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NEGRAI ŽYDAI
Žydų laikraštis “Ameri

can Hebrew” praneša apie 
negrus žydus. Jų yra apie 
500 New Yorko mieste. Te
nai jie turi savo maldnamį 
(sinagogą), turi juodukus 
rabinus. Turi fraternalinę 
draugiją vardu “Royal Or
der of Ethiopian Jews”, taip 
pat nuosavus kapus. Mald
namį išlaiko dešimtinės sis
tema. Kiekvienas narys duo 
da iš savo pajamų dešimtąją 
dalį. Kaip visi negrai, taip 
ir šie negrai žydai vargingai 
gyvena. Prie maldnamio yra 
vaikams mokykla. Turi ir au 
kštesniuosius kursus. Baigu
sieji šiuos kursus siunčiami 
misionieriauti tarp negrų. 
Jie griežtai laikosi senovės 
žydų įstatymo kas link mai
sto ir ritualo.

Rudolf Hessas Anglijoje
Hull už laivų 
davimą anglams
VVASHINGTONAS, gegužės 

12 d. — Sekr. Cordell Hull 
šiandie pasisakė prieš bet 
kokius suvaržymus paraudo 
jimui suimtųjų svetimšalių 
laivų, bet administracijos 
opozicija atnaujino savo rei 
kalavimus, kad būtų pakeis
ta įstatymo projektas, kad 
būtų galima sulaikyti laivų 
tiesioginį perdavimą Angli
jai.

Savo laiške senato preky
binei komisijai sekr. Hull 
pareiškia, jog “valstybės de 
partamentas mano, jog būtų 
neparanku sudaryti suvar
žančias provizijas projek 
tuojamam įstatyme”.

Bombos parlamente ORLAIVIU 
PABĖGO IŠ 
VOKIETIJOS
LONDONAS, gegužės 12 d. 

— Patikimi šaltiniai prane 
ša, jog Rudolfas Hess, nu
jausdamas patekęs Hitlerio 
nemalonėn orlaiviu atvyko 
Londonan, kur šiuo metu lai
komas policijos priežiūroj.

Vėliausieji pranešimai sa
ko, jog Rudolfo Hesso orlai
vis sudužo netoli Glasgouo, 
Anglijoje. Hessas esąs tuo 

1 tarpu ligoninėje.

Darlanas pasirašė 
ekonomini paktą

VICHY, gegužės 12 d. - 
Šiandie pranešama, jog Praa 
cūzijos vicepremjeras adm 
Darlan konferavo su vienu 
svarbiausiųjų Vokietijos as 
menybe. Konferencijose ap
tarta bendrieji Prancūzijos 
Vokietijos santykiai.

Tikimasi, jog šiandie Dar
lanas grįš į Vichy pasitari
mams su Petainu, kuris po 
šešių dienų, atostogų grįžo į 
Vichy.

Paryžiuje Darlanas pasira 
šė Prancūzijos-Vokietijo3 
ekonominę sutartį su Vokie
tijos pasiuntiniu Paryžiuje 
Otto Abetz.

Apie tolimesnes Darlanc. 
keliones ir konferencijas oi: 
cialiai nieko nesakoma,

BERLYNAS, gegužės 12 d. 
— Šiandie oficialiai praneša 
ma, jog Rudolfas Hess, vie 
nas artimųjų Hitlerio žmo
nių, dingęs ir manoma jį žu 
vus. i - $

Hessas, kuriam buvo pas
kirta užimti Hitlerio vietą, 
jei Hitleris žūtų ir taip pat 
žūtų Goeringas, neatsižvelg
damas į Hitlerio įsakymą 
kažkur orlaiviu išskrido per

i x- Ann -7 ' eitą šeštadienį ir negrįžo. ..
tiktų trys Europos diktato-, aPsuPti 38,000 italų kariuo

menės Amba Ala j i tvirtovė- Proto liga 
je, kuri yra 9,000 pėdų auka- Oficialus nacių praneši 
tumoje, užėmė šalimais esa
mą Gumsa tvirtovę.

Šiaurinės Afrikos fronte 
anglai suėmę prie Tobruko'

'"Prausrao" Acme telephoto) 
Anglijos parlamento žemesniųjų rūmų salė (House of Common s) Londone. Pranešta, 

kad nacių lakūnų bombomis sugriauta ir iki atstatysiant posėdžiams netinkama.
Kitoj kategorijoj

Bet koks suvaržymas, pa 
sak Hull, perkeltų paimtuo
sius laivus “kiton kategori
jon, negu bet kurie kiti lai- • VICHY, — Diplomatiniai
vai, priklausą Amerikai”. j MASKVA, gegužės 12 d.-- sluogsniai praneša, jog labai KAIRO, gegužės 12 d 

Jie mena, kad baltaodžiams j Laivyno komisijos pirmi- i Oficialioji Rusijos žinių galima, kad netrukus susi- Anglų kariuomenė, baigianti 
žydams ponams negrai ver- ninkas Emory S. Land irgi I agentūra praneša,- jogRusi-

jos vyriausybė sudarė diplo 
matinius santykius su Irako 
vyriausybe.

Pasak agentūros, Rusija 
pripažinusi Iraka po to, kai raa z* ■ ■ ■ ■ ■ /» w a bj'ma a

trisdešimt du ašies karei
vius ir padarė priešui kito-

ralienės sūnus. Kaip žinoma sius Vokietijos ir Italijos kalavimo, kad Rusija kartu je. Generalinio štabo virši nuostolių netikėtoj ata
_ ___ ij____ tt.ii- laimio nrinoTintn ir* Vitaa aroSn ninbu <wa

JŲ KILMĖ
Niekas nežino, kaip šie ne

grai yra virtę žydais. Kai 
kas spėja, kad ši sekta iški
lo negrų vergovės laikais.

Rusija pripažino
prancūzų Iraka

'I

Įžinių Santrauka Apsupo 38,000 
italų Etiopijoj

. . - • - - -
gaudami virtę žydais. Iš jų pasisakė už įstatymą be jo 
gimę vaikai paduoti apipiau-jkių suvaržymų, 
stymo apeigai. Kiti vėl me- Kar0 -ygis 
na, kad sekta iškilusi iš mai '
šytų santuokų. Tačiau sen. Clark pareiš-
' Patys juodukai žydai save kė patieksiąs pasiūlymą, ku-
vadina Meneliks ainiais. Me ri anksčiau atmetė atstovų _xQ- _vi.wi— • « j u." x j A * Irako vyriausybe atsisakiusi i _ _ wnelikas gi yra buvęs kara- rūmai, kad butų draudžiama j _ . co padare žymesnių pakeiti
liaus Saliamono ir gebos k a- Parleisti Anglijai suimtuo- savo Pirmiau pareiskto rei- Ispanijos karo vadovybė

riai: Rusijos Stalinas, Vo
kietijos Hitleris ir Italijos 
Mussolini.

MADRIDAS. — Gen. Fran-

pripažintų ir kitas arabų 
valstybes.

Diplomatinių santykių su

ninku paskirta gen. Carios 
Asensio Oabanillas.

Hamburgas,
Bremenas
Griuvėsiuose

LONDONAS, gegužės 12 
d. — Anglijos lakūnai, atsi
lygindami vokiečiams už 
parlamento rūmų, Westmin3 
terio, Britų muziejaus ir ki
tų istorinių Londono pasta
tų bombardavimą, pravedė 
sustiprintas atakas ant 
svarbiausiųjų Vokietijos su- 
bmarinų bazių, Bremeno ir 
Hamburgo.

Oficialieji sluogsniai pa
reiškia, jog po šių atakų uo
stų plačiausios apylinkės 
skendo gaisruose.

Aviacijos ministerijos pra 
nešimu, daugiausia nukentė
jęs Hamburgas, kuriame 
sunaikinta svarbiausios uos
to vietos.
Sunaikinta dirbtuvės

Daugiausia dėmesio, pa
sak britų, buvo kreipiama į 
Blohm ir Voss laivų dirbtu
ves, kur statomi didieji Vo
kietijos laivai. .

Tuo pačiu Laiku Anglijoje 
britų lakūnai turėjo kovoti 
su vokiečių bombanešiais, 
kurių, sakoma, pašauta aš
tuoni.

Hamburgą, britų pareiški 
mu, atakavo šimto orlaivių 
grupė.

Šiose nakties atakose, ku
riose apmėtyta bombomis 
Emdenas, Rotterdamas, Ij- 
muiden ir kitos vietos, žuvo 
keturi anglų bombanešiai 
Anglija mažai paliesta

Vakar naktį ir šį rytą vo
kiečių bombanešiai pravedė 
visoje Anglijoje plačias, bet 
silpnas atakas, Vyriausybė 
praneša, jog nuostolių ir gy
vybės aukų nesitikima dide
lių.

mas duoda suprasti, jog 
Hessas protiniai nesveika- 
vęs.

“šeštadienį 6 v. po pietų 
Rudolfas Hess išvyko orlai
viu į Augsburgą ir dar ne
grįžo.

“Apgailėtina, jog paliktas 
laiškas duoda suprasti proti 
nį pakrikimą.

“Herr Hitler tuojau įsakė 
suareštuoti Hesso adjutan- 

_' tus, kurie žinojo ir nesulai-

Etiopijos valdovas Haile Se- laivus.
lassie savo aini ją išveda iž Sen. Vanderberg pabrėžė,
Meneliko. Dėl to negrai žy jog j»s palaikysiąs įstatymą 
dai didelėje pagarboje laiko sen. Clark priedu, nes ki gu
Haile SeLassie, žinomą bar- ; taip butų “karo provokaci- J .
barą ir vergų magnatą, ku- ja » jei neutrali valstybė au- ° vyriausy e pasiu įusi nuo|jkoje San Francisco BayL ]h Nuostoliu didumas re ar nepranešė apie He3so

imtu vienos kariauiančiu 40 metais per savo ministerį I tonų. .Nuostolių aiaumas.nc- .nam britai atsteige sostą vienos Kariaujančių e laivu dirbtuvių AFL ir OIOl______ x___  ! nusistatvma skristi

SAN FRANCISCO. — Vie-

Sollum dalyje anglai sako 
si suėmę vieną ašies tanką.

Suezo kanalo zonoje ašies 
lakūnai pravedė naujas ata
kas, kuriose padaryta nuos

valstybių laivus ir perduotų Turkijai, 
kitai.

Etiopijoje.
•

HOOVERIS PRABILO
Buvusio prezidento II.

Hooverio kalba sekmadienio 
vakarą didelį įspūdį sukėlė 
visoj šaly. Jis pirmą kartą 
reiškė viešai savo nuomonę 
apie karą. Kai kas kalba,
kad J. A. Valstybės jau įsi-, sav0 j8ikisimu karan j 
vėlusios į karą. Hooveris pa valstybės dar labiau

Šiuo laiku pradeda paaiš- T . . 
keti, jog suimtieji laivai ga kaukiama Sensa- 
li būti panaudoti gabenimui Roosevelto
prekių anglams kovų zonose.

tra, savo įsikišimu karan ne 
pajėgs nugalėti Vokietijos, 
o tik prailgins karą. Trečia,

kalbos

laivų dirbtuvių AFL ir CIO j pranešama 
1,900 darbininkų paskelbė 
streiką, šiose dirbtuvėse vy Argentinos, U. S.
riausybės užsakymai siekia n i , *•Paktas ruošiama
8500,000,000.

BUENO AIRES, gegužės 
• 12 d. — Patikimi šaltiniai

VVASHINGTONAS. — Se- praneša, jog šiomis dienomis

nusistatymą 
ĮFuehrerio įsakymą.

prieš

reiškė, kad taip nėra. J. A 
Valstybės nenutraukusios di 
plomatinių santykių su na-

“Esamomis aplinkybėmis 
reikia tikėti, jog Hessas 
kur nors užsimušė”.
Artimas Hitlerio draugas

Hessas su Hitleriu kartu 
buvo nuo pat nacionalsocia
listinio judėjimo, pradžios, 
t. y. nuo 1921 metų Municho 
putšo.

Po Municho putšo Hessas

baigiamas paruošti plataus 
masto Jungtinių Valstybių- 
Argentinos paktas. Įtakin
gas laikraštis La Prensa ra
šo, jog paktas jau esąs pa kartu su Hitleriu sėdėjo ka-

nato komisija šiandie 11 bal 
sų prieš 4 priėmė įstatymą, 
kuriuo vyriausybė įgalinama 
perimti svetimšalius laivus

WASHINGTONAS, gegužei 
A. 12 d. — šiomis dienomip 

pa Prezidentas Rooseveltas
esąs daugiausia susirūpinęs i Amerikos o#»tuo«. 

Anot jo, jei šalies vyriau- kaip padidinti karo reikme 
sybė pakils karan be karo pa

kenks pačiai Anglijai.

cių Vokietija. Tad nėra tarp skelbimo tu0 būdu jį 9uar. 
šių saliu nė karo. Bet to, ka jdys Saliea gyventojy vieny
ras negali būti pradėtas be 
kongreso sutikimo. Kongre
sas gi neautorizavo vyriau-

sukelsbę, sugriaus laisvę, 
sunkų gyvenimą.

Į Hitlerio okupuotą Euro
pą negali įsiveržti nei Angli

nų gamyba ir panaudojimu 
Amerikos laivyno, kad būtų 
užtikrinta reikmenų prista
tymas Anglijon.

Tuo klausymu Preziden-

NEW YORKAS. — Vakar 
nakties kalboje buvęs prezi 
dentas Hooveris pareiškė, 
jog Amerika nėra pasirengu

tas, sakoma, rengiasi pasak} si karui, bet ragino, kad gin
jos, nei kitos kurios salies ti kalbą radiO| kurioje 1 klavimosi produkcija būtų
gausinga kariuomenė. Paga 
liau J. A. Valstybės turi dar 

| nuolatos stebėti japonų žy- 
i gius.

jis patieksiąs kai kam 
sensacingų pareiškimų.

net paspartinta.

ruoštas ir po kelių dienų 
bus pasirašytas.

Kaip greitai paktas bus
pasirašyta, aiškiai nežino- Kampf”.

Įėjime Landsberg tvirtovėje, 
kur jis padėjo Hitleriui para 
šyti garsiąją knygą “Mein

ma, bet žinoma, jog pirmieji 
tuo reikalu pasitarimai da-

Šiuo metu Hessas yra 47 
metų. Vedęs 1927 metais ii

vę gerų vaisių ir galima ti- ' 1937 metais susilaukė sū- 
kėtis, jog toks paktas atei naus. 
tyje bus sudarytas.

sybės įsikišti karan. Jei vy
riausybė kišis karan be kon
greso atsiklausimo, ji bus 
už tai atsakinga ne tik kon
gresui, bet ir gyventojams.

Buvęs prezidentas yra nuo 
monės, kad J. A. Valstybės
gali vaduoti Angliją, bet ne “
turi kištis į karą aktualiai 1 Dalinai debesuota ir 
Viena, kad J. A. Valstybės čiau. Pietų vėjai, 
nepasiruošusios karan, o pa-( Saulė teka 5:31 vai., saulė 
siruošti ims daug laiko, An leidžiasi 8:01 vai.

šil

Visuomenės susidomėji
mas Prezidento kalba labai 
plačiai jaučiamas, nes, kai 
kurių sluogsnių manymu, 
nuo tos kalbos dalinai galin 
ti priklausyti Amerikos atei 
tis.

I
ADDIS ABABA. — Haille 

Selassie pareiškė, jog nuo 
šio laiko anglų kariuomenė 
galės persikelti į kitus fron
tus. Etiopai patys baigs su
vesti sąskaitas su italais.

Naciai užėmė
Melos salą
BERLYNAS, gegužės 12 d. 

—- Autoritetingi Vokietijos

rę nuo Kretos salos.
Melos yra dvyliktoji eala

Graikijos Cyklados salų gru 
pėje, kurias iki šiol italai ii 
vokiečiai jau užėmė.

Salą užimant, pasak vo- 
užšaltiniai šiandie praneša, jog kiečių, netikėtai buvo 

Vokietijos kariuomenė ūžė- klupta 218 anglų ir 200 Kre 
mė Graikijos salą Melos, ku tos kareivių, kurie paimti b< 
ri yra apie 75 mylias į šiau- laisvėn.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
kolekcijas. Be pastovių švei 
tadienio pamaldų, net ir šio 

■ rr/* • i kiomis dienomis/ ruošia gaDon Kišolai kovoja su malūnais. - Gyvenimo »a dažnai atskiras Pamai
j n i Ml T-l a ■ Ii^a • 1 das lietuviams: Marijos mėdrauges paieškojimai. - Tuksiančiai lietuvių nesyje Ražančiaus mėnesy 
neturi nei vienos bažnyčios. - Prarijo mokyki?! V™
su suolais ir knygynu. - Marijonai laiko
pamaldas keturiuose miestuose. - Lietuviu 
sodyba "Ateitis". - Jau stato bažnyčią. - 
Mokykla vienuolyno patalpose. - Amerikos 
lietuviu paminklas Argentinoje.

Iš Lietuvių Gyvenimo Argentinoje

Argentinos lietuvių veik
la ligi šiol dažnai pasireikš
davo neigiamais bruožais: 
tai jie kėlė rietenas su Lie-

Širdį, Gyvojo Ražančiaus pi 
maldumą ir kitus. Šventadie 
niais jie turi regulariai lie 
tuviškas pamaldas keturiuo 
se miestuose: Buenos Airei 
— šv. Jono Evangelisto baž 
nyčioje, Valentin Alsina — 
laikinoj bažnyčioj prie ma 
rijonų vienuolyno, Berisso — 
parapijinėj Šv. Marijos 
Krikščionių Pagalbos baž 
nyčioj (kas antrą sekmadie 
nį), ir (nuo bai. 16, 1941)

tos mokyklos išlaikyti, ir 
atsisako nuo vilties ją įsi
kurti ateityje. Ar reikia di
desnio vadovaujančių sluogs 

tuvos valstybės atstovais, nių proto ir dvasios menku-1 mieste Montevideo, Urugva-
tai triukšmavo po dirbtuves, mo įrodymų! ! jaus respublikoje, šventa-
tai gelbėjo propaganda pini- Rad ne šiaurSs Amerikos dienių popiečiais. įvedė miš- 
gaiš ir žmonėmis Ispanijos lietuvlai kurie sav0 kaštais Parus' gavėnios laiku -
komunistams smaugti to atsiuntž Argentinon lietuvių Kristau? Kančios raudas, ir
krašto katalikus, tai s«te-’kuni miaiJonierlų, tai Ar. '
”.ati^"_d.T.iŠk.iJ°S_ gentines lietuviai neturėtų

nei lietuviškų pamaldų, ir 
tokiu būdu paskubintų mū
sų išeivijos ištautėjimą. Bet

mu laikraščiuose ir pieme- 
niškiausiu būdu niekinimu 
tikinčiųjų jausmų šlykščiais
teatriniais vaidinimais jie kaj ,ietuvių mokyk.: ruošti visą eilę pamokinan-
(lyg don Kišotas prieš ma- u „„ mažas nuošimtia mū.|«« moralių dramatinių vai-
lūnus) kėsinosi prieš Dievą 
ir Jo Bažnyčią. Sroviniai 
santykiai taip čia buvo siau
ri, kad net metinės Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuves nebūdavo ga
limybės bendrai švęsti. Lie
tuvių laikraščių vedėjai a- 
pie laikraštinę etiką tartum 
būtų nei negirdėję, tiek daug 
juose būdavo koliojimų, ne
tolerantiškumo kitokių įsi
tikinimų, purvino vieni kitų

sų išeivių tenaudojosi, taip 
dabar ir lietuviškas pamal-

komunistai, užgrobus ru- bus iškalbingas Amerikos 
sams Lietuvą, atsimetė nuo lietuvių broliškos meilės pa- 
tautos kamieno ir nuėjo pas- minklas. Sykiu su bažnyčia 
kui Maskvą, tačiau lietuvių yra statomas namas vienuo- 
visuomenė pasiliko savo tė- liams kunigams gyventi. Pir

apylinkė ispanų kalboje yra 
vadinama Vilią Porvenir. j 
lietuviškai reiškia Sodyba 
Ateitis.

Tie pasiryžėliai, kurie tū
vynei ištikima, solidariai masis vienuolyno gyvenimas rėjo drąsos savo vadais pa- 
pasmerkė rusų smurtą, su- laikinai būsiąs pavestas mo- sitikėti, ir pirmieji įsigijo 
darė bendrą frontą prieš o- kyklos reikalams. Taigi, grei nejudinamą nuosavybę lie- 
kupantus sukurdami Lietu- tu laiku bus atlikta keletas tuvių kultūriniame centre 
vai Išlaisvinti Centrą, per labai svarbių vietos lietuvių1 yra verti viešo pripažinimo.

Jų vardai bus pažymėti Ar
gentinos lietuvii; istorijoje. 
Štai jie:’

Litten to

PALANDEGH’S
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WH1P
, 1480 tilocyclea

(First Station on Your Dial) j 

Featuring a program of 
Yugoslav Folk Music

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ ’ ’(Nukelta į 5 pusi.)

kurį suruošė keletą labai uždavinių, apie kuriuos čio- 
3ekmingų parengimų, išleido nai daugelį metų tiek sie- 
literatūros apie rusų okupą- lotasi.
vimą Lietuvos, įdėjo žinių 
į vietos dienraščius apie ko-Į Sodyba Ateitis

mumstų sauvalę Lietuvoje, į Buenos Aires priemiesty- AMER1K0S LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
išgavo Argentinos valdžios Je Avellaneda jau nuo se- ___________________ __________ __________
pasmerkimą rusų okupacijos niai tirštai gyvena lietuviai. Res 6958 8o. Tai™.n Ave.
Lietuvos, pasiuntė lietuvių i Dabar kuomet čionai kuria- , RbS- Tel. OROvehill 0617
. . ,. i. . .. I i Office tel. HEMIock 4848delegaciją prie Argentinos si lietuvių centrinės įstai- 
prezidento Lietuvos laisvės gos: bažnyčia, mokykla, sa
reikalais ir t.t.

Džiugu pažymėti, kad Ar
gentinos lietuviai pagaliau, 
vadovaujant tėvams marijo
nams, griebėsi vykinti patį 
didįjį, milžinišką vietos iš
eivijos reikalą — įkurti lie-

bendrą Kryžiaus Kelių ėji
mą. — Nuo seniau čia įkur
toms jaunimo ir moterų ka-i 
talikiškoms draugijoms gel-ituvių kultūrini centr»- T“®
bėjp išvystyti veiklą/ su- tikslu sPaL 26 d' 1940 pasi' 

rašyta sutartis, o gruod. 26 
d. 1940 perimtas didelis

j. . j v. i • i sklypas žemės, čiela kvadradinimų ir dorinančių paskai- .
tų. Rusijai užgrobus Lietu- 

prie įkūrimo, 
išlaisvinti centro.

vą prisidėjodas disorganizuota, apatiš-, .. ... ............... , ., ; Lietuvaika lietuvių išeivija neskait- w .
.. • • , , ■ i • • Net vaikučius subūrė i drau-lmgai ir labai neregulanai ... , .
1 i. i. ą. i.- • v • gijelę, ir įtraukė i scenos lanko. Mat, tautinio bei re- b .

Ilginio idealo vietos lietu- *r muzikos meną. 
viuose maža tereiškiasi, net Tenka pastebėti, kad paš
tuose, kurie save vadina tarais laikais Argentinos lie 

tuvių santykiai, nepaisant“karštais lietuviais”.
Vis gi gyvenimas nestovi skaudžių įvykių tėvynėje, i- 

vietoje nei Argentinos žemo- švelnėti. Asmeniški už- 
privatinio gyvenimo viešu*! se lygumose. Jau virš dvide- sipuldinejimai jau daug re-
mon kėlimo, šlykščių skel- šimts met^ Praėi° kaiP čia tesnJ Įvykiai- Jaučiama, kad 
bimų, paieškojimų “gyveni- buvo atvykęs iš Jungtinių PaP^te didesnes tolerancijos 
mo draugės”, pritarimo su Valstybių Amerikos kunigas ir konstruktyves jėgos bu 

Jonas Švagždys. Nepaisantsiporavusiems be šliūbo ir 
t.t. Tame sūkuryje pagie
žos, palaidumo ir bedievy
bės — nestebėtina, kad toks 
didelis lietuvių nuošimtis 
patekdavo į bepročių namus,

rimosi era. Tiesa, mūsiškiai

tarp gatvių Brasil-Mendoza 
Paraguay-Rioja Buenos Ai
res priemiestyje Avellaneda. 
Daugiau kaip pusė tos že
mės palikta statybai patal
pų lietuvių visuomeniniams 
reikalams: bažnyčiai, mo
kyklai, salei ir sporto aikš
tei. Bažnyčios statyba jau 
pradėta. Tai bus didingas, 
tvirtų raudonų plytų, roma
niško stiliaus pastatas, su 
imponuojančiu bokštu. Sta
tybai galimybę davę Š. A- 
merikos lietuviai, liuosnorė- 
mis aukomis per kun. Ja
kaitį ir kitus marijonus. Tai

savo didelių norų tautie
čiams pagelbėti, jis čia te
išbuvo keletą mėnesių. Ne
išlaikė nei vienas ir iš Lie
tuvos atsiųstasis kunigas. 
Taip kaip prie savo mokyk-

——

KNYGOSI KNYGOS1

ar sau galą pasidarydavo. | los, taip ir prie savo bažny- 
Nors Argentinos lietuviai čios išlaikymo argentinie-

kūrė draugijų draugijas ir 
klubus, bet jokio pastovaus 
lietuvių kultūrą keliančios

čiai dar nebuvo išaugę: ir 
lietuvių kunigų išlaikymą 
Argentinoje keletą metų fi-

lė ir sporto aikštė, tai juo 
labiau lietuviai čionai ėmė 
pirktis nejudinamų nuosa
vybių. Likusią šalia visuo
meninių pastatų žemę gr.abs- 
tyte išgraibstė vien lietu
viai, sudarydami lietuvių 24 
šeimų naujokyną. Visa ta

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yarda 3089

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

\'uc 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namq tel. PROspeet 1930 

Tel. YARdz 5921.
Res.: KENwond 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tet OANal 6122

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

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

6631 S. Callfomia Ave. 
Telefonas REPubiic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 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. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI

įstaigos, nei jokio jungian- nansavo Lietuva per Drau- 
čio centro neįsteigė, jei ne- 8U4 Užsienio Lietuviams 
skaityti porą handymų iš- Remti. Skurdus vietos lietu- 
laikyti lietuviškus išsigert- vių gyvenimas, o dar labiau 
mo ir pasišokimo centrus, j W j U pakrikimas, neturėji- 
Llgi šiol lietuviai argenti- mas stiprių katalikiškų drau 
niečiai neturėjo: nei savos gijų. nei ryžtingų vadų, truk 
bažnyčios, nei mokyklos, net dė įgyvendinti didesnio už- 
nei vienos savo salės. Ko- simojimo kultūrinę pasišven

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu vlaam gy
venimui. Saugokit jaa leisdami 
lieksamlnuotl Jas modernUklausla 
metodą, kuria regSJlmo mokslas 

gali suteikti.
S3 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, knrie pašalina 
visų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 9:00 a m. lkl S.30 p. m. 
Tre& lr kett: 3:00 a. m. lkl 

7:10 p. m.

---------------- -- -----------------

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cennak Road 

Ofiao UL OANal $346 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Rea Tri.: HEMIock >1*0

Tai. YARdz 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

liai Lietuvos vyriausybė čia 
siuntė mokytojus ir apmo
kėjo visas mokyklos išlaiky-

TeL YARdz 8146
VALANDOS: Nuo 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 Šo. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 0:30 — 8:30 vakare
, ir pagal sutarti

Ofiao TeL: Rartd. TaL:
VIRginia 1888 PROspeet 3634

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad, lr Rektnad. tik susite rius.

timo veiklą.
Kovo 1, 1939, į Argentiną 

atvyko šiaurės Amerikos 
mo išlaidas, nuo mokyklos kunigai vienuoliai marijo-
nuomos ligi mokinių užkan- nai. Nuo jų darbuotės pra- 
džio ir piešelių, tol čia. gy- džios galima skaityti kaip 
vavo mokykla: bet vos tik įp naują peri jodą Argenti- 
kacapai užgrobė Lietuvą, ir nos lietuvių istorijoje. Nors 
sustojo tėvynės siunčiamoji suėjo du metai kaip jie dar- 
pagalba, tai mokykla dingo buojasi Argentinos lietu 
kaip ir nebuvus, su visais viams, bet jie veikia taip 
mokyklos suolais, mokslo ramiai, kad apie juos maža 
vadovėliais, knygynu ir vi- girdėti. Į ginčus jie nesiki
šu kitu mokyklos invento- džia. Spaudoje nefigūruoja, 
riumi. Sukeltasis mokyklos Bet nuo viešaus veikimo ne- 
statymui poros tūkstančių atsisako ir neatsilieka. Pa- 
fondas ir tas sunaikintas, maldų, tai jie nepavydi. Vos 
lyg įrodymui kad argenti tik atvyko, tuoj suruošė mi
ninčiai nepajėgia nei įsteig- sijas ir kas metai duoda re-

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

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

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

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

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

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

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

EtLfeRASčIAI
SU BALTU NUOMETU — J. AūgustaitytS-Vaičiūnienė,

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

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

J. Šlapelis, 90 pusi ............................*...............................50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi..............................85
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi...................................... 85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

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

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

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

18 MENESIŲ ISSIMOKETI
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.—- —

*•
DR. S. J . GLORIOSO

vsu ’’ >H i

OPTOMETKIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South Western Avenue 

Telephone — SEEIey 0970 
MELROSE PARK:

5 Broadvvay
Telephone — Melroee Park 99SJ

Telefofnas; HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos: ,
Popiet — nuo 1 lkl 8! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomia pagal sutartj

Telefonas CAN&l 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sntartį.
Res. telefonas SEEIey 0434,

Tel.L Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniai*, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARdz 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ šeštadieniais.__________

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

(2-tros lnbob)
TeL MIDway 2880 Obicago. IR

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspeet 6737

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

Tel. YARdz 0994 
Rei. UL PLAza 8200

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėliomis nqo 10 iki 12 vai, dieną

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

Ošiu BkornpsUs
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LIETUVOS PREKIŲ SIUNTIMAS SUSILYGINO 
SU "BROLIŠKOMIS RESPUBLIKOMIS"

Vinys iš Kauno i Panevėžį eina mėnesį. 
Mariampolė nesulaukia kibiru išsiusiu 
sausio mėnesį. - Ant keliu dingę vagonai.

— “Tiesa” paskelbė savo būtų gaunamos laiku. Daug 
korespondento Vilniuje A. rečiau girdėti atvirkščiai. Ir 
Maginsko straipsnį apie ge- XVIII VKP (b) konferenci-
ležinkelio transporto trūku
mus. Norėdamas patirti a- 
pie padėtį iš pirmų šaltinių,

ja konstatavo, kad “trans
porto darbe taip pat yra 
rimtų trūkumų... Eilė gele-

korespondentas nuėjęs pas žinkelių menkai atlieka svar 
patį “tovarišč” Lochmatovą, | biausių krovinių pergabeni- 
kuris paskirtas “laisvosios” j mą kaip reikiant neorgani- 
Lietuvos geležinkelių virši- zavo keleivinių judėjimo ir 
ninku. Toliau seka toks ap- nelikvidavo traukinių vėla-
rasymas:

“Susitikimas buvo nejau
kus, nes drg. Lochmatovas 
buvo nepatenkintas tuo, 
“Tiesos” vienu įžanginiu

vimosi”. (Rezoliucija dėl 
drg. Malenkovo pranešimo).

Štai eilė faktų, patvirti
nančių, kad ta XVIII VKP 
(b) konferencijos rezoliuci-

straipsniu, skirtu transpor-Į jos ištrauka pilnai liečia
to reikalams. Bet kada bu
vo paminėta pora blogų fak
tų, drg. Lochmotovas atkir
to:

— Ką, jūs manot, kad ge
ležinkelio transportas yra 
vežikas ar autobusas? Tai 
sudėtinga mašina!

— Teisinga, kad tai sudė
tinga mašina, teisinga, kad 
yra ir rimtų sunkumų, bet 
kas daroma tiems sunku
mams pašalinti?.

Į tą klausimą drg. Loch
matovas neatsako.

Kaip matome, “tovarišč”
Lochmatov, per kelis mėne
sius sugriovęs visą geležin
kelių transportą, jaučiasi o- 
kupuotoje Lietuvoje kaip 
tarp negrų. Kaip “Tiesa” 
galėjo drįsti pakritikuoti jį,
Kudlių, atvažiavusį į “atsi
likusią” Lietuvą iš “aukš
tos kultūros” Maskolijos!
Bet reikia pasakyti, kad 
Lochmatov iki tam tikro 
laipsnio yra visiškai teisūs: 
juk ta pati “Tiesa” nuolat 
kartoja, kad reikia pasivy
ti “pažangiąsias broliškąsias 
respublikas”! Tad Lochma- gauta tik 6. 
tov Lietuvą ir traktuoja, 
kaip čeremisus, mordvinus 
ir panašius puslaukinius...

Dabar iš tos pačios “Tie
sos” pailiustruokime, kaip 
Lochmatovo “tvarkomi” Lie

LTSR geležinkelius:
— Sausio 23 d. iš Jonavos

išsiųsta degtukų. Kroviniai 
atvyko vasario 18 d. Užtru
ko 26 dienas.

— Sausio 31 d. iš Kauno

ŠIE ŽYMIEJI ASMENYS DALYVAUS “AŠ ESU AMERIKIETIS ’’ DIENOS IŠKILMĖSE GEGUŽES IK D., SOLD1ER FIELDE

GOYERNOR GREEN. 1V1LLIAM S. KNUDSEN MAYOR KELLY. SUZANNA FOSTER. PAUL WHITEMAN. JOHN BOLEf

Baudžiauninku
Dokumentas

Brangiai Motinai 
Tėvynėje

Subolševikintosios Lietu- ’ Ir lyg per miglą, matau 
vos darbininkai jau ir for- Tave, palinkusią ant mano 
maliai yra prirakinti prie lopšio; girdžiu lyg tolimą, 
savo darbo vietų. Būtent, bet mielą Tavo balso šaukr-

į Panevėžį buvo pakrauta komisarų tarybos pirminin- mą
vinių, kroviniai gauti vasa 
rio 25 d.

— Iš Kauno į Marijampolę 
(valstybinei prekybai) pra
eitų metų gruodžio mėn. 21 
d. buvo išsiųsta 10 ryšulių 
cinkuotų kibirų. Ligi šiol tų 
kibirų niekas nėra gavęs.

— Iš Krosnos į Marijam
polę (atstumas 30 kilomet

I kas M. Gedvilą išleido įsa-

Pavergtosios Lietuvos 
Gyvenimas Faktų Šviesoje

“Tarybų Lietuva” rašo, 
kad Alytaus mieste esąs la
bai aktualus švaros klausi
mas. Nors miestas išsista 
tęs smėlynuose, tačiau pur-

tys stropiai iškratomos 
apžiūrima, ar jose nėra pa
šalinių žmonių, kurie bandy-

sovietiškasis burmistras 
kiekviena proga rodąs ner
vus. Su juo nieko negalįs 
padaryti net jam pristaty
tas sekretorius “tovarišč” 
Fedorenko. Laikraštis ypač 
pasipiktinęs, kad “draugas” 
Vitas nesiskaitąs net su bol-

Motin mano, jaučiu lyg 
kymą, kuriuo nuo š. m. ba-ĮTavo rankas, tokios šiltos vyno jame yra tiek pat, 

kaip kituose bolševikų nu-landžio 1 d. Lietuvos dar- jaukios mane vėl glamonė- 
bininkams privalomai išduo- tų. Jaučiu, lyg Tavo akys 
damos darbo knygelės, kaip taip meilingai geros, — į

tų pasprukti iš sovietiškojo ševikų partijos pareigūnais, 
tuo tarpu kai “nervų rody
mas neleistinas partijos va

roj aus.

tai yra ir likusioje Bolševi- 
kijoje. Darbo knygelės at- 
spausddintos maskolių ir lie
tuvių kalbomis, o taip pat 
visi įrašai daromi maskoliš-

rų) krovinys buvo išsiųstas kai ir lietuviškai. Toje kny- 
vasario 22 d. Gauta kovo 9 gėlėje įrašoma, kur darbi

ninkas dirba, be to, visi dar 
bo vietos pakeitimai bei ki-X
ti įrašai, liečią darbą. Be 
tokios knygelės darbininkai

d.
— Vagonas nr. 452781 iš 

Kauno į Vilnių išvyko va
sario 1 d. Atvyko kovo 5 d.

— Iš Kauno į Kėdainius niekur į darbą nebus priima
vasario 5 ir 7 dienomis bu
vo išsiųstos elektros reik
menų siuntos. 7 dienos siun
ta gauta Kėdainiuose vasa
rio 23 d. Vasario 5 dienos 
siunta gauta Kėdainiuose

mi. Tad šios knygelės yra 
savo rūšies baudžiauninko 
dokumentas, be kurio dar
bininkas niekur darbo ne
gaus.

mane vėl žvelgtų... Ir aš tam
pu vėl kūdikiu, kurį Tu vys
tai ir supi; glaudžiuosi prie 
krūtinės Tavo, kur taip sau
gu, ramu ir gera...

Bet, Tu, esi toli, Motule 
mano. Esi tenai, kur plėš
rūs vanagai išdrasko lizdus. 
Esi Tėvynėj, kurią užplūdo 
žmonės svetimi, — ne žmo
nės, bet kraugeriai, sutvėri
mai žiaurūs be meilės ir be 
Dievo! Iš ramiai alsuojan
čių krūtinių, širdis išplėšt 
atėjo jie...

šeimininkautuose, miestuo
se. Pasak laikraščio, kai pur 
vynas pradžius, tai pakils 
dulkių debesys.

Sovietų Lietuvos laikraš
čiuose dar pilna piliečių 
skundų, kad jie užsisakę 
laikraščius, bet dėl masko
lių “tvarkomos” paštų val
dybos betvarkės jų negauną. 
Kažkoks A. Gleveckas rašo 
“Tarybų Lietuvoje”, kad jis 
jau kovo 15 d. užsisakęs 
Vadžigirio pašto agentūroje J/ 
(Raseinių apskr.) šį laikraš-

Sovietų Lietuvos švietimo 
komisariato pradžios ir vi
durinių mokyklų valdybos 
viršininku paskirta buvusi 
antros Vilniaus vidurinės 
mokyklos (gimnazijos) di
rektorė Valerija Čepulytė, o 
jos pavaduotoju — Mikutai- 
tis.

“Tiesa” įsidėjo visą straip 
snį apie Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninką “draugą” Vitą. šis

dovaujančių darbuotojų at
žvilgiu.”

“Tarybų Lietuva” prane
ša, kad okupuotųjų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pa
viljono Maskvos žemės ūkio 
parodoje direktoriumi pa
skirtas “tovarišč” Kirsanov, 
kuris neseniai buvo atvykęs 
į Kauną.

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

%

kovo 5 d. Vietoje 7 ryšulių Į apįe gįag knygeieg rašo kaį 
po apie didžiausią darbinin-

— Iš “Tarybų Lietuvos 
patiriame, kad “draugas 
Micelmacheris, kuris ligšiol i priemonė prieš darbo discip

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

0
LEO NORKUS, Ir.

DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gaubite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

juoką, kad skausmo prislėg-
Sovietinė Lietuvos spauda ■ tas žmogus, nedrįstų kelt a- 

kių į tiesą. Purvais ir šiukš-

ėjo darbo komisaro pavaduo-! linog iaužytojus ir perbėgė
tojo pareigas, dabar paskir- liug iš vienog įmonėg j k-_ 

tuvos geležinkeliai dirba. tas sveikatos apsaugos ko-Įtą »pai kūgįąa tikras darbi- 
Mes dedame šią ištrauką iš-j misaro pavaduotoju. ninko atestatas. Ypač tas

knygeles “Tarybų Lietuvo-

tį, bet iki balandžio 8 d. 
Išrovė džiaugsmą, linksmą negavęs nei vieno numerio.

Minėtas pilietis rašo: “Da
bar nežinau kieno kaltė, nes 
pinigus sumokėjau, o laik-

lėm apmėtė veidus Tų, ku-j raščio nėra. Jeigu negalima 
kų laimėjimą. Bet čia pat rie skaisčiai, Tėvynės praei- gauti laikraščio, tai prašau 
“Tarybų Lietuva” pabrėžia, | ty spindėjo. Pažemino ir iš- Į grąžinti prenumeratos pini- 
kad tai būsianti geriausia juoke kareivį Lietuvos, kurs

savanoriu Tėvynei gyvastį 
aukojo.

gus.”
Oficiozas “Tarybų Lietu

va” dėdamas sakytą skun- 
Skausmu sukaustė, Motin, dą, reikalauja, kad į betvar-

tisai, neišleisdami nei vieno 
žodžio. Kreipiame tik skai
tytojo dėmesį į paskelbtą
sias datas:

“Praeitų metų gruodžio 
mėn. 29 d. iš Kauno į Ro
kiškį keleivine skuba buvo 
išsiųsta manufaktūros siun
ta. Rokiškyje medžiaga bu I trys “tovariščiai” rašyto- 
vo laukiama, bėginėta geie- jams pradėjo skaityti pas- 
žinkeliuose teirautis, bet1 baitas apie “dialektinį ir isto

— Lietuvos rašytojai, a- 
pie kuriuos sovietų spauda 
nuolat skundžiasi, kad jie 
nesugeba kurti pagal oku
pantų užsakymą, dabar pra
dėti šviesti “marksizmo-le
ninizmo moksluose”. Net

Tavo širdį, nes, Tu, Tėvynei 
vaiką auginai...

Motute miela, Motule branje” giria “tovarišč” A. So- 
mov, kuris paskirtas “lais- ’<« meil6s 18 Tav03 Sir’ 
vosios" Lietuvos darbo ko- i dies> tie krau8«riai isPlsiti 
misaro pavaduotoju vieton nePajėSs! Ir neatskirs mūs 

mylių mylios, nes Tavo mėi-“draugo” V. Micelmacherio.
Pasak šio maskolio, "darbo! ,ei nSra Pasaul«e rib« ~ Ir 

kaip šešėlis seks Tavo akys 
tą vaiką, kurio, Tu, netekai.

nieko. Siuntos nėra. Kažkur 
įstrigo. Rokiškyje nuo tos 
manufaktūros jau beveik at
sisakyta, kai nelauktai, va
sario 17 d. ta manufaktūra 
buvo gauta. Kelionė iš Kau
no į Rokiškį užtruko nedaug, 
tik... 48 dienas. Kokią Odi
sėją tas siuntinys per tą 
laiką padarė, gal tik viena 
geležinkelių valdyba galėtų 
pasakyti, o gal ji irgi neži
no...

Nusiskundimai geležinke
liais tapo pas mus kasdieni
niu reiškiniu. Jau beveik 
pripratom, kad prekės nė

rinį materializmą”. “Profe
soriai” yra šie maskoliai: 
Kaširin, Kursanov ir Kose- 
lev.

1 knygelė kaip veidrodyje pa
rodys vieno ar kito darbuo
tojo nuopelnus socialistinei 
valstybei. parodys tikrąjį Tu-kUidžiosi drauge; pa

Visais gyvenimo vieškeliais,

kę paštuose įsikištų net pro
kuratūra. Girdi, “bent kar
tą turi pasibaigti ta netvar
ka, kuri yra su spaudos pri
statymu prenumeratoriams.” 
Kaip žinoma, spaudos pri
statymo reikalus okupuoto
je Lietuvoje perėmė masko
liška įstaiga “Sojuzpečat”

— Pietų Amerikoj auga 
medis — sanmbox Hura Cre- 
pitans, kurio vaisius apva
lus ir panašus į citriną, 
sprogsta dideliu atgarsiu, 
kai jis yra sausas ir nuno
kęs. Buvę atsitikimų, jog 
langų stiklai sutrupėję nuo 
to sprogimo. Vietinių gyven
tojų jis vadinamas “beždžio
nių pietų skambutis”.

jo darbo kelią.”

Šios “darbo knygelės” yra 
viena iš bolševikų priemo
nių prirakinti darbininkus 
prie darbo vietos, o taip pat 
kontroliuoti jų “atsidavimą” 
Stalino režimui.

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršū
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

PLATINKITE •‘DRAUGĄ“

kelsi ir paguosi kryžkelėj, 
ir ašarą nušluostysi sava 
ranka...

Tada vėl drąsiai eisiu kry
žiaus kelią, nes Tu, gyva ar 
mirusi, lydėsi vis mane....

Vis vien, Tėvynėj sumir
gės skaisti žvaigždelė ir iš
sigandę žmogžudžiai pabėgs, 
o mes vaikai, savo kentėju
siai Motinai, gražiausią pa
minklą pastatysim.

V. V-lenė

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iš kito gera.

"Tiesa” rašo, kad turįs 
būti pagilintas Šventosios 
uostas. Žvejai reikalauja, 
kad bent viena žemsemė bū
tų palikta tame uoste. Taip 
pat žvejai kelia klausimą, 
kad jiems būtų leista iš
plaukti į atvirą jūrą, bent 
iki Liepojos uosto, bet “šis 
klausimas dar kol kas liko 
neaiškus.”

Kaip jau buvo rašyta, pa 
sienio upių ir jūros žve
jams įvesti labai griežti su
varžymai. Be specialaus lei
dimo, kuris išduodamas la
bai sunkiai, žvejai negali 
toliau išplaukti. Taip pat 
prieš išplaukimą visos val-

0 A C1/ I f \ C ~ namams statyti, remontuoti ar 
r pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI/ITC “'fi9'* istaiR°Je- Jū’U indeliai rūpes-
I /Avi T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistfito Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Daugeriopai tepadaugSja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANN1 CICOGNANI,
* Laodlcea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Dėl to 1931 m. gegužės 15 d. popiežius Pijus XI ma
tė reikalo priminti “Rerum Novarum” dėsnius, jos dar 
labiau išryškinti ir išnaujo pasaulį perspėti. Bet ir jo 
enciklika “Quadragesimo Anno” buvo balsu, šaukian
čiu tyruose. Dėl to pasaulis ir vėl paplukdytas krau
juose, klaidžioja tamsybėse ir vis dar nemato išeities.

Taip dalykams esant, pirmoje vietoje patys katalikai 
turi vieningai, rimtai ir efektingai dirbti, kad pakreipti 
pasaulį į tą kelią, kuris yra nurodytas enciklikose. Jei 
kas, tai mes patys katalikai turime klausyti popiežių 
balso, taikytis prie jų nurodymų ir jų laikantis gy
venti ir dirbti.

(“Draugas”, 
d., 1916 m.).

Kristaus kareivis

Pasaulio rekonstrukcija
Stevens viešbutyje, Chicagoj, dar ir šiandien eina pas

kaitos svarbiais socialiniais ir ekonominiais klausimais. 
Rytą 10 vai. bus diskusuojama labai aktualus klausi
mas — enciklikos “Rerum Novarum”, “Quadragesimo 
Anno” ir nauja socialinė era. Vakare tame pačiame 
viešbutyje konferencijos užbaigimo bankietas, kuria
me, tarp kitų garsių kalbėtojų, kalbės ir J. E. Arki
vyskupas Samuel A. Stritch, konferencijos iniciatorius 
ir jos globėjas.

r
Tikrai yra džiugu, kad Chicagos katalikai taip gra

žiai mini socialinių enciklikų sukaktį ir tuomi populia
ri zuoj a jose skelbiamas idėjas, supažindina plačiąją 
Amerikos visuomenę su Katalikų Bažnyčios nusistaty
mu ekonominiais ir socialiniais klausimais, su jos pa
žiūromis į darbo ir kapitalo santykius ir valstybės pa
reigas.

1891 metais gegužės mėn. 15 d. popiežius Leonas XIII 
priipinė pasauliui, kad jis užmiršta savo Dievą ir nebe
kreipia dėmesio į savo pareigas. Jis pasmerkė kapita
listų daromas darbininkams skriaudas, išnaudojimą ir 
perspėjo, kad tas kelias (išnaudojimo kelias) veda pa
saulį prie didelių nelaimių. Jis nurodė ir tuomet iški
lusio socializmo klaidas, aiškiai pabrėždamas, kad ir 
jo kelias yra klaidingas ir kad jis tuo laiku buvusią 
padėtį gali tik pabloginti. Iš savo pusės Didysis Popie
žius enciklikoj “Rerum Novarum” labiau išryškino Ka
talikų Bažnyčios nurodymus darbo ir kapitalo santy
kių reikalais ir paragino juos rišti laikantfs Kristaus 

evangelijos dvasia.
Ne visur buvo suprastas Leono XIII pranašingas žo

dis, permažai atkreipta dėmesio į išganingus jo nuro
dymus. Dėl to pasaulį vis Labiau slėgė vargai, nelaimės, 
karai.

Praėjo 13 metų po Pasaulinio Karo, pakėlė galvą bai
susis bolševizmas, kovojantis, ateistinis komunizmas, 
išsivystęs iš socializiho. Komunizmui socialiniai reika
lai pasidarė tik priemone pavergti visą žmogų, padary
ti jį paprasčiausia mašinos dalele, kad jis, žmogus, tar
nautų tik bolševikiškam imperializmui.

Naujas pasaulio siaubas — bolševizmas negalėjo bū
ti nugalėtas paprastais, nudėvėtais būdais. Jo nugalė
jimui buvo reikalinga nauja pasaulio rekonstrukcija. 
Tiesa, Italijoj kilo didelis pasipriešinimas prieš bolše
vizmą, išauginęs fašizmą, kuris taip pat užsimojo būk 
tai panaikinti kapitalizmą ir įvesti savo tvarką, kad 
užbėgti kelią bolševizmui. Tuo. pačiu kartu Vokietijoj 
pradėjo kelti galvą vadinamieji nacionalsocialistai, šian
dien sutrumpintai vadinami naciais arba hitlerininkais.

Socialinės sistemos spragos ir silpnumai prieš Pasau
linį Karą ir karo tragedija Ir tai pasekusios naujos idė
jos pakeitė visą ekonominio gyvenimo aplinkumą. Tarp 
1920 ir 1931 metų buvo vedama Šiokia tokia rekonstruk
cija. daromi planai tarptautiniams santykiams sunor- 
muoti, buvo daromi nusiginklavimo mėginimai. ’ Bet, 

pasirodė, kad
visi tie planai buvo be reikšmės, ura nebuvo pa remti 
krikščioniškuoju socialiniu teisingumu.
Tai buvo laikotarpis, kuriame turėjo būti atkreiptas 

didžiausias dėmesis į I^eono XIII enciklikos “Rerum 
Novarum” dėsnius, kurių įgyvendinimas būt garanta
vęs žmonijai gerovę, pasauliui teisingą ir pastovią tai

ki-

Pabuvęs Chicagoj porą savaičių, kun. dr. K. Matu
laitis, MIC., išvyko į New Yorką, iš kur lėktuvu skris 
į Londoną. Angliją, nes jį ten kunigo, klebono, pareigos 
šaukia.

Kasdien matome laikraščiuose žinias ir girdime tai 
per radijo, kad Londonas yra baisiai bombarduojamas 
ir griaunamas, kad žudomi civiliniai žmonės. Ten gy
venti yra tikrai nejauku, pavojinga. Vokiečių visas 
dėmesys yra nukreiptas, kad tą miestą paversti griu
vėsiais, pelenais. Tačiau kun. dr. Matulaičio tai nebau
gina. Jis Kristaus kareivis — kunigas ir drausmingas 
vienuolis, šaukia pareigos, toks yra vadovybės noras 
— jis keliauja į kasdien liepsnojantį miestą, nekreipda
mas dėmesio ir į labai pavojingą šiais laikais kelionę.

Šiam kunigui vienuoliui, savo artimam bendradarbiui 
reiškiame pagarbą.

Kun. dr. K. Matulaitis per daug metų yra buvęs dien
raščio “Draugo” administratorium. Yra buvęs “Šalti
nio” redaktorius ir Marijampolės vien. vyresnysis. Pas
tarais keleriais metais klebonavo Londono lietuvių pa
rapijoj, kurion ir vėl grįžta.

Laimingoj kelionės!

Vietoj pastaba
“Garsas” rašo:

“Artinasi mokslo metų pabaiga. Netrukus vėl su
silauksime naujų pajėgų — naujų kunigų, advokatų, 
daktarų ir kitokių profesionalų. Kuo didesnis jų skai
čius apsigyvens ir veiks lietuvių tarpe, tuo geriau. 
Vienok tenka apgailestauti, kad dalis jaunų Ameri
kos lietuvių profesionalų nepatenkina savo tautiečių 
vilčių ir lūkesčių. Jie kaž kaip dingsta kitataučių tar
pe, o mūsų organizacijos ir įstaigos nesusilaukia iš 
jų laukiamos paramos. Gal čia kalta ir mūsų visuo
menė — mūsų žmonės kartais parodantys daugiau 
pasitikėjimo kitataučiams profesionalams, negu sa
viesiems. Negalėdami savųjų tarpe išsiversti dauge
lis ir ieško vietų kitataučių tarpe”.

Išnaudotojai
“Amerika” rašo:

“Pavergtos Lietuvos žmonės kasdien susilaukia 
naujų suvaržymų. Neseniai jie pastatyti į visiškų ver
gų padėtį. Ūkininkai jau varu stumiami į kolchozus, 
o darbininkai pririšti prie baudžiauninkiškų dirbtu
vių. Jie negali savo noru išsikelti iš vienos dirbtuvės 
į kitą, jie negali persikelti į kitą gyvenimo vietą. 
Be paso niekur negalima gauti darbo, o pasus išduo
da tik tiems, kurie nevadinami liaudies priešais.

Atsiųsti maskoliški komisarai nuolat spaudoje rė
kia, kad reikia pakelti darbingumą, kad dirbtuvių ve
dėjai turi iš darbininkų daugiau prakaito išspausti. 
Ir visa tai daroma darbininkų gerovės vardan! Ir į 
šią skaudžią gyvenimo tikrovę spiauna bolševikiškos 
spaudos platintojai ir rėmėjai, šlovindami savo krau
jo brolių šlykščiausį išnaudojimą!”

“V-bė” sako:
“šiame kare turi būti sunaikinti diktatoriai. O dik

tatorius sunaikinti ir pavergtas Europos tautas, tarp 
jų ir Lietuvą, išlaisvinti gali tik jungtinė demokrati
nių valstybių jėga”.

“Tegul Berlynas meldžia 
taikos”.... Prancūzijos prezi
dentas Poincare kalbėdamas 
Nancy mieste pareiškė, kad 
ne sąjungininkai, bet Vo
kietija turi maldauti taikos. 
Kol sąjungininkai jausis ne
galinti diktuoti taikos išly
gas, taip ilgai jie ir kariaus.

•

Anglų atstovai pasipikti
nę savo vyriausybės pasiel
gimu Airijoje • ••• Parlamento 
atstovas anglas Dillon pa
reikalavo, kad Airijoje pa
galiau pasibaigtų kruvinos 
egzekucijos ir būtų panai
kintas karo stovis.

•

Rusai sumušti Armėnijo
je Turkams kurį laiką ne
sisekė atlaikyti rusų puoli
mus. Tas parūpo vokiečiams. 
Jie tada atsiuntė savo gar
sųjį generolą Von Macken- 
sen, kuris turkų armiją per
tvarkė ir aną dieną galuti
nai rusai supliekti...

•

Prancūzijos rašytoja už
taria Lietuvą... Mile. Yvonne 
Pouvreau išgavo audiėhciją 
pas Ispanijos karalių papa
sakoti jam apie Lietuvos 
vargus ir paprašyti jo už
tarymo Lietuvos. Mile. Pouv
reau pati renka aukas Lie
tuvai Ispanijoje ir Portuga
lijoje ir siunčia jas Kaunan 
ar Petrogradan....

Floridos gubernatorius 
T r am m ei, fanatiškas katali
kų priešas, suareštavo ka
talikų vienuoles St. Augus
tine mieste už tai, kad jos 
mokino juodžių kūdikius ka
tekizmo. Žmonės po visą A- 
meriką labai pasipiktinę to
kiu netolerantiškumu.

•

Garsusis dainininkas En- 
rico Caruso apleidžia Ame
riką*.. Caruso išbuvo Ame
rikoje gana ilgą laiką...

Popiežiaus balsas 
bus girdimas 
Eucharistiniam
kongrese

Negirdėjo jo balso
Rašant apie Leono XIII encikliką “Rerum Novarum”, 

“Darbininkas” įdėjo savo bendradarbio straipsnį, ku
ris taip yra baigiamas:

“Pasaulis, vienok, liko kurčias ir negirdėjo Leono
Tryliktojo balso. Tas halsas liko balsu šaukiančio ty
ruose. Pasaulis negirdėjo Leono Tryliktojo įspėjančio 
balso dėlto, kad užsikimšo ausis, o jo nušviesto ke
lio nematė dėlto, kad užsirišo akis. Kad pasaulis ši
taip pasielgė, tai ir susilaukė to, ką dabar matome”,

St. Paul, Mlnn. — įvyk
siančio čia birželio 23-26 d. 
Devintojo Nacionalinio Eu
charistinio Kongreso komite
to pirmininkas kun. J. M. 
Reardon praneša, kad kon
greso dalyviai birželio 26 d. 
girdės per radiją šventojo 
Tėvo Pijaus XII balsą, tran
sliuojamą iš Vatikano radi
jo stoties. Popiežius suteiks 
apaštališką laiminimą kon
greso rengėjams ir visiems 
dalyviams.

Popiežius kalbės pasibai
gus Eucharistinei procesi
jai, tuojau po iškilmingosios 

bene’dikcijos. Jo šventenybes

gegužės 13 nebos.
Po Svietą
Pasidairius
Didžiausi griešninkai.

Užpraeitą sekmadienį išėję 
iš Šv. Jurgio bažnyčios ir 
sustoję prie šventoriaus 
bromo vartais pažiūrėti pre
zidento A. Smetonos para
do, kalbasi du lietuviai:

— žinai, bral, geras daik
tas prezidento atsilankymas 
į bažnyčią.

— Kame gi čia tas geru
mas?

— O gi tik aplink save 
mačiau dešimts bedievių, 
kurie niekad neina į bažny
čią.

— Jeser, teisybę sakai, — 
atsiliepė kitas. — Bedie
viai, tai dar mažas daiktas. 
Ale aš mačiau parado uo
degą sekant net aukšto 
laipsnio masonus. Kaip jie 
galėjo iškęsti bažnyčioj ir 
kaip galės pasiteisinti savo 
ložei, tai jau nebežinau....

Mūsų liežuvis.
Visi, beeinu, žinote, kas 

yra liežuvis. Aišku, nei ant 
delno nereikia dėti, sakysit. 
Bet kadangi liežuvis priklau 
so prie svarbiausių mūsų 
kūno člunkų, tai apie, kaipo 
tokį, labai gerai reikia žino
ti. Pasakyti, kad, štai, va, 
turiu liežuvį, arba kitam 
parodyti, dar neužtenka, rei 
kia pasakyti kas jis yra ir 
kaip veikia.

Liežuvis yra raumenų jun
ginys. žmogui kalbant jis 
juda — susitraukia, išsitem
pia, pakyla aukštyn ir nusi-

balsas bus girdimas visoj 
Amerikoj. Girdės kiekvienai 
kongreso dalyvis, nes aikštė
je visur bus įtaisyti garsin
tuvai.

Pati Eucharistinė procesi
ja tęsis apie tris valandas, 
iš šv. Andriejaus bažnyčios 
į Como parką, kur bus Eu

leidžia žemyn, kiek reika
linga ir kiek leidžia vieta 
burnoje. Bet ar kam nors 
atėjo ant mislės suskaityti, 
kiek judesių padaro liežuvis 

žmogui kalbant ? Tokioms 
rokundomis, rodos, niekas 
nesidomi, tačiau atsirado 
vienas daktaras, kuris su
skaitė. Iš to jis išfigeriavo, 
kad vidutinės kumutės-ple- 
perkos liežuvis padaro judė
siu tiek, kad sudėjus juos 
viens prie kito nusidriektų 
veik nuo Chicago į Los An
geles, o žymesnės pleperkos 
net nuo New York iki Los 
Angeles. Tai bent judėjimas!

Tavorščius Pruseika išfi
geriavo, kad tauta, kuri rū
pinasi užgrabiniu gyvenimu, 
negali stiprintis kultūro
je. Figeriuodamas taip jis 
mislijjo apie lenkus, kurie, 
pasak jo, Mihvaukee, Wis, 
išlaiko 25 bažnyčias.

Rusijoj, tavorščiai, kur 
balšavikai nesirūpina apie 
užgrabinį gyvenimą, kultū
ra burliokams net per barz
das varva. A. Gabaliauskie- 
nė pasakoja, kad kuomet 
balšavikai apnyko Lietuvą 

Vilniuje jų pačių store pa

klausus kareivio, ar Rusijoj 

yra bananų, kareivis su pa

sididžiavimu atsakė:

— Sovietų valdžia jau 

trečią bananų fabriką sta

to. I t. i. K
Ar gi ne aukšta kultūra, 

tavorščiai, žinoti, kad bana

nas fabrikai dirba.

charistinio kongreso cen
tras. Tolis yra apie dvi mai- 
lės.

Procesijoje dalyvaus apie 
15,000 vaikų, kurie giedos 
himnus.

Numatomas nepaprastai 
gausingas į kongresą tikin
čiųjų suvažiavimas.

NEWS FACTS 4, GEORGE

cimum,
ORIO.

KEN TORRANCE
8OUGHT AN OLD MOPeL* RACING CAR,
AND RAK A RAČE AGA1NST A FRIEND V/ITH
AN ULTRA-MODERN CAR ... ANO DEFEATED 
HIM BY S MINUTES//

mw mm,
PETE KE1LY A

SONGWRlTFR PEVISED A UNIQUE PlAN 
TO SCIV HIS SONGS. HE HAULEDA 
STODiO PIANO IN FRONT Of A 

ŠONO PUftLISHEft BUILDING AND 
HIRED A SHOWGIRL TO £ING THEN 

r.* /... P.S. HE SOLO HIS SONGS? 

AVi r' 1

z
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Studentai, Meilė Ir čeką
Aitą Rachmanova. Lietuvių Gyveni-

mo Argentinoje
(Atkelta iš 2 pusi.)

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Man sunku jums dabar atpasakoti viską, ką aš tuo-i

nuošimčio pasekėjų ir socia- 
I lizmo kovotojų? — kartą

Už kelias žvakutes nežinia kur dingo • Masiliūnui maskoliškas tar-i^^^
! , . . Net ir tie pradžios mo-

- Baisios kalėjimuose tardymo ytojas*

Iš požemių girdisi tautos himnas Moksleiviai dar gali

priemonės.
Suimtųjų mokinių pasi 

aukojimui ir drąsiai pavaiz-
Pasak “Tarybų Lietuvos,” monių. Laikraštis sako, kad du°ti pakanka paminėti, 

Kauno kartonažo fabrikas K. Naumiestis turėsiąs 25 kad J^e> sėdėdami kalėjime, 
“Bekara-Kartonaž” išpildė kilometrus prekes nešte par kiekvieną vakarą sutartu
savo kvartalinį

Jonas ir Marijona Ališaus
kai, seni visuomenininkai ir 
savininkai namų Diamente.

Pranciškus ir Elena Bu
zai, typinga lietuvių katali
kų šeima Vilią Gerli.

met jaučiau, — pastebėjau aš, — bet viena aš žinojau! gtasya įr Juz- j>oviioniai> 
aiškiai, būtent, kad Dievas buvo tąsyk visai arti prie' dviejų viešbučių ir vaeirvie- planą pagal kiekyb^ 
tų mažų, lengvų luotelių, šalia tų žmonių, kurie taip tės vedėjai Buenos Aires. 1 čiau išleistas Uidelie 
nuostabiai, švelniai jam meldėsi iš širdies gilumo.... j Vaclovas Rymavičius, mu-
Kaip manote, ar tokiu momentu būtų buvę galima neti- zikaa įr gv Cecilijos choro 
kėti? vedėjas.

— Matyti, su tikėjimu į Dievą yra lygiai taip, kaip Antanas ir Natalija Par
šu talentu: su juo reikia gimti.... — atsakė liūdnai šeliai> vį8Uomenes darbuoto- 
studentas. — Mano tėvas, jei būtų matęs tą nepaprastą jaj savininkai loto Vilią 
sceną, būtų tikriausiai tvirtinęs, kad vienuolės komedi-1 Sa-randi.
jas daro. Jonas ir Marijona Mililus-

— Ar mėgsta jūsų tėtis gamtą? kat vaidintojai mėgėjai ir
— Ne, nors ir yra gamtininkas. Jis tik studijuoja, namų savininkai Dock Sud. 

kaip ir iš ko augalai sudėti, bet pačių augalų jis nepa- Antanas ir Marijona Ma-
Taip bešnekant, atėjo laikas ir pasikeisti. Studentas tulioniai, visuomenės dar- 

gtebi. • buotojai Buenos Aires,
pasižiūrėjo į laikrodį: Pijus Sakalauskas, auto-

— Kaip gaila! štai ateina ir mano pavaduotojas. O bos konduktorius, gyvena,
su kokiu malonumu aš dar norėčiau pabūti su jumis! Aš Isla Maciel. i
dar su nieku gyvenime nebuvau taip gerai išsišnekėjęs, Petras ir Veronika Mačiu- 
kaip su jumis! | liai> tUri didelS sodauninkys-

Tuo momentu atėjo kitas studentas. Akulovas pada- *r daržininkystės prak- 
vė man ranką ir nuėjo. Paskum dar kelis kartus praėjo tiką Vilią Castellina. 
pro kiosko langelį ir maloniai man nusišypsojo. I Ignas Šutinis, senas lietu

gamybos sinešti! 
Ta- 

bro-
kas.’

Maskolių kalba leidžiamas

laiku gieda Tautos himną 
nežiūrint baisių represijų iš 
sužvėrėjusių maskoliškųjų 
kalėjimo prižiūrėtojų pusės.

sovietų Lietuvos valdžios
------------oficiozas “Truženik” skelbia Utenos gimnazijos mok-

“Tarybų Lietuva” rašo, stralp8nį kaip reikia prižiū sleiviai, norėdami paminėti 
kad Kaune buvo sušauktas rėti arklius gią pamoką tei nepriklausomosios Lietuvos

kia “tovarišč” SoldatenkovJ kariuomenės šventę, prietransporto ir pramonės dar
buotojų susirinkimas. Bet kuris pasirašinėja kaip «Lįe žuvusiųjų už Lietuvos lais-

kyklų ir akademijų auklėti
niai, kurie dar nerašė “Drau 
go” kontestui rašinių, gali 
laimėti paskirtąsias dova
nas, jei tik tuojau parašys 
ir iki gegužės mėn. 15 d. va
karo įmes į pašto dėžutę sa
vo rašinį, užadresavę: “Drau 
gas”, Kontesto Komisijai, 
2334 S. Oakley Avė., Chica
go, Iii. Geriau siųsti per mo
kytojus. Rašinio tema, kaip 

Ijau žinome: “Kas dabar da
rosi mūsų tėvų žemėje — 
Okupuotoje Lietuvoje”.

Gruodžio 5 d. masis lietuvis kunigas.
Šiandien per pietus tėtis pasipiktinęs papasakojo is- Jonas ir Salomėja Kuojai,

jam dar beeinant, žmonės 
“vienas po kito ėmė eiti sau 
iš salės.”

tuvos žemės ūkio komisą- Jv? karių paminklo užžiebė _ .
riato gyvulininkystės valdy- kelet4 žvakučių. Rytojaus Akmenės valsčiuje jsteig-
bos vyriausias 
kas.”

zootechni-

“LaisvosioB” Lietuvos mė 
sos ir pieno pramonės ko
misaras laikraščiuose reiš
kia užuojautą savo komisa
riato tarnautojui “tovariš- 
čiui” Michailiui Podiegajie- 
vui, nes miręs jo brolis Ti- Kaliosiai, 
mofej.

Kauno gumos fabrikas 
“Inkaras” pagamino kalio- 
šių, kurių 425 poros buvo 
pripažintos netinkamomis.

kiek tai liečia

dieną į gimnaziją atvyko tas kolchozas pavadintas Le- 
GPU agentai ir per gimna
zijos direktorių pareikala
vo, kad į GPU įstaigą atvyk 
tų 10 jų išvardintų gim- “Tavorčka” E. Grinevska 

! nazistų. Nuvykusieji buvo Ja> bolševikų partijos Kaune 
suimti ir pasodinti kalėji- miesto komiteto instruktorė, 

' man. Keli iš jų, pasėdėję ima į nagą Kauno universi- 
penketą dienų, kiti dešimtį ,teto profesorius ir studen-

nino vardu. Tame kolchoze 
esą 16 šeimų.

įvainas chemines sudėtines į dienUj buvo paieisti. Nepa-| tus, kam jie nesideda į ko- 
dalis, gaminami “iš akies.” leiatas tik vienaSi apie ku. munistinį darbą. Universite-

“Tiesa” skundžiasi, kad 
Kudirkos Naumiestis palik-

Taip rašo “Truženik.” rio likimą jokių žinių ne
turima.

vis ateivis, pas jį viešėjo pir-, tas be prekių. Vietinis ko-
Į Pasak “Truženiko,” sovie
tų Lietuvos Mokslo Akade- Vienas lietuvis moksleivis, 

operatyvas gaunąs iš bazių mįj.oje eSą tokie skyriai: is-'kuris buvo išleistas iš kalė- 
(sandėlių) tik 6% reikalin- torijos, kalbotyros, etnolo- jimo kaipo repatriantas,

toriją, kaip vienas jo kolega, gydytojas žydas, davė Ras- pasiturinti savininkai Avel-^gojo prekių kiekio. Neduo- gijos lenkų, žydų ir gudų'apie savo pergyvenimus ka- 
putinui kyšį ir tuo būdu jam pasisekė abi savo dukteris lanedoje. | dama nė susisiekimo pne-1 kuitūros gi akademija kaž- Įėjimo pasakoja: Visus su-
įstatyti į Peterburgo universitetą, o savo sūnų išvaduo- Juozas ir Morta Stųrevi-, , .....-------
ti iš kariuomenės. čiai, darbininkų šeima, gy-' ties Dievo gailestingai Ap-

vena Vilią Porvenir. vaizdai, ir pasitikėdami bro-
— Dabar tikrai Rusiją valdo jau ne pats Kasputi- Povilas ir Ona Mainoniai, lių amerikiečių širdies geru- 

nas, kuriam valdžia visai nerūpi, bet jo sekretorius, ku- gyvena Sud mu> tėyai marijonai pradėj0
riam jis viską paveda, tas nepaprastai įtartinas ir į Karolius Misiūnas, vaka- pirmosios lietuvių bažnyčios 
viską linkęs tipas, — pastebėjo inžinierius Bojaržinovas. pgjįų rengėjas ir vaidinto- statybą Argentinoje. Malo-

Tėvelis dėl to negalėjo nurimti per visus pietus.

Gruodžio 7 d.
Mūsų fakultete susidarė literatų būrelis. Buvo pa

skelbta visa eilė referatų. Arkadijus pasiėmė temą “Sa
vižudybė”, Valia Rogošnikova “Aukščiausioji riba”, To- 
nia Voskresenskaja “Apie mirtį”, Miša Tuganovas “Gy
venimas anapus grabo.” Aš pasiėmiau sau “Iracijonalusis 
elementas Turgenevo moterų tipuose”. Būrelio pirminin
kas yra Arkadijus, jo pavaduotoja — aš. Kai mes savo gyvena Avellanedoje. 
literatūros profesoriui, kuris būreliui vadovauja, nunešė- j Konstancija Povilonytė, 
me temas, jis nustebo ir paklausė: gyvena Buenos Aires.

jas, Buenos Aires. nėk Brolau-Sesuo prisidėti
Jonas ir Uršulė Remeikiai prie to Šiaurės Amerikos

— siuvėjai, Vilią Pineiro. lietuvių broliškos meilės pa 
Petras ir Stanislova Mi- minklo Argentinoje; pasiųsk 

liauskai — siuvėjai Vilią Pi-' tuojau nors nedidelę auką
neiro. sekančiu adresu:

Mykolas ir Emilija Stace-
vičiai, gyvena Vilią Lanus. 

Jonas ir Joana Savickai,

Rev. J. J. Jakaitis, 
Rivadavia 2199 
Valentin Alsina, 
Avellaneda, 
Argentina.

kodėl vadinama “Lietuvos!” imtuosius moksleivius kalė-I
------------ jime baisiai kankino. Daug

Buvęs švietimo ministeri- teko iškentėti. Bolševikai 
jos generalinis sekretorius 1 vartoja barbariškiausias 
K. Masiliūnas, dabar su re- kankinimo priemones: su
patriantais atvykęs Vokie- elektrinėmis ar paprastomis 
tijon, buvo išlaikytas kalė- adatomis bado panages, 
jime 8 mėnesius. Jis buvo tarpduryje spaudžia pirš- 
kaltinamas tuo, kad, būda- tus, muša su guminėmis laz 
mas aukštas švietimo minis dėlėmis (vad. bananais), 
terijos pareigūnas ir moky- sunku apsakyti visus kanki- 
tojų sąjungos pirmininkas niinus.
auklėjęs jaunimą. . antiko .
munistine dvasia! Ar bėga 
Ii būti didesnis nusikalti
mas, jeigu komunistinio jai 
nimo sąjunga moksleiviv 
tarpe nesuranda nė vienc

te esą 2,285 studentai ir 539 
lektoriai, o “pirminė orga
nizacija negausinga.”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

DOCTOR’S AMAZmG LIQOID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemal'y caased)

PIMISED 
FROR 

COAST 
TO

COASTT
No matter what you’ve tried vritheut 
eucress for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irrftations, 
here’s an amazingly successful doc- 

soothing 
’ relfevea

tarta right in to 
FAST neaiing.help nature promote ______

30 years continuous succeeal Let 
Zemo’s 10 different marvelously efltec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe e 
may need Extra Strength Žemo.

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo'lt
— Kas tai yra: studentų organizacija, ar laidotuvių 

biuras?

Gruodžio 8 d.
šiandien parašiau Vadimui Verchovskiui laišką. Iš Buenos Aires.

Jonas Povilonis, savinin
kas dviračių dirbtuvės, Ben- 
field.

Juozas Daugirdas, gyvena

Ekskursija į Milwaukee
visų pažįstamų jis man geriausiai patinka. Dabar bus Monika ir Uršule Saba

liauskaitės, gyvena Avella-jau metai laiko, kai mes susipažinom. Tai buvo tąsyk, 
kai ėjo kalbos apie mokyklų reformą: buvo įrodinėjama, nedoje. 
kad dėstytojai turį geriau pažinti mokinius ir su jais Aleksandras Paliukas, gy 
daugiau susiartinti, bendrauti. Po ilgų derybų galų gale Vena Buenos Aires, 
gimnazistai ir gimnazistės nusprendė padaryti bendras A og u ale(.
diskusijų pratybas. Tai buvo tnukėmo! Pirmąją, paskui- tjes bruožaj rik|auso nU( 
tai paskyrė mane o iė gimnazijos oponentu jį. Mano te- veiklo8, bfltent: nu<;
ma buvo “Politines sroves keturiasdeS.mtais.a.s metais. darbingum0 ir pa8iauko 
Vadimas turėjo ateiti į mūsų gimnazijų ir prie visų kia-, dva8,o8 nna dr8U8min. 
Fės damų pasitarti su manim apie temą. Taip mes ir su-

Su Laivu —
CITY OF GRAND RAPIDS/f

sipažinome.

Vadimas yra aukštas, plačiapetis vaikinas. Tik bai 
šiai drovus. Veido bruožai nėra gražūs, tai tikrai ru* 
tiškas veidas, tik labai žavios ir didelės, spindinčios pil 
kai melsvos akys. Man ypač imponuoja jo paprastuma: 
ir nedirbtinumas. Jis mokėsi labai gerai, o ypač litera 
turą, matematiką ir paišybą. Susipažinę, mes dažnai su 
sitikdavome namuose, tik, žinoma, sueidavom “oficijalii 
reikalų” pasvarstyti ir pasitarti apie temą. Paprasta 
šeštą valandą suskambėdavo telefonas. Aš beveik visuo 
met įspėdavau, kad jis paskambins, ir pati nueidavai 
prie aparato. Jis visuomet paprašydavo, kad jam leis 
tume užeiti pas mus, jei aš būčiau baigusi savo darbą 
Penkiolikai minučių praėjus po mano teigiamo atsaky 
mo, jis jau būdavo vietoje. Paskum mes dažnai išeida 
vom pasivaikščioti paupiais. Tie mano atsiminimai ne 
atskiriamai susiję su pavasario potvyniu ir ledų išėjimu 
Mes mėgdavome ištisas valandas smaksoti ištiesę kak 
lūs į upę ir žiūrėti, kaip patvinęs vanduo neša nešnekai 
tomą daugybę lyčių.

* (Bua daugiau.)

gurno savo vadams, o už vis 
labiau nuo ištikimybės savo1 
Kūrėjui, nuo kurio priklau- 
fco ir gamtos žavingumas, ir 
javų našumas, ir žmogaus 
laikinojo gyvenimo harmo
ningumas ir amžinoji lai-, 
mė... Mokėkime būti ištiki 
mais savo pareigoms Vieš- į 
pačiui Dievui, o Visagalis 
tikrai palaimins mūsų ben
droms pastangomis išaugin
ti gražią savo tautos atžalą 
šiame laisvės krašte. 
Nuoširdus prašymas

Bažnyčios statyba Argen
tinoje pradėta kiek anksto 
kai, mat, reikalingos pinigų 
sumos dar neturėta ižde. Ta
čiau pats gyvenimas verste 
vertė imtis statybos tuojau, 
rd dėl paslvesdaml Viešpa-

BRUSH

CRAYON

Why lolerat* that irrftat- 

ing gray that to diiturbs 

th* color harmony of 

your hair ? Touch lt away 

tafely with fhit nevv Gai
rei Bruth Crayon. lt p«r-
mitt coloring from the root out without dripping or tmudg- 
Ing, and lt fhe perfect antw*r to in-betw**n tintingi or 

thote diitracting firtf groy hoir*. I* o tmort ”eorry-*v*ry- 
where" cate that opent Ia o pHy ready for ut*. >1 ... 

R*flUt 30c ... ln 12 notural-looktng thadet.

Sekmadienj, Liepos-July 6 d., IMI

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

Grjžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago
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SUDERINKIME SAVO
VEIKSMUS SU ŽODŽIAIS

J. Žilevičius, L. M.

(Pabaiga) da; savaitėje kartą po prak
tikos patiekiama penkinė 

Ar Įvertiname* | šaltakošei ir t.p.
Kaip mes jiems už tai at

sidėkojame? Ar mes nuošir
džiai ateiname į jų parengi
mus? Ar mes rimtai pare
miame, jei choras ko nors
prašo iš mūsų? Taip. “atsi- nim0’ iis mėgsU dlrbti ir 
dėkojame". Čia keli plačiai n.ori dirbti' dirba dėl gro’

MAŽIAU KALBĖTI, DAUGIAU VEIKTI

tel J

r ■ t
SL

I Tokie reiškiniai yra be- 
1 galo svarbūs jaunimo pa 
traukimui prie chorų. Jau 
nimas nereikalauja atlygi-

b r
.< JI

■ ■ ■■

t -• • A ' 'šį < AHfcįlIL*
1 z / /& 
A H čsfe..

praktikuojami gyvenime pa- žės garsų meno, bet jei šis
vyzdžiai: griežtai reika'au- 3° darbas būna gražiu žo' 
jame visokių rinkliavų, ko- džiu ir atvira Sirdimi pager
kios nebūtų bile tik pajė
giame prie jų prieiti, neduo
dami jiems jokių pirmeny
bių ar nuolaidų, todėl kad 
jis choristas: į parengimus, 
kad ir už desėtkus mylių, 
kur choras dalyvauja, reika
laujame už kelionę užmo- 
kesnio, o jei nedalyvauja, 
grąsiname iš choro pašali
nimu; kai kada “užfundija- 
me” keptą “šuniuką” su ko
pūstais, sodės ar alaus stik
lą; kai kada reikalaujama

biamas, jaunimas šimterio 
pai atsilygina. Tuomet jo 
darbas esti našesnis, atsive
da daugiau draugų, choras 
didėja, lietuvybė stiprėja, 
vargonininkui lengviau dar- 

i be susitvarkyti, parapijai
garbė ir nauda, klebonui 
džiaugsmas.

Laikas susirūpinti

Laikas dahar visose kolo
nijose rimčiau pažiūrėti j 
bažnytinių chorų jaunimą,

ir įžangos bilietus užsimokė- i jo yra apie 6-7,000 visame 
ti nežiūrint į tai, kad patys krašte, begalo didelė skait- 
choristai programą pildo; y-j line. Negalime jo neįžiūrėti, 
ra nemažai atsitikimų, kad turime daboti, kad neatsitik-

(••Draugas" Aetna telepuuiu,

Wendell Willkie Nevv Yorke kalbėdamas skubotai at
sigėrė vandens. Po to pareiškė, kad padedant Britani
jai laimėti karą reikia mažiau kalbėti, o daugiau veikti.

MYKOLAS DRUMSTA
Mirė geg. 11, 1941. 10 vai.

ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo Ift Tru

kų upskr., Ciovlftkio pur. ir 
miestelio. Amerikoje iftgyveno 
41 metus.

I'uliko dideliame nuliūdime: 
moterĮ Anuztuzijų < po tėvais 
Duninlfltę); 2 sūnų. Juozupų 
ir murčių Puullne. Mykolą Ir 
marčių Berthų ir anūkę Eilėn 
June; 3 dukteris. Anuztuzijų. 
Marijonų ir Onų (’zupvrnu ir 
žentų Kdward; brolį Jonų Ir 
seserę Veronikų Pranaitienę ir 
jų šeimų; ftvogerj Antanų Da
ilinu Ir ftvogerkų Anuztuzijų: o 
Lietuvoje paliko 2 seseres Ma
rijonų ir Jugusę ir brolj Adomų.

Kilnus paftarvotas I.achawfrr. 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

Ijudotuvės įvyks trečiud., ge
gužės 14 d. Ift koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtus ) Aušros 
Vartų pur. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų ims 
nulydėtus į ftv. Kazimiero kap.

Nuoftirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Marčios, žentus, Broliai, Sese
rys, ftvogerkii Ir Giminės.

l^iid .direktoriui iaiehusviez 
ir Sūnui, tel. CANaI 2 515.

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PinigųFED AVINGSl

LOAN ASSOCIATION of Chicag 
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
y IRginia f/4f

lHdwr y. s. Go*f. SuptrvitloM

n
Cuircnt Rote

0/ ON SAVINOS 
'' O £ INVESTMENTS
’• Shore Accounfs

«A1T. IMD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
••rianalM PaUnavlBM — MoUria patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

jei jie rimtais pagrindais 
bus sutvarkyti.

j
Ypatingai verčia susirū- 

bažnytiniai chorai stato iau 
pinti kai kuriose kolonijose 
angliškai operetes, “minstre- 
lius” ir kt. Taip pat jau kai 
kur pradedama iš bažnyti 
nių koncertų savus chorus

Skaitytoju Balsai
Mažiau Asmeniškumo -

Dėl Smetonos asmens ir 1 
jo prezidentystės kai-kurie 
icdaktoriai ir koresponden
tai taip įsismagino, kad jau 
beveik į lenktynes išėjo. Vie J

t

choras padainavęs savo pro- tų taip, kaip anais metais įgprašyti lauk, jų vietoje I ni Smetoną į padanges kelia 
gramą negauna vakarienėje garbingas išeivijos vetera
nei kauliuko pačiulpti. Tai. nas K. Kmitas “Studentų 
tik keli “įvertinimo” pavyz- Žody”, jaunimo reikalu ra-
džiai, kurie plačiai daugely 
kolonijų “sėkmingai” var
tojami. Gal šie keli tiesos 
žodžiai kai kam ir nepatiks, 
bet nors kartą reikia pasa
kyti tiesą atvirai, ypač kuo
met mėgstame paskutiniais 
laikais (lyg rodos madon į- 
ėjo) plačiai apie jaunimą 
kalbėti ir įvairius receptus 
spaudoje siūlyti. Kas iš to, 
jei vien tik rašome, o gyve
niman to paties nevykina 
me.

šė: “Kalbėta, kalbėta ir stai
ga pastebėta, kad jaunimo 
problema jau pribrendusi ir 
laukia skuboto išrišimo, nes 
bekalbant vaikai jau išaugo 
į jaunuomenę, kurios reika
lus aprūpinti, deja, dar ne
buvo prisiruošta. Pultasi im
provizuoti visokias priemo
nes, su kurių pagalba būtų 
galima kaip nors, kad ir da
lelę jaunimo lietuvybei iš
laikyti”. Gryniausia tiesa 
pasakyta, nereikalinga aiš
kinti.

pakviečiami programą pildy 
ti svetimtaučiai. Kodėl? To
dėl, kad jūs, girdi, esate 
menki choristai. Sakoma: 
štai jums pavyzdys kaip 
reikia dainuoti ar giedoti.. 
Gaila ir labai skaudu, bet 
jau tokie reiškiniai pradeda 
rodytis. Jaunimas tyli. Mąs- 
to, galvoja, ir daro savas iš
vadas. Tylėdami pasišalina 
iš choro, tuo pačiu nuo lie-

ir visaip garbina — ne tik 
prezidentu, bet ir tautos va
du jį tituluoja, o kiti net ir 
prezidentystės jam pripažin
ti nenori.

Mums rodosi, kad ir vie
ni, ir kiti per toli nuo rea
lumo nutolsta. Dabar ne lai
kas kam nors vainikus pin 
ti, arba špygas rodyti. Da
har reikalinga visas lietuviš
kas pajėgas vienyti ir jas

Nors nedaug, visgi prade
da, kad ir neplačiam maste Nėra geresnės priemonės 
nedrąsiai, kai kuriose kolo- lietuviškumui palaikyti, kaip 
nijose kreipti dėmesį į baž- choruose ar su jų pagalba, 
nytinio choro jaunimą. Kai į Viena rimčiausia iš kitų esa- 
kur paliuosuojami choristai mų galimybių ir taip leng-

tuvybės darbo. Per drąsus naudoti Lietuvos vadavimo 
ir pavojingas eksperimentas, darbui. Smulkmenos tegu’ 
Ar pagalvoja tie žmonės a- pasilieka ateičiai. Jeigu mes 
pie pasėkas tokių veiksmų dabar gilinsimės į asmeniš- 
ateičiai, nuo kurių tas pri-į kumus, tai nutolsime nuo 
klauso. Neverta jaunimą į-(Lietuvos vadavimo darbo ir 
želdinėti statant svetimtau tuo pasitarnausime Stalinui 
tį aukščiau, o savąjį jauni j ir kitiems Lietuvos prie
iną antraeiliu palikti. Jau ^šams. Stalinas ir jo agentai 
nimas nori būti tik pirmose j kaip tik to ir laukia, 
eilėse, tokia jo šiame krašte Šiandien mums reikia ne

PRANCIŠKUS PAULAITIS
Mirė geg. 10, 1941, 8:30 v. 

vak.. sulaukęs 51 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ift Ra

seinių apskr:. Jurbarko par.. 
Greičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 38 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Monikų (po tėvais Vi- 
liūnaitė); 2 dukteris. Elorenci- 
ja Arbačauskas, ir žentų Wal- 
ter; ir Lorettų: seserį ftv. Ka
zimiero vienuolę Sr. M. Eu- 
frozinų; telų Kotrinų Stonkie
nę. jos vyrų ir jų Seimų; pus
brolius Juozų ir Antanų Gece- 
vičius ir Jonų I’aulaitj ir jo 
Seimų; uošvius Jonų ir Ma
rijonų Viliūnus; ftvogerius Sta
nislovų ir Marcelę Winslow, 
Jonų ir PranciSkų Jeskis; Jo
nų ir Joanų Viliūnus Ir jų Sei
mų: Eduardų ir Eleną Viliū
nus ir jų Seimų; o Lietuvoje 
paliko tetų Mazonaitienę ir dė
dę Pranų Gecevičlų ir kitų gi
minių Ir labai daug draugų ir 
pažįstamų.

Velionis priklausė prie Rau
donos Rožės Kliflbo ir Eleva- 
tor Operators and Starters U- 
nion.

Kūnai*, paftarvotas ruunuonr:
1619 S. 47th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvlrtad., 
geg. 15 d. IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į ftv. Anta
no par. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio si<dų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. Kazimiero kap.

Nuoftirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Dukte-ys, 
žentas Ses'no, Pinsbrollal. Te
tos, Dėdė, ftvogeral. I’ošvlal Ir 
Giminės.

Ixxld. direktorius; Anthony 
B. Petkus, tel Cicero 2109.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMASv

* — -’-fcl Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

nuo įžangos bažnyčion, Ka
lėdų ir Velykų rinkliavų; 
šventėms ar šiaip kada pro-

vai mums pasiekiama, tik 
reikia gražiai ir organizuo
tai veikti. Pagalvokime apie

gai pasitaikius duodama pra tai, kol dar nevėlu. Laiko
mogėlei keletą desėtkų do
lerių; hotely ar šiaip para
pijos svetainėje parengiama

psichologija.

nebedaug. Išlietuvėjimas ei-j 
na visu smarkumu. Jei dar 
šį jaunimą suskubsime lie-1

TYPEVVRITERS
AODING MACHINES

choristams (surprise) vaka- j tuviškame veikime kaip nors 
rienė; nuperkami bilietai į, prilaikyti, laimės lietuvybė 
operą ar pasijos vaidinimus; ir drauge su tuo lietuviškos 
pasitaikius kokioms koloni-1 parapijos susilauks rimtų 
jos ekskursijoms, duodami parapijonų. Juk jie mus pa- 
bilietai dykai ar su nuolai-! vaduos ir tęs mūsų darbus.

MONTKIT FATMIMTS—

STAR

>, RENTED 
REPAIRED

TYPEVVRITER

Phone DEARBORN P 4 4 4

senųjų pelkių, bet naujųjų 
ir lietuviškųjų kelių, kurie 
veda prie Lietuvos Nepri
klausomybės.

Kuomet bus atgauta Ne
priklausomybė ir kuomet 
bus nustatoma Lietuvos nau 
joji santvarka, tada bus ga
lima išskaičiuoti senųjų val
stybės vairininkų nuopelnus 
ir klaidas. Dabar tą daryti 
yra bergždžias ir kenksmin
gas darbas. Dabar reikia 
kalbėti ne apie vidaus poli
tiką, bet apie užsienio poli
tiką, apie Lietuvos išlaisvi

nimą ir Nepriklausomybės 
atstatymą.

Smetoną ir kitus senuo
sius Lietuvos pareigūnus 
laikykime tokiais, kokiais 
jie Nepriklausomoje Lietu
voje buvo ir kokiais jie įs
tatymiškai ir dabar yra.

. P-tas.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmriu 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 Sefttadienio rytais, 
ift Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.

VISOSE MIESTO DALYSE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

DAFF"

— f c'C ' ; . ;
U...f.

‘MAS

o-l YOUP-J 
PEPARTED 

~ \HD S GHOSTJ

D^rPlE-R THAN I/-'NfeS 

VrflTH,

* < 7

Dom’t look

OLDER

AU'T inheaven"^
wrm /mum

WLy b« tow Leok younger than your yaara wRh 
Ckriroled hair ... with hair that ia oolorful youtb- 
Ikel Thoaa gray atraaks can be ao thoroughly erasedl 
wtth Clairol tha knnoua Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 

it that daanaoa aa R roconditlona «■ R TDfTS.
today and aay:

tor boo booklol and boa advtco oa your fcarlr problaa. O 
CJaO. Prartfenf. Clairol. Ine.. 130 W ttlb St. Noa York. M Y

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2513 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

L
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Lietuvos prezidentas su ŠJ“
žmona ir J. Tūbeliene pri8raS*»«irtel iv- KoBni-

■ _ . x „ . . niją. O ką jau bekalbėti apie
Idnkėsi Sv. Kazimiero motinos reikšmę jaudinan- 
ii . • ■ n i čius pamokslus, kuriuos pa-akademijoj, geg. s ū. sakė gerb. dvasios vadai — 
Mūsų kultūros židinis, Šv. klebonas kun. J. Dambraus- 

Kazimiero vienuolynas ir a- kas vikaras kun. M. Jod- 
kademija susilaukė retų sve- ka> sunku trumpai čia ap- į 
čių geg. 8 d. Atsilankė Lie- rašyti; kad tas motinos reikš 
tuvos prezidentas Antanas m®s žodis kiekvieną geros 

valios maldininką sugraudi-! 
no iki ašarų. Tai begalinis 
džiaugsmas, kad Aušros Var 
tų parapija taip gražiai ky-

Smetona su Z. Smetoniene 
ir jos sesute J. Tūbeliene.
Su jais atvyko jų palydovai 
J. Mackevičius su žmona,
kurių namuos prezidentas dvasiniu būdu 
apsistojo, konsulas P. Dauž- Lankymas parapijonų

DIDESNftS IR GERESNES BOMBOS BERLYNUI

("Draugas" Aeme telephoto i

Ryšium su žiniomis iš Londono, kad britų lakūnai nepaprastai sėkmingai puolę šiaurvakarinės Vokietijos 
miestus ir pramonės centrus, Amerikoje gauta iš Londo no nuotrauka, kokias orines bombas britai vartoja prieš 
Vokietiją. Čia viena tų bombų vaizduojama Ji įkeliama į Whitley didįjį, atvaizdo dugne matomą, bombonešį.

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” nusiskundžia, kad dar
bininkai pradžioje noriai už
sirašydavo į liaudies univer
sitetus klausytis paskaitų, 
“bet vėliau sistematingai jų 
skaičius mažėjo.” Darbihin- 
kai, pastebėję, kad tuose 
universitetuose jie mulkina
mi “genialojo Stalino nepa
prastais laimėjimais,” pra
dėjo į tokias agitacines pa
skaitas nebeateidinėti.

. CLASSIFIED

vardis su žmona ir J. Ba 
čūnas su žmona, kurių re- 
zorte prezidentas Smetona 
mano per vasarą pasilsėti; 
gerb. klebonai, prel. M. L.
Krušas, Marijonų vice-prov. 
kun. J. Mačiulionis, klebonas 
A. Baltutis, I. Albavičius, J.
Paškauskas, A. Linkus ir 
kun. kapelionas Šv. Kazimie 
ro vienuolyno B. Urba, taip
gi laikraštininkas S. Pieža 
ir dar keletas svečių.

Garbingąjį svetį sutiko 
generalė Motina Juozapa,
Motina Imakulata (buvusi 
Pažaislio vienuolyno virši
ninkė) ir visa Kongregaci
jos Taryba.

Po vaišių, visi svečiai su
sirinko Šv. Kazimiero aka
demijos auditorijoj, kur a
kademikės sutiko visus. Mer Dainuos K. Sabonis, “Gim 
gaičių orkestrą, vadovau- nazistės”, “Keista žmona”, 
jant seserei M. Bernardai, įdomybės, juokai, t. t. 
puikiai išpildė keletą muzi
kas kūrinių, mergaitės, su
dainavo

Gerb. dvasios vadai pra- J 
nešė, kad sulyg parapijiečių • 
pageidavimo, kad būtinai 
šiais metais reikia bažnyčia Prnnpcimii 
dekoruoti, kam, žinoma, nuo
širdžiai pritarė ir gerb. kle
bonas, pranešė, kad su ge
gužės 19 d. pradės lankytiikimas ivVks trečiadienį, ge< 
savo parapijiečius, rinkda- Sužės 14 d., 7.30 vai. vaka- 
mas aukas bažnyčios deko- re’ Chicagos Lietuvių Audi-

Draugyystės Palaimintos rašyti ir laigvu noru bef 
Lietuvos mėnesinis susirin-

ravimui, na, ir ta pačia pro
ga nori susipažinti su vi-

torijoj, 3133 So. Halsted gt. 
Duoklės bus priimamos nuo

sais Aušros Vartų parapijo- ^.30 vakare, 
nais. Tikimasi, kad malonūs Visi nariai esate kviečia- 
parapijiečiai gražiai pri- mi dalyvauti susirinkime, 
ims ir sulyg išgalės parem.v L. Bagis, rašt.
kun. J. Dambrausko misiją. I--------------------

Parapijonas Automobiliu aukos
Radio

Sekmadienį Chicagoj ir 
apylinkėse automobilų ne
laimėse žuvo 9 asmenys. 
Taip pat keliolika sužeistų
jų.

Dėl praleidimo smagios ir 
Lietuviais mes e..’**™08 valandėlės, patarti- 

šame gimę” ir ištraukas iš na “įstatyti savo radio šian 
operetėB “Pirates of Pe- die antradienl- 7-tą valandą tovo, Bolševikijos darbo at- 
zance” kostiumuose, taipgi vakare- ant stoties WGES, sargų valdybos viršininko 
pašoko keletą lietuviškų šo- ir Pasiklausyti Peoples Fur- 
kių, orkestrui pritariant. niture Company regulario 
Kapelionas kun. B. Urba di- antradienio programo, kuris 
dėlių širdingumu sveikino susidės iš visokių įvaireny- 
Lietuvos prezidentą. bių. Dainuos K. Sabonis, c iki rugpiūčio 20 d. rfu

Prezidentas Smetona, at- Gimnazisčių duetas, “Dėdė” ; f,100 v^ikų nuo 14 iki 15 
sidėkodamas akademikėms, Vaitekūnas, juokai, šposai, metų amžiaus. Jie visi uus 
pasakė joms įspūdingą ir dramatiški veikalėliai ir t. t. išsiųsti į maskoliskas neva 
atmintiną kalbą lietuviškai, G iš Peoples krautuvės bus technikos mokyklas, kuriose 
ir keletą žodžių angliškai, daug gerų žinių apie 25 tą bus išlaikomi valdžios, at- 
toms, kurios yra kitų tautų, metinį išpardavimą, kuris skirti nuo savo šeimų. To- 

Visiems ir merg’ciičių cho- pratęstas vis^ savai- Riu būdu bolševikai tikisi 
rui ir orkestrai lydint, su- *r Yra Pr°g°s kiekvienam paruošti kvalifikuotų darbi 
dainavus “Lietuva Tėvynė pasipirkti įvairių namam ninku, bet tuo pat metu, at- 
mūsų” ir “Star spangled reikmenų už sumažintas kai- skyrus vaikus nuo tėvų, 
banner”, dvi akademikės su nas- Į įkalti jiems ištikimybę Jo-
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis nešinos, išlydėjo gar
bingus svečius iš auditori 
jos.

Po to visų nusifotogra
fuota su prezidentu. Sudė
jus vizitą kapelionui, kun 
B. Urbai, ir širdingiausiai 
su visais atsisveikinęs, Lie
tuvos prezidentas ir jo es 
korta išvyko. Rap.

Žinios iš Lietuvos į
Pagal “tovariščio” Moska

įsakymą, Lietuvoje iki bir 
želio 20 dienos bus sumobi
lizuota 6,900 jaunų vyrų, 
tarp 16 ir i7 metų amžiaus.

— ---- i-
JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Motini) Diena ir 
parapijom) lankymas

PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 

ką jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir 

5 kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną. Randasi 
gražioj vietoj prieš Marąuette I’ark, 
3007 ir 3011 West 71st St.

Taipgi statom naujus namus ir 
taiaoni senus ant lengvų išmokėji
mų. Apskaitliavimas veltui.

Kas norite pirkti lotą gražiausioj 
vietoj Marąuette Parke ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CHARLES P. SUROMSKIS CO., 
0!»2t So. Westėm Ave.

-------------------------------------------------- —----- ------------------------- — —■ -.......................... Tel. RE Public 3713
sifui Visarionovičiui. Į to ti mongoliškais vaikezais, ir ligšiol nežiną, kada gau-I___ vakarais ntospu nu_____

REIKALINGAS STALORIUS IR 
PAGELBININKAS

Reikalingas stalorius ir gerai paty
ręs pagelbininkas. Ateikite j darbą:
2267 No. Clyborne Avenue, Chicago.

kias mokyklas galima užsi- taip pat atskirtai?
tėvų.

jeigu nesusirenka reikalau
jamas skaičius, tai daroma 
vaikų ir jaunuolių mobiliza- Raseiniuose buvo susirin 
cija. Visoje Bolševikijoje to kę bolševikų nusavintųjų na

nuo šią atlyginimą už atitarnau
tą laiką.

kiu būdu bus sumobilizuota 
vienas milijonas vaikų ir 
paauglių. Pagal priimtą įsta
tymą, jie turės tarnauti too, 
kur jiems bus nurodyta, net 
iki 24 metų amžiaus. Tokiu 
būdu lietuviškąjį jaunimą

mų sargai. Jie nusiskund"* 
sunkia savo padėtimi. Sar
gai laiku negauna atlygini
mo. Dar balandžio mėn. dau 
gelis sargų nebuvo gavę at
lyginimo, net už sausio it 
vasario mėnesius, tuo tarpu,

IVOlk STU DIO
1945 West 35* Street

' . '. yy, Aei

okupantai turės galimumo kaip rašo “Tarybų Lietu- 
“teisėtai” nugrūsti į Uzbe ! va”, “pragyvenimui lėšos 
kistanus ir kitas svieto pa-' reikalingos kiekvieną die- 
kampes, o Lietuvą užtvindy j ną.” Sargai pareiškė, kad jie

PLATINKITE "DRAUGĄ’

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrausto Baldus, Vežioja Anglf-
Krelpkltės prie;

Stanley Gavcus
1J0 So. Ridgeland Avenue 
Wcrtli, III. Tel. Oak Uwn 193-J-l

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

VVHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

k

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 1 
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” | 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 00 laikraščio numerių už vieną dolerį!

West Side. — Praeitą sek Siomis drenomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo- 
madieni o-re-užpa 11 d bu tas- patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
” mXm DiX ši reM «• yra puikiausi. Pn,ga padaryti didelę malonę priete- 

lianas, giminėms ir draugams — užsakykite/Jiems susi- 
minga diena Ausros Vartų pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju- 
parapijos bažnyčioj šiais biliejaus proga!
metais parapijiečiai pergy- Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
veno begalo jaudinantį įvy puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą, 
kj. Suprasdami Motinų Die- Užsakymus siųskite šiuo adresu:
nos reikšmę, jaunimas ir se- "DRAUGA S"
nimas ir šv. Vardo dr-jos
neriai bendrai taip gražiai 2334 So. Oakley Ave. Chicago. Illinois 
pagerbė savo gyvas ir mi
rusias motinėles, kad, iįtik- arba šaukite CANai 8010

CONRAD
Fotografas

8tudlJa Jrengta pir
mos rūšies su mo- 
derniškomls užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Res.: - ENGIewood 584®

pirm segi i-iŪksite
MATYKITE MUS!

mnftlAlSlAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

FTnanAiioJmnr namą paMatyma ar 
pataisymu — Nieko JmokAtt 3 
metai išmokėti — Apkalnavlrnus 
dykai.

Lietinis Paniro ėjas
Stanley IrtttvlnAs — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1212

SAVE THIS 
LAWN FOR 
SUMMER

■■■■■.

C

s -

COMPLETC • '

.A PI X)fCE0 WnmGRAl*M\■u v • VJ.OAVEST rOSS/«LB»FRJCRS
KUONE LAFAYETTE 2M3

N. KANTEP., Sav.

Išvežioja r ne 
po vls» 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

a orius gražius suėmimus 
auginamų ties namais vejų 

•j apsaugai nuo ištrypimo ga 
Įima gauti dykai visuose 
parkuose pas parkų užveiz 
das, arba ir “Draugo” rašti
nėje. Juos padirbdino Chi
cago parkų distrikto boar 
das.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

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

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

DINING ROOM SETO — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 

FR1GEKATORS — WASHERS — 
MANGKLS — STOVĖS.

All NatJonally Adverttoed II

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty"

3r>

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, Hl.

Telef onnokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



R DRAUGAS Antradienis, geg. 13 d., 1941

m:

c*2S***2^3***2S*3 ';«33<į5B*>22sj' 
■ MŠV. JURGIO PARAPIJOS PAVASARINIS PIKNIKAS isg

|j Šis piknikas bus įdomus. Tikimės svečių iš visur. Bus puiki muzi- 
įįj ka jaunimui pasišokti. Įvairūs žaislai. Šiltų gerų valgių - bus ga- 
(į) Įima pigiai pavalgyti vakarienę. Kviečia visus parapijiečius ir 
(i) kaimynus. — KLEBONAS IR KOMITETAS. Įžanga 35c.

- Į v y k s -

Sekmadieni, Gegužės (May) 18 dieną, 1941 m.
VYTAUTO PARKE 1

Prie 115tos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue (j)

Chicagoj vyksta konferencija 
pramoniniais reikalais

Chicagoj vyksta Kataliką 
Konferencija pramoniniais 
klausimais. Tas yra ryšium 
su popiežių darbo enciklikų 
sukaktuvių minėjimu.

Enciklikų sukaktuvių mi
nėjimas, kaip apie tai buvo 
rašyta “Drauge” praeitą šeš 
tadienį, ir konferencija pra
dėta pontifikalinėmis mišio
mis Švč. Vardo katedroje 
sekmadienį.

Konferencijos posėdžiai 
pradėti vakar, geg. 12 d.. 
Stevens viešbutyje ir dar 
šiandien tęsiami. Konferen
cija baigsis šiandien vakarą 
vakariene tame pat viešbu
ty. Kalbės J. E. Chicagos 
Arkivyskupas S. A. Stritch.

Pramonės klausimais va 
kar rytą paskaitas turėjo 
sesuo Vincenta Ferrer, O.P , 
iš Rosary kolegijos, River 
Forest, ir Frank Gillispie iš 
Chcago, Dairy Workers pre

zidentas. Kun. Francis J. 
Gilligan, St. Paul semina 
rijos dekanas iš St. Paul, 
Minn., aiškino popiežių en
ciklikų reikšmingumą.

Popietiniam ir vakariniam 
posėdžiuose paskaitas apie 
darbą, atlyginimą ir apie 
enciklikas skaitė septyni žy
mieji asmenys, tų dalykų 
žinovai.

Šiandien konferencija tę
siama. Įvyks du posėdžiai ir 
pagaliau vakarienė. Žymieji 
asmenys ir šiandien iškels 
aikštėn daug interesingų 
dalykų apie pramonę ir dar
bą ir nurodys kaip tai visa 
turėtų būti suderinama pra
monininkų, darbininkų ir 
šalies gerovei. Ypač bus nu
rodyta, kaip turėtų būti vyk 
domos popiežių enciklikos 
“Rerum Novarum” ir “Quad 
r,agesimo Anno.”

ESPOSITO BROLIAI VELKAMI KALĖJIMAN
f *

C'Drauras" Acme *elf-photo)
Esposito broliai, kurie vadinami “pasiutėliais šunimis” Anthony (kairėje) ir William 

(dešinėje), abu žmogžudžiai ir abu nuteisti mirti, velkami Sing Sing kalėjiman, New 
Yorko valstybėje. Juos vežant į kalėjimą jie bandė pabėgti, bet tučtuojau nutverti.

mu

Du Chicagos rajonai per 
dešimtmetį neteko gyventojų

Federalinis cenzo biuras 
paskelbė, kad Chicagos mie
sto du rajonai praeitą de
šimtmetį — nuo 1930 iki 
1940 metų, neteko visų gy
ventojų. Du kiti rajonai tą 
pat laikotarpį susilaukė žy 
maus gyventojų skaičiaus 
padidėjimo — net iki 140 
nuoššimčių. Savo rėžtu vi
so mesto gyventojų skaičiu
je įvyko maža atmaina. 1930 
metais cenzas rado 3,375,- 
438 gyventojus, o 1940 me
tais — 3,396,808.

Šie du rajonai neteko vi-

sų savo gyventojų 
kurio ribos yra 
ave., Lake gat., Pulaski rd. 
ir North Western geležinke
lis; kitas — 45 ir 47 gat.. 
Beit linijos geležinkelis ir 
Cicero ave. Pirmąjam rajo 
ne 1930 metais buvo 116 gy
ventojų, o antrąjam — 114.

Cenzo tikslams visas mie
stas paskirstytas į 935 va
dinamus traktus. 932 trak
tuose gyventojų skaičius 
mažai pasikeitė per dešimt
metį. Kituose trijuose įvyko 
žymios atmainos.

vienas,
Chicago

Kokio amžiaus vyrai 
pašaukti kariuomenėn

Karinės vyrų konskripci- 
jos vyriausias nacionalinis 
boardas praneša, kad iki ko
vo 1 d. drafto keliu pašauk 
ta vienerių metų tarnybai 
183,198 vyrai. Pašauktieji 
savo amžiumi taip paskir 
stomi: 31 iki 36 metų am
žiaus sudaro 11 nuošimčių.
22 metų amž. — 15.5 nuoš ;
23 metų — 14.1 nuoš., o 24 i 
metų — 11.4 nuoš. Kitų mc- J 
tų amžiaus yra mažesni nuo ' 
šimčiai.

Daugiau moterų nei Vedybos
vyrų

J. A. Valstybių cenzo biu
ras praneša, kad per gyven
tojų surašymą 1940 metais 
Chicagoj rasta kiekvienam 
100 moterų tik 98 vyrai.

Taip yra ne vien Chica
goj, bet ir kituose 76 mies
tuose, turinčiuose daugiau 
kaip 100,000 gyventojų. Per 
1930 metų cenzą toks stovis 
buvo rastas tik 63 mies
tuose.

Per 1940 metų cenzą Chi- j 
cagoj rasta 1,686,648 vyrai 
ir 1,710,160 moterų.

Gauti leidimai tuoktis:
Casimir S. Kurdys, Grace 

C. Albright, 25—22.
Alex Kurpeikis, Konstaci 

ja Karalina, 49—39.
Matthew J. Rusėk, Emilj 

T. Tatarėlis, 22- 20.
Walter Balis, Helen Pauk 

štiš, 26—20.
Clarence H. Stoecker, Mar 

cella M. Zwiniskis, 44—40.
Edwin Okulanis, Eleanorc 

Jarecki, 23—19.

rr America First" orga
nizacija didėja

“America First” organiza
cija yra nacionalinė. Suor- 1 
ganizuota darbuotis prieš 
Amerikos įsivėlimą karan. 
Jos dalys yra visose atski
rose valstybėse. Prieš kele 
tą savaičių Illinoise ji turė
jo apie 50,000 narių, šian
die gi turi jau daugiau kaip 
200,000 narių. Priklauso vy- 
rai ir moterys.

Apie šios organizacijos 
stovį paduoda žinių jos na
cionalinė pirmininkė Mrs. 
Janet Ayer Fairbank. UH- 
noise vyriausioji buveinė 
yra 122 So. Michigan ave., 
Chicago.

“American First” nariai 
nemoka jokių duoklių orga
nizacijos iždan. Kas nori, 
gali skirti kontribucijas, ku-

Motina pavedė sūnų 
policijai

Chicago Lawn nuovados 
policija sekmadienį suėmė 
Walter Frank, 17 m. amž, 
jo motinos Mrs. Stella Trei- 
nis namuose, 6202 So. Iler- 
mitage ave.

Balandžio 24 d. Walter 
Frank Indianoj areštuotas 
kai jis važiavęs vogtu auto
mobiliu. Gegužės 7 d. jis pa
bėgo ten iš kalėjimo ir at
vykęs į Chicago pavogė au
tomobilį. Motina nusprendė 
paduoti jį policijai ir tai pa
darė.

Policija patyrusi, kad jis 
buvo įstojęs kariuomenėn,

, bet paskiau paleistas dėl jo 
proto “susidraikymo.”

Žmonės vis dar 
gamina alkoholį

Federaliniai agentai už
klupo garažą, 916 So. Win- 
chester ave. Rado 1,200 ga 
lionų dydžio katilą su broga 
gaminti alkoholį ir arešta
vo du vyrus.

Atlikę kratą rado alkoho
lio 165 galionus skardinėse 
ir 150 galionų vienam ku 

Ibile.

Vaikai pagerbė 
motinas

Sekmadienį visam mieste 
pagerbtos motinos minint 
Motinų dieną. Vaikai pager
bė savo gyvas ir mirusias 
motinas.

Katalikų bažnyčiose pir
moje vietoje pagerbta moti
nų Motina — švč. Pana Ma
rija, kuri yra visos žmoni
jos motina, globėja ir užta
rytoja.

Kareivių dvasiniams 
reikalams

Illinoiso gubernatorius 
Green pasiuntė laiškus 409 
miestų mayorams. Ragina 
juos prisijungti prie kampa
nijos sudaryti atitinkamą 
fondą nacionalinio saugu
mo “United Service” organi
zacijoms. Šitos agentijos rū
pinasi pašauktų kareiviauti 
vyrų dvasiniais, rekreaci-' 
niais ir socialiniais reikalais.

Gubernatorius laiškuose i 
nurodo, kad kiekvienai ben-1 
druomenei kvota numatyta 
16 centų nuo kiekvieno as
mens.

Tarp agentijų yra ir Na
tional Catholic Community 
Service.

sūnūs gyvena, kaip jie mai
tinami ir kaip jie viskuom 
aprūpinami.

X Gegužės 10 d. mirė se
nas lietuvis nt of-sionalas 
Chicagoj dr. Ant. Gurskis, 
dantistas.

X Kun. dr. K. Matulaitis, 
M.I.C., vakar išvyko iš Chi
cagos į New Yorką, iš kur 
netrukus lėktuvu skris į 
Londoną klebonauti lietuvių 
parapijoj.

X Juozas B. Laučka. “A- 
merikos” redaktirus rytoj 
atvyksta į Chicagą dalyvau
ti Lietuvai Gelbėti Tarybos 
susirinkime.

X Kvalyčių dukrelei, 4142 
S. Artesian Ave., kuri lan
ko Nek. Prasidėjimo P. Š. 
mokyklą, skubotai reikėjo 
pasiduot apendiko operaci
jai. Nemažai susirūpinimo 
buvo tėveliams, bet dabar 
pavojus praėjo ir kas dieną 
gerėja.

X D. ir M. Balsevičiai,
9233 So. St. Louis, geg. 2 d. 
susilaukė dukrelės. Balsevi
čiai jau augina du sūnus, 
kurių vienas šiemet jau 
baigs pradžios mokyklą. T. 
Petroševičienė iš Marąuette 
Park, Balsevičienės mamy
tė, begalo džiaugiasi anūke.

X Indiana Harbor, šv.
Pranciškaus liet. parapijoj, 
šiandien baigiasi 40 valan
dų atlaidai. Ir rytą ir vaka
re tikimasi daug žmonių ir 
vietos ir apylinkių. Bus daug 
svečių kunigų. Vakare su
važiuos iš Chicagos vargo
nininkai padėti mišparus gie 
doti.

X ARD 22 seimas įvyks 
geg. 18 d., Gimimo Panelės 
parap. salėj. Seimas prasi
dės mišiomis šv. Kazimiero 
vienuolyno koplyčioje, 9:30 
vai. ryto. Pirmas seimo po
sėdis 11 vai. ryto, antras — 
2 vai. popiet.

X Harboriečiai darbuoja
si, kad šią vasarą išpuošti 
parapijos salę ir bažnyčioje 
įtaisyti fenus.

X Kun. J. Prunskis praė
jusį sekmadienį šauniai pa
gerbtas Šv. Jurgio parap. 
salėj. Žmonių virš 600. Svei
kinimo kalbas pasakė gerb. 
prel. M. Krušas, konsulas P. 
Daužvardis, red. L. Šimutis, 
kun. J. Dambrauskas, dr. A. 
Račkus, studentai — Balti
nis ir Reneckas. Pirminin
kavo kun. St. Gaučas. Ren
gė LGF skyrius, kurio var
du sveikino ir dovaną įtei
kė O. Aleliūnienė. Nuo Mo
terų Są-gos 49 kp. sveikino 
R. Maziliauskienė, -o nuo aš- 
tuoniolikiečių — P. Ivanaus
kienė.

PLATINKITE “DRAUGĄ M

Darbas — laimės šaltinis.

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo- 
loėjimnfe; —

NUO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAOO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, See.

TURTAS 000,000.00
VIRA r ’

Jei Iramce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

rios panaudojamos 
zacijos veiklai.

orgam-

Kedzie ave. automobilio 
suvažinėtas ir užmuštas Jo
seph Mitera, 27 m. amž. dar 
bininkas, 2633 W. 23rd pi.

Automobiliu važiavo Hen
ry Runge, 27 m. amž., 64?4 
Normai bulv.

Šimtai motinų atlankė 
savo sūnus kareivius

Šimtai Chicagos motinų ii 
seserų praeitą sekmadienį 
— Motinų dieną, aplankė 
savo sūnus ir brolius karei
vius, esančius Forrest sto
vykloje, Tenn. Visa diena 
stovykloje laimingai praleis 
ta. Motinos pamatė, kaip jų Į

DR. PETRAS 
VILEIAIS, 

AtMtOVM

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFF1CF •
175 W. JACKSON BLVD.

ŠIMTE A-1820 
Home Olflce: Newark, K. J.

RESTDENCIJA:
4432 So. California Avenue 

Tel. LAFajctte 0771

IBAPCLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. lr ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję]

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

1. Sutaupysite 40% kflro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namfų vertę;
4. Taupo namų Šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisome 

Apskaičiavimas Dykail

nowo» POCK WDPL 
COHKSOAH*
FlSSOUl bUKATlM ftoAMS 

CeMmSHsCMSMHHS Bsaass 

3srrWas-30ua msCmsk Pi

Ham>W43uiniQnkPi

Ha asus v. Cornsm. Pas.

6.

__ F.HA
ar limokAJImoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
WarahonM: 9401 So. Stony Ialand Ava, tat.


