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Pralaužė Angly Frontą
STREIKAI
Vienur ir kitur šalies pra
monėse reiškiasi darbininkų
streikai ir tuo būdu trukdo
mas ginklavimąsis ir Angli
jai teikiama parama. Kai
kurie valstybės vyrai pagei
dautų, kad streikai būtų už
drausti pravestuoju kongre
so įstatymu. Antai, federali
nis senatorius H. F. Byrd
(dem. iš Va.) kreipės į prez.
Rooseveltą, kad jis per radi
ją kalbėdamas pareikštų dar
bininkams nekelti streikų,
nes tas toliau nebus paken
čiama.
Prezidentas, kiek žinoma,
iš esmės yra priešingas var
žyti organizuotiems darbi
ninkams laisvę ir teises. Ir
Amerikos Darbo federacija
atkakliai priešinasi šiam var
žymui.
•
Kai kur spėja, kad šį kar
tą prezidentas gal ras išeitį
paskelbdamas šaliai nepap
rastą stovį. Kai kas aiškina,
kad nepaprasto stovio skelb
imas neįmanomas, nes Ame
rikai nėra pavojaus. Sako,
tas galima daryti tik karo
metu.

Vokietija graso
Amerikai, Hull

Žuvo Anglijos kruzeris

Vokiečiai gabena Kreton
tankus orlaiviais

Anglų jūrininkai kovose. Dideli
nacių nuostoliai

WASHINGTONAS, gegužės
26 d. — šiandie valstybės
sekretorius Cordell Hull pa
reiškė, jog Vokietija nori
įvairiais grasinimais sulai
kyti Jungtines
Amerikos
Valstybės nuo pastangų sa
vo krašto apsaugai.
Tuo tarpu prezidento se
kretorius Stephen Early pa
reiškė esąs įsitikinęs, jog
Berlynas įvairiausiais bū
dais stengiasi sumažinti Pre
zidento Roosevelto kalbos,
kurią jis pasakys antradie
nio vakare, svarbą.

KAIRO, gegužės 26 d. — I' kariuomenės.
Neoficialieji anglų sluogs
Vokiečių karinės pajėgos
Kretoje šiandie įstengė pra niai praneša, jog vokiečiams
laužti anglų pozicijas prie pavykę orlaiviais atgabenti
nacių užimto Malemi aero ir lengvųjų tankų, kurie žy
dromo. Tačiau toje apylinkė miai sustiprins vokiečių po
je tebevyksta aršios kovos zicijas. Iki šiol vokiečiai tan
tarp vokiečių ir Zelandijos kų dar nepanaudojo.

ANGLIJOS
BOMBANEŠIS

LIETUVOJE

SVARBA

(“Draugas"

Acme telephoto)

____
Britų didžiausias karo laivas “Hood 42,100 tonų, kurį vokiečių karo laivas “BisPrezidento kalba būsianti
ypač svarbi turint galvoj, marck” nuskandino kovoje šiauriniam Atlantike. “Bismarcko” didžiulės patrankos šoVokietijos admirolo Raeder vinys pataikė į “Hoodo” amunicijos san dėlį. Akimirkoj laivo dalys išlėkė į padanpareiškimą ir Japonijos žy- ges ir net įgulai nebuvo laiko gelbėtis.
gius suimant Indokinijoj-------------------------- ——
Amerikos produktus ($10,Lavalis apie naują
Amerikoj
Pasaulyj
000,000 vertės), kurie pri
Prancūziją
klausė Amerikos firmoms.
NEWARK, N. J. — NeSekretoriaus pareiškimu,
LONDONAS. — Gauta žiPARYŽIUS, gegužės 26 — uarke pravesta priešorlaiviPrezidentas šiai kalbai paš- nių, jog Airijos ekstremistai
venčiąs daugiau laiko negu respublikonai rengiasi gink- Pavėluoti pranešimai sako, n®s apsaugos pratimai,
kuriai kitai.
luotam sukilimui ir užėmi- jog prieš dvi dienas buvęs
ŽMONIŲ MAITINIMASIS
vicepremjeras
WASHINGTONAS. — RiPrezidento kalbos kiaušy-j mui šiaurinės Airijos, jei An Prancūzijos
Prezidentas
Rooseveltas tis pakviesta su kai kuriais glija paskelbtų karinės prie- Lavalis pasikvietęs Paryžiun chard Krebs (Jan Valtin)
painformuotas, kad J. A. kabineto nariais ir visi loty- i volės įstatymą Ulsteryj.
Amerikos laikraštininką ir . šiandie pranešė senato komi
Valstybėse apie 45 milijonai nų Amerikos diplomatai.
jam pareiškęs savo nusista- sijai, jog Vokietijos Gestagyventojų neturi pakanka
tymą dėl bendradarbiavimo po turi pilnas žinias apie
DIDELIS
WELLINGTON,
N.
Ze

mai maisto, negali laikytis
su vokiečiais ir kokios nau Amerikos pajėgumą.
SUSIDOMEJLMAS
landija.
—
Oficialiai
praneša
žmoniškos dijetos ir dėl to
josios Prancūzijos jis tikisi.
•
Prezidento kalba susido ma, jog Graikijos kare žuvo
fiziškai silpsta ir yra įvairių
Savo pasikalbėjime Lava NEW YORKAS. — Walter
ligų aukos. Prezidentas tuo mėjimas didelis ne tik Wa- apie 2,200 Naujosios Zelandi lis pareiškė, jog Hitleris
Grobli prisipažino nušovęs
susidomėjo. Jis gerai žino, shingtono sluogsniuose, bet jos kariuomenės.
niekados nenorėjęs keršto savo darbdavį, kuris buvo
kad šalyje yra visados dide ir visam plačiam pasaulyj.
taikos, jog Prancūzijai tesą aktyvus probritas. Grobli
lis maisto perviršis, o čia Čia reikia prisiminti, jog pa
BERLYNAS. — Vokietijos vienintelis kelias — bendra jautėsi esąs nuoširdus ir tik
milijonams žmonių trūksta skutiniosiomis dienomis Vo
karo komendanto įsakymu darbiauti su Vokietija ir jog ras arijas.
kietija pareiškė savo nusis
žmoniško maitinimosi.
Serbijoje žydams ir čigo iš šio karo iškils naują atsi*
•
Tad prezidentas į Wa- tatymą savo admirolo Raekurios
nams draudžiama dalyvauti naujinusi Europa,
NEW YORKAS. — Šian
shingtoną sušaukė vadinamą derio lūpomis.
spaudoje, teatre, filiuose ir naujam gyvenime ir Prancū die Amerikos laivynas savo
Raederis pareiškė, jog jis
National Nutrition konferen
zija turėsianti dalyvauti.
radio.
žinion perėmė New Yorko
pilnai
sutinkąs su ankstes
ciją. Jos dalyvais yra auklė
Europos atstatyme Ameri
Floyd Bennett aerodromą.
tojai ir maitinimosi specialis niu Prezidento Roosevelto
ka galinti suvaidinti žymų
tai. Konferencijai
įteikta pareiškimu, jog lydimieji lai
•
LONDONAS. — Royal So- vaidmenį, bet tik palaikyda
spręsti keletas svarbių klau vai reiškia karą.
ciety of Arts posėdyje nu ma taiką.
WASHINGTONAS. — Agri
Tuo tarpu Prezidentui pra tarta suteikti Prezidentui
simų ir iškelti savo pasiū
kultūros departamentas pra
lymus. Bus nepaprastai įdo nešta, jog izolacionistai ren Rooseveltui Alberto medalių Italų laivynas
neša jog Europoj yra užten
mu patirti, kokias konferen giasi suruošti trijų dienų už jo pasitarnavimą žmoni Kretos kovose
kamai maisto iki naujojo
cija ras to stovio priežastis. prieškarinį kongresą. Beto, jai.
derliaus.
(,jpg
Roma,
gegužės
26
d.
—
Socialinės akcijos vyrams pas Prezidentą šiuo metu
Italijos karo vadovybė pra NEW YORKAS. — Wendell
yra žinoma žmonių blogo gausu laiškų ir telegramų,
VICHY. — Gen. Wcygand, neša, jog italų orlaiviai da L. Willkie šiandie pareiškė
kurios ragina jį tuojau pas
maitinimosi priežastys.
vilčių, jog Prezidento Roosckelbti karą, kai kitos ragina buvęs anglų-prancūzų ka lyvauja Kretos kovose.
•
Fašistų sluogsniai prane velto kalba turėtų sujungti
pilnutinai
pasitraukti
iš riuomenių vadas prieš Pran
GRAIKŲ KARALIUS
cūzijos kapituliaciją, kuris ša, jog Italijos laivynas da visus amerikiečius.
tarptautinės arenos.
Graikų karalius Jurgis II
šiuo metu yra Prancūzijos lyvavo išlaipinime Vokieti
su savo artimais palydovais
Afrikos kariuomenės vadu, jos kariuomenės Kretos sa
ir vyriausybės nariais iš kiečiais. Vokiečiai nesitikė pilnai pritaria Vichy vy loje. Italų laivai lydėję vo Sunaikino 11 anglų
Kretos salos pabėgo į Egip jo tokio atkaklaus priešini riausybės planams bendra kiečių transportinius laivus.
tą. Iš tenai jis pirmiausia mosi.
Virginio Gayda pareiškia, kruzerių
darbiauti su Vokietija.
išleido atsišaukimą
grai
jog vokiečių
parašutinin- BERLYNAS, gegužės 26 d.
kams, kad jie nepaliautų ka
kams Kretoje šiuo metu pa — Autoritetingi vokiečių
riavę prieš įsiveržusius vo GANDAI APIE TAIKĄ
natinė priemonė britų impe dedanti laivais prisiųsta ka sluogsniai pareiškia, jog Vi
Po britų milžiniško karo riją išvaduoti — paskelbti riuomenė.
kiečius. Karalius pareiškia,
duržemio jūroj anglų laivy
kad su Anglijos pagalba laivo “Hood” nuskandinimo paliaubas Euorpoje, Azijoje
nui padaryta milžiniški nuo
Graikija bus išlaisvinta ir Washingtone ir Londone ki ir Afrikoje ir tartis taikos
stoliai.
jai grąžinta jos nepriklauso- lo gandai, būk patikimuose klausimu.
Kariniai sluogsniai pareiš
Reikia labai abejoti, kad
mybė.
j sluoksniuose daug susirūpiSaulė teka 5:19 vai., saulė kia, jog Vokietijos ir Italijos
Savo rėžtu, Kretos saloje nta britų imperijos likimu ir taikon linktų dabartinė An leidžias 8:15 vai.
bombanešiai beveik sunaiki
ir toliau vyksta žūtbūtinė kilę taikos sumanymai. Tai- glijos vyriausybė, arba WaDalinai debesuota ir šil nę visus Anglijos Vidurže
britų ir graikų kova su vo-’• kos šalininkai tvirtina, vie- shingtonas.
čiau. Pietvakarių vėjai.
mio jūros laivyno kruzerius.

ORAS

LONDONAS, gegužės 26 d.
— Šiandie Anglijon grįžo
vienas anglų bombanešis,
kuris buvo priverstas nusi
leisti Lietuvoje.

Anglijos bombanešių ata
kos Vokietijoje metu vienas
bombanešis paklydo ir buvo
priverstas nusileisti rusų
okupuotoje Lietuvoje, kur
vietos vyresnybė suteikė an
glams gasolino ir leido vėl
išskristi Londonan.

TRŪKSTA
PARAŠUTININKŲ
Anglų komunikatas pa
reiškia, jog vokiečiams pa
daryta labai didelių nuosto
lių.
Reuters žinių agentūros
pranešimas sako, jog gali
ma pastebėti žymes, kad
vokiečiams pradeda trūkti
parašutininkų.
Oficialiai pranešama, jog
svarbiausios kovos vyksta
prie anglų laikomų Candia
ir Retimo miestelių ir pozi
cijos šiose vietose nepasikeitusios.
Vokiečių didieji bombane
šiai be atvangos bombarduo
ja anglų pozicijas.

Londono stebėtojai nuste JURININKAI KOVOSE
bę Lietuvos oficialiųjų žmo
Informuotieji
sluogsniai
nių pasielgimu, nes jie nė
bombanešio, nė lakūnų nesu i praneša, jog šiandie kovose
laikė. Bombanešis Londonan Kretoje pasirodė Anglijos
jūrininkai. Iš to galima spė
grįžo po 24 valandų.
ti, jog anglai salon pasiuntė
daugiau kariuomenės, nors
Irako režimas
oficialieji pranešimai apie
tai nieko nesako.
svyruojąs
Kovoms tebevykstant vi
ANKARA, gegužės 26 d. su smarkumu, kai kurie an
Šiandie Ankaroje gauta pra glų stebėtojai reiškia vilčių,
nešimai jog dabartinis Irako jog anglai įstengs salą išlai
režimas, kuris teišgyveno kyti. Šiuo metu vokiečiai kas
dar tik du mėnesius, gali ne kart mažiau parašutininkų
ir sklandytuvų besiunčia
trukus sugriūti.
Tuo pačiu laiku gauta pra Kreton.
nešimai, jog Irake sukilo SUNKI PADĖTIS
10,000 arabų. Nežinia ar ara
bai sukilo prieš esamą Ira Anglijos kariniai žinovai
ko vyriausybę ar prieš an 1 pastebi, jog vokiečių padėtis
glus. Londono sluogsniai pa saloje esanti sunki, nes jie
reiškia nieko nežiną apie su vargiai begalį pasiųsti sa
lon daugiau kariuomenės.
kilimą.
Tačiau ir anglų padėtis
Vokiečių orlaivių ir karo
reikmenų siuntimas Irakan nesanti pavydėtina. Vokie
čių bombanešių atakos ant
visai sumažėjęs.
Bendrai apie kovas Irake svarbesniųjų salos vietų ir
šiuo metu turima labai ma miestų prilygsta nacių atai koms ant Rotterdamo ir ki
žai žinių.
tų vietų. Vietos gyventojai
iš miestų buvo jau daug an
Naciai įspėja dėl
ksčiau iškraustyti.

lydimųjų laivų
BERLYNAS, gegužės 26 d.
— Autoritetingi nacių STuogsniai šiandie pabrėžia, jog
adm. Erich Raederio įspėji
mas, kad Amerikos lydimieji
laivai kontrabandai Angli
jon būtų “atviras karo žy
gis”, pašalino “bet kokius
galimus nesusipratimus dėl
lydimųjų laivų”.

Raederis pareiškė,
jog
Amerikos lydimuosius laivus
pasitiks Vokietijos karo lai
vai, jei bus reikalo.
Sąryšyj su Amerikos patroliniais laivais admirolas pa
reiškė, jog jie nenaudodajami apsaugos reikalams, bet
Anglijos susisiekimo siste
mai ir jog jie nuskandinę
Vokietijos laivą ColumBus.

DRAUGAS

Antradienis, geg. 27, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
MARIJONŲ MISIJONORIAI
TARP URUGVAJAUS LIETUVIŲ

Dar viena misijonorių užduotis. - Lietuvai
artima šalis kitame pasaulio gale. - Kame
kartumas atstoja smarkumą. - Rusams
užgrobus Lietuvą žuvo lietuviu mokyklos
Argentinoje ir Urugvajuje. - Siaurės
Amerikos lietuviai meilės ryšiais susirišo
su Pietą Amerikos lietuviais.
Kovo 1 d., 1941 m., suėjo
du metai kaip marijonų misijonoriai darbuojasi Pietų
Amerikoje. Dabar ten jau
yra keturi misijonoriai: kun.
Jonas J. Jakaitis, kun. An
tanas Andriušis, kun. Kazi
mieras Vengras ir kun. Jo
nas Kamendulis.

Iki šiol jie darbavosi vien
Argentinos respublikoje. Gy
veno išnuomuotame trijų
kambarių namelyje, Buenos
Aires priemiestyje Valentin
Alsina. Viešas pamaldas lie
tuviams jie regulariai teik
davo miestuose: Buenos Ai
res, Valentin Alsina, Berisso.
Nuo bal. 16 d. 1941 m.
mūsų misijonoriai priėmė
Urugvajaus metropolito pa
kvietimą globoti ir Monte video lietuvius. Tam darbui
jie pasiuntė kun. Joną Kamendulį. Kadangi Montevideo lietuviai jokios viešos
nuosavybės neturi, tai mū
sų misijonorių laikinai ap
gyvendinta tėvų kapucinų
vienuolyne, ir jų bažnyčio
je bus dabar lietuviams pa
maldos.
Urugvajaus respublika yra malonus žemdirbių kraš
tas prie pat Pietinio Atiantiko okeano. Tai nedidelė
šalis. Gyventojų kiek ma
žiau negu Lietuvoje.

Urugvajaus sostinė yra
miestas Mųntevideo, prie pat
žiočių La Plata upės. Tai
didelis ir imponuojantis mies
tas savo statybomis ir uos
tu. Gyventojų jame arti mi
lijono. Kadangi visoje res
publikoje tėra apie pustre
čio milijono, tad sostinė tal
pina apie pusę visos šalies
žmonių. Kito didelio miesto
toje šalyje nesama. Monte-

video maudynės prie jūrų
vasaros metu sutraukia daug
argentiniečių iš Buenos Ai
res, kame purviname La Platos upės vandenyje nepato
gu maudytis.

Pragyvenimas Urugvaju
je žymiai pigesnis negu Ar
gentinoje, bet užtad darbi
ninkų uždarbiai yra labai
menki. Nors skurdžiai pra
gyventi yra galimybės, bet
kad susikrauti turtų, tai
taip kaip ir Lietuvoje, rei
kia nepaprasto gudrumo.
Pietų Amerikos tautų gė
rimas yra karšta “mate*.
Tai sudžiovinti karčios žo
lės lapai, vadinamos “ma
tė”, užpiltos su verdančiu
vandenimi tam tikslui pa
gamintame su siauru viršum
puoduke, ir geriamas pei
cibuką. “Matė” yra vargšų
gėrimas; atstoja kavą, ar
batą, alų ir kitus alkoholi
nius gėrimus. Dažnai jis
vargšams atstoja ir maistą.
Prie “matės” gerinu pri
prantama, kaip ir prie aiKoholio. Taip kaip šiaurinėms
tautoms alkoholis savo smar
kurnu yra patraukiantis,
taip pietinėms tautoms “ma
tė” savo kartumu viliojan
tis. Matė yra geriama ryte,
per dieną ir kiekviena pro
ga. Kas ją labai dažnai, su
pasija geria, nuo to nuola
tinio cibuko čiulbimo žan
dai įpuola, veidai patamsė
ja, kūnas suliesėja, akys išoksta ir žiba. Ne tik vieti
niai žmonės, bet ir ateiviai
greitai pripranta prie “ma
tės”. Ji yra pigi, lengvai pa
gaminama, tad patogi ir sve
čiui priimti. Mūsų lietuviai
“matės” gėrime neatsilieka
nuo kitų. Tarp pasiturinčių
“matės” gėrimas labai nežy
mus.

čia buvo po keletą mėnesių
du lietuviai kunigai: vienas
iš Lietuvos (kun. Radžius),
gi kitas iš šiaurės Ameri
kos (kun. A. Tamoliūnas).
Kaip artimosios Argenti
nos, taip ir Urugvajaus lie
tuviai yra pusėtinai demo
ralizuoti. Vyraujanti dvasia
yra komunistų; ir tautinu
ir religinis idealas labai silp
nai pasireiškia. Monteviaeo
išeina vienas lietuvių laik
raštis, ir tas — komumsių.
Lietuvą čia atstovauja
garbės konsulas, Lietuvos
nei nematęs urugvajietis.
Lietuviškai jis nemoka, bet
jo sekretorius visuomet ouvo lietuvis. ,
Ligi rusų užgrobimo uietuvos čia buvo lietuvių mo
kykla. Ją išlaikė Lietuvos
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti. Suprantama,
rusai lietuvių draugijas tuo
jau uždarė, ir lietuvių išei
vijoj palaikyti lietuvisitą
kultūrą nebėra kam. Patys
urugvajiečiai lietuviai mo
kyklos nesugebėjo išlaikyti,
tad dabar nei Argentinoj,
nei Urugvajuje nėra nei vie
nos lietuvių mokyklos.

Bendrai, Urugvajaus gam
ta malonesnė ir švelnesnė
negu Argentinos. Žemės pa
viršius yra kiek aukščiau
virš jūrų negu Argentinos,
ir todėl klimatas nėra toks
drėgnas. Daug kas čia pri
mena mūsų Lietuvą, ne tik
šalies mažumas, bet ir žmo
nės ir gamta. Be to čia ma
tyti daug paukščiukų, ūki
ninkų trobesių daug yra nu
Dviejų respublikų sosti
krėsta iš molio ar šlyno; ir
nės, Argentinos — Buenos
šiaudiniai stogai ne naujie
Aire3, ir Urugvajaus — Monna. Kadangi čia tropiškas
tevideo, yra prie plačiausios
oras, žiemos šalčių nėra, tad
ir trumpiausios pasaulyj ubakūžėlės be dūmtraukių ir
be langų, tik su skylėmis
durims ir langams; verda
ma gi lauke improvizuotoj
pastogėj nuo lietaus ir vė
LIETIVIS
akiv/gydytojas
jo. Svarbiausis ūkininkų pra
SPECIALISTAS
gyvenimo šaltinis tai augi
nimas galvijų mėsai ir javų,
kurie yra išvežami į Brita
Lietuvių mieste Monteviniją, ar Vokietiją.
deo esama apie trys tūks
Nors Urugvajus nėra tur tančiai, gi šiaipjau kitose Suvirš 20 m.'tų praktikavimo aklų
taisyme ir gydyme
tingas kraštas, bet žmonės Urugvajaus kampuose lietu
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
yra linksmaus būdo, tenki vių kaip ir nėra, taip jie čia pataisys kreivas akis, trumparegyste
toliregystę;
nasi kuomi turi, brangina retai išsibarstę. Savo para ir
palengvins aklų įtempimą, prašalins
skaudėjimą, svaigimą ir aklų
šalies laisvę, ir nenori dėtis pijos Monte video lietuviai galvos
karšt).
TOBVLIACS1
prie išdidžios Argentinos, dar niekad neturėjo. Daug MODERNIAKIAVSI,
EGZAMINAVIMO BtDAl
Specialė atyda atkreipiama Į valkų
kame šeimininkauja tie pa žalos vietiniems lietuviams akla
tys ispanai, nei prie kitos padarė koks tai Vipartas, Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS:
savo kaimynės — portuga kuris rusų padarytas popu, 10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.
lų valdomos milžiniškos Bra nudavė katalikų kunigą ir
zilijos, kame gyventojų dau suvadžiojęs žmones išsidan
gumą sudaro nuo verguvės gino į šiaurės Ameriką te
TeL YARDS 1373
laikų čia įsigyvenę juodžiai- nai savo amato tęsti. Vėliau
negrai. Urugvajiečiai yra
karšto ir karingo pobūdžio,
ir dėl to išliko laisvu kraš
tu tarp dviejų didžių kal10 Savaičių Prenumerata Siūloma
minkų — Brazilijos ir Ar
gentinos.

JUBILIEJAUS PROGA
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

»OR OLD TOM - HE $ J__ '
3NE TO H»S —----- ~

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

one of the best

Paraikote

v
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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 prieteliams, 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.
AN ExPERT AT J
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Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago# Illinois

arba šaukite CANaI 8010
J

ris sykiu yra, ir lietuvių kul
9
Liaten to
tūros gaivinimas, ir didelis I
krikščioniškosios meilės cuu
PALANDECH’S
bas. Protaujanti žmonės tą
prakilnų marijonų ir jų ben YUGOSLAV-AMERICAA
dradarbių veiklą aukštai ver
RADIO BROADGAST
tins, o meilingasis Dievai Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
gausiai tiems geraširdžiams
STATION W H I P,
palaimins. Be to, ir Pietų
kllocyclea
Amerikos lietuviai nestovi «• (Ftrat 1480
Station on Tour Dial)
i
vietoje. Dievui laiminant, jie
Featuring a program of
tikisi atsistot ant kojų, :r Yugoslav Folk Mūšio
patys savo visuomeniškus
reikalus aprūpinti.
J.J.J. PLATINKIT& “DRAUGI“
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Rea. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehilI 0617
Office teL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 VV. Marųuette Road

Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

REZIDENCIJA:

6631 S. California A ve.
Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:

WOLK STIBIO
1945 VVt-st 15”' Street

'/Ae '/MM
(/■*&<>foy’uifZ/i&’i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787
Namą tel. PROspect 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107
ADVaNi EI) PMOfOGKAI’HY

I.CWEST POHSIBLK KKK'KS
PHONE LAt'Al EI f K 2M3

Glasses - Akiniai

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
TeL CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

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

756 VVest 35th Street

DR. VAITUSH, OPT.

4712 So. Ashland Avė.

OAFFY DRAMAS

pės — La Plata. Kelionė iš
vienos sostinės į kitą leng
vai atliekama laivu per nak
tį. Taip arti Montevideo gy
venant marijonų misijonieriams Argentinoje, nebuvo
galima atsakyti lietuvių ka
talikų pakartotiniems pra-;
šymams duoti ir jiems nors
vieną lietuvį misijonorių.
Todėl vos tik sąlygos leido,
marijonai pasiuntė savo mi
sijonorių teikti dvasiškos
pagalbos Montevideo lietu
viams.
Tiek Argentinos, tiek Urugvajaus lietuviai nepajė
gia išlaikyti nei savo mo
kyklos nei savo kunigų. Ma
rijonų vienuolija, su pagal
ba savo bendradarbių Ame
rikoje, išlaiko misijonorius
Argentinoje ir dabar jau iš
laiko Urugvajuje.
Šiaurės
Amerikos lietuviai vargin
gesnėje padėtyje esantiems
Pietų Amerikos lietuviams
daro didelį patarnavimą, ku-

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

Teisingai prirenkame aki 3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
nius. Patarnauja prityręs
ir šeštadieniais
lietuvis daktaras - optometValandos: 3 — 8 popiet,
ristas.
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Akių egzaminavimas dykai.
Akinių kainos:
PHYSICIAN AND SURGEON
Full view style — $6.95
2158
VVest Cermak Road
Bifocals — biskį daugiau.
Ofiao
UL OANal 2345
Paprasti akiniai po $2.95
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9

1821 So. Halsted Street
• iki 9 vai. vakar.

DAKTARAT
TaL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
. - • 2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

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

Dykai didelis katalogas
Jewiery, Elektriniai
šaldytuvai. Namams
Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio pataisymyo pašaukite Yards 3088

•
Atsiminkite — krautuvė
su mėlynu frontu
Budriko Radio Programos:
VVCFL — 100 K. — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
VVHFC _ 1450 K. — Ketvirtadie ,
niais 7 vai vak.
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

Trečiadlrnlalu pagal sutartį
Res. Tel.: BPCMIocfc «1BO

Tet.

YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Tik viena pora akta rlam gy
venimui Saugokit Jaa leisdami
tAeksamtnuotl Jhs moderniškiausia
metodą, kuria reirailmo mokslas
galt sutelkti.
89 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurte pašalina
visą aklu Įtempimą.

TeBefofnas; HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

DR. Y. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

6757 So. Western Avė.

Telefonas LATayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 tkt 8! Vak. 7 Iki 9
Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

4631 Sa Ashland Avė.
TaL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ’ DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TaL MIDvray 2880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir duo 7 iki 8:30 vaL vak.
Sekmad. nuo 10 ilu 12 vai. ryto.

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

OPTOMFTRISTAI

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

7:80 p. m.

DR. RAČKUS

4143 South Archer Avenue

DR. A. JENKINS

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Ohleaco
OFISO VALANDOS
Kasdien 9.00 a m. Iki 9.80 p. m.
Treč. Ir Beit: 9:90 a. m. Utį

Ofiao TaL:
Rasld. TaL:
VIRginia 1886
PROspect 3534

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir nagai autarti.

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vak
Soredoj pagal sutarti.
Trečiad. tr Sekmad. tik susitartus.

Tel. Cicero 1484

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal autartį. ___
Ofieo telefonai PROepect 6787

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avc.
TaL YARda 0994
Rez. taL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
Nedūliomis^jruo^lĮMkM^vaL^jlienj

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
vės varto tauto.

Gan. Bkorugald*

Antradienis, geg. 27, 1941

APSAUGOJA AGURIECIUS.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS
GYVENIMAS FAKTŲ ŠVIESOJE
vokiečiais iš pavergtosios
Lietuvos išvažiuoti, bet ne
gavo reikalingų dokumentų.

Jėzuitų Bažnyčioj —
Žydų Teatras
Iš okupuotosios Lietuvos
gauta tiesioginių žinių, kad
Kauno Jėzuitų bažnyčią rengiamasi paversti žydų teat
ru. Dabar jėzuitų rūmuose
yra sugrūsti raudonarmiečiai

Tik Juoda Duona
Bolševikų okupantams iš
vežus iš Lietuvos visus kvie
čius, miestuose jau kuris lai
kas nei už didžiausius pini
gus negalima gauti baltos
duonos. Tiek Kaune, tiek
Vilniuje kepama tiktai juo
da duona.

Klaipėdoj Mirė
Bolševiku Auka
Buvo rašyta, kad kartu
su vokiečių repatriantais iš
okupuotosios Lietuvos į Vo
kietiją atvyko ir ltn. Savytis. Jis bolševikų kalėjime
buvo taip žiauriai kankina
mas, jog atvyko su išsuki
nėtomis rankomis ir pirštais.
Dabar patirta, kad ši bolše
vikų žvėriškumo auka mirė
Klaipėdos ligoninėje.

Vaikai Šventė Velykas
Vesdami
maskoliškųjų
“bezbožnikų” propagandą,
bolševikai buvo įsakę, kad
šiemet mokyklose Velykos
nebūtų švenčiamos. Mokyk
lų atostogos baigėsi kaip sy
kis prieš pat Velykų šven
tes. Tačiau lietuviai moki
niai vis vien į mokyklas ne
atėjo. Mokyklose susirinko
tik žydų, maskolių okupan
tų ir kelių, bolševikams par
sidavusių, išgamų vaikai. Po
švenčių mokiniai buvo tardo
mi, kodėl jie į mokyklas ne
atėjo ir kas juos “pakurstęs” taip pasielgti.

|

Kareivinės taip pat iš tolo dvokia.
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Iš Aleksoto” stiklo fabri
ko atleisti darbininkai Rasi
mas, Čėsas, Žemaitis ir Cigleris, nes jie “ardė darbo
drausmę.” Darbininkai Ker
M
šys ir Padvalskis gavo ke
lioms dienoms atostogų, nes
gydytojas išrašė ligos liudi
jimą. Bet šie darbininkai pa
stebėti, bedirbant prie malkų
iškrovimo. Ligšiolinis fabri
ko direktorius Jankelis Ru("Draugaa” Acme telephoto)
binsteinas paliktas tiktai
Aukštojoj New Yorko valstybės daly ilgiau poros mėnesių siaučia nepaprasta saus
technikos vadovu, o direkto
ra. Visokiam derliui yra pavojaus, čia rodoma, kaip vienam plote nuo kaitrių saulės
rium paskirtas Žvinglis, ku
ris, kaip rašo laikraščiai, spindulių saugomi aguriečių diegai — pridengiami popieriniais maišeliais. Diegų yra
‘darbo drausmei sutvarkyti keletas tūkstančių.
imasi griežtų priemonių: iš
listiniame fabrike. Skirtu
darbo pašalinimo.”
mas tik tas, kad kapitalis
tiniame krašte darbininkas
Maskoliai tvarko
turi teisę protestuoti, ginti
švietimo reikalus
savo reikalus, streikuoti, o
— Kaune buvo sušauktas
bolševikijoje visa tai lancookupantams paklusnių lite
ma sabotažu, už kurį gresia
ratų pasitarimas, kuriuo me
sunkiausios bausmės.
tu buvo tartasis, kokius vei
kalus reikia mesti lauk dėl
Okupuotosios Lietuvos dar bą. netinginiauti, visą darbo' Raun0 gumQ3
fab
jų ‘antikomunistinio’ turinio.
bo komisaras Junčas-Kučin-, laiką išnaudoti tiesioginiam rikas “Guma” praneša, kad
Girdi, tas klausimas labai
skas išleido visiems fabri-', darbui, stengtis perviršyti sovietiškos “broliškos” res
rūpįs mokytojams, nes jie
kams, įmonėms ir įstaigoms nustatytas minimalines dar publikos išsiuntusios jam
nežiną, ką daryti, bijodami
bo normas ir t.t. Tris karkaučuko, bet “jau trys sa
pakliūti į okupantų nema privalomas “vidaus darbo
tus per vieną mėnesį pasi
tvarkos
taisykles
”
.
Šiose
tai

lonę už “buržuazinių” lite
vaitės, kaip siunta užtrūko
vėlavęs darbininkas palei
syklėse
labai
kruopščiai
nu

ratų veikalų dėstymą mokyk
kelyje.”
džiamas iš darbo. Neblaivūs
lose. Pasitarimo metu “to- sakoma, kokias pareigas tu• V V » 1 Kursanov skaitęs ri darbininkas ir tarnauto- ir be pateisinamos priežas
vansc
Sovietinė knygų leidykla
paskaitą apie “filosofinius jas. Pirmiausia^ pastebima, ties neatvykę į darbą taip
pat
paleidžiami.
Už
broko
išleido naują literatūrą: tai
marksizmo
pirmtakūnus”. kad be darbo knygelės mo
gaminimą
darbininkas
asme

Stalino biografija ir masko
Po to Sofija Čiurlionienė kas negalįs būti priimtas į
niškai
atsakingas.
liškų dainuškų rinkinį mas
skaičiusi naujosios dvasios darbą. Kas tokios knygelės
Įsiskaičius į šias taisyK- kolių kalba, pavadintą “Pieš
veikalą, pavadintą “šlioma neturi, apie tai žinias ąutezapgautas, bet patenkintas...” kia “kuri nors visuomeninei les, deja, ir geriausią norą ni.” Leidykla leidžia panašią
Vėliau rašytojams paskai- organizacija”, t. y. komumsJ turint, nematai skirtumo “literatūrą” dar ir žydų bei
tą skaitė “tovarišč” Toka-J tų partija. Taisyklėse saro- tarp darbininkų padėties boi- lenkų kalbomis.
rev. Į okupuotosios Lietuvos ma, kad darbininkai turį ševikiniame ir vad. kapita“meno” reikalams komitetą “nedelsiant ir tiksliai vyk
paskirtas kitas maskolis dyti administracijos patvar
kymus”, laiku atvykti į darKaibanov.
— namams statyti, remontuoti ar

TIK SU DARBO KNYGELE GALI GAUTI DARBO
Aštrūs nuostatai darbininkams. - Apie
protestą-streiką nei pagalvoti. - Bausmė
net už pagalvojime streikuoti. - Štai,
kokia laisvė bolševikų sistemoj.

PASKOLOS

J

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

Bolševikai Suveda
Sąskaitas
Maskolių pavergtąją Lie
tuvą užliejo nauja areštų
banga. Kaip jau anksčiau
buvome rašę, turėta žinių,
kad GPU agentai rengiasi
suvesti sąskaitas su naujai
numatytomis aukomis, bet
laukia, kol iš Lietuvos išva
žiuos vokiečių repatriantai.
Dabar turima tikrų žinių,
kad tuojau po vokiečių repa
triantų išvažiavimo GPU
agentai suėmė daugiau kaip
200 žmonių. Pirmoje eilėje
suimti tie, kurie stengėsi su

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

Ambrnsia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd.

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
814%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuakrlaudžiant

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

3236 So. Halsted St.

Tel. Monroe 0808

'

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

naytchure grano ?

mHOH, THE
\ FOREST, THE BIRDS,
AND THE FWWERS,
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T'ME LOVE MEANS
Q(JIET - PEACE TRANQUIUTY —

Oficiozas “Tarybų Lietu- vijoje bei Estijoje, kur rauva” įsidėjo vedamąjį straip- donieji mongolai ir gi įsitaisnį, kuriame aprašinėja pa- sė kareivinėse. Pa v., Liepo8ibiaurėtiną nešvarą, įsivieš joje raudonarmiečių viršinin
patavusią okupuotoje Lietu kai liepdavo visus nešvaru
voje. Laikraštis rašo, kad mus pilti stačiai į jūrą. To
Kauno buv. savivaldybėje dėl susidarė pavojus, kad
“didelė nešvara socialinio pavasarį nekiltų baisių epi
aprūpinimo,
komunalinio demijų. Tokio užteršimo
ūkio, net švietimo skyrių akivaizdoje Lietuvos, Latvi
patalpose, vykdomojo komi jos ir Estijos sanitarijos at
teto centro įstaigose. Į Auš stovai buvo susirinkę net
ros gatvės vieną daržą vi3ą specialinei konferencijai, ku
žiemą iš apylinkės buvo ve rioje buvo svarstoma, kaip
žami visokie nešvarumai ir apsisaugoti nuo raudonar
verčiami po pat gyventojų miečių atnešto užteršimo.
langais, o kai į tai buvo atTad nenuostabu, jog da
kreiptas vykdomojo komite- bar, kada Lietuvoje sugrū
to dėmesys, tai nesiteikta sta net pusė milijono masko
net paaiškinti, kodėl taip lių ir mongolų, Lietuvos
daroma, kieno parėdymu tai miestai paversti šiukšlynais!
daroma, neatsižvelgta į gy
ventojų protestus.” Baisiau
sia nešvara paastebima bol
Į šių metų okupuotosios
ševikų nusavintuose namuo Lietuvos biudžetą įtraukta
se. Pasak laikraščio, “tuose 11.4 milijonų rublių pajamų
namuose
viešpatauja di- iš paskolos, kurią turės sudžiausią nešvara. Tų namų |(lgtl Lietuvos gyventojai. Da
gyventojai skundžiasi dėl bar profesinių sąjungų cen
nešvaros ir butų ūkio val tro biuras išleido nutarimą,
dybai ir pačiam vykdoma pagal kurį prfe visų įmonių
jam komitetui. Bet butų turi būti sudaryti specialiūkio valdyba^ nesutvarko na niai komitetai, kurių parei
cionalizuotų namų admini ga bus rūpintis, kad gyven
stratorius ir komisarus, kad tojai tas paskolas išpirktų.
šie rūpintųsi tvarka ir šva Žinant bolševikų metodus,
ra. Kauno gatvėse, ypač galima įsivaizduoti, kaip Lie
priemiesčiuose,
didžiausia tuvos gyventojai iš savo
nešvara.” Toliau laikraštis skurdžių uždarbių turės dar
rašo, kad tokia pat skan “laisva valia” pirkti Maskodalinga padėtis yra provin lijos paskolų lakštus,
ati
cijos miestuose.
traukdami nuo burnos duo
Tenka pastebėti, kad kai nos kąsnį.
rudenį į Lietuvą buvo įsileis
tos raudonosios armijos įguTėvynės maras — tai iš
los, tai jos taip užteršė ka- tvirkusi ir įžūli jaunuomenė,
reivines, jog jos iš tolo dvo- kurios dienos praslenka tekė. Tokia pat padėtis buvo ' atruose, smuklėse ir šokių
ne tik Lietuvoje, bet ir Lat- (salėse. — C. Cantu.

KNYGOSI 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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DaotUeea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Lietuviu kalba Mass. valst. mokyklose
“Am. Lietuvis” No. 21-mame praneša labai svarbų
ir įsidėmėtiną dalyką, būtent:
“Daugelis lietuvių dar nežino kaip buvo nubalsuo
ta gegužės 14-tą dieną, 1941 m. Massachusetts val
stijos Atstovų Bute, Valstijos Namuose, Bostone, rei
kale lietuvių kalbos dėstymo Massachusetts valstijo
je, jei atsirastų tam tikras mokinių skaičius.
“Buto išleistame žurnale dėl gegužės l4-tos ant
puslapio 1230 ir 1231 plačiai aprašoma kaip bilius bu
vo atstovų svarstomas. Vienas ponas McCarty iš Bos
tono buvo inešęs kad padaryti pataisymą: Vietoj žo
džio lietuvių įdėti airių, vienok tas įnešimas buvo
atmestas, 40 narių balsuojant už ir 45 prieš, pripa
žįstant, kad tokis įnešimas buvo ne vietoje.
“Už biliaus priėmimą kalbėjo atstovai Joseph Downey iš Broekton, Charles McCaffrey ir Stanislaus G.
Wondolowski iš Worcesterio. Ponas CIampit iš Spring
field, Mass. buvo pirmininkas ir vedė susirinkimą.
Didžiuma balsų buvo priimtas bilius. Lietuvių kalbos
bilius vėliau buvo perduotas Miesto Finansų Komite
tui, idant apskaitliuotų kiek kainuotų biliaus įvykdy
mas. šitas reikalas gal bus išrištas kitame viešame
susirinkime, kada bus žinoma kiek mokytojų bus rei
kalinga.
“Kada buvo balsavimas — 80 atstovų balsavo už ir
61 prieš Lietuvių Kalbos bilių”.
Dėl šio Massachusetts valstybės legislatūros akto ten
ka džiaugtis. Toks lietuvių kalbos pripažinimas turės
sustiprinti lietuvių tautinį entuziazmą.
Bet neužteks mums pačioje pradžioje parodyti entu
ziazmą, o vėliau apie tą svarbų Mass. valstybės lcgislatūros aktą pamiršti. Svarbu, kad tuo valstybės palan
kumu pirmoje vietoje patys lietuviai pasinaudotų. Jei
to nebus, tasai bilius neturės daug reikšmės. Iš kita
taučių retas kuris panorės mokytis lietuvių kalbos. Lie
tuviai moksleiviai visi turėtų užsiregistruoti lietuvių
kalbos pamokoms ir jas lankyti. Tėvų pareiga bus sa
vo vaikus prie to raginti. Taip pat reiktų, kad susida
rytų tam tikri lietuvių veikėjų klūbai, kurių rūpestis
būtų žiūrėti, kad lietuvių kalbos klasėms vidurinėse
mokyklose mokinių nepritrūktų. Reikia, mat, suprasti,
jei nebus mokinių, nebus nė lietuvių kalbos pamokų.

Lietuvos liaudis nepasiduoda .
Iš gaunamų laiškų ir net iš bolševikų Laikraščio “Tar.
Liet.” yra aišku, kad okupantams nevyksta palenkti
savo pusėn Lietuvos liaudies. Jie pavergė kraštą, visą
valdžios aparatą paėmė į savo rankas, Lietuvoj apgy
vendino šimtus tūkstančių raudonarmiečių, pasmaugė
lietuvių visuomeninį, kultūrinį ir politinį lietuvių veiki
mą, tačiau nepalaužė liaudies valios ir dvasios. Ji te
bėra ir pasiliks lietuviška. Ji protestuoja prieš okupan
tus ir veržiasi į laisvę. Vienas pabėgėlis rašo:
“Man dar esant Kaune teko skaityti slaptą laik
raštuką “Laisvoji Lietuva”, kuriame buvo atspaus
dintos Amerikos lietuvių protesto telegramos dėl da
romų bolševikų žiaurumų. Be to, buvo rašyta, kad
esąs susidaręs Lietuvai Gelbėti Komitetas...
Jei žmonės, būdami taip baisioj priespaudoj, išdrįsta
net slaptą laikraštį išleisti, reikia suprasti jų ryžtingu
mas ir noras išsilaisvinti. Iš tų kelių žodžių galima su
prasti ir tai, kaip džiaugiasi Lietuvos žmonės, sužinoję,
jog jiį broliai Amerikoje rūpinasi jtį likimu.________

Tas pats asmuo rašo:
“Bolševikų daromos niekšybės jums, manau, jau ge
rai žinomos, tai jų čia ir nesistengsiu aprašyti. Trum
pai: daug žmonių yra sušaudytų, kalėjimuose uždarytų
ir išvežtų į Rusiją. Prieš mano išvykimą ypač smarkė
jo suiminėjimai. O kas jau pakliuvo į jų nagus, tai jo
kios vilties nebėra išeiti. Nuo šio pavasario pradės ūki
ninkus versti stoti į kolchozus. Gana daug žmonių bėga
slaptai per sieną. Na, o jei ką pagauna, tai vietoj su
šaudo, bet nežiūrint į tai masiniai eina per sieną...”
Kitas, visai dar neseniai pabėgęs iš Lietuvos inteli
gentas vakar gautame laiške, tarp kitko rašo:
“Mūsų tautiečiai inteligentai okupuotoje Lietuvoje
kenčia neaprašomas kančias. Dieve duok, kad tie pra
garo bernai nesuspėtų visai išnaikinti mūsų brangios
tautos ir tėvynės. Bolševikams nieko nėra šventa ir
nieko negalimo šėtono darbe. Tikt^į. tas ir tik tas, kas
pats pergyvena, gali teisingai įsivaizduoti bolševizk mą gyvenimo tikrovėj. Tai yra pati didžiausia XX
amžiaus žmonijos nelaimė, kuriai vieną, kartą bet gi
turi ateiti galas”.
Taip rašo žmogus, kuriam teko ilgoką laiką pagy
venti bolševikiškame pragare. Savo laišką jisai baigia
šiais žodžiais, į kuriuos turėtumėme labai ir labai gi
liai įsidėmėti:
“...Jūs amerikiečiai lietuviai visada buvote gelbė
tojais, tautos samaritiečiais, kada ji tik pakliūdavo
į vargą ir nelaimes. Esate tokiais ir šį kartą. Dieve,
padėk jums jūsų darbe!”
Tie žodžiai turėtų mus paraginti dar daugiau dirbti
ir aukoti, kad tik greičiau Lietuvą išlaisvinti iš žiau
rių okupantų baisios priespaudos.

Antradienis, geg. 27, 1941

(“Draugas”, gegužės 26
d., 1916 m.).
Suv. Valstijos ignoruoja
Meksiką... Meksikos prezi Po Svietą
dentas Carranza grąsina Amerikai karu, jei nebus tuo Pasidairius
jau atšaukta Suv. Valstijų
Lietuvoj dabar nevalia
kariuomenė iš Meksikos.....
žmonėms laikyti nei ma
Bet prez. Wilsonas ignoruo
žiausio pištalieto, o apie
ja tą reikalavimą, ir mano
šautuvą nėra nei šnekos.
dar daugiau kariuomenės
Vienam kaime balšavikas
pasiųsti į Meksiką*...
įskundė, kad jo kaimynas
•
*
turi šautuvą. Bėga milici
Brazilijoje revoliucija... Iš
ninkas kratos daryti. Kieme
Rio de Janeiro praneša, kad
susitinka berniuką. Norėda
Espirito Santo provincijoje
mas prigauti klausia:
prasidėjo revoliucija. Vy
— Ar tavo tėvas turi šau
riausybei kol kas dar nepa
tuvą?
sisekė numalšinti sukilimą...
— Ne, — atsako vaikas.
•
Bet mama turi.... Ne vie
Japonija verčia Kinijos
ną, bet kelis.
prezidentą rezignuoti... Ja
— Nesuprantu....
ponijos vyriausybė oficialiai
— Labai suprantama. Kai
kalbina pasitraukti iš pre
mama užsitaiso austi, tai
•
zidento vietos kinų preziden
šalę staklių pasideda
net
tą Yuan-Shi-Kai. Jam pata
kelis šautuvus. Į vieną deda
ria apleisti kinus ir apsigy
juodą siūlą, į kitą raudoną
“Amerika” rašo:
venti Japonijoje, kur jam
“Gegužės 15 d. Chicagoje, Amerikos Lietuvių Ta būsiąs užtikrintas saugu ir taip toliau....
Milicininkas,
supratęs,
rybos reikšmingame posėdyje, paaiškėjo, kad kitos mas...
apie kokius šautuvus ber
išeivijos dalys dar nepasiruošusios didesniems dar
bams. Katalikai pasisiūlė aiškiais planais, bendro dar
Tautos Fondan suaukota niukas jam pasakoja, nulei
bo programa ir darbui paremti neišvengiamai reika $3.300 į tris savaites.... A. A. do nosę ir išdūlino iš kiemo
linga finansine parama. Bet į tai atsakyta, kad ki Šlakis praneša savo rapor Maškiui-komisarui raportą
toms grupėms iki šiol dar nebuvo aiškus reikalas te, kad į Tautos Fondą, ku
kelti fondus Lietuvos nepriklausomybės kovai parem riame dabar randasi $40,- dimo. Kita, austrai-vengral
ti. Joms dar neaiškios darbo ir kovos priemonės. Ta 209, suplaukė $3,344. Nori negalėsią veržtis toliau Ita
čiau pareikšta ir teigiama,' kūrybinė nuomonė: nuo ma pasiekti $50,000 iki Tau lijos šalin. Jiems pritruksią
šiol ir socialistinė, ir tautininkiška visuomenė pradė tos Fondo seimo, birželio 9 amunicijos, kurios gabeni
mas per kalnus ir tarpkalsianti aiškesnį, apčiuopiamesni darbą.
d.....
niais baisiai apsunkintas...
Aštuoni mėnesiai praleisti delsimui, galvojimui, tarimuisi. Bet vis dėlto neatsisakyta naudingos išvados:
•
Italai neperdaug nusiminę
Lietuvos nepriklausomybei atsteigti paramos darbui dėl pralaimėjimų... Italai ne
Vokiečiams dar nepasise
reikalingas ne tik karštų žodžių ir gilių įsitikinimų labai nusiminę paskutinių kė paimti Rygą... Vokiečiai
viešas pareiškimas. Tam reikalingas ir gyveniško dienų nepasisekimais Austri nuo seno ryja seilę, veizėda
mis priemonėmis apsirūpinimas. Tikėkime, kad nuo jos fronte. Italų karo fron mi į Rygos miestą. Jų gene
šiol visos visuomeninės grupės pažiūrės į visą darbą tas yra 400 mylių ilgas. To rolai viens kitam žada savo
giliau veriančiais žvilgsniais, kad bus parodyta di- * dėl ir nestebėtina, jei vie- galvą, jei jie nepaims Rydėsnio pasiaukojimo. O kur rasi reikšmingesnį pa nur-kitur nebuvo galima at gos. Bet jau kelintas mėnuo,
siaukojimą, kai atitrauksi bent truputėlį nuo to, kas laikyti austrų-vengrų spau- o darbas nei iš vietos neju
pačiam reikalinga?
Nors telkimasis į šventą Lietuvos nepriklausomy
Hitlerio Svajonės
bei atsteigti paramos darbą vykdomas labai pamažu,
bet vis dėl to jis stumiamas į priekį. Katalikų visuo
menė ir neturėtų tenkintis, sukėlusi beveik visą nusi
statytą Lietuvai Gelbėti Fondo vajaus kvotą. Para
mos reikalingų darbų ir asmenų tiek daug, kad surink
tieji devyni tūkstančiai dolerių tėra labai ir labai
mažytė suma. Jos turėtų užtekti iki rudens, kada
reiktų vėl padidinti fondo auginimo vajų. Kitos tau
tos, kad ir proporcingai žvelgiant į jų dydį, išleidžia
tautinei propagandai ir nelaimėn patekusių savo tau
tiečių pašalpai keleriopai daugiau. Tad ne laikas sto
vėti vietoje”.

Dėl Tarybos darbu

DAFFY DRAMAS

išduoti, kad kaime radęs
šautuvus, tik jais negalima
nieko nušauti.
Vienas laikraštininkas ra
šo apie būsimus čėsus. Pri
klodui, jis ima šiandienio H.
Ford įpėdinį ir išveda tokį
dialogą.

— Vadinas, tamsta esi
anūkas H. Fordo, t. y. anū
kas automobilių karaliaus?

— Taip, aš esu išdirbėjas
tų garsių, mažų, pigių, kiše
ninių, sudedamų Fordukų.
— Kiek dabar kainuoja
automobilius?
— Jei kas vieną, tai kitą
duodame dykai....
— Kokie tamstos planai
ateičiai?
— Kadangi neužilgo Ame
rikoj daugiau bus automobi
lių, negu žmonių, tai mano
fabriko inžinieriai ir techni
kai daro planus automobilių
gamybą pakeisti žmonių ga
myba.
— Kaip tai?
.— Produkuosim po 3,000
žmonių kas minutę.
— Ir ką tamsta su jais
veiksi ?
— Auklėsiu juos tokioje
dvasioje, kad kiekvienas tu
rėtų po automobilių. Mūsų
obalsis bus toks: “Kiekvie
nas skurdžius turi automo
bilių!”
— Ir kuo tas visas baig
sis?
— Nežinau....
— Good bye!
Kas nemyli tėvų, tas nieko
nemyli pasaulyje.

DRAUGAS

Antradienis, geg. 27, 1941
Alia Rachmanova

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

ŽUVO BEKOVOJANT LĖKTUVE

Farma prie upės, kur skamba
lietuviška daina
- Indijonė tarp liepų ir klevų. - Iš resto

rano patarnautojo į solistus. - Restora
no savininko "ultimatumas." - Kodėl

Sausio 5 d.
dainininkas nemėgsta makaronų?.. •.
Vakar, beeinant namo, prie manęs prisidėjo Marusia
Petuchova, mūsų fakulteto studentė. Tačiau jos pavardė
- Nepavykusios pagundos.
man pasirodė kažin kodėl įtartina. Ar tai tik nėra ta pa
Mičigano pakrantėmis pa- vį solistą p. Urboną. Gražiati Petuchova, kurios brolį išsiuntė į Sibirą ir kuri pa
važiavęs keletą valandų į balsio lietuvio netenka ilgai
skiau už tai taip žiauriai atkeršino 9
Buvo šalta, vėjuota diena, ir aš norėjau kuo grei- į žiemių rytus nuo Čikagos, raginti, pietų metu suskamčiausiai pardumti į savo šiltą, jaukų kambarėlį. Aš pa- aptinki didžiules smėlio ko- ba svetainėje lietuviška daisižiūrėjau į greta einančią Marusią Petuchovą ir pajutau Pas> Jau žalumynais apaugu- na:
jai nuoširdžios užuojautos. Ji buvo apsivilkusi senu, nu- s^as- Atrandi kalnelius, mišTen kur Nemunas ban("lifu.ug.ta" Acme le.ephoto)
dėvėtu mėlynos spalvos vasariniu paltu, kuris buvo jai kus prie ežero — vaizdus, guoja.... Kažkaip dabar
Nukritusio ir sulūžusio lėktuvo
dalys W'< chita, Kas., airporte. Lėktuvu skrido
du jauper trumpas, o jo rankovės jai taip pat siekė beveik tik kurie taip primena Lietuvą, jautriau, pilniau išgyvena.
.....
ligi alkūnių Ji neturėjo nė pirštinių Rankas laikė giliai Prasideda ir didžiuliai so- me tos dainos posmus ir gi- ni vyrukai Blanpied, 21 m., ir Vt oodward 20 m. Pastarasis staiga pasiryžo nusižudyti
įsikišusi i savo paltuko kišenes, bet šaltis vistiek dalį jų dai; kai jie sužydi - atro- liūs melodijos garsus. Dar ir užpuolė savo draugą vairininką. Bekovo jant lėktuvas nukrito ir abudu žuvo.
griebė, ir ji buvo visa paraudusi.
do kaip tūkstančiai Dievulio , labiau, rodosi, šiems lai----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sukaišiotų į dirvą puokščių, kams pritaikyta kita solisto Pirmąją inspiraciją jam da- nė mįslyti. O buvo gana sun- mokėjus už mokslą, butą ir
Po pažastim, ji nešėsi seną, juodą papkę.
vė Juozo Babravičiaus dai- kių valandų, — pasakoja p. t. t. — valgiui likdavo die
dainelė:
— Klausykit, Marusia, — tariau aš, — kam jūs ma Lietuvio farmoje.
— Toli, toli mūs Lietuva, nos — jei šis gali džiugint Urbonas. — Kartą, padirbė- nai po 25 ct. Kasdien valgy
Ant stataus Šv. Juozapo
ne lydite? Juk taip šalta!
Ten saulė neteka skaidriai savuosius lietuviška daina, jus taip penketą metų, atėjo davau “spagette” — tokius
— O, ne, — atsakė ji, kalendama dantimis. — Kad upės kranto jau daug de
Tarp juodo
skurdo ir kodėl kitas negalėtų?! At- savininkas ir sako man: makaronus. Jų tiek atsivalir šalta, bet nieko nepadarysi: aš turiu su jumis pasi šimtmečių, kaip įsikūrusi
(skriaudos vyksta į U. S. A. Su darbais “Toliau taip neįmanoma. Ar giau, kad pažiūrėt į juos neTaboro farma, lietuvio J.
šnekėti vienu svarbiu reikalu.
Ten vargsta mūsų broliai nelengva, o prasimušti no- tu, Jonai, nori dirbt, ar mo- benoriu. Kambarį turėjau
— Žinot ką, Alia, — prabilo ji vėl po kiek laiko, — Bačiūno nuosavybė. Pakelė
tokiame, kaip čia sako, beisje čia stiebiasi augalotos
(Lietuvos. risi. Stoja į restoraną patar- kintis. Rinkis vieną.”
aš norėjau-------------------- Politikoje jūs dar nieko ne
monte”....
Klausėmės visi. Viešnios nautoju. Žmonės ragina to- Be darbo ir lėšų....
nusimanote ir esate tikras kūdikis. Ir aš norėčiau jums liepos, skroblai ir mieli kle
dažniau traukė skepetaitę iš liau lavinti balsą. Neturint | Pa3irinkau mokintis.
truputį papasakoti apie padėtį krašte; jūs, matyti, apie vai.
IŠ Ir vis dėlto laimėjo pasi
itenka po desėtkų valan- reatorano atieido.' Tris mo ryžimas, mokslą baigė. VėNors vadinasi ji Taboro rankinuko....
tai visai nieko nežinote!
dirbti restorane ir po nesius prabuvau visai be liau New Yorke buvo kon‘
Tai tardama, ji nė karto nepažvelgė į mane, bet vis farma, bet čia nė vieno ci- Nemigo naktys, alkis —1
kelias
į
sceną.
šešetą
valandų per dieną darbo, kol gavau vietą dai- kursas- reikėJ° triJų daini
žiūrėjo į šalį. Šiuo momentu, — atsiminusi savo duotąjį gono, nė vienos jų palapiNugriebę kamuolėlius ir skirt* mokyklai. Reikėdavo nuoti per radiją. Buvo sun- n*nkU> ° stojo apie 600 kan
mamai pažadą, — aš būčiau su didžiausiu malonumu nuo nės — prie upės tik baltuojos atsitraukusi, bet man sukliudė mano kvaila baimė ir ja daugybė namelių vasaro- lazdas, pasukame į golfo dažnai gulti tik pirmą valan kių dienų. Kad ir tame res didatų. Vis dėl to mūsų lie
tojams ir turistams. Prie lauką. Šnekučiuojame su mie dą nakties ir keltis apie torane bedirbdamas, per sa tuviui pavyko patekti tarp
nenoras nors kiek kitą užgauti.
— Marusia, ar tai jūsų brolį paskiausiai išsiuntė į stalo gi vikriai sukasi lyg lu lietuviu dainininku.
Jo penktą ryto
vaitę uždirbdavau po 9 do- tų trijų išrinktųjų. Vėliau
Sibirą? — netikėtai paklausiau jos be jokių gudragalvia šviesaus vario, besišypsan tėvai — Anglijos lietuviai,
— Kaip Jūsų sveikata ne-; lerius. Sykį per dieną gau kelionė į Argentiną. Daini
čiu veidu indijonė. Čia pat angliakasiai. Jis pats iki į palūžo':
vimų.
davau restorane pavalgyti, ninkas — mielai į laivą kvie
— Taip — atsakė ji trumpai. Dabar aš jau žinojau, atrandame ir malonų lietu- 1929 m. buvo “salesman’u.”
— Apie tai nebuvo laiko ' bet likusiems kartams, už(Nukelta į 6 pusi.)
kad dėl Lidočkos mirties buvo kalta ta, kuri ėjo su ma
Jei nori pasitarnauti sa
nimi, ir mane nupurtė pasibaisėjimas.-----------li pasidarbuoti tie,
kurie
— Už viską, už visus Rusijos vargus ir kančias kal vo tėvynei ir apsaugoti žmo
dirba krautuvėse, bankuose,
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
tas tik caras ir carienė! — pradėjo ji iš naujo, lyg min nes nuo bedieviškos vergi
ofisuose ir panašiose vieto
tinai išmoktą pamoką, ir tai ne pirmą, bet gal jau kokį jos, pats skaityk dienraštį
se, kur kasdien pereina
“Draugą” ir kitus ragink
Ar norite prisidėti
prie daug pašto.
šimtąjį kartą.
tikro misijonieriško darbo?
— Jie jau sėdi savo rūmuose Carskoje Selo ir vaidina skaityti.
Kada susidarys keletas
Taupykite
vartotus pašto
šeimynišką idilę, o tuo tarpu šalis dejuoja karo naštos
Žvilgsnis į praeitį turi
svarų pašto ženklų, siųskite
1
prislėgta; iš žmonių iščiulpti visi gyvybės syvai. Bet ca- mus sustiprinti, turi suža- ženklus? Štai lengvas ir vi
juos
“
4th
Class
Mail
”
šiuc
rui su cariene nė per nago juodymą nerūpi Rusija; jie į dlnti ir pakelti mūsy ener. siems prieinamas būdas, ku
i
adresu:
ris
neša
misijoms
didelės
žiūri, kad tiek jiems būtų gerai - kad greičiau galėtų giją> mūsy darbingumą, mū.
Su Laivu —
MISSION CLUB,
pasirašyti visus aktus, o paskum, sugrįžę į savo rūmus, [ SŲ pasiryžimą naujiems dar- naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.
gerti “vodką,” žaisti su vaikais, smagiai leisti laiką, klau- -bams, naujiems žygiams.
- Marian Hills Seminary,
"CITY OF GRAND RAPIDS"
sydamiesi muzikos, šokti arba žaisti tenisą. O kas, kaip
Šioj srity daugiausia ga
Hinsdale, Illinois
Vygandas
jūs manote, iš tikro valdo Rusiją? Visai ne toks kvai
lys, kuris vadinasi caras, ir ne ministeriai, bet visa Ru
Smulkūs “Drauge” skelbi
sijos valdžia yra rankose tokių žmonių, kaip Rasputinas, mai nedaug kainuoja, bet
ir tokių pranašų, kurie...
«
•». j* rezultatai esti geri. Bile ko
— Marusia, nekalbėkite taip! Kitus apkalbėti ir pa kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go* “Classified” skyriuje.
smerkti yra labai lengva! — pertraukiau ją.
— Ne, ne, netrukdykit man pabaigti! — tarškė ji
toliau, neleisdama man prieštarauti. — O ką daro kad
ir tas pats Rasputinas? Tą patį, ko norėjo ir šis žydas,
kuris paskyrė gubernatorius ir ministerius! Kaip jums
rodosi, kur nueis Rusija, jei jos ministeriais skiriami
toki sukčiai ir apgavikai?
— Bet juk tai netiesa! — atkirtau aš. Tačiau ji, ne are common offenders
kreipdama į tai dėmesio, rentė toliau:
‘
— Viskas yra tiesa, tikriausia tiesa! Ar ne tiesa, Į
kad carienė, ta histerikė, yra kvaila višta! — tęsė ji į
drebančiu iš pykčio balsu. — Ir kad caras, tas pasilakęs
Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
kiaulė, tikras avigalvis! Ar tai tokiems reikia valdyti .
(Chicagos Laiku)
Rusiją? Juk rusų liaudyje turi būti žmonių, kurie galė
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare
tų Rusiją nuvelti tikruoju keliu. Ir ne sosto įpėdinis, tas
pusgalvis, turi paimti į rankas valdžią, bet tikrieji, pa
PILNOS KELIONES
šauktieji, tam darbui tinkami žmonės! O karą reikia bū
Why tolarata that Irrltottinai ir tai neatidėliojant baigti! Tai yra visų svarbiau
BILIETAI:................
Ing gray that to ditturbt
sia!
tha color harmony of
Visaię Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —
Tuo tarpu kažin kas r?anc pašaukė balsu; aš apsi
your hair f Touch lt avvay
If you’ro pant 40, the chancea aro
that your breath vvill bo offenaivo
dairiau ir pamačiau slaptojo t«trėjo žmoną, p. Kovalevtafely vvith thi» new Clai
oftener than thatof a young peraon.
"DRAUGAS"
»
skają. Ji tuo metu važiavo pro šalį.
Fermcntation of tiny food particlos
rol Bruth Crayon. lt parcaught by partial platės and den— Aliusia! — šūktelėjo ji, — eik" pcn, važiuosime tures freąucntly cause thiacondition
mitt coloring from tha root out vvithout dripping or tmudgChicago
ti) 2334 So. Oakley Ave.
vvhich you yourself may not detect
kartu. Aš turiu tau šį tą pasakyti.
Ing, and it tha parfact antvvar to in-batwaen tintingi or
būt which is so ofTcnaive to others.
Aš su Marusia, kuri, ją pamačiusi, visa išraudo, tu Why not tako the eaay, pleasant prethota distracting flrtf gray hoirt. in a imart "corry-avarythat so many f astidious peo
whara" cota that opant in a Jiffy raady for uta. $1 . .,
rėjau atsisveikinti. Susyk jos veidas aptemo ir prisi caution
ple ūse to halt this fermentation—
įiiterina Antiseptlc employed as a
traukė pagiežos.
Rafillt 50c ... In 12 natural-looking thadts.
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
month rinae. It immediately makes
— Ar tai tik ne p. Kovalevskaja? — paklausė ji.
tha breath aweater, purer, lesa likely
matote “Drauge”.
— Taip! Aš turiu eiti pas ją. Tai motina mano drau to offend. Lambart Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.
gės, kuri visai neseniai mirė — atsakiau jai ir pasižiū
> it/nrt Any Data Uit
rėjau tiesiai į akis. Marusia paraudo dar daugiau.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee

M

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

MIDDLE- AGED
PEOPLE

BRUSH

CRAYON

$2.00

(Bui dau|pau.Į

LISTERINE ANTISEPTIC

To Moko Yov Brtoth imootot

sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

DRAUGAS

Antradienis, geg. 27, 1941

— Susovietintosios koope
ratinės bendrovės “Parama”
direktorius “draugas” Štro
mas susilaukė priekaištų dėl
jo dezorganizuojamos ben
drovės veikimo. Krautuvėse
nesą prekių, o tos pačios
menkos kokybės, nesą pasi
rinkimo ir t.t.

ORINĖS TRAGEDIJOS AUKOS

MASKOLIAI TIK SAVAISIAIS RŪPINAS
Lietuviams vien vargti ir tylėti
— “Tovariščio” žemės ū- ronomai, atgrūsti Lietuvon,
kio komisaro Sosnovo-Puši- dalina sėklas. Taip, pav., Kė
nio įsakymu atleistas
iš dainių apskrityje, Ariogalos
pareigų ir patrauktas teis valsčiuje, sėkla buvus; ai- !
mo atsakomybėn Kauno aps duota tokiems “buožėms”,
krities žemės ūkio skyriaus kaip A. Ivanovui, turinčiam
vyr. agronomas “tovarišč” 25 hektarus žemės. S. AniAnton Bereziov. Jis kaltina simenko, turinčiam 11 hek
mas tuo, jog naujakuriams tarų ir t.t. Utenos apskr.,
skiriamas sėklas išdalinęs — Tauragnų valsčiuje, sėklų
buožėms.
gavo Michail Babachin, tu
Toliau Sosnov-Pušinis pra rįs 30 ha., Simon Michailov,
neša, kaip eina sėklų dali f 18 ha savininkas, Fiodor Nanimas. Raseinių apskrities 1 rozov, 17 ha savininkas ir
žemės ūkio skyrius balan t.t. Ne veltui priežodis sako,
džio 15 d. skundėsi, jog ne kad varnas varnui akies negaunąs daržovių sėklų. Pa kapoja. “Laisvojoje” Lietu
tikrinus pasirodė, jog sėk voje Berezovai rūpinasi tsalos jau 10 dienų guli Rasei bachinais ir Anisimenko, Minių kooperatyvo sandėlyje. celmacheriai aprūpina tvaTuo tarpu naujakuriai pa
cenelenbogenus ir Gutmalikti be sėklos.
Iš “tovariščio” komisaro nus, tik krašto šeimininkais
Sosnovo-Pušinio rašto pati i— lietuviais nebelieka kam
riame, kam maskoliškieji ag rūpintis.
FARMA PRIE UPES, KUR atgimdo patriotizmą mūsų
SKAMBA LIETUVIŠKA
krūtinėse. Mūsų daino° kaip
DAINA
1 tik ir yra daugiausia apie
(Atkelta iš 5 pusi.) •
Į Lietuvą, apie Lietuvos gam
čiamas, už dalyvavimą laivo
koncertuose gauna vietą pir tą. Ir man pačiam lietuviška
moje klasėje su garsiausiais daina uždegė širdį. Visi my
laivo svečiais. Trejetą metų li dainas. Dainų garsai gali
vėl prikelti, atbudinti žmo
teko p. Urbonui koncertuo
nes Lietuvai. Galima sakyti,
ti Argentinoj.
kad lietuviška daina tai ge
— Lietuviai ten inteligen
tiški, — pasakoja jis. — riausia propaganda. Daino
mis domisi ir mūsų jauni
Dailę myli.”
mas. Tą patyriau koncertuo
damas lietuvių kolonijose.
Patriotas, nepaperkamas.
O tas labai svarbu. Jei jau
Vėliau solistas pateko nimo nepritrauksime prie to
tarp Čikagos lietuvių,
čia kas lietuviška, praretės greit
dainuoja per radiją. Dirbda Lietuvos mylėtojų eilės.”
mas su lietuviais, dėl Lietu Krūtinė, kur gimsta lietu
vos ir ypač atjausdamas da viška daina.
bartines lietuvių kalvarijas,
Stabtelėjo solistas ir vėl
dar labiau sustiprino patrio
tinę dvasią. Vasario 16 die prabilo:
ną jį kvietėsi padainuot ko
_ Aš vis sakau, jei nori
munistai, siūlė gerą atlygi būti geras patriotas, turi bū
nimą, tačiau solistas — išti ti geras katalikas. To nega
kimas Lietuvos sūnus. Jų lime užmiršti. Man pačiam
siūlomos pagundos niekais religija yra daug padėjusi
nuėjo.
sunkiose valandose. Kai po
— Aš prie jų nesidėjau, -- koncerto žmonės pasidžiau
kalba jis. Geriau už mažą gia lietuviška daina, aš
atlyginimą, ar visai be jo jiems ne kartą pasakau: ne
kio, bet dirbti tiems, kurie man, o Dievui pagarba pri
myli Lietuvą, o ne jos oku klauso, kurs davė man bal
pantus.
są. Visada tokios nuomonės

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

•4

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

— Indikšteinas, kadrų sky
riaus vedėjas — Rozentalytė ir t.t.

U'ider U. S

Govt. Supervi<

ft
LOAN ASSOCIATION of Chieago
f

VLADISLOVAS
POCIUS
('‘Draugus”

Acme

teiepliuut)

niūniavo. Pažvelgiau į tą
krūtinę, iš kurios gimsta
galinga lietuviška
daina.
Pro vasariškai
atsegtus
marškinius, ant dailaus re
težėlio, matėsi Dievo Moti
nos medalikėlis....
K. J. Prunskis.
NEW YORKAS. — Patiki
mi šaltiniai praneša, jog pa
skutiniuoju laiku Atlantą
perplaukė didžiausia laivų
grupė. Tai 50 krovinių laivų
grupė pergabenusi iš Kana
dos Anglijon, be jokių nuos
tolių $100,000,000 vertės kro
vinių.

į*

Trijų Metų Mirties

;

Sukaktuvės

(external(y caused)

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!
No matter what vou've tried with«ut
Fuccesa for unsightly surfacepimplea.
blemlshes and mniilar skin irritations,
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully soothing
Liauid Žemo—which ęuickly relieves
itening soreness and starts right in to
help nature promote FAST healing.
80 years continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Extra Strength Žemo.

ADOMAS

? ONA GEDVILIENE
4
Jau sukako trys metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimų moterj ir
motinų Onų Gedvilienę.

Netekome savo mylimosios
gegužės 24, 1938 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti.
Uai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžinų atilsį.

Mes. atmindami tų Jos liūd
nų prasišalinimų iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias su egzekvijomis tre
čiadieni, gegužės 28 d., šv. An
tano parap. bažnyčioje, Clce
roje, 7:30 vai. ryto.

Solistas džiaugėsi gaivi
Aš norėčiau plačiau pa
skleisti lietuvišką dainą. Ji nančia gamta, protarpiais

Kviečiame visus gimines,
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose
*ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Onos sielų.
'

Nuliūdę Vyras, Duktė, Resekrys lr Gim'nės.

ŽILINSKAS

Mirė gegužės 25 d., 1941, 7:30
vai. vak., sulaukęs 44 m. amž.
Gimė
Lietuvoje.
Panevėžio
apskr.. Cidabravo parap.. Miškių kai m.
Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdime
du broliu Antanų, jo moterį
Helen ir jų dukteris Ritų Ir
Joanų: ir Stanislovų: tris pus
brolius: Povilų Paškauskų ir
jo šeimų. Izidorių Paškauskų
ir
Juozų
Sereikų:
pusseserj
Elzbietą
Kubliauskienę,
De
Kalb, III., jos vyrų Stanislovų
ir jų šeimų ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotns J. Mule
vičiaus koplyčioje, 4348 S. California Avė. Laidotuvės įvyks
trečiadienį, geg. 28. iš koply
čios 8:30 vai. ryto Ims atlydė
tas į Nekalto Prasldjlmo švč.
Panelės parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Vo pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Broliai
Pusbrolis'.

kai, .švogeriai,
minės.

620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Pusseserė' Ir Gi

Venetian Monument Co.

Laidotuvių direkt. Antanas
M. Phillips. Tel. YARils 490.8.

la

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

Naudokitės pilnesniu
'Draugo’' patarnavimu
Ar reik pašto- ženklelių?
Ar norit registruoti laiSKą,
išpirkti “Money Order”, addrausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą ,
2334 So. Oakley Avė , Chiea
go, III, Canal 8010.

— Kinijos Pekino univer
sitetas yra seniausias visa
me pasauly. Viduje univer
siteto rūmų randasi trys
šimtai meniškai išdirbtų bai-j
tų akmenų, kuriuose sura- j
šyta 60,000 pavardžių tų žy-'
mių Kinijos vyrų, kurie yra
šį universitetą baigę.

PAGERBIMAS
*

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

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.

4

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN£ IR NAKTĮ

Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

A

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI 1

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKĖS LIETUVIJĄ

4

PASKUTINIS

laidotuvių Direkt. J. Mule
vičius, Tel. LAPayette 3572.

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

(

MENIŠKAS DARBAS

Pusseserė, švngerlai ir Giminės

FlARGUTlJ'

I

Phone 9000

Kūnas pašarvotas Mulevi
čiaus koplyčioje, 4348 S. California.
Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį. gegužės 29, iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo švč. parap.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažistamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Dūkti*. Žentas Anū

SKIN TROUBLES

Shore Accounti

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

nes.

GREAT SUCCESS FOR

2

Current Rote

KELNER - PRUZIN

Mirė geg. 26. 1941, 12:30
vai. p. p. sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Telšių aps.
Kietavos parap.., Daugėdų km.
Paliko dideliame nuliūdime
dukterį Marijonų ir žentų Ronald Ir Dianę; pusseserj Pet
ronėlę Saurienę ir jos šeimą:
du švogeriu Dominikų ir Po
vilų Vainorlus; ir jų giminaitį
Juozapų Mockų ir kitas gimi

DOCTOR’S AMAZING L1CĮUI3

0/ ON SAVINOS
/0£ INVESTMENTS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Gyveno 4204 So. Maplevvood

Tiedu jaunuoliai užsimušė nukritę su lėktuvu Wichita,
Kas., airporte. William D. Woodward (kairėje), 20 m.
amž., pasiryžo nusižudyti iškilęs lėktuvu oran su drau
gu John K. Blanpied (dešinėje), 21 m. amž. Woodward
netikėtai puolėsi prieš Blanpied, kurs vairavo lėktuvą,
jį nustumti nuo vairo. Tasai gindamasis paleido vairą
ir lėktuvas smogė į žemę.

4

JUSTIN MACK1EWICH, Prez.

4192 Archer Avenue
VJ/iginia H4f

Lietuviškos dainos misija.. buvau ir būsiu.”

LIFE’S BYWAYS

ItHIHIIUIMtlMHIIIHIIUIMMIiniBte

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI

V

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. YVestem Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAYVICZ IR SCNAI
2314 YVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

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

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 YV. 18th St.
Viai Telefonai: YARda 1419

r

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

►

r

Antradieniu, geg. 27, 1941

DRAUGAS

7

zimierietes — Seselę M. Ani-I
CLASSIFIED
tą Saboskytę, Seselę M. DeoPeoples Krautuvė ruošia la
PAKDAVIMII
tillą Kalinauskiutę, Seselę M.
bai
gražią
programą
užbai

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
Christianą Mockaitytę, Sese
kų jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir
lę M. Ireną Rukiūtę, Sese-! Bridgeport. — Koaeertas gimui Gegužės mėnesio
» kambarius; bus atdari dėl apžiū
Šį vakar, Antradienį, 7tą rėjimo kiekvieni^ dienų. Kandus!
lę M. Eveliną Vaičiulytę, Se įvyko pereitą sekmadienį,
vietoj prieš Marųuatte Kark,
valandą
vakare bus trans gražioj
3007 ir 3»11 VVest 71st St.
Prieš 1906 m. Gary, Indi rimo paliko vieną, kitą ir
selę M. Rosalindą Grigony- gegužės 24 d. Programa bu
liuojama specialiai graži ir Taipgi statom naujus namus ir
ana, miestas buvo plotas pel tokių dalykų, kurie ilgokai
senus ant lengvų išmokėji
tę ir Seselę M. Feliksą; tris vo turininga: solo, smuikas, įdomi radio programa, ku taisom
mų. Apskaitliavimas veltui.
kių ir miškų. Tai buvo me atsiliepė tos parapijos ne
Kas norite pirkti lotų gražiausioj
seseles Ancilla Domini kon klarnetų trio, solo fleita, rią Peoples Bendrovė dedi vietoj
Marųuette Parke ir apylin
džiotojų rojus ir dėl to Chi naudai. Jo vietą užėmė jo
gregacijoje — Seselę Ma smuikai ir fleita, smuikų du kuoja užbaigimui Gegužės kėje? Parsiduoda labai pigiai.
CU.UII.KS P. SI KO.MSKIS CO.,
cago turtuoliai turėjo įstei mokslo metų draugas kun. I
rijoną Petraitytę, Seselę etai, kvintetas, bendras or mėnesio, Vainikų Dienai ir
0921 So. Uentem Avė.
Tel. .BEPublic 3713
Pov. Daniūnas. Jis trumpai
gę čionai “Gun Club'.
Mercedes Petraitytę, o pa-! kestras ir mažesni ansamb padėkojimui visiems rėmėVakarais PROspeet_ 1111
jams^
kurie
skaitlingai
lan

'I
skutinoji iš Petraityčių yra liai. Išpildė gražiai tokius kė Peoples Funiture Com
REIKALINGI VAIKIN U
Pavasarį 1906 metais pilė klebonavo, tik metus ir tris
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
sunkius
kūrinius,
kaip
kom

dar postulantė; du brolius
pany Krautuvę per Sidab 23 m., dirbti anl išvežiojimo troko.
no korporacija pradėjo sta mėnesius, bet jo malonus
7-tų vai. ryte į 32U W.
pozicijas
Schuberto,
Strau

būdas
ir
po
šiai
dienai
yra
rinio Jubiliejaus išpardavi Atsišaukite
marijonus — Brolį Vincentą
ISUi St. — Mr. Vilkiu; ir 3919
tyti didelius fabrikus. Prie
Žvingilą ir Brolį Tadėjų Mar-; so, Wallace overturą ir daug mą. Dainuos žymūs talentai, Setuibcrt St. — Mr. Ebett.
pastatymo tų fabrikų, kiek daugelio minimas. Rugp. 15,
MODERNIŠKAS
kitų. Matyti, kad komp. Po Gimnazisčių duetas, bus Dė PARSIDUODA
NAMAS
gižinoma, yra dirbęs Vincas 1920 metais, jis užleido vie
dė Vaitekūnas, “Keista”
Parsiduoda labai gražus ir mo
Parapijoje gyvuoja šios cius sugeba jaunuosiuose iš žmona, juokai, “Určulytė”, derniškas 2-jų fletų numas su vi
Kazakevičius, miręs balan-1 tą kun. Marčiui, o pats iš
Kun.
P. Daniūnas, trečias
pragumais. 5 ir ti kam nariui,
sikėlė į Boston, Mass., tiks
draugijos: Maldos Apašta ugdyti muzikos pamėgimą ir ; įdomūs patarimai ir svarbūs sais
šiltu vandeniu apšildomas. 1920 S.
džio 15 d., 1939 m.
Šv.
Kazimiero
parap.
klebo

Slst Avė., Cicero, 111. Savininkas ant
lu sekantį pavasarį važiuoti
Nepamirškite antro
lystės, Saldžiausi os Šįrdtes, muzikalinį skonį, bei sugeba pranešimai.
aukšto.
nas.
į Lietuvą. Du, tris mėnesius
Tretininkų, Gyvojo Ražan gerai paruošti juos koncer pasiklausyti.
REIKALINGAS LIETI,-;.’*
BLCERIS
vėliau pasitaikė 1 užimti a.
čiaus, Moterų Sąjungos 61 tams. Tokie koncertai daro
Reikalingas prityręs lietuvy? uuį
tikrą
šiltinę.
Parapija
at

Pastovus darbus. Gera alga.
a. kun. Tylos vietą Nashua,
kp., Šv. Ražančiaus draugi garbę visai sės. kazimierie Areštuotas G. Szevvczyk, čeris.
Atsišaukite tuojau:
sidūrė
ligos
patale.
Kaip
POVILAS GIEDRAITIS,
N. H., kur išklebonavo apie
ja, LRK Susivienymo kuo čių gražiai vedamai mokyk 39 m. amž., 4542 So. Laflin
4501 S. Fairfield Avė.,
karui
nesisekant
vadai
viej
Chieago. IU.
J. gt. Jis pašovė savo namuose
8 metus vis besirengdamas
pa, Šv. Mykolo Arkangelo, lai.
nas
po
kitam
mainomi,
taip
1
PARDAVIMUI
III VERNE
Tony
Goliembeski,
61
m.
į Lietuvą. Mirė širdies liga
Šv. Kazimiero. Yra ir dau
llt GKOSERNF.
buvo ir Šv. Kazimiero para
amž., ir per 10 valandų su- Parsiduoda puiki bučernė ir groserbirž. 11, 1928 m.
giau, bet kitos mišrios. *
nė. Randasi ant kampo, lietuvių ko
pijos gyvenime. Kun. Martis
lonijoj, arti lietuviškos bažnyčios.
žeistąjam
neteikta
pagalba.
Iš pirmų dienų klebonavi spalių 1, 1934 m. išsikėlė ki
I Biznis išdirbta per daug metų. Ge1 ri fikčieriai. Priežastis pardavimo:
Gauti leidimai tuoktis:
mo kun. Martis pradėjo kel tur. Atėjo kun. Vinčius, bet
nesveikata.
Energija ir darbai iškels Atsišaukite:
William
G.
Kilkis,
Mary
ti mintį reikalą mokyklos, ligoje besiblaškančiai para
lios 27, “Draugas”, 233» rio.
mus į pasaulio tautų viršų- ’ Oakley Avė. arlia Tel. CANaI H0I0
J.
Kairis,
41-29.
♦
Gary,
Ind.
—
Šv.
Kazimie

bet stoka seserų mokytojų pijai mažai ką galėjo pagel
Felix Rimkus, Helen Cha- nes ir vėl galėsime grąžin-1 parsiduoda namas sc bizniu
ro bažnyčioje gegužės 18, 19
trukdė tikslo atsiekimą.
,.
_
.
.... 'Parstdu-oda labai pigiai 2-jų fletų
bėti. Įtaisęs mokyklai pečių
ti musų tėvynei senovės di- namas Ciceroje su grosernės uizmu.
ir 20 dienomis buvo 40 vai. pas, 25—27.
, ,
v,
Visi įrengimai. Randasi lietuvių kopo metų ir 3 mėn. klebona
iiontjoj.
Chester L. Bertolli, Marie dybę ir šlovę.
atlaidai. Per visas dienas Šv.
1 1325 So. ftOtli Court, Cieero, III.
vimo užleido vadovybę kun.
-------------------------------------------------------------- Į
Tel. C k-. 1692____________
Sakramentas buvo gausingai Petraitis, 20—20.
S. Draugeliui. Pastarasis iš
REIKALINGAS
PR< >SIT< M AS
PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ”
I
žmonių lankomas. Veik visa
Kriaučių įstaigoje reikalingas proklebonavo nuo vas. 1, 1936
sitojas. Rankų ar mašinų darbas.
parapija priėjo išpažinties Associated Press praneša,
Kan. C. Ambrozaitis, pir-i
Pastovus- darbas.
m. iki liepos 31, 1940 m. Sa
Kreipkitės;
ir prie šv. Komunijos. Per National Defense Mediation
mas Šv. Kazimiero parapijos!
3959 VV. Madison St.
vo energija ir gabumais pa
boardui
nepavyko
sutaikinti
Lietuviška
Radio
Įstaiga
visas
dienas
dalyvavo
daug
klebonas.
PLATINKITE “DRAUGĄ’
rapijai sudarė atsipeikėjimo
svečių kunigų. Atlaidai baig angliakasių su minkštųjų
atmosferą ir prie jo dalykai
Kai fabrikas įsisteigė, lie
ti iškilminga procesija daly-! anglių kasyklų savininkais
STANLEY GAVCUS
daug atgrįžo į normalumą.
tuviai pradėjo apsigyventi.
vaujant net 15 svečių kuni Gali iškilti streikas.
— Pardunda—
1854 W. 47th St
Tam pagelbėjo ir depresijos
Skaičius lietuvių augo nuo
gų ir pilnutėlei bažnyčiai
JUODŽEMĘ
pranykimas. Prie jo gražiai
RADIO SERVICE
1908 m. iki 1918 m. Dauge
žmonių.
— REPAIRING —
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
išmaliavota bažnyčia ir įtai- j
UNIVERSAL
lis lietuvių atvyko iš Chi
Jaunųjų Moterų Klūbas
$1.00; 10 buš. už $1.50
syta vargonai.
Darbas Pilnai Garantuotas
cago, Pittsburgh ir iš Illi
Katalikių Moterų Klūbas
RESTAURANT
Perk rausto Baldus, Vežioja AuglįVyskupui
pareikalavus,
HOUSE or CAR RADIOS
Kreipkitės prie;
nois ar anglinių W. Virgi
yra susitveręs neseniai. Jis
Suteikiam Patarnavimą
kad kun. Martis grįžtų at
Vestuvėms,
Krikštynoms
ir
nia vietų. Tik apie 10 nuo
SUGEDO RADIO?...
rengia “bingo” kas antradie-,
kitokiems Bankietams
gal į dieceziją, kun. S. Drau
šimtis atvykusių buvo "tie-1
Linksmas Patarnavimas
nį parapijos salėj, parapijos
110 So. Ridgeland Avenue
Kun. F. Rusis, antras Šv. gelis susimainė su juo vie
Visiems
Šaukite Yards 4693 VVorth,
siog iš Lietuvos.
naudai. Gegužės 21 d. ture-,
III. Tel. Oak Iuiwn 193-.1-1
Kazimiero parapijos klebo- tomis. Kun. Marčio darbuote
jo “bunco party”, į kurią 756 W. 31st Street
Pirmas bandymas suiver-1--dar yra bėgantis gyvenimas,
susirinko labai daug žmo
A. A. NORKUS, Sav,
ti parapiją įvyko 1910, ar
ne istorija ir dėlto nėra tiks
nių. Laimingieji gavo gra
Tel. Victory 9670
1911 m., bet buvo nesėkmin
1923 m. buvo proga gauti lo minėti.
žių
dovanų.
gas ir lietuvių organizaci Sisters of Mercy iš Illinois,
Duok Viešpatie, kad blo
Korespondentas
joms labai pakenkė. Pirma bet parapijonai prieštaravo, gumai mus aplenktų, o ge
sis “klebonas” pasitaikė ne- kad ne lietuvės ir prisiėjo rumai įvyktų.
WHOLESALE
prigulmingas,
apsimetėlis.' laukti toliau. Tuomet per
LIUUOR
Ėmė tris ar keturis mene- kelis metus kaimynų kaCa- Parapija gausi pašaukimais
DINING ROOM SETS — PAK
Don't despair
aime relief in
ĮSTAIGA
sius, kol lietuviai sužinojo, Ūkiškoji mokykla turėdavo
oi relief from
Arthritia dne
LOK SETS — BEDROOM SETS
Šv. Kazimiero parapija terribie
Arthrito Sulphur de— RŪGS — RADIOS — RE
ficiency. Small
acbes or
kas per paukštis, kuris po tarp 70 ir 80 lietuvių vaikų. gali pasigirti ir pašauki tis
PR1GERATORS — VVASHERS —
dailv cost. Mon
psins. The
MANGELS — STOVĖS.
NEW Colloidal
ey back if uo
to pats pabėgo, šeši metai
lodized Sulphur
relief after 30
mais.
Yra
davus
du
kuni

AO
Nadonally Advertlaed Itema.
Galutinai 1926 metais šv.
capsules called
days* dosage.
IAvežtoJame
praėjo, kol parapija įsistei
Begia taking
SULPHOKAPS
po visą
TODAY.
Kazimiero seserys tikrai ža gus — Igną ir Mykolą Vai- often bring w»lChicago
gė ir tai ne parapijonų, bet
YourDrwgte«hmMJLPMOJ<ArS
dėjo mokytojas už dviejų Čiulius; septynias seseles kavyskupo rūpesčiu. Kai para
metų. Tuomet imtasi mo
pija buvo įsteigta Indiana
kyklos steigimo.
REMKITE
Harbor, Indiana, jos kleDOSENA
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
Daug kalbėtasi, daug planas, kun. J. Jakštys, per keCONRAD
DRAUGĄ
K. KANTER, Sav.
lis metus laikydavo pamal- nuota kol susitarta, kaip mo
6343 So. VVestern Avenue
Fotografas
MUTUAL
LIQUOR
CO.
Studija
Įrengta
pir

kyklą
įsteigti.
Ilgoka
ir
šiek
das Gary lietuviams Švč.
Telefonas REPUBLIC 6051
mo* rūšies au mo
4707 S. Halsted St
derniškomis
užlaido

tiek
žingeidi
pasaka
išeitų
Trejybės slovakų bažnyčioj.
Tel. BOULEVARD 0014
mis ir HollySood
šviesomis.
Darbas
• v
paminėti
visus
tuos
pasikalGegužės pradžioje 1916 m.
Garantuotas.
vyskupas Alerding paskyrė bėjimus, planus. Bet stoka
420 West 63rd Street
kun. K. Ambrozaitį Gar/ ' čionai vietos. 1927 metais
Tel.: Bizni* - ENG)ewood 5883
lietuvių parapijos klebonu, pastatyta bažnyčia už $16,Res.: - ENGlewood 5840
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2499
Pamaldos buvo laikomos sv. 000.00, 1928 m. senoji bažEmeric vengrų bažnyčioje.! nyčia išdalinta į mokyklos
Lapkričio pradžioje 1916 m. kambarius už $2,000.00 ir
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
PIRM NEGU PIKKSITE
pastatytas
seserims
namas
Jonas Rodi nas
SKYRIUS:
tapo įšventintas kun. Pra
MATYKITE MUS!
Jonas
Jasinskas
806
West
31 st Street
už
$10.500.00.
Tais
metais
nas Rusis ir užėmė kun. AmChicago,
III.
Ant.
Labanauskas
brozaičio vietą. Jo cnergin- j įsteigta mokykla su 115 val
HL Rajevvski
Telefonuokite:
gas vadovavimas trumpu1 kų.
“Shorty”
VICtory 16 9 6
laiku daug žymės padarė Mokyklos statistika
Kun. John Vinčius, trum
lietuvių tarpe. Tuojau ėmė
Mokyklos steigimą bepla- pai klebonavęs šv. Kazimie
si statybos ir balandy 1918
m. jau pašventinta bažny nuojant, įvyko žymios so ro parapijoj.
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
čia ir įkurta (iš seno namo cialus pervartos nepalankios
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI.
žymiai padidinta) kletanija. "™kyklos įkūrimui. VaikuVIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
MEDŽIAGOS STOGAMS
Viso vertės apie $50.000.00. «« “kaičius labai sumažėjo.
FlnanRuojame namų pastatymų ar
i
pataisymų — Nieko įmokėti — 3
Žemė jau seniau buvo vys Mokyklą besteigiant užs.metai išmokėti — Apkalnavkmna
£8.75 Tonas
dykai.
Nauja Vieta:
kupo nupirkta už plieno dir'o trauk,a didokai akotos' sk°- PETROLEUM CARBON COKE
Lietuvis Pardavėjna
Kainos
gali
pakilti
he
jokio
Stanley
Littvlnaa
—
Veikėjai
tuvės dovanas. Vos 27 me- la
$13.000 pakilo iki $31,pranešimo
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
tus sulaukęs kun. P. Rusis 000 00' Užėjo depresija ir
A. IGNATAVIČIUS
tapo pakirstas flu ir geg.! tikra» galvoskaudis.
1514 S. 48th Ct. Cicero, III.
Telefonas: LAFayette 2022
1, 1919 m. mirė. Skolos pa-j Neapykanta, kurios žmoTel. Cicero 3708
34139 So. Halsted St.
liko $24,000. Be pasigėrėti- nėse visuomet nestoka, sū Išvežiojome po visą Chicagos

GARY, INDIANA, LIETUVIAI

Sv. Jurgio parapijos
mokyklos koncertas

(Šv. Kazimiero parapijos 25 m.
jubiliejaus proga)

Radiio

Vedybos

40 valandų atlaidai

MEISTAS

Stanley Gavcus

ARTHRITIS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS

MILDA BUICK SALES

UŽSISAKYKITE DABAR

Carr-Moody Lumber
Company

nų žymių, dėl stokos paty- sijungus su depresija išėjo

apylinkę

VIC. 1272

Antradienis, geg. 27. 1941

BRITŲ KARIUOMENĖ ETIOPIJOJE

Dariaus-Girėno paminklo ir
1 pasakė turiningą kalbą, į! vertindamas “I am an Ame
rican” reikšmę ir iškelda
Kapų Puošimo dieną (Me-|Tad jo kalba per radiją bua
mas lietuvių ištikimumą šio
morial Day), gegužės 30 d.,' ne tik įdomi, bet ir reikš
krašto demokratinei san
is nuolatinės novenos, Sopu minga. Katalikai raginami
tvarkai. Jo kalba labai tiko
lingosios Dievo Motinos pa pasiklausyti. Kalba bus gir
tos dienos iškilmėms, kurias
garbai vykdomos, šventovės dima nuo 9:00 iki 9:30 ryto
surengė Povilo Saltimiero
Labdarių Sąjungos 3
Chicagoj per NBC Blue Nct- (C.D.T.).
radijo valanda.
kp.
viešojoj
rinkliavoj
Cice

Savo rėžtu pati novena
work bus transliuojama J.
X Amerikos Lietuvių Ta
roj praeitą sekmadienį su
E. vyskupo J. F. O’Hara, yra reikšminga. Katalikai
rinkta $436.37. Kuopa buvo rybos vykdomojo komiteto
C.S.C., D.D., kalba. Vysku raginami, ypač šiais sukrė
pasiuntus į gatves 53 rinki pasitarimas buvo vakar. Ta
pas O’Hara yra karinis de timų laikais pasauly, gau
kes. Daugiausia aukų surin me pasitarime dalyvavo ir
legatas U S. karo pajėgoms. siai lankyti novenos pamalko Lab. Są-gos centro pirm. Lietuvos pulkininkas K. Gri
Ji8 yra buvęs Notre Dane1 das savo bažnyčiose, jei kur
K. Sriubienė, būtent $34.00. nius, buvusio prezidento sū
universiteto
prezidentas. I jos vykdomos.
nus, dabar viešįs Chicagoj.
X Roselande Visų Šven
X Red. L. šimutis, praė
tųjų parap. bažnyčioje už
vakar prasidėjo iškilmingo jusį sekmadienį prie Da
('•Draugas" Acme telephoto)
mis apeigomis 40 valandų riaus-Girėno paminklo pasa
Britų pietinės Afrikos kariuomenės daliniai žygiuoja į atkovotą nuo italų Etiopijos atlaidai, šiandien vakare bus kė reikšmingą kalbą apie
J. E. vyskupas J. F. O’Ha sostinę Addis Ababa. Tas įvyko balandžio 5 dieną.
pilietybės svarbą, demokra
Gegužės 29 d., ateinantį
jų užhaiga.
ra, U. S. karinių jėgų kata
tiją ir Lietuvos reikalus. Jiketvirtadienį, Gage parko
likų delegatas, Memorial die
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NOVENOS VALANDA PER RADIJĄ
KALBĖS VYSKUPAS
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Gage parke rengiamos Vyskupas pontifikuos
mišias Memorial Day
iškilmės

Nori kitai gatvei
i Pulaskio vardo

Atidarytas sklandytu
vams airportas

Vidurinių mokyklų
kadetų paradas

Apvogta Peoples
krautuvė

Skridikų kadetų savaitė l12?0 do1 vert6s >vairių

Pelenų kubile rado
pamestų kūdikį

lei Insurance Reik,

Automobilio suvažinė
tas ir pamestas

Išpažino dalyvavę
plėšime

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT glEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij
Sutaupysite Daug Pinigų.

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!

Laikui bėgant, Jūs vistiek insnliuosite savo namus, nes:|

ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

«
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Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakštutė) Balsiutė
SteponaR Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariutė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVATJERTA1
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
Oktetas su Anbann Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.
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1.

Sutaupysite 40% kūro;
Apsaugo gyventojų sveikatą;
3. Padidina namų vertę;
4.
5. Duoda gerą apsaugą nno
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoi

2.

Taupo namų šilumą;

Dykai!

Ntavr Būname
KAMHwv.ComHCTt.Fva

F.H.A.
Ubnokšjlmoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem;
dengimo medžiagų.
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