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Naujosios Sklandytuvu Grupės Kretoj
| Vokiečių parašutininkas

ŠAUKIAS KARIUOMENĖS
Anot Chicago Daily Tri

būne, Londono News Chro- 
nicle editorijalu atsišaukia į 
Ameriką skubotai teikti pa
galbą britams. Pareiškia: 
“Mes, britai, reikalaujame, 
kad jūs, amerikiečiai, tuo
jau prisijungtumėte mūsų 
pusėje. Kovoti. Dabar”.

Laikraštis reiškia britų 
dėkingumą amerikiečiams už 
ginklus, dovanas, medikali- 
nes reikmenis, komfortą ir 
užuojautą ir priduria: “Mes 
norime daugiau ko iš jūsų”. 
Sako, britai karo pradžioje 
nebuvo nė sapnavę apie Vo
kietijos piktųjų ambicijų di
dumą. šiandien jau aiškėja, 
ko naciai siekia.

Britai nori “daugiau ko? 
Jie nori J. .A. Valstybių ka
riuomenės. Jos jau šaukiasi. 
Tas kaip tik yra nesuderina 
ma su ministro pirmininko 
Churchillio neseniai paskelb 
tu pareiškimu Amerikos ad
resu: “Duokite mums įran
kius, o mes patys vieni apsi
dirbsime su atkakliu priešu”.

•
PREZIDENTO ŽODIS

Prezidentas Rooseveltas 
1940 m. spalio 30 d. kalbėda 
mas per radiją apie karinę 
vyrų konskripciją taip pa
reiškė :

“Ir kai aš kalbu į jus, mo
tinos ir tėvai, aš duodu dar 
vieną daugiau jums užtikri
nimą.

“Tai sakiau pirmiau, bet 
turiu apkartoti vėl ir vėl. 
Jūsų sūnūs nebus siunčiami 
į jokį svetimą karą.

“Jie bus apmokomi tik 
sudaryti savo kraštui nepa- 
lažiamą jėgą, kurios parei
ga bus pašalinti karo pavo
jus nuo mūsų pakrančių.

“Mūsų apsidraudimo tiks
las yra apsauga”.

šis prezidento užtikrini
mas yra reikšmingas ir tai 
reikia turėti galvoje. Būtų 
nekoktu nepasitikėti prezi
dento žodžiu. Įsikišimas į 
karą Amerikai būtų pražū
tingas.

SKAUDŽIOS PASĖKOS
Kiekvienas sąmoningas 

amerikietis turėtų priešintis 
J. A. Valstybių įsivėliumi į 
šiandieninį karą Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje. Pirma
me pasauliniam kare Ameri 
ka dalyvavusi skaudžiai nu
sivylė. Išleido apie 50 bili
jonų dolerių. Ir neatsiekė pa 
stovios taikos ir neužtikrin
tos pasauliui demokratinės 
santvarkos.

J. A. Valstybės į pirmąjį 
pasaulinį karą pasiuntė gan 
singą kariuomenę. Apie 126,- 
000 kareivių žuvo kautynė 
se, nuo ligų ir kitų nelaimių 
Apie 234,000 buvo sužeistų-

Amerika reikalauja Vichy 
pasiaiškint apie planus

Ilgos Hull ir ambasadoriaus 
konferencijos. Įspėja U. S.

Aršiose kovose saloje 
dalyvauja 11,500 nacių

Vokiečiai sakosi užėmę svarbiąsias 
vietas. Rimta padėtis

WASHINGTONAS, gegužės 
21 d. — Patikimai praneša
ma, jog Amerika diploma
tiniais keliais pareikalavo, 
kad netrukus Vichy vyriau
sybė paaiškintų apie Prancū
zijos ateities “bendradarbia
vimą” su Vokietija.

Dabartinei Prancūzijos vy 
riausybei buvę duota su
prasti, jog ji negali tikėtis 
Prancūzijos-Amerikos nor
malių santykių, jei raštu ne 
bus patiekta garantijos, jog 
Prancūzija pasiryžus laiky
tis 1940 metais sudarytos su 
Vokietija sutarties.

Laivai išplaukė 
Tuo tarpu Prancūzijos nu

sistatymas pasidarė dar ne
aiškesnis, kai gauta iš Mar- 
tinikos pranešimai, jog Pran 
cūzijos kruzeris Emile Ber- 
tin ir orlaivių vežiotojas 
Bearn išvyko į jūras. Tiesa,! 

admirolas komendantas pa-t 
reiškė, jog laivai išplaukę 
paprastiems pratimams.

Tai pirmasis kartas, kad
Prancūzijos laivai užsilikę 
Martinikoje būtų išvykę iš 
uosto. Ir daugelis nelabai no 
ri tikėti admirolo paaiškini
mui.

Kai kurie sluogsniai įsiti
kinę, jog šiuo žygiu prancū
zai norį įspėti Amerika, kad 
laivai yra pasirengę pasiprie 
šint bet kokiems bandymams 
paversti salą šio pusrutulio 
protektoratu.
Nori pabėgti

Kiti sluogsniai taip pat 
įsitikinę, jog šie laivai mė
gins prasprukti pro Angli
jos blokadą į kurį nors Pran 
cūzijos uostą Europoj ar 
šiaurinėj Afrikoj.

Vakar Prancūzijos amba
sadorius Gaston Henry-Haye 
konferavo per ištisą valan

--------------------------------1 , .
jų. Apie 4,500 nežinia kur 
dingusiųjų. 31,000 žuvusiųjų 
palaidota Europoje.

Argi būtų protinga tai pa 
kartoti ?

•

ČEKAMS NUOSKAUDŲ 
Čekoslavokų tremtinė vy

riausybė Londone paskelbė, 
kad naciai okupuotuose če
kų kraštuose Bohemijoj ir 
Moravijoj išgriovė čekų So- 
kolų organizaciją, turėjusią 
iki 800,000 narių ir konfiska 
vo jos visas nuosavybes, fon 
dus ir turimus įvairius ap
draustos popierius. Tai visa 
ludarė keletą milijonų dole
rių vertės. Viskas atimta ir 
uždrausta organizacijai vei
kti.

dą su sekr. Cordell Hull. 
Apie šias konferencijas

nieko oficialiai nepranešta, 
bet patikimi šaltiniai pareiš
kia, jog konferencijose Hull 
pareiškė ambasadoriui, jog 
Amerika įsitikinusi, kad 
Prancūzijos vyriausybę kon 
troliuoja pronaciškas elemen 
tas, jog jei šis įsitikinimas 
neteisingas Vichy turėtų ku
riuo nors būdu įrodyti ir jog 
dėl Prancūzijos arti mesnio 
bendradarbiavimo su Vokie
tija negalima laukti santy
kių pagerėjimo tarp Ameri
kos ir Prancūzijos.

Pasaulyj

ROMA. — Italijos karo 
vadovybė praneša, jog fašis
tų torpediniai orlaiviai apmė 
tė torpedomis 10,000 tonų 
anglų kruzerį Viduržemio jū 
roję.

BEIRUTAS. — Irako ge
neralinis štabas praneša, jog 
RasrarKouaiba apylinkėje 
pietiniam Irake irakiečių ka 
riuomenė atmušusi anglus 
padarydami didelių nuosto
lių.

BERLYNAS. — Berlyno 
įtakingi sluogsniai pareiškia, 
jog esą labai galima, kad 
Zamzam laivu keliavę ame
rikiečių būtų sulaikyti, nes 
jie galį turėti tam tikrų ka
rinių informacijų.

SAN JUAN, P. R. — Pra
nešama, jog šiuo metu iš 
Prancūzijos Martini kos iš
vyksta šimtai vietos gyven
tojų.

BERLYNAS. — Po Chur- 
chillo pareiškimo, jog visi pa 
rašutininkai dėvį Zelandijos 
karių uniformas bus šaudo
mi, vokiečiai pareiškia, jog 
už bet kokius griežtus pasi
elgimus su jų parašutinin- 
kais bus tuo pačiu atsimoka
ma anglams belaisviams.

Čekoslovakų vyriausybė 
sako, kad iki praeito balan
džio naciai okupantai ne
lietė Sokolų. Kvietė juos ko
operacijom Kai pamatė, kad 
Sokolai griežtai prieš nacius 
nusistatę, vienu žygiu užda
rytos visos Sokolų gimnazi
jos, knygynai, viešbučiai ir 
viskas konfiskuota.

Čekai pareiškia, kad tas 
nacių žygis dar labiau susti
prina čekų patrijotinę dva- 

į a»ą.

("Draugas” Acme telephoto)
Skridikas instruktorius teikia patarimus vokiečių 

sklandytuvo kareiviui prieš pat iškėlimą sklandytuvo 
oran. Puldami Kretos salą naciai pirmą kartą šiame 
kare panaudojo sklandytuvus. Jais pasiųsti kareiviai 
į salą. Dar nežinia, ar šis metodas kareivius transpor
tuoti bus sėkmingas.

ANGLAI RAGINA JUNGTINES
VALSTYBES STOT Į KARĄ

LONDONAS, gegužės 21 d. 
— Įtakingas Londono lai
kraštis News Chronicle šian
die kreipėsi į Jungtines Val
stybes tuojau įstoti į karą 
ne “kad išgelbėtų mus nuo 
pralaimėjimo, bet kad padė
tų mums greitai laimėti”.

Savo įžanginiam , straips- 
nyj laikraštis rašo, jog jei 
Amerika nepradės tuojau ko 
voti kartu su Anglija, Ang
lijai ims daug laiko karą lai 
mėti.
New Chronicle pažymi, jog 

per 20 karo mėnesių Ang
lija susilaikė nuo pastangų

Sulaikyta Turkijos, 
Sirijos susisiekimas

ISTANBULIS, gegužės 21 d. 
— šiandie pranešama, jog 
keleivinių traukinių judėji
mas tarp Turkijos ir Sirijos 
sulaikyta. ,ačiau nepraneše- 
ma, ar ir prekinių traukinių 
judėjimas sulaikytas.

Dėl susidariusios izoliaci
nės padėties šiuo metu Tur
kijoje pradedama justi mais
to reikmenų trukumas.

Tuo tarpu Turkijos spau
da pažymi, jog Turkijos-Vo
kietijos sienos kasdien ilgė
ja ir jog Turkija turi dėti 
visas pastangas, kad neleis
tų vokiečiams įsigalėti Ira
ke ir Sirijoj. J

pakreipti Amerikos nusista
tymą, “bet dabar mes jau 
čiame, jog atėjo laikas atvi
rai pasisakyti, pasakyti 
jums, jog mums reikia dau
giau negu jūsų ginklų, negu 
megztinukų ir medikamentų, 
daugiau negu žodžių ir sim
patijos.

“Mes, Anglijos žmonės, 
norime, kad jūs, Amerikos 
žmonės, būtumėt šiam kare 
mūsų pusėje kovodami”.
Laikraštis taip pat pažymi, 

jog juo ilgiau karas nusitęs, 
juo sunkiau bus sudaryti po 
karo taika.

Fordas gamins 
bombanešius

WASHINGTONAS, gegužės
21 d. — William S. Knudsen 
šiandie praneša, jog dedama 
pastangos sudaryti sutartį 
su Ford Motor kompanija, 
kad šios kompanijos naujose 
dirbtuvėse Ypsilanti, Mich., 
būtų pradėta gaminti ketu 
rių motorų didieji bombane- 
šiai.

ORAS
Dalinai debesuota ir vė

siau.
' I

Saulė teka 5:23 vai., saulė 
leidžias 8:10 vai.

LONDONAS, gegužės 21 d. 
— Vokietijos karo mašineri
ja, panaudodama parašuti- 
ninkų “mirties legijoną”, 
sklandytuvus ir orlaivius 
šiandie pasiuntė Kretos sa- 
lon 7,000 kariuomenės ir ne 
žinomą skaičių parašutinin- 
kų.

Kai kurie patikimi šalti-

Amerikoj

NEW YORKAS. — Angli
jos radio praneša, jog Pary
žiun atvyko Vokietijos ka
riuomenės vadas Feldmarša
las Walter von Brauchitsch.

•
WASHINGTONAS. — Ats

tovų rūmų komisija praneša, 
jog pakviesta pasiaiškinti 
Richard Krebs — Jan Val- 
tin, parašęs “Out of the 
Night”.

DETROITAS. — Daugiau 
negu 80,000 Fordo darbinin
kų pradėjo slaptą balsavimą, 
kad nuspręstų ar jie nori 
unijų ar ne.

WASHINGTONAS. — Šian
die kongreso nariai pasvei- 

i kino Prezidento Roosevelto 
' prašymą, kad žymiai būtų su 
mažinta pašalpa skiriama 

j WPA.
•

[ BOSTONAS. — Federal
Security administratorius 
V. McNutt pareiškė, jog apie 
45,000,000 Amerikos gyven
tojų yra nedavalgę ir pras
tai apsirengę.

•
NEW YORKAS. — Šiandie

Amerikos vyriausybė perė
mė savo žinion keturis ne
baigtus laivus, statomus 
Moor-McCormack kompani
jos reikalams.

Rusija suartėjo
su ašim - Tokijo

TOKIJO, gegužės 21 d. —
| Japonijos įtakingieji laikraš 
j čiai pastebi, jog šiuo metu 
, jau yra ne paslaptis, kad Ru
sija nuo Stalino tapimo 
premjeru dar labiau priar 
tėjo prie ašies ir todėl gali
ma tikėtis, kad būsią gali
ma sudaryti ištisą orlaivių 
bazių tinklą, Sovietų Sąjun
goje.

Vienas laikraštis savo ve
damajam pataria sudaryti 
tiesioginį orlaiviai susisieki
mą tarp Tokijo, Maskvos, 
Berlyno ir Romos.

niai praneša, jog Kretoje vo 
kiečiai išlaipino 11,500 ka
riuomenės.
Visi suimti

Anglijos oficialieji žmonės 
pareiškia, jog pirmieji bū
riai vokiečių parašutininkų, 
kurie atvyko salon vakar su 
imti ar žuvo. Tačiau kiti 
Londono sluogsniai pažymi, 
jog pereitos nakties metu 
vokiečiai pasiuntę žymiai 
daugiau kareivių.

Anglijos radio pranešęs, 
jog kai kuriose salos vieto
se vokiečiai laikinai įsitvir- 

1 tinę ir jog vienas ar du Vo
kietijos transportiniai lai
vai sėkmingai pasiekę salą.

Salos gynėjų skaičius tik
rai nežinomas, bet žinoma, 
jog Kretoje yra dvi pilnuti
nės Graikijos divizijos ir ne 
mažas skaičius Anglijos ka
riuomenės.

Taip pat oficialiai nepa
tvirtinta ar vokiečiams pa
vyko išlaipinti laivais atga
bentą kariuomenę.
Užėmė strategines vietas
BERLYNAS, gegužės 21 d. 

— Autoritetingi vokiečių 
sluogsniai šiandie pareiškia, 
jog naciams Kretoje pavykę 
užimti keletą strateginių 

j vietų.
Pasak vokiečių, parašuti- 

ninkai būriais nusileidę į iš 
anksto nustatytas vietas, kai 
prieš jų atvykimą Vokietijos 
aviacija pravedė smarkias 
atakas.

Kai kurie sluogsniai pa
reiškia, jog esą galima, kad 
Graikijos karalius Jugis 11, 
kuris su savo vyriausybe bu 
vo persikėlęs Kreton, šiuo 
metu jau pabėgęs kur nors 
kitur.

Iki šiol oficialiai Vokieti
joje apie šias parašutininkų 
atakas nieko dar nepranešta. 
Tikimasi, jog netrukus bus 
išleista oficialus komunika
tas, pilnai patiekiąs žinių 
apie įvykius.

Nori cenzūruot
laivų pranešimus
WASHINGTONAS, gegužės 

21 d. — Laivyno komisijos 
pirmininkas Emory S. Land 
pareikalavo, kad būtų sulai
kyta visi pranešimai apie 
Amerikos prekybinius lai
vus, kurie “padeda demokra
tijoms”.

Savo laiške įredakcijas, 
radio stotis ir žinių agentū
ras jis prašo neskelbti prane 
Šimų apie laivų, išplaukimą, 
laivų vardus ir gabenamas 
prekes.

L
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Amerikos lietuvių gyvenimas veikimas
PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS METINĖMIS SUKAKTUVĖMIS

North Side
Gegužės 18 d. tuojau po 

pirmųjų mišių turėjo pasi-

dinti pavykusia. Nežiūrint 
neprielankumo, visokių truk
dymų ir kliūčių moterys vis 
tiek padarė parapijai pusę

tarimą tretininkės ir moterų šimtinės. Gaila, kad moterų 
klūbas, kad galutinai apta- gražus darbas nesusilaukia 
rus dviejų stovylų įtaisymą at8akančios paramos net iš 
Dangun Įžengimo bažnyčio- gerų parapijonų pusės. Tai 
je. Nutarta nupirkti šv. Pran yra mįslė> kurią sunku at. 
ciškaus ir šv. Antano stovy- spėti Gal manoma, kad mu
las ir didesnė dalis lėšų jau Sų parapija gali gyvuoti iš 
įteikta klebonui.. Stovylos dešimtukų sekmadieniais 
užsakytos ir šiomis dieno- bažnyčioj sudedamų, be jo-,, 
mis jos pareis. Jos puoš mū- pašalinių įeigų ir pra
šų bažnyčią, žadins pamal- ( rnogų. Gyvuoti galima, tik 
durno jausmus ir ragins ti- jabai skurdžiai, be jokios 
kinčiuosius eiti tų didžių viltiea ateičiai, be žingsnio 
šventųjų pėdomis. Gerųjų i pirmyn. Mūsų moterys ne- 
parapijonų aukos jau plau-į mano nutraukti savo veik
lia, kad greitai sukėlus truk I į08 vja atsiras geros valios 

žmonių, ką jų pastangas pa
rems ir tuomi pačiu parems 
Dangun Įžengimo parapiją. 
Bendrai mūsų parapija turi 
visokių galimybių. Yra vil-i 
ties, kad su laiku išnyks ar
dantis parapiją elementas, 
dings uolūs “košės” virėjai,’ 
pamažu išdils “chamizmas”. į 
Gyvename juk Amerikoje — 
kultūringame krašte, išrnok-

stančią lėšų dalį. Kuomet 
įvyks stovylų pašventimas 
bus aptarta ir paskelbta vė 
liau.

Tėvai pranciškonai, vado
vaujant tėvui Justinui Vaš- 
kiui, gaVo leidimą apsigy
venti Pittsburgho vyskupi
joj ir regis tikrai apsistos 
North Side, parapijos name.
Manding, jie bus labai nau- sime pagaliau mandagumo
dihgi darbininkai dvasinėje 
Amerikos lietuvių dirvoje, 
paaukos savo spėkas išeivi
jai ir prirengs gal nevieną 
darbihinką Lietuvai. Lietu
voje dvasiškiai yra sistema-

Ims žinoma laiko.

Ligonių pas mus nestin
ga. Vieni pasveiksta, kiti 
apserga. Vieni apleidžia li
gonines, kiti josha vyksta, 

tiškai prašalinamų imami į Tuo tarpu serga geras Var- 
kariuomenėn, grūdami kalė- do Jėzaus narys S. Pūkinas
jimuosna arba išvežami Ru
sijos gilumon. Visos kunigų 
seminarijos uždarytos, reiš
kia jaunų kunigų nebegali
ma beauklėti ir šventinti. 
Greitu laiku katalikiškoji 
Lietuva liks visai be dvasiš
kių. Kunigus Lietuvai reikia 
auklėti už Lietuvos ribų. Tė
vai pranciškonai ir tėvai 
marijonai čia gali suvaidin
ti begalo reikšmingą rolę — 
priauginti Lietuvai kunigų. 
Tačiau reikia pagelbėti tė
vams pranciškonams įsikur
ti čia North Side, nes jie 
ateina į tuščią namą, nei pe
čiaus, nei stalo, nei lovos, 
nei baltinių. Supraskime rei
kalą eiti jiems pagalbon. Vi
si Pittsburgho lietuviai tu
rėtų tuomi susirūpinti.

••j#.* Sė&Sjfc 'z' S jįs
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gyvybių. Tas sudaro per 4 
su puse metų kas minutę po 
4-5 užmuštus arba per 4 su 
puse metų diena iš dienos 
po 6000 — 7000 užmuštųjų. 
Iš bado mirė apie 7 mil. 
žmonių. Sužeista buvo 20 
mil. žmonių, iš jų didelė da 

| lis po kelis kartus.

Pinigais did. karas kašta
vo 186 milijardus dolerių. 
Patrankų visokią gamyba 
padarė nuostolių 151 mili
jardus dolerių. Vadinasi, iš

viso did. karo pinigai pada
rė skriaudos 337 milijardus 
dolerių. Vieno žmogaus nu
žudymas kare atsiėjo 15,565 
doleriai. Šiaip visokio žmo
nių turto karas sunaikino 
už 700 milijardus dolerių.

Ką sako šie skaičiai ir 
šios aukos? Jie rodo, kad 
pasaulis buvo aklas ir žiau
rus. Jie sako, kad tautoms 
reikia ieškoti taikos rakto, 
kad nepasikartotų dar dides
nės savitarpės žudynės.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

("Draugas” Acine tc'.ephoto)

Olandijos valdovai ir vyriausybės nariai Londone sugriautoje olandų bažnyčioje pa
maldomis pagerbė pavergtosios Olandijos metines sukaktuves. Princas Bernhardas 
(su akiniais) su palydovais saliutuoja karalienei Wilhelminai (kairėje), atvykusiai į 
pamaldas.

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 

; Office tet HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

ir Gintautienė Allegheny Ge- j 
neral Hospital sveiksta A. 
Masadulskių sūnelis, sunkiai 
automobilio nelaimėje suža
lotas.

Pirma vaikučių šv. Komu- 
ia nija įvyksta pas mus gegu- 
» žės 27 dieną.

West End
Gegužės 13 d. Vyčių kuo

pa laikė susirinkimą, kuria
me komisijos išdavė rapor
tus savo veikimo būsimo Vy
čių seimo reikalais. Kuopa 
rūpestingai darbuojasi, kad 
tiktai seimas gerai pavyk
tų. Seimas įvyks rugpiūčio 
11, 12, 13 ir 14 dd.

siskirstė darbus į ruošiamą 
kortavimo pramogą, kuri į-, 
vyks gegužės 2i d., 3:30 po 
piet mokyklos svetainėje. 
Tikimės daug svetelių iš a- 
pylinkės, nes klūbietės vi
suomet pramogas šauniai 
suruošia ir gražių dovanų 
parūpina. Pramoga ruošia
ma parapijos labui.

Gegužės 18 d. sodalietės 
suruošė Panelės šv. statu
los vainikavimo apeigas. 
Kun. A. Karužiškis pasakė 
angliškai ir lietuviškai pa 
mokslus. Po apeigų sodalie
tės turėjo programą pager
bimui motinėlių. Padainavo 
keletą dainų bendrai ir solo. 
Kun. A. Karužiškis pasvei
kino sodalietės ir jų moti
nėles ir karštai ragino kreip
tis malda prie Kristaus, kad 
Jis gelbėtų Lietuvą iš kaca- 
pų vergijos. Programą bai
gus, sodalietės vaišino savo 
motinėles ir svečius užkan
džiu ir arbata. Vietinis

A. Sutkaitytę, Polithania 
State banko vedėja, John 
Gray, teismo vertėjas, su 
žmona ir daug kitų. Pramo 1 
ga praėjo dideliu pasiseki
mu. Ačiū sveteliams už pa
rodytą prielankumą ir ren
gėjams už pakeltą triūsą.

pasauly buvo' sumobilizuota 
apie 60 mil. žmonių ne dar
bui, ne statymui, bet grio
vimui ir žudymui. Šioj “nie
kingiausioj žmonių skerdyk
loj”, kaip pasakęs Popiežius 
Benediktas XV, krito 11 mil.

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. YAR'ls 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bridgeville

Moterų kiūbo “bingo” ge
gužės 4 d. vis gi galima va-

Gegužės 15 d., šv. Vincen
to moterų klūbas laikė su
sirinkimą, kuriame narės pa

Praeitą sekmadienį, para 
pijos "card party” proga, į 
Bridgeville atvažiavo gražus 
būrelis garbingų svečių: 
kun. J. Vaišnoras, kun. J. 
Pikutis, kun. A. Karužiškis,

DAFFY DRAMAS
DR. VAITUSH, OPT.

LIETI'VIS 
AKIV GYDYTOJAS 

SPECIALISTAS.

NO VJOfAAN EVER-J
M M? E A FOOL r—<.

of r——f7 
IAB * 1 '

fwHO OI o i
I Z Z i '

SuvIrS >O metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI ARIMAI 
patalam kreivas akla, trumparegystę
Ir toliregystę;
palengvins aklų įtempimų, praAalln. 
galvot skaudėjimų, svaigimų lr aklų 
karSt|.

MODERNIŠKI Al SI, TORI LIALSl 
EGZAMINAVIMO H T DAI 

flpeclalė atyda atkreipiama J vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos k&kdlen. 

Sekmadieniais pagal sutartj.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373 ■

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PKOspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki R va), vakare

Darbai pas mus eina pa
greitintu tempu. Fabrikų ir 
anglių kasyklų darbininkai 
džiaugiasi susilaukę geres
nio atlyginimo už savo dar
bą. Atsiradus kišenėje dau
giau dolerių, nereikėtų tik
tai pamiršti, kad “ne visada 
katinui Velykos”. Po riebių 
jų metų visada ateina liesie
ji. Išmintingas taupumas pa
laiko dvasios lygsvarą ir 
užtikrina ateitį.

1/ I ■ | avt aKokie skaičiai
bus šio karo?

Didysis pasaulinis karas 
tęsėsi 4 metus, 3 mėnesius 
ir 10 dienų. Į pabaigą karo 
prie ginklų buvo pašaukta 
apie 30 mil. žmonių, vienas 
kitą žudyti. Per visą karą

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVĖ.

(virš Andes Candies) 
Tel. YAKds 2148 
ŽEMOS KAINOS

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

TYPEVVRITERSAMO
AUDIMO MALKINIS

— IMAll MONTHIT 9ATMIHT9— 

AU MAKN

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
Ova tmitn (imi •m.ti.a anr.kaomn •«»•««»«+ CTAD TYPIWRITER 

COMPANY
MMO C. eeiMlAn.

II. W MADISON ST. ■

Phone DFAR3ORN P444
I ISTIMATIS—FR8E_»IMOaiT»ATlON I

Glasses - Akiniai D[li Pi atkočiūnas
LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Dykai didelis katalogas 
Jewlery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams 

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

•
Atsiminkite — krautuvė 

su mėlynu frontu

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pepiet,
Į—4. ir 6 ;30—8:30 vakare

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

Ofiso M. OAMal 1346 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

TrečUdlenlaJa parai •atarų. 
Rea. Tel.: HEMlock >150

Budriko Radio Programo*:
VVCFL — 100 K. — Sekmadie

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

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų Tiara gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
Mekaamlnuott Jaa modemlAklauala 
metodą, kurių regSllmo mokalaa 

gali autelktl.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pabalina 
.Imu aklų Įtempimų.

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

OPTOM ETR1 ŠTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampaa 18-toa
Telefonaa CANAL 0533 — Chicago 

OFISO VAIANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. Iki 1.10 p. m. 

Treč. Ir MM: 9:00 a. m. Iki
9:90 p. m.

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMlock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1-Iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CĄNal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

. DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal patartį.
Ofiao telefonu PROapeet 6737 Vsaą talųfo&M VO«UU UU

Tel. YARda 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

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Ro&d 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
lr pagal autartį.

Ofiao TeL: Beeiti. TeL:
VIRglnia 1U6 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien aao 2:00 iki 8:00 vat 
Trečiad. Ir Sekmad. .tik ausltarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe luboh)
Tet MIDvray 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Rez. UL PLAza 3200 

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėdiomis nuo 10 ik£J2_vak_d2£M

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

God. Skorupsld*
>

♦ >

••
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Ketvirtadienis, geg. 22. 1941 DBsaesa

Sveikata - Brangus Jurtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

UODŲ IR VABALŲ 
ĮGILIMAS

Šventadieniais darbinin
kas žmogus norėtų iš tvan
kaus miesto pasprukti, ge- 
gužinėn kur nors išvažiuoti, 
žalioje girioje pasilsėti, gra
žiomis gėlelėmis pasidžiaug
ti, savo dūšią atgaivinti, ty
ru oru atsikvėpti. Taigi kas 
gali, į girias važiuoja.

Giružė būtų rojus, jei ne 
siurbėlės uodai ir skaudžiai 
giliantieji vabzdžiai. Kuo
met uodų pulkai apspinta, 
“saldžiai” sukandžioja, žmo
gaus kraujo prisisiurbia, tai 
jau nekoks poilsis.

Uodai ištolo žmogų užuo
džia ir įkiriai skverbiasi 
kraujo atsigerti. Bet jie ne
mėgsta ir šalinasi nuo dū
mų, terpentino, kamparo ir' 
kitokių vaistų kvapo. Negi 
žmogus gali apsitepti save 
terpentinu ar kitokiais ne
maloniai kvepiančiais tepa
lais? Nekoks čia bus malo
numas nuolat save smilky- 
ties dūmais. Vyrai dar gali 
cigarą rūkyti, bet kas mo
terims ir vaikučiams dary
ti? |

Maloniam poilsiui, ir svei-Į 
katos delei, patariu kiekvie-' 
nam važiuoti į gegužines, j 
girias. O kad uodai negiltų, 
tai rekomenduoju pasiga- 
mifiti mosties sulyg sekan
čiu manuoju receptu:

R. — Oil of Citronella 50

lašų, Oil of Cloves 3 lašus,
Oil of Cedar 2 šaukštelius,
White Petroleum 1 ounce.

Sudėjus viską krūvon ge
rai išmaišyti.

Toji mostis gan maloniai 
kvepia, bet uodai tai jau iš
tolo bijosi ir šalinasi. Išsi
tepus kaklą, rankas ir ko
jas su tąja mostimi, — uo
dai negils.

Ne visi yra jautrūs ir ne 
kiekvienas paiso kuomet uo
dai įgilia. Bet vaikučiai ir 
jautresni žmonės tai dėl to 
tikrai kamuojasi. Uodų su
giltąsias vietas kasosi net 
iki kraujo. Kasytis ir kru
vinai pragremžti odą, suda
ro tam tikrų pavojų, o nie
žėjimą sumažina vos tik ke
lioms sekundėms. Nuo to 
galima gauti net kraujo už- 
nuodijimą; kartais galima 
užsikrėsti “tetaninėmis” ba
cilomis, kas yra labai pavo-
jinga. Smarkiai kasyti įgil- Dak,aro atsakymai 
tą vietą niekam nepatariu. . Wausimus

Jei uodo įgiltoji vieta la
bai niežti, tai reikia patrin
ti su amoni j a, arba su pa
prastu pašlapintu muilu, o 
niežėjimas sumažės. Svogū
no sultis taipgi palengvina 
niežėjimą.

Ekskursantams vykstan
tiems į girias, patartina pa
siimti su savim mažytę bon
kutę su amoni j aku. Kuomet 
širšė ar kitoks vabzdys skau 
džiai įkanda, tai suvilgius

įgiltąją vietą su amoni ja, — 
skausmas greičiau pereis.

Jei kartais erkė įsisiurb
tų, tai reikia uždegti deg
tuką ir užpūsti, ir su karš
ta degtuko galvute erkę pa
liesti. Erkė tučtuojau iš
trauks savo siurblį. Į odą 
įsiskverbusią erkę traukti 
lauk yra negerai ir net pa
vojinga; nes nutraukus er
kės pilvą, erkė nestimpa, o 
dar giliau skverbiasi. Tuo
met oda labai irituojasi ir 
net votis gali keltis. Tik 
karštis ir amonija atliuo- 
suoja erkę nuo odos.

Dabar yra malonus meto 
laikas. Visi privalo naudo
tis gydančiais saulės spin
duliais ir gaivinančiu tyru 
oru. Ypač miestų gyvento
jai privalo prie kiekvienos 
progos vykti į girias ir ne
mokamai semtis sau sveika
tos. Darganotam rudeniui 
atėjus, būsite stipresni ir 
ligoms atsparesni.

Atsakymas 2 A. P. — Mo-’ 
teriškės gyvenime yra gan 
dažnas reiškinys, kad ji pa
tampa labai jautri men
kiems įvykiams, ir greit jau
dinasi ir verkia. Dažniausia 
tai pasireiškia tuo metu kai 
mėnesinių ciklas keičiasi. 
Bet jeigu pergili ir neatiai
di melancholija vargšę mo
teriškę slegia, tai tuomet ne 
tik jinai viena kenčia, bet 
ir jos artimieji šeimynos 
nariai. Tokiu atveju patar
tina vartoti gydytojo prira
šytus vaistus, kolei kritiška

sis perijodas pereis. Vaistai 
tikrai pagelbsti. Moteriškės 
šypsena ir maloni nuotaika 
visai šeimynai gerą nuotai
ką ir palaimą teikia.

Atsakymas M. š. — Tams
tos kaimyno patarimas nė
ra geras. Tabako uostymas 
šienligės (hay fever) nepa- 
gydys. šniaukšti tabaką į 
nosis yra labai nesveika. 
Saugokis tabako šniaukšty- 
mo papročio, nes gailėsies. 
Šienligę gali palengvinti ar 
pagydyti tik stropus gydy
tojo gydymas.

AMERIKOS PILIEČIAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Naujasis New York Central Traukinys
"JAMES WHITCOMB RILEY"

Atsakymas A. P. — Ne
sunkiai dirbančiam žmogui 
ir sulaukusiam 50 metų am
žiaus, 7 valandų miego pil
nai pakanka. Jei tamstos 
žmogui perijodiškai užeina 
galvos skaudėjimas, tai pa
tartina asmeniškai nueiti 
pas gydytoją, nes gali būti 
per aukštas kraujospūdis. 
Prasnūsti perpiečių metu y- 
ra labai gerai, ypač tiems, 
kurie sulaukė pusę amžiaus.

KRAUTUVININKAI!!!
Neleiskite Netinkamam Šaldymui

. Sumažinti Jūsų Pelną!

l Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą daugelis Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečių 
dėl įvairių priežasčių nesu
spėjo išvažiuoti, o jau da
bar bolševikai jų nebeleidžia.

Pagal nepriklausomos Lie
tuvos įstatymus Amerikos 
piliečiai lietuviai, pareiškę 
noro, įgydavo Lietuvos pi
lietybę kartu neprarasdami 
ir Amerikos pilietybės, to
dėl gyvendami Lietuvoj jie 
galėjo naudotis visomis Lie
tuvos piliečio teisėmis ir 
kartu, reikalui esant, išva
žiuoti kaipo Amerikos pilie-
v • •erai.

Lietuva Amerikos pilie
čiams lietuviams tas privi
legijas teikė atsidėkodama 
už paramą atgaunant nepri
klausomybę. šiandien Lietu
vos okupantai tokių Ameri
kos piliečių nebenori pripa
žinti ir neduoda leidimo iš
važiuoti iš Lietuvos, nes esą 
“jie, kaipo Lietuvos pilie
čiai, automatiškai patapę 
Sovietų Rusijos piliečiais”, 
todėl ir priklausą nuo oku
pantų malonės.

Be to, Lietuvoje yra dar 
daug Amerikoje gimusių lie
tuvių, kuriuos dar mažus 

j tėvai išsivežė į Lietuvą. Pa- 
į gal Amerikos pilietybės į- 
statymus jie laikomi Ame
rikos piliečiais, jei Ameri
kos ambasadai ar konsula
tui įrodo, kad tikrai Ameri
koje gimę. Normaliais lai
kais tokie Amerikos pilie
čiai tik tada registruodavo- 
si Amerikos konsulatuose, 
kai jau ruošdavosi grįžti į 
Ameriką, o šiaip jau būda
vo skaitomi Lietuvos pilie- 

i čiais ir naudodavosi viso
mis piliečio teisėmis.I

Dabartiniu metu bolševl-
kai tokiems asmenims ne-' _ jau buvome rašę 
leidžia išvažiuoti iš okupuo- komunigtin8 valdiia var0 
tosios Lietuvos -ir taip pat smarkią andą> kad a.

savo tautos žmonėms gelbė
ti iš bolševikų atneštos ver
gijos Lietuvoje? Tiesa, vie
nas kitas lietuvis susirašinė
ja su Amerikos įstaigomis, 
norėdamas savo giminaitį 
išgelbėti, bet rezultatai men
ki, pavieniui dirbant mažai 
ką galima atsiekti, čia tu
rėtų būti dirbama organi
zuotai, to darbo turėtų im
tis įtakingos organizacijos.

Pirmiausia iniciatyvos be- 
siimanti organizacija turėtų 
suregistruoti visus Ameri
koje gimusius, o dabar į bol
ševikų rankas patekusius 
lietuvius, kurie norėtų grįž
ti į savo gimtąją šalį Ame
riką. Jų pačių prašymai iš 
Lietuvos mūsų negali pa
siekti, bet už tai yra Ame
rikoje jų giminaičiai, kurie 
mielai suteiks ir informaci-

Viršuje, Naujasis Central Linijos Traukinys,
“JAMES WHITCOMB RILEY.”

Žemiau, vaizdas puošnaus valgomojo karo.

Naujasis New York Central geležinkelio traukinys 
“James Whitcomb Riley,” kuris nešioja vardą garsiojo A- 
merikos poeto, pradėjo savo bėgį balandžio 28 d.

Naujasis traukinys operuoja kasdien, išskyrus sekma
dienius, tarp Cincinnati ir Chicago, iedamas tiktai 5l/2 
valandų kelionei.

Traukinys buvo “pakrikštytas” su įdomiomis ceremo
nijomis Indianapolio mieste balandžio 21 d. Dalyvavo p- 
nia H. M. Miesse, ainė garsiojo poeto, kurio atmintis pa- 

jas ir paramą. Reikalui e- i gerbiamas šiuo užvardijimu. Kitų svečių tarpe matėsi
sant būtų galima prašyti ii 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus paramos.

Indianos gubernatorius Schricker ir Indianapolio Mayo- 
ras Sullivan.

Trys iš šio traukinio septynių puošnių karų buvo 
Juk ar ne gyvenimo Iro- padirbti čia pat Indianapolis mieste, 

nija, kad Stalinas išleidžia
iš Raitijos kraštų į Vokie
tiją tokius asmenis, kurie 
niekuomet Vokietijos pilie
čiais nebuvo, tuo tarpu aiš
kius Amerikos piliečius at
sisako išleisti ir dar ne vie
ną jų kalėjime laiko. Su
prantama, kad Stalinas Hit
lerio bijo ir jo norus vykdo 
Reikia manyti, kad ir Ame
rikos valdžia ras priemonių 
savo piliečiams apginti.

Spalvų schema susideda iš pilkos ir raudonos, kuri pa
daro nepaprastai žavinantį įspūdį.

ir apie 45 kiaulės! Pasak 
laikraščio, “Kauno, Šakių 
ir Vilkaviškio apskrityje dar 
bas esąs dar blogiau pasta
tytas, o “Vilniaus ir Trakų 
apskrityse, atrodo, darbas 
dar nė nepradėtas”.

— Kaune mirė agr. S. 
Klimas, Lietuvos Pasiunti
nio Prancūzijoje P. Klimo 
brolis.
japonai užaugina medį 30 
centimetrų aukščio, kuomet 
natūraliai tas medis auga 
net 18 metrų aukščio.

Įrengkite Modernišką Elektrinę Sistemą Dabar 
Ir Gausite Didesnį Pelną Vasaros Laiku

Mes turime pilną pasirinkimą elektri
nių šaldytuvų įrengimų. Prekiniai kei- 
sai — prieinami refrigeratoriai, gėri
mų ir vandenio šaldytuvai, ir naujo 
tipo kompresoriai sumoderninti jūsų 
dabartinį šaldytuvą. Mūsų inžinieriai 
padės išrinkti tinkamiausią jūsų įstai

gai šaldimo sistemą — be jokio kašto 
jums.

įmokėti net tiktai $10 — o likusi ba
lansą išmokėti po keletą centų i die
ną su mūsų Meter-Matic planu.

COMMONWEAITH EDISON COMPANY
Telephone: RANdolph 1200

Stalino satrapai bekurda-1 
mi neva rojų Lietuvoje su
kūrė peklą, iš kurios net sve
timos šalies piliečių nebeiš
leidžia. Padėkime jiems.

Am. Piliečių Komitetas

Žinios iš Lietuvos

kliudo susisiekti su Ameri
kos ambasada Maskvoje, ne
duodami leidimo į Maskvą 
nuvažiuoti.

Pasirodo, kad bolševikai 
panašiai elgiasi ir su len
kais Amerikos piliečiais, bet 
vis tik lenkai rūpinasi savo 
Amerikos piliečiais, pateku
siais į bolševikų rankas.

Gegužės 7 dieną Valsty
bės Sekretorius Hull pareiš
kė, kad jis įspėsiąs Sovietų 
Rusiją, jog nevykdymas jo 
reikalavimo išleisti iš bol
ševikų okupuotosios Lenki
jos Amerikos piliečio dr. 
Witold Putkowski “would 
be regarded with concern”.

O ką daro Amerikos pi-

kininkai augintų veislinius 
gyvulius. Taip pat buvome 
pastebėję, jog Lietuvos ūki
ninkai staiga kažkodėl pasi 
darė tokie “neišmintingi’ 
jog nebeišmano savo naudos 
ir jokių prievolių gyvulių 
augintis nesiima.

Dabar “Tarybų Lietuva’ 
skaičiais praneša, kaip plau
kia pasižadėjimai. Marijam
polės apygardoje pagal bol
ševikinius planus turėjo bū
ti pasižadėta užauginti 5,700 
veislinių veršelių, 2725 kiau-,. 
lių ir 300 veislinių avių. Ta
čiau visomis mitinginėmis 
priemonėmis okupantai yra 
pasiekę, kad toje apygardo
je pasižadėta užauginti tik

liečiai lietuviai šioje šalyje Į150 veršelių, apie 70 avelių

— “Tovarišč” Kolosov. 
Kauno apskrities kooperaty
vų organizacinio biuro pir
mininkas, praneša, kad jis 
atstatęs iš pareigų pil. O. 
Seilių, Veliuonos vartotojų 
kooperatyvo pirmininką, 
nors jis tik ką žmonių buvo 
išrinktas. Pasak šio okupan
to, pil. Seilius pasirodęs 
“kaip blogos valios žmogus”.

f

— Panevėžio miesto vyk
domasis komitetas (buv. sa
vivaldybė) pradėjo leisti sa
vaitinį laikraštį. Jo redak
torium paskirtas Abelis Ka
cas.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

D A C 1/ I C — namams statyti, remontuoti ar 
• #*OlXV«zLx«zO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI I DVI/IT C i»taig°je. Jūsų indeliai rūpes-I T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

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

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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2331 South Oakley Avė. Chieago, Illinois
Puhlishcd Daily, cxccpt Sundays 

A memher of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year $6.00; Six Months — $3.50; Tliree 

Months $2.00; One Month 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $1.00. Single Copy — 3 cents.

Advcrtising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina; Jungi. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams $6 00; Pusei Metų $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam N?nėšiui 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padarvti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir vpač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma.ia ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

I.letuvių katalikų dienraščio "Draugo" rėniSjaius ir skaitytojams 
siunčiu hVi'ikiniinus lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien lik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo Uo
sos, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

,p AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
IJKHlieea Arkiv > <kii|ias,

__________ Apaštališkas Delegatas

Du frontsi
Kai Sovietų Rusija smurtu ir ginklų pagalba oku

pavo Lietuvą, skaudžiai sukrėtė ne tik Lietuvos žmo
nes, bet viso pasaulio kraštuose gyvenančius lietuvius. 
Tai sukrėtė ir mus, šio krašto lietuvius ir daugelį iš 
jų užkrėtė kažkokiu beviltiškumu ir pasyvumu j visokį 
lietuvišką darbą. Tokių, tiesa, ne taip daug, bet vis 
dėlto yra. Atsižvelgiant į šiandieninį lietuvių tautos 
problemų dydį, kiekvienas tautietis, “apsirgęs” pasy
vumu ir neveiklumu, daro didelį nuostolį lietuvių tau
tos veiklai. Dčl to, šiandien mums reikia vesti kovą ne 
vien su tais, kurie yra parsidavę Lietuvos okupantams 
bolševikams, bet ir su tais, kurie “aptingo” ir apsileido.

Šiandien mes turime kelis darbo ir kovos frontus. 
Kad juos atlaikyti, yra reikalinga kiekviena gyva jėga. 
Visas sąmoningųjų lietuvių dėmesys yra atkreiptas į 
tai, kaip greičiau atkovoti Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę. Kitaip ir negali būti. Būtume ne lietuviai, jei 
savo tėvų krašto likimu nesirūpintume. To reikalauja 
tautinė pareiga, to, pagaliau, reikalauja ir krikščioniš
koji artimo meilė. Tikrai būtų skaudu, jei lietuvis, ma
tydamas savo brolius nelaimėje, girdėdamas į šauks
mą, neitų jiems į pagalbą. Toks lietuvis — ne lietuvis.

Šis kovos frontas — atgauti Lietuvai nepriklauso
mybę ir jos žmonėms laisvę, yra platus ir reikalaująs 
daug jėgų, daug lėšų, geros, apsukrios ir patyrusios 
vadovybės.

Bet mes čia turime ir antrąjį frontą — išlaikyti A- 
merikos lietuvių tautybę.

Čia irgi reikia daug jėgų, lėšų ir tikrai geros vado
vybės.

Visi pripažįstame, kad pas mus dalykai neina taip, 
kaip jie turėtų eiti. Pirmoje vietoje, kaip vakar rašė
me, lietuvių jaunimas vis dar nėra tinkamai suorgani
zuotas ir prie mūsų tautinio gyvenimo ir organizacinio 
veikimo pririštas, šimtai tūkstančių jaunų lietuvių ne
priklauso nė prie vienos lietuviškos organizacijos, ir iš 
viso mažai besidomi tuo, kas yra lietuviška.

Reikia tik įsivaizduoti, kiek darbų galėtume nuveikti 
ir Lietuvai ir Amerikai, jei bent dalis to jaunimoj ak
tyviai įstotų į lietuviškąjį darbą! 4

Dėl to, neužmirškime ir šio darbo fronto. Neištrau
kime iš jo savo visų jėgų, bet jas dar labiau sustip
rinkime.

Jei šis frontas, tai yra Amerikos lietuvių veikimas, 
pradės silpnėti, silpnės ir anas frontas — koVa dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Teeinie kova abiem fron
tais.
Mes, lietuviai katalikai, turime savas parapijas, mo

kyklas, organizacijas, spaudą ir šiaip įvairių mūsų vei
kimui reikalingų įstaigų. Dėl to reikia žiūrėti, kad jos 
nesilpnėtų, bet augtų ir visais atžvilgiais stiprėtų.

Šių laikų mūsų tautos padėtis reikalauja, kad kiek
vienas lietuvis katalikas priklausytų tik prie lietuvių 
katalikų organizacijų; kad skaitytų tik lietuviškus ka
talikiškus laikraščius; kad savo vaikus leistų tik į lie
tuviškas mokyklas; kad savo vaikus prirašytų tik prie 
lietuviškų katalikiškų organizacijų.

Jei mūsų parapijos, organizacijos, mokyklos ir spau
da bus stiprios, ir parama Lietuvai bus stipri ir pa
stovu '

Apdraudos organizacijos -■
įsidėmėtina, kad praėjusiais metais vien tik Iowa 

valstybėj įvairios apdraudos organizacijos išmokėjo pa- 
šalpgalviams $33,400,000. Apskaičiuojama, kad toji su
ma yra dvigubai didesnė, negu toji, kuri tais pačiais 
metais ir toj pačioj valstybėj išmokėta WPA darbinin
kams.

šis faktas parodo, kaip svarbų vaidmenį vaidina šio 
krašto gyvenimo apdraudos organizacijos.

Mes, lietuviai katalikai, turime savo apdraudos or
ganizaciją — Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 
kuri yra moderniškai sutvarkyta ir visais žvilgsniais 
stipri. Ji yra tuo svarbesnė ir reikšmingesnė už kitas, 
nes yra fraternalinę, lietuviška ir katalikiška. Ji yra 
dideliu lietuvybės ir katalikybės ramsčiu. Jos vaidmuo 
ir šio krašto gyvenime yra svarbus. Jei kas, tai mes 
patys lietuviai katalikai turėtume tai įvertinti: būti 
šios organizacijos nariais ir ją visais galimais būdais 
remti.

Ragina pažinti priešus
“Lietuva” savo 3-čiame numery savo skaitytojams 

primena, kad:
“Turime pažinti savo priešus.
Kalba eina ne apie asmeniškus, bet apie visuome

nės ir tautos priešus. Kalba eina apie bolševikus ar
ba komunistus, kurie buvo, yra ir tur būt dar ilgai 
bus mūsų laisvės idėjos priešai.

Amerikos lietuviai, bent didelė jų dauguma, visa
dos norėjo matyti savo tėvų kraštą laisvą ir nepri
klausomą esant. Tuo tarpu komunistai norėjo ir da
bar nori matyti Lietuvą Sovietų Sąjungos provin
cija esant.

Būtų labai klaidinga manyti, kad komunistai, ku
rie savo tėvų kraštą pavedė svetimos valstybės oku
pacijai, yra lojalūs šios šalies piliečiai. Negerbdami 
Lietuvos nepriklausomybės, jie negerbia ir negali 
gerbti nei Amerikos laisvės idealų, dėl kurių čia taip 
ilgai buvo kovota.

Komunistai yra ne tik Lietuvos, bet ir šios šalies 
priešai. Todėl pažinkime juos. Pažindami savo prie
šą, mes galėsime jį greičiau nugalėti”.

Ivanas Baisusis ir Stalinas
Buvęs Amerikos komunistų vadas, B. Gitlow, rašo, kad 

iš visų senosios Rusijos despotų Ivanas Baisusis yra 
labiausia panašus į Staliną:

“Ivanas Baisusis”, sako Gitlovas, “užmušė arti
miausius ir gabiausius savo patarėjus. Jisai išnaiki
no gabiausius savo generolus. Jisai nešiodavosi ilgą 
medinę lazdą su aštriu plieniniu smaigaliu. Jeigu jį 
kas supykindavo, tai jisai tuo smaigaliu perverdavo 
jo širdį. Kunigaikštis Kurbskis, vienas gabiausiųjų 
Rusijos žmonių, buvo priverstas bėgti nuo caro ap
maudo. Po to kiekvienas žmogus, kurį apkaltindavo 
draugavus su Kurbskiu, būdavo kankinamas ir ga
labijamas. Stalinas turėjo savo Kurbskį Leono Troc
kio asmenyje”.
Šią Gitlovo rašto dalį atspausdino N-nos su savo ko

mentarais.

Dėl Hesso kelionės
“Darb.” rašo:

“Šiame tarp didelių kovų protarpy didelę sensaci
ją sukėlė atlėkimas į Škotiją Rudolfo Hesso, kurs 
būk tai buvęs dešiniąją Hitlerio ranka. Įvykis iš tie
sų nepaprastas, tad ir pasipylė įvairiausių spėlioji
mų: kuriuo tikslu Hessas, tas mirtinis britų priešas, 
būtų skridęs tiesiog į neprietelių stovyklą. Gryna iš
davystė, ar tik nepaprastai gudriai sugalvotas šni
pinėjimas? Veikiausiai nė viena, nė kita. Hessas tie
siog gelbėj-o savo gyvastį nuo slaptosios Hitlerio po
licijos GESTAPO, kuri jau sekiojo jo pėdas. Mat, 
Hess, griežtas komunistų ir žydų neprietelius, labai 
pasipiktino Hitlerio su Stalinu susibroliavimu ir ne
mokėjo savo nepasitenkinimo paslėpti. Jo pabėgi
mas vargu beturės kiek įtakos į karo eigą. Hessas 
tiesiog bus anglų belaisvis. Jo gyvastis saugi bent 
iki karo pabaigos. Kas bus toliau, tai priklausys nuo 
to, kuri pusė laimės. Jei karą laimės britai, tai Hesso 
gyvastis ir toliau bus saugi. Jei ne, tai — Hess ge
riau nuvokia, kas tokiam atsitikime galėtų būti. Tad 
visai natūralu, kad jis nuoširdžiai gali linkėt britams 
laimėjimo, šalia to pageidavimo jis kitos pagalbos 
suteikti negali. Išduos anglams Hitlerio planus? Iš to 
jokios naudos, nes Hitlerio planai ir be to anglams 
gerai žinomi. Jiems tik viena terūpi: kas daryti, kad 
tie planai neįvyktų, šiuo atvėju Hessas visiškai be
jėgis”.

t

(“Draugas”, gegužės 22 
d., 1916 m.).

Vokiečiai taisosi paimti 
Rygą... Vokiečiai rengiasi 
užpulti rusus nuo sausžemio 
ir nuo jūrų... Vokiečiams la
biausiai rūpi paimti Rygą, 
Dvinską ir visą Padauguvį, 
ten susistiprinti ir laukti 
taikos...

•
Bulgarai įsiveržė Graiki- 

jon.... 25,000 bulgarų perėjo 
Graikijos rubežių ir užėmė 
kelias graikų tvirtumas... 
Tose tvirtumose buvo grai
kai... Bet bulgarai liepė 
jiems tas vietas apleisti... 
Kas atlikta į dvi valandi be 
jokio pasipriešinimo. Bulga
rai paskui užėmė visas apy
linkėse strategines vietas ir 
perėjimus...

•
Suv. Valstybės pasiuntė 

protesto notą Anglijai ir 
Prancūzijai.. Dėl pašto už
grobimo ant jūrų šuv. Val
stijų vyriausybė pagaliau 
neteko kantrybės. Preziden
tas Wilsonas pasiuntė aštrią 
notą Anglijai ir Prancūzi
jai. Pareikalauta mesti pas
tos užgrobinėjimo metodą. 
Pareikalauta, kad neutralių 
šalių teisės karo metu ne
būtų peržengiamos, jei ne
norima pertraukti draugiji
nių ryšių su nekariaujančio
mis šalimis....

•
Šveicarijoje išrinktas ka

talikas prezidentas... Naujo
ji vyriausybė ypatingai rū
pinasi dvasiškais kareivių 
reikalais...

Po Svietą
Pasidairius
žvirbliai į dangų, balšavikai 
į peklą.

Believe it or not, tavorš
čiai, kad tokia mizerija, kaip 
pilkasis žvirblelis, yra ver
tesnis už balšaviką?! Balša
vikai, nesupykit ant manęs 
už tokį pasakymą. Ne aš 
taip figeriuoju, ale jūsų ka
ralius drg. L. Pruseika ant 
savo delno šitokią rokundą 
ištlumočijo.

Visi pripažinsit už tiesą, 
kad dangus tai ne pekla. 
Danguj yra vienaip, o pek
loj kitaip. Tai tikra, kaip 
diena ir naktis. Net niekas 
niekur nesako, kad jei žmo
gui gera, tai jis gyvena kaip 
pekloj. Vis sakoma: gyvena 
kaip rojuj — danguj. Tai
gi, ar šiaip, ar taip fige- 
riuosim, net aršiausi beduš- 
ninkai nebetins, kad pekloj 
yra geriau, negu danguj, O 
jei kuris taip sako priešin
gai, jis arba nuolat esti gir
tas, arba reikalingas gero 
galvos egzamino. Dėl to ge
ras žmogus net savo neprie
teliui nelinki, kad jis ant 
amžių amžinųjų patektų į 
peklą, o ką jau bešnekėti 
apie draugus. Bet balšavikų 
karalius Pruseika atvirai 
savo tavorščiams net per 
gazietą pasakė, kad žvirb
liai už juos vertesni ir dėl

to sako: “dangaus karalys
tę paliekame žvirbliams,” o 
peklą, žinoma, balšavikams.

Balšavikai kitus rokuoja 
mulkiais, o save labai pa
žangiais žmonėmis. Ale ši
tokias šiderstvas, kad žvirb
lis yra vertesnis už balšavi
ką, galima daryti ne iš pa
žangių žmonių, ale iš di
džiausių mulkių. Tokiais 
kaip tik drg. Pruseika ro
kuoja savo tavorščius. Jis 
sako, kad katalikai, prieš 
mirsiant palikdami turtą 
bažnyčioms ir įstaigoms tuo 
būdu rūpinasi patekt į dan
gų, o balšavikai prieš mir
siant turi visą savo turtą 
palikt “Vilniai,” gi patys.. . 
į peklą. Vadinas, balšavikas 
ne tik prieš mirsiant turi 
savo turtą šaisteriams pa
likti, ale po smert ir pats į 
peklą eiti.... Kur rasi pro
tingą žmogų, kuris, dovano
damas kitam savo turtą, ne
sitikėtų gero? Tik mulkiai 
savo turtą švaisto be jokios 
sau naudos....

Aš ir nesidyviju, kad 
drg. Pruseika savo tavorš
čius tokiais laiko, ba jie 
patys savo mulkiškumą de
monstruoja. Priklodui, ras
kit žmogų ne mulkį, kuris 
sakytų, kad Lietuva dabar 
laisva, nepriklausoma. O 
balšavikai, sako, kad taip. 
Ar dar geresnio reikia da- 
vado mulkiškumui įrodyti?..
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Politikai prie “sapnų pasaulio” užpakalinių durų
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką

DRAUGAS 5

Atskleidžiama praeities paslaptis

Prez, Smetona pasakoja Apie lenkų ultimatumų, 
bolševikų okupaciją

- Ko norėjo lenkai. - Bolševikai būtų anksčiau Lietuva okupavę. - 
Ką pasakojo lietuvis grįžęs iš kolchozų. - Nuotykiai su raudonaisiais 
kariais Lietuvoje. - Kiek komunistu Lietuvoje! - Ką mano apie Lie
tuvos atkūrimą ir busimąją Europą. Ateities planai.

(Užbaiga)
Apie raudonarmiečius

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Tačiau netrukus po vestuvių pirklys buvo paleistas! 
iš varžytinių, ir jie turėjo gyventi labai dideliam varge.1 
Taip šykštūs tėvo planai nuėjo niekais, ir jis paskiau 
uuolat prašydavo savo dukters atleisti jam, kad priver 
tė ją ištekėti už pirklio. Kartą ji su savo menka telega
(drobynukės) išvažiavo į laukus, kur jai pačiai reikėjo (Užbaiga) — Dabartiniu metu vis- galėtų tinkamai atstovauti
arti žemę. Tuo tarpu priešais atvažiavo puikiais eržilais raudonarmiečius t kas ^aba' susipyn?- kad sun- Lietuvai, laikyti santykius
troika, o vežime sėdėjo jos buvusis sužadėtinis, kuris tuo ku būtų spėlioti ateitį. Dar su jai palankiomis vyriausy- mu teisėju yra kun. Bronius
laiku jau spėjo baigti mokslus ir pasidarė daktaras. Tada Bolševikai Švenčionių kraš daug dalykų turi paaiškėti, bėmis. Karas baigiasi taikos Grinius, Visų šventųjų pa-
ji to savo skurdo susigėdijo. Ji buvo apsiavusi vyriškais te rinko vadinamus liaudies

MOKINIAI IR MOKYTOJOS GRAŽIAI ATSILIEPIA
Daug rašiniu suplaukė į kontesto ofisą! 
Nuoširdi padėka mokytojoms ir dalyviams!

Praeitą ketvirtadienį bai
gės pirmas dienraščio ‘Drau
go’ rašinių kontestas. Gau 
ta rašinių iš visur. Vieni jų 
poetiški, o kiti rašėjai labai 
šaltaprotiškai žiūrėjo į te
mą.

Vaikučiai ir jaunuoliai at
liko savo dalį. Dabar teisė
jai ima į savo rankas. Pir-

tcisėjus. Niekas rimtesnių 
žmonių nenorėjo imtis tų 
pareigų. Tada bolševikai iš-

batais, apsivilkusi kaimiškais kailiniais ir norėjo nepa
stebėta pasprukti. Bet gydytojas ją* vi3tiek pamatė. ....

Tas nepaprastas pasakojiųįas visuomet padarydavo 
mums didelio įspūdžio. Bet nuostabiausia yra tai, kad. rinko vieną moterį. Gyven- 
nepaisydama tos liūdnos meilės tragizmo, Varvara Va- tojai pasipiktinę, “Kaip”, sa- 
siljevna dabar ir pati pasielgė su savo dukteria lygiai ko, “pastatė teisėja tokią 
taip, kaip kadaise jos tėvas su ja pačia. Ir jos duktė moterį, kurią 'lenkai yra du

Daugelis tikisi ir laukia derybomia' Svarbu, kad Lie- 
Anglijos laimėjimo. O kas tuva prie dcrybų stal° tu' 
būtų tas laimėjimas?... Kas tcis6lą atatOTybę. 
mokėtų daryti tvarką Euro- rabaltiyo kraštams, gali- 
poje, ar Anglija tatai įsteng- ma sakyti- Wviau atsikur
tų be Vokietijos, Prancūzi- U- ”es « s^ialinė struktū- 
jos ir Italijos bendradarbis- ra giedresnė, paprastesnė, 

nei kur kitur. Lietuva — že-•» • -ra- v i • u j « x vimo? Juk nuo tų didžiųnorėjo pabėgti iš namų ir prieš tėvų valią ištekėti už sykiu baudę uz vagystę . kr& turgt pradėti atkū- mės ūkio kraštas- Žaliavų 
vieno mokytojo. Tačiau ji to neleido padaryti, tikėda-' Bolševikai atsakę: “Tii ir klausimas mums. maža pra-
masi ją išleisti už vieno senio, valstybės gynėjo.

— Dėl Dievo meilės, kaip jums negaila savo tikros
dukters? — klausdavome mes jos nustebę ir pasipiktinę. 

— Bet jai taip bus geriau, — atsakydavo ji užsispy

rimas Europos, šiaip ar taip,

rapijos vikaras ir dabartiniu 
laiku lietuvių kalbos moky
tojas Šv. Marijos seminari
joje, Mundelein, III., antru 
— S. Bajorinaitė, mokytoja, 
trečiu — K. Račkienė, ket
virtu — West Side gyvenan
tis adv. Juozas Peters ir 
penktu — komp. Antanas 
Pocius.

žinių tokiai antraštei ma
ža ir susipažinimo su vi
somis aplinkybėmis trūks
ta, be to, daugeliui sunku 
išsireikšti lietuvių kalba. 
Vienok, entuziazmo ir ge
ros valios netrūko. Moki
nės stropiai ėmėsi darbo. 
Be to, jaučiu, kad jiems ir 
joms buvo labai naudin
ga, jau tuo atžvilgiu, kad 
gavo progos pasiskaityti 
lietuviškų laikraščių, iš 
kurių turėjo žinias semti 
ir tokiu būdu jie juos ge
riau įvertins.

“Na, o dabar jų smal
sumas bus dar didesnis, ir 
kasdien ieškos laikraščio 
pranešant kontesto sėk
mės”.

Įdomios statistikos
Matosi, kad mergaitės vi

sais atžvilgiais daugiau do-
ūk^je pramonė turi pirmą Seselės mokytojos iš Vilią migį kontegtaig arba turi 
vietą. Savaime suprantama, Joseph Mane labai aukštai| didegnio noro laimėti dova-

t»erai. Ji nepripažįsta nuosa vokįe^įaį jr nUgaiėti paliktų mon®s teturintiems, ne toks > “Sveikinam ‘Draugą
Vy“’- I vistiek pat didžioji Europos °pus' kaip kraštams- kurių

Raudonajai armijai Lietu-1 tauta. Kas bus Prancūzijoje,
voje buvo įsakyta neben- kai vokiečiai išves iš ten sa

rusi. — Ninoėka yra visai tokia, kaip aš. Ji laimėj taip: drauti su vieto3 gyvent0.l VQ armiją? Ką grįžęikad Lietuva tegali būti de-įiyertina dienraštį “Draugą"
pat negalėtų ištverti, bet nelaimę ji iškęs. Su savo mo-
kytojų, kuris ją myli, ji būtų tikrai nelaiminga. Tuo, gražų gyvenimą, kariai ne. 
tarpu valstybės gynėjui, nors jo ir nemyli, ji bus gera, iškęsdavo ir susitikdav0 su 
ištikima žmona ir toj savo nelaimėj su laiku susiras sau | kaimiečiais. vienas toks už-

jais. Matydami čia sotų ir pusantro milijono prancūzų mokratinga, šiokia ar tokia uz tokį puikų užsimojimą
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; , . • .. , t , • o i būtu ios valdvmo forma Ko- sekančiu laiškučiu:belaisvių iš Vokietijos? Ro-1 UULU Jos vaioymo iorma. n.o

net paguodą!
— Na, bet tai jau kvepia tikru Dostojevskiu, — pa

stebėjau aš, su gailesčiu pamaniusi apie mieląją, mažą
ją Ninočką, kurios laukia tokia liūdna ateitis.-------

ėjęs pas ūkininką ir papra 
šęs valgyti. Ūkininkas davė

dos, vokiečių santvarka kia p bus' kokia i8**1“- 
jiems bus padariusi įtakos, tai priklausys ir nuo to, kas 
ir kažin, ar jie bepritars ak- i Lietuvoje ir aplink ją bus.
lai parlamentinei prancūzų rasta. Savo pažiūras į val-

Gruodžio 29 d.
Šiandien man papasakojo apie vieną įdomią sektą, 

vadinamuosius “perkrikštus,” kurie atsirado čia pat, vie
toje. Jie tiki, kada žmogus gali daryti nusidėjimų, kiek

jam kopūstų ir mėe<s. Rau-j santvarkai? Mat, kiek klau-) stybę ir 3°s santvark{* e3U 
donasis karys pavalgė, pa- girnų iškyla, kalbant apie ' nevieną kart^ pareiškęs, 
dėkojo, persižegnojo ir sa- pokarinį Europos pertvarky- Kokie Tamstos 
ko: “Pirmą kartą gyvenime mą. Jei vokiečiai laimėtų, tolimesni planai?

kaip kiti spėja, tai jaustųsi

‘Gerbiamieji,
“Šiandien išsiunčiau kon

testančių rašinius. Ištikro, 
sveikinam mūs dienraštį 
“Draugą” už šį žygį. Tie-

esu taip gerai pavalgęs”.
Bolševikai kariai Lietuvo-

tik ir kokius tik nori, nes visi jie tikinčiajam nauju atsistebėti, kadį jiems būtų vieniems nejma- pjanug įigegnįam laikui. Va-
krikštu vėl panaikinami. Krikštajama žiemą. Krikštijama- f 8a ima VĮS° noma pertvarkyti Europą. sąrą iš Čikagos ketinu vykti
sis įvyniojamas į tam tikrą iš plaušų padarytą paklodę, 1S oi e įų ir ie y isą laįką kalaviju negi ga- į kaimą. Kaip bus rudenį,
įkišamas į aketę ir pagrūdamas po ledu, o per kitą aketę ' j les diktuoti ir saugoti tai- SUnku pasakyti. Mano tiks-
jį vėl ištraukia. Tada jų “kunigas,” kurį jie patys išsi- Ką Tamsta manai apie k4- Taip esant, vokiečiams , ias — ieškoti Lietuvai dau-

— Dabar taip greitai visa
Herrenvolk. šiaip ar taip, ir kinta kad sunku 3u3idaryti

nas. Iš rekordų matosi, kad 
26 nuoš. rašinių buvo vaiki
nų rašyti, t. y. tik vienas iš 
keturių buvo “boyso”. para
šytas.

Vos keletas rašinių rašyti 
anglų kalba. Vienas kontes
tantas airių pavarde, bet ra

sa, reik pripažint, kad dar-i šo lietuvių kalba. Kitas len- 
bas buvo nelengvas, ne3 ir kų kilmės rašo anglų kalba.

Niekad savo gyvenime ne
mačiau tiek gražių ir taip 
stebėtinai trumpų slapyvar
džių. Maloniausia valanda 
praeina skaitant vien tik 
slapyvardes.
Kas daugiausia atsiuntė?

Tikrai reikėtų sugalvoti 
kokį nors medalį Nekalto 

(Nukelta į 6 pusi.)

pagrindais, kurie buvo nu
statyti. Turėsime tvarkytis 
Lietuvos įstatymais, ne ki
to kurio krašto. Iš viso, ma
nyčiau, dabar svarbiausias 
mūsų dėmesys turi būti nu
kreiptas į tai, kaip išvaduo-

renka iš savo tarpo, kalba tokius žodžius: “Viešpatie Lietuvos atkūrimą? laimėjus karą, dar nebūtų jo gįau prietelių. Jų galima kios^er^ & &1 SUD
Dieve, dabar krikštijamas tavo tarnas Vosylius (ar kaip _  Tai piatug klausimas PabaiSa- Juk 80 mib vokie- daugiau rasti, nes čia Lietu-1 1OS verguves<
kitaip jis vadinasi), ir nuo šio laiko jis vadinsis Jako- Gal būtų geriau paklausus,1 neiveiktų Kariškai vai-į vai užuojauta didžiausia. Tik

/ M M V. + V T lrr> r 14 O O C T T 4 * r* v»4 i i 1 i -i n Mzl ____— 1 — 2. 2 JI___ 2. 2 __ •__ SI_______vu J arba kuriuo kitu vardu). Viskas, ką Tavo tarnas ką tur- iįetuvįai daryti kad dyti arti pusės milijardo reikia mokėti dirbti viribus
Vosylius buvo padaręs negero, tenuskęsta, o Tavo tar- Lietuva atsįkurtų. Pasaulio žmonili- Jiems irgi tektų pa- unitis. Laisvės sąjūdis Lie-1
nas Jakovas teišeina iš vandens skaistus ir nesuteptas!” maišatyje lietuviai lyg ore sišaukti talkon teisingumas, tuvos naudai geriausiai gali'

Apskr. viršininkas, kuriam yra pavesta su ta sekta pakibę; iSĮorvega.i, čekati, ar tekt4 atsižadėti Herrenvol- šiuo metu tarpti demokrati-
kovoti, papasakojo, kad vakar taip bekrikštijant kažin kįt. kurių pavergtį kraštai,1 ko idgj°s> tektU pripažinti nėse Amerikos valstybėse,!

s i:-,- i.~i vyriausybes užsie- *r mažosioms tautoms, kur prezidentas Rooseveltas'
nyj. Man rodos, ir lietuviams' Svarstydami Europos atei- budi už pavergtųjų tautų 
būtų labai svarbu panašiai1 ties klausim^- susitinkame laisvę. Kas čia įmanoma, tai 
sudaryti savo vyriausybę,1 su daug svarbi4- painių, su- sukaustytoje Europoje nebe- 

krikštijasi po vandeniu po tris ir keturis kartus per kad b-tų prireikug kas Lie’i dėtingų problemų. Jų aki- įmanoma.
žiemą. Taip pat reikia pastebėti, .kad tie žmonės gali tuyog vardu kalba Ameri- vaizdoje, lietuviams reikia Dabar nelaikąs kelti dis- 
persikrikštyti tiek į vyrus, tiek į moteris, ir atvirkščiai, i k& Angijja ir daugelis kitų būti vienin&iems» brganizuo- kusijas dėl busimosios Lie- 
Taip Vosylius, kuris tuo būdu pavirsta į Mariją, turi ne_ kraštų nepripažįsta Lietuvos1 tiems’ ir turgti vadovaujan- tuvos santvarkos, kokia ji, 
šioti moters drabužius tol, kol vėl atsikrikštys į vyrą. paVergimo teisėtu Bet jos! organą, kurs derintų Lie- turės būti. Mums svarbu tęs-

teisė kaip ir suspenduota.
Svarbu, kad ji taptų gy

va, svarbu išlaikyti gyvas
. . . valstybės kontinuitetas. Tai

apiviesta įvairiausiomis Svietomis, priverčia stebėtis vi- p»8iekta, jei kur ra3.
sus svečius, kurie tik susirenka namuose. Susidaro nuo
stabus veidų, kostiumų ir kalbų mišinys.

Štai sėdi stambus, turtingas dvarininkas Michailo į

vas ir taip smarkliai gestikuliuoja savo milžiniškomis- 
rankomis, kad tiesiog darosi panašus į vėjo malūną.

— Ne, batienka, (tėveli), — sako jis mano tėvukui

kokiu būdu susinarpliojo virvės ir, kol krikštijamąjį iš
traukė į viršų, jis buvo jau nebegyvas. Tokių nelaimių 
pasitaiko ir daugiau, tačiau sekta, nepaisant to, turi di
delį pasisekimą, nes ji “viską leidžia.” Kai kurie taip

Gruodžio 30 d.
Šiandien Kalėdų eglutės šventė. Eglutė, papuošta vi

sokiais stikliniais, auksiniais ir sidabriniais blizgučiais,

J. Daugailis

tuvos vadavimo darbus ir ti valstybės egzistenciją tais

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
. , .. 1 - 4 TJ., Sutarimų negali išeiti vieny-' Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:

negerai padarėte, kad jus savo pinigus sulasote Ru „esukeis entu-l Užsisakykite dešimčiai savaičių "susipažinimui "Draugą"
sijoje. Tai tikriausia beprotybė! Jums reikėjo savo fab De’ Darniai nesuKeis encu ,
rikus parduoti vasarą tiems amerikiečiams, kaip kad aš zjazmo- Lietuvių nesutari ^,>k pamanyk^e uj vjeną dolerį naujiems skaitytojams
padariau, o pinigus pasidėti į betkurį bi,i:ką Amerikoje mal’ manau’ y** dalinA1 SVfc- dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 1
O dabar Rusija gali ir stačia galva eiti -- man į tai tik limU hakW liekana. Ko Lie-j _ tai ynii 60 laikraščio numerių už vieną dolerį! 
nusispjaut! Aš sėdu sau į ekspresą ir — aida į Ameriką.1 tuvoJe nestengė padaryti

- Taip, taip, - atsako senelis susirūpinęs, krai y- 1 smurtu brukama pravosla- 
damas galvą, — ir aš taip padaryčiau, bet nesutinka v^a’ ta' Padara radb
sūnus. Jis visai nieko nenori suprasti. Jis visiškai nenu-; kaiusis ^ralizmas pamuš-

tusi sąlygų sudaryti mūsų 
naujai vyriausybei.

Lietuviai turi daugiau! 
dirbti vieningai. Tą mes ži 
nome jau iš praeities. Iš ne 1

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia prčga 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:

"DRAUGAS"

jaučia to, kas dabar dedasi ir gali būti ateity! Be to, ir tas nihlkzmu- Ir i Ameriką 
patvarumo jam stinga. Viskas gyvenime pareina tik nuo atvJ'k^ lietuviai nevisi te- 
vieno dalyko: ištvermės ir energijos! Mano sūnus dir-; stengia nusikratyti tos ši°- 
ba kaip jautis, nuo ankstaus ryto ligi vėlaus vakaro, ir k*u ar ,tokiu. ^ardu v,ldin<1 
net neturi laiko kada pasiieškoti sau žmonos, bet viskas rno8’ nihilistinės, dvasios.

Ką Tamsta manote apie
šio karo pabaigą ir apie 2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
Lietuvos likimą karui pa

eina vis tokiais zigzagais: sykį čia, kitąsyk, žiūrėk, jis 
jau ten.-------------

(Bus daugiau.) •lbalgus? arba šaukite CANaI 8010

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienj, Liepos-July 6 d., 1941

c. .
L:

f

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES 
BILIETAI.....................

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago



n DRAUGAS Ketvirtadienis, geg. 22, 1941

Kalvarijų Statybos Pradžia
Visuomenei anksčiau bu

vo pranešta, kad Kalvarijų 
Steigimo Komisijos pasitari
mas buvo vedamas su kelio
mis kompanijomis. Iš visų 
pasiūlymų geriausias buvo 
Benziger Bros. kompanijos: 
pigiausias, pilnai patikimas 
ir daugiausia meniškas. To
dėl ir darbas pavestas šiai 
Benziger Bros. kompanijai.

Sutartis. — Kompanija 
apsiima už $9000.00 pasta
tyti keturiolika koplytėlių, 
kuriose įtaisys Kryžiaus Ke
lių stotis. Kiekviena koply
tėlė yra įmūryta pusketvir
tos pėdos žemėje, vienuolika 
pėdų pločio ir keturiolika 
pėdų aukščio nuo žemės. Sto 
čių aukštis arti penkių pė
dų, statulų aukštis pusket
virtos pėdos. Koplytėlių iš
puošimas — apsodinimas 
medeliais neįskaitomas. Ly
giai neįskaitomi keliai ir ta
kai. Darbas turi būti atlik
tas liepos m. 1 d.. 1941 m.

Koplytėlės statomos iš 
taip vadinamos tufą uolos, 
kuri pargabenama iš Ver- 
mont valstybės. Statulos lie
jamos iš sumalto akmens. 
Koplytėlių viršuje geležiniai 
kryžiai, nukalti pagal Lie
tuvos Kryžiaus Albumo fo
tografijas, imtas iš įvairių 
Lietuvos kraštų. Kiekvienos 
koplytėlės aračioje iš žalva
rio nulieta lenta, ant kurios 
iškaltas aukotojo vardas, pa 
varde ir gyvenamoji vieta.

Aukotojai. — Iš anksto 
buvo numatyta, kad kiek
viena stotis gali kainuoti a- 
pie $500.00. Pradėjus tikrin
ti visų medegų ir darbo kai
nas, pasirodė, jog kiekviena 
stotis turi kainuoti apie 
$800.00. Kad tinkamai šis 
klausimas išrišus. reikėjo 
mažinti koplytėlių aukštis. 
Visgi nežiūrint šių patvar
kymų, kiekviena stotis kai
nuoja $650.00 be pagražini
mų apie koplytėlę. Bet ir 
šis keblumas buvo gražiai 
sutvarkytas.

Kalvarijos nėra kokios 
nors grupelės žmonių, bet 
visų Amerikos lietuvių auka. 
Tai nėra kokios nors ketu 
riolikos geradėjų dovana A- 
merikos lietuviams, bet pa
čių Amerikos lietuvių kata
likų dovana Kristaus Kara
liaus garbei šiuose sunkiuo
se ašarų ir kraujų metuose 
išmeldimui Viešpaties Dievo 
pasigailėjimo ir palaimos 
Lietuvai ir visai lietuvių tau-1 
tai. Tai yra per Kristaus 
Kančią ir Kryžių pasiauko
jimas Dangaus Tėvui visos 
mūsų lietuvių tautos.

Todėl tas Kalvarijas sta | 
to visi Amerikos lietuviai, j 
Turtingesni duoda daugiau, Į 
pasiturintieji — mažiau. Bet 
visi duoda sulig sava išga
lia. Kuris duoda stambią au
ką $500.00, to vardas išra-' 
somas ant koplytėlės sienos 
kaip tos koplytėlės statyto-i 
jo ir tos stoties aukotojo, 
nes jojo įdėtos trys ketvir-i 
tosios dalys pinigų į tą pa-l 
statą. Smulkesnės aukos pri-j 
dedamos prie šių stambes
niųjų, kad padarius tas sto-, 
tis bendra lietuvių katalikų 
auka.

Iki šiol jau sumokėjo sep

tyni aukotojai po $500.00. 
Pora davė pažadėjimus. Rei 
kia tikėtis, kad atsiras ir 
daugiau geradarių, kurie 
stambiomis ar smulkiomis 
aukomis prisidės prie Kal
varijų statybos. Jeigu būtų 
aukų perviršis, tai prie šių 
Kryžiaus Kelių bus pastaty
tas Švenč. Panelės Marijos I 
Liurdas, juo labiau, kad pa
matai šiai statybai yra iš 
seno Marianapolio parke; 
reikia manyti, kad akmenų 
atliks šiai statybai nuo kop
lytėlių statybos. Kiek bran
gokos yra dvi statu’os — 
Švenč. Panelės Marijos ir 
šv. Bernadetos; baltojo mar
muro statulos kaštuoja po 
$300.00.

Planas. — Kryžiaus Ke- 
liai prasideda Marianapolio 
Kolegijos parke prie radas
tų sodelio ir eina iš rytų į 
vakarus pro auksažvynių1 
tvenkinį, puošnųjį akmenų 
daržą, jurginių - pinavijų 
lauką, lelijų slėnį iki Provi
dence vartų. Nuo šių varių 
kryptis sukasi atgal per vy
nuogyną (ištisai pergolos) į 
akmenų daržą, iš kurio su
kasi į šiaurę, į vėliavos aikš
tę — į Kalvarijos Kalną, 
nuo kurio pereinama į bukš- 
panų sodą (Venecijos dar
žą), kame bus Išganytojo 
kapas. Tokiu būdu Liurdas 
būtų pakelėje iš dešinės ir 
toliau kiek (ateityje mano
ma pastatyti) Švenč. Pane
lės Marijos Šiluvos apsireiš
kimo atvaizdavimas.

Šventovė. — Kalvarijos 
Marianapolyje bus tikra A- 
merikos lietuvių katalikų 
šventovė, kurioje bus lietu
viai sudėję ne tiktai savo 
pinigo, bet savo širdies ir 
tos tikrosios tikybinės dva
sios, kuria atsižymėjo mūsų 
tėvai ir senuoliai. Toji šven
tovė bus amžinas pamink
las busimosioms kartoms 
mūsų lietuviško būdo, papro
čių ir dvasios. Kalvarijos 
Marianapolyje bus lietuvio 
kataliko gilaus tikėjimo sim
bolis. J. N.

Mokiniai ir mokytojos 
gražiai atsiliepia

(Atkelta iš 5 pusi.) 
Prasidėjimo P. Š. parapijos 
(Chicago) mokyklai, iš kur 
gauta net 15 rašinių kontes 
tui. Brigstor. Parke yra di
delė parapija, bet ką galime 
sakyti apie Šv. Mykolo (No. 
Side) parapijos mokyklą, iš 
kurios gauta 13 rašinių. Tos 
parapijos mokytojos ir mo
kiniai šauniai pasirodė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
studentės atsiuntė 10 raši
nių labai puikiai surašytų 
rašomąja mašinėle. Tik gė 
rėkis tvarka ir švarumu. O 
akademikes Vilią Joseph Ma- Į 
rie atsiuntė 5 panašius raši-Į 
nius.

Aušros Vartų parapijos 
mokykla išstatė 10 kandida 
tų. Didelė garbė tai mokyk
lai, nes mokinių skaičius yra 
mažesnis, negu kitų parapi
jų Chicagoje, mokyklose.

Šv. Antano parapija, Ci
cero, III., turi tris kandida-i 
tus į laimėtojus. O ŠŠ. Pet
ro ir Povilo mokykla, West!

SUGRIAUTA WESTMINSTER ABBEY

K rtto.e te. V piloto)
Gegužės 10 d. nacių lakūnų bombomis Londone su

griauta istorinė Westminster Abbey koplyčia, kurioje 
dabartinis Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė ėlz- 
biet.a buvo vainikuoti.

Pullmane; šv. Kazimiero mo 
kykla, Providence, R. I., Šv. 
Jurgio mokykla, Chicago, 
III.; Šv. Alfonso mokykla, 
Baltimore, Md.; ir Šv. Pran
ciškaus mokykla, Indiana 
Harbor, Ind., atsiuntė po 
vieną, du, tris rašinius. 
Birželio 1 d. žinosime 
laimėtojus

Teisėjai greitu laiku per-J 
skaitys visus raštus ir apie 
birželio 1 d. bus paskelbti 
“Drauge” laimėtojai. Dova
nos bus įteiktos su atitinka 
momis ceremonijomis ir 
trumpi aprašymai apie lai
mėtojus tilps “Drauge” tuoj 
pačiu laiku.

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

Moderniškiausi Įrengimai 

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty's Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVE.
Tel.: REPub ic 9202
Mary Sucilla, savininkė

kad tik vienoj Japonijoj tas 
težinoma. Iki šiol nei vienos 
šalies mokslininkui nepavy
ko iš japonų išgauti šios 
paslapties, kurią japonai jau 
šimtas metų kaip žino. O 
paslaptis didelė ir įdomi, kai

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

Kontesto vedėjai reiškia 
didelį lietuvišką ačiū visiems 
mokiniams ir mokytojoms 
už nuoširdų atsiliepimą į at-; 
sišaukimą ir prisidėjimą 
prie kontesto!

Didžiausi žinovai visame 
pasauly, kaip išauginti mi- 
niatūrinius medžius yra ja
ponai ir kas įdomiausia, tai

WOLK STIDI
1945 W«»t 35* Street

B

ro;T .
MODERN

complcte
ADVANCED PHOTOC.KAPHY 

LOWK8T POS8IBLE Į»Rlt ES 

PHONE LAFAYETTE 2813

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

PerkriuiMn Italdiis, Vežioja AiikII*-
Krelpkitdo prie:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Wfc-tli, III. Tel. Oak ljiwn 193-J-1

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

fflARGIJTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

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

Double Tested*KC BAKING POWBER
• Double Act ton

Ūse only one Icvel tea- 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

e Litten to

PALINDECH'S 
YUGŪSLAV-AM ERICAN 

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

STATION WHIP
1480 kllocyclea 

(Fir.t Station on Your Dial) 
Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

laupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo j 
adresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

VISOSE MIESTO DALYSE

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo PinigųFED und

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEYVICH, Pro*.

4192 Archer Avenue
VlRginia 11 ii

MNGSl
n

U*d«r U. 5. Govt. Supervision

Currenl Pot

0/ ON SAVINOS 
INVESTMENTS

’• SHore Aecounfs

UIT, IMB. LAIDOTUVIŲ DZBBKT01UI
KELNER - PRUZIN

••riauiM PatanunrimM — MoUrla paUraaaJa

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAIU
iJl

* 1 •“ A

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103
’ F”'”!

.J.- .

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
Kudio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienlo rytais, 

iš Stoties WHIP (1520). su P. Saltlinieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Ave. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270



Ketvirtadienis, geg. 22, 1941 DRAUOAS 
------------

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Mol. Sjungos Dr. K. A. Deksnys 

! kalbės darbo ir vargo60 kp. veikimo
S Xop7 gegS žmoniu pagerbime
4 d. laikė mėnesinį susirin
kimą L
Susirinkimas buvo nepapras £užės 24 d. 
tas tuo, kad pabaigus svars- Bridgeporto darbo ir vargo 
tyti kp. reikalus, suruošta; žmonėms šokiai, damos, mu- 
pagerbimas motinų. "ika, užkandžiai. Ypač kvie-

Kaip paprastai, pirm. O. neturtingieji.

Pagerbimas įvyks šv. Jur-
Peuaitienės name. > parapijos svetainėje ge 

8 v. v.

Jiems
viskas nemokamai. Kviečia
mi su vargo žmonėmis pa
bendrauti ir turtingesnieji. 
Jiems įėjimas — 50c. Bilie-

Antras So. 
Englewoodielis 
šiandien įšventinamas

Viena mažiausių lietuvių 
kolonijų Chicagoje, kuri ran 
dasi tarp 80-tos ir 87-tos 
gatvių prie Vincennes Ave.,1 

Bus ! šiomis dienomis susilaukė 1 
antro kunigo iš savo jauni
mo tarpo. Prieš du metus 
Petras P. Cinikas buvo įšven 
tintas į kunigus Marijonų 
Kongregacijoje, o šiandien 
Jonas Klimavičius priims

Jonas Klimavičius, C.S.V.

DLK Gedimino sukak
ties Komiteto ir Fede
racijos apskr. 
susirinkimas CLASSIFIED

I.1QI O.n kitu I I l r ll.šlvo 
JI.MtIIIM S kO

Iti'ikalilIKUH vii.is. \ < iii nt i s M i 
Kidije, ulii'iiiaiii iliu-hiii l.hiuol krau
tuvėje. Turi lliokė'ti kara ilrai,Oi. 
Dirbti krūminėje, išvežioti ir į,ri
boti reikalui i-Hiiut.

kreiptis:
2152 AV. t'ei-iuak ItniKl

Urbelienė atidarė susirinki
mą malda. Rašt. L. Petrai- 
tienė perskaitė praeito sus- 
mo protokolą. O. Urbelienė
pranešė, kad Motinų Dienoj - - - - , x . . , . _ _ ,, ,
kuooa užorašė mišias ir kad šv- Jur8io baž"yči*> krau-:ta“r lank° SV-JuOZap°'Sa kOeglJ’’ . • .... ... . ..
visos narės t, dien, eis prie la™je arba prie įėjimo. Pa- Chieago, bažnyčią. ją ir Katalikų Universitetą, Į butma. ta, padaryt,

šv. Komunijos “in corpore”.
Buvo likęs nuo praeito su

sirinkimo sumanymas reng
ti pikniką. Tad išrinkta ko
misija suradimui tinkamos 
vietos. Raportą apie tai duos
ateinančiame susirinkime.

Sekretorė pranešė gavus
laišką iš Šv. Kazimiero se
serų. Laiškas perskaitytas 
ir priimtas. Į ARD seimą iš 
rinktos atstovės M. Martin- 
kienė ir O. Vaitkienė. Nu 
tarta paskirti ir auka sei
mui.

kunigystės šventimus, ši ko
lonija savo parapijos netu-1 mokyklą, Quigiey pradžios

tus gali gauti p Gudo (prieš ri, bet vis tiek laikosi tvir- i seminariją, šv. Viatoriaus rie dar n®ra grąžinę buvu- 
Kenrick seminari- sio vakaro bilietų, prašomi 

prieš
Washingtone. Jo motinėlė, susirinkimą. Komisijos vai-

ir gausų parėmimą i engia- į lapelių. Žinoma, taip valgo 
mos mūsų namuose “buneo tik turtingesnieji kit i. 
party”. Jūsų atsilanuymas Vargšai “cooli” pasitenkina 
davė galimybės, kad ta pra- duonos gabalu.

J moga buvo tuip pasekminga
Jauskit, kad mes begalo esą 
me visiems dėkingi ir jūsų

Ketvirtadienį, gegužės 22 nuoširdumo nepamiršim nie- 
d., 8 vai. vakare, Aušros ! kados. Simanavičių šeima
Vartų parapijos mokykloj ---------------------------------------
įvyks DLK Gedimino 600 — Kinų valgis visuomet I______
m. sukakties minėjimo ko- susideda iš septynių skirtin- ~ PAHMIH <>l>.\ UJIU 

miteto ir sykiu Federacijos gų valgių. Pradedant valgy-1 Wc»t km,,''^,0,7’^"' 
ti kiekvienas kinas stengia-1 
si išgerti puoduką iš ryžių1

Kreipkitės:
2214 So. leavitl St. a, lu. 

saukit,-: 'Jei. PltO.-peel to..7

Chicago apskrities susirin
kimas. Susirinkime bus iš
klausytas pranešimas iš bū- daryto gėrimo. Tuomet val-( 
vusio vakaro, taip gi svar- i gomi įvairūs gisai, kurie
storna aktualūs reikalai. Ku nei vienas nebūna be įvai

rių vaisių. Mėsos kinai val-

žymėtina, kad toje pramogo- jonas Klimavičius, C.S.V., 
je kalbės neseniai iš šveica- yra jaunas šv. Viatoriaus 
rijos atvažiavęs dr. K. A. kongregacijos narys ir šven- 
Deksnys. Papasakos įdomių tinimas sykiu su vienuolika
žinių iš kariaujančios Euro
pos.

Trečia metinė 
ekskursija laivu 
į Milvvaukee

tos kongregacijos narių šv. 
Viatoriaus bažnyčioje, Chi
cagoje. Primicijantas yra 
lankęs Šv. Leono pradžios

Ona Klimavičienė, gyvena 
adresu 8428 So. Vincennes 
Ave. z

Jauno vienuolio primici
jos įvyks sekmadienį, geg. 
25 d. Prieš tai bus daugiau 
parašyta “Drauge”. XX

P4RDAV1MUI
Tikrai pigiai pirkti ar juuinytl, 

k.-| Jūs turite?go retai ir labai mažai. Kiek 2 nauji mūriniai namui po 4 ir . I i kambarius; bus atdari dėl apžiū-vieną valgį kinai baigia prės-) rėjimo kiekvieną di-mj. uan.i.isi
, , _ , , ... gražioj vietoj prieš Marųuette Puik,ku skanėsiu padarytu iš ro- 3007 ir 3011 we»t vist st.

I „. - . | Taipgi statom naujus namus ir
1 dyba turi paruošti raportą, zių arba chrizantemų žiedų tuisom senus ant lengvų išmokėji- 

r * - mų. Apskaitliavimas veltui.
i K^s norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuette Parke ir apyiui- 

| kėje? Parsiduoda labui pigiai. 
CHARLES P. SI KOMSKIS CO., 

61121 So. VVostern Ave.
Tel. .KEI’iiblie 37 13 

Vakarais l’KOspeet I I I I

Apskričio pirm.

Šaunios vestuvės i Pagerbti bernaitis

Bridgeport. — Per kiek 
laiko p. Rimutienė rinko nuo 
įvairių žmonių aukų, kad 
būtų galima užsakyti mišias 
už tėvus ir motinas miru
sius nuo sūnų ir dukterų. Ir, 
štai p. Rimutienės troškimas 
išsipildė, jinai užsakė ne vie
nas, bet 27 mišių aukas ta 
intencija.

Bravo, Bridgeportui už 
savo

R. K.

ANTILITTERCLUB
REIKALINGI VAIKINAI

Reikalingi vaikinai, nuo 17 ui. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojimo truku. 
Atsišaukite 7-tą vai. rvte j 320 IV. 
IKtli St. — Mr. AVilkiu; ir 3010 
Heliu bert SI. — .U r. ldlK-it.

Brighton Park. — Adelės ir mergaitė
American Legion Dariaus- Patrick ir Stepono Deringio

Girėno postas 271 kviečia vestuves įvyko gegužės 10 Catholic Youth Senate su
visuomene i trečia metine 'd., Nek. Pras. P. Šv. bažny- rengtoje pramogoje praeito, ’ fi*
visuomenę j trecią metinę . * lSAŽtadu„in vakaru Interna- tok* Sražl* atminimą

PAIEŠKOM \
| I’aieškau Elzbietos Karpavičiūtės, pu 
Įvyru Jucevičienė, paeinančios , iš ii,. 
Į kės parapijos. Girdėjau, kad jus vy
ras miręs. Vra lal,ai svarbus rciku- 

j las. Atsišaukite j; Emiliją Miteliell
I (Kukcvičiūtė). 4307 S. Kedzie Aye., 

Chieago, Illinois.

Praeitame susirinkime bu- ekskursiją laivu City of &°j- Palmėm ir gėlėm iš- J šeštadienio vakarą Interna- 
vo nutarta šiam sus-me pa- Grand Rapids, iš Chicago į puoštu taku, lydima savoįtional Amfiteatre J. E. vy

I tėvų ir motinų.
PLATINKITE bilAUGA”

gerbti motinas kuopoje. Taip Milvvaukee, Wis., birželio 22 draugių, žengė prie gėlėmis skupas B. Sheil pripažino
ir įvyko. Visos narės pa- d. skęstančio altoriaus Adelė.

čia, kaip ir visada, pirma Kadangi tėveliai yra mirę,
proga pasinaudoti gamtos tai tėvo vietą užėmė pusbro-

tarnavo raštininkės dukrelė gražumu, pakvėpuoti tyru Bs Mateušas Patrick. Mote-
L. Ųetraičiūtė. Vakaras pilt oru, kuris kiekvienam yra rystės Sakramentą suteikė
leistas smagiai. labai reikalingas praleisti kun. V. Černauskas. Solo

kviestos prie papuošto stalo 
prie skanaus užkandžio. Pa

Motinų Dienoje visi Mel 
rose Park lietuviai pagerbė

vienos dienos atostogas, pa- giedojo O. Biežienė: per šliū- 
miršti kasdieninius rūpės- hą “Ave Maria”, o kada A-

“All-Americans” titulą Jane 
Brown ir John Tierney, abu

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto labai svar 
bus susirinkimas įvyksta 
gegužės 23 d., “Margučio” 
red. Visi komiteto nariai bū-

savo motinas. Ir sąjungie- čius ir linksmai laiką pra-Bele nunešus gėles prie Ma
tės ėjo “in corpore” prie šv. i leisti ant didelio ir puošnaus rijos meldės Jos užtarymo,
Komunijos. Taip pat ir mū- laivo.
sų bažnytinis choras, visi Jau iš praeities yra žino- 
prisisegę gėlę prie krūtinės, ma, kad Dariaus-Girėno pos-
poromis ir ėjo prie altoriaus to 271 rengiamos ekskursi-į lyvavo daug giminių ir drau- mingos ovacijos, 
motinėlių garbei priimti šv.įjos visados buvo sėkmingos gų, ypač jaunimo.
Komuniją.

Per praeitas dvi savaites 
mūsų tarpe buvo dvejos ves
tuvės, gerai žinomų lietuvių. 
Ramonų dukrelė Genevieve 
ištekėjo už Joseph Gunglar. 
o Krugerų Edvardas vedė 
Mary Nadile.

ir visus pilnai patenkino. 
Taigi ir šiemet rengimo ko
misija deda pastangų, kad 
parūpinti įdomią programą 
ant laivo vykstant ir par- 
vykstant. Milwaukee visi 
bus pavaišinti užkandžiu ir 
gėrimu dykai. Komisija vi-
siems užtikrina gerus lai- 

Jau veik menuo, kaip Mt. kus. VV m. J. Kareiva
Carmel bažnyčioj vartojami PerkūnSargį, sakoma, iš- 
nauji vargonai, kurie gra- radęg Franklin vienuo. 
žiau skamba, turi daugiau yg procopįus Divvisch jau 
balsų ir pajėgesni. anksčiau atlikinėjo pana-

Korespondentč sius bandymus.

17 m. amžiaus.
Jane ir John šią pagarbą

laimėjo išlaikę geriausiai. . . x . x , x. _ ,, * .. , , .. , tinai turi atsilankyti 8 vaikvotimus iš mokslo ir reli-,
gijos kompeticijoje su ki 
tais 35 mokiniais ir mokinė 
mis Chicagos katalikiškų vi-1 
dūrinių mokyklų NUOŠirdl pduCKd

Pramogoje dalyvavo ke- I Norime tarti gilios padė-

vakare.
V. Rėkus, kom-to sekr.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47»h St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRINO —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

UŽSISAKYKITE DABA??
$8.75 Tonai

PETROLEUM CARIION (ORE 
Kainos guli pakilti be jokio 

pranešimo
A. IGNATAVIČIUS

1514 S. 48th Ct. Cicero. III.
Tel. Cicero 3708

Iivežiojame po visą Chicagos 
apylinkę

(5

“Mano Rąžančius”.
Vestuvių puota įvyko Ven- liolika tūkstančių asmenų. , kos žodį visiems giminėms, 

geliausko svetainėj, kur da-'Vyskupui sukelta griaus- draugams, pažįstamiems, ųž 
taip skaitlingą atsilankymą

Pamergėmis ir palydovais
buvo: “maid of honor” Ann1 kad

Mokslininkai patyrė, 
kuomet vaivorykštėj

i daugiau vietos užima žalia Rudis; “Best man Anthony l , , , ,
Derinsis su Alice Cipares: ’palva’ ‘al re,sk,a: kad, b“S 
Stella Derinsis su Eawsrd lietus' Kuomet ™TOrykst« 
Maleck; Sylvia Iwas2 eu Ed- vyrauja raudona ’palva' tu0‘ 
ward Derinsis; Katie Duray met eSti IietUS ir vSjas’

su Steve Duray; Mary Ru
dis su Joe Patrick; Peggy 
Zakaras su Andrew Vasa- 
lauskas. Draugė

PLATINKITE “DRAUGĄ'

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

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

į< '(es, CcAi-uetb'
L 'You, het-tv. 

('JE got
"Three Rimgs';-
Voo have tvo Aces 
SHcujins, - 
ujhat-'s youa

0H'. The OHE 
TuRNEO T3OUJN ? 

4 DOMT KNOtU

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir 
moa rūšies su mo 
dernlškomls užlaido
mia ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGIeuood 5883 
ENGlewood 5840

420 West 63rd Street
Tol.: Biznio 

Res.:

PIRM NEGI MIRKSITE
MATYKITE MUS!

DlDfttAt'MAR PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

HTATVRAI
MEDŽIAGOS STČGAMS

Etnnnsunjamc nnmi, pastatymą ar 
pataisymą. — Nieko Imnkčti — 3 
metai Išmokėti — Apkalnavlmas 
dykai.

Lietinis Pardavėjas
Rtanley IJtvvliuts — VrsV-Jas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Išveilojame 
pn visa 
Chieago

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
M. KANTER, Sav. DRAU°A

MUTUAL L1QUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — IU, 
FIUGEKATOILS — WASUERS —

MANGELS — STOVĖS.
AU NsUooaUy Advertlaed ltema

AlfX ALESAUSKAS S SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, feav.
•

AGENTAI:
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty”

V.?

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



's' Ketvirtadienis, geg. 22, 1941

Pieno išvežiotojai atsikovojo 
senąjį 48 dol. atyginimą

Pieno išvežiotojų organi
zacija — Milk Wagon Dri- 
vers’ unija, lokalas 753, tu
rįs apie 5.200 narių, pasi
rašė sutartį su pieno kom
panijomis — Associated 
Milk Dealers. Pieno išvežio
tojai atlaimėjo senąjį pa
grindinį savaitės atlyginimą 
— 48 dol. su priediniais at
lyginimais už perviršio par
davimus. Naujasis atlygini
mas įsigalioja nuo gegužės 
1 d. Iki šioliai pagrindinis 
atlyginimas buvo 43 dol. 74 
centai.

Pieno kompanijos pripa

žįsta, kad išvežiotojai dirba 
54 valandas savaitėje. Bet 
išvežiotojai tvirtina, kad jų 
darbo valandos nenustaty
tos, sako, jie dirba ilgiau. 
Kasdien anksti rytmečiais 
jie turi pieną išvežioti, o 
paskiau kone kasdien leistis 
kolektuoti pinigus.

Pieno kompanijos nusi
skundžia, kad dabar jos tu
rės labai menką pelną. Šis 
nusiskundimas reiškia, kad 
netrukus bus pabrangintas 
pienas. Ir apie tai negali 
būti dviejų nuomonių.

PIRMIEJI VOKIEČIŲ ŽYGIAI PRIEŠ SUEZĄ Susekama, kad daug "sales" 
taksų lllinoise neiškolektuojama

Buvęs Illinois legislatūros pažymima surenkama taksų
atstovas iš Riverside, Ar- 
nold L. Lund, resp., pranešė 
gubernatoriui Green, kad 
valstybė surinktų daugiau 
“sales” taksų, jei šie taksai 
būtų metodiškai kolektuoja
mi.

suma.
Kad Illinois valstybėje 

daug kas nemoka “sales” 
taksų, Lund nurodo pavyz
džiu. Kalifornijos valstybėje 
yra apie vienas milijonas 
gyventojų mažiau kaip Illi-

Lund rekomenduoja, kad 1 noise. Tenai taip pat yra 3
valstybė “sales” taksų ko- 
lektavimui išleistų per me
tus mažiausia nors vieną 
milijoną dolerių, nusamdžiu- 
si dar kokius 300 auditorių. 
Jis toliau rekomenduoja 
įkurti atskirą valstybės 
“sales” taksų departamen
tą, visą valstybę paskirstyti

("Draugas” Acme telephoto) diatriktug įr pardUotUVi-

imu

Balandžio mėnesį J. A. Y. 
gaisrai sukėlė $29,330,000 nuostolių

National Board of Fire 
Underwriters 75 metų su
kakties minėjimo direkto
rius W. E. Mallalien prane
ša, kad šiemet balandžio mė 
nesį J. A. Valstybėse siau
tę gaisrai sukėlė 29,330,000 
dolerių nuostolių. Per pir
muosius keturis šių metų 
mėnesius turėta 113,373,000 
dol. nuostolių.

Balandžio mėnesį dėl gais
rų nuostoliai šiemet apie 10 
nuošimčių buvo didesni už 
praeitų metų balandžio mė
nesį. Spėjama, tas įvykę dėl 
pramonių išjudinimo kari
niam pasiruošimui. Visgi tuo 
negalima pateisinti gaisrų 
plitimo. Nes tūkstančiai pa
vienių piliečių ir organizaci
jų nuolatos sąmoninama vie
naip ar kitaip apsidrausti 
nuo gaisrų. Bet tas neduo
da geistinų sėkmių. Tad kas

gi galės įvykti, jei bus pa
skelbtas koks griežtesnis ne
paprastas laikas. Tada rei
kės tikėtis dar daugiau gaiš 
rų, kurių būtų galima iš
vengti, jei išvengimas būtų 
tikrai siekiamas.

Dėkonės diena bus 
grąžinta savo vieton

Prezidentas Rooseveltas 
pranešė, kad J. A. Valstybių 
nacionalinė šventė Dėkonės 
diena šiemet dar kaip ir 
praeitais metais bus mini
ma priešpaskutinį lapkričio 
ketvirtadienį. Bet 1942 me
tais ji bus grąžinta į savo 
pastovią dieną — į paskuti
nį lapkričio ketvirtadienį.

Prezidentas pareiškė, kad 
tuo reikalu bus išleistas at
sišaukimas ir paaiškinimas.

modern gezo pečiai
Tl RI VISUS VIRIMO PATOGUMUS 

VISŲ RITŲ PEČIŲ

1. GREITUMĄ — Grlečiauslas vlrš- 
pečiaus virimas žinomas!

2. LANKSTUMĄ — šimtai pritai
komų karščių tuojau, visokiems vi
rimo reikalams!

Į 3. TRUMPĄ — “Modern” Gerintai 
Pečiai mažiau kainuoja pirkti — ir

l operuoti!

Nereikia Nieko Naujo Išmokti su 
“Modern” Gezo Pečiumi!

H»,.Vviiw aS. lc"gvesnis au “Modern" Gezo Pečiumi. Ca
rito t-i/ VjSai .b® vandens arba su vandeniu, kaip no- 
da ^proM°dern ^ezo Pečiai palengvina kepimą, duo- 
Sniin csne.8 Pasekmes, nes automatiškos kontrolės prašalina neaiškumą ir spėliojimą.

• a Pra,enkti "Modern” Gezo Pečiaus su jų 
lindai Zr v,, taupymo ypatybėmis. Tai priežastis kiekviena Chi^gos šeimyna, kuri perka
Pečių, perka “Modern” Gezo Pečių.

DIDELE nuolaida už seną pečių
I.FMnVl f

Susižavėsite jo _
Džiaugsitės jo geru

UNIVERSAL.
(KcnOa'D

Mndem O*“ Pei'u8

$94.00
(Sales Ta* Ekstra) 

n-a-Draw.r
leri»* vorrelaln . ,uK 
I« c»V Au»oma-
,i.l. minti Kon'uf<Ua Keptuvo KarW
troli- • Patalkintas f l 
•lis • Du VtttoRŪS State

_**Od»«n eoo«,»»~
THE pEOPlES GAS

£OHtTAHT MOT WAT(t . . ftlKNT MPtlOfRATlOM OAft MtATI

LIGHT AND COKF COMPANY

Vokiečiai įsiveržė į Kretos salą parašiutais ir sklan
dytuvais. Tai pirmasis jų žingsnis prieš Suezo perkasą. 
Londone tvirtinama, kad vokiečių įsiveržimas Kreton 
visiškai nepavykęs. Britai su graikais įsiveržusiuosius 
išnaikinę, pažymima Londone.

Notre Dame studentai 1 Plėšiką užpultas ir
už taiką

Daugiau kaip 1,000 Notre 
Dame universiteto studentų 
pasirašė peticiją ir pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui, kad 
jis šalies neįveltų karan, 
ypač kad nesiųstų kariuo
menės į svetimus kraštus ir 
laikytųsi savo žadėjimo.

nušautas
Vakar anksti rytą Outer 

Drive, ties 63 gatve, stovin
čiam automobiliuje nušautas 
Lawrence Murphy iš Gary. 
Su juo automobiliuje buvusi 
Mrs. Juanita Sturdivant, 16 
m. amž. divorsė išlikusi svei 
ka ir apie šaudymą prane

Prie peticijos studentai šė policijai. Ji sulaikyta.
prisegė pareiškimą. Jie sa
ko, kad savo kraštą ginti 
jie visados pasirengę. Bet 
nereikalauja savo galvas 

i guldyti kur kitur svetimais 
reikalais.

Studentai sako: “šiandie
ninis karas Europoje, Azi
joje ir Afrikoje nėra mūsų 
kanas. Tas karas pradėtas 
be Amerikos atsiklausimo.”

Tavernai toliau nuo 
bažnyčią, mokyklą

Illinois legislatūroje bai
giamas svarstyti bilius, kad 
tavernai būtų toliau nuo 
bažnyčių ir mokyklų — ma
žiausia už 200 pėdų. šian
dien leistina už 100 pėdų.

Žemesnieji rūmai šį bilių 
jau pravedė. Pasiųstas se
natam

Pašalinami komunistai
American Federation of 

Teachers lokalai New Yor
ke, Philadelphijoje ir kituo
se miestuose pašalina komu
nistus narius. Chicagos lo
kalas didele dauguma balsų 
paremia tų lokalų žygius 
prieš komunistus ir nuspren 
dė savo lokalą apvalyti nuo 
raudonųjų gaivalų.

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis:

Wm. W. Moran, Helen M.
Žvinakis, 31—27.

Walter Dombrowski, Joa-
nna Rauskinas, 26—21.

Richard A. Gobeille, Do
rothy J. Waitkus, 22—27.

Thomas Vaglica, Justine
Stočkus, 22—19.

William Versaskaa, Eatel-
le Rimkus, 29 26. , — ,, • • . • •

Anthony p. Kiškunas, stei Garsinkites Drauge ir patirsite didesni paši
lą L. Jozombek, 23—23. Į sekinu Jūsų biznyje arba profesijoje.

centų “sales” taksos. 1940 
metais tenai surinkta 
98,063,000 dol. tų taksų. II- 
linoise gi 1940 m. surinkta 
vos 90,818,000 dol. Bet Ka
lifornija šių taksų reikalui 
išlaiko 500 auditorių.

Kaip reikiant pasitvarkius 
lllinoise 2 centų “sales” tak
sų per metus būtų surinkta

X Ciceriečiai dahar labai 
“busy”. Rengiasi prie dvie
jų didelių darbų: viešos rink 
liavos Cicero miestely, ge
gužės 25 d., ir parapijos pik 
niko birželio 15 d. Viešoj 
rinkliavoj į talką cicerie- 
čiams turėtų suvažiuoti ir 
šimtai moterų iš Chicago. 
Neišnaudoti progos būtų ne
dovanotina.

X Aplink mus prieš kiek 
laiko buvo įdėta žinia apie 
žymų lietuvį filatelistą dr. 
Buchness (lietuviškai Buč-

ninkams parūpinti kokius iki 88 milijonų dol., pareiš- 
nors lakštus, kuriuose būtų} kia Lund.

Prieš raudonuosius '
lllinoise susimesta veikti g 

prieš komunistus. Legisla- r 
turai. įteiktas sumanymas i 
komunistų neįsileisti į jokią . 
civilinę tarnybą, o priklau- '

a automobilį vairia vo mie
to gatvėmis. Teisėjas Oscar 
. Caplan ją nuteisė 15 pa- 
ų arešto.

(aklybės institucijos
šančius komunistų partijai 
civilinius tarnautojus paša
linti iš tarnybos.

Anot jos pasakojimo, ją 
su tuo Murphy užpuolęs neg
ras plėšikas. Po Murphy nu 
šovimo ji sprukusi iš auto
mobilio ir pasislėpusi krū
muose. Plėšikas nušautąjį 
išvilkęs iš automobilio, bet 
kažkodėl neiškratęs jo kiše
nių. Policija pas nušautąjį 
Murphy rado 11 dolerių.

Naujas bilius takšnoti 
cigaretes

Ulinoiso legislatūroje iš
keltas naujas bilius taksuo
ti cigaretes. Bilius taip pa
rašytas, kad jis nebūtų 
priešingas konstitucijai.

Taksai už maistą
Illinois legislatūrai įteik

tas bilius, kad pradėjus lie
pos 1 d. panaikinti taksus 
už perkamus valguomuosius 
produktus.

girtuokliams
Iškeliamas sumanymas 11- 

linoise įsteigti specialines in
stitucijas alkoholikų išlaiky
mui, slaugymui ir gydymui. 

,Tuo keliu būtų galima žy
miai sumažinti tarp alkoho-

Safety teisme pripažinta ,ikų mirtingumą 
kalta Miss Marie Cowdrey, j
28 m. amž. Ji būdama gir-1 ----------------------

Girta važiavusi, 
nuteisia

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!

( Pirmas iižtcpinuks mm stebėtinu 
Į ŽEMO—<laku.no išrastas—tuojau 
; sustabdo nepakenčiami) niežėjimą 
Kai vos Ir tuojau pradeda suglji- 
mi) jautrios odos. Steltėtlnai sek- 
miiuras per virš 30 meti)! (<iaima-

I | mas visose vals-

'■±2;________ „ŽEMOk •

KAIRO. — Sollum* apylin
kėje dvi priešo kolonos, pa
laikomos didelio tankų skai 
čiaus buvo perėjusios seną, 
bet skubiai pasitraukė.

PLATINKI T b “BEAUGĄ”

lei Insurance Reik,

PASKOLA
ČIA G Arsi 
grrclt, leng
vais Išmo
kėjimais —

NUO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAIj 8887 
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS «1 000,000.00 
VITO r ’ ’

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETKAS 
vn,eisis. 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1820 
Home Office: Nevvark, H. J. 

RFSTnENr-T.lA •
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Austin 1175
KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SI RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ 

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

«
*

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, IHinois

____ Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

vęs žymus Vyčių Baltimore, 
Md., kuopos narys. Jo bro
lis, taip pat dr. Jonas Buch
ness, karo metu buvo L. Vy
čių centro pirm. Yra USA 
karininkas ir lietuvių legi- 
jono kapitonas.

X Norkevičių, žinomų Gar 
field Park apylinkės gyven
tojų, duktė Stefanija gegu
žės 11 d. ištekėjo už William 
George Lucas. šliūbas buvo 
Šv. Antano (Cicero) bažny
čioj, o šaunios vestuvės Com 
munity Hali. Prieš mėnesį 
ištekėjo Ladygų duktė.

X Petrui Kundrotui ir 
Stulgaitei iš So. Chicago bir
želio 7 d., Šv. Juozapo baž
nyčioj suskambės vestuvių 
varpai. Jaunųjų tėvai yra 
pavyzdingi Šv. Juozapo pa
rap. parapijonai. Vestuvės 
būsią tikrai šaunios.

X Dr. Kvvinn, kuris šiuo 
metu tarnauja USA kariuo
menėj gydytoju ir sykiu su 

| žmona gyvena Texas vai., 
susilaukė sūnaus. Dr. Wins- 
kūnas su žmona, tuo metu 
nuvykę aplankyti savo kole
gas, buvo jauno Kwinn krikš 
tatėvai.

X Sriubų augintinei Van
dai Vanagaitei, dabar Mrs. 
Fuchs, Šv. Marijos ligoninėj 
padaryta sunki operacija. 
Kol kas lankytojų neleidžia
ma. Vyras ir augintojai la
bai susirūpinę. Prieš ištekė
siant Vanagaitė daug dar
bavosi parapijos chore, raš
tininkavo Labdarių Sąjun
gai ir veikė Sodalicijoj.

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij< 

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

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

gaisrą;
6. Greitai ir lengvai įtaisomi 

Apskaičiavimas Dykail

n

MONFt* DOCK WOpL
Co«k»oaM
Ftasou į b saatino Boasm
COKTVTI BoaVM

Strrito* 30im m GtiK Fi
Ha»o Vto 4Sim Cwc Ft
foma m Urnas

Hsaw Būtiems 
Mammvv. Concamtvc Parttptaune F.H.A. Pankollntmiia 

ar Umokėjlmua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem; 
dengimo medžiagą. *

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605
WarehonM: 9401 Bo. Stony Ialand Ava. Ut

laku.no

