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IRAKE SUDARYTOS PALIAUBOS
J. Čikaginis

PRIEŠ GAMYBOS 
ARDYMĄ IR PRIEŠ 
ŽMOGAUS IŠNAUDOJIMĄ 

Jungt. Amerikos Valsty
bės tik per vieną pirmąjį 
šių metų mėnesį (sausį) dėl 
streikų neteko 625,000 dar
bo dienų. Tai milžiniški 
nuostoliai kraštui ir žmo
nėms. Reikia manyti, kad 
vyriausybė vis daugiau rū
pinsis ieškoti kitų būdų dar 
bo nenormalumams paša
linti. Be kitko būtų reika
lingas išplėsti darbo teismų 
institucijos veikimas. Dar
bo teismai, padėdami išlai
kyti nepažeistus gamybos 
reikalus, gintų ne tiktai or
ganizuotų darbininkų reika
lus, bet galėtų ginti ir pavie 
nius tarnautojus nuo iš
naudojimo. Amerikoje yra 
nemažai žmonių, kurie krau 
na kapitalus iš svetimo dar 
bo ir tunka iš svetimo pra 
kaito, kai tuo tarpu darbas 
turėtų būti kiekvieno gero
vės šaltinis. Išnaudojamos 
moterys ir vyrai bijodami 
nustoti ir to darbo, ką turi,1 
kenčia ardydami savo svei
katą ir naikindami savo atei 
tį. Socialinių reikalų spren
dime reikia dar griežtesnės, 
rankos.

•
JEI SUŠAUDĖ
SAVUOSIUS, KO GI 
GAILĖS LIETUVIŲ?!

Maskvos diktatūros ginė
jai per radiją ir spaudoje 
ėmė kelti balsą — prirūdy
kite, kad bolševikai žudo ir 
kamuoja Lietuvos žmones. 
Džiaugiamės, kad sąžinė 
nors tiek atbuodo, jog šiuos 
barbariškumus laikoma ne
žmonišku ir neleistinu daly
ku. Geriausis įrodymas — 
Maskvos diktatoriaus takti
ka: jei Stalinas išžudė boi 
ševizmo kūrėjus, kaip Ka- 
menevą, Zinovjevą, Bucha- 
riną ir kitus, — jei Stalinas 
išžudė savus generolus, kaip 
Tuchačevskį, Putną, Ubare- 
vičių ir kitus, kurie savo 
gyvybe rizikuodami kovėse 
raudonosios armijos pulkuo 
se ir iškėlė Leniną ir patį 
Staliną į Maskvos valdovus, 
jei tuos išžudė, ko gi Stali
nas gailėsis vargšo negina
mo lietuvio, jei tik Maskvos 
viešpačiui atrodo, kad ku
ris jų pavojingas?!

Mes primename komuna- 
ciams jau senai siūlomą da
lyką: sudarykime komisiją, 
iš keturių — penkių Ameri 
kos lietuvių, įvairių grupių 
asmenų. Jei Lietuvoje vis
kas gerai, jums — okupan
tų ginėjams, nebus sunku iš 
rūpinti iš Maskvą leidimą 
visai tai komisijai nuvažiuo 
ti į Lietuvą, savomis aki
mis pamatyti viską ir vė
liau paskelbt visam pasau
liui. Kelionės išlaidas apmo-

Vokiečiai rengiasi 
okupuoti Ispanija

LONDONAS, birželio 1 d. 
— Diplomatiniai sluogsniai 
praneša, jog norėdamas su 
laikyti bet kokią galimą 
Amerikos paramą Anglijai 
Atlante Vokietijos generali
nis štabas nutaręs okupuoti 
Ispaniją, Portugaliją ir Azo 
rų salas.

Ši okupacija, pasak šių 
sluogsniu, bus pravesta ne
tolimoj ateityje.

Pagal Hitlerio planus, Vo 
kietijai būtina karinėms ba
zėms Marseilles, Barceloną, 
Balearikų salos, Valencija, 
Kartagena, Tanžiras ir Ispa 
nijos Moroko kai kurios vie 
tos.

Naciai norį kontroliuoti 
trikampį, kurį sudaro strate 
ginės Canary salos, Azorų 
salos ir Ispanijos uostas Vi
go.

kėsime. Kodėl visi iki šiol, 
nežiūrint jau seniai pasiūly
tos šios priemonės ištirti 
teisybei, mūsų komunaciai 
bijo šį projektą įgyvendin
ti?!

PAREMIAME
Po pulk. K. Griniaus kai 

bos Čikagoje išneštą rezo
liucija, kad Valst. Departa
mentas darytų spaudimą į 
sovietų valdžią, jog nebūtų 
persekiojami Lietuvos žmo
nės. Jei persekiojimas ne
bus sustabdytas, tai tegu 
Valst. Sekretorius rusų am
basadoriui Umanskiui su
grąžina įgailojimus.

Gera kovos kryptis už 
žmoniškesnį lietuvių gyveni 
mą, ją paremiame.

•
Patriotams, kurie iš svetimų 
duobių mėto purvus ant sa
vųjų.
Pasiremdami tikrenybei ne- 

atatinkančiais lenkų laikraš 
čių pranešimais, kai kurie 
mūsų laikraščiai ir radio 
programos vedėjai buvo pa 
skelbę, būk kaikatrie lietu
viai balandžio 27 d. sudarė 
uniją su lenkais”, prie ku
rios neva prisidėję ir iš 
"Draugo” redaktorių. Ko
dėl tie pranešėjai nerado rei 
kalo šių žinių patikrinti iš 
lietuvių šaltinių, o pasitikė
jo tik lenkais, sunku supras 
ti. Jeigu jie pasitiki tik len
kais, tai atkreipiame dėme
sį, kad lenkai tą neteisingą 
informaciją jau atšaukė 
(Žiūr. “Dziennik Chicagos- 
ki”, geguž. 24).

Tikime, kad savieji lietu
viai parodys nors tiek ko
rektiškumo, kiek jo parodė 
dešimtmečiais buvusieji Lie

Schmelingas lakūnas Irakas lieka nepriklausomas 
Sudaryta laikina vyriausybė
Anglai laimėję ir Vokiečių lakūnai 
pralaimėdami bėga iš Irako
Kretoje

("Draugas” Acnie teiephoto)
Max Schmeling, buvęs sunkiojo svorio bokso pasaulinis čempijonas ir vokiečių para

šiutininkų korpuso narys. Britai pranešė, kad Schmeling žuvęs kovose Kretos saloje. 
Iš Berlyno tas nuginčijama. Pažymima, kad boksininkas vien sužeistas ir grąžintas Vo
kietijon.

Winant tarėsi 
telefonu su F. D. R.

HYDE PARK, N. Y., bir
želio 1 d. — Vakar telefonu 
Prezidentas Rooseveltas 
konferavo su Amerikos am
basadorium Anglijai John
G. \Vinant, kuris pereitą 
penktadienį grįžo iš Londo
no.
Informuotieji sluogsniai įsi 

tikinę, jog ambasadorius 
parsivežė iš Londono šalia 
kitų informacijų ir pilnutinį 
pranešimą apie Hessą.

Pilną pranešimą Prezidcn 
tui ambasadorius padarys 
Washingtone antradienį.

Tokijo apie
Amerikos įtaką

TOKIJO, birželio 1 d. — 
Įtakingieji Japonijos laikraš 
čiai šiandie rašo apie Ame
rikos įtaką Olandijos Indijo 
se.

Sąryšyj su Japonijos pre
kybiniais pasitarimais rytų 
Indijose spauda pareiškia, 
jo:

“Aišku, kad Olandijos vy 
riausybė Londone ir salų ad 
ministracija neveikia savis
toviai. Jos priklauso nuo 
Jungtinių Valstybių ir An
glijos įtakos.

“Galima sutikti, kad An
glijai reikia tam tikrų reik
menų bet yra užtenkamai 
pertekliaus (Rytų Indijų 
produktų), kuris turi būti 
leidžiamas vartojimui ki
toms tautoms šioj geografi
nėj apylinkėj”.

tuvos priešai, ir atitaisys 
skriaudą saviesiems padary 
tą neteisingais užsipuoli
mais. -

Anglų piratiniai 
metodai - Darlanas

VICHY, birželio 1 d. — 
Prancūzijos vicepremjeras 
adm. Darlanas paskelbė, jog 
Anglija naudojanti jūros 
plėšikų metodus puldinėda
ma Prancūzijos laivus.

Tuo pačiu laiku patikimi 
šaltiniai praneša, jog anglų 
orlaiviai tretį kartą ataka
vo Prancūzijos uostą Sfax, 
Tunisijoj, kuriame padegta 
Italijos 3,313 tonų krovinių 
laivas Florida II.

Savo kalboje Darlanas pa 
reiškė, jog nežiūrint, kad 
“Anglija* ir laikytų mus 
(Prancūziją) kontinentalia 
Airija ar net koloniją”, jis 
esąs pasirengęs imtis tokių 
žygių, kurie įgalintų Prancū 

Iziją “atgauti jos tinkamą1 
vietą Europoj ir pasaulyj”. į
Prancūzija visomis išgalė

mis dirbs taikos atstaty
mui, nes “jei Anglijos im
perializmui būtina karas, 
kad sunaikintų Europą, 
Prancūzijai būtina taika, 
kad ji galėtų gyventi ir aug
ti viena svarbiųjų Europos 
dalių.”

Pagaliau Darlanas pabrė
žė, jog pasinaudodama pirą 
tų metodais Anglija suėmu
si 143 Prancūzijos laivus, 
kuriais ji stengiasi išlygin
ti savo laivyno nuostolius.

Nauji nuostatai
žydams Paryžiuje

VICHY, birželio 1 d. — 
Sudarytas žydams komisa
riatas Paryžiuje, kurio ran
kose buvo visas žydų tvar 
kymas, šiuo metu perorga
nizuojamas ir jam suteikia
ma platesnės teisės.

Italijos reikalavi
mai Prancūzijai

BERNAS, Šveicarija, bir
želio 1 d. — Diplomatiniai 
sluogsniai praneša, jog ky
lančius Prancūzijos šiauri
nėj Afrikoj neramumus ga
li dar paskubinti Italijos 
reikalavimai, kad prancūzai 
Tunise suteiktų italams pa
našias privilegijas, kaip vo
kiečiams suteikta Sirijoje.

Sakoma, jog ruošiamojoje 
Romos notoj Prancūzijai 
bus pabrėžiama, kad Italija 
niekados neatsisakė savo 
“teisėtų reikalavimų”. Beto, 
notoje būsią pabrėžiama 
prancūzų kariuomenės Tuni 
se nepajėgumą apginti Itali
jos interes, ypač italų lai
vų.

Tuo tarpu gen. Maxime 
Weygand, Prancūzijos ka
riuomenės Afrikoje vadas, 
grįžo Tunisan iš Moroko.

Nusižudė nacių 
admirolas Bohn

LONDONAS, birželio 1 d. 
Norvegų šaltiniai praneša, 
jog Vokietijos admirolas 
Bohn, nacių laivyno Norve
gijoje vadas ir Hesso arti
mas draugas, paskutiniuoju 
laiku nusižudė Norvegijos 
sostinėj Oslo.

Admirolas nusižudęs po 
pasimatymo su Vokietijos 
Gestapo vadu Heinrich 
Himmler.

(Anglijos radio pranešė,
jog Vokietijoje suareštuota pasipriešinimo lizdus Etiopi
maj. gen. prof. dr. Kari E. 
F. Haushhofer, kuris buvo 
vienas žymiųjų Vokietijos 
geopolitikų suformalavęs 
Vokietijos “Lebensraum” 
politiką).

LONDONAS, birželio 1 d. 
— Informuotieji sluogsniai 
pažymi, jog Rashid Ali Al 
Gailani nepavykusios kovos 
Irake kaip ir buvo vokiečių < 
neįstengimo greit baigti ko 
vas Kretoje išdava.

Jei Hitleriui būtų pavykę 
skubiai baigti Kretos kovos, 
būtų labai pasunkinę ang
lams karą Irake, bet vokie
čiams Kretoje nevykę ir jie 
pasiųsti užtenkamai para
mos Irakui. *

Tačiau anglai nebando ma 
žinti vokiečių laimėjimų 
Kretoje.
Trukdys liavynui

Informuotieji sluogsniai pil 
nai sutinka, jog vokiečiams 
užėmus Kretą, Anglijos Vi
duržemio jūroje jau nebega 
lės laisvai veikti. Jis nebega 
lės užtikrinti anglų laivams 
laisvo kelio, nebegalės pilnai 
sulaikyti ašies reikmenų nuo 
pasiekimo šiaurės Afrikos 
uostų ir nebegalės sulaikyti 
plataus masto vokiečių oku
pacijos Sirijos.

Beto, iš Kretos vokiečiai 
labai lengvai galės pasiekti 
savo bombanešiais įvairias 
Anglijos bazes Viduržemio 
jūros baseine — Malta yra 
apie 60 mylių nuo Sicilijos, 
Aleksandrija 400 mylių nuo 
Kretos ir Kipro sala 300 

i mylių nuo Rhodes salų.

Išsprogdino anglų
karo sandėlį

BERLYNAS, birželio 1 d. 
— Karo vadovybė praneša, 
jog vokiečių artilerija Afri
koje susprogdinusi didelį 
amunicijos sandėlį apsupta
me Tobruke, Libijoje. Vo
kiečiai taip pat atmušę an
glų pastangas prasiveržti 
pro vokiečių pozicijas iš ap 
suptojo miesto.

Tuo tarpu pranešimai iš 
Romos sako, jog nacių-fašis 
tų bombanešiai atakavo To- 
bruką ir jog italų kariuo
menės daliniai Etiopijoje te 
bekovoja prieš daug stip
resnes anglų pajėgas.

Anglų pranešimai iš Kai
ro sako, jog anglų ir “lais
vųjų prancūzų” lakūnai 
bombardavo italų likusius

joje-

ORAS
Dalinai debesuota ir šilto

ka.

BAGDADAS, birželio 1 d. 
— Vakar vakare Irake, po 
29 dienų karo prieš anglus, 
sudaryta taiką ir provizori
nė vyriausybė paskelbė, jog 
Irakas ir toliau pasilieka ne 
priklausoma valstybe.

Sakoma, jog pabėgęs Ira
ko premjeras Rashid Ali 
kartu su savim išsigabeno ir 
šešerių metų Irako karalių į 
Iraną.

Yunis ei Sebarwi, kuris 
pasiliko Bagdade kariniu 
gubernatorium, sudarė ir 

Į provizorinę vyriausybę iš 
j keturių asmenų, kuri ir ta
rėsi su anglais dė taikos są
lygų-

Anglai Bagdadą užėmė be 
jokio pasipriešinimo.

Naciai išvyksta
LONDONAS, birželio 1 d. 

— Londone gauti praneši
mai iš Irako sako, jog iš 
Irako skubiai išvyksta Vo
kietijos lakūnai, kurie pavė
luotai atvykę padėti irakie
čiams kovoti prieš anglus.

Tuo tarpu naujai sudary
toji vyriausybė savo kamuni 
kate pareiškia, jog Irakas 
toliau pasilieka nepriklauso 
ma valstybe ir ragina žmo
nes imtis darbo ir grįti į 
normalų gyvenimą. Kiekvie
nas neramumas būsią griež
tai baudžiamas.
Laukia regento

Provizorinė vyriausybė, 
kuri deda didžiausias pastan 
gas atstatyti Bagdade tvar- 
tvarką, paskelbė, jog žmo
nėm laukia grįžtant regento 
Emiro Abdul Ilah, kuris ba
landžio 4 dieną buvo privers 
tas bėgti iš Irako. Manoma, 
jog regentas Bagdadan ne- 

, trukus grįš.
I Anglų komunikatas pareiš- 
( kia, jog šiuo metu visam pa 
i šauliui gali būti aišku, “kad 
bet kokie nesutarimai Irake 

i nebuvo tarp anglų ir arabų, 
bet tarp anglų ir vokiečių”.

I
Šimtas U.S. orlaiviu
Kinijai į mėnesį

TOKIJO, birželio 1 d. — 
Laivyno ministerijos prane

šimas sako, jog Jungtinės 
j Valstybės pasiuntė gen. 
,Chinag Kai-shek'o kariuome 
, nei 100 orlaivių per vasario 
mėnesį ir todėl Japonijos 
aviacija padvigubinusi pas
tangas bombarduoti Burmos 
kelią.

Pareiškimas pažymi, jog 
Chungkingas, Kinijos sosti
nė, bus bombarduojama 
kiekviena prega.

i
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
BIRŽELI015 - BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DIENA NEVY YORK VALSTYBĖJE

N. Y. valstybės gub. H. H. Lehman išleido 
proklamaciją. Bažnytinės iškilmės tą dieną 
bus Sv. Patriko katedroje, kurioj
pirmą kartą skambės lietuviška giesmė.

Nevv York, N. Y. — Valį atstovai. Pamokslą sakys 
stybės gubernatorius H. H. vienas vyskupas. Pamaldoms 
Lehman proklamacija išleis- vadovaus įžymus lietuvis 
ta gegužės 28 d. paskelbė kunigas. Giedos katedros 
birželio 15 dieną Baltijos vyrų choras. Pamaldų gale 
Valstybių diena visoj New katedroje suskambės lietu- 
York valstybėj. Visas tos viška giesmė, kurią giedos 
dienos programos bus pa- visi bažnyčion atsilankiusie- 
minėjamos vienerių metų' ji lietuviai.
sukaktis nuo Lietuvos pa- New Yorko ir apylinkės 
vergimo ir pareiškimas pro- lietuviai prašomi tinkamai 
testų prieš okupantų — Sov. ; ruoštis šiam didingam liūd- 
Rusijos — žiaurumus paverg nos sukakties minėjimui. Pri 
tose respublikose: Lietuvoj, pildykime šv. Patriko kated- 
Latvijoj ir Estijoj. , rą, kad ji būtų kimšte pri-l

New Yorko ir New Jersey kimšta lietuviais. Pasirody-1 
apylinkės lietuviai tą dieną kime tvarkingai, drausmin- 
turės labai reikšmingą pa- gai. Pasinaudokime garbin-1 
minėjimą Šv. Petriko kated- gųjų Jungtinių Amerikos 
roję, New Yorke. j Valstybių šalies teikiama

Kunigų Vienybės Rytų laisve laisvai išpažinti tikė- 
Provincijos rūpesčiu, birže- jimą ir pasidžiaugti savo 
lio 15 d., sekmadienį, 4 vai. tautine kilme. Lietuviais e- 
popiet, šv. Patriko katedro- šame gimę, tad ir pasirody- 
je bus įspūdingos pamaldos kime tikrais lietuviais, nes 
už kenčiančius Lietuvos, Lat šaukia tautos gyvybė, tau- 

• vijos ir Estijos žmones. Kvie tos garbė ir pavergtųjų oro-
čiami visų trijų valstybių lių, seserų šauksmas!

rr Draugo” piknikas 
Labor Day, 
rugsėjo 1 d., 1941

Praeitais metais dienraš
čio “Draugo” metinis Labor 
Day piknikas tikrai buvo re
kordinis. Gausios minios 
linksminosi per visą dieną. 
Taip bus ir šiais metais, nes 
visi praeitų metų patrauki
mai bus atnaujinti ir bus 
dar vienas didelis surprizas.

Tą istorinę dieną Vytau
to parke bua duodamas pui

kus 1941 Buick Special au
tomobilius dovanų.

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

BALTIJOS VALSTYBIŲ DIENOS 
PROKLAMACIJA

STATE OF NEW YORK 
. Executive Chamber

The citizens of America resolved to defend their 
liberties at home and to Champion the cause of re- 
presentative government abroad, feel deep sympathy 
for the peoples of those small republics whose inde- 
pendence either has been crushed or is threatened.

Among those enslaved nations are the Republics 
of Estonia, Latvia and Lithuania which have provid- 
ed this country with many loyal citizens now banded 
together in the Baltic American Society to preserve 
the democracy here and to restore its benefits in their 
home lands.

Estonia, Latvia and Lithuania have long been sym- 
bols of liberty. Their people have for centuries made 
great sacrifices for freedom and democracy. It is 
fitting, thereforą, that the citizens of New York 
State formally convey their sympathy to the people 
of these enslaved nations and give public expression 
of the hope that they will soon regain their freedom.

NOW, THEREFORE, I, Herbert H. Lehman, Go- 
vernor of the State of New York, do hereby designate 
Sunday, June fifteenth, as

BALTIC STATES DAY

upon which appropriate exercises may be held to 
celebrate the bonds of affection and regard existing 
between America and the distressed Baltic peoples.

G I V E N under my hanH and the Privy Seal of 
the State at the Capitol in the city of Albany this 
twenty-eighth day of May in the year. of our Lord 
one thousand nine hundred and forty-one.

Herbert H. Geliman 
By the Governor:

Walter and Brovvn 1 
Secretary to the Governor.

:^l mo ir priėmimo rezoliucijos 
pasmerkiant Lietuvos 
grobikus.

If va ■ avaVyciy apskričių 
suvažiavimas

Parapijos 40 metų 
sukaktis

Daug jaunimo laukiama ža keleivių nebegauna vie-
uz- iš Detroit, Daytpn, Pitts

burgh ir kitų miestų.

I Koresp.

Cleveland, O. — Lietuvos 
Vyčių 25’kp. rengiasi pri
imti svečius iš Michigan, 
Pennsylvania ir Ohio aps
krities suvažiavimo, kuris 
bus birželio 7 ir 8 dienomis, 
Nesiliaujančios Pagalbos pa
rapijoje.

šeštadienio vakare, para
pijos salėje bus priimtuvės. 
Sekmadienį 10:30 mišios vy
čių intencija, 12:30 pietūs 
parapijos sode. 1:30 posėdis.

Muzikalė programa, ku
rioje bus operetė ir kiti n 
zikos kūriniai, prasidės 6 
vai. vak., parapijos salėje. 
Įžanga 25c. Po programos 
šokiai.

Nėra Vagoną, Gal. 
Rusijon Išgabenti

Iš Joniškio į Šiaulius ry 
tais paduodami tiktai du 
geležinkelio vagonai, tuo 
tarpu keleivių susirenka 
daug. Todėl kasdien nema

tos ir pasilieka stotyje, nors 
vagonai prisigrūda sausa
kimšai. Ypač moksleiviai, 
kurie važiuoja į Šiaulių mo
kyklas, nepajėgia kumščiais 
išsikovoti vietos vagonuose. 
Joniškio gyventojai jau ke
lis kartus kreipėsi į “tova- 
įiščio” Lochmatovo dezor
ganizuojamos okupuotosios 
Lietuvos geležinkelių valdy
bą, bet iš ten negauna jo
kio atsakymo.

j

WOLK STIBIO
1945 VVest 35'" Street

<75r<» ffofa/
Vtse t-,M°r

MODERN 

COMPI FTK
.ADVANCED PHOTOGKAHHY
IOUEST POSKIItl E l*R|( ES 

PHONE I A PAT ETTE 2*13

Glasses - Akiniai

Pastatys vieną 
Kryžiaus Kelio stotį

Žvilgsnis į praeitį turi cleveland, Ohio. — Šiais MdNČHIdDOlY 
mus sustiprinti, turi suža- metais 8ueina 40 metUj kaip r >
dinti ir pakelti mūsų ener- įsteigta lietuvių Šv. Jurgio
giją, mūsų darbingumą, mū 
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

("Draugas" Acme telephoto)

Wilbur Shaw, tris kartus laimėtojas automobilių lenk 
tynėse, šį ketvirtąjį kartą sužeistas pravažiavus jam 300 
mailių iš 500. Jis pirmoje vietoje lėkė, kai jo mašina 
sulūžo. Sužeistasis nešyklomis paimamas.

parapija. Jubiliejaus pami
nėjimas didelėmis iškilmė
mis bus rengiamas ateinan
tį rudenį.
Kat. draugijų vienybė

Katalikiškų draugijų at
stovų susirinkime nutarta į- 
steigti Kat. Draugijų Vie
nybę. Susirinkimą vedė kle
bonas kun. V. Vilkutaitis 
Dalyvavo 14 vietos katalikiš
kų draugijų atstovai. Kelios 
draugijos atsiųs savo atsto
vus į kitą susirinkimą. Vien
balsiai nutarta naują kūną 
pavadinti Šv. Jifrgio Para
pijos Katalikiškų Draugijų 
Vienybė.

Kitam susirinkime bus 
renkama valdyba. Koresp.

Harrison-Kearny, N. J. — 
Gegužės 12 d. įvyko Šv. Var
do dr-jos susirinkimas. Iš 
raportų paaiškėjo, kad drau
gija veikia. Perskaitytas 

į laiškas iš Marianapolio Ko
legijos, jturiame prašo aukų 
dėl įtaisymo stacijų.

Po ilgo svarstymo vien
balsiai nutarta pastatyti 
draugijos vardu vieną Kry
žiaus Kelio stotį Marianapo- 
ly. Draugijai tas kainuos 
$500.00.

Taip pat nutarta prisidė
ti prie' Lietuvos Vyčių 90 
kuopos šaukiamo suvažiavi-

DR?VAlTUSHf OPT.
lieti: vis 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

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

Double TestedKC ŪKINE
houM. Aclion

Usc only one Icvcl tea- 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MIUIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Teisingai prirenkame : 
nius. Patarnauja pritj 
lietuvis daktaras - optomet- 
ristas.
Akių egzaminavimas dy 

Akinių kainos:

Dykai didelis katalogas 
Jevvlery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams 

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St.
Dėl sąžiningo radio patai-

Atsiminkite — krautuvė 
su mėlynu frontu

Budriko Radio Programos:
WCFL — 100 K. — Sek 

niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvi 

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

Kuviri 30 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
tr toiiregystę;
palengvins aklų įtempimą, praAalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą lr aktų 
karkti.

.MODERNI AKI AINI, TORI'LIAUSI 
EGZAMINAVIMO HCOAI 

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

VALANDOS:
10-tos iki ft-ton valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
Utekaamlnuotl Jas modernUklausia 
metodą, kurią regkllmo mokslas 

gali sutelkti.
X3 METAI PATYRIMO 

pririnkime skintų, kurie patelius 
visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL OM3 — Chlcago 

OFISO VAIxANI)OS 
Kasdien (-.00 a. m. Iki 8.S0 p. m. 

Treč. Ir kent: 8:00 a. m. Iki
f:80 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Taiman Ave^
Res. TeL GROvehill 0617
Office teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marąuette Road

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

TeL CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet6 iki 9 vaL vakare

TeL YARda 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

LIETUVIAI DAKTARAI

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—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

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

’ Ofiao teL CANaI 8346
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal auUrtį.
Rea. Tel.: HfaOocfc SIM Ofiso TeL: RoMd. Tel:

VIRginia 1886 PROapect 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PETIN Al
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariu*.

Tei. YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
} GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais iz 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER Ji BARIKUs
"į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- 2202 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-troe lubos)
TeL MTDway 2880 Chicago, IIL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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 
Tai. Cicero 1484

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

TeL YARda 0994
Res. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vnl. dienąDR. 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 PROapect 6737
Basą tekfaBM YOalaia MU

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

Gen. Skorupskia

I
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Rašo — Mokytoja Saliom? Juozelėnaitė

n

Mūsų Mamytėms ir vi
siems Auklėtojams

Pedagogija arba auklėji
mo—mokymo mokslas yra 
svarbi pareiga, kas jo ima
si. Auklėjimas yra painus, 
sudėtingas ir didelis mok
slas, kas jį nuodugniai stu-

nių galių, jas ugdyti ir stu
dijuoti, gerai suvirškinti ki
tų tos srities veikalus ir iš 
jų panaudoti savo veiklai 
sveikiausias, laikui tinka- 
miausas idėjas bei kryptis.

I. Religinis Auklėjimas 

Tėvai turi vaikus savo ti
'dijuoja. Pedagogija dalinas kėjim0 mokytL jeįgU tėvai
J bendrąjį ir eksperimentą-, yra katalikai, tai Dievas no 
lę pedagogiką ir turi rašy
tą istoriją su visais auklėji
mo—mokymo atstovais pra
dedant nuo giliausių am
žių iki šių laikų. Pedagogi
ja turi ryšį su šiais mok
slais: su psichologija, žmo
gaus Anatomija, fiziologija, 
higiena, medicina, paveldė
jimu, su atskirų mokslo da
lykų metodika, religija, is
torija, sociologija, filosofi
ja ir dalinai su kitais socia
liais , ir gamtos mokslais.
Auklėjimas iš visų auklėto
jų reikalauja didelio pasi
ruošimo ir apsipažinimo su 
minėtų mokslų pagrindais.
Mokytojai ruošiasi keletą 
metų tam tikrose specialė- 
se mokyklose, kad galėtų 
tinkamai auklėti ir mokyti 
pavestą jaunimą. Tik ne vi
sos motinos gerai pasiruo-, 
šia auklėti savo vaikus. Už- > 
tat labai pravartu moti-: 
noms pasiskaityti apie auk- j 
Įėjimą gerų knygų ir straip 
snių. Čia noriu pasidalinti 
su Jumis trumpai svarbes
nėmis mintimis iš auklėji
mo. Dėl didesnio aiškumo 
atskirai apibudinau religinį, 
dorinį, tautinį, protinį ir fi
zinį auklėjimą, nors augan
čio kūdikio, vaiko ir jau
nuolio gyvenime rūpinamės 
sykiu vispusiais: ir dvasi
niais, ir fiziniais jo reika
lais.

Šiuo savo straipsniu nie
ko nenoriu versti aklai sek
ti čia patiektas mintis ar 
be kritikos jas priimti. Auk 
Įėjimas yra irgi menas.
Kiekvienas teoretikas ir 
praktikos pedagogas gali 
laisvai savo nuomonę apie 
auklėjimo klausimus pa
reikšti arba tas pažiūras 
įgyvendinti praktikoje per 
jaunuomenės lavinimą. Į 
aukščiausio kalno viršūnę 
veda daug takų. Geras kal
nų vadovas su turistais ko
pia į kalno viršūnę tinka
miausiu ir tiesiausiu keliu.
Tikslui atsiekti jaunimo 
auklėjime ir mokyme peda
gogas taip pat ieško leng
viausių būdų arba metodų.
Tas pedagogas savo darbe 
daugiau laimi, iškyla ir di
desniu menininku tampa, 
kurs per savo pastangas 
tikslesnius ir lengvesnius 
auklėjimo—mokymo meto
dus sukuria. Todėl pedago
gikos darbuotojams tenka 
turėti tame moksle kūrybi-

ri, ir labai natūralu, kad ir 
vaikai tokiais būtų.

Kūdikio religinis auklėji
mas prasideda nuo lopšio
motinos lūpomis ir ženklais.
Kada kūdikis pradeda kai- mai ir pratimams geriau 
bėti, motina prieinamais žo
džiais ir būdais moko gar
binti Dievą per pagarbos ir 
dėkingumo išreiškimą tė
vams už visą gerą ir pana-
šiai. Kai kūdikis pradeda 
vis daugiau paginti apiin-! ‘ykiai iš vaikl) Pasaulio' Te-
kumą ir suprasti savo san
tykius su šeimos nariais, 
reikia mokyti trumpą, su
prantamą maldelę Dievui 
dėkoti ir po truputį pagrin 
dinių tikėjimo tiesų. Religi
nio auklėjimo pagrindu yra 
vyresnių pamaldumo pavyz
džiai. Kūdikiai mėgsta sek-
ti suaugusius ir persiimti <
... , . Tz-j-i • • prie šv. Komunijos ir k. Gaijų dvasia. Kūdikius religi-j f , a

niai nuteikia bendra šeimos
malda, minios malda baž
nyčioje, religinio turinio su 
prantamos vaikų apysakai
tės, paveikslėliai, atatinka
mi vaikams vaidinimai ir 
filmos kino teatruose. Vė
liau vaikų religinio auklėji
mo talkininkais yra kat. 
bažnyčia ir katalikiška mo
kykla. Bažnyčios ir mokyk
los uždavinys juo labiau 
konkrečiais (prieinamais) 
būdais religines sąvokas 
skiepinti į vaikų sielą. Mat, 
vaizdinga pamoka stipriau 
ir lengviau pasilieka vaikų 
sieloje ir atmintyje, negu 
abstraktūs žodžiai ir sąvo
kos. Beveik visam žmogaus 
gyvenimui religinio išauk
lėjimo pagrindą duoda ge
ras vaiko paruošimas prie 
pirmos išpažinties ir Šven
tos Komunijos. Tam darbui 
tenka surasti arba sugalvo
ti naujausias ir tinkamiau
sias priemones ir būdus. 
Šiuo atveju negalima ten-

Everybody ravės about your 

salads, Peg.What’s the secret?

A

MILLIONS AORII—Miracle Whip does work uonders 
with salads! A unique combination of otd-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

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

v*-♦

kintis vien sausu katekizmo 
ir poterių atmintinai vaikų 
išmokymu ir atgyventu bau 
ginimu baisiomis Dievo 
bausmėmis už nusikaltimus. 
Tokiais metodais tikybinis 
paruošimas laikui bėgant 
išgaruoja iš jaunuolių są
monės. Kas kita būna, kai 

, bet koks mokymas įtraukia 
į darbą daug vaiko galių: 
regėjimą, klausą, atmintį, 
jausmus ir k. Poterių, pa
grindinių tikėjimo tiesų, do
ros, gražaus elgesio moky
mui, jų reikšmės išaiškini-

siai gali padėti tam tikslui 
pagaminta paveiksluota ti
kybinė vaikų literatūra, pa
rinkti atatinkami paveik
slai ir papasakojami gyve
nimiški pavyzdžiai bei nuo-

j ko matyti anglų kalboje 
daug gerų vaikams tikybi
nių knygelių, gaunamų pas 
The Edvvard O’Toole Co., 65 
Barklay St., Nevv York. To
se knygelėse vaizdingai, pa
veikslėlių pagalba, aiškina
ma įvairios tikėjimo tiesos, 
doros pavyzdžiai, . malda 
“Tėve Mūsų,” paruošimas

Moters Vaidmuo Lietuvos Gyvenime
Vincenta Lozoraitienė

la, kad panašios tikybinės 
vaikų literatūros trūksta 
lietuvių kalboje. Ką turime 
iš seniau, šiems moder
niems laikams neperdaugiau 
šiai betinka. Kadangi reli
ginis turi ryšį su tautiniu 
auklėjimu, tai mums labai 
būtų pravartu ir tikybines 
priemones pasitiekti savo 
dvasioje ir kalboje.

(Bus daugiau.)

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(extemally caused)

PRAISED
'*** K-n FR0M 

coast.. T0 

COAST!

No matter what you’ve tried with.ut 
Fuecesa for unsiphtly aurface pimples, 
biemlshea and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor's formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieves 
itrning soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years eontinuous successl Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help VOUR skin. 
Also ointment form. Severe ca 
may need Extra Strength Žemo.

Kiek kartų man teko kal
bėti ar rašyti apie moterų 
vaidmenį Lietuvos gyveni
me, o būdama Lietuvos Mo
terų Tarybos pirmininkė, aš 
gan dažnai turėjau apie tai 
pasisakyti ar parašyti tiek 
Lietuvoj, tiek užsieniuose, 
visados pirmiausia savo 
žvilgsnį kreipdavau į mūsų 
kaimo lietuvę, į tą virtusią 
simbolinę lietuvę prie rate
lio, mokančią savo vaiką 
lietuviškų raidžių ir lietu
viškų maldų.

I Nepriklausomoj Lietuvoj 
tas jos vaizdas mūsų akyse 
ir mūsų širdyse išaugo ligi 
tokio didingumo, jog nega
lėjom įsivaizduoti nei vieno 
žymesnio ar naudingesnio 
Lietuvai žmogaus ar darbo, 
kad neprimintumėm tos pa
lenktos prie ratelio mylin
čios motinos, taip gražiai 

! Petro Rimšos atvaizduotos, 
ir sugrubusiu nuo darbo 
pirštu rodančios savo kūdi
kiui lietuviškas, ne kitas 
kokias bet tik lietuviškas 
raides. Jeigu tada tas vaiz
das buvo mums brangus, 
tai ką besakyti dabar, išti
kus kraštą tokiai nelaimei 
ir mums, prieš mūsų norą, 
pasilikus už Tėvynės ribų. 
Šiandien mes vėl kreipiam 
savo žvilgsnį į tą motiną — 
lietuvę, kuri mokėdavo taip 
švelniai, o kartu taip karš
tai ir stipriai susieti vaiko 
sielą su savo gimtąją kal
ba ir kraštu, jog sūnus ar

dukra, išskridę iš tėvų gūž
tos, nešiodavo širdy ir min
ty visą amžių tą jausmą, 
kurio jokie persekiojimai 
nei slopinimai negalėjo už
gniaužti.

Be tos meilės prie savo 
kalbos ir Tėvynės, kaimo 
lietuvė įkvėpdavo savo vai
kui ir meilę Dievui, meilę 
šeimai. Lietuvių ūkininkų 
šeimose retai kas Dievo ne 
garbina ir retai buvo persi
skyrimų, o kad kaimo mer
gaitė ištekėtų už svetimša
lio, to nebuvo girdėti.

Be to, dukra pas savo 
motiną lavino ir menišką 
skonį, nes kur kitur, jei 
ne namie ji išmokdavo taip 
gražiai spalvingai austi ir 
išsiuvinėti, kas, jei motina, 
mokino darželį auginti, kas 
mokino rūtų vainikėlį ne
šioti? Galop, darbštumo ir 
padorumo dėsnius, viską 
įkvėpdavo vaikams motina. 
Ji, pildydama savo aukštą 
pašaukimą, griežtai palai
kydavo tradicijas ir namų 
garbę gindama ją nuo ne
šlovės. Todėl ir vėliau ūki
ninkaitė, tapusi inteligentė, 
savo kukliu elgesiu, gražiu 
sugyvenimu su vyru ir tin 
karnų vaikų auklėjimu sky
rėsi nuo moters, išėjusios 
iš smulkios mieščioniškos 
šeimos ir užaugusios ne 
vien motinos įtakoj.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais kaimo motinai-lietu- 
vei buvo nutarta pastatyti

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVISKAS-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS
r*

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!

Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An
tano Lalio “žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas. 
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš- 
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.

Šis 834 puslapių “žodynas” yra vienas iš svarbiausių 
knygų Amerikos lietuviams.

Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie: •

I
"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
Tel. CANAL 8010

PRAŠOME J 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

Vištienos košeliena.

Užkaisti apie keturių sva
rų viščiuką šaltame vande
ny. Pridėti šiuos priesko- ’ 
nius: Keletą svogūno rieke
lių, salierų ir keletą mor
kų. Virti tol, kol mėsa pra
dės kristi nuo kaulų. Išvi
rus, išimti mėsą ir likusį 
bulioną virti tol, kol liks 
apie puodelis. Paimti indą, 
kurio dugną ir šonus reikia 
apdėti riekėmis virtų kiau- 

• šinių, petruškomis ir morkų 
riekelėmis. Tada reikia su
dėti mėsą smulkiai supiau- 
stytą. Užbarstyti druska ir 
pipirais, ir apipilti virtu bu- 
lionu. Padėti šaltai, kad su
stingtų.

Vasaros metu gali būti 
reikalo pridėti šaukštelis 
gelatino, kurį reikia sumai

Karo Muziejaus sodelyje 
paminklą, vaizduojantį tą 
pačią pasilinkusią Petro 
Rimšos motiną prie ratelio, 
mokančią vaiką lietuviškų 
raidžių. Gaila, kad to akme- 

, ninio paminklo nespėjom 
: užbaigti. Dabar jis teiktų 
j energijos, ištvermės ir vil
ties mūsų vargšėms moti
noms ir sesėms, kurios tu
ri tęsti savo darbą sunkio
mis okupacijos sąlygomis. 
Jos vėl turi slaptai skiepy

šyti su karštu bulionu, pir
miau atmirkius šaltame 
vandeny.

Kuomet košeliena bus at
šalus ir sustingus, galima 
išversti ant lėkštės ir duo
dant į stalą pagrąžinti su 
žirniukais ir riekelėmis bu
rokų ir morkų.

Pupelių salotos.

Išvirti pupeles pasūdy
tam vandeny. Nusunkti ir 
uždėti ant jų porą svogūno 
riekelių. Užkaisti truputį 
acto, pridėjus prie jo kiek 
riebalų nuo rūkyto kumpio, 
ir užpilti ant pupelių. Kad 
paįvairinus skonį, galima 
užbarstyti truputį krapų.

Šias pupeles taip paga
mintas galima valgyti šal
tas ar šiltas.

ti savo vaikams meilę Lie
tuvai ir savo tikybai ir vėl 
turi mokyti vaikus pirm 
visko gerbti savo didvyrius, 
o nekelti visokių niekšų ir 
išgamų į padanges ir neva
dinti jų dievaičiais ir saulė
mis.

(Bus daugiau.)

Jei nori savo giminei, 
draugui padaryti malonumą, 
užsakyk jam dienraštį ‘Drau 
gą’.

Q A CIZ^M Pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
■ l\ — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IDYI/ITC įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I T 1x1 I L tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento 1

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

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

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

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’*

2.
3.
4.
5.I
6.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]

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

1. Sutaupysite 40% kūro;
Apsaugo gyventojų sveikatą;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtAisoma.|

Apskaičiavimo# Dykail

noNm DOCK WOpl 
CoiKtOAOD 
Fimoui hiaaAViKo tams 

CflHMKIRtClMMaraM Bmm

3srvlto»-XX» ms Gmk Ft

HmttoMSusmiGMKft

fcjkvv Buome Mm**** 
Mamw«v. tH

w Lasrvai

te F.H.A. PanknlInlmiM 
ar MmokA)lmua.

Mes taip pat pardaodame visokiausių stogų ir aienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
W*nhonM: 9401 Bo. Stony Itland Ava, Uu



f

4 DRAUGAS Pirmadienis, birž. 2 d., 1941

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ZSS4 South Oakley Avė. ChlcaRO, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays 

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

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advcrtising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
IScina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Trenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Menesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metama 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
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- Bendradarbiams ir korespondentams rastų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikrastin ne
dedamos.

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

leivį”, dėjosi prie L. Vyčių organizacijos įkūrimo ir 
auginimo. Nuo mūsų visuomenės gyvenimo ir dabar ji
sai neatsiskiria. Jam rūpi mūsų jaunimo reikalai, ka
talikiškoji spauda, lietuvių katalikų organizuotumas ir 
Lietuvos išlaisvinimas iš žiaurių okupantų bolševikų.

Jubiliatas yra gimęs Luokės parapijoj 1884 m. Į A- 
meriką atvyko dar labai jaunas ir apsigyveno pas tė
vus Tautone, Mass.

Ilgiausių metų!

Rietuvių katalikų dienraSčlo "Draugo” rėmėjams lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus Lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie Įvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie- 
Bas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo prieSų.

Daugeriopai tepadaugBJa jūsų, katallklfiko dienraSčlo skaitytojų skal
ei uai

* AMLETO GlOVANM CICOGNANI, 
IjumIIcoa Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kun. Pr. Virmauskis
“Darbininkas”, rašydamas gerb. kun. Pranciškaus 

Virmauskio 25 metų kunigystės proga, teisingai paste
bi. yra žmonių, kurie drovisi minėti net ir užtarnautų 
jubiliejų. Esą, rodos, reikėtų pagerbti jų norus ir net 
stambesniuosius jų jubiliejus tylomis apeiti, bet laik
raščio esanti tokia pareiga, kad turi pabrėžti visuome
ninius įvykius, prie kurių be mažiausios abejonės pri- 
skaitomi 25-kių metų kunigystės jubiliejai.

Tokį jubiliejų, rašo “Darbininkas”, mini, ar verčiau 
atsisako minėti, tik spauda jį mini — plačiai žinomas 
Naujojoj Anglijoj So. Bostono lietuvių parapijos kle
bonas kun. Pranciškus Virmauskis.

Kun. Pr. Virmauskis įšventintas kunigu 1916 m. bir
želio 2 dieną. Tuo būdu šiandien kaip tik sueina lygiai 
25-ki metai kai jisai darbuojasi Kristaus vynuogyne. 
Ta proga jubiliato nuopelnus “Darbininkas” taip įver
tina:

“Kur yra vaisių, ten būta ir sunkaus darbo, prie ku
rio nedvejotinai prisideda nuolatinė karionė, daug kan
čių ir nusivylimų, bet kurie galų gale vis dėlto atneša 
ir gausią Dievo palaimą. Prisiminkime kad ir 14-kos 
metų jo klebonavimą Lavvrence. Gerb. Jubiliatas buvo 
ten nusiųstas vos į du mėnesiu po įšventinimo. Įeikime 
į jauno kunigėlio padėtį ir mėginkime suprasti, kokia 
milžiniška našta buvo užkrauta ant jo pečių — tvar
kyti parapiją, kurioje ne tik tvarkos, bet ir žmonių 
kaip ir nebuvo, nes ko ne visi buvo sugarmėję į gudrią 
ir vyliūgingai ištiestą nezaležninkijoa tinklą. Nuėjo, tai 
nuėjo, bet kad jie nors būtų palikę ramybėj jauną ne- 
prityrusį kleboną. Kur tau. Jie nuolatos grįždavo atgal 
— ne į bažnyčią, bet į svetainę, apsiginklavę žiauriu 
pasiryžimu visiškai suardyti katalikų parapiją. Tačiau 
neigiamas atskalūnų užsispyrimas susidūrė su teigia
mu klebono ryžtingumu — kovoti, ištverti ir nugalėti. 
Taip Ir įvyko. Dievo padedamas, jis nugalėjo nezalež- 
ninkų rėksnius ir švilpukus, subūrė beveik jau išnyku
sią parapiją ir pastatė puošnią bažnyčią. Vėliau susi
laukęs uolios paspirties jauno vikaro, kun. Pr. M. Ju
ro asmenyje, jau visiškai saugiai ir ramiai buvo be
tvarkąs atvaduotą ir gerokai išugdytą parapiją, kaip 
štai susidariusios 1929 metais aplinkybės, ar, katalikiš- 
kiau kalbant, gerojo Dievulio valia pašaukė jį klebo
nauti į So. Bostono Šv. Petro lietuvių parapiją.

Čia jau buvo kitoniškos sąlygos. Nebe netvarka, bet 
milžiniškas darbas krito ant jo pečių. Daugiau kaip 
trigubai didesnė parapija; metropolinis Naujosios An
glijos miestas; religinis ir kultūrinis lietuvių centras; 
spaudos sostinė; skaitlingos bažnytinės, idėjinės ir pa- 
šalpinės draugijos; pagaliau kelios dešimtys mieste ir 
priemiesčiuose išmėtytų ligoninių, kurias dažnai ten
ka lankyti, neB visose pastoviai randasi lietuvių ligo
nių — tas viskas reikalauja ir visokeriopo Išsilaisvini
mo, ir angeliškos kantrybės, ir nežmoniškos ištvermės, 
ir penkių šešių žmonių darbingumo. Našta ne tik vie
nam, bet ir keliems ir tai uoliems darbininkams per- 
didclė, jei visas religines ir visuomenines priedermes 
mėgintų kiek tinkamai atlikti. Gerb. jubiliatas jau dvy
lika metų So. Bostone klebonauja. Tad — patys pada
rykite savo išvadas”.

Prie to, kas čia pasakyta, kad gerb. Jubiliatas gyvai 
domisi visais Amerikos lietuvių katalikų visuomenės 
reikalais. Dar studentu bebūdamas, jisai jau uoliai dar

bavosi lietuviu kataliku ztudentijoi tarpe, rėmė “Moks

Gražūs žurnalistu užsimojimai
Gegužės mėn. 21—24 dienomis įvykusioj Amerikos 

Katalikų Spaudos metinėj konvencijoj, Peoria, III., da
lyvavo daug žymių katalikų žurnalistų. Dalyvavo ir ke
letas arkivyskupų ir vyskupų.

Konvencijoj nutarta darbuotis dėl įgyvendinimo Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII penkių pagrindinių 
taikos punktų. Katalikai žurnalistai yra įsitikinę, kad 
tuos punktus įvykdžius į gyvenimą, pasauliui būtų už
tikrinta pastovi ir teisinga taika.

Tarp kitų dalykų svarstyta if Amerikos didžiosios 
socialinės problemos. Esą aišku, kad jau metas pra
dėti taikyti prie Amerikos socialinio ir ekonominio gy
venimo enciklikų “Rerum Novarum” ir “Quadragesimo 
Anno” dėsnius. Laikraštininkai pasižadėjo iš visų savo 
jėgų darbuotis dėl įgyvendinimo socialinio teisingumo, 
dėl darbininkų teisių apsaugojimo, dėl išlaikymo demo
kratinės santvarkos ete.

Katalikai laikraštininkai nedvejojančiai pasisakė ir 
už krašto apsaugos stiprinimo programą, nes tai reika
linga šio krašto institucijų apsaugojimui ir išlaikymui. 
Ir, be to, “atsižvelgiant į skleidimą daugybės klaidingų 
filosofijų ir izmų, kurie kelia pasaulyje didelius nera
mumus, aukojasi skleisti Kristaus doktriną ir nurodi
nėti kelius į katalikiškąjį gyvenimą”.

Tokie Amerikos katalikų žurnalistų užsimojimai yra 
pagirtini ir, nėra abejonės, jie bus vykdomi.

C. I. 0. stiprėja
Neseniai Fordo automobilių dirbtuvėse, River Rouge 

ir Lincoln dirbtuvėse didelė dauguma iš 80,000 darbi
ninkų nubalsavo susiorganizuoti į uniją po C. I. O. va
dovybe.

Tasai įvykis perdaug visuomenės nenustebino.
Jokiu būdu nebūtų buvę galima, kad ir žmoniškiau- 

siai vedamai pramonės organizacijai atsilaikyti prieš 
visuotiną darbininkų vienijimo sąjūdį — uniizmą.

Vis dėlto tenka pastebėti, kad tasai įvykis yra dide
liu laimėjimu ne tik Fordo dirbtuvių darbininkams, bet 
visam organizuotam darbininkų judėjimui. Sustiprėjusi 
C. I. O. dabar turi puikios progos pasitarnauti ir dar
bininkų ir krašto gerovei. Svarbu dabar, kad ta organi
zacija visai nusikratytų komunistų agentų įtakos, nes 
šiuo atžvilgiu daromi priekaištai jai nemažai kenkia.

Asmeniškumai
“Vytyje” teisingai nurodo, kad ansmeniškumai labai 

daug kenkia organizacijoms. Dėl to ragina jų vengti:
“Asmeniškumą organizaciniame darbe reikia visiš

kai užmiršti. Jei kalbama organizaciniais reikalais, 
nereikia kreipti dėmesio ai vienas ar kitas asmuo pa
tinka kokiu nors atžvilgiu ar ne; ar jų asmeniški 
santykiai geri, ar blogi. Pirmoje eilėje turi rūpėti vi
sų narių bendri organizaciniai reikalai.

“Gatvėje ir namuose galima subalansuoti asmeniš
kas sąskaitas, atsiskaityti už malonumus ir nemalo
numus, bet ne susirinkime, ne posėdyje ir ypač ne 
seime. Asmeniškus ginčus palikime privatiškiems pa
sikalbėjimams, o susirinkimai tik visų narių ben
driems reikalams, svarbiems klausimams spręsti ir 
nutarimams išnešti.”
•

Nepajėgs išžudyti visu... ■ ,
“Darbininkas” rašo:

“Sovietų Sąjungos diktatorius Stalinas, jeigu Pa
baltijo valstybės nebūtų taip lengvai pasidavusios, 
tai jas būtų puolęs ginklu ir ugnimi Bunaikinti, kaip 
puolė Suomiją, tik Stalino ginklas nėra toks galin
gas, kaip Hitlerio. Jeigu Pabaltijo valstybės būtų 
sujungusios savo kariuomenes, tai vargiai Stalinas 
vienas būtų jas įveikęs, kaip vienas Mussolini ne
įveikė Graikijos.

“Bet Europos diktatoriai, berydami mažasias tau
tas, kada nors pasprings. Mažosios tautos atgaus sau 
nepriklausomybę ir laisvę. Tiesa, kruvinojo Stalino 
šnipų armija jau nužudė ir dar daugiau nužudys mū
sų tautos geriausių sūnų, bet jie nepajėgs nužudyti 
visų. Nužudytųjų vietas užims nauji Lietuvos gynėjai, 
kurių nepasiekia ir nepasieks Stalino kruvinoji ran

ka”.

(“Draugas”, birželio 2 d., 
1916 m.).

Anglų laivynas sumuštas... 
Vokietijos laivynas šiaurinė
se jūrose susirėmė su An
glijos laivynu ir pastarąjį 
nugalėjo. Per visą naktį 
grumtasi. Vokiečiams atėjo 
pagalbon zepelinai. Iš Ber
lyno pranešama, kad Angli
jos 14 laivų nuskandinta. Su 
laivais žuvo keli tūkstančiai 
jūreivių. Vokiečių laivų taip
gi nuskandinta 9. Anglijos 
nuostoliai tiesiog pasibaisė 
tini. Visa Anglija sukrėsti 
žinia ir paskendusi nusimi 
nime. Visoj Vokietijoj, anaip 
tol, vyriausybės įsakymu, 
dideliu iškilmingumu šven
čiama vokiečių laivyno dide
lio laimėjimo šventė...

•
Gręsia karas Graikijos su •

Bulgarija... Karo paskelbimo 
galima tikėtis kas valandą. 
Nesutikimas kilo iš graikų 
kareivių šaudymo į bulga
rus per rubežių. Graikijos 
vyriausybė atmetė bulgarų 
prisiųstą protesto notą...

Kaune atrasta istoriški 
popiežių raštai... Kaune vo
kiečiams pasisekė atrasti ke
letą senovės popiežių ooku- 
mentų — bulių, parašytų 
popiežių Urbono VIII ir Ju
lijono II. fdomu, kad rusai 

visai neatkreipė domės į tuos 
brangius dokumentus. Ilgai
niui jie būtų žuvę...

•

Norėjo našauti Rockefel- 
lerį.... Suareštuotas tūlas 
Fordbes, kuris bandė nužu
dyti milijonierių Rockefelle* 
rį. Kuomet piktadarį paklau
sė, dėl kokiod priežasties jia 
York valstybėj. Visos tos 
lerį, šis atsakė, kad už žmo
nių skriaudas...

Po Svietą
Pasidairius
Tikrai balšavikiškai.

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” rašo: “Šiaulių elektrinis 
rajonas balandžio 23 d. iš 
Šiaulių apskrities vykdomo
jo komiteto gavo tokį raš
tą: Šiauliai, balandžio 22 d. 
Įmonės vedėjui. Šiaulių ve
dėjui. Šiaulių apskrities vyk 
domojo komiteto pramonės 
skyrius prie šio siunčiamo 
pavyzdžio žinias prašo su
daryti skubiausiu laiku ir 
iki šio mėnesio 20 d. grąžin
ti mums. Už laiku nesuteik
tas žinias asmeniškai atsa
ko įmonės vedėjas.”

Daugelis sako, kad kitaip 
ir negalima. Kadangi visas 
balšavizmas atbulas, tai vis
kas jame atbulai ir išeina.

Tik partiją moka klynyti.

Skundžiasi, tavorščiai, 
man kaunietis Zaleskis, kad 
balšavikas negali jo skrybė
lės išklynyyti. Esą, skrybėlę 
jis nunešęs į balšavikų oku
puotą buvusią šv. Zitos tar
naičių klynintuvę. Išklynyta 
skrybėlė buvo tokia pat kaip 
prieš klynijimą, nors darbas 
užtrukęs kelias savaites. Pa
likęs dar perklynyti, bet per- 
klynyta skrybėlė ir pasili
ko tokia, kokią atnešė kly
nyti.

Dabar daugelis šneka, 
kad balšavikai moka tik 
savo partiją klynyti. Kar
tais, kad jaiB klynija, tai ne
palieka nei generolų, nei 
ministrų.

Kaip kupriuką laimėjo 
patogią merginą.

“Kartą jaunas žmogus, 
kupriukas, stengėsi aplaiky- 
ti patogią merginą už pa
čią, bet toji jo užklausė:

“— Ar tamista manai, 
kad ženybos atsibūna dan
guje?

“— Taip, mano panaite, 
— atsakė kupriukas. Kada 
ketina užgimti vaikas, tai 
danguje jam parodo jo 
draugę, su kuria čionai ant 
žemės apsipačiuos. Man ir 
parodė prieš užgimimą ta
ve, bet turėjai biaurią kup
rą ant pečių. Tada pašau
kiau: “Geras Dieve, tokia 
puiki mergina su tokia kup
ra? Atimkie jai, o duokie 
man: aš ją greičiau pajėg
siu nešioti ne kaip ji.”

“Mergina labai susijaudi
no tokiu atsakymu, labai 
susigraudino tais žodžiais, 
pabučiavo kupriuką ir pri
ėmė jį už savo vyrą ir to 
niekad nesigraudino.” (S.)r * •

Viename laiške iš Lietu
vos “Tarybų Lietuva” api
budinama šitaip: “Mandrie- 
ji kalėjime, o su mumis dur
niais daro ką nori.”

Gal dėl to “mandrieji” 
Pruseikos, Bimbos ir neva
žiuoja Tarybų Lietuvon so- 
cialės revolucijos gyvendinti.

Žino kur atsidurtų!

Clevelando “Dirva” rašo:
Bolševikai išpažinties nei

na todėl jiems ir meluoti 
kiek nori valia. Vienas jų 
laikraštis, pavyzdžiui, sako: 
“Nusveriamoji Amerikos Lie 
tuvių dauguma užgiria isto
rinį perversmą Lietuvoje.”

»
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Roosevelto kalba, sukėlusi paniką "baloje"
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Jis paliko raščiuką, kad žudosi nenorėdamas dvėsti 
badu ir kad nebeturi daugiau jėgų užsidirbti sau mais
tui, o prieš išmaldos prašymą esąs iš principo nusista
tęs. Savo tėvų neteko netikėtai pasitraukus Rusų ar
mijai; jis net nežino, ar jie bėra gyvi, ar jau mirę. Gale 
dar pridūrė, kad elgetauti eiti ir išmaldos priimti ne
galįs dėl to, kadangi nenorįs pažeminti senosios Voicie- 
chovskių giminės.-----------

\ 1917 m. vasario 10 d.
Iš Petrapilio į mus atvyko viena pažįstama. Ji pa

pasakojo baisių dalykų. Putilovo fabrikuose kilę nera
mumų, darbininkai atsisako dirbti. Užėję nepaprasti šal
čiai, ir žmonės turį stovėti prieš įmones ištisas valan
das. Ji pati sakosi mačiusi, kaip minia išplėšė kelias 
kepyklas. Taip pat stinga kuro. Todėl kūrena baldus. 
Tam name, kur ji gyveno, sukūrino kėdes, rašomąjį sta
lą ir knygų spintą. Nevskio prospekte nuolat pasitaiko 
susirėmimų tarp darbininkų ir policijos. Žmonės reika
lauja, kad būtų paskelbta taika ir caras atsisakytų nuo 
sosto.

Vasario 17 d.AkV • * Šiandien studentų bjure buvo savišalpos kasos ko
miteto posėdis. Aš už tokios kasos reikalingumą ir nau
dingumą stojau su visu kūnu ir siela, ir mane į ją iš
rinko mūsų fakulteto atstove. Kaip paprastai, atėjau 
pati pirmoji. Mat, turiu įprotį padaryti viską Laiku ir 
kaip reikia. Tačiau vis kiti komisijos nariai laikosi vi
sai priešingo principo — vėlintis. Bjure pamačiau ne
paprastą reginį. Paprastai jame, snausdamas ant savo 
knygų, sėdi tik užsimiegojęs Utiakovas, ir jį reikia ge
rai papurtyti, kol pasiseka galų gale pažadinti iš miego 
ir išgauti kokį nors atsakymą. Šiandien jo vietoje sė
dėjo Gvozdiovas, raudonasis studentas su beždžionės 
veidu, o prieš jį stovėjo būrys kareivių ir darbininkų. 
Jų veidai rodė, kad jie buvo kažin ko nepaprastai su
sijaudinę ir įniršę. Studentas plačiu gestu pakvietė juos 
sėstis ir parodė ranka į suolus, kurie raštinėje buvo su
statyti kaip auditorijoje. Matyti, kareivių ir darbinin
kų jau buvo laukta iš anksto.

— Sėskite, sėskite, draugai! — tarė jis, savo bjau
rų veidą mėgindamas papuošti draugiška šypsena.

— Mes galim ir pastovėti! — atsakė tie.
— O, tie laikai jau praėjo, kai paprasti žmonės tu

rėjo prieš vyresniuosius stovėti ir tylėti. Ar nenorėtu
mėt kartais po papirosiuką?

Tai pasakęs, jis išsitraukė odinę portmonetę ir, ei
damas nuo vieno prie kito, apdalino visus susirinkusius. 
Tie stovėjo nedrąsūs ir lyg mietą prariję, nuo jų batų 
tirpo sniegas, ir asloje darėsi vandens balos. Jie, galų 
gale priprašyti, vos beišdrįso atsisėsti, tad stengėsi už
imti nors kiek galint mažesnę sėdynės dalį.

— Taigi, draugai, — prabilo galop į juos studentas. 
— aš tik galiu jus pasveikinti ir palinkėti pasisekimo! 
Liaudžiai galų gale turės pasisekti nuversti carą ir at
imti valdžią iš turtingųjų! Petrapily darbininkai jau iš
ėjo į gatves, jie jau nebenori daugiau dirbti ir reikalau
ja, kad būtų atstatytas caras. Taip, mano mieli, dabar 
nebus nei puskarininkio, nei meistro, nei jokių kitų po
nų; nuo šiol visi bus lygūs! Supratot!

Darbininkai ir kareiviai klausėsi ištempę ausis, ką 
jiems tas oratorius pasakojo, bet iš jų vedų buvo ma
tyti, kad jie greičiau visai nieko nesuprato.

— Dabar jūs esate krašto valdovai! — traukė stu
dentas Gvozdiovas iškilmingu tonu toliau. — Buržuazija 
nori kariauti tol, kol nugalės, tačiau jūs nepasiduokite 
ilgiau mulkinami! Jūs atimkite iš buržuazijos ir iš caro 
visą galią, padarykite taiką ir pasidalinkite tarp savęs 
turtingųjų pinigus!

Kareiviai ėmė tarp savęs pašnibždomis kalbėtis, pa
skum vienas iš jų Lqrpo pakilo ir nedrąsiai paklausė:

— Tai —, kaip —, p. studente?
— Liaukis, drauge, koks Čia' “ponas!” — sušuko stu- 

dentas patetiškai. — Dabar jau nėr£ jokių ponų!
— Tai, kaipgi, — drauge studente, — tai — kur ir 

kaip aš galėsiu gauti pinigų ’ Mano bobai — taigi — rei- j 
kia palto —, be to, ir karvės reikia. Taigi, — kur aš ga- I 
lėčiau jų pasiimti?

— Kokių pinigų? — paklausė Gvozdiovas, kuris ne
galėjo gerai suvokti, ko iš tikro tas kareivis nori.

— Kaip tai kokių! Na, juk jūs ką tik sakėte! Be 
to, ir kareivinėse visi tik kalba apie tai, kad dabar bu3 
galima atimti iš caro visus pinigus ir išdalinti žmonėms.

(Bus daugiau,J

DRAUGAS
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Silvija.
Toliau autorius primena 

teisingiau vadinti Mongolo- 
Pabaltijo okupaciją, :.urią 
jis vadina trimis kirvio smū
giais į tris tautas. Tuo bū- 

i du Stalinas perėmė caro Pet
ro I imperialistinę politiką.

Europos laikraščiai rašo, 
kad ir per pasimatymą su 
Japonijos užsienių reikalų 
ministerių Macuoka "genia
lusis” Stalinas pabrėžė, jog 
jis esąs azijatas.

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — viduriai?
Kuda tik užnlke.nft& JUsų žarnos Iš
plinta vidurini dvokia kvapas ai
tru mus. užkietSJImaa. Imkite PGEN- 
A-MINT. Tu malonaus skonio liuo- 
suojanti, kramtoma gruma Švelniai 
bet tikrai iiuosuoia vidurius. Im
kite elnunt gult. Ityti? Jausi

te tikru palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų milionai 
Jis tinka lr jūsų Šeiniui. Niiglpirkit 
naudojusi nebrangiu KEEN-A-MINT. 
KEEN-A-M1NT Šiandien.

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
Dienraščio "Draugo" *

Ekskursija į Mikaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

*

BOLŠEVIKŲ BAIMĖ LIETUVOJ KASDIEN AUGA
Slepiamos rašomosios mašinėlės, tačiau 
atsišaukimai visur plinta. - Net gudriausi 
žvalgybininkai nepajėgia susekti, 
iš kur visa tai imasi.

*
*.

Pirmasis vaizdas: Po su imi 

torpedavimo iš vokiečių ka- u 
ro laivo "Bismarcko” ver- « 
žiasi tirštų dūmų kamuoliai.

Antrasis vaizdas rodo, £y 
kaip dalis vokiečių įgulos iš 
skęstančio “Bismarcko” su
krito jūron ir plaukiant ti
kisi sulaukti pagalbos.

Trečiasis (gretimas) vaiz
das: Iš nuskandinto "Bis
marcko” britai išvadavo a- 
pie 100 vokiečių jūrininkų ir 
juos pristatė į Ahglijos uos
tą. Du britų kareiviai gelbs
ti sužeistiems vokiečiams.

Šios visos trys nuotraukos 
yra prisiųstos iš. Londono.

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

(“Draugas" Acme telephoto)

gybininkai laikas nuo laiko 
8uiminėja lietuvius, kurie' 
kaltinami antibolševikinių 
atsišaukimų bei laikraščių 
platinimu. Nors ir neturė
dami jokių įrodymų, bolše
vikiniai teismai kelis lietu
vius nuteisė po 10 metų ka
torgos. Staliniški "teisėjai” 
dar pasišaipė, kad nuteisti 
ilgesniam laikui neapsimo
ką, nes nuteistieji vis vien 
ilgiau kalėjime neišgyven
sią.

"Aš esu azijatas" - 
Stalinas

ii

Kokia baimės nuotaika daugelio privatinių asmenų 
viešpatauja okupuotosios rašomosios mašinėlės jau se- žinomas prancūzų rašyto- 
Lietuvos valdžioje, gfflima niai yra atimtos, o kurios jas ir publiciatas pierre Do- 
spręsti iš tokios įvestos tvar paliktos, tai iš jų paimti minique įdėjo Paryžiaus dien 
kos įstaigose: pasibaigus šriftų pavyzdžiai, kad leng- raštyje „Le Journar atrAl-pa 
tarnybos valandoms, visos viau galima būtų susekti at- nį apie Maakvoa aatrapus su 
rašomosios mašinėlės, rota- sišaukimų autorius. , “genįAiįuoju” Stalinu prie-
toriai ir kitokie spausdini- Tagįau nežiūrint visų tų šakyje. Autorius primena, 
mo aparatai turi būti kiek-; priemonių okupuotoje Lie- kad Stalinas dar prieš 10
vieną dieną sunešti į atskirą tuvoje plinta slapti atsišau- metų vienam japonų žurna
kambarį, kuris ne ti užra- kimai, šaukią gyventojus į listui - išdidžiai pareiškęs 
kinamas, bet ir užantspau- kovą prieš m0ngOii§kaį.maa. “Aš esu azijatas”. Mat, Sta- 
duojamas. į koušką okupaciją ir teik:ą linas, kaip žinoma, yra ki-

Mat, bolševikai tuo būdu pavergtiems lietuviams vii- lęs iš Kaukazo, kuris geo- 
tikisi sutrukdyti, kad to- tį į greitą išsivadavimą iš grafiškai priklauso Azijai, 
mis rąžomomis mašinėlėmis žiauraus jungo. Taip pat Išminėjęs, kiek azijatiškų 
nebūtų rašomi prieš okupan- platinami slapti laikraščiai, tautų gyvena Sovietų Rusi- 
tus nukreipti atsišaukimai, nukreipti prieš okupantus. jos sudėtyje, Pierre Domini- 
slapti laikraščiai lr t.t. Iš( Teroro tikilali OPU žvai- que sako, kad Rusiją būtų

$2.00PILNOS KELIONĖS 
BILIETAI................

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago

BRUSH

CRAYON

Why tolerate that Irrltat- 

Ino gray thot »o ditturbi 
•he color harmony of 

your hair f Touch it away 

•alely with fhi» new Clai

rol Bruth Crayon. lt per-

mit» coloring from the root out without dripping or tmudg- 
Ing, ond it the perfect answet fo ln-between tihtfngs or 

Ihoie ditiracHng flr»t gray holrt. Ir a »mart “carry-every- 
where” cate that opent tn a |lffy ready for uie. $1 ... 

lefill* 30c *., in 12 natural-looking thadet.
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Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas 
Faktu Šviesoje
Bolševikai susprogdino Rusai Varo Lietuvius 
Jonavos tilta ; Demonstruoti

žydai kelia sparnus 
skristi iš Lietuvos
Iš tikrų šaltinių patirta, 

kad plento tiltas per Nerį 
ties Jonava yra susprogdin
tas. Bolševikų spauda apie 
tai nieko nerašo. Suimti ke
li asmenys, kurie kaltinami, 
tiltą susprogdinę sabotažo 
tikslais.

Kaune kalbama, kad Jo
navos tiltą per nemokšišku
mą yra susprogdinę patys 
maskolių raudonarmiečiai. 
Mat, raudonųjų okupantų ir 
jų pakalikų tarpe vyraujant 
neišvengiamo karo psicho- 
zui, raudonoji armija po vi
sais Lietuvos tiltais yra pri
taisiusi dinamito. Jo pagal-, 
ba okupantai, numatydami 
traukimosi iš Lietuvos ga
limumą karo atveju, rengia
si susprogdinti visus Lietu
vos tiltus, kurie Lietuvos gy
ventojų pinigais buvo pasta
tyti nepriklausomybės lai-1 
kais. Tokiu būdu per oku-, 
pantų nemokėjimą apsieiti, 
su dinamitu Jonavos tiltas 
buvo susprogdintas prieš 
laiką. i

Taip pat gauta žinių, kad 
okupantai, prieš traukda
miesi iš Lietuvos, yra nu
matę susprogdinti ne tik til
tus, bet ir fabrikus bei ki
tus svarbesniuosius pasta-j 
tus. Okupantai viešai kalba, į 
kad jie, prieš bėgdami iš 
Lietuvos, sušaudysią ne tik 
visus politinius kalinius, bet 
ir visus kitus “buržujus”.

Reikšminga, kad paskuti
niuoju laiku daugelis žydų 
stengiasi, kaip pajėgdami, iš 
Lietuvos išvažiuoti...

Tačiau Lietuvos gyvento
jai tikisi, kad maskolių oku-j 
pantai būsimų įvykių bus 
taip staigiai užklupti, jog 
jie nebesuskubs įvykdyti sa-1 
vo kriminalinių sprogdinimo' 
bei masinio žmonių išžudy-' 
mo planų. 1

Gegužės 1 d. proga Lietu
vos gyventojai buvo varo
mi į gatves demonstruoti ir 
reikšti padėką Stalinui už 
“išlaisvinimą.” Gyventojai 
buvo suvaryti į 19 kolonų, 
kurioms vadovavo: šima- 
nas, Kirejev, Lučkin, Asaf- 
jev, Špankov, Dektoraitė, Ši- 
makov, Krupinov, Birgeris, 
Robinzonas, Kulikov, Vol- 
kov, Glazeris, Furtin, Dob- 
romudov, Abramovič. Ben
dras demonstracijos vadova
vimas buvo pavestas “lais
vosios” Lietuvos milicijos 
viršininko pavaduotojui “to- 
varisčiui” Riabovui.

Šitų tai žmonių vadovybė
je Lietuvos gyventojai “reiš 
kė entuziastišką džiaugsmą 
už išlaisvinimą.”

Rusijoj ruošiami 
Lietuvai vadovėliai

Sovietų oficialinė telegra
mų agentūra “Tass” paskel
bė, kad Maskolijos mokslo 
akademija ir Leningrado, 
Kijevo ir Minsko sovietinio 
mokslo įstaigos ruošiančios 
istorijos vadovėlius... Lietu
vos mokykloms. Kažkoks 
Bičeta jau parašęs veikalą 
apie “Pagrindinius lietuvių 
tautos istorijos momentus 
nuo seniausių laikų iki mū
sų dienų”. Taip pat šis Bi
četa rengiąs vadovėlį, skir
tą Lietuvos vidurinėms mo
kykloms. Tad “draugai” Pa- 
leckiai, Gedvilai ir Venclo
vos “laisvąją” Lietuvą jau 
taip toli nuvairavo, jog mas
koliai rašys Lietuvos jauni
mui vadovėlius iš Lietuvos 
istorijos.

'Tėvams nėr brangesni' 
daikto, kaip vaikai.

Šiai kokią "laisvę" 
turės gydytojai

Išleistas įsakymas, kuriuo 
gydytojai ir kitokie medici
nos darbuotojai turės apsi
gyventi tose vietose, kurio
se jiems bus įsakyta. Svei
katos apsaugos komisaras

LIFE’S BYWAYS

Iki OUR. OFVlCE T3UH.PINC.

■*’. Cl'CKf 
JLSTHTTlC 
<MOOL or

PASISKOLINTU AUTOMOBILIU LAIMĖJO

(''Draugas"

jei nori pasidaryti “teisinin
ku.”

Į Kauno universiteto tech
nikos fakultetą priimami 
studentais vaikinai, baigę 
keturias gimnazijos klases. 
Žemės ūkio komisariatas 
rengia kursus veterinarijos 
felčeriams. Kandidatai turi 
įrodyti, kad jie yra “prole
tarinės kilmės.”

IIIHIIIIIIIM • (

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00

luic-pnoto)

Mauri Rose iš Indianapolis (kairėje) laimėjo automo
bilių lenktynėse 500 mailių tolį Indianapoly. Laimėtoją 
sveikina Roy Davis, iš Springfield, III.,

išleido papildomas taisyk
les, pagal kurias ano įsaky
mo taikymas gyveniman pa
vestas šiems gydytojams 
Vilniuje: — dr. Karandaše- 
vui, Kaune.

Micelmacheriui, Panevėžyj 
— Levinui ir Šiauliuose — 
dr. Jasaičiui. Dr. Garmus' 
paskirtas Micelmacherio pa-1 
dėjėju.

sininkai” galima spręsti iš 
to, jog į juos priimami bai
gusieji pradžios mokyklą. 
Pranešime sakoma, kad jie 
turi būti raštingi. . Bet už
tat reikia atsinešti bolševi
kų partijos rekomendaciją,

Laupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

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

Šioj srity daugiaufua ga
li pasidarbuoti tie, kurie 

įdirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

Marian Hills Seminary, 
MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 7/4/

IC
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Curreot Note Shore Accounts
l'MtlUIMIMII

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris vatarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

Būsimi Teisininkai
Sovietų Lietuvos teisingu

mo komisariatas skelbia, 
kad jis rengiąs kursus sta 
liniškiems teisininkams pa
ruošti. Kokie bus šie “tei

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders
A-

If you’re past 40, the chanccs are 
that your breath will be offensivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlca 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause thiseondition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othcrs. 
Why not take the easy, plcasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacai Co., 
St. Louis, Mo.

Bafora Any Data Via

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moka Your Braath Suiaatar

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perk rausto Baldus. Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie-

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 

AVcrth, III. Tel. Oak l,awn 193-4-1

ALL M AK t S - N E W ... REBUILT

TYPEVVRITERS
A D O I N G MACHINES

— SMAU MONTHLY FAYMINTS—

AU MAKK

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED.-ŪMAI nAMM AHOIAtta-

• I.HIITI MMT MH-IUl MMIIUM

4.CTAD TYPEWRITER 
COMPANY

■ O(UT C. OOLOiLATT,
lt. W. MADISON ST

Phone DEARBORN P444
ISTIMATIS-FR EE-dimonstration

WHOLESALE
- LIQUOR 

ĮSTAIGA

N. KANTER. sav.

Išvežlojame 
I»<> visa 
Oi Ieago

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVMA
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

i

A. t A.
DOMINIKAS SHEMAITIS

gyveno 954 W. 9Sth Kt. 
Tel. Beverly 4227 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birž. 1, 1 vai. ryte. 1941, su
laukęs pusės amžiaus.

Gimęs Tauragės apsk.. Kil
mininkų kaime, Kaltinėnų par.

Amerikoj' išgyveno 4 5 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

inolerj Amllijų, po tėvais Vit- 
kaltę. 7 sūnus: John, Thomas 
ir jo moterj Genevleve. Stan
ley. Charles, Kuymond. ltegl- 
nald ir Roges; 3 dukteris Ma
ry, Kilimu l.a Eorce ir jos vy
rų Arthur Ir Helen; brolienę 
Marijonų lr jos šeimų, brolio 
sūnų Kazimierų, brolio dukter) 
Balaevičlenę ir jos šeimų, se
sers sūnų Petrų Petrikauskų ir 
jo žmonų; sesers dukter) Blo- 
dikienę lr jos šeimų; pusbro
liai Mikučiai ir jų šeimos; Svo- 
ger) J. Vitkų lr jo šeimų lr 
daug kitų giminių.

I'rklausė prie dr-jų Keistu
čio Paš. Kliūbo ir Chicagos 
Lietuvių dr-jos. Kūnas pašar
votas Antano Petkaus kop., 
6812 S. VVestern Avė. Laido
tuvės jvyks Trečiad., Birž. « 
d.. 9 vai. ryte ims atlydėtas iš 
kop. J St. Margaret's bažnyčių. 
99th & Throop st.. kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Dominiko Shemal- 
člo giminės, draugai ir pažys
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jum poskiitin) patarnavimų Ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Du
kterys, Marti, Žentas Ir Svoge- 
rls.

laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių Direktorius Antanas 
Petkus, Tel. GrovehiU 0142.

LRt

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4C05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Kadi-o Programas — 10 00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

M KOPLYČIOS DYKAI Į AMBULANCE' JmI JTLjL La lie.'V ■ |
J VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 VV. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAVVICZ IR SŪNAI

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANaI 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. VVestem Avenue
Tel. LAFayette 8024
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Apie Lietuvių 
Demokratų Klubų

Pranešimas
visuomenei

Noriu visuomenei praneš- 15 Warde 
ti, nors ir pervėlai, 16 d. Va
sario, šių metų, paminėjimo, 
surengto salėj 32 West Ran- 
dolph St., pajamas ir išlai
das.

Lietuvių Demokratų Klu
bas susitvėrė sausio mėn. 19 
d., 1934, Marąuette Parke. 
Lietuviams, gyvenantiems 
Marąuette Park apylinkėje,

Tikietų prie durų parauo- ypatingai namų savininkams 
ta 493 (už $125.25). Komi- Latrai SVarbu priklausyti prie 
teto nariai pridavė iš kola- ■ mįnėto klubo. Todėl visi kvie 
nijų $200.25 už 801 tik. Au- čiami į susirinkimą svetai-
kų svetainėje surinkta $769.- 
55. Viso sykiu pajamų $1,- 
377.46.
Išlaidos:

Legijonieriams už bu-
są ..................... $25.00

‘Naujienoms” už sp. 26.00

nėn adresu: 2710 West 59th 
Street, 7 valandą vakare. Su
sirinkimai laikomi kas trečią 
ketvirtadienį kiekvieno mė
nesio.

Anglų kalboj kasdien var
tojama patarlė: “Participate

Už svetainę .......... 175.00!with charming smile”. Jei
Už telegramas ir t.t. 2.Ž0
“Sandarai” už sp. 5.00
“Draugui” už sp. 8.60
B. I. Jakaičiui depo

zitas ..................... 5.00
Už gėles .................. 5.00

Viso .................. $251.80
Pelno liko $1,125.66. 
Pinigai randasi: pas kons. 

Petrą Daužvardį $837.55, pas

tik bandysim veikti be juo 
ko, tai pasidarysim nuliūdę, 
o iš nuliūdimo, kartais, gali
ma ir susirgti, gi savo liga 
ir kitus ligoniais padaryti. 
Tas nereiškia, kad reiktų į 
lovą atsigulti ir šauktis dak
taro. Tas reiškia, kad žmo
gus, matydamas dalykus ku
riuos lengvai galima taisy-

("Draugas” Acme telephoto)

Francis Carlin (kairėje), Chicago Insurance Society 
viršininkas policijos ieškomas. Iškelta aikštėn, kad mi
nėtos Society ižde trumpa apie 150,000 dol. Carlin yra 
britų subiektas. Jo žmona Hazel (dešinėje), spėjama, 
bus su juo kartu. Saugomi Kanados pasieniai, nes Car
lin buvo pasiryžęs įstoti britų kariuomenėn,

bilius neužmuštų. Koks re- Daugelis mano, kad tik 
zultatas galėtų būti iš tokio jaunimas gali priklausyti 
didvyrio? 1 prie Šv. Vardo draugystės.

Marąuette Park apylinkės Tai klaidinga nuomonė. Vi- 
gyventojai, lietuviai namų si vyrai, nežiūrint amžiaus, 
savininkai, ir piliečiai, visi1 gali prisirašyti prie draugi

jos.

ma vakanso. Po to per ke
lerius metus Chandler pri
vačiu keliu mokėsi būti skri- 
diku. Jis išmoko ne tik lėk
tuvus vairuoti, bet skrin- 
dant sparnais vaikščioti ir 
su parašiutu iššokti. Paga
liau įgijo komercinio skri- 
diko (piloto) laisnius. Ir vi
sas laikas dirbo lėktuvų 
pramonėje.

Prieš vienerius metus jis 
vėl ryžosi įstoti kariuome
nės oro korpusan. Išlaikė 
visus kvotimus apart vie 
no — buvo 12 svarų per 
sunkus. Tad jis nusprendė 
mažinti savo svorį ir per 
keletą savaičių maitinosi 
daugiausio apelsino skys
čiais ir dažnai imdavo ga
rines maudynes. Neteko 
penkiolikos svarų svorio ir 
po to priimtas korpusan su 
antrojo leitenanto ranga.

AHD THANKS

įjELLlHG ME

MY

A • 
FOR 
about 1 
y/H'F-

Susirinkimai CLASSIFIED

iždininką A. I. Valonį $288.-inor^ kitam įkalbėti savo li- 
11. g4-

Iždininkas pranešė, kad k. D. C. 15 Ward piknike 
dar daug tikietų negrąžinta vienas toks “ligonis bandė

turi dalyvauti minėtam klu
be. Kurie dar nėra piliečiai, 

ti, bet užuot bandymo taisy- klubas pasistengs pagelbėti kare, bus susirinkimas pa
ti, mano, kad negalima ir tapti piliečiais. Lietuviams rapijos svetainėje. Visi pra-

Birželio 3 d., 8:30 vai. va-

y/HOlE
lOVES

F AMttY 

IT!

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės pusmetinis 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, birželio 2 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėj. 
Narės malonėkite atsilanky
ti. A. Laurinaviche, rašt.

Marąuette Park. — šv 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 
skyrius laikys priešpusme - 
tinį susirinkimą antradienį, 
birželio 3 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos svetainėj. Visos 
narės kviečiamos būtinai da

PARDAVIMUI
Tikru! pigiai pirkti ar mainyti, 

kų. jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir 

S kumbariuu; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų dieną. Ituiidaal 
gražioj vietoj prieS Marąuette l’ark, 
8007 ir 3011 West 71*t 8t.

Taipgi statom naujus namus Ir 
taisom senus ant lengvų išmokėji
mu. Apskaltllavlinua veltui.

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

CHARLES P. SUROMSKIS OO., 
6021 So. W»*Uni Avė.

Tel. REPublie 8713 
Vakarais PROspeet 1111

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte J 32# VV.
tstli St. — Mr. VVIIkin; ir 3910 
Schu bert St. — Mr. Ebeit.

lyvauti. Valdyba

Nereik vilkui kelio rodyti.

e Liiten to

PALANDECH’S 
Y U G 0 S L A V - A M E RIC A N 

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

STATION WHIP.
1480 kilocycles 

(Ftrat Statlon oa Tour Dlal) 

Featuring a program of 

Yugoslav Folk Music

i

PASKAITA CHICAGIE- 
TEMS MOTERIMS

Chicagos Moterų Klubas 
rengia p. J. Tubelienei pa
gerbti pietus birželio 3 d., 
Stevens viešbuty, 1 vai. po 
pietų. Pietų metu viešnia 
laikys paskaitą. Jinai yra 
buvusio Lietuvos ministro 
pirmininko a. a. J. Tūbelio 
žmona. Praėjusiais metais, 
kai bolševikai užplūdo Lie
tuvą, ji buvo priversti iš
bėgti į užsienį. Dabar su sa
vo dukterim gyvena Chica
goj pas pp. Balzekus.

ir nežinia, ar jie yra parduo
ti, ar ne. Pasikalbėjime su 
ižd. Valoniu pasirodė būti
nas reikalas šaukti komite
to susirinkimą ir baigti dar
bą.

Konsulas pranešė, kad pa
bėgėliams, arba nukenteju- 
siems nuo bolševikų, pasiųs
ta $500.00.

Komitetas taria širdin
giausiai ačiū visiems prisi- 
dėjusiems prie patrijotinio 
ir lietuviško darbo.

A. Valančius, 
komisijos vice pirm,

Skaitydamas “Draugą” ne 
galėja nepastebėti tos švie
sos, kurią jis aplink tave 
skleidžia. Nepagailėk tos 
šviesos ir savo artimui, pri
kalbink užsisakyti dienraštį.

užkrėsti savo liga kitus, sa
kydamas: “Kas iš to klubo.
Ką jis yra gero padaręs? gali nuveikti. 
Nei politikoj, nei kitais at
žvilgiais nėra naudos davęs.
Toks “ligonis” negali save 
išgydyti be draugiško pata
rimo. Imkim, pavyzdžiui, tė
vą Marąuette,
kilnus organizatorius. Jis 
nebandė atkalbėti nuo ben
drovės, nebandė bauginti ne
matomom baidyklėm; jis 
veikė kaip tikras patrijotas, 
kaip misijonierius mokė in- 
dijonus. Tokiu būdu jis pa
liko istorinis. Jis miręs, bet 
jo vardas gyvas.

Nereikia klausyti tų, ku
rie baugina kitus. baidykle 
arba bandymu įkalbėti ki
tam savo ligą. Tokie nieko 
nenuveiks. Jie stovės vienoj 
gatvės pusėj bijodami perei
ti į kitą pusę, kad automo-

reikia vienybės.
Kai keli šimtai Marąuette 

Park lietuvių paliks klubo 
nariais, tada mažas ar dide
lis politikierius atidarys a.- 
kis ir pamatys ką L. D. C.

A. Jonaitis,

šomi ateiti.
Sekmadienį, birželio 8 d., 

nariai bendrai eis prie šv. 
Komunijos per 8 vai. mi
šias. Sekr. Jonas Skelly

7 '

Klubo koresp.

Sv. Vardo draugystės
kuris buvo veikimas

Tik po 21 metų atsiekė 
savo tikslų

UNIVERSAL 
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

A. Spring Chandler, 38 
m. amž., pagaliau po 21 me
tų sunkaus darbo atsiekė 
savo tikslą — priimtas ka- 

Marąuette Park. — Pava-! riuomenės oro korpusan ir 
saryje, kuomet gamta pra- paskirtas antruoju leitenan- 
deda atbusti, tai atbudo ir'tu
mūsų Gimimo Šv. Panelės 1920 metais Chandler bar. 
parapijos vyrai. Visi prade- jg įstoti minėtan korpusan. 
jo veikti, kad prirašius dau- Nepriimtas, nes jam stige 
giau narių prie Šv. Vardo vidurinės mokyklos atesta-

> i

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47 th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

Kas nemyli tėvų, tas niexn 
nemyli pasaulyje.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!

! Pirma* užtepinmrt su strbėtimi 
. ZE.VIO—daktano išra.-tas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos lr tuojau pradeda sugijl- 

; mą jautrios odos. Stebėtinai sek- 
I niingas per virš 30 metų! Gauna- 
J mas visose vals-_ .ŽEMOtinėse.

r?

draugystės. Mat, dabar eina 
vajus ir mūsų kolonija nori 
viršyti kitas kolonijas.

Naujon valdybon išrinkta 
šie asmenys: pirm. Povilas 
Kalinauskas, vice pirm. aav. 
Albin Peters, sekr. Jonas 
Skelly, iždininku Vincentas 
Birgelis.

to. Jis po to griebėsi moky
tis ir per 16 savaičių baigė 
vidurinę mokyklą. Sį kartą 
jis nepriimtas dėl vienos 
akies silpnumo. Akiai išgi- 
jus jam pranešta, kad nesa-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

į“THAT LITTLE GAME” »nter.nat’lCart<>oi>C».,W.V.-By B. Link]

UŽSISAKYKITE DABAR
$8.75 Tonas

PETROLEUM CARBON COKE 
Kainos gali pakilti be jokio 

pranešimo
A. IGNATAVIČIUS

1514 S. 48th Ct Cicero, IH.

Tel. Cicero 3708
Išvežiojame po visą Chicagos 

apylinkę

PFRM NEGI- PIRKSITE 
MATYKITE MUS!

ntoftlAUSTAS- PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Flnan*uojame namą pantai ymą ar 
pataisymą — Nieko jmokStl — 3 
motai išmokėti — Apkalnavlmas 
dykai.

Lietuvi* Pardavėjo*
Stanley Lltuina* — Vedėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

CONRAD
. Fotografas

Studija {rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGlevvood 5883 
ENGlevvood 5840

420 West 63rd Street
TeL: Biznio 

Res.:

DINING ROOM SETS — FAR- 
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — 11E 
FRIGERATORS — W ASHERS —

MAN GELS — STOVĖS.
Ali NaUonaUy Advertlaed It

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tek VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Dideliu užsimojimu minėta 
minisiiijii atminimui diena

Tūkstančiai lietuviu lankėsi 
ir meldėsi Šv. Kazimiero kapinėse

73-ioji metinė karuose žu
vusiųjų ir visų kitų miru
siųjų Atminimo diena (Me- 
morial day), gegužės 30 
dieną, Chicagoj ir apylin
kėse tradiciniai buvo mini
ma. Mieste įvyko karų ve
teranų ir naujai sudarytų 
Illinois milicijos atsargų 
paradas, šį kartą parade ne
buvo nacionalinės gvardijos 
ir reguliarinės kariuome
nės. Kaip gvardija, taip ka
riuomenė yra užimta kari
niais pratimais, kurių per
trauka, kaip pasirodė, neį
manoma.

Šiemet parade dalyvavo 
tik dešimts naminio karo 
veteranų (Grand Army). Vi 
si senučiai. Parado metu 
jie važiavo automobiliais.

Karinį paradą priėmė gu
bernatorius Green, federa
linis senatorius Brooks, 6-jo 
korpuso srities komendan
tas maj. gen. Bonesteel ir 
kiti aukštieji valstybės ir

miesto valdininkai.
Prieš pietus smarkiai li

jo ir buvo manoma, kad 
dienos iškilmės bus sutruk
dytos. Tačiau popiet oras Į 
prasiblaivė ir dešimtims 
tūkstančių chicagiečių davė 
progos išvažiuoti į kapines.

Kaip paprastai, nepaisant 
lietaus, tūkstančiai lietuvių 
suvyko į pamaldas Šv. Ka
zimiero kapinėse. Popiet lie
tuvių didesnis skaičius pa
sirodė. Aplankė savo myli
mųjų kapus ir jų daugumas 
dalyvavo labdaros piknike 
Vytauto parke.

Mirusiųjų atminimo šven
tė nuotaikiai praėjo. Deja, 
daugumos lietuvių veiduo
se matėsi daug nepaprasto 
susirūpinimo savo gimtinio 
krašto — tėvų žemės, liki
mu. Užpuolikai bolševikai 
ne vien Lietuvą alina, bet 
ir lietuvių tautos sūnus, 
dukteris ir vaikus smaugia. 
Tad ir yra ko susirūpinti.

MIDDIES* “COLOR GIRL” Progos gauti pastovius 
darbus

United States Čivil Ser
vice komisija skelbia šiuos 
kvotimus:

Junior Stenographer, 
$1,440 a year.

Junior Typist, $1,260 a 
year.

For appointment in Wash 
ington, D. C. only.

Application cards, Form 
4000-ABC (Yellow), mušt 
be on file with the United 
States Civil Service Commi- 
sion at Washington, D. C., 
not later than June 9, 1941.

SULAIKYTAS NACIS

j mu

Pasirašė cigarečių 
taksy biliy

Illinoiso gubernatorius 
Greerf pasirašė du legislatū
ros pravestus taksų bilius:
2 centus cigarečių pakeliui 
ir 3 nuošimčių už produkuo
jamą aliejų. Abieji taksai' 
įsigalioja liepos 1 dieną.

Už cigaretes vieneriais 
metais numatyta taksų su
rinkti iki 10 milijonų dole-į 
rių, o už aliejų (žibalą) iki 
3,400,000 dol.

šiais ir kitais taksais 
norima padengti “sales” tak 
sų sumažinimą nuo 3 iki 2 
centų.

Nuo sprogimo 
nuskendo laivas

30 pėdų ilgio kabinimam 
kririzery (laive) “Erika 
Ann” praeitą penktadienį 
įvyko sprogimas ir nuo to 
laivas nuskendo. Nelaimė 
įvyko ties Municipal Pier 
pumpuojant žibalą į laivo 
kubilėlius.

Vienas vyras sunkiai su
žeistas ir kiti keturi smar
kiai sukrėsti.

Kruizeris priklausė A. 
Westphal, 708 So. First av., 
Maywood.

Sprogimo priežastis aiški
nama.

("Draugas” Aeme telephoto)

Miss Fay Albrecht of Columbus, Wis., chosen “color 
giri” of Navai Aeademy at Annapolis, Md. presents flag 
to color company during dress parade marking opening 
of June Week ceremonies there. At right is Rear Admi- 
ral Russell Willson, superintendent of the Aeademy.

ma, tada fabrikams ima 
trūkti reikalingos vandens 
kiekybės. O reikia neužmir
šti, kad fabrikai turi sku
botus įsiginklavimo darbus.

Miesto ordinansu nurody
ta, kad vejas laistyti gali
ma tik tris kartus per die
ną: nuo 5:00-iki 7:00 ryto, 
nuo 2:00 iki 4:00 popiet ir 
nuo 8:30 iki 10:30 vakare.

Už ordinanso peržengimą 
numatytos bausmės.

Paskutinė diena 
užsimokėti taksus

Šiandien, birželio 2 d., y- 
ra paskutinė diena užsimo
kėti taksus už nekilnojamas i 
nuosavybes 1940 metų.

Apie tai pranešė Cook ap
skrities iždininkas John 
Toman. ’ '

Ragina konservuoti 
vandenį

Miesto mayoras Kelly at
sišaukia į chicagiečius kon
servuoti vandenį vasaros lai 
ku ir tik nurodytomis va
landomis vartoti vandenį 
vejų laistymui. Nes jei lais
toma taip, kaip kam tinka-

ZALE CLINCHES TITLE BY K. O. 2nd ROUND

Du kaliniai vaikėzai 
sužeidė mokytoja

St. Charles valstybinėj 
mokykloj įkalinti du vaikė
zai, R. Raducke, 18 m.,.ir 
A. McCann, 16 m. amž., abu 
iš Chicagos, mašininėj ša
poje sunkiai sužeidė įstai
gos mokytoją Lyle Elliott, 
46 m. amž. Tai padarė pa
bėgimo sumetimu. Tačiau 
nepasisekė piktadariams pa
sprukti. Jie greit sugauti 
ir uždaryti Kane apskrities 
kalėjime.

Jie susitarė su trečiuoju 
kaliniu bernioku užpulti mo 
kytoją. Bet tas trečiasis pa
skiau atsisakė dalyvauti už
puolime.

įkaitintas vatos 
augintojas

Federalinė “grand jury” 
įkaitino W. T. Cunningham, 
vatos augintoją iš Oglethor- 
pe apskrities, Ga., ir jo ad
vokatą Hamilton McWhor- 
ter iš Lexington, Ga., už są
mokslą laikyti negrus dar
bininkus vergovėje ir bau
džiavoje.

Iš Cunninghamo vatos 
plantacijos pabėgo trys chi
cagiečiai negrai ir prieš jį 
iškėlė skundą.

1870 metais išleistas įsta
tymas, kurs negrus apdrau
džia nuo varžymo jiems ci
vilinių teisių.

Senior Medical Officer, 
$4,600 a year.

Medical Officer, $3,800 a 
year. j

Associate Medical Offi
cer, $3,200 a year.

Various optional Bran- 
ches.

Public Health Service, Fe 
deral Security Agency, Food 
and Drug Administration, 
Federal Security Agency, 
Veterans’ Administration, 
Civil Aeronautics Adminis- 
tration, Department of Com 
merce, Indian Service, De
partment of the Interior.

Applications mušt be 
filed with the United States 
Civil Service Commission, 
Washington, D. C. They wili 
be rated as received and 
cęrtification made as the 
needs of the Service reųui- 
re. When sufficient eligibles 
are obtained, the receipt of 
applications will be elosed, 
in which case due notice 
will be given.

Junior Custodial Offiųcr,
$1,860 a year.

Bureau of Prisons, De
partment of Justice

Applications mušt be on
file with the United States 
Civil Service Commission 
at Washington, D. C., not 
later than June 19, 1941.

Tafcing your giri to the 
movies?

WATCH OUT!

Pravedė pagaikščiuo- 
ias išlaidas *

Illinois legislatūros žemes 
nieji rūmai 128 balsais 
prieš 1 pravedė 10,500,000 
dolerių pagaikščiuotų (peg- 
ged) išlaidų Chicagos par
kų distriktui. Prieš bilių 
balsavo tik vienas atstovas 
iš Chicagos resp. David I. 
Svvanson.

šiuo balsavimu išaiškin
ta, kad legislatūroje respub 
1 ikonai remia demokratus, 
o šie respublikonams, pri
reikus, atsimoka savo para
ma. Daug kas stebisi tokiu 
nepaprastu reiškiniu.

Senior Inspector, Engi- 
neering Materials, $2,600 a 
year.

Inspector, Engineering 
Materials, $2,300 a year.

Associate Inspector, Engi 
neering Materials, $2,000 a 
year.

Assistant Ispector, Engi
neering Materials, $1,800 a 
year.

Optional branches — 1. 
Steel Hulls, 2. Mechanical, 
3. Electrical, 4. Radio.

Jei Innce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

("Draugas” Acmo telephoto)

Referee Johnny Behr vvaves Middleweight Champ To
ny Žale to neutral corner as he starta count on Al Hos- 
tak in 2nd Round of title fight at Chicago Stadium. It 
vvas Zale’s second knockout victory over the vvest coast 
fighter from vvhom he had taken the championship.

Watch out that your breath does net 
offend . . . you yourself probably don't 
know whethcr it's offenalve or otherwlse. 
ll you want to make a hJt with your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And lt's easy. 
Simply rlnse the mouth wlth Llsterlna 
Antlscptlc before you start out. Llsterlno 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorities, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
lambert Pharmacal Co., St. Loult. Mo.

Batoro Any Data Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Malta Your Breath Sweeter

PASKOLA
HA OAT’SI 
greit, leng
vai!, Išmo
kėjimais —

\TO r TFT 20 MFTU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHTCAOO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.s CANAL „„„7 
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, See.

T01,000,000.00

nn. PFTRA8 
vilktais.
Atitnvi,

The Prudential Ins. 
Co. of America

runrinur.
175 W. JACKSON BLVD.

SIUTE A-1 „20 
Home Offioe: Newark> W. J. 

RFRTDFN^TJA:
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Aantin 1175

X Dočkų šeima, daug me
tų gyvenus West Pullman, 
persikėlė į Roseland, kur 
pirko namą adresu: 120 W. 
107 St.

X E. ir F. Ovvcrns’ų duk
relei šv. Kryžiaus bažnyčioj 
per krikštą duota vardas 
Bernadine-Patricia. Kūmais 
buvo Angelą Kilmitz ir V. 
Snarskis.

Kurt H. Rietz, buvęs vo- X Aušros Vartų parapi-
kiečių pasiuntinys Austrijai, Jos mokykla puikiai buvo 
New Yorke areštuotas iri atstovaujama tarptautiniam 
skirtas deportacijai. Ameri- Pavasario festivale, suruoš- 
koj būdamas jis supirkinėjo tam Southvvest Central Re- 
amerikoniškas aliejaus nuo- creati°n Committee, Harri- 
savybes, rytinėje Europoje son Parke- Tautiniuose kos

tiumuose, kaip peteliškės, 
mergaitės, pašoko Suktinį,

------- Klumpakojį, Noriu miego ir
Engi- Į kit.

X Agota Mingelienė, M. 
S. 67 kp. ir kitų Marąuette 
Park dr-jų narė neseniai bu
vo automobiliaus sužeista. 
Išbuvus savaitę ligoninėj, da-

esamas.

Junior Inspector,
neering Materials, $1,620 a 
year.

Navy Department (For 
duty in the field vvherever
o or"npH I

bar jau namie (6915 S. Tal- 
Applications will be re- man Ave<). 

ceived until further noticc, x ir Marij()na Jo_
at the United States Civil nav|člai pirmieji užsisakė 
Service Commission. When vįetag “Draugo” ekskursijoj 
sufficient eligibles are ob- į Milvvaukee liepos 6 d. M. 
tained, the receipt of appli- Jonavičienė yra DKK narė 
cations will be elosed. jr fymį Marąuette Park dr-

_______ jų veikėja. Žanas Gimimo P.
Šv. parap. ir L. Vyčių Chic. 
apskr. chorų narys seniau 
taip pat daug veikęs su jau
nimu.

X “ Draugo” ekskursijos 
laivu į Milvvaukee liepos 6

Senior Inspector, Ship 
Construction, $2,600 a year.

Inspector, Ship Construc
tion, $2,300 a year.

Applications vviil be re
• ceived at the United States d. tikietų galima gauti pas 
Civil Service Commission, asmenis: Bridgeporte — V. 
D. C., until further notice. Balandą; Marąuette Park — 
When sufficient eligibles Ą. Poškienę, E. Andreliūnie 
are obtained, the receipt of nę ir M. Jonavičienę. Brigh- 
applications vviil be elosed. ' ton Park — E. Samienę.

IkNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dahar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite „avo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA•
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pus,....... $1.00
ŽEMATTfiS RAŠTAI, T t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 200 pusi ............................................. $1.00
PB AGIEDRUI.TAT, ITT t., Vaižganto, 290 pusi..............$1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis— 1913-1921 m.), 240 pusi. ..........................$1.00
V. KREVfiS RAŠTAI, T t„ Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

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

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

EILfiRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaiėiūnienė,

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

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

J. šlapelis. 90 pusi ........................................................... 50
TfiVVNftS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi......................... 35
RUDENS ATDAT. A. Jakštas. 100 pusi ...................................... 85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................. 35
METT.fi. M. Gustaičio, 1914 ra..................................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.............................................. 25

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

METT.fi

