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GARSIOJI MELODRAMA
Šiuo metu visa pasaulio 

spauda ir radio įelektrinta 
paskutiniaisiais įvykiais Eu
ropoje, t. y. melodramatiniai 
sensacingu Rudolfo Hesso 
pabėgimu iš Vokietijos An
glijon.

Daromi įvairiausi spėlioji
mai, įvairiausi prileidimai ir 
galimos iš visos šios melo
dramos pasėkos.

Tikslių žinių apie šį įvykį 
nesužinosime tol, kol ang
lams nepasirodys patogus 
momentas paskelbti tai, kas 
skelbtina. Tačiau ir tuo me
tu anglų pranešimus, kaip ir 
vokiečių pareiškimus, nebus 
galima imti už gerą pinigą. 
Tikrieji faktai pasirodys tik 
karui vienaip ar kitaip pa
sibaigus.

SPEKULIACIJOS

Laivų įstatymo 
projektas senate
WASHINGTONAS, gegužės 

14 d. — Šiandie Jungtinių 
Valstybių senatas pradėjo 
svarstyti taip vadinamąją 
laivų nusavinimo įstatymo 
projektą. Šis įstatymo pro
jektas, kurį jau pripažino 
atstovų rūmai, duoda Prezi
dentui Rooseveltui teisę nu
savinti Amerikos uostuose 
esamus 84 prekybinius sve- 

, timšallius laivus.
Iki šiol težinoma tik du 

tikri faktai:

1. Įstatymo projektas bus 
priimtas į vieną savaitę ar 
10 dienų.

2. Šen. Tobey pasiūlys 
prie įstatymo priedą, kuriuo

Viena aišku, jog Hessas i būtų draudžiama panaudoti

Tai buvo Vokietijoj Hessas neišsivežė jokių 
paslapčių/ tvirtina naciai

Vyko Škotijon pacifistiniais 
tikslais. Budriai saugomas

LONDONAS, gegužės 14 d. 
— Šiuo metu Anglijos radio 
Hesso įvykį pavertė gry
niausios propagandos įvy
kiu, kai tuo pačiu laiku An 
glijos vyriausybė apie visą 
įvykį ir Hesso pareiškimus 
tyli.

Anglijos radio šiandie 
skelbia, jog Hessas laisvai 
pasakoja apie Vokietijos pla
nūs ir daro net užrašus, betI

. oficialieji Anglijos žmonės 
apie tai nė žodžiu neprasita
ria.

------- į Sakoma, jog iki šiol He-

R. Hess, nacis No. 3, vaizduojamas, kaip jis praeitą rudenį bendravo su Hitleriu (de- ssą aplanke ministeris pir- 
šinėje). Šiandien tas Hess yra britų nelais vis. Niekas negali išaiškinti, kokiais sume- mininkas Churchill ir užsie- 
timais jis nuskrido į Škotiją. ____________ ———

anglų propagandos ministeri 
jai šiandie yra vienas bran
giausių radinių. Tačiau ir 
čia anglai turi būti perne
lyg atsargūs, kad kartais ne 
pasakytų ko nors perdaug 
ar permaža. Todėl ir Hesso 
asmuo apsuptas ištisu būriu 
oficialiųjų žmonių ir prie jo 
neprileidžiama jokie laikraš
tininkai.

Šiandie anglai plačiai skel 
bia, jog Hessas laisvai kal-

Amerikos laivyną lydimai
siais laisvais, kad apsaugotų 
siunčiamus Amerikos reik
menis Anglijai.

Streikai anglies, 

auto industrijoj

Šiandie ginklų gamybos 
oficialieji žmonės, dėdami 
pastangas atidaryti streikų

Pasaulyj Prancūzai priėmė 
sutartį su naciais

Amerikoj
Raudonoji jūra 
karo zona

bąs apie Vokietiją, bet ką paliestas laivų dirbtuves San 
Francisco apylinkėj ir svar
bias amunicijos dirbtuves 
Hartford, Conn., susitiko su 
nauja problema, nes iškyla 
pavojus, kad būtų netrukus 
paskelbti streikai minkšto
sios anglies kasyklose ir 
General Motors dirbtuvėse.

jis pasakė taip ir nepasako
ma. ,

Dabar dėl Hesso atvyki
mo Anglijon yra tik dvi pri
leidžiamos galimybės — 
vokiečių versija (halucinaci
jos) ir anglų versija (Hessas 
apsivylęs nacionalsocialis
tais). Vienaip ar kitaip na
ciams menkas malonumas.

NAUJOS SUTARTYS
Tuo tarpu Vokietijos diplo 

matija tebeveikia pilnu mas
tu. Paskutiniosiomis dieno
mis, panaudodami savo kari-

CIO angliakasių unijos pir 
mininkas John L. Lewis pa
reiškė, jog jei pietinių ang
lies kasyklų savininkai nesu 
darys sutarties su darbinin
kais, gegužės 21 d. 330,000 
angliakasių nutrauks darbą

Tuo tarpu CIO unijos dar-
nius laimėjimus, sudarė su- dininkai General Motors dir

btuvėse pradės streiką šian
die 7 vai. ryte.

tartį su Prancūzija. Sutartį 
patvirtino Prancūzijos vy
riausybė.

Tuo pačiu laiku diploma
tiniai sluogsniai praneša

Jugoslavija ir Graikija. Len
kiją pasidalino Vokietija ir 

apie galimą Vokietijos-Tur-• Rug,jg Jugoglaviją ir Graiki
kijos susitarimą. i ją pasidalino Vokietija, Ita-

Ir viena ir antra sutartis, ,ijg Vengrija ,r Bulgarija 
rodos, nieko negalėjo nuate-, Turkijgi grcsia parwliaci.
binti, nes naciai ir prancū-

KAIRO. — Anglų genera
linis štabas Afrikoje prane
ša, jog ašies kariuomenė pa
sitraukė į senąsias pozicijas 
j pietvakarius nuo Sollum, 
kur juos kartkartėmis puola 
anglai.

BERLYNAS. — Informuo

NEVV YORKAS. — Prane- 
VICHY, gegužės 14 d. — šama, jog galima tikėtis, 

Prancūzijos vyriausybė šian- kad Hesso pareiškimai per 
die priėmė vicepremjero Dar radio, jei jis juos padarys,
lano ir Hitlerio sudarytus 
nuostatus paskutinose kon
ferencijose. Kai kurie pran
cūzų sluogsniai pareiškia, 
jog tai esąs įrodymas Ame-

nio sekretorius Edenas.
Vokiški pranešimai

Iki šiol dar nieko tikrai
nežinoma apie ką Hessas 
kalbėjo ir kokius pareiški
mus jis yra padaręs, bet an
glų radio pareiškia, jog dėl 
jo pareiškimų “Vokietijos 
karo vadovybei teks papra
kaituoti”.

Anglų oficialusis radio 
j šiandie pradėjo reguliarius 
' pranešimus vokiečių kalba 
1 apie Hesso įvykį. Eina gan
dai, jog Hesso pareiškimų 
padaryta keletas plokštelių 

■ (rekordų), kurios bus pa
naudota propagandai Vokie
tijoj. Šiuose pareiškimuose 
Hessas įspėjąs vokiečius.

Užsienio ir Anglijos lai
kraštininkams šiandie ofici-I
aliai tepranešta, jog Hessas 
ilsisi ligoninėje netoli Lon
dono.
Saugiai slepiama

Tuo tarpu Hesso asmeny
bė budriai saugoma. Jokie 
laikraštininkai prie jo nepri
leidžiama.
Informuotieji sluogsniai pa

reiškia, jog šiuo tarpu la- 
I biau paaiški, kad Hessas ne- 
| atvyko Anglijon Hitlerio 
| siunčiamas.
| Strateginiais sumetimais 
' Anglijos vyriausybė laiko 
Hesso pareiškimus, jei jis 
juos padarė, didžiausioj pas- 
laptyj.

BERLYNAS, gegužės 14 d.
— Šiandie Vokietija paskel
bė, jog bet kieno laivai, ga
beną Suezan reikmenis per 
Raudonąją jūrą bus naikina 
mi įvairiausiomis galimomis 
priemonėmis.

Vokietijos pareiškimu Rau 
donosios jūros šiaurinė da
lis yra karo zona, nors nese
nai Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė, jog toji jūros dalis 
atvira Amerikos laivams.

Jau kiek anksčiau buvo 
pranešta apie Vokietijos or
laivių atakas Suezo kanalo
zonoje ir dabartinis vokiečių 

zeitung” redaktorius O. H. I pareiskimaa duoda 8upra8ti, 
Seger šiandie pareiškė, jog jog Vokietijos orlaiviai vei-

kia daug toliau į pietus.

bus paskleisti iir per Ameri
kos radio.

BUENOS AIRES. — Iš
leista įsakymas suareštuoti

tieji vokiečiai pareiškia, jog rika* aP*e &a^nią Europos Pampero laikraščio redakto
vokiečių-italų kariuomenė 
Afrikoje pasistūmėjo 45 my 
lias į rytus nuo Libijos-Egip 
to pasienio.

•
ANKARA. — Irako pa

siuntinybės narys šiandie pa

bendradarbiavimą, kad sulai 
kytų Ameriką nuo įstojimo į 
karą.

Oficialiai sudarytieji su
tarties nuostatai dar nepas
kelbta, bet komunikatas pa
reiškia, jog jie netrukus bus

reiškė, jog Irakas tikisi Ru-1 pajusti.
sijos materiales ir moralės 
paramos. Rusijos reikmenys 
Irakan galį būti siunčiami 
per Iraną.

•
ROMA. — Laikraščiai šian

die rašo, jog Anglijos domi
nijos persikelia Jungtinių 
Valstybių pusėn ir Angliją 
palieka. Prezidentas Roose
veltas manąs sudaryti anglo 
saksų konfederaciją su sos
tine VVashingtone.

ja tarp Rusijos ir Vokieti-
žarna ir turkams turėjo ko jog Ang|gig pggitiketii 
pasiūlyti už bendradarbiavi- siu0 morf;entu turkams la-
mą, kai tuo tarpu anglai jo 
kių apčiuopiamų pasiūlymų, 
bent šiuo metu, patiekti nc- 
gail. £

TURKIJOS PADftTIS

biau negu nedrąsu. Juk jie 
jau turi Anglijos remtųjų 
valstybių likimot pavyzdžius. 
Tačiau, sudarius sutartį su 
Vokietija, Turkija nors lai
kinai pasijus saugi. Pavyz-

Turkija šiandie atsidūrė džiu turkai, žinoma, laiko 
panašioje padėtyje kaip Vengriją ir Romuniją ir Bul- 
Lenkija prieš karą, vėliau gariją.

Paparastai patikimi pran
cūzų ir diplomatiniai sluogs
niai pareiškia, jog šie susi
tarimai siekai daug toliau 
ekonominio bendradarbiavi
mo.

Sakoma, jog pagal šiuos 
nuostatus Paryžius priski
riamas neokuopuotajai Pran
cūzijai.

Winant ragina 
panaudot laivynų

LONDONAS, gegužės 14 d. 
— Amerikos ambasadorius 
John G. Winant šiandie pa
reiškė, jog “laisvę ir taiką 
mylį žmonės pradeda supras 
ti, jog šis karas nėra tik An 
glijos karas” ir jų likimas 
priklauso nuo galutino jų lai 
vyno panaudojimo.

Toliau savo kalboje jis da-

TOBRUKAS. — Anglų ka 
riai pravedė atakas prieš vo 
kiečius. Sunaikinta du vo
kiečių tankai ir daug sužeis
tų.

Įspėja japonus 
neremt nacių

TOKIJO, gegužės 14 d. —
Laikraščio Hochi kolumnis-' vė suprasti, jog Amerikos 
tas Muto šiandie įspėja ja- laivyno panaudojimas lydi- 
ponus prieš aklą japonų pa-1 maišiais laivais yra daugiau 
ramą Vokietijai vien tik dėl ^negu būtinas, nes visuoti* 

to, kad Japonija yra ašies nam kare tik visuotina pa- 
sąjungos narė. jėga teturi reikšmės”.

rių Oses ir Ramon Doll, ku
rie kaltinami šmeižimu buvu 
šių vyriausybės narių.

•
NEVV YORKAS. — Victor 

Riessel ‘‘The New Leader” 
redaktorius ir “Neue Voks- 

redaktorius G. H.

Hessas turėtų būti teisia
mas tarptautiniam teisme, 
kurį sudarytų 16 ištremtųjų 
vyriausybių.

•
JERSEY CITY. — Šiandie 

majoras Frank Hague per
rinktas miesto majoru sep
tintam iš eilės terminui. Rin 
kimus laimėjo milžiniška bai 
sų dauguma.

NEVV YORKAS. — Otto 
Strasser šiandie pareiškia, 
jog po Hesso pabėgimo gali
ma tikėtis sukilimo Vokieti
jos kariuomenėje.

Sėkmingos anglų 
atakos Helgolande

Turkija, Vokietija 
ruošia sutartį

ANKARA, gegužės 14 d. 
— Ankaros vokiečių sluogs
niai šiandie pareiškia, jog 
vakar dienos konferencijose 
Vokietijos ambasadorius Tur 
kijai von Papenas ir Turki
jos užsienio ministeris Sara 
coglu ilgai tarėsi abiejų vai 
stybių draugingumo ir tai
kos klausimais.

šie sluogsniai pareiškia^ 
•jog Papenas nepatiekė tur
kams jokių karinių reikalavi 
mų, nes iki šiol Vokietija
esanti patenkinta Turkijos 

LONDONAS, gegužės 14 d. nusjstatymu karo atžvilgiu 
— Autoritetingi sluogsniai
praneša, jog vakar vakare 
anglų bombanešiai parvedė 
sėkmingas atakas Helgolan- 
do saloje, kuri yra šiaurės 
jūroje.

Kitos bombanešių atakos 
pravesta okupuotosios Olan-

ORAS
Debesuota ir lietus. Galima 

perkūnija.

Saulė teka 5:29 vai., saulė 
dijos pajūryje, Prancūzijoje, i leidžias 8:03 vai.

Negali išduot 
BERLYNAS, gegužės 14 d.

— Nacių sluogsniai pareiš
kia, jog Hessas su savim ne
išsivežė, jokių svarbių doku
mentų, kurie patiektų ang
lams Vokietijos karines pas 
laptis ir jog jis nuskridęs 
Škotijon, kad pasimatytų su 
Hamiltono kunigaikščiu, ku
ris yra pacifistų organizaci
jos vadas.

Kiek anksčiau autoritetin
gi sluogsniai net buvo parei
škę, jog Hessas tikėjosi su
grįžti Vokietijon po kelių sa 
vaičių.
Ateities {vykiai

Įtakingi nacių sluogsniai 
pareiškia, jog netrukus, 
svarbiųjų karo įvykių šešė
lyje, Hesso skridimas ško
tijon bus pamirštas. Hesso 
pareiškimai anglų negalėsią 
nudžiuginti, nes jis galės 
tik papasakoti apie vieningą 
ir ryžtingą Vokietiją.

Berlyno laikraščiai šian
die jau neberašo apie Hesso 
dingima. Iš judomųjų pavei
kslų iškirpta Hesso pasaky
toji kalba Augsburge, gegu
žės, 1 d.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

Bridgeville Wesl End
Senoji lietuvių karta nyks Gegužės 0 d. Vyčių kuopa 

ta nuo šios žemės paviršiaus, laikė mėnesinį susirinkimą, 
Už desėtko, kito metų sun kuriame tartasi apie būsimą 
ku bebus rasti žmogų Nau- vyčių seimą rugp. 11, 12, 13 
jajame Pasaulyje gimusį ir ir 14 dd. Jaunimas rūpestin- 
augusį Lietuvos kaime. Se- gai darbuojasi, kad tiktai 
nie j i vienas po kito traukia- atatinkamai prisiruošti. Sek 
si iš šio gyvenimo arenos, mingas seimas, gal, ir jau- 
palikę jaunajai kartai savo nimą patrauks iš kitų Pitts- 
triūsu ir pasiaukojimu pa- burgho ir apylinkės parapi- 
statytas bažnyčias, įsteigtas jų. Tinkamam prisiruošimui 
mokyklas, sukurtas organi- akstinu yra inž. A. Mažeika.
zacijas. Kokiais administra- -----------
toriais savo tėvų paveldėto
religiniai - tautinio turto 
pasirodys jų vaikai, pasakys 
netolima ateitis. Didelę ne-

HESSO VIETOJE pav.: “Mein Kampf”, “Out: mis liaudies dainomis, šioje 
of the Night” ir kiti. Kun.
Cartwright artimiausias lie
tuviams ir lietuvių draugi
jai Vašingtone nelietuvis 
kunigas.

Jis šokių pertraukos me-

Vieną dieną, kada jau 
srityje nemažai paaidarba- stulpe nei vienos vinies ne 
vo kun. Mozeris Gavelytė, beliko, tėvas verkdamas ap- 
Petkevičaitė ir K Dūlys kabino sūnų ir glamonęjo jį

Pasibaigus vakarui tą pat; iš džiaugsmo, kad pasitaisė, 
naktį šokėjai išvyki Chica- bet vaikinas nieko į šį ma
go kryptimi. lonumą neatsakė ir nukrei-

Garbė čikagiečiams turint pė nuo tėvo akis. “Kodėl nu-tu, Katalikų Universitete 
kreipėsi šiltu žodžiu į susi- tokią šokėjų tropo’ Taip ir liūdai, mano sūnau?” pa 
rinkusius. Priminė Lietuvos pritinka akaį ’iogįausiam i klausė tėvas. “Džiaugtus, 

lietuviais miestu.. L.F.Žnelaimingą padėtį, jos pa
bėgėlių sunkią dalią sveti
mųjų tarpe ir amerikiečių 
jautrumą panašiais atvė
jais. Jis kvietė susirinku
sius besidžiaugiant lietuvių 
tautos menu, prisiminti ir 
varge atsidūrusius Lietuvos 

l pabėgėlius. Jis kvietė išties-,
Martin Bormann, kurį Hit ti jiems pagalbos ranką au-

DR. S. J. GLORIOSO

v-I* •* \ I 1 lt
M £ / ) \

OPTOMETKIC 
EYE SPECIALIST

kad vinys išnyko”. Jaunuo-, 
lis palingavo galvą ir tarė: 831 South' Western Avenue 
“Tai tiesa, mano tėve, vi-i - 8EE»«* 0970
nys išnyko, bet skyles pa- 5 Broaduay
liko”. Žibutė | Tetaptume — Mftiroee Park a»3S

CHICAGO;

Tėvas ir sūnus
Vienas sūnus sutarė su 

savo tėvu kiekvieną kartą, .............. 1
padarius jam (sūnui) kokį AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nusižengimą, įkalti stulpan Rea G958 So. Talman Ave.

garbę užsitrauktų ant savęs 
jaunoji karta, jei išsižadėtų 
to, ką jų tėvai brangino, jei 
paniekinę saviškius, pasida-

Gegužės 8 d. jaunų mote
rų klubas gana gražiai pa
sirodė su kortavimo pramo- leris paskyrė eiti R. HesscĮkojant šia proga pabėgėlių 

pareigas. Bormann iki šicl fondui, 
buvo Hesso ofiso vyriausias Po kun. -Cartwright kai- 
sekretorius. bėjo P. Žadeikis, reikšdamas
_____  ,,, j dėkingumo visiems, vienu Į mi padarytų nusikaltimų ir
pasiuntinybės personalo na , ar kitu būdu, prisidėjusiems. nutarė pasitaisyti. Ir štai

ga seserų pranciškiečių nau
dai.

Gegužės 10 d. Cosmopoli-
rytų svetimųjų kampini^tan moten» klūbo “sPaSetti 
. . Dance” gerai pavyko. Šis

_______ klūbas daug darbuojasi se-
~ x- n j - serų pranciškiečių naudai,Gegužes 11 d. užgeso gy- * r ’

y vybė dar vieno Lietuvos vai- bct keletą Pram0^ suru0“ 
ko. šv. Antano parapija ne-lir ParaP‘Jos !»>»*• 
teko dar vieno senųjų para

» i

pijonų. Pasirgęs ilgesnį lai
ką užmerkė ant visados a- 
kis mūsų kolonijai gerai ži
nomas žmogus, Jonas Da-

Gegužės 11 d. mūsų kle
bonas lankėsi pas kun. V. 
Sadauską Donoroj ir daly
vavo 40 vai. atlaidų užbai-

raškevičius. Bridgevillėje ve- Sime- 
lionis išgyveno 23 metus.
Buvo susipratęs lietuvis. Pri 
klausė parapijai, L. R. K.
Susivienymui Amerikoje ir 
kitoms katalikiškoms drau 
gijoms. Paliko penkis sūnus, 
tris dukteris ir liūdinčią 
žmoną. Iškilmingos laidotu
vės įvyko gegužės 14 d. Pa
tyręs Hšrfas žemės skausmų, 
ilsėkis dabar Jonai ramybė
je, peržengęs amžinosios tė
vynės slenkstį.

vinį, o pasitaisius vėl iš
traukti.

Kelių metų gale visas 
stulpas buvo padengtas vi
nimis. Jaunuolis Labai susi
rūpino tokiu dideliu skaičių-

rių, skaitlingi draugijos na-! prie šio vakaro pasisekimo. ’ vinys viena po kitos pradė- 
prie Lietuvos vardo, jos jo iš stulpo nykti, 
tautos būdo ypatybių šokių
ir dainos mene pamanife-- 
tavimo ir pasitenkinime 
draugijos gražiais užsimoji
mais lietuviškoje veikloje ir

-riai, jų draugai ir svečiai/
Beliajaus trupė išpildė šj

kartą ne tik lietuviškus, bet 
ir kitų tautų šokius, būtent: 
švedų, arabų, siamų, pran
cūzų, lenkų, žydų, amerikie-
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2423 W. Marųuette Road

T«L OANal 6128

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namo tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj.
Tel. CANal 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vaf vakar*

Tel. YARdz 5921.
Res.: KENivood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

— SMALL MONTHIY PAYMINTS— 

AU MAKU
SOLD, RENTED 
AND RERAIRED HFbėgėliams pareiškimu.

Draugijos nenuiia ^ma3 
pirmininkas Šupienis. buvo 

pakviestas svečias to vakaro vedėju. Jis pri
statė publikai programoje

lų. Koks įvairumas! Po su
minėtų šokių išpildymo krei
pėsi į publiką draugijos iš 
anksto

šv. Vincento moterų klū-- kalbėtojas, Nekalto Prasidė- 
bas jau pradėjo ruoštis prie1 jjm0 parapijos klebonas kun 
kortavimo pramogos. Vaka- dr j K Cartwright. Tai 
ras įvyks gegužės 25 d., 3:30 | žinoma figūra vaįingtonie.
po piet, mokyklos svetainė 
je. Šio klūbo parengimai vi
suomet būna sėkmingi.

Vietinis

Tūkstantį kartų geriau 
garbingai mirti, negu vieną 
sekundę niekšu būti.

čiams. Jis žinomas ir plates
nei Amerikai. Mat, jis įkū
rėjas garsaus Kritikos Fo
rumo, kurio skyriai plinta 
Amerikoje ir kuriuose kun. 
Cartwright lankosi. Juose 
kritiškai, viešai vertinami 
aktualūs, garsūs veikalai

dalyvaujančius asmenis, dė
kojo kalbėtojams ir visiems 
užjaučiantiems ir paremian- 
tiems draugijos tikslus.

Rinkliavos metu publika 
pasirodė duosni, vakaras pa
vyko. Po rinkliavos, sekė lie
tuviškoji šokių prc"rania. 
Visa išpildyta net 14 šokių. 
Toliau sekė draugijos choro i 
pasirodymas su lietuviško-1

•VS BI0VUT8 UNT •MI.TIAt MtW.RUOHMa •VAtAMTII
xCTAD TYPEWRITER 

COMPANY
ROMU C. •OtBUATT.

IM W. MĄOliON ST.

Phoi.e DEARBORN f444

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
'AA1TTTRTAQ

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, 
l—4 ir 6:30—8:30 vakarę

TeL YARdz 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343, So. Halsted Street

lietuvišku šokiu menas Washingtone
VVashington, D. C. — A- tuviškas su šokiai* ir dai- 

merikos Lietuvių Draugija 
čia iš anksto pradėjo ruoš
tis priimti lietuviško šokit) 
meno propoguotoją Vytautą 
F. Beliajų ir jo trupę, žino
dami tos šokėjų trupės skur
džius išteklius, o iš antros 
pusės norą gražiai manifes 
tųoti šios šalies sostinėje ne 
tik lietuvišką meną, bet ir 
puti Lietuvos vardą, lietu
viai pasiruošė, kiek galėda
mi, apsaugoti tos trupės ki
šenių. Jie pasiskirstė priim
ti Beliajaus šokikus į savo 
privačius namus nakvynei, 
jų Vašingtone buvimo me 
tu, kad sutaupius jiems vieš
bučių išlaidas.

Didžiulėje Constitution sa 
Įėję trejetą dienų popiet ir 
vakare, gegužės 1, 2 ir 3 d., 
šokikai džiugino sostinės 
žiūrovų akį ir sielą. Joje vy 
ko vadinamas tarptautinis 
šokių “festivalas”. Beliajua 
Lietuvos šokių meną puikiai

karStj.
MODEKMAK IA LSI, TOBULIAUSI 

EGZAMINAVIMO LIPDAI 
SpecialC atyda atkreipiama 1 vaiku 
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS;
10-toa Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniai* pagal sutarti-

nomis pasirodymas, šiai pro 
gai Katalikų Universitetas 
malonėjo užleisti savo salę. 
Publikos prisirinko pilnutė
lė salė. Ją traukė šį kartą 
ne tik lietuviškas šokis, lie
tuviška daina, bet ir šio pa
sirodymo kilnus tikslas. To 
vakaro pelnas skirtas išim
tinai lietuvių pabėgėlių fon
dui sukelti.

Atsilankiusių tarpe matė
si Lietuvos įgaliotas minis
tras, P. žadeikis su žmona,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 80 metų praktikai luto aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas skis, trumparegyatt 
ir tollregystę;

KNYGOSI KNYGOSI

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybe. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

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

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

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi. ............................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, 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.) ................................................................... 75o
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
TeL Yards 3089

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

Ofiao tsL OANkl 2346 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trediadieniaia pagal sutartu 
Rea Tel.: HEMIock >160

Tol. YARdz 224$

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cennak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare 
ir pagal entartį

Ofieo TaL: Reeid. TaL:
VIRginia 1886 PROspaet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

TreClad. lr Sekmad. tik susitartus.

EILĖRAŠČIAI

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vte«a pora akių Tisam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami 
lAekaamlnuotl Jas modernldktausia 
metodą kuria rertllmo mokslas 

galt sutelkti.
83 METAI PATYRIMO 

pririnktum akintų, kurte pašalina 
TtMg akių Įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL ozas — Chicaao 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:80 a m. Iki 3.30 p. m. 

TreC. tr beftt: 9:00 a m. lkl
9:10 p. m.

Telef of na*; HEMtock 4843

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. \¥ estern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — puo 1 lkl 3! Vak. 7 lkl 9 

Nedėllomls pagal sutart)

reprezentavo. Jo trupė atli 
ko ne tik gražų, bet ir nau
dingą darbą.

Gegužės mėnesio 4 d. va
kare Amerikos Lietuvių 
Draugijos iniciatyva ir Ble- 
liajaus ir jo trupės maloniu 
sutikimu, įvyko specialus lie

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1373

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi...................................................................................... $1.00

VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi................................................................$1.00

JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.................50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

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

Dr. R. Van der Meulen ........................................................ 35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m..................,....................................26
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ............................................... 25

\9»'DRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave. Chicago. III.

. m. t
“ J

Telefonai CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Ros, telefonas SEEIey 0434.

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YAKds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

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

Tai. Cioaro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir jtagal sutart).

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, 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 'lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiao taiafonaa PROspeet 6737
Vaa^ taiafonaa VOgtate MA

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

TeL YARdz 0994 
Rea. toL PLAza 3200

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

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

Geu. Skorupskis



I
Ketvirtadienis, geg. 15, 1941
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dbxc«xH
Sveikata - Brangus Turtas

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.
Čiams atostogų ir turėti 
juos sveikus, nei juos sar
ginti.

Šiame sezone jei vaikutis 
pradeda kosėti, tai būtinai 
reikia patikrinti ar nepra
sideda kokliušas. O jei kar-

Piktasis Kosulys
Piktasis kosulys (kokliu

šas) labiausia plinta pava- 
saryj. Retas vaikas išlieka 
nepaliestas tos įkirios ligos.

Skaitytojai lai gerai įsi
sąmonina, kad kokliušas yra Įaįs piktuoju kosuliu (kok- 
limpanti liga ir kad kokliu- ijugu) susirgtų, tai neapsi-
šas yra pavojinga liga. Juo 
mažesnis yra kūdikis, tuo 
kokliušas yra jam pavojin
gesnis. Kokliušas ypatingai 
yra pavojingas kūdikiams

moka mažutėlį ligonį girdy
ti visokiais patentuotais sy- 
rupais, bet neatidėliojant 
reikia šaukties gydytojo pa- 
gelbos. Juo anksčiau prade-

neturintiems dar ke tvėrių (jame gydyti, tuo sekmin- 
metų amžiaus. (giau galima apsaugoti ma-

Pavojų sergantiems kok- žutėų nuo pavojingų kom- 
liušu yra daug. Dėl smar-1 plifcacijų ir greičiau pagy-
kaus spazminio kosulio, gali 
iš gerklės prasimušti krau
jas; kitiems net iš ausų pra 
simuša kraujas. Yra atsiti
kimų, kad nuo kokliušo 
vaikutis apanka. Neduok 
Dieve nei vienam tokios ne
laimės! Kartais kraujo gys
lelės smegenyse nedalaiko ir 
pratrūksta; tuomet supara- 
ližiuoja veidą, arba net ir vi-

dyti.

Daktaro atsakymai į 
klausimus. 1

Atsakymas V. J.: Skau
džiąsias ant blauzdų krau
jagysles (varicose veins) 
galima pagydyti injekcijų 
būdu, be peilio. Tai pato
giausias, naujausias ir ge-

są kūno pusę. Kartais nuo'riausias būdas pašalinimui 
paralitinio stabo kūdikis net varikosinių venų; ir ligoni- 
miršta. Kitiems sugadina nėję gultis dėl to nereikia, 
kalbą, vaikučiai patampa ------------
nebyliais, kiti palieka kurti.

Neretai pasitaiko, kad 
kokliušu sergančius tampo 
konvulsijos, kūdikis baisiai 
nusikamuoja ir neištveria. 
O jei po tokių kankynių ir 
ištveria, tai visas organiz
mas labai susilpsta. Kiti net 
nuomario ligą gauna ir ki
tokios komplikacijos susi
daro.

Dažnai kokliušu sergančio 
viduriai sugenda. Kūdikiai 
pradeda vemti, nieko neval
go, vidurius labai paleidžia, 
baisiai nusilpsta ir tuomet 
visokios ligos lengviau kabi
nasi.

Nei nuo vienos ligos taip 
labai plaučiai nenusilpsta, 
kaip nuo kokliušo. Persirgę 
kokliušu, — tai geriausi kan 
didatai į džiovininkus. Ir jei

BRITAI LAIDOJA ŽUVUSIUS ITALUS
I——r—v 

("Draujraa” Acme telephotoj

Senovės mieste Birabub apylinkėje, Libijoj, britų vieni kareiviai kasa duobes, kiti 
paruošia žuvusių italų kareivių kūnus laido ti. Nuotrauka padaryta po įvykusių ten 
smarkių britų kautynių su italais.

tik jis gali nurodyti būdus 
kaip ligos priežastį pašalin
ti. Surastą priežastį pašali
nus, galvasopis liausis.

Atsakymas J. L. — Jei 
gydytojas patarė tamstai 
gerti mineralinį aliejų, uu , 
jo patarimų klausyk. Mine
ralinis aliejus liubrikuoja 
žarnas ir palengvina ištuš
tinti vidurius. Vienok tai 
turi ir neigiamų ypatybių, 
nes kai žarnos prie to pri

Pavergtosios Lietuvos 
Gyvenimas Faktų Šviesoje

Oficialiai skelbiama, kad ! ma”. Net fabriko nakties 
apie 2,000 valstiečių, ku- sargas žiemos šalčių metu 

taį1 riuos raudonoji valdžia ap- I nebuvo aprūpintas šiltais

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGA S"

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

Klausimas. — Mano žmo
nai per daug metų skauda 
galvą. Darėme viską ką tik 
kas patarė, bet viskas vel
tui. Gydytojai sakė išimti, pranta, tai sutingsta, ir pa 

skui be mineralinio aliejaus

rūpino nuomon žeme, esą 
gavę karvių. Tenka paste
bėti, kad vad. naujakurių 
neturinčių karvių, yra apie 
30,000. Jeigu tokiu pat grei-

drabužiais
Kauno lentpiūvės, pavadin

tos maskolišku čkalovo var
du, vienas darbininkas turi 
vežti piūvenas nuo gaterio

čiu ir toliau eis “naujaku- į kiemą. Bet, kaip rašo “Ta

Neprigaminta pakankamai 
padų kaliošams, nes laiku 
nepristatyti reikalingi suo
džiai. Taip pat lietaus paltų 
gamyba susitrukdė, nes nė
ra reikalingos manufaktū
ros.

— “Tiesa” praneša, kad 
subolševikintos — “Pieno
centro” bendrovės vadovybė 
nepatvirtino Žagarės pieno 
bendrovės valdybos rinkimų, 
nes “į valdybą išrinko vien 
buožes”.

tonsilus. Išėmė. Trumpam 
laikui pagelbėjo, bet dabar 
vėl tas pats. Daugiausia 
skausmas prasideda iš 
sprando gyslų ir smilkinių; 
ir taip per dienų dienas ka
muojasi. Kaip pabrauko 
sprandą su kamparu, tai 
truputį atleidžia galvos 
skaudėjimą. Prašome ger
biamo daktaro patarimo ką 
reikia daryti. Pr. G.

Atsakymas Pr. G. — Iš 
laiško sunku man spręsti 
apie tamstos žmonos ligą. 
Galvasopis tai nėra savaimi 
liga, o tik kurios nors ligos 
simptonas. Galva sopa

po kokliušo greit džiova, tiems, kurių viduriai gerai 
įsimeta, tai į gan trumpą' nedirba; taipgi tiems, kurių 
laiką užbaigia savo linksmu- akys reikalingi akinių; ir 
tęs kūdikystės dienas. | tiems, kurie daug kavos

Tėvai mylintieji savo vai
kučius privalo apsaugoti jų 
sveikatą ir jų ateitį. Kiek 
galint saugokite, kad vaiku 
tis negautų kokliušo pirm 
keturių metų amžiaus. Jei 
kaimynystėje kas nors sirg
tų kokliušu, tai ten ncleis-

viduriai nenori tuštintis. 
Laiks nuo laiko apsimoka 
tuo klausimu su savo šeimos 
gydytoju pasitarti.

Naujos rūšies duona
Tautinio Saugumo Patarė

jų Komisijos Vartotojų Sky
rius praneša tyrinėjimus su 
naujos rūšies duona. Duona 
jau krautuvėse parduodama. 
Dabartiniu laiku ji vadina
ma “enriched” duona. Balti

geria; ir tiems, kurių krau
jo spaudimas yra per dide
lis (high blood pressure); 
ir kurių dantys yra sutrū
niję; ir kurie turi autoin- 
toksikaciją; ir nuo anemi
jos; ir toms, kurios dėvi ba
tukus su aukštomis kulni-

kite savo vaikučių nei iš mis, ir taip toliau, ir taip 
tolo. Tokiu atveju geriausia toliau. Galvasopio priežasčių
yra išvežti savo vaikutį kur 
nors į ūkį atostogoms bent 
trejetui mėnesių. Geriau ap
simoka duoti savo vaiku-

galima priskaityti šimtais. 
Ir vien tik gydytojas gsfli 
surasti galvasopio priežastį 
po nuodugnaus ištyrimo, ir

riu” aprūpinimas, tai per 10 
metų jie karvėmis bus ap
rūpinti !

“Tarybų Lietuva” prane 
ša, kad Juliaus Janonio var
do popieriaus fabrike esa
ma daug betvarkės. Yra žmo 
nių, kurie “nepraleidžia pro
gos išsigerti, darban ateina 
įsilinksminę, mėgsta vėluo
tis darban ir visiškai pralei
dinėti be rimto reikalo dar
bo dienas”. •

Vilniaus “Lino” fabrike, 
kaip rašo tas pats laikraš
tis, “neretai darbas susitruk 
do dėl neracionalaus prista-miltai vartojami naujoj duo

noj yra žymus pagerinimas.1 tymo reikalingų mašinoms 
Vitaminai ir mineralai, į dalių-dalelių, kurias reikia 

kurie dabartiniu laiku žūs- gauti iš bazės, esančios — 
ta malimo procese, bus at- Maskvoje”. Tačiau tų pačių
gal gražinami šių ekspertų. 
Šitie yra Vitaminas BĮ, ge
ležies, pellagrą sulaikymo 
faktorius, nikotiniška rūgš
tis, kiek randasi kviečių grū 
duose. Kadangi šitas produk 
tas yra daug geresnis už 
duoną iš paprastų baltų mil
tų, bet negalima lyginti ji 
su kviečių miltų mineralais 
ir vitaminais. Pagaminimas 
vieno svaro kepalo, eksper
tai praneša, yra tik du de
šimtadaliai cento daugiau 
už kainą paprastos baltos 
duonos. Tikima, jog įvedi
mas naujos rūšies duonos

rybų Lietuva”, jam nusta
tyta tokia aukšta minimali- 
nė darbo norma, jog “jis 
dirba nepaprastai įtemptai, 
šlapias nuo prakaito, bet 
norma vis tiek lieka neįveik
ta”.

Tekstilės fabrikas “Dro
bė”, kaip skelbiama, vasa
rio mėnesio gamybos planą 
išpildė tiktai 88 nuoš. Tai 
įvykę dėl nuolatinio dažų 
trūkumo. Dalis sausio mėn. 
išaustų audinių dėl dažų 
trūkumo galutinai buvo už
baigti tik vasario mėn. Da
žai taip dažnai išsibaigia, 
jog kai kuriomis dienomis 
tepagaminama tik 32 nuoš. 
normos.

“Inkaro” gumos fabrike, 
kaip rašo sovietiniai laik
raščiai, esą prastas reika
lingų medžiagų tiekimas.

— Velykų švenčių proga 
sovietinės Lietuvos laikraš
čiuose buvo įdėta maskolių 
bezbožnikų straipsnių, “'lie
soje” kažkoks G. Stručkov, 
rašydamas apie Velykas, sa
ko, kad jas įvedę “krikščio
nių popai”.

— Nepriklausomos Lietu
vos prezidentūros rūmuose 
įrengti bolševikų pionierių 
namai.

Litten to

PALANDECH'S

dalių būtų galima gauti Vil
niuje.

Kauno stiklo fabrike “A- 
leksotas”, darbininkai skun
džiasi, negauną specialinių 
darbo drabužių, be kurių 
darbas stačiai neįmanomas.
Taip pat neturi pirštinių, <^1 f (| 6 0 S l A V • A M E R IC AII 
to susipiausto rankas. Fa
briko direktorius “draugas” ( RADIO BROADCAST 
Rubinšteinas pareiškė, kad; Žvėry Saturday, 1:30 to 2:30 P.1L 
jis kas antrą dieną skambi
na į aukštesnes įstaigas “ir 
vis dar drabužių negauna-

mus apsaugos nuo vitaminų 
bado. (FLIS)

STATION WH1P 
1480 kilocycles 

(Tint Statioe on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Mūšio

SOCKO

“Laisvosios” Lietuvos val
stybinio draudimo valdybos 
viršininku paskirtas “tova- 
rišč” L. VLadimirov.

Sovietinės Lietuvos val
stybinė leidykla viešai skun 
džiasi, kad ji negalinti gau
ti reikalingo popieriaus kie 
kio, reikalingo vadovėliams 
išleisti ir sąsiuviniams pa
ruošti.

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ 

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

Juozaš Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja 
Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnait? ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

*
*
*

*

*
e
*

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

f

— namams statyti, remontuoti ar
• pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IPYZITC tnūsų l8tal8°Je- Jūsų indeliai rūpes-
I r\Ul T M I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MUSŲ PASITIKftJIMO IR ISTVERMRS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento I

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

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

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

J
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rSmSjama ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

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

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
I.ao<licea Arkivyskupas,

*■ A paštai iškas Delegatas

Jei Lietuva, nežiūrint visokiausių kliūčių, vis dėlto 
darė pažangą žemės ūkio tvarkyme, stiprėjo ekonomi
niai ir finansiniai, pati svarbiausia to priežastis buvo 
ta, kad Steigiamasis Seimas, atsižvelgdamas į krašto 
ir žmonių reikalus, protingai ir teisingai pravedė žemės 
reformą. Kitaip liaudis ir toliau būtų skurdusi, o sulen
kėję, surusėję ar suvokietėję dvarininkai ir būtų ją 
engę.

Būtų galima daug daugiau suminėti Steigiamojo Sei
mo pravestų įstatymų, kurie buvo kraštui ir naudingi 
ir reikalingi, bet užteks ir čia nurodytųjų, kad turėti 
vaizdą, ką nuveikė St. Seimas.

Reikia dėl to, pripažinti, kad gegužės mėnesio 15-toji 
diena — Steigiamojo Seimo susirinkimo diena yra vie
na.iš pačių svarbiausiųjų nepriklausomos Lietuvos isto- 
iijoj. Už tat, jos nereikia užmiršti, bet 'kasmet minėti.

Skaudu, kad kruvinasis Stalinas, panaudodamas sa
vo gausingos ir žiaurios armijos jėgą, ne tik panaikino 
didelius Steigiamojo Seimo darbus, bet, sulaužydamas 
žmonių valią ir pačią Lietuvos respubliką laikinai pri
smaugė. Bet, tikėkime, okupantai nepalauš Lietuvos 
žmonių dvasios ir troškimų, vėl būti laisvais, vėl būti 
tikrais savo krašto šeimininkais ir atstatyti savo val
stybę Steigiamojo Seimo nustatytais demokratiniais 
pagrindais.

(“Draugas”, gegužės 15 
d., 1916 m.).

f

Steigiamasis Seimas
1920 metais gegužės mėn. 

15 d. Kaune susirinko Lie
tuvos Steigiamasis Seimas. 
Jo atstovai buvo išrinkti vi
suotinu, teisėtu ir slaptu bal
savimu — taip, kad buvo 
nurodyta 1918 m. vasario 16 
d. paskelbtam Lietuvos Ne
priklausomybės Akte.

Šiandien kaip tik ir mini
me 21 metų sukaktį nuo tos 
dienos, kai suvažiavo visų 
Lietuvos gyventojų, vyrų ir 
moterų, išrinkti atstovai. Šis 
seimas jau buvo kitoks negu

A. Stulginskas, Steigia- senosios Lietuvos seimai. Ja- 

mojo Seimo pirmininkas ir me dalyvavo ne tik didžiū- 
buvęs Lietuvos preziden- nų ir bajorų, kaip seniau, 
tas bet visų Lietuvos gyventojų

atstovai. Jisai vadinosi stei
giamuoju, nes turėjo nustatyti naują tvarką Lietuvoje. 
Steigiamasis Seimas, patvirtinęs Lietuvos Tarybos nu
sprendimą paskelbti atstatytą nepriklausomą Lietuvą, 
sudarė Lietuvos valstybės konstituciją, t. y. pagrindinį 
įstatymą, kaip kraštas turi valdytis bei tvarkytis.

Steigiamasis Seimas proklemavo Lietuvą esant res
publika, t. y. tokia valstybe, kurioje aukščiausia val
džia priklauso tautai ir jos išrinktai vyriausybei. Pa
gal konstituciją, Lietuvos valdžią sudarė: valstybės gal
va — respublikos prezidentas; seimas, kuris leidžia į- 
statymus; ministrų kabinetas, kuris įstatymus vykdo. 
Žmonių vietos reikalams tvarkyti buvo įsteigtos vals
čių, apskričių ir miestų savivaldybės.

Steigiamasis Seimas atliko didelį darbą — jis davė 
Lietuvos respublikai demokratiškus pagrindus, apibrėž
tus valstybės konstitucijoje.

Kitas tikrai milžiniškas ir nepaprastai naudingas Lie
tuvai Steigiamojo Seimo darbas, tas pravedimas žemės 
reformos.

Visiems mums žinoma, kad Lietuvoje iš senesnių lai
kų buvo daug didelių dvarų, kuriuos valdė daugiausia 
sulenkėję bajorai arba per ilgus amžius Lietuvos są
jungos su Lenkija atsiradę lenkai. Didelių dvarų turėjo 
ir rusai ir vokiečiai, kurie retai kada žiūrėjo į Lietuvą, 
kaipo į savo tėvynę. Tuo tarpu daug Lietuvos ūkininkų, 
gavusių nedidelius sklypus po baudžiavos panaikinimo, 
gyveno labai skurdžiai; labai daug žmonių neturėjo že
mės nei sklypelio, neturėjo iš ko gyventi ir skurdo.

Steigiamasis Seimas išleido įstatymą, kuriuo visiems 
dvarininkams paliekama 80 hektarų žemės, o jų visa 
kita žemė padalinama bežemiams, mažažemiams ir sa
vanoriams kariams, kurie gynė Lietuvos nepriklauso
mybę ir jos sienas. Dvarininkų buvusius miškus seimas 
paskelbė esant visos valstybės turtu. Tuo patvarkymu 
tūkstančiai vargšų žmonių gavo žemės, pasistatė trio- 
bėsius ir ramiai sau galėjo gyventi, tuiėdami patikrin
tą duonos kąsnį, uždirbtą nuosavoje Žemėje.

Šiame dideliame žemės reformos darbe begalo daug 
nusipelnė nepaprastos energijos vyras, krikščionių de
mokratų vadovas kun. Mykolas Krupavičius. Jis buvo 
tos reformos vyriausias iniciatorius ir jos įgyvendin
tojas, nes jis pats iki 1926 metų buvo žemės ūkio rei

kalu ministru.

Enciklikos ir Lietuva
Kadangi šiandien minime ir Lietuvos Steigiamojo 

Seimo sukaktį ir popiežių — Leono XIII ir Pijaus XI 
socialines enciklikas, bent trumpai pravartu pažiūrėti, 
ar Lietuvos gyvenime tos enciklikos darė bent kiek 
įtakos, ar ne.

Į tai drąsiai galima atsakyti, kad darė.
Steigiamojo Seimo sudarytoji Lietuvos vyriausybė, 

kuriai vadovavo krikščionys demokratai, akylai sekė 
popiežiaus Leono XIII mokslą ir valią ir visą laiką 
stengėsi teikti ypatingos pagalbos tiems, kurie tos pa
galbos labiausia buvo reikalingi ir kurie patys savo 
teisių apginti nepajėgė. Net ir St. Seimo priimtoj kons
titucijoj yra ryški “Rerum Novarum” enciklikos dva
sia. Toj konstitucijoj randame pasakyta:

e
“Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters yra lygūs 

prieš įstatymus. Negali būti teikiama ypatingų pri
vilegijų, nei mažinama teisių piliečiui dėl jo kilmės, 
tikėjimo, tautybės... Visose ūkio srityse kiekvienam 
piliečiui laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvė... Ūkio 
gyvenimas yra tvarkomas taip, kad kiekvienas pi
lietis turėtų darbo.

...Valstybei paliekama teisės reguliuoti žemės val
dymą taip, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos tai
syklingai žemės ūkio gamybai, ypatingai smulkiajam 
ir vidutiniajam ūkiui tarpti. Dvarai parceliuojami į- 
statymuose nurodyta tvarka.... Žmogaus darbo pajė
ga yra tam tikru įstatymu saugojama ir globojama... 
Valstybė saugoja atskirais įstatymais darbininką li
goje, senatvėje, nelaimingais atsitikimais ir darbo 
trūkstant”. ”
Šitie St. Seimo priimtosios Lietuvos konstitucijos pa

ragrafai, tai buvo didelės reikšmės darbininkų laimė
jimas. Jei pridėti pravestąją žemės reformą, tai drą
siai galėsime pasakyti, kad mestieji Leono XIII šūkiai 
Lietuvoje buvo suradę gyvą atgarsį. Demokratiškosios 
politikų grupės, atsižvelgdamos į Lietuvos darbininko, 
mažažemio ir bežemio būklę, buvo pasirinkusios Baž
nyčios kelią jų būviui gerinti ir visą Lietuvos gyveni
mą tvarkyti laikantis krikščioniškojo socialinio teisin
gumo. Gaila, kad savo laiku tai pažangai kelias buvo 
pastotas ir kad užplūdęs kruvinasis bolševizmas visai 
pasmaugė žmonių laisvę ir juos vergais pavertė.

Stalinas tarnauja Hitleriui
N-nos rašo:

“Vos prieš keletą dienų Juozas Džugašvili-Stalinas 
pasiskelbė esąs sovietų liaudies komisarų tarybos pir
mininku, t. y. premjeru, vietoje Molotovo. Per tą 
trumpą laiką jis padarė du labai reikšmingu žings
niu. Pirmiausia jisai atėmė pripažinimą trims Hitle
rio užkariautoms valstybėms: Jugoslavijai, Norvegi
jai ir Belgijai. O dabar jisai suteikė pripažinimą Ira
ko sukilėlių valdžiai, kuri kariauja prieš Angliją.

“Irake, kaip žinoma, prieš mėnesį su viršum laiko 
įvyko perversmas. Valdžią pagrobė į savo rankas na
cių šalininkas Rašid Ali al Gailani. Su šituo Hitlerio 
agentu Stalinas dabar užmezgė diplomatinius santy

kius.
“Tai parodo visai aiškiai, kur stovi Rusijos dikta

torius. Stalinas galutinai nusiėmė maską. Jisai dabar 
jau atvirai kooperuoja su Hitleriu ir jo agentais.”

Vokiečių taikos pasiunti
nys atvažiuoja Washingto- 
nan... Vis daugiau ir dau
giau kalbama apie taiką Eu
ropoje. štai, VVashingtonan 
atvažiuoja Vokietijos pa
siuntinys su kaizerio taikos 
išlygomis, kurios bus įteik
tos Prezidentui Wilsonui.

•

Švedija pasiliks neutrali... 
Karo šalininkai, kurie viso
kiais būdais stengėsi įvelti 
Švediją karan, pagaliau nu
rimo, pamatę kad jų kurs
tymams yra priešinga vy
riausybė ir gyventojai.

•
Japonai laimėjo Washing- 

tone.... Burnetto įstatymas, 
kuriuomi buvo norėta už
drausti šion šalin atkeliau
ti visiems aziatams-mongo- 
launs, pakeistas. Užprotesta
vus japonams, senatas iš
braukė japonus iš įstaty
mo...,

•
Prancūzijos valdžia gina 

Katalikų Bažnyčią... Pasta
ruoju Laiku bedieviai ypa
tingu aršumu puola Katali
kų Bažnyčią. Karo ministe
ris gen. Roąues išleido įsa
kymą, kuriuomi šmeižimas 
Bažnyčios bus smarkiai bau
džiamas. Savo įsakymą pa
matuoja tuomi, kad katali
kai yra vieni iš ištikimiau
sių Prancūzijos piliečių. Ne
pamatuotas Bažnyčios puo
limas tik sėja neapykantą 
ir ardo vienybę...

•
Kaizeris ragina Amerikos 

vokiečius būti ištikimais 
Suv. Valstybėms... Ragini
mas įteiktas Vokietijos am
basadoriui Washlngtone pa
siuntimui vokiečių konsu
lams. Įsakoma nei kokiu bū
du neperžengti Suv. Valsti
jų neutralitetą...

•

Guatemalą ištiko revoliu
cija... Valstijos kariuomenė 
vienur atsisako šaudyti į re
voliucionierius, o kitur re
voliucionierių nugalėta. Pre
zidentas Cabrera pabėgo iš 
Guatemalos.

Po Svietų
Pasidairius

Iš balšavikams laisvosios 
Lietuvos dabar ateina viso
kių gromatų, iš kurių gali
ma padaryti rokundą, kad 
balšavikų cenzoriai nuo gal
vijų paimti, ba kiekvienas 
mandresnis savo gromatoj 
puikiausiai maskolius išjuo
kia, o cenzoriai to visiškai 
neįžiūri, štai, priklodas. Vie 
nas žymus veikėjas savo 
gromatoj sako, kad jis vi
sados ginčijas su smetoni- 
ninkais už balšavikus ir aiš
kina visiems, kodėl yra taip, 
o ne kitaip. Rašo:

“Jie mėgsta man prikišti, 
kad rusų kariuomenė rūko 
tabako kotus, susisukę į 
laikraščius. Aš atrėžiu: ge
riau taupyti liaudies pini
gus. Juk vis toks pat dū
mas, ar jis bus iš gero ta
bako, ar iš makorkės koto.

“Jie man primeta: žiūrėk, 
sako, net mūsų piemenys įš 
katilų neėda, o rusų kari
ninkai valgo tiesiog iš kati
lo pasistatę ant stalo. Aš 
atsakau: Sov. Rusijoj yra 
apie 100 tautų ir iš jų kaž
kurios klajoklės, tai nėra 
dyvo, kad bolševikų kariuo
menėj pasitaiko generolų, 
kurie nemoka valgyti su ša
kutėmis ir iš atskiros lėk
štės: dėl to jie ėda iš viso 
bliūdo. Nesvarbu kaip jie 
ėda, ale svarbu, kad jie yra 
Stalino draugai balšavikai.

“Kai įsikarščiuojame, o 
manęs negali nuginčyti, tai 
kas tik ką išmanydamas 
man išmetinėja. Sako, ‘ jei 
pas rusus gerai, ir nieko ne
trūksta, dėl ko karininkų 
žmonos atvyksta į Lietuvą 
išblyškusios, o kai pagyve
na pas mus, tai apsitaiso, 
kaip ponios. Aš ir drožiu: 
moteris visur palieka mote
ris. Sov. Rusijoj visi lygūs: 
ar Stalinas, ar karininkas, 
ar jo žmona, ar paprastas 
darbininkas. Visi vienaip 
dėvi. O buržujiškoj Lietuvoj

visur nelygybė, nelygiai dė
vi, o moterys mėgsta pa
mėgdžioti madas įr gaudy
ti visokius gražumus. Gra
žiau, kai rusų karininkai ir 
moterys prasčiau dėvi, negu 
mūsų moterys gražiai apsi
rengusios.

“Sykį jie buvo pasigavę 
arkliuką — straipsnį iš “Ta 
rybų Lietuvos” užvardintą 
“Netvarka Maisto Kombina
te.” Jie išmetinėja, žiūrėk, 
sako, mes mokame mažus 
paršelius užauginti, nupenė
ti ir iki pusės milijono jų 
“Maistui” parduoti, o “Mais 
tas,” kaip jūsų pačių laik
raštis rašo, kiaules skerdyk
loje dvesina. Iš Panevėžio 
vagonai su kiaulėmis nuva
žiuoja net į Latviją, o iš ten 
patenka į Kauną. Ir kol 
kiaulės pasiekia “Maistą,” 
visos esti išdvėsusios. Aš 
jiems atsakau. Tas dalykas 
yra visiškai mažos vertės ir 
neverta į laikraštį rašyti. G 
kitą tokius dalykus rašo tik 
tai smetonininkai. Jie pri- 
verda košės, o ant komunis
tų bėdas suverčia. Tas pats 
laikraštis parašė, kad ne 
tik Kauno, bet ir Šiaulių, 
Marijampolės “Maiste” kiau 
lės dvesia ir kad žmonės tei 
singai nusiskundžia. Aišku, 
čia netvarka. Ir su geležin
keliais, sako, tas pats. Kau
no stotis vos neužsikimšo 
vagonais. Miestas pritrūko 
maisto, o fabrikai žaliavos. 
Aš jiems sakau, kad čia vei
kia pikta, išdavikų ranka. 
Juk šiomis dienomis sudegė 
trys didžiuliai fabrikai: 
“Guma,” “Metalas,” “Audi
niai.” Pastarasis buvo vie
nas gražiausių ir geriausiai 
įrengtų fabrikų.

“čia aš parašiau mano 
ginčus su žmonėmis. Gaila, 
kad susipratusių darbininkų 
labai maža, o tikrų komunis 
tų tai tik retam fabrike koks 
vienas atsiranda, nes parti
jos žmonės dabar visi paso
dinti prie valdžios vairo, 
taigi kaimas palaidas įr dėl 
to reikia su juo ginčytis.”
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Maskolijos įsakymu, pa
vergtoje Lietuvoje pradėta 
mobilizuoti 16-17 metų vai
kinus į bolševikines mokyk
las, kurios pavadintos “fab- 
rikinio-gamyklinio apmoky
mo mokyklomis.” Pradžioje 
šį berniukų mobilieacja 
įvykdyta Vilniaus mieste, o 
taip pat Alytaus, Zarasų, 
Švenčionių ir Švenčionėlių 
apskrityse. Iš šių vietų pa
imta 700 berniukų.

Atspėjom mįslę
Kojoa.

— Višta '
Avies kailis.

Metalinis puodas.

VAFFY VU A MAS
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Alia Rachmanova

Studentai, Meile lr Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis 

(Tęsinys)

Gruodžio 20 d.
Dabar žmonės pasakoja net smulkmenas, kaip Ras- 

putinas buvo nužudytas. Jį nusiviliojo į kunigaikščio Ju- 
supovo rūmus prie Moikos, pirma įtikinę, kad ten jo 
laukianti labai graži moteris. Rūsy vienam kambary no
rėjo jį nunuodyti, tačiau nuodai neveikę Paskum į jį 
suvarę visą eilę šūvių, bet jis, nors ir sužeistas, vistiek 
teoebuvęs gyvas. Tada, kaip pasakojama, jį surišo vir
vėmis, nusigabeno prie Nevos ir paleido nuo Petro tilto. 
Carienė dėl to liko kaip be galvos ir dabar nežinr ką da
ryti,. nes neliko vilties, kad pasveiks sosto įpėdinis. Ca- 
las sėdi užsidaręs savo didžiuosiuose rūmuose.

Gruodžio 21 d.
Rasputino mirtimi dar vis tebesidžiaugia visas mie

stas. Kalbama, kad caras baisiausiai įsiuto, sužinojęs, 
kad jo giminaitis taip pat įveltas į tą žmogžudybę.

Petrapily jau pradėjo stigti maisto, aukštos produk
tų kainos kelia masių nepasitenkinimą. Jų nuotaikoj reiš
kiasi tikrai kažkokia baisi, gaivališka jėga. Bet prasti 
žtnonelės Rasputino nepaprastai gailisi. Šiandien ir aš 
pati, grįždama iš bažnyčios, girdėjau, kaip viena kūmutė 
pasakojo kitai:

— Jeigu jie būtų batiuškos nenužudę, gal jam būtų 
ir pasisekę išsirūpinti, kad turtingieji negalėtų pasislėp
ti sau vieniems duonos, sviesto ir cukraus ir kad turėtų 
vargšams nors kiek palikti. Bet dabar, kaip jis jau -ne 
bėgy vas, kas užtars prastus žmonelius prieš carą? f

Man labai įdomu sužinoti, dėl ko, būtent, visa inte 
ligentija taip džiaugiasi Rasputino mirtimi. Man rodos, 
pirmiausia dėl to, kad dabar bus baigtos visos paska
los apie “vokietę,” kaip kad ją čia vadina, kurią šiaip 
maža kas temėgsta, o antra, kad Rusija tuo būdu nusi
kratė savo “valdovu mužiku.”

Pasirodo, Kad paskutiniu metu valstybės gyvenime 
nebuvo nė vieno svarbesnio klausimo ar akto, dėl kurio 
Rasputinas nebūtų taręs savo sprendžiamojo žodžio. Tre- 
čia, visi dabar turės būti patenkinti dėl to, kad niekas 
nekliudys daugiau tęsti karo. Visi yra įsitikinę, kad Ra3 
putinas reikalavęs kuo greičiausiai baigti karą. Tvirti
nama net, kad Rasputinas buvęs Vokiečių šnipas ir ga
vęs iš Vilhelmo didelius pinigus, kad carui ta prasme 
padarytų įtakos.

J Gruodžio 22 d.
Šiandien gavau iš Vadimo Verchovskio laišką. Kaip 

ilgai aš jo laukiau! Kai jį Daša man atnešė, aš vos įsten
giau paslėpti savo susijaudinimą. Prieš pradėdama skai 
tyti, ilgai atsidėjusi žiūrėjau į jo gražią, ramią rašyseną. 
“Brangioji Alia!” — kreipėsi jis į mane. Man taip rašė 
svetimas žmogus tik pirmą kartą gyvenime. Todėl aš 
antraštę vis skaičiau ir skaičiau. Būčiau ją su pasigėrė 
jimu skaičiusi šimtą ir net tūkstantį kartų. Paskum pa
mažu perskaičiau visą laišką. Iš jo į mane prabilo lyg 
gyvas Vadimas ir papasakojo, kaip jam ten einasi. Ji.-.* 
rašė, kad nėra tokios dienos, kurią neatsimintų manęs.

— Kaip geia, Alia, kad Jūs tąsyk sumanėte para
šyti man laišką. Man tokia mintis niekuomet nebūtų atė 
jusi į galvą. Jau taip visuomet man esti: aš niekaip ne 
atsimenu, ko reikia ir kas tiktų padaryti, net papras
čiausių dalykų. Tačiau Jūs dėl to, prašąu, ant manęs ne 
pykite. Aš ištisas dienas gyvenau tik su ta viltimi, kad 
per Kalėdas vėl galėsiu su Jumis pabūti.”

Toliau jis rašė apie savo gyvenimą — kad rūpinasi 
tik studijomio, politika visai nesidomi ir nelanko nė vie 
no studentų susirinkimo.

— “Su studijomis aš turiu paskubėti, nes po Kalė
dų reikės stoti į Mykolfc artilerijos mokyklą, o po Vely
kų aš jau tikriausiai turėsiu būti fronte. Bet aš nenoriu 
eiti į frontą, Alia! Aš esu įsitikinęs, kad tas, kuris kar
dą pakelia, nuo kardo ir žūva. Aš eisiu į frontą tik dėl 
to, kad tai yra mano pareiga, bet uniformą užsidėti vis 
dėlto man bus labai sunku; aš negaliu užmuštši žmogaus, 
negaliu, nors to reikalauja fr tėvynės meilės vardu. Aš 
esu įsitikrinęs, kad Dievas niekuomet neatleis už žmogaus 
užmušimą, net jei tai padarytų kareivis, nes žmogaus 
gyvybė yra brangesnė už viską; tai brangiausioji Diovo 
dovana, ir niekas neturi teisės, be Jo paties, tos dovanos 
iš žmogaus atimti!” Toliau jis daug rašė apie knygas, 
kurias buvo perskaitęs, ir laišką baigė šiais žodžiais. 
“Niekuomet neužmirškit Jus gerbiančio ir Jums nuošir
džiai atsidavusio Vadimo Verchovskio.” Gavusi tą laiš
ką, aš vaikščioju tartum svajonių krašte ir esu tokia 
laiminga.

DRAUGAS

LEONAS XIII IR MARKSAS 
"Rerum Novarum’' Enciklikos 
50 metu sukakties proga

Monsignoras Pecci sausio jis viešai iškėlė reforminį 
mėnesį 1843 metais tapo pa- ir konstruktyvų planą, ku 
skirtas nuncijumi Belgijai, riuo nieko kita nereikala- 
Iš čia jo garsenybė paplito vo, kaip tik moderninės in- 
po visą pasaulį. dustrinės draugovės sukrikš-

Savo nuncijatūros metu, čionininio. To plano progra- 
Belgijoj (1843-1845), man- ma jis ryžosi nušviesti šei- 
signoras Pecci patyręs dar- mos, valstybės, ekonomiškos 
bininkų skurdą ir matyda tvarkos tikrąją prigimtį ir 
mas kaip jie išnaudojami, draugovės konstituciją. Jis 
susirūpino skaudžia jų pa- • išleidė daugelį enciklikų to- 
dėtimi. Dėl to, jis pradėjo kiomis temomis, kurių visų 
uoliai studijuoti kapitalo ir svarbiausioji ir garsiausioji 
darbS problemas, daug ra- yra Rerum Novarum (gegu 
šydamas tuo atžvilgiu ir žės 15 d. 1891 m.), 
ryždamasis ištiesti gelbstan- Ta enciklika Rerum No
riąją ranką darbininkams, varam Popiežius Leonas

ANNIE OAKLEY OI MIBSTERS

i "l)rau>?ajp” Acme telephoto)

Annie Oakley of Rock Island, įlįs., marble shooters
Konstruktyvios ir pažangios XIII dėsto socialinį teisin- ia Miss Beulah Bauman, 13, who outshot all of her malė
minties sekėjai įžiūrėjo sun- gumą reformuotoje sociali- 
kios darbininkų būklės pa- nėję tvarkoje, pats vadau- 
lengvinimą erudiciniuose ja socialinėje rekonstrukci- 
monsignoro dėstymuose. joje ir užtaria darbininkus 

Apie tą laiką į Belgiją bu- prieš neteisingą išnaudoji- 
vo išvarytas iš Prancūzijos mą.
ir Karlas Marksas. Belgijo j Ta enciklika Rerum No
je jis nėjo nuncijaus parei-, varam pasaulio darbinin-
gų, bet buvo revoliucinis a- kams ryškina ir užtikrina
gitatorius. Jis smarkiai agi- šviesesnę ateitį, gerovę, pa- kančias informacijas.
tavo prieš kapitalistų uzur- laiminimų. „ ...-- j u- I . i Su įssivystymupaciją, ir daug rase darbi-1 šiandien garbingos atmin- 
ninkų naudai. Radikalai ir ties Popiežiaus Leono XIII- 
revoliucijonieriai j pasekė, ojo asmenybė nemari, nes

rivals to win the Rock Island championship. Shown 
here laughing at George Donway, 12, runner-up, she’ll 
compete in vvestern section of National Marbles Tourn- 
ament at Wisconsin Delis in July.

PAKEITIMAS DARBŲ IR SOCIALINE APDRAUDA

J Bua daugiau.).
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das taipgi nurodo, jog dar
bininkas, kartais, gali už ki
tą dirbti per dvi arba tris 
dienas. Tokis darbininkas 
turi matyti, jog vardas ir 
socialės apdraudos numeras 
ir ne to darbininko, kurį jis 
pavaduoja, darbdavio užre- 
korduotas. Kitaip, regularis 

‘ darbininkas gaus algos kre- 
j ditą kas jam nepriklauso. 
Kaip tik toks laikinas dar- 

' bas baigtas, darbininkas tu- 
i ri gauti nuo darbdavio raš
tą, kiek algos jam išmokė
ta. Darbdaviai turi taip da
ryti einant įstatymu.

— “Tarybų Lietuva” skel
bia, kad pavergtoje Lietu
voje stinga 400 mokytojų 
maskolių kalbai dėstyti. Ar 
tai reiškia, kad Lietuva ne
bus rusinama?

— Kažkoks Jonas Mikė
nas paskirtas sovietų Lie
tuvos komisarų tarybos pir
mininko pavaduotoju. Tokiu 
būdu M. Gedvilą, komisarų

Socialės Apdraudos Boar- ninkas privalo turėti tik vie- j tarybos pirmininkas, gavo 
das kreipia visų dėmesį į se- Į ną sąskaitą ir vieną sąskai- jau net ketvirtą pavaduoto-

tautinio 
saugumo programos, daug 
darbininkų pakeičia savo

tos numero kortelę.

Jeigu darbininkas pakei
čia darbą, gauna naują so
cialės apdraudos sąskaitos

ją-

Karlo Markso revoliucinę i-ji vaizduoja pasauliui pasi- darbą arba pradeda dirbtli numerą ir pradeda kitą sąs 
pirmą kartą. j kaitą, jis turės daug bėdos

Begalo svarbu kiekvienam! kuomet vėliau prašys jam 
darbininkui turėti socialės priklausančios apdraudos. 
apdraudos sąskaitos nume-!*Jeigu darbininkas turi dau- 
rą. Sąskaitos kortelė, kurią giau kaip vieną Socialės Ap-

deologiją. i aukojimą artimo gerovei,1
Abu vyrai matė, kad ka- j teikia paguodą, duoda ra- 

pitalistai išnaudoja darbi- mybę, kuria palaimą, ir reiš- 
ninkus neteisingomis prie- kia antrąjį Kristų, Taikos
monėmis, ir abu ryžosi pa- Kunigaikštį, kuomet Karlo 
naikinti darbininkams daro- Markso 
mas skaudžias neteisybes ir įkurtojo, ateistinio komuniz- 
skriaudas, kurių negalima mo šmėkla, pasaulį apgau- 
buvo ilgiau toleruoti, nė pa-l bia baisia baime, dvokia 
kęsti. bauginančia pragaištimi,

šmėkla, būtent, jo kiekvienas darbininkas gau
na, sunumeruota ir Socialės

draudos Boardo kortelę, jis 
privalo susinešti su vietine

Apdraudos Boardas pradeda Sočiai Security Board raš- 
sąskaitą darbininkui tuo nu- tinę ir persitikrinti, jog jam 
meru. Visos algos, kurias duota tik vienas numeras. 
darbininkas uždirba, yra Jeigu pamestų kortelę, pn-Karlas Marksas atkakliai minias stumia į juodąją ver-

skelbė sukilimą, reikšdamas, giją, net paneigia Kūrėją, kredituojamos jo sąskaitoj. val° prašyti duplikatinės, ne
kad tik socializmas išriš vi- net užsimoja sunaikinti Die- Tas daroma nuo darbdavio naujos.
sus klausimus. Jis išleido vo Karalystę, net ryžtasi že- pasiųstų raportų. Pats sąs-? Socialės Apdraudos Boar-
1848 metais, “Komunistų mėje sukurti pragarą ir in- kaitos numeras vartojamas _______ .
manifestą”, kuriame plačiai tronizuoti Liuciferį. Į nežiūrint kaip ilgai ar kaip!
išdėstytos revoliucinės idė-į 
jos ir kuriose reiškėsi revo-! 
’iucinė klasės kova. Jis su-1

Kun. A. Tamoliūnas trumpai darbininkas dirbo 
ir nežiūrint kiek darbdavių

Kas nemyli tėvų, tas nieko jis turėjo ar turi. 
kūrė modernų socializmą, iš Į nemyli pasaulyje. Nuo to matyt, jog darbi-j
kurio išsivystė baisusis ir
pragaištingasis komuniz
mas, kuris pirm dviejų de
sėtkų metų nugalėjęs ir pa
vergęs Rusiją, šiomis dieno
mis smurtu okupavo ir bru
taliai pavergė demokratiš
kas Pabaltijo respublikas, 
kartu su numylėta mūsų Tė
vyne Lietuva. Tuo krauge- 
ringu ateistinio komunizmo 
barbarišku žiaurumu ir ne
įtikėtinu nevidoniškumu ir 
vandališkumu sukrėstas vi 
sas civilizuotas pasaulis.

Monsignoro Pecci nuncijų 
tūros metu, tarp darbininkų 
Belgijoje kilo neramumas, 
nes jie buvo betikėję, kad 
Katalikų Bažnyčia nepaiso 
jų reikalų ir nesirūpina pa
gerinti skurdžios jų būklės.
Nors ir būta įtakingų kata
likų vadų, bet jie tapo įtar
ti esą socialistais, ir dėl to 
jais darbininkai neturėjo pa
sitikėjimo.
. Tačiau, monsignoras Pec
ci, vėliau tapęs popiežiumi 
Leonu Tryliktuoju, dar uo
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Why loltrale thaf irrltot- 

Ing gray fhat to ditturbt 
the color harmony of 

your hair? Touch if away 

tafely with fhit nevv Clol- f- 

rol Bruth Crayon. lt per- 
miti coloring from the root out vrlthout dripping or tmudg- 
Ing, ond it the perfect antwer to in-between tlntingt or 
thote ditfroeting flnt groy hairt. ln a tmort "carry-every- 

where” cate fhat opent in a Jiffy ready for ute. $1 ... 

Refilb 50c ... In 12 natural-looking thadet.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemalty caused)

PRAISED 
FROM 
C0AST 

TO
COAST!

No matter what you’ve tried witheut 
pueeess for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingiy successfui doc- 
tor’s formula—Dowerfully soothing 
Zaeuid Žemo—wnieh ųuiekly relieves 
itching snreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienj, Liepos-July 6 d., 1941
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(liau darbavosi darbininkų 
dalį pagerinti ir daug rašė 
socialiniais klausimais. Ra
šydamas apie žmonių lygy
bę, 1878 metais, Popiežius 
Leonas XIII pasmerkė so- 

( cializmo klaidas. Besirūpin- 
į damai darbininkų gerove,

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONĖS 
BILIETAI..............

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago



0 DRAUGAS Ketvirtadienis, geg. 15, 1941

KAIP PONAS MANO TĖVĄ 
NORĖJO PAKINKYT Į PLŪGĄ

- Aš ganiau su Jonu Basanavičiumi. - 
Per sukilimą mačiau 4 pakartus žmones. - 
Koks buvo paskutinis baltasis marijonas.

Mūsų Veikimo Centro reikalai

(Užbaiga)
— Kaip negali, — suriko 

ponas, — kad
nenori jaučio pavaryt, tai 
pats maukis pavalkus.

Jau ponas norėjo kinktus 
užmaut ant tėvo, bet tėvas 
pasipriešino. Oi paskui ga
vo lupt. Įkirto tėvui j dug
ną 15 ar 16 kirčių.
Buiza be taukų — 
gausi bizūną

Valgyt baudžiauninkams 
atnešdavo iš namų. Prastas 
buvo valgis — buiza (miltai 
išvirti vandeny), prastos 
kruopos. Kartais pono pa
statytas žmogus pažiūrėda
vo, ką valgo. Jei be taukų 
— rėkia, muša — negalės 
baudžiauninkas dirbt silpnai 
pavalgęs. O ką jis gerai val
gys, kad neturi.

Kad ir pjaudavo kada bau
džiauninkas kokį gyvulį, tai 
dar ponui turėjo užmokėti. 
Aš ir dabar pakartuosius 
sapnuoju

— Paskui atėjo krakus- 
metis — sukilimas. Sunkūs 
buvo laikai.

Saulė nusileidžia, tai bū
davo nevalia nė žiburio 
degt,

kad nebūt kokių susirinki
mų. Pravažiuot negali — 
ant kelių sargybos. Žmonės 
turėjo bijoti ir kazokų ir 
sukilėlių. Aš pats savo aki
mis mačiau keturis pakar
tus žmones. Per kelias die
nas neleido jų nė nuo virvių 
nuimti. Kai aš atėjau — 
vieno virvė buvo nutrūkus, 
o trys taip ir kabojo pajuo
dę, prasižioję. Baisu, aš juos 
ir dabar sapnuoju.

Istorija apie našlę 
ir jos karvę

Atsimenu dar gerai pas 
kutinį iš senųjų marijonų 
tėvą Senkų. Jis dėvėdavo 
baltais drabužiais. Ir jį ru 
sai buvo išvežę, žmonės kai 
bėjo, kad paėmė iš lovos 
vienmarškinį. Nuvarė į Vil
kaviškį. žmonės sumetė dra
bužių, net ir mišiaunų rūbų 
surinko, tai jis ir išvežtas 
ten mišias laikė, dar mano 
giminietis jam patarnauda
vo.

Už tat kai grįžo, tai ir jis 
žmones mylėjo ir jį žmonės.

Atsimenu kartą mirė vienos 
našlės vyresnis vaikas. Ne
turi žmona iš ko palaidoti.

Jau rengiasi vesti žydui 
parduoti paskutinę karvę, 
o vaikai maži.

Eina moteris ir verkia. Pa
matė tėvas Senkus. Paklau
sė, ko ji verkia. Ta ir išaiš
kino. |

— Neverk, — sako jai, — 
še dešimts rublių. Apsidžiau
gė moteris. Nunešė tuos 10 
rublių, bet kai sužinojo, kad 
juos Senkus davė, tai nė lai
dotuvės jai nekaštavo, neė
mė tų pinigų.

Buvau aš ir spaviednės( 
pas Senkų. Geras buvo, už 
vis labiau — sugrįžęs iš ru-l 
sų nelaisvės.

Senukas Vasiliauskas pa
sakojo, sulinkęs ir vis atsi
dusdamas. Pamatęs, kad kai 
ką pasižymiu, pridėjo ant 
pabaigos:

— Tai Basanavičius vis 
būdavo rašo ir rašo. Ateina, 
tai jam papasakok apie kra-: 
kusmetį (sukilimą) tai apie 
curxų karus. Ale geras bu-j 
vo šlėktybės neturėjo, nesi-) 
varė “ūnaro”, nesiveržė pa-į 
sirodyti, kad va jis ponas.

K. J. Prunskis

MINI GIMTADIENĮ

A. L. K. K. Federacijos 
sukaktuvinis kongresas šie
met bus rugpiūčio 7 d. Ma
rianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn. Kongresas skel
biamas vienai dienai, bet jei 
bus reikalo, bus pratęstas 
ir į antrą dieną — rugpiū 
čio 8 tą. Kaip kituose, taip 
ir šiame kongrese bus ren 
karna Federacijos centro va 
dyba. Pagal mūsų konstitu 
ciją, valdybon renkami tik 
tie, kurie išanksto Federa
cijos skyrių ir apskričių no 
minuoti. Dėl to šiuomi ii 
prašome skyrių pirmame sa
vo susirinkime nominuoti 
bent devynis asmenis kan 
didatus į valdybą ir jų var
dus tuojau prisiųsti Fed: J 
racijos sekretoriatui. Kan 
didatų kvalifikacijos: pir 
moję vietoje turi priklausy 
ti prie Federacijos, turi bū 
ti žinomi mūsų visuomenei 
kaipo geri, ištikimi federan 
tai ir uolūs veikėjai ir, b< 
to, būti šio krašto piliečiai

Prie Federacijos veikian 
tis Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus dar tebeina. Mūsų 
kalbėtojas Stasys Gabaliaus
kas tebevažinėja su prakal
bomis. Šį mėnesį lankosi su 
prakalbomis Illinois valsty
bės miestuose ir miesteliuo
se. Tas kolonijas retai kada 
atlanko lietuvių katalikų 
veikėjai. Dėl to pravartu 
lietuviams pasinaudoti šia 
gera proga, atvykti į pra
kalbas ir išgirsti vėliausių 
žinių iš pavergtosios Lietu 
vos.

Elizabeth, N. J., lietuviai 
katalikai per savo gerb. kie 
boną kun. J. Simonaitį pri
siuntė Lietuvos gelbėjimui 
$200.00, išpildydami savo 
kvotą. Bravo!

Manchester, N. H., Lietu
vai Gelbėti Fondo skyrius 
per V. Zarembą prisiuntė

skyriaus surengto koncerto 
pelną $33.26. Tasai darbš
tus skyrius rodo gražų pa
vyzdį visoms kitoms kolo
nijoms rengti pramogas ir 
jų pelną paskirti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo reikalams. Man- 
chesterio maža lietuvių ko
lonija, bet jau savo kvotą 
su dideliu kaupu išpildė.

YVelch, W. Va., kun. V. 
Slavynas, patsai būdamas 
Lietuvos pabėgėlis, į Lietu 
vai Gelbėti Fondą aukoje 
$5.00.

Detroit, Mich., Moterį 
Sąjungos 54 kp. narės Ona 
Aksomaitienė ir Agnė Gus 
taitienė LGF aukojo po vie 
ną dolerį.

VVaterbury, Conn., Lietu 
vių R. K. Susivienijimo A- 
merikoje Conn. apskrities 
auka LGF $10.00.

St. Charles, Ilk, Ona Stan
kus LGF aukojo $2.00.

Baltimore, Md., M. Blažiū- 
tė ir P. Razauskas aukojo 
po $1.00.

Chicago Helghts, Ilk, Šv. 
Kazimiero parap. salėj St. 
Gabaliausko prakalbose su
aukota $30.00. Aukas pn-i 
siuntė gerb. kun. P. Kataus-Į 
kas.

Nevvark, N. J. Moterų Są
jungos 68 kuopa užsimokė 
jo savo metinę duoklę Fe 
deracijai $1.00. Spring Val
ley, Ilk O. Ragaišienė LGF 
aukojo $1.00.

Gerbiamieji kolonijų vei
kėjai, pasidarbuokime, kac 
savo kvotas išpildyti. Duo 
kime progos tautiečiams sa 
vo tautinę pareigą atlikti.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekr.,
2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ilk

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

Sunkiojo svorio boksinin
kas čempijonas Joe Louis 
gegužės 13 d. mini savo 27 
metų gimtadienį.

ba yo* oprt Look younger than your yaora wtth 
Cladrolad hair ... wtth hair that te aoft. ooloriuL youtb- 
■kaJ Thoaa gray atraak* can ba ao thorpughly araaaJ 
wtth Clairol. tha iamoua Shampoo Oil Tint .. . « 3-in-l 

it that dirmm a* tt racondittona oa tt TUiTS.
today and aayx

D A f f y DRAMAS ...
Tell me pr TohnsinGt,
Do You THINK THE FLAPPERS 
Of ToO»Y ARE -----

/ weul ves, r*1 oeAP-į
lBuzzweu-, ves '^J

V THEY ARE L------

Įflip- FlaPPERs)/
^-J JM, ."yLg. — Z?'

AT ONE T/ME IT VMS ’S
SHAME FU L FoR A GlRL 
To 5«ow HER ANKLE§/

/BŪT how, SIR., >

S HOW=J/ it S A SHAME
IF 5HE DOESN’T SHOMZ 
kHĘR KNEESjT

’ ter ha* booUaf and fraa advic. oa your hatr prob/.m M 
CJa*. Prwld.nl. Clairol. Ine.. 130 W 46th St.. N.w York. M Y

2. f Everybody ravės about your 
* 1 salads, Peg.What’s the secret?

.•*50.

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.

r"lllhaež»č^\ MILLIONS AO.il—Mirade Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

I
Ar norite prisidėti prie 

tikro misijonieriško darbo’ 
7-upykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga- 
!i pasidarbuoti tie, kurie 
tirba krautuvėse, bankuose. 
)fisuose ir panašiose vieto- 
<e, kur kasdien pereina 
laug pašto.

Kada susidarys keletas 
įvarų pašto ženklų, siųskite 
uos “4th Class Mail” šiuo 
įdresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

A. A.
JUOZAPAS RĖKUS

(gyveno: 1714 VV’abansia Ave.)

Mirė geg. 13, 1941, 8:20 vai. 
ryte, sulaukęs 28 metų amž.

Gimęs Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Oną (po tėvais Urbo
navičiūtę); patėvj Petrą Mar- 
tlnkų; 2 seseris, Oną Picardi, 
jos vyrą James ir jų vaikus — 
James, Jr., ir Joaną; ir sese
rį Rūtą (Martinkiūtė); brolį 
Petrą, jo moterį Eugenia ir 
jų dukterį Dianą; dėdę Igną 
Kėkų; tetas, Eleną Prisklnie- 
nę Ir Apoloniją Urbonavičienę; 
pusbrolius. Vincą tr Juozapą 
Rėkus, Julių, Peliksą ir An
taną Priskinus ir Liudviką T’r- 
bonavlčių; pusseseres. Antani
ną Kazlauskienę, Eleną Nau- 
Jalienę. A-nelijų Vilkelienę, j, 
visų šeimas, ir Juzefą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Sacharskio 
koplyčioje, 1735 Wabansia A- 
venue. Laidotuvės įvyks šešta
dienį. gegužės 17 d. Iš ko
plyčios _ 9 vai. ryto bus atlydė
tas į Sv. Mykolo par. bažny
čią. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pužįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Patėvi, Se
serys, Žentas, Brolis, Marti, Dė- 

Tetos. Pusbroliai, Pussese- 
rys ir Giminės.

Lald. direktorius Stanley J. 
Sacharski, tel. BRU. 2535.

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

FED
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKJEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia f/M

Under U. S. Govt. SupervikioiVINGS ■ aai

NIMIHKUUIIIItlIUIMIIUIIHIMIIIHIHMUMIlIMIII
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•AKT, OTO. LAIDOTUVIŲ DZBUROBIAI

KELNER - PRUZIN
ttarianalaa PaUntaTluuui — Moterį* patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

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

Vygandas

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

ii KOPLYČIOS DYKAI AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE Į DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Viai Telefonai: YARdg 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue

Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS-

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

Prwld.nl


Ketvirtadienis, geg. 15, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ARD skyriai - i mirskime pasimelsti jo me

tinėse mirties sukaktuvėse.
darbštumo pavyzdžiai j Pirmadienį,

geg. 12 d., apie 1 vai. po
piet, cicerietės motinos su
grįžo iš Forrest, Tenn., sto
vyklos, aplankiusios savo 
sūnūs. Nemažai Forrest sto
vykloj yra ir lietuvių jau
nuolių iš Cicero. Jie tarnau 
ja Dėdės Šamo kariuomenė-

Nėr, turbūt, nė vieno ARD 
skyriaus Chicagoj, apylin
kėj ir tose kolonijose, kur 
mokytojauja seserys kazi
mierietės (ARD steigia sa 
vo skyrius tik tose vietose, 
kur kazimierietės mokyto
jauja), kuris nesirengtų prie
seimo su dovana. Dirba rė- Je‘ ... -

... . i Kelios ir lietuves moti-meios per istisus metus, o' ,. . . , , _a nos buvo nuvažiavusios ap-įr prieš seimą sugeba sukelt,. , A ., „ . , . , . , lankyti savo sūnų: K. Zvi-dovanų. Kai kurie skyriai . . _ .. , . _ . . ., . .. a. ... 1 biene, Navurskiene, Šerne t uinet ir po šimtinę ir daugiau , . . . .. . ,v .„t-. , • i • i skiene su dukterim, Mikšię- atveza. ARD kiekvienas sky; . . , .... , , .... ne ir kitos. Pasakojo, kadrius ieško savo kolonijoj ir , , , _ .... ... . kol kas jų sūnus neblogaiamžinų narių, kurie per sei-
mą įstoja į naujos akade
mijos fundatorių skaičių.

Dieve, padėk, kad visiems 
ARD skyriams pasisektų su
kelt gausių dovanėlių sei
mui.

Ateina vasara. Seserys 
mokytojos per atostogas ne
turi pajamų. Nereikia čia 
daug aiškint: kas turi širdį 
ir pagalvoja — supranta pa
dėtį...

Tad visi prieteliai — vie
nu keliu į ARD seimą, gegu
žės 18 d.

Cicero Žinios

atrodo ir niekuo nesiskun
džia.

Visos motinos gavo gar
džius pietus ir vakarienę. 
Kaip kareiviai, ir joms rei
kėjo stoti į eilę ir atsinešti 
valgius, kokių kuri norėjo. 
Sakė, stovykloj tvarką ir 
švara labai pavyzdinga.

V. šemetulskienė buvo pa
tenkinta, kad galėjo pama
tyti abu savo sūnus: Vladą 
ir Benjaminą. Mat, jie yra 
netoli vienas kito, kasdien 

RėmėjaI £ali sueiti ir pasikalbėti, i 
Sakė, kad važiuodamos trau 
kiniu labai privargusioa, bet | 
visas tas nuovargis greit 
praėjo, kai išvydo savo sū
nelius sveikus ir linksmus 
belaukiant savo mamyčių.

Po penkių savaičių sun
kios ligos Jonas Spranaitis 
vėl pradėjo dirbti. Atrodo 
labai gerai. J. Spranaitis Pasidavė 
labai didžiuojasi ir džiaugia pavojingai operacijai Kazi- 
si, kad jo mamytė dar ge-;miera Rasulis. Guli apskri-
rai laikosi ir kad be akinių 
dar gali “Draugą” skaityti. 
Tali retenybė, kad tokio "am 
žiaus Žmogus galėtų be aki
nių skaityti. Senutė Barbo
ra Spranaitienė jau virš 80 
m. amžiaus. j

Dieve, duok jai sulaukti 
virš 100 m. j |

Ketvirtadienį,
geg. 15 d., įvyks iškilmin- 

► gos laidotuvės a. a. Pranciš
kaus Paulaičio iš šv. Anta
no parap. bažnyčios į Šv.
Kazimiero kapus. Velionis 
mirė visai nesirgęs.

ties ligoninėj. Giminės ir pa
žįstami prašomi aplankyti.

Skubotai
išvažiavo Rožė Stankevičie
nė ir sūnus Vincentas į 
Bridgeville, Pa., pas savo 
seserį M. Dereskevičienę, ku 
ri telefonu pranešė, kad jos 
vyras Jonas rimtai sunega- 
lėjo ir sako gyvybei yra pa
vojaus.

Catholie Youth Orga- 
nization pramoga

CYO (Catholie Youth Or- 
g&nization) rengia nepapra 
stą pramogą, kuri įvyks at
einančio šeštadienio vakare, 
gegužės 17 d., International 
Amphiteatre, 4200 So. Hal
sted gat. t

Paruošta didinga progra* 
ma, kurioje dalyvaus gar
siosios krutomųjų vaizdų ii 
radijo žvaigždės ir komi
kai, kaip tai Don Ameche, 
Eddy Durchin, Rennis Mor
gan, Helen Hayes, Ethel 
Waters, Pat O’Brien, Veloz 
and Yolanda ir Quiz Kids. 
"/Pramoga rengiama J. E. 
vyskupo Sheil, CYO įkūrėjo, 
pagerbimui ir sukėlimui fon-

DRAUGAS

BUV^S RUMUNŲ KAKALIUS BERMUDOJE

(*'l>rHuga8’ aoiue teispnotoi

Darbui su kapitalu reikia 
daugiau glaudesnių ryšių

Per tris dienas įvykusiam į darbo valandų ir atlyginimo
Chicagoj Katalikų Konferen skyriaus administratorius, 
cijos pramoniniais klausi- aiškino, kad tarp darbo ir 
mais suvažiavime minėtos kapitalo (darbininkų ir darb 
popiežių enciklikų Leono davių) turėtų gyvuoti giau- 

, XIII Rerum Novarum ir Pi- dėsni santykiai, kad neau-
jaus XI Quadragesimo Anno

J sukaktuvės ir tartasi apie 
gyvuosius pramonės ir dar
bininkų klausimus.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigiai plvkti ar mainyti, 
kij jūh turite?

2 nauji inQrlniul namai po 4 ir 
5 kambarius; bua atdari dėl apžiū
rėjimo kiekviena dieną. Kundasi 
gražioj vietoj prieš Marųuette l’aik, 
3007 ir 3011 VVest 71at St.

Taipgi statom naujus namus ir 
taigom senus ant lengvų išmokėji
mų. Apskuitllavlmas veltui.

Kas norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuette l'arke ir apyliti-

0021 So. \V cistom Avo. 
Tei. .REPukUc 3713 

Vakarais PROspeet 1111

OO.,

sipratimų spraga visiškai iš-
nvktu S&kė Kud tir ir kiti Kfcsiii. alingi vaikinainyKių. dane, aaa ue ir Kiu Relkelingi vaikinai, nuo 17 m. iki
vieni be kit v negali veikti ir V. .£‘rbt‘ ttnt '1švuži.ojll"o.,.>t'o,if.- * ° Atsišaukite 7-tą. vai. ryto į 32» VV.

lHtli St. — Mr. VVilkin; ir 3V1U 
Mėliu bert St. — Mr. Ebcil.gyvuoti. Tau tarp jų turėtų

Šiais klausimais kalbėjo žydėti susipratimas ir sutar-
dalykų žinovai. Ir jie iškė- tina veikla.

I lė tais reikalais gražiųjų 
minčių.

16 Europos pasprukęs buvęs Rumunijos karalius Ka- j brangata pragyvenimas. Sa-
rolis (viršutinė nuotrauka) išlipa iš amerikoniško lai
vo “Excambion” Hamiltone, Bermudoj. Jo palydovė 
Magda Lupescu (centre) apleidžia laivą su šuniukais. 
Apačioje buvęs karalius yra kartu su palydove.

Iškilmingai palaidotas
Marųuette Park. — Gegu

žės 12 d. iškilmingai palai
dotas -Jurgis Bendziūnas, 
gyvenęs 6320 So. Rockwell 
St. Skaudų smūgį pergyve
no visa šeima, nes taip ne
tikėtai — trečiadienį išėjęs 
į darbą, niekuo nesiskųsda
mas darbe staiga susirgo ir 
kol atvažiavo sūnus jau ra
do mirusį.

Liūdi jo žmona ir trys sū 
nūs, kuriems jis taip buvo 
pasišventęs, jų ateitimi rū
pinos ir tikėjos sulaukt die
nos, kada jo sūnus bus ku 
nigas, nes Antanas lanko 
Šv. Marijos seminariją, Mun 
delei n, UI. Jauniausia sūnus 
Jurgis taip pat mokinasi 
Quigley priruošiamoj semi
narijoj. Nemaža buvo tėve
lių sudėta vilties ir džiaug
smo, kad sulaukt sūnų at
siektą tikslą. Bet šiandie jie 
liūdi prie tėvelio kapo ir tik 
karštas maldas siunčia už 
jo sielą. M. P.

Tėvynės maras — tai iš
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, 
kurios dienos praslenka te
atruose, smuklėse ir šokių 
salėse. — C. Cantu.

Pranešimai

do organizacijos veiklai. Bi
lietai po $1.00.

Amphiteatras bus atida
rytas 6:00 vakare.

Numatomas mažiausia 
10,000 asmenų suplūdimas.

Vieni
meteliai jau praėjo, kai mi
rė a. a. Jonas Petrošius (ge- 
guž. 17 d., 1940). Atsiminus 
velionį, gailu ir graudu da
ros. Jis buvo geras kaimy-_____________
nams, geras ir duosnus pa - _ , . .
rapijai, rėmė katalikišką PripaZintdS kaltU
spaudą, o ypač dienraštį -„L^LAmĮc
“Draugą.” Pavyzdingai išau 5UKiyU6IIII5

gino ir katalikiškai išąukl?- Tei8mas pripažino kaltu
jo vaikus. Už tai ir jo žmo- jameg McKinnon, 35 m. am-
na, dukterys ir sūnūs neuž- žiaus kurs su savo namų
miršta savo gero vyro. ir atatybo8 planu iš 26 asme- 
tėvo. Geg. 17 d. užprašė gc- l nų iškaulijo apie 10,000 dole 
dulo mišias už jo sielą 7:45 rjy “įnvestinimais.” Jam gre 
vai. ryto, Šv. Antano par. sja kalėjimais.
bažnyčioj, Ciceroj. Taipgi
Marijonų ir Šv. Kazimiero y ■ ■
vienuolyne geg. 17 d. bus YvCiyDOS
laikomos gedulo mttio,. Oaut| |e|dlma| taoktle!

Žinoma, visi, kurie tik pa- John Redmond, Barbara 
žinojome velionį, ir gi nepa- Haatutis, 22—22.

Marųuette Park. — Mari
jonų Bendradarbių 5 sky
rius laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, gegužės 
18 d., parapijos svetainėje, 
2 vai. popiet.

Visi T.T. Marijonų bendra 
darbiai širdingai kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą.

Valdyba.

PA1KAK.OMI
l Aš, Jonas šadlis, iš kiaulių Apskri- 
j čio, Bridų Kaimo, paieška u suvo 

pažįstamų parapijonų: Praną Akū- 
nų, iš Šiaulių Apskričio, Bridų Kai
mo ir Antanų Kankalj, iš Keblių 
Kaimo. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu:

JONAS ŠAIL1K.
3225 Stafford St., PittsburKb. Penu.

PARDAVIMUI ĮVAIRIU 
REIKMENŲ KRAUTUVES 

BIZNIS
Parsidjuoda įvairių reikmenų biz

nis — tabako, cigarų, saldainių ir 
Ice Cream, papso. žurnalų, mokyk
los, sporto ir meškeriojimo reik
menų, ir žaislų. Gyvenami kaniba

lui darbininkai teisingai ir riai. Bianig išdirbtas per 10 metų.
° Priežastis pardavimo; senatvė irŽmoniškai apmokami ir kai pasitraukimas iš biznio. Pigiai par- 

duos už cash. Agentai teneatsišau-
su jais elgiamasi kaip

Jis peikė tuos 'iai bdavius, 
kurie neapkenčia darbininkų

Miss Anderson, U. S. dar- nepUiečiUi arba juoduky 
bo departamento moterų biu Ypač dabartiniaia laikala jo. 
ro direktorė, nurodė, kad kiaj diakriminacijai neturė. 
darbininkams atlyginimas tų baH vletoa . Darbinlokų 
turi būti didinamas, kai

kė, kad tas tik mažos dalies 
darbdavių praktikuojama.
Daugumas darbdavių rūpi
nasi tik nuosavais reikalais. žmo'nėmįs; 

'Kur darbininkai susiorgani
zavę, ten jie išsikovoja ge-

našus darbas yra būtinas. 
Našumas gi atsiekiamas,

su kia. Kreiptis:
25 IU W. 63rd St.

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

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

Cicero. — šv. Antano Na
mų Savininkų Klūbas aavo 
susirinkimus perkėlė iš ant
radienio į trečiadienį. Se
kantis susirinkimas įvyks 
gegužės 21 d. Apie to susi
rinkimo svarbą bus vėliau 
pranerta dienrašty “Drau
ge" 4r Šv. Antano parap. 
“Pranešėjuj”.

A. F. Pocius, pirm.

U01K STIBIO
1945 35* St-,. t 1

61 l.ef, tt’'-■ <■’*rf j

A.iV ED »MI lOl’n VI. Y
I.OWKST »’OS. IltlJ. PKIIKm

I A F * I ».'•

Kun. John Francis Cronin, 
resnį atlyginimą. Neorgani- i S.S., ii St. Mary seminari- 
zuoti dažniausia skriaudžia- Jos’ Baltimore, Md., aiškino, 
mi ir turi skursti. Taip ne- kad stambiosios korporaci- 
turėtų būti. Darbdaviai, visi Jos ^ra neteisingos savo dar 
darbdaviai turėtų daugiau blankams. Jos kreiva akimi
dėmesio kreipti į savo dar
bininkų buitį ir jiems pa

žiūri į darbininkų organiza
cijas ir tik privalomu būdu

RKIKALLNGAS VYRAS CKIO 
DARBUI

Reikalingas darbininkas ant nklo, 
mokantis melžti. Kreipkities: l’ctcr 
Bci-iiutas, Boa 77, SUver Lake, WLs.

PARSIDUODA DIDELIS NAMAS
Parsiduoda mūrinis apartamentas, 
10 fletų ir 3 krautuvės. Geram sto
vyj. Bandos neša $500 į mėnesį. 
Parduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Miss H. laikas, Metropoli
tan State Bank. Leavitt St. and 
Cermak Road, Chicago, IU.

lengvinti vilkti sunkią gy priverčiamos pripažinti uni-
venimo naštą.

Gen. Philip B. Fleming,
U. S. darbo departamento

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

Pl-rkransto Baldus, Vežioja Anglį

Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland A venų?
Wcrth, IU. Tel. Oak Lawn 193-J-)

jas.
Anot kun. Cronin, kapita

las su darbu ne tik tarp ū* 
saviai turi gražiai sugyven
ti, bet neturi užmiršti dar 
ir visuomenės teisių gerbi
mo. Socialinė gerovė turi bū
ti apsaugota ir palaikoma. 
Jis patarė visiems darbinin 
kams dėtis prie ųrgąpiza-^ 
cijų-

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

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

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis, bar bti 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 9883 

Res.: - ENGlevvood 5840

PIRM NEGU PI K K SITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIHINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pnstntymų ar 
pataisymų — Nieko įmokėti — 3 
metai Išmokėti — Apkatnavimas 
dykai.

Liettivta Pardavėjas 
Stanley tdtvvtnas — V riekėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1372

N. KANTER, Sav.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER '■ •
, JT

4,'

Išvežlojame 
po visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD OOI4 %

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

DINING ROOM 8ET8 — PAR
LOR KETS — BEDROOM SETS 

RŪGS- — RADIOS — KE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVIOS.
• U NaUaaally Advertlaed

AHX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBUC 6051

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, UI.

Telef oliuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

007 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

J



0ftXTT8XS KetvlrtaSienls, geg. 15, 1941

B^JURG1O PARAP|JOS pAVAg^į^g^—
pj Šis piknikas bus įdomus. Tikimės svečių iš visur. Bus puiki muzi

ka jaunimui pasišokti. Įvairūs žaislai. Šiltų gerų valgių - bus ga
lima pigiai pavalgyti vakarienę. Kviečia visus parapijiečius ir 
kaimynus. — KLEBONAS IR KOMITETAS. Įžanga 35c.

f’ll

-Įvyks-

Sekmadienį, Gegužės (May) 18 dieną, 1941 m.
VYTAUTO PARKE I

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

Religinės doktrinos šviesa 
reikalinga ekonomikoje

Antradienio vakarą Ste- 
vens viešbutyje vakariene 
uždaryta regijoninės Katali
kų Konferencijos pramoni
niais klausimais trijų dienų 
suvažiavimas. Kalbėjo J. E. 
Chicagos Arkivyskupas S. 
A. Stritch ir kiti žymieji su
sirinkimo dalyviai. Vakarie
nėje dalyvavo daugiau kaip 
vienas tūkstantis asmenų. .

J. E. Arki vysk. Stritch 
pareiškė, kad šaly eko
nominį santykiavimą turi 
nušviesti religinės doktrinos 
šviesa, kuri darbininkams 
užtikrintų santūrinį gyveni
mą ir leistų jiems naudotis 
privačiomis nuosavybėmis 
savo ir kitų gerovei.

Ekscelencija tarp kitko 
sakė:

Popiežiai Leonas XIII ir 
Pijus XI pasisakė turi teisę 
aiškinti ekonominius klausi
mus savo enciklikuose Re- 
rum Novarum ir Quadrage- 
simo Anno. Bažn. misija yra 
santifikuoti ir vaduoti sie

las. Bet tie popiežiai taip 
pat įsitikino, kad Bažnyčia 
dar turi ir priedermę pri
žiūrėti, kad žmonių užsilai
kymas būtų nustatytas eko-1 
nomikos principų teise.

“Be religijos negalimas 
daiktas sulaukti pastovaus 
gerumo iš ekonomikos prak
tikavimo. Bažnyčia turi pa
dėti žmonėms įgyvendinti 
geresnę už praeity buvu
siąją socialinę santvarką”

Areštuotas unijos 
agentas

Antradienio vakarą ties 
40 gat. ir Normai avė. pa
šautas ir sužeistas Julian 
Sereik, 25 m. amž. “meat 
cutter,” 3814 Lowe avė. Jis 
policijai pareiškė, kad jį pa
šovė Thomas Devero (Jim- 
my Ryan), Meat Cutters 
unijos biznio agentas.

Netrukus policija arešta
vo Devero. Jis griežtai išsi
gina šaudymo.

Gerb. kun. Jonas Švagždys, Šv. Roko 
parap. klebonas, Brockton, Mass., L. D. 
S. pirmininkas, Lietuvai Gelbėti Tary
bos narys, yra atvykęs Chicagon da
lyvauti Tarybos susirinkime įvykstan- 
čiame šiandien Morrison viešbutyje. 
Taip pat yra atvykęs ir J. B. Laučka, 
“Amerikos” redaktorius, LGT ir ALR 
KF narys. Abu svečiai vakar lankėsi 
“Draugo” redakcijoje.

JIE JAU ČIA - JŪSŲ PERŽIŪRI HMUl’-l

Nauji 1941 Elektriniai Refrigeratoriai
Skaisčiai Nauji .. . Žavėtinai Gražūs

Pasirinkimas1 Visokių Kainų

Susižavėsite pamatę — nudžiugsite peržiūrėję 
— šiuos naujus 1941 Elektrinius Refrigerato- 
rius, kurie visi turi ką nors naujo. Blizgan
čiai balti, moderniško stiliaus — jie pagra
žins jūsų virtuvę — sutaupys ir laiko ir pi
nigą, sustabdys eikvojimą, užlaikys valgius 
geriau.

Kokio didumo? Kokį tiktai norite — nuo 
mažiausio mažam apartmentui iki didžiau
sio didelei šeimynai — kainos ir lengvi iš
mokėjimai jums pritaikomi.
Neatidėliokite. Ateikite pamatyti šiuos gra
žius naujus 1941 Elektrinius šaldytuvus 
dabar!!

Pasiteiraukite Apie 
LENGVUS IŠMOKĖJIMO PLANUS

kurie palengvins 
nupirkimą tokio 
Šaldytuvo kokio norite

Randas prie jūsų Elektrinių Šaldytuvų pardavėjo dabai

I "DRAUGO" RAŠINIŲ KONTESTA 
Vaikinai, jums gali būti gėda! 
Merginos daugiausia rašo!

Šį vakarą dienraščio ‘Drau 
gov rašinių kontestas jau už
sibaigia. Jei rašiniai bus į- 
mesti į pašto dėžutę prieš 
dvyliktą valandą vakaro, 
bus priimti. Taigi, skubėki
te visi, kurie manot daly
vauti konteste.

“Draugas” paskyrė $20.00 
prizais vaikams, jaunuo
liams, merginoms akademi
jose ir pradžios mokyklose 
už geriausiai parašytas te
mas šiuo klausimu: “Kas 
dabar dedasi mūsų tėvų kraš 
te, okupuotoje Lietuvoje?”.

Pasirodo, gana daug ran

dasi norinčių laimėti dova
ną ir garbę. Vilią Joseph 
Marie, Newton, Pa., ypatin
gai gražiai pasirodo. Chica- 
go akademikės taip pat šau
niai pasirodo.

Kiekvienam vaikinui ar 
merginai “of high school and 
grammar school age” pui- 

į kiausia proga laimėti nors 
Į vieną tų dviejų penkinių, tri
jų dolerinių, ar dviejų dole
rinių. Rašykite ir išsiųskite J 
šį vakarą. Dar turėsite pro
gos laimėti pinigines dova
nas.

Žemės ūkiui stinga
Illinois valstybės žemės 

ūkio departamento statisti
kų biuras praneša, kad šios 
valstybės žemės ūkiui (far- 
moms) pradeda stigti dar
bininkų. Dėl to, ūkių dar
bininkams algos didinamos 
taip, ko nebūta per praei
tus dešimtį metų.

Darbininkų pradėjo stig
ti, kai pagerėjo darbai pri
vačiose pramonėse ir kai 
daug jaunų vyrų drafto ke
liu imta šaukti į kariuo
menę.

Milicija dalyvaus 
parade

Gegužės 30 d. — Memo- 
rial Day, Chicagoj, kaip pa
prastai, įvyks karo vetera
nų paradas, kuriam pirmą 
kartą dalyvaus ir viešai pa
sirodys Illinois milicijos ne
seniai Chicagoj suorgani
zuota pirmoji brigada — 
2,500 vyrų.

Kol kas ši milicija dar 
neturi uniformos. Tikimasi 
ateinančią savaitę gauti.

Atsargos milicija organi
zuojama Illinoise vietoje pa
šauktos federalinėn tarny
bon valstybės gvardijos.

mu
X LGF Bridgeport sky

rius kun. J. Prunskio suruoš 
to pagerbimo atminimui, 
ant šventoriaus priešais baž 
nyčią pasodino medelį, ku
ris liudys brangaus tėvynai
nio apsigyvenimą mūs kolo
nijoj.

X Toleikos bruzdelninkės 
ir burzdelninkai vardadienio 
proga sveikina savo veikė
jas — Sofijas: Jurgaitę,

Bartkaitę, Serauskienę, Mic- 
kūnienę, Dočkienę ir k.

X Ind. Harbor lietuviai 
katalikai gegužės 11-13 die
nomis skaitlingai naudojosi 
ypatingomis Dievo malonė
mis per 40 vai. atlaidus. 
Ypač įspūdingas buvo užbai 
gimo vakaras. Varg. L. Ši 
mučiui, Jr., į pagelbą buvo 
atvykę keli Chicago vargo
nininkai. Po visam parap. 
salėj kleb. kun. P. Bičkaus
kas iškėlė chorui ir svečiams 
vakarienę.

X B. Kukenis su F. Grušev 
skiu vestuvės įvyks gegužės 
17 d., Nekalto Prasidėjimo 
P. Šv. bažnyčioj. Šliubas 
bus per mišias 10 vai. ryto. 
Vestuvių puota ruošiama 
Darius-Girėnas salėj.

X A. Kaminskaitės, gyv. 
4437 So. Talman avė., ves
tuvės su J. Venskum įvyko 
praeitą šeštadienį, gegužės 
10 d. Po vestuvių jaunieji 
išvyko į New Jersey valsty
bę, kur jaunasis visą laiką 

, gyvena.
X Frank Yonaitis, Jr., sū- 

inus žinomų Bridgeport gy
ventojų, gegužės 17 d., Šv. 
Jurgio bažnyčioj, 4 vai. po
piet, stos moterystėn su 
Ona Vanagas. Vestuvės bus 
Woodman salėj. Tėvams ir 
broliui labai gaila, kad bro
lio vestuvėse negalės daly
vauti jų jauniausias sūnus 
Jonas, kuris Dėdės Šamo 
pašauktas į kariuomenę.

PASKOLA

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

ČIA GAUSI 
srrclt, leng
vais Išmo- 
lsėjimals —

MO 5 IKT 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAI, 8887 
Mokame Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

01,000,000.00
VIRA r ’

ITARGIJTLf
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LDETUVUĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

(

WHFC-I45O kil.

Moderniškiansi Įrengimai

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty'sBeauty
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202 
Mary Sucilla, savininkė

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR PETRAM 
VIKRIAIS, 

Atatovaa

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JACKSON BLVD
BUTTE A-182O 

Home Office: New»rlt, N. J.
RERIPENCIJA:
4432 So. C&lifornia Avenue

Tel. UAFayette 0771

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliaosite savo namus, nes:j
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimo* Dykail

a

PioNrfu DOCK WOPL
Co»MIOAOn
Fieaoui IrmatiM BaaaM 

GxT»ii«»CoMmmwBoA»»s

3err«fco»-30i»NwCuaKFv

MAVcMtoMSuamCuvcPt

Kmttc Baurae «n Lavtm

Huvy Būname M/mtat**
F.HJL 

•r Išmokėjimo*.

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

L
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir aiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War«hoaM: 9401 8a Stony Island Ava, tai.

4


