
t

D R A TT O A S
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois 

Telefonas Canal 8010-8011.

Vienintelis tautines Ir tikybines minties 
lietuvių dlenrafitia pasaulyje.

No. 122

TARP PAVERGTŲJŲ 
NESIGIRDI LIETUVIŲ

Jau kelintas kartas mato
me platinamas gražias foto
grafines nuotraukas iškar
pų tų pasaulio laikraščių, 
kurie ką nors rašė apie pa
vergtas tautas. Graži propo- 
ganda, kuri garsina jų var
dą ir supažindina su jų kan
čiomis. Šia propoganda jau 
naudojasi Olandija, Belgija, 
Prancūziją, Norvegija, Len
kija, Čekoslovakija. Gaila, 
bet Lietuvos vardo tarp jų 
nematyti.

Mes nekartą esame juokę
si iš lenkų netvarkos, neor- 
ganizuotumo. Ir ne be pa
grindo. Tačiau dabar dauge
lis su liūdesiu turime stebė
ti, kaip tie lenkai mus pra
lenkia savo kovose dėl lais
vės. Jie jau seniai turi infor
macijų biurą. Pereitą 3ekma 
dienį (geg. 18) jie Čikagoje 
turėjo savo demonstraciją — 
eiseną gatvėje. Ir tas — pro 
pogandą už tėvų žemę. Mes 
to dar nepadarėme. Argi 
lenkai mus aplenktų kovose 
dėl laisvės? Nuo mūsų orga
nizuotumo ir veiklumo gali 
pareiti ir tas, kokias ribas 
turės busimoji Lietuva. Ar 
gi mūsų kovos dėl Vilniaus 
buvo tik deklamacija, kad 
dabar, kai reikia darbo šie-
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Istorine Kova Atlante
Kovose Kretoje 
dalyvauja anglų 
oro laivynas

KAIRO, gegužės 25 d. — 
Šiandie Kretos kovose vėl pa 
sirodė Anglijos tolimojo skri 
dimo bombanešiai ir kovos 
orlaiviai, kurie veda aršią 
kovą su Vokietijos aviacija 
ir kasdien naujai pristato 
mais parašiutininkais.

Kokios bus tų kovų išda
vos šiandie dar neaišku, bet 
neoficialieji pranešimai duo
da suprasti, jog anglų avia
cijos pasirodymas labai sus
tiprinęs anglų pozicijas.

Svarbiausios kovos tebe
vyksta Malemi aerodromo 
apylinkėse, kur vokiečiai Į 

stengiasi gauti bazę, kad ga
lėtų išlaipinti stipresnes pa
jėgas.
Veikia iš bazių Egipte

Dauguma anglų bombane- 
šių ir kovos orlaivių į Kre
tos kovas skrenda iš Egipto 
aerodromo ir Cypro salos.

Tačiau angių ir graikų pa
dėtis Kretoje tebėra labai 
rimta, nes vokiečiai iš neto
limų Graikijos bazių be jo-

Anglijos laivynas kovose.

("Draugas" Acme te.enhoto)

Britų lėktuvnešis Eagle (centre) ir kiti karo laivai, kurie sėkmingai gina Kretos 
salą nuo vokiečių puolimo.

Pasaulyj

VATIKANO MIESTAS. — 
Sąryšyj su enciklikos “Re
rum Novarum’* 50 metų su
kaktim Popiežius Pijus XII 
birželio 1 dieną pasakys per 
radio kalbą.

kiant atgauti laisvę visai pla ki° perstojo siunčia gauses- 
čiai Lietuvos teritorijai, mes n^us Parašutininkų burius.
tiek mažai aktyvūs?!

LAIŠKAS Iš NACIŲ 
STOVYKLOS
“News Bulletin cn Eastern 

European Affairs” skelbia 
slaptai gautą laišką septy
niolikos metų mergaitės, ku
ri iš vieno Lenkijos miesto 
buvo nugabentą į vokiečių 
karių stovyklą. Be kito ko, 
ji rašo: “Mes, čia esančios 
lenkės mergaitės esame skir 
tos vokiečių karių pasisma
ginimui... Visos mes jau ser
game. Nepraeina nakties, 
kad kuri iš mūsų nebūtų su
šaudytą... Aš pati labai ser
gu ir nebegaliu paeiti. Su
die, mano miela motute, dau
giau Tavęs aš nebematy
siu”.

Argi ir dvidešimtame šimt 
metyje gali egzistuoti ver
gija iš kurios niekas ir nie
kad neišvaduotų!...

Šiuo laiku vokiečiai ge
riausiai įsistiprinę Maiemi 
aerodromo apylinkėse, kur 
šeštadienį anglų aviacija su 
naikino 14 didžiųjų nacių 
transportinių orlaivių.

Laiko klausimas
BERLYNAS, gegužės 25 d. 

— Vokietijos karo vadovy
bės pirmasis komunikatas 
pareiškia, jog vokiečiai kas
kart Kretoje laimi daugiau. 
Vakarinė Kretos dalis esan
ti vokiečių rankose.

Vokietijos aviacija nuviju 
si Anglijos laivyną nuo Kre 
tos ir daug laivų nuskandin
ta.

Kretos okupacija, pasak 
vokiečių, bėra tik laiko klau
simas.

JERUZALE. — čia užda
ryta generalinis Prancūzi - 
jos konsulatas ir pranešama, 
jog generaliniam konsuliui 
įsakyta išsikraustyti.

HONGKONGAS. — Chun- 
gtiago kalnų apylinkėse įvy
kusiose kovose kiniečiai per 
paskutiniąsias dvi savaites 
sunaikinę 40,000 Japonijos 
kariuomenės.

JERUZALE. — Stebėto
jai pareiškia, jog labai gali
ma, kad dėl maisto trukumo 
Sirijoje ir Lebane gali kilti 
revoliucija.

DUBLINAS. — Airijos mi 
nkteris pirmininkas De Va
lerą pareiškė, jog paskelbus 
kariuomenėn šaukimą šiau
rinėj Airijoj padidėtų karo 
pavojus neutraliai Airijai.

Kesinos prieš italų 
karalių Albanijoje -

ROMA, gegužės 25 d. — 
Fašistų autoritetingi sluogs
niai pranešė, jog vienas 
graikas “poetinio pamiši
mo” metu paleido keletą šū
vių į automobilių, kuriuo va
žiavo Italijos karalius Vikto
ras Emanuelis.

Šis įvykis įvyko, karaliui 
vykstant su Albanijos prem
jeru Verlaci savo vizito Al
banijoj metu.

Oficialus pranešimas, sa
ko, jog buvo kesintasi prieš 
Verlaci, kuris yra Albanijos 
premjeru nuo Italų okupaci
jos 1939 metais.

Pranešimai iš Albanijos 
sostinės Tiranos sako, jog 
incidentas įvykęs sąryšyj su 
asmeniu nepasitenkinimu 
Albanijos vyriausybe.

Įspėja neskelbti 
aliejaus embargo

Amerikoj

Naciai nuskandino didžiausį 
Anglijos karo laivą

Manoma, jog su laivu žuvo 1,300 
anglų jurininkų

LONDONAS, gegužės 25 d | 
— Vakar šiauriniam Atlan
te, kur nors tarp Islandijos 
ir Grenlandijos, Vokietijos 
naujasis karo laivas Bis-

glijos 42,100 tonų kruzerį 
Hood.

Anglijos admiralitetas, 
pranešdamas apie šį įvykį, 
pažymi, jog vokiečiai patai-

marek susprogdino didžiau- kę į laivo amunicijos sande- 
sįjį pasaulyj karo laivą, An- liūs jog manoma, kad žuvo 

m daugiau negu 1,300 jūrinin
kų.
Bismarckas nepaliestas 

Vokietijos karo vadovybė,
kuri pirmiausia pranešė apie 
kruzerio sunaikinimą, parei
škia, jog kovos įvykę netoli 
Islandijos ir jog Vokietijos 
karo laivai iš kovų išėję be- 

tebetąsia
savo veiksmus Atlante. Vo
kiečių laivyno daliniui vado
vavęs laivyno admirolas 
Guenther Luetjens.

Grenlandiją ir Islandiją 
skiria 250 mylių Danijos są 
siauris. Iš pranešimų atro
do, jog kova įvyko kur nors 
netoli sąsiaurio.
Vejasi vokiečius

Trumpas anglų komunika-

Naciai sulaikys 
katalikų spaudą

NAUJOJI BAUDŽIAVA
Ilgą laiką lietuvis nešė 

baudžiavos jungą ponų dva
re. Net žiaurus caras tą prie 
spaudą rado reikalinga nu 
imti. Iškovojęs laisvę lietu
vis džiaugėsi esąs sau žmo
gus, dygo naujos savos lie
tuviškos sodybos 
tuvos liaudis savu 
neatskiriamai susijungė su 
jų dirbtais savais sklypais.

BERLYNAS. — Karo va
dovybė praneša, jog orlaivių 
kovose Anglijoje žuvo vie
nas geriausių Vokietijos avi- 

Ulrichas

Okupantai iš karto dūmė 
akis neva dalindami biednuo- 
menei žemę, bet dabar atsis
kleidė jų tikrieji planai — ato rių pulk. gen.
sunaikinę lietuvius stiprės- Grauert. 
nius ūkininkus, bolševikai ne 
beduoda laisvai įsikurti bied 
nuomonei naujuose ūkeliuo- klausiusios žemės 
se, o “laisvu noru” organi
zuoja kolektyvinius ūkius, 
kolchozus. Tai bus nauja 
baudžiavos rūšis, kur val- 

ir Lie- j džios žinioj esančiame ūkyje 
prakaitu komisarų verčiamas turės

parduoti,
nei mainyti, nei nuo tos bau 
džiavos pabėgti, nei išsipirk
ti. Net okupantų gerbėjai 
Amerikoje nesidrovi rekla
muoti tą naują kolchozinę 
baudžiavą. Kada gi, Viešpa-

nustatytas tie, lietuvis numes šį jungą 
vėl, likdamas sau žmogumi.

lietuvis išdirbti 
normas, negalės nei jam pri

NASHVILLE, Tenn. — Iš 
aerodromo išskrido penkias
dešimt keturi Amerikos bom 
banešiai Anglijai. Fotogra
fams buvo draudžiama foto
grafuoti.

NEW YORKAS. — CIO 
kreipėsi į visas afilijuotas 
unijas, kad nuo kiekvieno sa 
vo nario pasiųstų po 1 cen
tą gynimui Harry Bridges, 
prieš kurį pradėta deportaci 
jos procedūra.

TOKIJO, gegužės 25 d. — 
Užsienio ministerijos kontro
liuojamas laikraštis Times 
Advertiser pareišikia, jog 
“bet kuri valstybė pareikštų 
nepasitenkinimą”, jei jos 
aliejaus šaltiniai būtų sulai
kyti.

“Aliejaus klausimas ne tik 
su karu surištas”, rašo lai
kraštis, nes petroliejaus pro 
dūktai yra “dalis mašineri
jos, naudojamos taikiam vy- 
stimuisi”.

Amerikos pastangos pas
kelbti aliejaus embargo Ja
ponijai galinčios būti spren
džiamasis faktorius Ameri
kos—Japonijos santykiams 
Ramiajam vandenyne.

šiuos pareiškimus laik’UP 
tis padarė sąryšyj su ivp 
S. A. Wei8 pasiūlymu k- 
gresui.

ROMA, gegužės 25 d. —
1 Vatikano sluogsniai pareiš- veik nepaliesti ir 
kia, jog paskelbti nauji kata 
Ūkiškosios spaudos suvaržy- 

' mai Vokietijoje dar labiau 
paaštrino santykius tarp 

i Šventojo Sosto ir Berlyno.
Pranešama, jog nežiūrint 

konkordato provizijų, kurio
mis garantuojama katalikiš
kosios spaudos laisvė, nau
jas Vokietijos ministerijos 
įsakas uždaro visus katalikų
periodinius leidinius, balete-. tag apie kovą gako. 
nius ir laikraščius nuo birže
lio pirmos dienos.

Iki šiol jau buvo uždaryta
keletas leidinių, bet naujuo
ju įsaku uždaroma visa ka
talikiškoji spauda.

ATLANTA, Ga. — Joscpli 
P. Kennedy, buvęs ambasa
dorius Anglijai pareiškė, jog,... , , , , .
Amerika neturi įstoti į karą * 1ChY "OŽIU
tik dėl to, “kad mes neken IVASHINGTONAS, gegužės 
čiame Hitlerio ir mylime 25 d. — Senatorius James M. 
Churchill”. Mead patarė valstybės sekre

_ toriui Cordell Hull, kad vy-

Ragina tartis su

MANHATTAN, KAS. — 
Kansas valstybės kolegijos 
graduantams atsargos maj. 
gen. James G. Harbord pa
reiškė, abejojąs, kad be Ame 
rikos įsikišimo Anglija išsi
laikytų šals metais.

NEW YORKAS. — Radio 
pranešimai sako, jog ištisas 
skvadornas “gerų modernių 
bombanešių” išskrido iš Siri
jos Palestinon pas anglus.

Sirijoj pritaria 
De Gaulle tikslams

riausybė pradėtų 
gus pasitarimus su Vichy 
vyriausybė dėl karo bazių 
Prancūzijos salose šiam pus
rutuly j.

“Jei šios pastangos pasi
rodytų nesėkmingos ir jei 
mūsų vyriausybės manymu, 
tai sudarytų pavojų šiam 
pusruteliui, (šios vietos) ne
atidėliojant turi būti užim
tos jėga”, rašo senatorius 
Mead sekretoriui Hull.
Senatoriaus manymu, Ame

rika turėtų gauti karo bazes 
apsaugai šiose Prancūzijos 
nuosavybėse — St. Pierre, 
Miąuelon, Martiniąue, Gua- 
daloupe, St. Bartholemew, 
Clipperton ir Guiana.

Už tai Amerika galėtų pa-KAIRO, gegužės 25 d. —
Patikimi šaltiniai praneša, sįūiyti panaikinti dalį Pran

cūzijos skolos, suteikti nau
jų kreditų ir panašiai.

“Anksti šį rytą anglų lai
vyno dalinys susitiko vokie
čių laivyno pajėgas, įimant 
kovos laivą Bismarck, ne
toli Grenlandijos.

“Pradėta priešas atakuoti 
ir kovos metu nelaimingai 
pataikyta į H.M.S. Hood 
amunicijos sandėlius. Lai
vas, kuris turėjo iškėlęs vi 
ceadmirolo L. E. Holland ve 
liavą, susprogdintas.

“Bismarckui padaryta nuo 
stolių ir tebetęsiama priešo

draugiu-1 vijimasis. Bijomasi, jog iš 
H.M.S. Hood išsigelbėjusių 
bus mažai”.
Didžiausias laivas

Kovos kruzeris Hood bu
vo didžiausias pasaulyj tos 
rūšies laivas. Jam panašių 
Anglijos laivynas turėjo iš 
viso tris.

Kruzerio pastatymas kai
navo daugiau negu $30,000,- 
000 ir 1929-30 metais jis bu
vo perremontuotas.

Anglų sluogsniai įsitikinę, 
jog vokiečių laivai pasiųsti 
tiesioginei perkybinių laivų 
naikinimo misijai. Autorite
tingi anglai pareiškia, jog 
šiuo metu vokiečių laivai 
veikia netoli Amerikos kran
tų.

jog vokiečiai pareikalavę iš 
, prancūzų, kad per Siriją bū
tų perleista nacių kariuome
nė Irakan, bet prancūzai 
griežtai atsisakę.

Tuo tarpu Sirijos prancū
zų kariuomenės tarpe nuo 75 
iki 90 nuošimčių karininkų 
ir kareivių esą linkę “lais
vųjų prancūzų” pusėn.

ORAS
Dalinai debesuota Ir 

čiau. Pietų včjai.
Saulė teka 5:21 vai., saulė 

leidžias 8:12 vai.

Irako vyriausybė 
atidarė tvenkinius

KAIRO, gegužės 25 d. — 
Norėdami sulaikyti anglų 
žygius Bagdado linkui, ira- 

šil-i kiečiai atidarė patvinusio 
Eufrato tvenkinius. Tačiau 
jie patys pakliuvę potvynio 
apylinkėsna.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
350 Sodaliečių Konferencijoj

Demonstracijos, giesmės Marijos garbei 
sutraukė tūkstančius tikinčiųjų. - Paskaitos, 
rezoliucijos užgrūdino sodalietės atsparai 
prieš nedoru spaudu, demoralizuojančias 
kino filmas ir k. blogumus.

New Philadelphia, Pa. — liečiu aukos savo maldas, ge
Šv. Jėzaus Širdies parapijos rus darbus Jo intencija, 
svetainėje ir bažnyčioje sek- 3. Tautybės klausimu. Ka 
madienį, gegužės 18 d., po dangi mūsų brangioji Lietu- 
pietų 350 lietuvaičių soaa- va Sov. Rusijos išniekinta, 
liečiu iš 10 parapijų Schuyl- sudraskyta. sumindžiota; 
kili apskrity suvažiavo į me- kadangi kunigai, seserys, ti- 
tinę konferenciją. Suvirš! kintieji žudomi už tikėjimą, 
1000 motinų, svečių iš apy- visi mūsų broliai ir seserys 
linkės miestų irgi suvažia/ tampa Stalino vergais, nu- 
vo pamatyti Šv. Panos Ma

sodaliečių, nori padėkoti dva Nupiauta ir numesta šaka 
sios vadui, kun. J. Gaudins- arba lapas taip pat nemirš- 
kui, visiems dalyvavusiems ta, o net ir pakabintas ant 
kunigams, seserims ir suva-| siūlo, staiga išleidžia kitus 
žiavusicms sodalietėms. , lapelius ir sudaro naują au-

Apskrities raštininkė Sa^-

,— Jamaikos saloje auga Tik gilus praeities istori- 
augalas, kuris tenykščių jos pažinimas gali tinkamai 

' “Gyvybės Augalu” vadina- nušviesti, ar katalikų tiko 
mas. Taip jis vadinamas to- j imas yra kultūros slopin- 
dėl, kad nuplovus vieną ša-; tojas, ar priešingai.

i ką ar lapą, tuojau jis užau
gina kitą. PLATINKITE DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

rijos apvainikavimą lauke.
Koks tai buvo netikėtinu

mas katalikams ir nekatali- 
kams Nevv Philadelphia. Ko
kį įspūdį sodalietės paliko 
gyventojams tos apylinkės.

Vaizdas iš Schuylkill apskrities sodaliečių konferencijos Nevv Philadelphia, Pa. šešių 
metų Marytė Lescevičiūtė (Lescavage) “Gegužės Karalienė” prie Dievo Motinos sta- 

tarta visame dėtis prie gel- tūlos apvainikavimo iškilmėse. Kairėje vainiko nešėja Teresėlė Elenauskas. Karalienės 
bėjimo ir nepriklausomybės, palydovės užpakaly jaunutės Genis ir Tauras. (Nuotrauka “Republican”).
kraštui atgavimo; melsti

Bes. 6958 So. Talman Ave.
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMiock 4848

i OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 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 Ave.
Telefonas REPablic 7868

Procesija iš svetainės į Šv.l ^an®1

Marijos, kad Lietuva nepra
žūtų.

4. Nepadorių knygų, žur
nalų, teatrų klausimu. Ka

nepadorios knygos,
žurnalai pilni purvo, teatrai

tės iš Vila Juozapo Marijos, šv. Jurgio parap., Shenan 
Nevv Tovvn, Pa., veikalu doah, Pa.
“Kodėl Marija?” baigė prog-! Po pamaldų visos sodalie-
ram^' tės susirinko mokyklos sve-

Procesijoje, nuo svetainės tainėn, kur rado stalus ap-
į Šv. Panos Marijos švento
rių, dalyvavo 350 sodaliečių, 
baltose sukniose, kunigų, se
serų kazimieriečių, seserų

dėtus skaniu valgiu, gražiai 
papuoštus Marijos spalva. 
Ištikrųjų, suvažiavusios so
dalietės buvo tinkamai ir

Panos Maruos šventorių, , , . ,
v. , • ,. rodo nepadorius paveikslus,350 sodaliečių baltais velio-. ... , .. ., , . „ katalikų tikėjimui gręsianais, giedant Sv. Paneles . , ..... pavojus, sodalietės nutarėgiesmę, džiugino nevienam .

x- j- »-- - * • i * i i • neskaityti ir nepirkti nepa-širdp Žiūrint j katalikių mer- 17 v , , - i
ginų būrį, susirinkusį prie ^lų r”‘ų; ytl ™uS Nukryžiuoto lydimos. Sodaliečlų konferencljoje
Dievo Motinos stovylos .r P pareiškimas. Mari>’ “P ‘“'dalyvavo sekantieji dvasios
giesmėmis reiškiant Ja,, sa-. Sch lkm kr?Ues 3odalie , Jos vaikai, visos glaudes.. vadaj; Run R Klevin8ka8, 
vo meilę, ne vienai motinai .... / .„. * J Apvainikavus Maruos stovy-' j žukevičiu8_ kun. R.

lą. giesmės Marijai galingai o.Donnc„ kun j 
skambėjo lauke. Kaip ma- kun y Ve-j8 kun j Je8ke. 
lonu buvo žiūrėti į tūkstan-

pranciškiečių ir seserų Jė- sočiai pavaišintos.

Graži, įspūdinga sodalie 
čių diena praėjo, bet atmi
nimas ilgai pasiliks jų šir
dyse. Nes tai buvo jų pirma 
konferencija. Dabar tik rei
kia imtis darbo ir tuos nu
tarimus išpildyti; dirbti Baž 
nyčios naudai “ad Jesum per 
Maria”.

Schuylkill apskrities so
daliečių valdyba, vardu visų

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Narni, 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

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANai 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakar*

riedėjo ašaros. Marijos dūk- cn* suvaziavimas 
ros gieda savo vadovės gies-1reiškia Padėkos kun' J- Gau’ 
mes: “Skaisčiausioji”, “Šioj dinskui už malomJ P™“- 
dienoj”, “Sveika Marija”. ma: dvasios vadui kun- K- 
Toks pamaldumas sužavėjo Rakausku, už jo darbą ir 

rūpestį suvažiavimą prireng-

čius žmonių, susirinkusių 
prie Marijos, iš kurių širdžių 
veržės meilės giesmė.laikraščių raporterius ir fo-

tografus. Jeigu kada buvo ti; visiems dvasias vadams’
New Philadelphia toks pa- i seserims iš įvairių vienuo- .................
reiškimas meilės Dievo Mo-! gavimą; vi-! bažnyctą. Gėlėmis _ išpuošta
tinai, tai gegužės 18 d. ' siems kalbėtojams už pas bažnyčia labai gražiai atro- 

kaitas; Šv. Jėzaus Širdies de. Po giesmių, visos soda- 
Į konferenciją plaukte parapijos sodalietėms ir vie- lietęs giedojo litaniją. Tėvas 

plaukė autobusai, automobi-; įos seserims kazimierietėms Gabrielis, pasionistas, iš

vidus, kun. J. Gaudinsitas, 
tėvas Gabrielis, C.P., kun. 
K. Rakauskas.

Po to procesija nuėjo į ii
Litten to

Glasses - Akiniai LIETUVIAI DAKTARAI

liai. 2:30 vai. po pietų kun. 
K. Rakauskas, sodaliečių 
apskrities dvasios vadas, a- 
tidarė konferenciją malda. 
Vietos kun. J. Gaudinskas 
sveikino suvažiavusius sve
čius. Kun. R. O’Donnell, kle
bonas Šv. Marijos parapijos, 
Branchdale, Pa., kalbėjo a- 
pie Sodalicijos tikslą ir Ma
riją, kaipo Globėją. Vietinė 
sodalietė, Edith Schlack, 
skaitė paskaitą tema “So
daliečių naminis gyvenimas”. 
Kun. D. Lord, S.J., per plokš
telę džiugino sodalietės. Se
suo M. Ignatius, Vila Juo-

^.zapo Marijos, mokyklos vir
šininkė, iš New Town, Pa., 
skaitė paskaitą tema “Soda
liečių vieningumas”. Dr. Ma
rė Romeika, viena profesijo- 
nalių iš Shenandoah, Pa., pa
sižymėjo savo paskaita.

Baigiant konferenciją, so 
dalietės priėmė šias rezoliu 
cijas: 1. Taikos klausimu. 
Kuomet karas gręsia visam 
pasauliui savo žiaurumu, 
kraujo liejimu, tikybos nai
kinimu, sodalietės nutarė 
nuolat melstis už pasaulio 
taiką.

2. Pasiųsti kablegramą šv. 
Tėvui. Sodalietės jaučia, ko
kią sunkią naštą šv. Tėvas 
dabar neša. Kablegramoj pa 
žymėt, kad suvirš 350 soda-

už prirengimą, malonų pa
tarnavimą ir vaišingumą.

Baigus konferenciją, vie
tos sodalietės suruošė prog
ramą ypatingą tai dienai. 
Visos giedojo “Immacuia- 
ta”; “Sveika Marija gelbėk 
mus nuo karo”; Mildred Zer- 
dy pašoko; o po to sodalie-

VVilkes-Barre, Pa., pasakė 
turtingą pamokslą. Po to 
kun. K. Klevinskas, klebonas 
Šv. Pranciškaus parapijos, 
Minersville, Pa., suteikė pa
laiminimą, asistuojant kun. 
V. Vėžiui, vikarui Šv. Juo
zapo parap., Mahanoy City, 
ir kun. J. Degučiui, vikarui

PALANDECH’S 
f UGOSLAV-AMERIGAH 

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

STATION WHlPt
1480 kllocyclea 

(Tint Station on Your Dial) 

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
k

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANai 8010

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 
Jevvlery, 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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pepiet,
]^1 įr 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

ARIĮ, GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Budriko Radio Programos:
WCFL — 100 K. — Sekmadie

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

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

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

Ofiso UL OANal 8846 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečladlenlala pagal autartj. 
Bei. Tel.: HKMtocfc 8160

Tfti. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HE.Mbx.-k 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal antartj-

Ofiao TaL: Rezid. TaL:
VlRginia 1886 PROapect 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

Suvirš 20 metų praktikavimo akly 
taisymo Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
ir tollregystę;
palengvins aklų (tempimų, prafiallns 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir aklų 
karsti.

MODERNIAU IAISI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Specialfi atyda atkreipiama J vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikta 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutart).

4712 So. Ashland Ave.
Tel. Y ARDS 1873

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami 
llekzamlnuotl Jaa modernifiklausta 
metodą, kurią regBIlmo mokslas 

gali sutelkti.
89 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų (tempimą.

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

OITOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Teiefonaa CANAL 0528 — Ghleaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. lkl t.30 p. m. 

Treč. lr **At: 9:00 a. m. lkl 
7:10 p. m.

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. 50th 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 sutartį.
Ofiao telefonas PROspeet 6787

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

AntradieniaLs, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
__________ Šeštadieniais.___________

* OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

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

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

Sekmad. nud 10 iki 12 vai. ryto.

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

TaL YARda 0994 
Res. teL PLAza 8200

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybes karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
ves verta tauta.

Gen. Skorupakia



Pirmadienis, geg. 26, 1941 DRAUOAli
n

MOTINA

AUKLĖTOJA Mūsų

TIESUMAS
Svarbu atsiminti vieną 

svarbią taisyklę: reikia vai
kui tikėti. Nedarykite, kaip 
tie tėvai, kurie vaikui ką sa-

Parodykite jam, kad į tą 
melą žiūrite, kaip j apsiriki
mą, nejučiomis išsprukusį 
jam iš lūpų, ir kad tvirtai 
tikitės to daugiau nebūsiant. 
Neminėkite taip pat jam to

Moterys

IŠTVERK, MOTUTE
kant, tuojau spirgina jam melo; jei jis gailis tai pa
lakia: “meluoji!” Jei nuolat 
įtarinėjat jį meluojant ir ne
pasitikite juo, tai jis ir bus 
melagis. Rodant jam nepa
sitikėjimą, žeminate vaiką, 
o žmogus žeminamas, daž
niausiai žemyn Ir puola. Pa
sitikėjimas aukština, žadi
na vaiko savigarbą, kuri 
saugoja jį nuo melavimo. 
Jam gėda meluoti, jei juo 
taip pasitikima, jam tas pa
sitikėjimas tinka ir jis 
stengsis jo nenustoti. Reikia 
taip elgtis, tartum mums nė 
į galvą neateina, kad jis ga
li pameluoti, nes tai jam 
negalimas daiktas elgtis 
taip negražiai. Atsitinka, 
kad vaikas būdamas moky
kloje, meluoja visiems moky 
tojams, bet vienam — ge

daręs ir prižada pasitaisyti, 
tegu tas melas būna lyg ne
buvęs.

Be viso to, reikia dar vie
no dalyko, reikia žadinti 
vaike norą būti teisingam. 
Reikia įkvėpti jam meilės 
tiesai ir pasibiaurėjimo me
lui. Padaryti tai tegalima 
kalbant į vaiko protą ir šir-

Mirusiųjų naktis.... , Rasit, kur kauleliais sve- j sau dūšelė, prie savųjų, čia
Ant katafalko juodas gra-! timoje šalyje baltuoja, nė iki laiko likusių....

bas, žvakės mirga, bažnyčia žemele neapdengtas, rasit, 
ūžia, girdėti graudulingų vandenų gilmėse paskendo, 
pamaldų verksmas; ne iš — kas pasakys motutei so- 
vienos krūtinės dejavimas dietei? Viena jos širdis ir 
eina tenai, kur tie širdžiai Dievas jos skausmą težino..
brangūs nuėjo.... Tai no 
paprasta pamaldai.. Šiokį 
vakarą kiekviena širdis 
smarkiau plaka, kiekvieno 
akįs ašaromis pasrūva, su-

dį. Ypač stengkitės sužadin- silaikiusios ant to juodo 
ti vaiko drąsą ir savigarbą 
— nes tuodu jausmu dau-
giausia padeda kovoti su
melu. Įkvėpkite vaikui įsiti- . , ,
. . . , , , . , .. ,cių pasibaigia tokiu grabu!kinimą, kad meluoja bailys,
o drąsuolis visuomet. sako 
tiesą. Gėda meluoti. Kas sa
ve gerbia, tas nemeluoja.

, Kartais melo priežastis

ram auklėtojui — kurs mo- kas meluoja norėdamas ką
ka su juo apsieiti ir paro
do jam pasitikėjimą, jis sa
ko tiesą. Mat, čia jo paties 
garbė neleidžia pasirodyti 
tam mokytojui blogesniam, 
negu tas mano. žinoma, tas 
pasitikėjimas turi būti iš
mintingas. Jei motina vis ti
ki vaiku, nors jis nuolat me-

Ji ne ponia, nemoka pa
rašyti gromatėlės; ir jos 
sūnus, artojėlis berniokas, 
ne raštininkas, tai ir žuvo 
be žinelės plačiame sviete..

Mąsto vargšė motutė ir 
grabo.... J poterėlius kalba, ir už tuos

Kiek tad ir šiame gyve- 'jos ranka žemele apgaub-
nime prakilnių, gražių val

Po mišparų išėjo iš baž
nyčios senelė, sukuprinta 
amžiaus slėgio, išėjo vargšė 
užsiverkusi, veltui šluosto 
ašaras, tas nušluosto ir vėl

yra gera, pavyzdžiui jei vai- | kitos bįra į stingstančią že

išgelbėti nuo bausmės, čia 
tereikia paaiškinti, kad blo
gas darbas visuomet yra 
blogas, kad ir su geru tik
slu daromas. Jei jis nori 
gelbėti kitą, tegu suranda 
kitą kelią. Reikia čia taip 
pat pasakyti, kad tas jo gel
bėjimas gali būti klaidin-

melę, bįra per raukšlėtą vei
dą senelės, vargšės motu
tės.

tus, ir už tuos jūros gilmėje 
žuvusius, ir už tuos, kurių 
niekieno malda nelydi....

— Mąsto senelė ir iš krū
tinės gilmės dejuoja, ru
dens vėjas liūdnai taria 
griaudžiai traukdamas..

— Kodėl man Dievulis 
laimės nežadėjo, kodėl atė-

Ir šit senelės vargšės pra
eitu taku eina keletas šešė
lių, ir nuo sušalusios že
melės renka motutės ašarė
les.

Ir daug daug surinko, knt 
ra į savo miglotą rūbelį dė
jo, dedamos apsiverkė: bė
dina mūsų motutė!

Ir nuleido liūdnosios dū
šelės prie sopulingosios Mo
tinos maldavimą: — Leisk 
Švenčiausioji mūsų motutę 
palinksminti: Rojaus giesmę 
nuėjus pas ją pagiedoti.

Atsivėrė dangus ir šit at
sklido angelų būrelis.

— Išklausytas jūsų pra- 
šynias, eikim prie jos. 

m.
Vėlus jau metas,

motutė, miega ir šypso

luoja, tai ji pasielgia nepro- £as> nes bausmė dažnai yra 
tingai. Ji turi budriai žiū
rėti ir klausyti, tučtuojau 
pastebėti kiekvieną melą ir

duoti nedavęs! Ne kaip se- 
Kur gi neverks, šiokį va- ĮnatvSje taip vįeną likęs, 

karą vienai taip sunku ke-, DievuIi kur esi? Dievuli 
liauti, tamsu, vėjas liūdnai
gaudžia po tuščius laukus, 
visur lyg laidotuvių gaidos 
girdėti. Verkia bėdina sene
lė, verkia motina....

Kaip jai ne verkus, ji ne 
vieną tokį grabą iš savo

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

žmogui kaip tik labai nau-
din£a' j trobelės palydėjo, ne vieną

Taigi dar sykį pakartoja- • apraudojo!.. Buvo miela 
ma: jei norite, kad vaikas šeimynėlė, ir ji, kaip kitos
nemeluotų, tai pirmiausia 
nemeluokite pačios, daugiau 
juo pasitikėkite ir stengkitės 
įkvėpti jam meilės tiesai, 
pasibiaurėjimo melui ir no
ro kalbėti visuomet tiesą.

svieto žmonos, buvo; staiga 
užėjo liga ir lyg šluote nu
šlavė visus, ji paliko viena, 
suvargusi senelė, beklajo 
janti po šią ašarų pakalnę, 
lyg dūšelė klajūnė po liek
nas .... '

nesiduoti apgaudinėjama.
Anot vieno auklėtojo, ji tu- 

* ri budėti daugiau, kaip an
gelas sargas, daugiau kaip 
policininkas. Pavyzdžiui, vai 
kas sako pametęs pinigus, 
beeidamas pirkti ko moti
nos liepiamas. Niekad nerei-
kia tuojau įtarti, kad tai I Moteris, kuri pašvenčia
gal netiesa, bet paklauskite, vie"ą dieln* per savaitę pr0 
, . x sydama baltinius, bekilnoda-
kaip tai atsitiko. Is vaiko , ,r ma prosą per metus pakelia
pasakojimo galėsite numa- net iki 5 000 svarų 
nyti ar jis meluoja ar ne.

Jei vaikas pamelavo, ne
vadinkite jį tuojau melagiu.

Tėvams nėr brangesni'' 
daikto, kaip vaikai. *

D A C 1/ I C — narnama statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilU
TAI IDVI/ITC mQsų lstal^°ie- JQs"l tade,lai rūpes-I nUl I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

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

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

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

Šalti Barščiai.

Užvirinti ir ataušinti apie 
dvi kvortas vandens. Paruoš 
ti šias daržoves: Atvirinti 
apie vieną puoduką rugšty- 

j nių arba burokų lapų su ko- 
1 teliais. Smulkiai supiaustyti 
du nuluptus agurkus, su
piaustyti apie 10 svogūnų 
laiškų, ir smulkiai sukapoti 
truputį krapų. Išvirti tris 
kiaušinius, kuriuos ataušus i 
reikia smulkiai sukapoti. Jei Į 
norima kad barščių spalva 
būtų gražesnė, galima su
piaustyti keletą virtų buro
kėlių.

Į bliūdą įpilti atšaldytą 
vandenį, apie du puodelius 
rūgščios grietinės, galima 
vartoti ir rūgusį pieną gerai 
išplaktą. Bet rūgusio pieno 
reiktų vartoti apie keturius 
puodukus. Sudėti visas virš-
minėtas daržoves, pridėti šis patiekalas turi gana 
druskos sulig skonio, ir antĮ daug baltyminių medžiagų.

galo smulkiai kapotus kiau
šinius.

Prie barščių labai tinka 
virtos bulvės, ant kurių ga
lima užpilti smulkiai sup.'au 
stytų lašinių juos paspirgi
nus su svogūnais.

Aviena užkepta su 
kiaušiniais.

Norint paįvairinti virtos 
avienos patiekimą valgiu:, 
galima taip padaryti. Išvir
tos mėsos gabalą supiausty
ti nedideliais gabalėliais, 
sudėti į emaliuotą dubinėlį, 
užbarstyti truputį druskos, 
pipirais, ir aplieti keliais su
plaktais kiaušiniais. Pakep
ti apie 15 ar 20 minučių ne- 
perkarštame pečiuje. Paduo 
dama su tuo pačiu indu, gu
riame kepė.

Prie šio patiekalo būtinai 
reikia duoti daržovių, nes

gi, kad ne tavo ašaros, mo
tute.

Ir nubučiavo ir numylavo 
vargšę, motutę ir tarė: — — Mūsų žemėje bėgyje

miega jau metas mums grįžti, iš-, vienos valandos daug kas

tik motutei senelei nudžiū
vo ašaras... Lazdynų Pelėda.

mė viską? Verčiau būtų nei gražų sapną tur-būt sapnuo
ja senelė, jos veidas prašvi-

tverk, motute, savo kelionė
je, ji akies mirksnis, sulygi-

atsitinka. Jau apskaičiuota, 
jog gimsta 5,400, miršta 4,~

ar esi
Ir klajoja senelė iSnlaivi

jusiomis, ašarotomis aki
mis aukštybėse.... šia nak
tis laisva dūšelių naktis, o 
rasit----  rasit....

Mirga žvaigždelės, kaip 
visada, ir ašarų pakalnėje 
liūdna, tamsu, kaip visada.. 

II.
žvaigždžių takeliu, lyg 

balto debesio miglota sruo
ga nutrukusi, plaukia že
myn dūšelių būrelis!., žen
gia žemyn, kur gavo išvys
ti dienos šviesą, kur pirmą-

Ir tas mažiausias, net ne- ją ašarą gyvenimas išspau-
žino senelė, kur dingo; išė
jo į kariuomenę, ir tiek ji 
bematė motutė.

dė, kur nutrūko gyvenimo 
siūlas....

Plaukia ir sklista katra

tęs ne šio pasaulio džiaug
smu ....

Mato savo sūnus.. pilna 
trobelė svečių — ne by ko
kių svečių....

Ir gaidą užtraukė, kokios 
čia niekas nemoka, kiti ne

nus su anuo gyvenimu, kur. 600, neskaitant karo aukų. 
nėra vargo, ligos sopulio, I Per tą trumpą laiką žemės
kur kiekvienos nuvargusios 
dūšelės laukia amžinas atil
sis.

IV.
Aušta aušrelė, teka sau-

lužė, eina motutė į bažny- 
matytais Instrumentais gro- {ią jau aSaromis savo 
jo, o motutė klausosi, klau- takelio nelaiat0, eina Iink.
sosi, ir širdgėlos nebeliko: 
tokia graži, galinga buvo ta 
gaida.

— Iš kur jūs išmokote 
jos? — klausia vaikų motu
tė — sūneliai mieli artojė
liai!

— Tenai, matute, kur bai
gias gyvenimo kelionė, su
grįžta visos dūšios, ir tu į 
motute, ateisi, tik neverk, , 
mes nemirę; jūsų gyvenimas 
tai sapnas, mirtis — atbu- Į 
dimas; mes butum laimin-

sma, rimta; girdėta rojaus 
giesmė dar ausyse tebeskam
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kamuolio gyventojai suval
go 50 milijonų svarų daržo
vių ir 7 mil. svarų cukraus. 
Teismuose atliekama 198,000 
nuosprendžių mirčiai arba 
kalėjimui. Nuo tolimų žvaigž 
džių nukrinta ant žemės 
400,000 meteoritų.

Kitam gera nepadaręs ne-
ba. Ant kapinių visi verkia, Į lauk iš kito gera.

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui. LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodleea Arkivyskupas,

____________________ Apaštališkas Delegatas

Baltijos valstybių bendradarbiavimas
Šis klausimas visada buvo aktualus. Jis ir dabar yra 

aktualus, nors Baltijos valstybės šiandien yra okupuo
tos. Gal būt dar aktualesnis, nes jų žmonėms yra bū
tinai reikalinga sudaryti bendras kovos frontas prieš 
žiaurius okupantus. Amerikoj gyvenančių lietuvių, lat
vių ir estų bendradarbiavimas Baltijos valstybių išlais
vinimui yra labai ir labai reikalingas. Kad tą klau
simą dar labiau išriškinti, mes čia dedame Lietuvos 
ministro pirmininko A. Merkio straipsnį, įdėtą “Revue 
Baltiųue” 1940 m. vasario mėn.

“Baltijos valstybių bendradarbiavimo idėja Lietuvo
je yra senesnė už prisikėlusią nepriklausomą Lietuvos 
valstybę 1914-1918 metų karo pasėkoje. Šita idėja buvo 
grindžiama latvių ir lietuvių giminyste ir tradiciniais 
simpatijos ryšiais, kurie rišo lietuvių tautą su estų tau
ta. Ji buvo taip pat bazuojama vienoda tų trijų tautų 
apgyventų žemių geopolitine situacija ir bendru tų tau
tų laisvės troškimu. Tai liudija apie Baltijos tautų po
litinį pribrendimą ir jų aukštą kultūrinį laipsnį, kas, 
didele jėga, pasitvirtino Didžiojo karo metu.

Lietuvių, latvių ir estų bendradarbiavimas, kokį su
prato lietuvių tauta, privalėjo pasireikšti politinėje ir 
dar daugiau kultūrinėje srityje. Pabaltės valstybėms 
atgavus suverenitetą ir tuo pačiu laiku savo ekonominę 
nepriklausomybę, šitas bendradarbiavimas turėjo lygiai 
apimti ir ekonominę sritį.

Lietuvių tauta su atsidėjimu sekė kiekvieną draugin
gą Baltijos tautų politinės kovos etapą ir kiekvieną 
pažangos kultūrinėje srityje pasireiškimą. Ji, kartais, 
būtų norėjusi matyti kiek ankštesniais ryšiais susiri
šusius šių tautų atstovus rusų Dūmoje, štai kodėl, ji 
nudžiugo kai Didžiojo karo kanuolėms tebegaudžiant, 
pradėjo reikštis Baltijos tautų politinės laisvės aušra. 
Tačiaus, aišku, tegalima buvo svajoti apie realizavimą 
pilno Baltijos tautų bendradarbiavimo tiktai laimėjus 
Baltijos tautoms politinę laisvę ir sukūrus nepriklau
somas valstybes.

Kaip visos didžios idėjos, taip pat Baltijos tautų ben
dradarbiavimo idėja perėjo visą eilę etapų ir krizių. 
Ji sutiko visose trijose šalyse didelį skaičių ir entu
ziastų ir skeptikų. Vieni ir kiti suvėlino galutinį ben
dradarbiavimo idėjos triumfą. Antai, nevienas prisime
na, pradėta lansuoti ir propaguoti lietuvių-latvių res
publikų idėja, kuri bazuota bendrais abiejų tautų krau
jo ryšiais. Galvota taip pat apie visišką lietuvių ir lat
vių kalbos suliejimą, politinės federacijos sukūrimą, 
kuri pradžioje turėjo apimti tiktai Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, o vėliau vystantis apimti Suomiją ir tūkstantį 
kitų dalykų... Iš kitos pusės atsirado žmonių, dargi tarp 
labai įtakingų, kurie abejojo galimybe ir nauda iš anks
tesnio Pabaltės valstybių bendradarbiavimo. Jie buvo 
šalininkai visiškos tų šalių politinės izoliacijos arba 
buvo šalininkai suartėjimo su viena, kita Didžiąją Eu
ropos galybe. Bendradarbiavimo idėjos įgyvendinimas 
buvo sulėtintas klaidingai suprastomis tautinėmis am
bicijomis, kurios pradėjo tai vienur tai kitur pasireikš
ti, būtent, įtarinėjimais, tikybų skirtingumu ir skirtin
gomis kiekvienoje šalyje pasėkomis socialinėje san
tvarkoje ir politikoje po ilgo svetimųjų viešpatavimo.

Bendradarbiavimo idėja susidūrė su kitais, nemažės 
niais, sunkumais. Beveik nuo pat pradžios nepriklau
somybės atgavimo, Lietuva save skaitė karo stovyje 
su Lenkija^ pasisavinusia jos istorinę sostinę Vilnią.

DRAUGAS__________

Tokiomis aplinkybėmis lietuvių viešoji nuomonė buvo 
griežtai priešinga visokiam Pabaltės bendradarbiavimo 
idėjos išplėtimui, įtraukiant į tą bendradarbiavimą Len
kiją. Tuo tarpu Suomija vis daugiau linko į Skandina
vų valstybes ir susirišo su šiaurės bloku. Pagaliaus, 
Latvija ir Estija svyravo perdaug ankštai susirišti su 
Lietuva, kuri be Vilniaus konflikto turėjo sunkumų, 
taip vadinamų, Klaipėdos klausimu. Ženevoje, 1934 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. pasirašytas paktas, kuriuo forma
liai sukurta Pabaltės valstybių santarvė, pripažino šiuos 
klausimus privataus pobūdžio problemomis, kurios iš
skirtinos iš bendrų problemų interesuojančių visas tris 
valstybes.

Lietuvos viešoji nuomonė skaitė, kad be privačiųjų 
problemų, Pabaltės valstymų solidarumas nesąs pilnas. 
Nežiūrint to, ji sutiko su dideliu entuziazmu Pabaltės 
Santarvės sudarymą, jos viešą Ženevoje paskelbimą, 
periodines Pabaltės valstybių užsienių reikalų ministrų 
konferencijas, Pabaltės spaudos sąjungą ir visą eilę 
kitų Pabaltės solidarumo pasireiškimų, kuriuose ji ma
tė realizavimą vieno svarbaus etapo, tikro Pabaltės tau
tų solidarumo kryptimi.

Ekonominis krizis pereitų metų rugsėjo mėnesyje ir 
pradžia karo Europoje įrodė Pabaltės valstybių bendrą 
likimą ir reikalą anksčiau santykiauti, kad realizavus 
pozityvią akciją Baltijos rajone ir užtikrinus tų tautų 
nepriklausomybę. Politinės kliūtys pilnam Pabaltės val
stybių santykiavimui dabar išnyko ir pasidarė platesnė 
dirva nuoširdžiam bendradarbiavimui. Šiandien šis ben
dradarbiavimas apima lygiai ir ekonominę sritį. Pasė
koje Pabaltės užsienių reikalų ministrų, konferencijos 
įvykusios Taline, tikimasi, ekonominiai pasitarimai, ku
rie vyko Rygoje ir Kaune duos praktiškų rezultatų. 
Jie bus naudingi trijų šalių ekonominiam gyvenimui ir 
tų šalių gyventojų gerbūviui.

Dideli darbai dar laukia vyriausybės ir gyventojus 
trijų Pabaltės valstybių kultūrinio bendradarbiavimo 
srityje. Bendras naudojimasis kultūriniais turtais su
kurs gilią lietuvių, latvių ir estų širdžių bei protų gi
minystę, kuri bus atspari visokiam bandymui.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimas šian
dieną realybė. Jis sucementuotas pastarųjų įvykių bei 
nelaimių, kurios griūva iš visų pusių. Vyriausybių už
duotis tą bendradarbiavimą vystyti ir pagilinti. Patai
tės bendradarbiavimas turi vesti konstruktyvinę taikos 
politiką ir, dabartiniu momentu, laikytis neutralumo. 
Jis turi būti laisvės ir progreso faktoriumi Pabaltės 
valstybių žemėse, kuri taip gausiai aplaistyta mūsų 
bočių krauju. Užduotis, kuri tenka trijų valstybių gy
ventojams yra lygiai svarbi. Jiems priklauso rodyti ak
tyvumo, iniciatyvos ir dinamizmo visose srityse. Kas 
liečia lietuvius, jie pasiruošę su džiaugsmu ir viltimi 
atlikti savo uždavinį ir prisidėti iš savo pusės prie Pa
baltės solidarumo’*.

Pažymėtina, kad šis straipsnis buvo vienas iš Mask
vos kaltinimų Lietuvos vyriausybei praėjusių metų ge
gužės mėn. Esą Lietuva konspiravusi prieš Sovietų Ru
siją. šį straipsnį perskaitę, patys galėsite spręsti, ar 
esama jame ko nors, dėl ko reikėjo jį Lietuvai prikišti.

Šiomis dienomis A. L. R. K. Federacijos valdyba rim
tai svarsto lietuvių informacijos biuro įsteigimo klau
simą. To biuro vedėju yra numatomas kviesti prof. Ka
zys Pakštas, kuris taip gražiai mūsų tautos vardą gar
sina šio krašto aukštose mokslo įstaigose, rimtuose 
žurnaluose ir per radiją.

•

šiemet yra L. D. Kunigaikščio Gedimino, Vilniaus į- 
kūrėjo, 600 metų mirties sukaktuvės. Reikia, kad viso
se lietuvių kolonijose tos sukaktuvės būtų tinkamai pa
minėtos. Ligšiol tik A. L. R. K. Federacijos Chicagos 
apskritis minėjimą tesurengė. Kodėl? — Į tą klausimą 
teatsako patys kolonijų veikėjai.

Pirmadienis, geg. 26, 1941

(“Draugas”, gegužės 26tą 
d., 1916 m.).

Von Mackensen Lietuvoje. 
Vokiečių vadas fieldmarša- 
las von Mackensen nuo pran 
cūzų fronto perkeltas rusų 
frontan. Jis ginsiąs pozici
jas tarp Vilniaus ir ežerų 
Maroče...

Vokiečiai rengiasi pulti 
ant Petrogrado... Jeigu vo
kiečiams pasisektų pereiti 
upę Dauguvą, tuomet jie vi
somis jėgomis pulsią ant Ru
sijos sostinės Petrogrado...

Mirė prancūzų generolas 
Gallieni.... Paryžiuje mirė 
Prancūzijos buvę3 karo mi
nisteris ir militarinis Pary
žiaus gubernatorius. Jis iš
gelbėjo Paryžių nuo vokie
čių 1914 m., kada vokiečių 
generolas Von Kluck su sa
vo armijomis grąsino užim
ti Prancūzijos sostinę...

•
Prezidentas Carranza grą 

sina Suv. Valstijoms karu... 
Pablogėjo santykiai MeKsi-
kos su Suv. Valstijomis.....
Prez. Carranza ieško tik 
priekabių, kurios abi šalis 
stumia tiesiog karan. Karas 
neišvengiamas jei Suv. Val
stijos greitu laiku neatšauKs 
savo kariuomenės iš Meksi
kos...

Lietuviai pasirodys kaipo 
tautinė grupė pirmą' sykį... 
Newark, N. J. šiemet savo 
įkūrimo 250 metų sukaktu
ves švenčia... Į didžiulį su
kaktuvių paminėjimą pa
kviesti ir vietos lietuviai... 
Tą dieną lietuviai miesto gy
ventojams parodys, jog jie 
nėra kokiais ten slavais, bet 
savotiška skirtinga tauta...

tė alkį. Jis slankiojo po iš
tuštėjusį turgų, jis landžio
jo po kiemus. Kapstėsi po 
sąšlavų duobes, bet \flsur 
pastebėdavo niekur ligšiol 
nematytų uniformuotų žmo
nių, kurie kažkokia nesu
prantama kalba marmėjo ir 
vis kartojo vieną žodį: “So- 
juzutil, sojuzutil”.... Mar
gio šie svetimieji žmonės 
prie sąšlavų duobių nepri
leisdavo, nes patys viską 
kimšdavo į maišus ir krau
davo į automobilį, ant kurio 
buvo parašyta: “Į Maskvą.”

Margis jautė dar didesnį 
alkį, jam ėmė žaliuoti aky
se, jam pasidarė silpna. Jis 
atsiminė savo seną draugą, 
aną daug mačiusį šunį, ku
ris buvo atbėgęs iš Maskoli
jos. Nusilpusiomis kojomis 
jis slankiojo iš vieno kiemo 
į kitą, bet šunies niekur ne
rado. Tik vėliau iš Šmuilo- 
vičiaus šuniuko, kuris dabar 
atrodė labai nusipenėjęs, pa
tyrė, kad anas šuo jau se
niai kažkur pabėgęs, nes pa
žinęs tarp naujai atvykusių 
žmonių tuos, kurie dar Mas
kolijoje jį gaudė, norėdami 
iš jo pagaminti dešras. Šmui 
lovičiaus riebus šuniukas tik 
sulojo: “agitacija, agitaci
ja!” ir greit nubėgo, link
smai vizgindamas uodegą.

Mūsų Margis liko vienas. 
Jis vis jautė alkį. Jam akys 
raibo ir todėl atsigulė čia 
pat patvoryje. Jam darėsi 
vis silpniau. Jį krėtė dru
gys. Margis užsimerkė Prieš 
jo akis atsistojo begaliniai 
ilga dešra, tokia šviežia, to
kia gardi....

Margis ėmė kliedėti. Tik 
staiga pro kliedėjimą Mar
gis užgirdo kažkieno žing
snius, kažkas sušuko: “Va, 
šuo! Kišk į maišą! Kailį par 
duosime “Maistui.” O šiaip 
padla vos gyvas, nepadarysi 
dešrų!”

Išgirdęs žodį “dešra,” jis 
prisiminė kitą žodį, kuris jo 
šuniškoje sąmonėje rišosi su 
dešra: “tikras bolševikas!” 
— ir tuo pat momentu pa
juto, kaip kažkas jam su
griebė už gerklės....

“Garsas” praneša, kad L. R. K. S. A. naujų narių 
prirašinėjimo vajus eina vidutiniškai. Visose apskrity
se prirašoma naujų narių. Tik Chicagos apskrity kaž
kodėl šį kartą nerodoma gyvumo. Pasijudinkime, nes 
vėliau bus sunku kitas apskritis pavyti.

Spaudos žiniomis, naciai konfiskuoja čekų katalikų 
nuosavybę. Neseniai atimta iš vienos katalikų vienuo
lijos ligoninė “U Milosrdnych Bratri”. Konfiskuotas ir 
visas ligoninės turtas. Vienuoliai su visu ligoninės per
sonalu turėjo išsikraustyti per 24 valandas ir įstaigą 
užleisti naciams.

Praėjusią savaitę, Peoria, III., vyko Katalikų Spau
dos Sąjungos konvencija, kurioj dalyvavo netoli šim
to katalikiškųjų laikraščių redaktorių ir leidėjų. Kon
vencijoj dalyvavo ir keli vyskupai, kurių tarpe buvo ir 
J. E. Arkiv. S. Stritch. Dienraštis “Draugas” taip pat 
yra Kataliku Spaudos Sąjungos narys.

Kūdikėlių šalis
Saulėtame krašte, tarp 

kalnų krikštolinių, yra šalis 
mažų kūdikėlių, kur žalio 
sodo medžių šešėliuose ty
kūs upeliai sriuvena ir tylios 
baltosios gulbės tarp van
dens lelijų dainas nuniuoja, 
o aukso žuvelės žemčiū
guos narstos.

Ten, gražių pakalnių klo
niuos, baltuose dobilėliuose 
šilkaplaukės avytės pilkas 
biteles gano.

O žalių kalnų viršūnėse 
linksmosios stirnos su mė
lynais drugeliais žaidžia.

Aukščiausiame balto mar
muro ir geltono gintaro kal
ne aukšti rūmai su devy
niais bokštais, kuriuose iš
minčiai karalaičiui naktimis 
dangaus žvaigždes skaito, o 
dieną Saulei himnus gieda.

Į tų rūmų vartus tulpių, 
bijūnų ir rožių tiesūs takai 
veda, kuriais geri vaikeliai, 
kas rytas išeidami iš rūmų, 
giesmes gieda, o vakare, 
grįždami į rūmus, psalmes 
niūniuoja ir rengiasi žvaig
ždėtos nakties tylian poilsin 
iki naujo ryto.

K. Šimonis.

Po Svietą
Pasidairius
Maskolijoje žmonės gaudo 
šunis ir daro iš jų dešras..

(Feljetonas)

Rašo Dr. Anupras Kirstukas 

(Užbaiga.)

Ir ėmė Margis ilgėtis bol
ševiko — jo supratimu — 
gero gyvenimo, kuomet jis 
galėtų lupti dešrų iki so
ties ....

Taip slinko dienos, mėne
siai, metai. Vieną vasaros 
dieną Margio dėmesį atkrei
pė nepaprastas bildesys Kau 
no gatvėse. Jomis traukė 
kažkokie geležiniai vežimai, 
jis pamatė daug neregėtų 
veidų. Na, kas šuniui: palo
jo, palojo ir eina sau toliau. 
Tik girdi, kad jo draugo šu
niuko šeimininkai Šmuilovi- 
čiai stovi ir vis rėkia: “Ur- 
ra, bolševikai, urra, bolševi
kai!” Mūsų Margis pakarpė 
ausimis ir šuniškais smege
nimis galvoja: Ir Šmuilovi- 
čiai šaukia “bolševikai,” tai 
ir jiems norisi šviežios ska
nios dešros!

Margis nudūlino į turgų ir 
ėmė taikytis prie dešros. 
Žiūri, ūkininkai vienas’ po 
kito pradėjo iš turgaus išva
žinėti, nors Margis ir be 
laikrodžio žinojo, kad dar 
turgus nepasibaigė, et šu
niui kas: nutaikė užsižiopso
jusią bobelę Ir capt už deš
ros. O ten jau šuniškos ko
jos išgelbės! Bekramtyda
mas patvoryje dešrą, Mar
gis vis girdėjo kaip kažkas 
girgždančiu balsu gatvėje 
šūkavo: “Urra, bolševikai!” 
Margis patenkintas: jo šu
niškoje sąmonėje “bolševi
kas” — tai dešra, tai sotus 
ir laimingas gyvenimas! Ir 
miega sau, sapnuodamas 
apie šviežią, gardžią dešrą 
— bolševikus....

Margis, kaip žinome, šuo, 
jo smegenys — šuniški, tad 
ir galvoti jis kitaip negali, 
kaip šuniškai. Vis girdėda
mas šaukiančius balsus: 
“Urra bolševikai!” Margis 
darėsi vis labiau patenkin
tas: jam vis vaizdavosi ge
ras gyvenimas, jam prieš 
akis stovėjo dešra. Jis vis 
bėgdavo į turgų lr vis tai
kydavo nudžiauti dešros ga
balą.

Bet praėjo kiek laiko ir 
Margio šuniškos akys nega
lėjo nepastebėti, kad kažkas 
pasikeitė. Turguje, į kurį 
Margis taip mėgsta nubėgti, 
vis mažiau vežimų beatva- 
žiuoja. Dar vieną, kitą kar
tą jam pavyko nugriebti kur 
dešriagalį, bet greit jos vi
sai išnyko. Margis ėmė ten
kintis duonos pluta, kurią 
patvoryje rasdavo. Margis 
pajuto, jog jo šonkauliai 

lenda pro kailį. Margis jau

O, štai, jums žodis apie 
česnaką.

Paprastasis česnakas tapo 
įvertintas Europos ūkinin
kais, kaipo vaistas nuo dau
gelio ligų.

Laikais Romos imperijos, 
jos gladijatoriai česnaką 
ypatingai daug valgydavo, 
nes jie saakydavo, kad čes
nakai suteikia kūnui didelę 
jėgą ir eidami į cirką visą 
kūną išsitrindavo česnako ' 
syvais.

1368 metais Alfonsas Kas- 
tillietis buvo sukūręs drau
giją, kurios nariai patys ne
valgė česnako ir ragino vi
sus nevalgyti, bet niekas jų 
nepaklausė. u

t
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Išvertė Ant. Pauliukonis 
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Sausio 2 d.

Šiandien išvažiuojam atgal j namus. Senelė jau iš 
paties ryto atsidėjusi rūpinasi, kad mums pridėtų “vis 
ko, ko tik reikia kelionėj.” Į didžiulę pintinę prikrovė 
tiek pirogų. keptų vištų ir žąsų, žuvų ir kitokių valgo
mųjų daiktų, kad mums to gero turės užtekti ne tik ke
lionėj, bet ir visai savaitei namie. Ir po tokią pintinę 
gavo visi giminės, kurių buvo suvažiavę gana gražus 
būrys. O kai kartą mano motinos viena sesuo pintinę 
užmiršo ir paliko nepaimtą, to senelė jokių būdu nega
lėjo užmiršti.

Išvažiavome po pietų, šešios šeimos aštuoniomis di
džiulėmis rogėmis. Susidarė tikra vilkstinė, todėl galim 
nieko nebijoti.

Kai jau viskas buvo sutaisyta ir sudėliota, senelė 
dar kartą viską rūpestingai patikrina ir susyk pasilei
džia, kiek tik gali, atgal į trobą. O, aš žinau, ko ji taip' 
nubėgo. Netrukus sugrįžta su gabalėliu kreidos ir kiek
vieną pintinę paženklina baltu kryželiu. Paskum vėl nu
eina į trobą ir rūpestingai parašo po kryžių ant kiekvie
nų durų ir kiekvieno lango. Ir taip darys kasdien iki 
sausio 6 d. Mat, ji yra labai prietaringa ir tiki, kad nuo 
sausio 1 d. iki 6 d. iš žemės naktį išlenda velniai, kurie 
įsikrausto į žmonių butus ir ten viską, ką tik randa gė
lo, sunaikina ir kad jų galima išsisaugoti, kiekvienų 
naujų metų dieną nuo sausio pirmosios iki šeštosios tik 
ant kiekvienų durų ir lango užrašant kreida po kryžių. 
Šeštąją dieną reikia parsinešti iš ežero šventinto van
dens, ir, juo viską apšlaksčius, jau galima ramiai, nesi 
bijant velnių, gyventi iki kitų naujųjų metų.

Sausio 3 d.
Mes jau namie.

Šiandien suėjo lygiai 25 metai, kai mano tėtis pra
dėjo verstis gydytojo praktika, ši diena buvo labai iškil 
mingai paminėta. Gavom krūvą adresų, sveikinimų, vizi
tinių. Norisi pažymėti ypač tai, kad pasveikinimu dau-1 
giausia. rūpinosi mažesnieji valdininkai, sanitarai, dar
bininkai, žodžiu, žemesnysis klinikos personalas. Darbi
ninkas, kuris įteikė tėveliui adresą, iš susijaudinimo 
mikčiodamas ir rausdamas, prabilo drebančiu balsu:

— Už tai, kad........taip sakant,.... kad jūs niekuo
met prieš mus nesididžiavote, kad. ..., taip sakant, kad 
jūs buvot mums ne ponas, viršininkas, bet tikras mūsų 
tėvas ------------

5
Daugiau jis negalėjo pasakyti, ir tėvelis jį apkabino 

Visi tėvelį myli, bet daugiausia už tai, kad jis nedaro nė 
mažiausio skirtumo tarp turtingo ir vargšo, aristokra 
to ir paprasto darbininko, visiems jis yra lygiai aky z-r, 
geras ir visiems vienodai padeda. Mama sako, kad aš 
savo “palinkimą į liaudį” kaip tik ir paveldėjau iš tėve 
lio. Tačiau tai, kas tinka tėveliui, tas, jos manymu, nt 
būtinai turi tikti ir “panelei.”

Sausio 4 d.

Šiandien tėtis parėjo namo labai susijaudinęs. Pasi 
rodo, kad tas pats darbininkas, kuris vakar tėveliui bu 
vo įteikęs sveikinimo adresą, ta proga paskiau visiška 
pasigėrė ir prisigėręs nuėjo pas skyriaus vedėją. Jis pa 
barškino į raštinės duris, įėjo į vidų, atsistojo visai jarr 
po pat nosia ir tarė:

— Skyriaus vedėjo akimis žiūrint, kvailys yra sar 
gas Steponas Petrovičius Pugovkinas, tačiau žiūrint sar
go akimis, kvailys yra skyriaus vedėjas!

Tai pasisakęs, apsisuko ir ramiausiai sau išėjo. 
Kaip ir buvo galima laukti, dėl to kilo didelis triukšmas. 
Vedėjas pareikalavo, kad jis tučtuojau būtų atleistas iš 
vietos. Sargas, po to įvykio išsimiegojęs, baisiausiai per
sigando ir negalėjo pats suprasti, kaip jis galėjo taip 
savo viršininką “išlojoti.” Jis sakėsi apie nieką blogai 
nemanąs, o ypač apie savo viršininką, o išsigėręs tik dėl 
to, kad tuo būdu norėjęs atšvęsti mano tėvelio jubiliejų 
ir drauge parodyti savo džiaugsmą sulaukus dešimtojo 
kūdikio, ir tai berniuko, kuris gimė pats pirmasis po 
devynių mergaičių! Jei jis neteks dabar vietos, tai tu
rės eiti į gatvę ir tiesiog mirti badu. Tėtis sako, kad jis 
yra ir stropus, ir darbštus, tik turi vieną blogą įprotį — 
pasilakti du-tris kartus per metus taip. kad visai neten
ka sąmonės. Bet ligi šiol viskas vis pasibaigdavo laimin
gai — jį pasisekdavo laiku nugabenti į lovą. Tėvelis sten
giasi jį kaip nors išgelbėti ir tikisi, kad vedėjas atsileis, 
jei šis gražiai atsiprašys.

{Bua daugiau.!

VYRAI, KURIE KENTĖJO IR 
MIRĖ UŽ LIETUVOS ŽMONES
- Kova už laisvę prieš caro žandarus. - 
Sušaudyti, pakarti, ištremti ir kalinami kunigai

(Pabaiga.)
35. P. Lu kau ska 3, Tirkš

lių klebonas gyveno ištrė
mime Tobolske ir Kazaniu- 
je.

36. P. Lenkauskas, Kreke
navos vikaras gyveno iš-i 
tremtas Sibire, pasakoja būk 
iš ten pabėgęs.

37. A. Lileika, Drukšės 
klebonas, mirė išvežtas į 
Daugpilį.

38. G. Mongela caro val
džios uždarytas į Kretingos 
vienuolyną.

39. D. Mllosnickis,. Palė
venės vienuolyno domininko
nas mirė Kauno kalėjime.

40. V. M asi e jus, Grinkiš
kio vikaras per maištus din
go be žinios.

41. J. Majauskas turėjo 
bėgti į Prūsus.

42. J. Markevičius, Kreke
navos klebonas mirė Sibire 
1867 m.

43. A. Mackevičius, Pa 
beržės filialistas, Muravjovo 
įsakymu 1863 m. pakartas 
Kaune.

44. V. Mongirdas, Linku
vos vikaras, mirė Kauno ka
lėjime 1865’ m. rugpiūčio 24 
d.

45. J. Moncevičius, Telšių 
klebonas kuriam laikui iš
siųstas į Gardiną.

46. I. Macevičius, garb. 
kanauninkas, Abelių dėka 
nas ilgai turėjo gyventi iš
trėmime Ufos gubernijoj.

47. M. Macevičius išsiųs
tas į Permės guberniją.

48. M. Martišauskas iš
siųstas į Permės guberniją.

49. L. Montvydas, Pane
vėžio klebonas, išsiųstas į 
Tambovo guberniją.

50. P. Ma Šulskis, Nemakš 
čių vikaras ištremtas į Tun- 
ką, ilgai gyveno Archangels
ko gubernijoj.

. 51. P. Mačinskas. Pajūrio
i filialistas išsiųstas į Sibirą. 
Mirė 1893 m. t

52. I. Noreika, Gargždų 
vikaras kazokų sušaudytas 
drauge su kun. Gargu 1863 
m. Telšiuose.

53. V. Nugarevičius, Ša
' kinavos vikaras išsiųstas į 
Sibirą.

54. A. Apulskls, Lydavė 
nų klebonas, mirė išsiusiąs 
į Tunką.

55. V. Norvaišas, Pocių-! 
nėlių filialistas, ilgai laiky-, 
tas Kauno kalėjime, buvęs į 
nuteistas mirti, bet pabėgęs.:

57. K. Piesliakas, Renavos
filialistas išsiųstas į Tunką. i i

56. J. Paulauskas, Ne
makščių klebonas, išsiųstas 
į Tunką, galvažudžių užmuš
tas 1872 m.
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Charles W. Speiss, 5 f m. 

amž. St. Louis advokatas, 
areštuotas už rašinėjimą pre 
zidentui Rooseveltui grasi
nančių laiškų.

58. A. Petravičius, Duse
tų klebonas, buvo išsiųstas 
į D. Novgorodo gub., grįžo 
1871 m.'

59. A. Petravičius, Tyta- 
venų vienuolyno gvardijonas 
išsiųstas į Tunką.

60. Prokopas Fortūnatas, 
Dotnuvos vienuolyno gvar
dijonas, ištremtas į Sibirą] 
ten ir mirė 1870 m.

61. N. Petrašaaskas, Bab
tų klebonas, Kauno dekanas, 
mirė Kauno kalėjime.

62. D. Peža, Raguvos vi
karas žuvo laike sukilimo.

(Tęsinys 6 pusi.)

BUDRIKO RADIO KRAUTUVĖ
Pamatykite Naujus Rakandus: Parlor Setus, Miegamo Kambario Setus, Gasi- 
nius Pečius, Karpetus, Elektrikinius Šaldytuvus. Didelis pasirinkimas visų 
žinomų geriausių išdirbysčių. Kainos ir sąlygos čionai yra geriausios.

LIFTUVIA1 PABĖGĖLIAI BRISBANE, AUSTRALIJOJ
Britų valdžios pašalpa. - Lietuviška giesmė 
Šv. Stepono katedroj. - Prašo
lietuviškų laikraščių,

Mes, australiečiai lietuviai 
atvykome į Brisbane praei
tais metais gruodžio men. Y 
dieną. Teisingiau sakant, 
mus čia atvežė britų valdžia. 
Mes būdami lietuviai, bet 
britų piliečiai, pavojaus dė
liai, turėjome emigruoti iš 
Lietuvos. Britų valdžia nu
tarė mus patalpinti Austrą-1 
Kjoj.

Atvažiavome kartu su ki-1 
tais emigrantais — britų pi-Į 
liečiais iš Latvijos, Estijos,' 
Rumunijos, Rusijos. Atvy 
kėliai lietuviai daugumoj ka
talikai. Su vaikais esame 23 
asmenys. Pradžiai — kol 
kiekvienas susiras darbo bri
tų valdžia mokėjo pašalpą. 
Dalis lietuvių — mergaitės 
ir nevedę vyrai jau dirba 
plantacijose už Brisbane. 
Šeimos dar gyvena iš pašal
pos, kuri yra pakankama 
šeimai padoriai pragyvent;. 
Nors nevisai blogai gyvena
me, bet laukiame karo pa
baigos, nes tada galėsime 
palikti taip svetimą Austra
liją ir išvažiuoti į Angliją. 
Vis būsime arčiau Lietuvos. I 
Atvažiavę į Brisbane rado
me apie tris seniau atvyku
sius lietuvius.

Visi Brisbane lietuviai su
darėme mažą lietuvišką ko-,

, knygų.
loniją. Turėjome progų lr 
pasirodyti, pav. atšventcme 
16 dien. vasario — nepri
klausomybės atgavimo die
ną. kur dalyvavo nemažas 
skaičius ir australiečių, šven 
tėme iškilmingai šv. Kazi
miero — Lietuvos patrono 
dieną. Brisbano arkivysku
pui leidus, turėjome šv. Ste
pono katedroj lietuviškas p<> 
maldas. Tą dieną pirmą kar
tą suskambėjo lietuviška 
giesmė Brisbane. Didelį įspū
dį padarėme australiečiams 
savo lietuviškų vestuvių pa
pročiais ir tautiniais rūbais, 
kur turėjome nemaža progų 
jiems pademonstruoti.

Norime dabar įkurti Bris
bane lietuvių klubą. Tačiau 
mums, kaip atbėgėliams, dar 
dabar tai sunku įvykdyti — 
trūksta pinigų.

Nors esame nedidelė sau
jelė, bet stengiamės palai
kyti lietuvišką dvasią. Bet 
mums gan sunku. Daug 
mums padėtų, jei galėtumėm 
gauti lietuviškos literatūros 
— laikraščių bei knygų.

Jei karas netrukdys norė
tumėm ir toliau palaikyti 
ryšius su “Draugu”, siunti- 
nėjant daugiau žinių apie 
mūsų gyvenimą Australijoj.

(ij Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
|i| Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee

Trijų ir dviejų šmotų Parlor Setai pada
ryti tvirtai, įvairių vėliausių d*LQ CA 
spalvų už dviejų šmotų po /•vv

Ir už trijų šmotų setą po

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088

Su Laivu —
4

'CITY OF GRAND RAPIDS"11 Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941ll , I > ■ ■!■■■■ ■ —H — ■

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago

WCFL, 1000 Kil. Nedėlios vakare, 6 vai. žymus programas

455, - ----- . -------- — -
į) Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
ti! matote “Drauge”.

S Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi- 
M sekimų Jūsų biznyje arba profesijoje.
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(Tęsinys 5 pusi.)

Pasakoja būk rusai pagavę 
“Zelionkos” miške ir užplakę 
mirtinai.

63. J. Plevaka, Oniškio 
klebonas, išvežtas į Sibirą. 
Grįžo 1872 m.

64. T. Račkauskas, Rasei
nių vienuolyno domininko
nas išsiųstas į Naujamiestį. 
Pagautas rusų viename miš
ke, nuvežtas į Kauną ir su
šaudytas.

65. Reichenbachas, Dotna- 
vos vienuolyno bernardinas, 
išsiųstas į Sibirą.

66. T. Rudzkis, Smalvos 
klebonas per skundus sprau- 
ninko Ivašencovo ištremtas 
į Archangelsko guberniją. 
Ivašencovas vėliau nusižudė, 
Rudzkis grįžo iš ištrėmimo.

67. J. Rajauskas, Batakių 
vikaras keletą metų sėdėjo 
Kauno kalėjime, kur ir mi
rė 1869 m.

68. J. Rodavičius, Anykš
čių vikaras, buvo priverstas 
bėgti į Prūsus.

69. K. Rupeika, garbės ka
nauninkas, Joniškio klebo
nas ištremtas. Yra rašęs lie
tuviškų knygų.

70. V. Rusteika, Rokiškio 
klebonas sėdėjo Daugpilio 
kalėjime. Grįžo išteisintas, 
bet kadangi žmonės jį laba; 
mylėjo, buvo ištremtas į ki
tą viet^.

71. J. Rezga, Liolių vika
ras išsiųstas į Sibirą.

72. Z. Stabrauskas, Joniš
kio altarista, rusų karinio 
viršininko įsakymu perkel
tas į Vilniaus vyskupiją.

73. K. Siaurinavičius, Svė
dasų klebonas, policijos iš
siųstas į Kuršą, kur buvo 
vikaru.

74. I. Smilgevičius, už ne 
atsargų atsiliepimą iš sakya- 
los apie rusinančias mokyk
las išsiųstas į Permės guber
niją.

75. M. Skorupskis, Zarasų 
klebonas, išsiųstas į Sibirą.

76. J. Šarkauskis, Ramy
galos klebonas, ištremtas į 
Tomsko gub.

77. P. Šarkauskas, Ramy
galos vikaras kartu su bro
liu — į Tomsko gub.

78. A. šreders, Betygalos 
klebonas, išsiųstas į Ner- 
činaką.

79. J. Sonulevičius, Var
nių dekanas, ilgai sėdėjo 
Kauno kalėjime. Padėjęs 
daug pinigo buvo išleistas.

DAFFY DRAMAS

ONt BŪT TON Too 
čAANV on THIS VEStJ

80. J. Siesickis, Luokės vi
karas, išsiųstas į Sibirą.

81. F. Stulginskis, Anykš
čių klebonas, išsiųstas į Si
birą, į katorgos sunkiuosius 
darbus, kaip ir daugelis ki
tų kunigų.

82. J. Stankevičius, Rieta
vo altaristas, išsiųstas į Ar
changelsko guberniją, kur 
ir mirė 1870 m.

83. V. Stanevičius, Pašu- 
šio klebonas, išsiųstas į O- 
renburgo gub., mirė 1871 m.

84. R. Stakėnas, Kateuros 
kunigas, pajutęs, kad jį ren
giasi gabenti į Orenburgo 
guberniją, pabėgo į Prūsus.

85. M. Stanskis, augusti- 
nijonas, ilgai buvo išvežtas 
į Raseinių vienuolyną.

86. J. Tautkevičius, Kra
žių klebonas, paleistas pra
šant vyskupui.

87. J. Timinskas, Baisoga
los klebonas, ilgai sėdėjo ka
lėjime, nustojo klebonijos, 
pagaliau išteisintas.

88. V. Ulinskis, Papilės 
klebonas, išsiųstas į Sibirą.

89. L. Urbonavičius, Sur
viliškio klebonas, išsiųstas į 
Tomsko guberniją.

90. A. Viršilas, Juodžių fi
lialistas, išsiųstas į Sibirą.

91. A. Vitartas, Čekiškės 
vikaras, 1863 maskolių už
muštas.

92. J. Valašinskas, Darbė
nų vikaras, išsiųstas į Rusi
ją mirė Omske.

93. M. Veitas, Ylakių vi
karas, buvo priverstas apsi
gyventi Archangelsko guber 
nijoj.

94. D. Žiūkas, Skapiškio 
klebonas išsiųstas į Sibirą.

95. M. Valauskis, Girkal- 
nio klebonas, išsiųstas į 
Tomsko gub. ten ir mirė.

96. T. Zimontas, Katedros 
vikaras, rusų ieškomas slaps 
tesi tarp žmonių, vėliau iš
bėgo į Prūsus.

97. J. Rakevičius, Varnių 
bažn. vikaras, išsiųstas į 
Tomską.

98. A. Balčiauskis, rusų 
ieškomas, pabėgo į Prūsus.

99. P. Genutavičius, ka
tedros vikaras, išsiųstas į 
katorgą dvylikai metų mirė 
Novgorodo gub. 1892 m.

100. A. Gaikevičius, Sau- 
dininkų filialistas, išsiųstas 
į Tobolską.

101. P. Gedgaudas, Kalti
nėnų vikaras, persekiojamas 
slapstėsi vėliau išbėgo į 
Prūsus.

Doctor Testing for Early Tuberculosis

Doctor giving tuberculin tęst to flnd lf giri has tuberculosis infection. 
Tlils ls part of actlvlilcs bcing carrlcd on by tuberculosis assoclatlons. 
throughout country in annual Early Diagnoois C.’tnpalgn.

102. M. Svalkenis vienuo
lis augustinijonas, išsiųstas 
į Sibirą.

103. J. Kavaliauskis, Dot
nuvos klebonas, išsiųstas į 
Tunką.

104. P. Mokžeckis, vienuo
lis domininkonas, garsus pa 
mokslininkas, ilgai laikytas 
Telšių kalėjime, vėliau iš
siųstas į Tunką.

105. J. Zenevičius, Nauj.a- 
dvario filialistas, išsiųstas į 
Sibirą.

106. J. Vaitkevičius iš Kau 
no kalėjimo išsiųstas į Ma- 
rinską.

107. Vysk. M. Valančius 

daug kartų turėjo vykti pas 
Muravjovą. Pabaudų, kon
tribucijų turėjo sumokėti 6,- 
200 rublių, jį rusai privertė 
persikelti į Kauną (arčiau 
rusų priežiūros) ir uždrau-i 
dė išvažiuoti iš miesto.

* IPo šių suSaudymų, kalini
mų, ištrėmimų, atrodė, kad 
ateina dar didesnis lietuvių 
katalikų persekiojimas. Iš 
Prūsų pradėjo plaukti lie
tuviškos knygelės mokinan
čios kaip užsilaikyti perse
kiojimo gadynėje. Caro val
dininkai vėl apkaltino eilę 
kunigų už lietuviškų knygų 
platinimą, suareštavo ir už
darė Vilniaus kalėjimam

IJ1ARGIJTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO !0-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIU
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

SICK, NERVOUS
PDA lllfV “EVERY O 
U IV A N l\ I MONTH”.

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ls 
Real“VVoman’s Friend ”!
Some vomen su (Ter severe monthly 
paln (crampe, backache. headache) due 
to female functional dinordem whll« 
other’s n»rr«» tend to become upset and 
they get croee, reetlean and moody.

> So why not take Lydia E. Plnkhsm’a 
Vegetable Compound marle «apecio//y 
to help tired. run-down, nervoua wom- 
en to go smlllng thru “dlfllcult days.” 
Pinkham’s Compound ccntalns no opi
ates or habit-forming IngredienU. It

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

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

DKAUGAB

Buvo teismas, po kurio bu 
vo toks sprendimas:

1. P. Butkevičius, Rietavo 
dekanas, išsiųstas į Tobols- 
ko guberniją. Ištremtasis ir 
svetimoj žemėj parašė apie 
10 knygelių, tik jų negalėjo 
išleisti.

2. V. Norvaiša, Žygaičių 
klebonas, ištremtas į Toms
ko guberniją.

3. P. Struopa, Salantų vi
karas — į Archangelsko gu
berniją.

4. K. Eitutavičius, Darbė
nų vikaras ištremtas į Viat- 
k-os guberniją.

5. M. Kaziliauskis, Nauja
miesčio vikaras, ištremtas } 
Cholmogorus, , Archangelsko 
guberniją.

Keletui kunigų, išleistų iš 
kalėjimo, nebeleido grįžti į 
Kauno guberniją.

Kai kam gal net nusibos
ta skaityti tą ilgą Lietuvos 
kentėtojų sąrašą, bet gi tai 
kunigai tik iš vien žemaičių 
vyskupijos ir tai nubausti 
tik po trečiojo sukilimo, c 
kiek kunigų iš kitų Lietu 
vos vyskupijų ir kitu metu 
nubausta?! Šimtai Lietuvos 
dvasininkų mirė caro kalė
jimuose, rusų ištrėmime. Žu 
vo daug talentingų tautie
čių ir vis dėlto jų kančios,

ls made from nature'a own beneflcial 
roota and herbą - each wlth lt* owi» 
•pečiai purpoae to HELP W0MEN.

Famoua for over flO years Pinkham’s 
Comnound is the bent known aini one 
of most e/feeftne "vomm'i" tonics 
obtainable. Try it t
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Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia liti

■ 9 0/ ON SAVINOS HC /0£ IHVESTMENTS
Currcnt Rote Sharp Account}

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
i t1

-
- sr- -V

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

kraujas ir ašaros nebuvo i 
veltui. Kiekviena neteisinga j 

rusų okupantų bausmė, ypač 
skirta kunigui, uždegė reli
gingų lietuvių širdis. Krau
jas ir ašaros — rodos lašai,, 
o jie susprogdino kietus pan
čius ir geležines kalėjimų 
duris.

• Past Plačiau apie šiuos 
dalykus galima rasti leista
me Tilžėje žurnale “Žinyčia”, 
1900 m. Nr. 1, p. 23 ir sek.

K. J. Prunskis’

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

PLATINKITE ’ ‘ DRAUGA

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

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

VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

aHDTHANKSA - 
MILU°N FOR i

Itelung me about!

' "y V/HOIE FAMILY) 

lOVES ITI

Taupykite 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 I 

j daug pašto.
Kada susidarys keletas 

svarų pašto ženklu, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB, 

Hinsdale. Illinois.
Marian Hills Seminary.

Nereik vilkui kelio rodyti.

J. LIULEVIČIUS 
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: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

IIIMIIIIMIMII

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 SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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H Urugvajaus Lietuvių Gyvenimo
(Specialaus korespondento)

Rllirimo uprfi laisvai išeivijoje, atstovau-
DIHUlnC V“fll jame lietuviškiausiai mūsų
Montevideo. — Žaibo grei- visuomenės dalies nuotaikai 

tumu besikeičią įvykiai bei ^1 nusistatymams ir savo 
netikėtumai verčia mus su- pasiryžimus bei pažadus Tė- 
simąstyti ir sukaupti visas vynei patvirtinkime šventos 
jėgas. Mes tvirtai tikime priesaikos žodžiais, šiandien Į 

Lietuvos laisve ir nepriklau- ypatingai būkime pasiruošę I 
somybe, tačiau šiandien tu- stoti kiekvienu momentu į' 
rime veikti ir pasiruošę la- mūsų garbingą kariuomenę į 
biau, kaip niekad. arba legijonus. Mūsų plačio-

Gyvenimo patyrimų pa- se masėse tebėra gyvos ne
mokyti į viską žiūrėkime priklausomybės kovų prisi-j 
blaiviomis akimis ir supras- minimas. Mūsų liaudis ir 
kime, kad mūsų Tėvynės šias dienas linkusi panašiai 
Lietuvos ateitis priguli vien sutikti, kaip Didžiojo Karo 
tik nuo demokratiškų vai-; metu.
stybių pajėgų, o ne nuo to- Tad pasitikėdami savimi, 
talitarinių. Todėl savo laiku drąsiai žvelkime į ateitį, 
imkimės kai kurių priemo- Klausykime tik savo vy- 
nių, ypatingai sudarant sa-

DAKBININKŲ BALSAVIM Al FOKIM) FABRIKUOSE liaus valdovus ir tuos pro
testus ne tik paskelbti per - 
vietinę spaudą, bet pasiųsti j 

į Maskvą,

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

... . .i Tikrai pigiai pliktireikalaujant k4 JUa tume? 
kad kuo greičiausiai sulaiky kambarius; bua atdari d.l apim

tų Lietuvos inteligentijos iŠ- gražioj vVeto? prmšdMarųuettiUl"ark!

trėmimus, kalinimus ir žudy "Taipgi3 atitom^nu^^'u^'naums ir
mn<t ir t t taigom genus ant lengvų išmokėji
mus, ii u. t. mų. Apskaitilavinius veltui.

Kas norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuetie l'aike ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai. 

cu.vri.es p. si įto.Msuis co., 
U021 Su. AVosUrm Avė.

Tel. KKPubln- 371S 
Vakarais PKU.spcct i l i I

REIKALINGI VAIKINAI ✓ 
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko. 
Atsišaukite 7-tų vai. ryte j 32U W.
Iktli bl. — Air. Wilu.ui; n 3UIU 
beini Imt! St. — Air. EImu.

ir ar mainyti,

vo naują Lietuvos vyriau
sybę.

Pirmiausias mūsų vyriau
sybės uždavinys yra nusta
tyti ištik rų jų nuoširdžius 
santykius su demokratiško
mis valstybėmis, su kurio-

("Pruugus" Avine telephoto)

Fordo automobilių fabrikuose, River Rouge, Mich., vykdomi darbininkų balsavimai! 
riausybės ir jos nurodymų,! valstybės policijai budint. 80,372 darbininkai pakviesti slaptais balsais pasisakyti, ku- 
nepasiduokime- gandams, ko-: riai darbininkų organizacijai, A. F. of L., ar C. I. O. nori priklausyti.
vokime vieningai ir tikėki- --------------------------------------
me tvirtai, kad mūsų Lietu- atžvilgiu jie negali paslėpti, 
vai atgausime laisvę ir ne
priklausomybę !

Niekam juk nėra paslaptis,
kad tie rengėjai yra Staiino
garbintojai, kurie reiškia 

Okupavus rusams mūsų ,x. ... T • *_ ■ y \ savo džiaugsmą dėl Lietušalį verčia mūsų politikus
.mis Lietuva turi tuojau su- blaiviau apsidairyti ir pa. 
daryti glaudžią sąjungą. yojų akivaizdoje atidėti 
(bloką) tarpusavio pagal

vos nelaimės. Jie džiaugia-

bos pakto pagrindu ir ka
rišką pagalbą.

šalį siaurus grupinius įno 
rius. Atsisakyti srovinės ais
tringos kovos ir visiems pa-

Murinę soorhes, cleanses and refreshe» 
irriiated, reddened menbranes caused 
by head colds, driting, winds, movies, 
ciose work, late hours. Free dropper 
with each bottie. At ali Drug Stores.

PARŠUK ODA MIIDI JiMsIUs 
NAMAS

Parsiduoda labai gražus ir mo
derniškas 2-jų (lėtų namas su ti
sais patogumais. 5 ir U kambariai, 
šiitu vandeniu apšildomas. 1U2O S. 
51st Avė., Cicero, Iii. Savininkas ant 
antro aukšto.

J.ŠNIKEMH "OJA KAMBARYS
Išsirenduoja gražus kambarys su 

visais patogumais. Kreiptis:
7026 So. Tutinau Avė.

— ........ .......... ■ ------------ . -----------
cialių “fondų” vitmiems kai p. A. Smetona, atvyko'
Maskvos tarnams remi i

Stalino žvalgyba.
Kaip visur, taip ir čion

Amerikon, tai jie neriasi iš 
Kailio, stengdamiesi pasipei 
nyti “politinio kromelio ka
pitalu” savo partijai ir pa- 
sižvėjoti “žuvelių,”....

si, kad Stalino gaujos bai- pas mus Urugvajuj, penkta 
gia alinti Lietuvą, baigia kojai — pažangiečiai (ko

munistai) kiekvieną žmogų, 
kuris nepritaria Lietuvos 
okupacijai, jie vadina “sme-

| PARDAVIMUI I,1QI OR 
KRAI TI A R, TA\ URNAS 
IK VALGYKLA

j Ciceroj parsiduoda Liąuor Store- 
. Tavern-Lunchrooni biznis. Randasi 

geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
.šaukite- Cicero 6600.

gyventojus ubagais pavers
ti. Laiškai, kurie prasiver
žia pro spygliuotą, Staline 
satrapų cenzūrą, puikiau
siai liudija, kaip biauriai at- 
pludę kacapai plėšia Lietu
vos žmones.

Urugvajaus lietuviai pri prikaišioja 
valo kartą ant visacos nu “Smetonos viešpatavimą
sistatyti, kad jie nenori me- Lietuvoje. Komunistai žino, 
ko bendro turėti su Maskva, kad jie meluoja, nes “Sme 
parsidavusiais gaivalais, ku tona” šalininkų labai mažai 
rie yra tiek nusmukę, jog i čion, gal Visiškai neturi. Vi- 
reiškia džiaugsmą dėl Lietu- sos mūsų priešbolševikiško 
vos pavergimo. i sios srovės yra aiškiai ir

Vietos komunaciai nu- pakartotinai pasisakiusios 
samdė buvusios Dr. Jo- už demokratinės Lietuvos 
no Basanavičiaus Lietuvių atsteigimą. Tačiau komunis 
Mokyklos patalpas (zmoina tiški melagiai nesiliauja

Totalitarinls regimas su- siimti atsakingumą už Lie 
puvęs iš šaknų, ir valdovai tuvos ateitį. Visuomenė be 
subankrutavo tiek vidaus, skirtumo pažiūrų susitelks 
tiek užsienių politikos sri- glaudžion draugystėn ir ati- 
tyje. To režimo tragiškas džiai sek^ konsoliduotos vy- 
galas bus apvainikuotas nu- riausybės daibus, ir reikš 
sižudymais, kaip jau prade- jai ravo besąlyginį pritari- 
da vykti nekuriose totalita- mą.
rinėse valstybėse arba gė- Skaudūs įvykiai mūsų Tė- 
dingu pabėgimu nuo savų mynėje įlieja ir sveiko krau- 
tautų. Pasihaigus šiam ka-!j0 į tautos dvasią, kuriai 
rud ir laimėjus teisybe^ pa-t reikės išlaikyti ne vienus 
sibaigs režimai, atsidarys sunkius ir kietus egzaminus.
laisvi keliai naujoms dar ne-_____________
išmėgintoms jėgoms atsta- Komunaciai apgaudinėja 
tyti kūrybinį darbą buities publiką.

g ~ g Komunaciai stengiasi pa- padedant buvusiam mokyto- publiką mulkinę, ir dabar,
slėpti savo tikrąjį veidą. I jui draugui Broniui Savic- 
Čion Montevideo prisidengę kui) atremontavo ir prisi

darė daug nuostolių, bet 
ar Maskvos “dėdė” Stalinas 
tuos nuostolius padengs':

rovės ir pradėti dirbti pla
čiausiu sluogsniu kultūrinės 
pažangos srityse.

lietuvių kultūros organiza- 
Šiandien mūsų viešoji nuo cijų vardu, jie rengia kas 

monė, mūsų visuomenės nuo- sekmadienis pasilinksmini- 
taika turi rikiuotis į tą nuo- mus su šokiais, ir su lietu- 
taiką, kuria gyvens mūsų viškoms trispalvėms. ’

Gal tai bus padengta iš spe-

Tautinių švenčių reikalu. 
Lietuvos Vadavimo Sąjun

ga Urugvajuje nusistatė ir 
ateityje švęsti Lietuvos

Asfhma Mucus
(oughing, Gasping

Thankls to a Doctor's prescription called 
Mendaro. thousands now palllate terrible re- 
currlna attaeks of choklng, gasping. cough-
ing. wheezlng Bronchial Astnma bv nelplng . w _
nature remove thtek excessmucus. No dopes, ^,,0 į tautu virŠŪ-no smokes, no injections. Just tasteless, | mUb į pd.bd.UilU LdULlį VU BU 
pleasant tablets. Tne rapid. delightful pal- . «.
flative action commonly helps nature brlnę neS ir Vėl galėsime grązin- 
welcome sleep—a "God-send.” A printed | ©

i ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šiovę.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa. /

Kas nemyli tėvų, tas nieKO 
nemyli pasaulyje.

Energija ir darbai iškels

the full cost unless you are completely sat- 1 
isfled. You have everythlng to galn and 
nothing to lose under this positive money 
back guarantee so get Menaaco Irom your 
drugglst today (or only 80c. '

.i'*— i

tonininku” Urugvajaus lie- šventes be pasilinksminimų 
tuvių visuomenei, kuri dar- jr be šokių — o visomis 
buojasi dėl Lietuvos nepri- švenčių progomis atžymėti 
klausomybės atsteigimo, jie griežtą protestą prieš Krem- 

norą atsteigti _________________________ ,

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams

■ Linksmas Patarnavimas 
Visiemą ,

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

Tel. Victory 9670

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR KABIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

PerkraAisto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
lJO So. Ridgeland Avenue 
\VcrUi, Iii. Tel. Oak Eavvn 193-J-l

PLATINKITE “DRAUGĄ’

' • .............................—

vyriausybė. O vyriausybės 
nuotaika — mūsų visų vie
nybė, broliškas pasitikėji
mas vienų kitais ir didis pa
siryžimas kovoti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Mes, lietuviai gyvendami

Visi geros valios lietuviai 
privalo neužmiršti, kad tų 
rengėjų priešaky stovi aiš
kūs komunaciai. Nežiūrint 
kokiomis kaukėmis jie ban
do užsimaskuoti, bet savo 
išdavikiško darbo Lietuvos

UFE’S BYWAYS

UŽSISAKYKITE DABAR
$8.75 Tonas

PETROLEUM CARBON COKE 
Kainos gali pakilti be jokio 

pranešimo
A. IGNATAVIČIUS

1514 S. 48th Ct. Cicero, III.
TeL Cicero 3708

Išvežiojame po visą Chicagos 
apylinkę

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollytvood 
šviesomis. Darbas 
Oarantuotaa

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

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

Reti.: - ENGlewood 5840

N. KAN'TER, Sav.

Išvežiojame 
po visą 
Clilcago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DIMNG ROOM SET8 — PAB
LUK KETb — BEDKOOM SETS 
_ RŪGS — KADIOK — RE- 

FRIGERAT’ORS _ WASHER.S — 
MANUK1« — STOVĖS.

411 Nartonallr Adverflaed Itema.

Truck bv inchils" : kmp vou 
Coulp To *TUnrrf milec
at The Cokmetzs " cJuT!

Vou SEE.THAT TbLKEMAU J 
of Au. tnuvERs- - VouTejc 

tMr-- Ulzh-Blam

TYPEWRITER5
4 O I? 1 h G MACHINES

— IMAll MONTMIY ^ATMINTI— 
AU MAKIt

SOLO, MENTED 
AND MEPAIMED

•M lUOlOt (lllf •Mf-TIM MWW-aA<NIW« •VaiAMTII

4.CTAD typewbiter 
COMPANY

AOMAT C. SOIMIATT.
!»♦ W. MADISON IT.

Fho-e DEARBORN P444

I’IRM NEGI’ PIKKKITE 
MATYKITE MUS!

mn«I A LSI AS P AŠĮ RfN KIM AR 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastaiymg ar 
pataisymų — Nieko įmokfitl — 3 
metai išmokėti — Apkainavtmas 
dykai.

I,lėtinis Pardavėjas
Stanley Litvvlna* — Vedėjas '

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

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

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

J

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rex. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III.

Telefonuoklte: 
VICtory 16 9 6

JJlTT —
-nu?v MAineiEp: | IITIMATII- FREE — DIMOMITR ATION ]

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko

liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento. 
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:

JOSEPH VILIMAS and COMPANY
6753 9. BOCKIVELL ST., TEL. HEMLOCK 2323 .

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

s
Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

cu.vri.es
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Gatvėkarių darbininkai nori 
didesnio atlyginimo

Gal bus padidinta rata už 
važiavimą gatvėkariais.

Federalinis teisėjas Mich- 
ael L. Igoe šį penktadienį 
pareiškė, kad jis nurodys 
Chicago Surface Lines boar- 
dui kreiptis į valstybės pre
kybos komisiją reikalauti 
padidinti gatvėkariais važi
nėjimo ratą (daugiau septy
nių centų), jei Chicago Sur
face Lines boardas padidins 
gatvėkarių darbininkams at
lyginimą.

Gatvėkarių kompanija tu
ri pasitarimus su darbinin

kų atstovais tikslu padary
ti naują kontraktą. Darbi
ninkai reikalauja 10 centų 
daugiau atlyginimo už dar
bo valandą, poros savaičių 
apmokamų atostogų ir 75 
dolerių mėnesinės pensijos 
darbininkams, sulaukusiems 
65 m. amžiaus.

Teisėjo pareiškimas ne
nuostabus. Seniai žinoma, 
kad gatvėkarių kompanija 
nepasitenkina 7 centais už 
važinėjimą. Nori daugiau.

PRIPAŽINTI KALTAIS NLRB Įsakė Įvykdyti 
balsavimus Harvester fabrikuose

National Labor Relations j nežino, su kuria unija ji tu- 
boardas (NLRB) įsakė vi
suose International Harves
ter Company fabrikuose į

ri turėti reikalus.
Kompanija pati pageidau- z mu

30 sekančių dienų įvykdyti 
darbininkų balsavimus. Dar
bininkai bus atsiklausti pa
sisakyti, kokiai unijai jie 
nori priklausyti, ar A.F. of 
L., ar C.I.O.

NLRB tai nusprendė ga
vusi A.F. of L. peticiją, kad 
šis klausimas veikiau būtų

ja, kad darbininkų balsavi
mai veikiau būtų įvykdyti ir 
visokie tarp jos ir darbinin
kų nesusipratimai uždaryti.

NLRB nusprendė, kad 
1941 m. sausio 29 d. dirbu
sieji darbininkai negali bal
suoti. Bet gali balsuoti kon- 
skripcijos keliu pašaukti ka-

išspręstas, nes kompanija ro tarnybon darbininkai.

Neteisingai 
elgiamasi su 
darbininkais

Frank McCarthy, Packing 
house Working Organizing 
Committee (CIO) distrikto 
direktorius, praneša jis ana-

iKova prieš triukš-
mavimą ir bildesį

Chicagoj veikia “Noise 
Abatement Council of Great 
er Chicago.” Ši grupė kovo
ja su nereikalingu mieste 
triukšmu, bildesiais ne tik 
naktimis, bet ir dienomis.

("Draugas" Acme telephoto)

Patrick F. Sullivan (kairėje), Chicago Building Trades 
Council prezidentas, ir Earl J. McMahon, sekretorius, 
du iš šešių individų teismo pripažinti kaltais, su dviem 
unijom ir kontraktorių firma, už sudarymą vadinamų 
“statybos trustų”.

dien pasiuntęs telegramą 1 Ypač naktimis miesto gatvė
prezidentui Rooseveltui, dr. 
Millis, Sidney Hillman ir 
Philip Murray. McCarthy te
legramoje pažymi, kad Wil- 
son and Co. neteisingai el
giasi su savo darbininkais. 
Darbininką Patrick Hutchin 
son, dirbusį puspenktų me
tų, kompanija atleido iš dar
bo už tai, nes jis protestavo 
prieš dvylikos valandų dar
bą be jokios pertraukos net 
užkandžiui. Nors kompanija 
vykdo vyriausybės kontrak- 
tuotus užsakymus, visgi ji 
turėtų atsižvelgti į darbi
ninkų sveikatingumą.

se triukšmai ir bildesiai bai
siai nepakenčiami. Tas ken
kia žmonių sveikatai, dauge
lį stačiai susirgdina. Ypač 
automobilių ragelių vartoji
mas nepakenčiamas. Prieš 
tai išleistas miestinis ordi- 
nansas. Bet tik apčiuopia
mai vykdomas, nes neįmano
ma daugelio atkaklių auto- 
istų įsąmoninti, kad nevar
totų ragelių.

Už atliktas suktybes
per balsavimus

Teisėjo J. F. Bolton teis
mo rūmuose prisiekusieji 
teisėjai pripažino kaltu už 
atliktas suktybes per pilie
čių balsavimus Sam Orlan- 
do, 11 wardo 52 precinkto 
demokiatinį kapitoną.

Jis teisme prisipažino, kad 
1939 m. dėžėn sukimšo kiek 
tai klastotų baliotų, kad de 
mokratų kandidatai gautų 
daugiau balsų.

Teisėjas Bolton paskyrė 
birželio 6 d. klausyti bylos 
pakartojimo argumentų. Nu 
matomaa bausmė nuo 1 iki 
10 metų kalėti už tos rūšies 
atliktas suktybes.Kovai prieš triukšmą ir 

bildesį Chicagoj paskelbta 
savaitė birželio 1 iki 7 d. 
žmonės gražiuoju bus kvie- J Aguonėlių
čiami ir raginami niekados 

McCarthy pažymi, kad ši nekelti mieste nereikalingų 
kompanija darbininkams nc- - triukšmų, arba bildesių. Po- 
teisinga. Tomis dienomis licija imsis uolesnio budėji- 
darbininkai surengė protes- mo ir griežtesnių žygių prieš
to demonstracijas Wilson visus tuos, kurie įpratę neig-
and Co. skerdyklų priešą- i ti miestinius įstatymus ir
kyje. I

Užbaigtas Griess-Pfleger 
Tanning Co., Waukegane, 
600 darbininkų streikas, 
kurs vyko 36 dienas. Darbi-

kitų kentėjimus tik šypsoji
mais lydėti.

pardavinėjimas
Šiandien Chicagoj įvyk

sta “Tag day.” Bus parda
vinėjami dirbtini aguonė
lių raudoni žiedai. Tagavimu 
surinkti fondai bus panau
dojami paliegusiųjų karo ve
teranų gerovei.

Seniau sakydavo, kad pi
nigai valdo pasaulį. Dabar 
neužtenka taip sakyti, rei- 

ninkai laimėjo 7 centus dau- kia dar pridėti, kad ir spau- 
giau už darbo valandą. 1 da valdo pasaulį.

INDIGESTION
Buy affcct the Heart

Oas trtpped ln the įtomach or (ullet may sėt likę a 
nalr-trlfier on the heart. At the flnt atgn of dletreaa 
srnart men and women depe n d on Rell-ans Tablete to 
aet gaa free. No laiatfte hut made of the faiteet- 
actlng medlrlnea known for arld Indlge«t1on. If the 
FIRST I)OHE doean't proee Bell-ana better. return 
bot tie to ua and recelre DOL’BLE Money Back. 25c.
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KALĖJIME IŠMOKO 
ATIDARINĖTI SPINTAS

William Meinke and Sons 
firmos offise, LaPorte, Ind., 
didelės geležinės spintos 
kombinacinės durys užsikir
to ir nieku būdu nebuvo ga
lima atidaryti. O spintoje 
buvo sukrauti svarbūs kom
panijos rekordai, reikalingi 
kasdieniniam bizniui.

Firmos galva, Meinke, 
kreipės į policiją nurodęs, 
kad, rasi, tarp areštuotų 
plėšikų yra koks spintų ati
darinėjimo specialistas. Po
licija nerado reikalingo spe
cialisto ir nurodė kreiptis į 
valstybinį kalėjimą Michi
gan City, Mich.

Meinke taip ir padarė. Te
nai tarp kalinių rastas vie
nas specialistas, 61 m. amž. 
Bet nurodyta, kad tik guber
natoriaus leidimu jis gali 
būti vienai dienai išleistas iš 
kalėjimo.

Meinke tad kreipės į gu
bernatorių ir gavo reikalin
gą leidimą. Minėtas kalinys 
paimtas į La Porte ir tenai 
spintą atidarė.

Kai Meinke dėkojo kali
niui už atliktą darbą, kali
nys pareiškė:

“Būk tamsta dėkingas ne 
man, bet Michigano valsty
bei. Kai patekau kalėjiman, 
tik tenai išmokau geležinių 
spintų atidarinėjimą. Pir
miau to nemokėjau.”

I. ir U. Panavų
sidabrinis jubiliejus

Town of Lake. — Gegu-į 
žės 18 d. žinomi veikėjai — 
Ignas ir Uršulė Panavai — 
šventė laimingo gyvenime 
25 metų jubiliejų. Rytą šv. 
Kryžiaus bažnyčioje jubilia 
tai su palydovais išklausė 
mišių, laikomųjų jų inten
cija ir priėmė šv. Komuni
ją. Mišias laikė ir palaimi
nimą suteikė kun. A. Deks 
nis.

Vakare nuosavoj reziden 
rijoj, 5138 So. Ada St., įvy 
ko jubiliejinis bankietas, ku 
riame dalyvavo daug svečių 
sykiu atvežusių jubiliejui at
minti dovanų ir linkėjimų.•

Jubiliatams Dievas dav< 
sūnų ir dukrelę, kuriuos ta 
čiau pas save pašaukė.

Išvyko į karinius 
pratimus

Keli tūkstančiai kareivių 
iš Fort Shęridan išvyko į 
karinius pratimus, įvyksian
čius Tennessee valstybėje. 
Kareiviai leidosi 465 kari
niais sunkvežimiais.

Vargonininkų
dėmesiui

Vargonininkų Sasnausko 
vardo choro praktika prisi
ruošimui prie kapų dienos 
pamaldų giedojimo įvyks 
šiandien, gegužės 26, 1 vai. 
popiet. Visų būtina pareiga 
dalyvauti.

Sekr. J. Brazaitis

Susirinkimai
Lietuvių Prekybos Butas 

turės narių susirinkimą ge
gužės 28, 8 vai. vak., Da- 

1 riaus-Girėno svetainėje, 4416 
S. Western Avė.

Šiame susirinkime bus ro
doma filmą vardu “Garden 

’i in the City”. Bus toalba Mr. 
Packy Walsh ir dar bus už
kandžio dykai nariams ir jų 
svečiams.

I. ir U. Panavai yra pa- Prekybos Butas į šį susi- 
vyzdingi katalikai, stambūs rinkim4 kviečia atsilankyti 
parapijos ir visų kilnių dar- narius ir draugus, kurie:
bų rėmėjai,
“Laivo” per 
skaitytojai ir rėmėjai. I. Pa
navas daugelį metų buvo pa
rapijos komiteto nariu.

Uršulė Panavienė yra na
rė Šv. Pranciškaus Tretinin
kų, Apaštalystės Maldos, A 
RD 1 skyr., TT. Marijonų 
Bendradarbių. Daug pasidar
buoja parap. bazaruose ir 
piknikuose.

Panavai Lietuvoj sesers 
sūnų Karolių išleido į kuni
gus. Prieš porą metų U. Pa
navienė lankėsi Lietuvo] ir 
dalyvavo kun. Karoliaus prc 
micijose.

Jubiliatai yra daug gerų 
darbų nuveikę. Turi nuosavą 
gražų apartmentą.

Te Dievas duoda jiems su
laukti auksinio jubiliejaus.

E. G.

Butterfield ir Mannheim 
vieškelių s&nkryže automo
bilis susidaužė su sunkveži
miu. 3 vyrai žuvo.

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effectlve Home Treatment
Promptly Relieves Torturel

I PI mum tiitrpImNH «ni stebėtinu | 
1 ŽEMO—daktaro Išramtao—tuojau 

•nintnhrio nepakenčiamą niežėjimą 
Kalvon Ir tuojau prarieda siigijt- 

! mą Jautrio, orio.. Stebėtinai «elt- 
mlruta. per vlr< 80 metų! Gauna
ma. vlnone vai.
ttnėae. „ŽEMO

‘Draugo” ir 
daugelį metų

interesuojasi Lietuvių 
kybos Buto veikimu.

“re-

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

Ta Jung your giri to the 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend . . . you yourself probably don’t 
know whether lt's offensive or otherwise. 
If you want to make a hit wlth your 
giri frlend, there's a way to make your 
breath more agreeable. And it’s easy. 
Simply rinse the mouth wlth Listerine 
Antiseptic before you start out. Listerine 
halts food fermentation in the mouth, 

| the usual cause of breath odors accord- 
ing to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Batore Any Date Uit

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILKTAIS, 

Atfriova.

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFF1CF •
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1820 
Home Office: Newark, ff. J. 

RFSTnRNCTJA •
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone; Austin 1175

X Lietuvių Katalikų Stu
dentų Są-gos kuopa Chica
goj praeitą penktadienį bu
vo surengus pasilinksmini
mą Marąuette Hali. Jaunimo 
prisirinko pilna salė.

X Marijona Juškienė, vie
na Moterų Sąjungos organi
zatorių ir veikėjų, buvusi 
centro iždininkė, mamytė ži
nomo muziko-dainininko Ra
polo Juškos, apsigyveno 
Town of Lake kolonijoj. Są
jungietės 21 kp. džiaugiasi 
sulaukusios naujos darbinin
kės.

X Vita Vileišienė, dr. P. 
Vileišio žmona, neseniai ati
darė įvairių moteriškų dra
bužių, skrybėlių, ridikulių ir 
kitokių puošmenų krautuvę 
adresu 5922 W. Roosevelt 
Rd. Telef. Austin 1175.

X Antanas A. Kacevlčlus,
nevienam Chicagoje žinomas 
jaunikaitis, birž. 7 d., pri
ims kunigystės šventimus 
Providence, Rhode Island, 
katedroje; primicijos įvyks 
birž. 8 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, Provi
dence, R. I., t. y. kun. Vai
tekūno parapijoje.

X Danielio Kumskio iš 
Marąuette Park su Olga Sta- 
nis iš Cicero vestuvės įvyko 
balandžio 27 d. Šv. Antano 
bažnyčioj. Kun. Ed. Abro
mavičius, D. Kumskio mo
kyklos draugas, suteikė šliū- 
bą. Bažnyčioj solo “Avė Ma
ria” giedojo dain. Kamins
kas. Palydovų buvo net še
šios poros. Puota įvyko Ci
cero Community Center sa
lėj. Al. Kumskis, jaunojo 
brolis, buvo toastmastenu. 
Jaunieji Kumskiai apsigyve
no Ciceroj, kur Olga Kums- 
kienė priklauso prie keletos 
draugijų ir Liet. Vyčių kp.

PASKOLA
NUO 5

ČIA GAUSI 
greit, leng
vais I3mo- 
loėjlmafcs — 

IKI 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

81,000,000.00VIM r ’ ’

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliaosite savo namus, nes:
Sutaupysite 40% kūro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą; 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisom 

Apskaičiavimas Dykai!

noNHl DOCK WDQL
Cohrhoaah

Fiaaou a Irmati ne Boamm

NtAvy BuitofMeKoTviAiA* 
Kamrvv. Conewr«.Kv«.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

F.HJL. PMkolintanna 
u UmokAJtmaa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVB

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
W&r«hotiM: 9401 8a Stony Iiland Aro, Ut.


