš LGF1 skyriaus
darys invalidų ir elgetų kraš
tą. Baigiama išžudyti dva
susirinkimo
siškiai, kuriuos bolševikai
Bridgeport. — Susirinki puola, it liūtai ištroškę au
mas buvo vienas įdomiausių. kos.
Svečių atsilankė: kun. J.
Mokslo žmonės, kurie per
Prunskis, St. Gabaliauskas
vargus ir skausmus prasi
ir, iš North Side Shmitienė.
mušė į šviesesnį gyvenimą,
Be Lo, visi senesnieji ir nau
pajėgdami sukultūrinti Lie
jieji nariai. Susidarė gana
tuvą iki aukščiausio laips
didelis būrys. Aptarta orga
nio, nuo žiauraus rusų bol
nizacijos svarbiausi eina
ševikų teroro gyvi pūva ka
mieji reikalai. Nutarta su
lėjimuose, marinami arha
rengti išvažiavimą birželio
gabenami į Rusijos gilumą.
mėn. antrą sekmadienį; t.
Šitokie įvykiai nebus il
y. 8 d. Išrinktoji komisija1
gai pakenčiami. Sukils liku
pradės darbuotis, kad išva-,
sioji liaudis! Sutraukys bau
žiavimas būtų sėkmingas, i
džiavos retežius! Išsklaidys
J LGF 1 skyr. įsirašė šie' bolševikišką rūką ir skaid
asmenys: A. Leščinskienėj rioje Lietuvos padangėje vėl
A. Vaišvilas, Jackienė, Ši suplevėsuos gražioji trispal
vė vėliava.
maitienė, Tumanauskienė.
Kun. J. Prunskis pakvies-į St. Gabaliausko patiekta
tas tarti žodį vaizdžiai api rezoliucija prieš baisųjį te
budino praleistas paskutines rorą, kuris tęsiamas Lietu
dienas Lietuvoje; baugiąją voje, priimta ir pasiųsta de
kelionę pro bolševikų sargy mokratiškos Amerikos vy
bą prie Vokietijos sienos, riausybei prašant užtarymo, i
kur per dienas ir naktis ty Baigus susirinkimą kuk
koja nekaltos aukos, kad lios šeimininkės: A. Bubnieširdį perverti kulka. Be to, nė, R. Maziliauskienė, St.
įdomiai papasakojo pergy , Petrauskaitė ir A. Vaišvi
ventus vargus Vokietijoje ir lienė pavaišino skania vaaabendrai visų lietuvių, atbė-į riene. Visi jautėsi maloniai
gūsių iš Lietuvos, gelbėti ir jaukiai A. Stočkienės bu
te.
gyvastį nuo rusų.
St. Gabaliauskas patiekė Lietuviai, su didesne ener
vėliausias žinias iš Lietuvos gija, su aktyvesniu veiksmu,
ir apie baisųjį terorą įvyk vaduokime Lietuvą iš rusų
dytą po Nepriklausomybės baudžiavos. Tieskime pagal
Dienos, vasario 16 d. Skau bos ranką išvykusiems į už
du, kada mūsų jaunuolės, sienį. Gelbėkim jų gyvybę.
gražiausias tautos žiedas, a- Į darbą, broliai, sesės!
Nevėžio Banga
tiduotos raudonajai armijai
žaislu. Jie be pasigailėjimo
jas išgėdina ir vėliau nukan
Wl)LK STLDIO
kina.
1945 West 35* Street
<
Ko mūsų broliai, sesės ir
visa Lietuva susilauks, jei
MODERh
gu dar ilgiau kacapai, azi COMPl-ET?
jatai, mongolai šeiminin Advanced photoc.haphy
I.OWBST POSSIBI.E PRICES
kaus? Nieko kito, kaip var ’PHONE
LAPAYETTB 2*13
go, ašarų, dejonių, morali

iį) KNYGOS! KNYGOS!
y A Am AAUAA

i

ia

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškom
literatūros ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelia lietuvišku knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNVGA pasidaryt* retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

Iš Raudonos Rožės
Klubo veikimo

Sveikinam!

.Itinikidlė)

Mirė
4 d., 1941, 4:25
v. popiet, Miiluukim pusės ūmi.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kuselnlų apskr.. Kiužių par., Sodulių kalino,
Amerikoje Išifyveno 41 met.
Paliko dideliunie nuliūdime:
vyrų Juozapų; 3 sūnus, Juo
zapų
ir marčių Aleksandrų,
Kazimierų Ir Albertų; 4 dukte
ris, Monikų liesusparis ir žen
tų Juozapų. Seserį M, Lucille,
švento Pranciškaus vienuolyne,
Antaninų Saluzar Ir žentų Pur
ios, Viktorijų Jureckas Ir žen
tų Vladislovų: 3 anūkus ir 3
anūkes; brolj Antanų Rimkų
lr žmonų; seser( Juzefų Kamlnakienę ir jos vyrų; pus
brolius; pusseseres ir jų šei
mas ir dauK kitų giminių, drau
gų ir pužjstamų.
Kūnas pašarvotas 4409 S.
Wood St.
lariilotuvės įvyks
ketvirtad., geg. 8 d. Iš namų
8 vai. ryto bus atlydėta ) Sv.
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta j fiv. Kazimiero ka
pines.

MISSION CLUB,
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

ME ABOUT!

g/MY

WHOLE FAMILY!
IOVES ITI

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

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
!

PAMINKLAI

'• 4 <

MENIŠKAS DARBAS

:• 'i

A* I
f

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

u3

v

; *»•>

Venetian Monument Co.

y
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103
r-

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Pirm. Elz. JurkštienėI

J#

KOPLYČIOS DYKAI |
ta

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavemams.
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

225 pusi.......................................................................................... $1.00

VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi...................50

KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

Chicago. III.

tėvais

Million for

Susirinkimai

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
įstaiga Chicagoje

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

2334 S. Oakley Avė.

ONA MAZRIMIENfi
(po

AND THANKS A -

Ar norite prisidėti prie
tikro misijonieriško darbo’
Taupykite vartotus pašto
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose,
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
Kada susidarys keletas
svarų pašto ženklų, siųskite
juos “4th Class Mail” šiuo
adresu:

Lėktuvas įkrito upėn

Padėka Veronikos .
Feizienės

EILĖRAŠČIAI

DRAUGAS'

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Ligonių lankymo komite-1 ^aP dance šokį. Dėdė pa
tas pranešė, kad dar serga sakorius savo jumoristiška
Joe Malinauskas ir pasta- nuotaika papasakoja daug
ruoju laiku susirgo Al. Vas- £raaių juokų. Juozaitienė
tak, biznierius.
I puikiai išpildė solo dainas
Kaip žinia, klūbas užlai-i “Mano^Karžygis” ir “Haba
ko užeigą. Tas atseina ke- nera iš Carmen , o Marie
lėtą šimtų dolerių, bet labai Sehultz padainavo II Bacio
Nuoširdžiai kviečiame visus
patogi vieta laisvam laikui “Bučkio valsą”. Pastarosios
gimines, draugus Ir pažįstamus
praleisti, laikraščių paskai- dainelės smagiai nuteikė
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Vyras. Dukterys
tyti.
Iš laikraščių yra klausytojus. Tokios prograMarti, Zenlr.il, Anūkai, Brolis,
Se>uin> ir Giminės.
“Times”, “Naujienos”, ‘Drau mos tikrai verta paslau
laidotuvių direktorius
F.
gas’ ir “Vilnis”, lietuviškų
Eudeikis, tel. YARds 1741.
kacapų organas, kurio nuKita idomi Budriko progtarta atsikratyti. Geras su- rama bus siunčiama ketvirmanymas. Lietuvos priešams tadienio vakare 7-8 vai., iš sūnams ir marčiai, ir drau
gei Juzaitienei, mano svei
neturi būti vietos tarpe lieBFC stoties.
tuvių.
Klausytojas kata greit sustiprėjo.
Sekantis susirinkimas bus
pusmetinis. Nutarta šaukti
narius atvirutėmis ir turėti
Bridgeport. — Apaštalys-| Mažas keleivinis lėktuvas,
vaišes, kurias parūpins klu
tės Maldos draugijos nariai kuriuo skrido du jauni vybo narys Frank Speecher
Klūbo piknikas 13 dieną' sveikina kun. Stanislovą Jo-I rai, sekmadienį įkrito į Kanliepos, Liberty darže. Nariai nelį vardo dienos proga. Ge- kakee upę. Abudu lakūnai
pasiimkit tikietų knygutę — gūžės 8 d. dr-jos nariai už- suspėjo iš skęstančio lėktune po vieną, bet po kelias, prašė mišias kun. S. Jonelio vo išlipti ir išplaukti į paKlauskit klubo užeigoj Leo intencija, per kurias
visi krantę.
Švėgždos.
susirinkę priims šv. Komu-|
Nukentėjusieji yra Pete
_______
niją ir pasimels, kad Die i
Panos, 28 m. amž., skrididuotų sveikatos jam etai ,
. , ,, .
P. Paliulis, 2320 S. Cicero vas
, x.
. .v
kas, ir Joe Mohr, 31 m. amz.,
buotis
žmonių
išganymui.
,
’
. . ,
Avė., jau sveikas. Sako, pra
„
..
. lėktuvo savininkas.
Draugijos Nare
,
,
dėjau iš naujo gyventi. Ir
Abudu lengvai sutrenkti,
kaip gi ne. Juk buvo aprau
visgi paimti į St. Mary li
dotas.
goninę, Kafikakee.
Šiandie visi linksmus. Imasi darbo visu atsidavimu.
Užeiga atremontuota. Įvesta
Širdingai dėkoju visiems,
daug pagerinimų. Užkan kurie mane lankė ir ramino
VVest Side. — ARD 10
džiai šilti ne tik dieną, bet sunkioj ligoj: S. L. A. 226
skyriaus susirinkimas įvyks
ir naktį, nes Western Elec kp. už gėles, North West gegužės 7 d., mokyklos kam
tric dirbtuvėj dirbama nak Moterų Klubui už dovanėlę,
baryje, 8 v. v.
timis. Tikrai Paliulis iš nau taipgi visiems, kurie prisiun
Jeigu atsiranda narių, ku
jo pradeda darbą su daugiau tė gėlių, atvirutes ir rami
rios dar nėra pridavusios
energijos. Good luck.
D. nimo laiškelius.
Grįžus iš ligoninės buvau pinigus už bilietus vajaus
PLATINKITE “DRAUGĄ” dar gana silpna, bet dėka vakaro, arba laimėjimo kny
gutes, prašau šiam susirinkime atsilyginti. Norime per
/F
šį susirinkimą išduoti pilną
raportą iš vajaus vakaro.

JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.... $1.00
ŽEMAITES RASTAI. T t.. Vilnius, 1914 m. 390 nusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi ................................................ $1.00
PRA GIEDRULI A T. ITT t... Vaižeanto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI TV t., <Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1916-1921 m.Y. 240 pusi................................ $1.00
V. KREVfiS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1 00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
<1014-1916 m.) .................................................................. 75e
MAZTOSTOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas. Iliustruota, 130 pusi........................ 75c

II

Budriko programos
pasiklausius

Cicero. — Raudonos Ro Gegužės 4 d. 5:30 vai. va
žės klubo mėnesinis susirin- kare Juozas Budrikas, balkimas, kaip paprastai, buvo dų krautuvės savininkas, dagausus
korespondencijom, vė lietuvišką radio prograOptimistų klūbas užprašė į mą įš WCFL stoties. Progsavo parengimą. Nutarta rama buvo sudaryta įvairi
dalyvauti su $10 iš iždo. Tie įr įdomi. Pradedama maršu,
du klubai viens kitą nuošir- po to duetu Juozaitienė ir
džiai remia. Prie jaunų mer- Chapas padainavo “Plaukia
gaičių (I. C-s)
parengimo žąselė” ir “Dru-lia”. Jaunutaipgi nutarta prisidėti su tė Rita Shultz, pritariant
$5.00.
1 orkestrui,
gražiai išpildė

LITERATŪRA

J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................. 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi............................. 35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi .................................. 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .......................................................35
MEILE. M. Gustaičio. 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m................................................... 25

Trečiadienis, geg. 7 j

L

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

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

INTERNATIONAL LIOUOR CO

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

BARY, OT!). LAIDOTUVIŲ DOL1KT01IAI

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

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

FRANK VIZGARD, Sav.

6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPublie 1538—9

S/

KELNER - PRUZIN
■ąrtoaalM Patanuvtaaa — Motaria patanaaja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

Tel. YARda 4908

Trečiadienis, gc<r. 7 d., 1941

DRAUGAS

U2 LIETUVOS LAISVĘ
Pamaldos seniausioje šventovėje. - Kur
Prezidentas Smetona klaupė ir
nulenkė galva maldoje.
Chieago, III. — Geg. 4 d.
Šv. Jurgio didingoje bažny
čioje, kuri šiemet minėsian
ti 50 metų sukaktį, įvyko
nepaprastai reikšmingos pa-Į
maldos už Lietuvos laisvę, j
Žmonių minios apsupo
šventovę; buvo pilna žmonių1
* bažnyčioje. Visi laukė prez. Į
A. Smetonos, atvykstant į
pamaldas.

*

Chicagos majoro m’.šma. |
lydimas pagarbos sargybos
— policininkų Prezidentas
atvyko į kupinai pilną Šv.
Jurgio bažnyčią. Jam pasi* rodžius, orkestras sugrojo
» sutiktuvių maršą.

ragindamas priimti bausmę
kaip iš Dievo rankų.
Pernai Anglijos — Westminsterio kardinolas Art.
Hinsley paskelbė Anglijos
katalikams 8 dienų atgailą
Savo ganytojišku laišku nu
rodęs į Anglijos žmonių nuo
dėme^, jis kvietė visus ka
talikus per 8 dienas pasnin
kauti; kasdien du kartu lan
kyti švč. Sakramentą; va
karais dalyvauti atsiteisimo
pamaldose, bent vieną die
ną ir antru kart paskutinę
atgailos dieną priimti šv.
Komuniją, sušelpti vargingesnius etc.

Jei norime pakreipti Die
Iš Lietuvos pabėgėlis kun.
vo
teisingumo svarstykles
A. Deksnis, Sr. atliko pa į
šlakstoma, apeigas. Choras, Lietuvos naudai, — daryki
visai bažnyčiai pritariant, me atgailą, pašalinkime oaus
sugiedojo iki širdies gelmių mės priežastį, šv. Tėvas Pi
einančią giesmę: “Pulkim jus XII Lietuvos atstovui j
prie šv. Sosto, pareiškęs už
+” ant' kelių”.
. I
Iškilmingoms mišioms di- uojautos dėl įvykusio Lie-J
jakonu tarnavo kun. Jone-Į tuvos pavergimo, patarė lie
lis ir subdijakonu kun. J. tuviams būt kantriems ir
gaivinti viltį Viešpatyje.
Prunskis.
Visa bažnyčia, net suolai.' Pamaldų metu gražiai gie-'
bet yįSač didysis altorius dojo komp. A. Pociaus va
gražiai padabintas gausio- i dovaujamas choras su or
w mis gėlėmis ir tautftiių spal kestru. O. Piežienė išpildė
vų šviesomis, vėrė ir džiu pasigrožėtinai savo dalį so
gino akį.
lo.
Pamokslas
Iškilmei ir dienai pamokslą sakė kun. K. Matulaitis,
MIC. Pažymėjęs Kristaus
Dievybę ir Dievo bųvipnh
r nurodė į V. Dievo teisingus,
teismus tautoms. Kai tau-|
tos bėgd nuo Dievo, kai jos
imdavo stabams tarnauti,
užtarnauta bausmė gražin
davo į teisingą kelią.
Nusikaltėlių tautų atgai
la. kaip Ninivos, ar žydų Babiliono nelaisvėje, gražindavo joms laisvę. Mūsų laikais
siaučia karas ir pavergimas.
Tautos, net didžiulės, dejuo
ja, pačios sau pagaminusios
bausmę.
Prancūzai šaukėsi Dievo
pasigailėti, bet buvo per vė
lu. Perdąug buvo tautoje
nuodėmių ir per daug išda
vikų. Naney vyskupas pada
rė tautai sąžinės sąskaitą

LANDON IK CLARK PRIEŠ KARA

(“Draugas”

Fotografams
buvo tikra “rugiapiūtė”. Vi
są laiką jie “šaudė” vaizdus;
kai kam net įkyrėjo... Bet,
juk tai vienintelė proga pa
matyti kartu daug tokių
žmonių palydovų tarpe, ku
rių bažnyčioje retai rasi, jau
neminint paŲes nepaprastos
iškilmės širdies — Preziden
to.

Himnas

Visoms bažnytinėms pa
CONRAD
maldoms pasibaigus, chorui,
Fotografas
orkestrui, vargonams ir vi
Studija jungia pir
siems žmonėms pritariant mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
galingai aidėjo Lietuvos him mis ir Hollyivood
Šviesomis. Darbas
nas: “Lietuva, Tėvynė mū Garant uotas.
sų”, tas pats, už kurį komu 420 West 63rd Street
nistų pavergtoje Lietuvoje Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Res.: - ENGlewood 5840
nukentėjo 600 liaudies mo
kytojų ir e-iug moksleivių.

GEORGE

gužes 11 d., 6 vai., Šv. Jur
gio parapijos salėj. Bus ne
paprastai graži programa.
Nevien šios bet ir visų ko-Į
lonijų lietuvius kviečiame
atsilankyti į sį bankietą. Sa
vo atsilankymu suteiksime
džiaugsmo ir parodysime į I
vertinimą nuveiktiems
ir
dirbančius darbus.

Lietuviška Radio Įstaiga

Ūse only one Icvcl teaspoonful to a eup of
sifted fiour for most rccipcs.

Acme teleDhotc

Alfred Landon (kairėje) ir senatorius Bennett Clark
iš Mo. “America First” mitinge Kansas City, Mo., kur
Landon kalbėti pristatė Clarką.

Mišioms pasibaigus, prie
/statyto Švč. Sakramento
atgiedota Suplikacijos —
nužeminti prašymai: “šven
tas Dieve”. Visa bažnyčia „Visa baigėsi gražiai, dar
nuoširdžiai maldavo Viešpa niai, sutartinai. Padarytoji
ties apsaugoti šią šalį nuo rinkliava nukentėjusios Lie
bado, maro, ugnies ir karo, tuvos naudai davė per $340.'
prašė Lietuvai laisvės, savo
Po iškilmių, Prezidentas
pavergtiems broliams geres turėjo pietus pas D. G. Pre
nės buities. Visi, kurie tu latą M. L. Krušą, dalyvau
rėjo vietos, suklaupę mel jaut jo kviestiesiems sve-'
dėsi.
čiams.
K. B.:

NEWS FACTS

lis pabėgo į užsienį. Vienas
iš jų gerai žinomas publi
cistas literatas — kun. J.
Prunskis.
Kun. J. Prunskis Lietuvo
je buvo žinomas, kaipo ga
biausias žurnalistas. Savo
rašiniais pasižymėjo nevien
redaguojant "XX Amžių”,
bet visų kitų laikraščių lei
diniuose. Atvykęs į Chicagą
nepasitenkino vien ėjime vi
karo pareigų šv. Jurgio pa
rapijoje, bet ėmėsi mėgia
miausio darbo — spaudos.
Čia su visų ats-dėjimu ir
meile, pasiaukojimu dirba
tėvynės laisvei atgauti.
Turime džiaugtis, kad kun.
J. Prunskiui pasisekė pabėg
ti nuo rusų rėžimo, tuo iš
saugodamas gyvastį, o gy
vybė yra visiems brangi, nes
ji nenuperkama už brangiau
sius pasaulio turtus.
Arčiau susipažinti su kun.
Prunskiu ir jį pagerbti, LGF
1 skyr. rengia bankietą ge

Pagerbimo bankietas
Bridgeport. — Rusams o-'
kupavus Lietuvą, dvasiš
kiams, inteligentams ir tau
tos veikėjams gręsė mirtis.

hX\

\ LONG ISLAMO, m.y.

r

-z

MICHAEL PAGE, NOT ONLY CATCHES
Fl SU, BŪT ALSO EATS THEM ALI VE______

WHEN HElS HUNGRY/Z

REIKALINGA LIETUVAITE
KNVGVEUE
Reikalinga katalikė lietuvaitė
knygvedė švento Kazimiero Ka
pinių otisui. Turi būti priimi, pri
tyrusi knygų vedime, mokanti an
gliškai ir lietuviškai. Kreipkitės
asmeniškai j Kapinių ofisą:
9T
lllth ir šo. cratvlord Avė.
Tel. BEVerlcy 0021

MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

CLASSIFIED

PAKIIAVI.MI I I KIS
Parsiduoda puiki farma Miseonsiiie.
SO akerų. Geros trobos. Arba mai
nys ant namo. šaukite; Tel. Al.Bany
0027.

KC

BUIKAI.INGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinui, nuo 17 m. iki
23 m., dirbti ant išvežiojiino troko.
Atsišaukite 7-tų vai. ryte j 3211 XV.
ISth St. — Mr. Ullktn; ir 3U1U
Scluibcrt Kt. — .Mr. Ebclt.

Šaukite Yards 4693

CHAIU.ES P. SI KOMShls,
COMPAA $,
* 61121 So. WesU*rn Avė.
KEPublic 3713; Vakarais Prospect
017#.

PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti
ur
muinjii,
kų jus turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir
5 kambarius, bus atidarytu dėl pa
žiūrėjimo šeštadieiiėje ir Sekmadie
nyje, nuo 2 valandos iki G vai. va
karo. Randasi gražioj vietoj
prieš
Marųuette Pi i ko.
3007 ir 3011 M est 71sl« Street
Mažas {mokėjimas
CHARLES P. Si ROMSKIS CO.
0021 So. M esteru Al e.
T<l. KEPublic 3713
Vakarais l’ROsoect 017G

ju**7
Double Testcd-Double Action

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Kreipkitės J mus, kurio norite plik
ti. greitui parduoti ii-m išmainyti
kų tiktai turite. Tuipgl statome nau
jus namus.
Priimsime Jūsų senų
namų j mainus. Taisome siaus na
mus.
Ap-ki.ulovinius voltu;
BAKGL.l.il MARUI EITE l'.tltkt
IK APYLINKĖJE
Mūriniai buiiRaloas, kainos nuo
$4500 ir aukščiau. G dūlio ial StibuO
ir aukščiau, 14 koltu'(Iečiai $11.50(1
Ir aukščiau. 7—10 Uotų $21,500 lr
aukščiuu
12—bizniai ų
namų
nuo
$4500 tr aukščiuu. 17 medinių ka
ndžių. Kainos nuo $27 00 lr aukš.
Ir namai gal.nia pirkti aut lengvų
lšmokejmų. Kreipkitės pas:

PARDAVIMU GAZOLINO STOTIES
BIZNIS
Parduosiu, išranduosiu ar Išmainy
siu gerai išdirbių — por 12 metų —
gazolino stotį. Randasi geroje vie
toje. Atsišaukite į:— 1Uo24 South
\v cnt north Avenue.

are sure to be
just what you want—
light, delicious and of
fine texture.

RADIO SERVICE
— REPAIRING —
Darbas Pilnai Garantuotas

NAMAI, I'AKMOK IK BIZNIAI

PARSIDUODA PIGIAI
2-jų fletų. po G kamb. niliriniš
namas.
G kambarių nauja rezidencija.
2-jų fletų, po 4 kamb. mūrinis
namas.
Mūrinis narnas, 3 fletai lr krau
tuvė.
Mūrinis namas, 2 fletai ir krau
tuvė.
šie visi namai randasi Marųuette
I’arke ir yra verti apžiūrėjimo, nes
kainos yra labai žemos.
J. VILIMAK, 6753 Ko. KiHkvvell Kt.
Tel. HEMIock 2323

REIKALINGI — B UITĮ<N DĖKIS
llt PORTERIS
Reikalingi du lietuviai dirbti užei
goje, vienas bartenderla ir vienas
porteris. Galės gyventi ant lietos.
Kreipkitės asmeniškai: 1544 South
Cicero Ai eime.
REIKALINGA PARDAVĖJA
KĖPY Iil.O.II.
Reikalinga prttyiusi pardavėja ke
pykloje. Pageidautina mokanti lie
tui iškai ir lenkiškai.
1719 Mest
47tli Street, Cliieago.

Po to karalius pakvietė
kvestorių pietų, po kurių išelido jį namo gausiai apdo
vanotą . . .

Stanley Gavcus

Gelbėdami gyvybę, dauge-

JUBILIEJAUS

PROGA

N. KANTER, Sav.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING R(M)M SETS — PAK
LOK SETS — KEDItOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — KEFRIGEKATORK — VIVASIIEKK —
MAN GELS _ STOVĖS.
*11 Natlonally Advertlited Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

DRAUGĄ

634-3 So. VVestern Avenue

MUTUAL LIQU0R CO.
4707 S. Halsted St.
T«4.

REPRESENTATIVE

Telefonas REPUBLIC 6051

BOULEVARD 0014

10 Savaičių Prenumerata Siūloma

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
ED LOGAN
HAVE MADe
ITACUST3M
TO VISIT THE
RMIS EVERY
YEAR SIHCE
Oi TUE.ft
FIRST
HONEVMOON
40 YEARS
AOO/

1854 W. 47th St.

Rusai-bolše vikai, įžengę į
Lietuvą, tučtuojau ėmė šei
STANLEY GAVCUS
mininkauti, it vilkai, įsisu
— Parduoda—
kę į gyvulių bandą, suimda
JUODŽEMĘ
mi nekaltus mokslo žmones, 1 bušelis — 25c; 5 buš. už
be jokios priežasties, kišo į
$1.0Q; 1Q buš. už $1.50
kalėjimus ir ten, be pasigai-' Perkrausimi Baldus, Vežioja AngltKreipkltės prie;
Įėjimo, moraliai ir fiziniai
kankino; kitus naktimis vežė į šaltąjį Sibirą be jokios UO So. Ridgeland Avenue
žinios apie jų likimą. Bolše Mcrth, III. Tel. Oak lamu 193-J-l
vikai pirmiausiai griebės iš-j
žudyti aukšto mokslo vyrus,
— tautos kilnuosius žiedus,
WHOLESALE
kurie su atsidėjimu dirbo'
LIQUOR
krašto kėlimo darbą; dva
ĮSTAIGA
siškius — Dievo ir Tėvynės
meilės skleidėjus, kurie sa-1
vęs išsižadėdami, aukojosi
Išvežiojome
po visų
žmonių gerovei. Manė, kuo
Chieago
met neliks Lietuvoje švie
suomenės, bus lengviau va
ryti komunizmo propagandą
HEUKITE
SENĄ
liaudyje.
LIETUVIŲ

U2 VIENĄ DOLERĮ

FAUSn.y.

MEISTAS

Kun. J. Prunskiui, tėvynės
ištikimam patrijotui — pa
darykime siurprizą — pri
pildydami Šv. Jurgio parap.
salę gausiu atsilankymu.
Tikietus iš anksto įsigy
kite.
Nevėžio Banga

CLASSIFIED

Šiai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
/
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliąms, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė.

Chieago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

3r>

Rez. Tel. VICTORY 2499

KL

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
* Chieago, III.
Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Trečiadienis, geg. 7 d., 1941“

nmm

Dovanota Pabėgusiam Iš Federalinio Kalėjimo
1925 metais Gary, Ind.,: kreipės į advokatą. Šis sufederaliniai agentai suėmė sisiekė su teisingumo deparVincenzo Chiolo, 22 m. amž., tamentu Washingtone.
Chicagon atvyko federaliuž dirbtinų 20 dolerinių
banknotų skleidimą. Federa niai agentai ir apklausinėjo
linis teismas jį nuteisė
4 Chiolo kaimynus ir pažįsta
metus kalėti. Jis uždarytas mus. Patyrė, kad Chiolo
Leavenvvorth, Kas., kalėji per 14 metų pavyzdingai gyme, iš kur netrukus pabė vena sukūręs šeimą.
Dabar jo advokatas
iš
go, atvyko į Chicagą ir čia
ramiai pavyzdingai gyveno. Washingtono gavo prezidenChiolo nebuvo
pilietis. | to Roosevelto pasirašytą doPraeitų metų pabaigą J. A. kumentą, kuriuo Chiolo pilValstybėse įvykdyta nepi-1 nai parduonuojamas.
Chiolo nusprendė be ati
liečiu surašinėjimas. Pirštų
nuospaudai jį tikrai galėjo dėliojimo išsiimti pirmuo
išduoti. Tad jis prieš laiką sius pilietybės popierius.

Groserninku
Kitą asistentą
paleido iš vietos sąjungos
Ryšium su tiriamais pa
pirkimais aborto
reikale suvažiavimas
Cook apskrities prokuroras
Courtney iš tarnybos atleido kitą savo asistentą —
kaltintoją Morris G. Mey
ers, kuris šį kartą serga ir
yra Švč. širdies sanatorijoj,
Milvvaukee, Wis.

Pirmasis prokuroro asi
stentas W. F. Crovvley atlan
kė Meyersą sanatorijoje ir
tenai jį apklausinėjo. Grįžęs
savo šefui pranešė, kad Mey
ers nedavęs aiškių atsaky
mų į statomus jam klausiĮmus. Tad Courtney ir nu
įsprendė Meyersą atleisti iš
užimamos vietos.

Patikrina drafto
boardų darbus

Chicagos policijos
rengiamos pramogos

Chicagon atvyko Illinoiso
karinės vyrų konskripcijos
direktorius Paul G Armstrong ir asmeniškai ėmėsi
patikrinti drafto boardų re
kordus. Pirmiausia direkto
rius tiria iškeltus kaltinimus
prieš drafto boardo No. 110,
kurio pirmininkas ir gydy
tojas kvotėjas pereitą savai
tę areštuoti. Kaltinami pa
pirkimų ėmimu.

Chicagos policijos organi
Meyers savo rėžtu
per
zacija Policemen’s Benevolent Association of Chicago telefoną laikraščių reporte
rengia pramogas tikslu fu riams pranešė, kad jis ne
kelti fondą, kurs naudoja turi jokio sąryšio su aborto
mas žuvusiųjų tarnyboje po organizuota gauja ir nieko
licininkų šeimų sušelpimui. nežino apie tariamus papir
Viena pramoga įvyks bir kimus. Sako, jei kas tvirti
želio 28 ir 29 dd. Comiskcy na priešingai, tas sąmonin
Parke, kita — liepos 6 a.' gai meluoja, arba nežino ką
Wrigley Field.
1 kalba.
Uniformuoti policininkai '
pardavinėja bilietus. Pilie
čiai prašomi pirkti siūlomus
Kasmetinės alyvų dienos
jiems bilietus. Policiją rei
kia remti. Ji yra visų pilie Chicagoj bus rytoj ir penk
čių sergėtoja ir saugotoja tadienį. žydinčios alyvos bus
paskleistos ligoninėse ir ki
tose viešosiose įstaigose.

Tas kas tai nauju reiškia "Maloniai
laukiame biliuli!’’ Ir mėgiainiįjai.i
cigaretui kas lai nauju pridėta,
kad daru naujus draugus,
taipgi!

National Association of
Retail Grocers* turės 44-ąjį
metinį suvažiavimą Palmer
House birželio 15-19 d.

Dienotvarkėje tarp dauge
lio kitų reikalų federal iniams autoritetams bus at
skleistas tikrasis grosernių
(valgomų produktų parduo
tuvių) stovis, kad padėti
autoritetams maisto kainų
kilimo priežastį ištirti. Mat,
Chicagoj federalinė “grand
jury” pradėjo apklausinėji
mus maisto pramonės prie
šaky esamus asmenis tikslu
susekti, ar jie nėra padarę
sąmokslo kelti maisto kai
nas ir, ar tuo būdu neper
žengę antitrustinio įstaty[ mo.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

N

Vl«l Old Geidi pai
jutų krautuvinlnliq
dabar yra NAUJI
Old Goldi. Tai
pat pažįstamai
pakelii.

UO PIRMO IKI PASKUTINIO, kožnas
dūmas naujo Old Gold suteikia tau naujo

malonumo! Kas tai naujo tapo pridėta — retas

importuotas tabakas išimtinio kvapsnio ir pat

Be to, suvažiavime spe
rauklaus skonio!
cialistai nurodys planus,
*NAUJA .. . praizinis ii Rytinio Viduržemio tabakai,
kaip groserninkams prisi
kurio smulkūs lopai iirdies pavidalo padaro qarsiqjq
rengti prie maisto paskir
Old Gold's sudėtį not dar malonesnę. Jo gausa dabar
brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina jums
stymo žmonėms. Nes gali
šiuos puikesnius Old Goids visai eilei metų.
ateiti laikas, kad kai kurių
maisto produktų vartojimas
Saalauil Amerikos Tabako prek«|ai—lilkOr, 1740
gali
būti
suvaržytas
ir
mai

Direktorius Armstrong sa
stas galės būt parduodahias ’
ko, kad drafto įstatymą per
tik turintiems specialinius------------------------------------------------------------------------------ '
žengiantieji boardų nariai,
autoritetų leidimus. Šalies
X Kaz- Kazdaila, bridge- biant motinas įvyks Gimi- X E. Ežerskienė, žinoma
jei bus pripažinti kaltais,
administracijos
viršūnėse P°rtietis, kurs prieš kiek lai mo Panelės šv. bažnyčioj,: Bridgeport draugijose veikė
gali būti nubausti kalėji
jau kalbama, kad Amerika i k° dirbtuvėj susižeidė ranką sekmadienį, gegužės 11 d., 9 ja, šiomis dienomis sunkiai
mu.
ir maistu turi vaduoti An ir iš to gavo kraujo užnuodi- vai. ryto. Kuopos prašomos susirgę. Išvežta į Šv. Kry
Visiems boardams įsaky
gliją taip, kad ir pati Ame- jimą, dar vis nepasveiksta , pranešti apskr. pirm. A. žiaus ligoninę.
ta pranešti direktoriui apie
Miręs Chicagoj turtuolis Į rika turėtų kiek nukentėti. ir randasi stropioj gydytojų Poškienei (Hemlock 2374)
X A. Parkauskas, vestpulturimus kokius neaiškumus
priežiūroj.
arba
67
kp.
pirm.
H.
Daumalfietig
, 3UnUiai dįrbtuvėj
M. R. Rothschild Labdarybių
savo rekorduose.
Statomų municijos fabri
norienei (Hemlock 08721,1 gužeigtag. Guli Roseland
įstaigoms paliko 420,000 dol.
kų Elwoode ir Kankak?e
X
Ladislovas
Esūnas,
žikiek
narių dalyvaus iš kiek- Community ligoninėj.
Iš to Vargšų Mažosioms Se
kontraktoriai praneša, kad
nomas vadas Pabaltijos Vai- vienos kuopos, kad būtų ži
serims Minneapoly tenka
X Detroit lietuviai nekan
netrukus bus reikalinga dau
qqq
stybių Draugijos veikime,noma, kokiam skaičiui gatriai laukia chicagiečių ar
šiomis dienomis pašauktas į minti pusryčius.
giau darbininkų, kada bus
’
J_______
tistų, kurie sekmadienį, ge
J. V. kariuomenę ir yra apsulaukta pakankamai statyX
Adelai
Patrick,
žinoTeismo pripažinti smurti bos medžiagos.
Namuose, 6657 S. State
gužės 11 d. išpildys šaunaus
sistojęs Camp Lee, Virginia.
ninkais ir nuteisti kalėti
mai
Brighton
Park
jaunimo
koncerto prOgramą Lietuvių
gt.,
kilusiam
gaisre
žuvo
Jo brolis Bernardas prieš
Jau šiandien kasdien dir
ir
moterų
tarpe
veikėjai
vessvetain
ėj.
nuo 1 iki 14 metų kreipės į ba apie 16,000 darbininkų. 8 metų berniukas
George
kiek laiko įstojo U. S. Air
tuvių varpai suskambės ge
parolių boardą Springfielde Reikia pastatyti 650 atski Hoffman.
X šiandie Šv. Stanislovo Corps ir yra labai geras Adgužės 10 d., 4 vai. popiet.
prašydami paroliavimo.
rų pastatų.
— vardadienis Stanislovų, miral Byrd prietelis. Jųjų
Dėl ilgo liežuvio nevienam
Jie dar nėra pradėję kalė
Ashland avė. ir 14 gat. kurių aplink mus labai daug tėvas turi labai įdomią “an- Nekalto Prasidėjimo P. Š.
bažnyčioj.
dantys išbirsta.
jimo termino. Tai Amalgaskersgatvy gatvėkaris susi randasi. Sveikinam kun. S. tiąue shop” Washingtone.
mated Meat Cutters and
daužė su žibaliniu sunkveži Petrauską, kun. S. Gaučą,
f
Butcher Workmen unijos Gauti leidimai tuoktis:
X Moterų Sąjungos Chic.
miu. Apie 1,500 galionų ga kun. S. Jonelį, kun. S. Vabiznio agentai, Joseph KopWalter Kubilius, Wilma zolino išsiliejo gatvėn.
apskr.
dvasinė puota pagerluckį, S. Gabaliauską, S.
ke ir Harry Hlavacek.
Wall, 25—18.
Piežą, S. Šimulį, kilnių dar
Jiedu nuteisti kalėti už
Bolesl,aw G. Stanek, Anna
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
Policija nusprendė eiti bų rėmėją West. Side biz
MA
OAITSI
sumušimą ir sužalojimą bu Koris, 23—19.
per namus ir turinčiuosius nierių St. Linauską ir visus
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJA
greit, leng
vais
Išmovusio savo unijos nario C.
Frank A. Pratapas, Eve- šunis priversti gauti “lais- kitus Stanislovus ir Stanis- į
Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
loėjlmaiA —
Mikolajčiko.
Programas
Amerikoje
—
; lyn Olsen, 21—22.
NFO 5 nu 20 METU.
| nius.”
lavas. Visiems sveikatos ir'
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
ilgiausių metų!
JFISEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.

Trumpai

Daugiau darbininku
municijos fabrikams

Nepradėję kalėti
siekia paleidimo

mu

Vedybos

IJIARGUTU

PASKOLA

“THAT LITTLE GAME”\ y\opU Xou
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ūke

Vincas Poplauskas, 1905
m. atvykęs iš Lietuvos ir
1912 m. pradėjęs dirbti McCormick dirbtuvėse, šiemet
atleistas į pensiją. Vincas
nežiūrint 70 m. amžiaus dar
gerai atrodo.
X

HE*5

Govh’ to

COHOOCT
A BKMO.

Kun. K. Bičkausko iš
Indiana Harbor, seserietė
Gražina Steinovaitė gavo
liūdnią žinią iš Lietuvos,
kad ten kovo mėnesį mirė
jos broliukas. Reiškiame už
uojautos.
X

Ona Skiriutė-Metrikienė
laikinai eina N. P. Šv. Pra
sidėjimo par. vargonininko
pareigas. Metrikienė gyveno
Brighton Parke, bet dabar
yra persikėlusi į Town of
Lake.

MUTUAL FEOERALSAVINGS
and LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202

W. CERMAK ROAD

Pan. Nek. Prasidė
jimo par. varg. J. Kudirka
serga. Jį truputį kankina
bronchitis ir kairiosios ran
kos sausgyslės gėla.

KITOMIS Dienomis 9:3(1 v. vak.
PENKTAI), ir ŠEŠTAI).

Tel.: CANAI. KSS7

WHFC-I45O kil.

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

Si 000,000.00

TURTAS
VIRS
~

’

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?)

lei Insurance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!

X

X šv.

A.

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijq
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
noNiriR BOCK WOQL
1. Sutaupysite 40% kūro;
CoaKaoA**
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
P
I
B
C0HWtt(r*CoMM«niMBBA
3. Padidina namų vertę;
S
jOlM SBbCmk Fl 4. Taupo namų šilumą;
Ha
4Sua m R 5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
ibmui rmatiho babm

iO

m

m

G*c

DR. PETRAS
Vn.ElAIS,
AUtovia

NtArv BonRMMjfnuiA
Mammvy Concttmt.lt*.

Apskaičiavimai

Dykai l

Parlipti une P.H.A. PoAkoltnlmaa

ar UmokAJImna.

The Prudential Ins.
Co. of America
OFF1CF •

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-1H20
Home Office: New»rlc, M. 1.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

I.AFayette 0771

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

WarehonM: 0401 So. Stony Island Ava, tat.

