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VOC XXV

HITLERIO-MUSSOLINI PASITARIMAI
KARAS IR AIRIJA

Šio karo laiku Airija dar
buojasi išlikti neutrali. An
glijos vyriausybė bandė ją
įtraukti karan. Karo ope
racijoms reikalavo Airijos
uostų.
Airiai
atkakliai
pasipriešino. Savo saugai
Airija bandė įsigyti ginklų
♦ J. A. Valstybėse. Washingtonas nesutiko ir vietoje to
pasiūlė jai pasiųsti pusės
milijono dol. vertės maisto.
Anglijos vyriausybė buvo
pasiryžusi šiaurinėj Airijoj
įvesti privalomąjį kareivia
vimą. Airija prieš tai sukėlė
triukšmą. To triukšmo ai
das pasiekė J. A. Valstybė
se įsigalėjusius airius. An
glija lengvai galėtų palauž
ti Airijos užsispyrimus ir
sugriauti jos neutralumą.
Bet bijo Amerikos airių žy
gių prieš Angliją.
Visgi Airija gyvena pavo
jų. Matyt, ji reikalinga Vo
kietijos naciams, iš kur
jiems būtų galima pulti An
gliją. Tad naciai imasi pro
vokuoti Airiją, kad ji pakil
tų karan Anglijos pusėn.
Tada naciams būtų progos
į Airiją įsiveržti ir Angliją
suremti iš dviejų šonų.
Tuo tikslu naciai tomis
dienomis iš lėktuvų bom
bardavo
Airijos
sostinę
Dubliną. Vargiai naciai pa
lauš airių neutralumą. Airi
jos vyriausybė žino, kad iš
sižadėjus neutralumo kraš4 tas tikrai ir baisiai nuken
tėtų.

Popiežius įspėja
prieš valstybės
kontraliavimą

Buvo kovos Kretoje

Aptarta Amerikos klausimas
Dalyvavo generolai, ministeriai
BERLYNAS, birželio 2 d.
— Šiandie nelauktai prie
Brennerio perėjimo susitiko
konferencijoms
Vokietijos
Hitleris ir Italijos Mussolini. Brennerio perėjimas su
daro Vokietijos-Italijos sie
nas. Oficialiai pranešama,
jog ašies vadai persiskyrė

VATIKANO
MIESTAS,
birželio 2 d. — Savo radio
kalboje, kuria jis pasakė
Popiežiaus Leono XIII enci
klikos “Rerum Novarum”
50 metų sukakties proga,
Popiežius Pijus XII pabrėžė
paskirų asmenų ir šeimų tei
sės ir pareigas, kurių nega
li plačiai varžyti valstybė.
>ii

Dideli nuostoliai
("Draugas''

POPIEŽIUS PIJUS XII

Popiežius pabrėžė žmo
gaus teises laisvai pasireikš
ti “fiziniai, dvasiniai ir mo
raliai”. Jis įspėjo, jog yra
klaidinga manyti, kad “žmo
gaus darbo dirva apsirubežiuoja visuomene’,’, nes “vi
suomenė nėra pati savyje
galutinas tikslas”.

tam tikra socialinė santvar
ka sutinka su “nesikeičian
čiais Dievo nuostatais” ir
patiekė visą eilę moralinių
principų, kurie nustato pa
naudojimą materialinių reik
menų, darbo ir šeimų.
Pasak Popiežiaus, privati
nuosavybė yra šeimos pa
grindas, kuri duoda šeimos
tėvui “sveiką laisvę ištęsėti
pareigose, kurias jam užde
da vadovavimus šeimoje”.
Kalbėdamas apie karą,
Popiežius reiškė nepalaužia
mos vilties, jog nežiūrint
šio sukrėtimo ir gal net dar
sunkesnių laikų, “teisingu
mo saulė nenustos švietusi”.

Amerikoj

Žmogus turi pareigą ir
DARBININKŲ TEISES
NEW YORKAS. — Vokie
Paskutiniais laikais minint teisę dirbti ne dėl to, “kad
popiežių enciklikų “Rerum visuomenė to reikalauja, tar tijos radio pranešė, jog Si-'
Novarum” ir “Quadragesi- tum, kad jis būtų paprastas rijos komisionierius paskel
mo Anno” sukaktuves vie grupės vergas ar pareigū bė prancūzų valdomoj Siri
nur ir kitur gausinguose nas”, bet dėl to, kad to rei joj karo būtį.
darbininkų susirinkimuose kalauja pati gamta.
WASHINGTONAS. — Ap
Todėl ir “pareiga ir teisė saugos pareigūnai svarsto
plačiai aiškinta Bažnyčios
nusistatymas darbo ir kapi organizuoti darbą pirmiau klausimą, kad vyriausybė
talo klausimais. Nurodyta sia priklauso tiesioginai pa perimtų savo žinion gazoli
darbininkų teisė organizuo liestiems asmenims — darb! no ir kitokio kūro kainų kon
tis ir vieningai priešintis iš daviams ir darbininkams”. troliavimą.
Ir tik jų pastangoms ne
naudojimams, jei kur tokie
NEW YORKAS. — Ang
pavykus
gali įsikišti valst.y
reiškiasi. Jei kapitalistams
lijos radio paskelbė šiuo me
niekas nekliudo organizuo-j bė, pareiškė Popiežius.
tu Vokietijoje kaltinama kai
tis ir organizuotai veikti,| Privati nuosavybė
kurie senieji nacių veikėjai
tai ir darbininkai turi pilną i
teisę organizuotis į unijas, i Popiežius taip pat gynė ir padėję Hessui pabėgti.
Taip mokina popiežiai, ku bažnyčios teisę spręsti ar WASHINGTONAS. — Pre
rių mokslas yra Bažnyčios
zidentas Rooseveltas šiandie
mokslas.
tas, nurodo darbininkui rei rekomendavo kongresui pas
kalauti ne vien apdraudos, kirti $125,000,000 apsaugos
bet dar ir ekonominės lais kelių konstrukcijai.
EKONOMINE LAISVE
New Yorke darbininkams vės pagrindo — darbo pelno
kalbėdamas garsus kalbėto-, dalies ir direktyvos privile Berlynas. Jis tik praneša,
kad visa Kretos sala užval
jas prelatas Fulton J. Sheen' gijos.
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Acme telephoto)

Vaizdas Kretos salos Suda įlankoje, kur vokiečių nardantieji bombanešiai žviegdami
svaido bombas į britų laivus. Matoma, kaip kitoj prieplaukos pusėj dega britų laivas.
Baltieji taškai vandeny yra bombų sprogdinęj imai.

Darbo teisė

r

Ašies vadai susitarę dėl
politinės situacijos

iš Amerikos Katalikų uni
versiteto pareiškė, kad dar NACIAI KRETOJE
bininkams neužtenka reikaNaciai pagaliau įsigalėjo
lauti vien sau apdraudos. Kretos saloje.
Iondonas
Anot prelato, apdrauda nė tvirtina, kad apie 15,000 bri
ra koks idealas. Sako, iš to tų kareivių iš Kretos “iš
gali išvystyti vien gerai vai traukta” į Afriką. Apie grai
gydinamų vergų tauta.
kų kariuomenės likimą tyliBažnyčia, pareiškė prela | ma. Graikus ignoruoja ii

Wey gandas

Pasaulyj

pasitarimams
KAIRO. — Kap. James
Rooseveltas ir maj. Gerald
Thomas išvyko iš Kairo į
VICHY, birželio 2 d. — Jungtines Valstybes.
Šiandie čia netikėtai orlai
viu atvyko gen. Weygand,
LONDONAS. — Nuo šir
kuris šiucr metu vadovauja
atakos staiga mirė gar
dies
Prancūzijos
kariuomenei
šiaurinėj Afrikoj. Wygan- sus Anglijos rašytojas Hugh
das į Vichy atvyko pasitari Walpole.
mams su maršalu Petain.
Gen. Weygandą maršalas
VICHY. — Vokietijos ka
Petain skubiai priėmė savo ro vadovybė uždraudė vasa
privačiam kambaryj. Ku ros atostogas Prancūzijos
riais klausimais generolas
šiauriniam ir šiaurvakari
su maršalu tariasi šiuo me niam pajūryje.
tu nepranešama.

su marš. Petain

Maskva susirūpinus

MELBOURNE,

Australi

ja. — Ministeris pirminin
kas Robert G. Menzies šian
die pareiškė, jog anglai turi
MASKVA,' birželio 2 d. — laikytis tol, kol pilna para
Izviestija, oficialus komunis ma iš Jungtinių Valstybių
tų organas, rašo, jog dauge pasieks savo pilnumos.
lis bandžiusių pereiti Rusi
•
jos vakarinę sieną suimta,
CHUNGKINGAS. — Japo
šie perėjimai bandyta Rusi
jos okupuotoje Lenkijoje, ki nijos orlaiviams atakuojant
taip tariant Vokietijos-Rusi Kinijos sostinę bombos pa
taikė į Anglijos ambasadą.
jos sienas.
Izviestija rašo, jog šiuo Sunaikinta keletas pastatų.
metu Rusijos vakarines sie
•
nos yra saugiai saugomos
SHANGHAJUS. — Ame
ir nė vienas asmuo negali
peržengti sienų nepastebė rikos jūrininkai, nesupras
dami įsakymo* buvo sulaikę
tas.
būrį ginkluotų Japonijos po
licininikų. Tačiau policinin
F. D. R. pasirašė
kai tuojau paleista.

vakarų sienom

ginklų įstatymą

Manchesteryje
MANCHESTER, Anglija,
birželio 2 d. — Vokietijos
orlaiviai šiandie
numetė
Manchesteryj
tūkstančius
padegamųjų sprogstamųjų
bombų.
Mieste sukelta dideli gai
srai, bet gaisrininkai įsten
gė juos sulaikyti nuo išsi
plėtimo. Apgriauta dvi ligo
ninės ir trys bažnyčios.
Tuo tarpu aviacijos minis
terija praneša, jog anglų
aviacija padarė didelius nuo
stolius Hamburge, kur su
naikinta dideli industriniai
pastatai.
t

Y.

—

ORAS

Amerikos klausimas
Informuotieji Romos šiuo
gsniai pareiškia, jog konfe
rencijoje taip pat iškelta ir
klausimas sąryšyj su Ameri
kos bet kokiais veiksmais.
Romos stebėtojai pažymi,
jog ašies vadai greičiausia
susirūpinę
paskutiniuoju
Prezidento Roosevelto pa
reiškimu apie vakarinio pus
rutulio apsaugą, kuri galin
ti apimti ir Prancūzijos va-'
karų Afriką, Azorų ir kitas
Atlanto salas.
Generolai konferencijoj

Šiose penkių valandų kon
ferencijose dalyvavo Vokie
tijos karo vadovybės virši
ninkas gen. feldmaršalas
Keitei ir Italijos generalinio
štabo viršininkas gen. Ugo
Cavallero.
Todėl manoma, jog ir ka
rine situacija šiose konfe
Kretoje suimta
rencijose aptarta, pasire
miant žinovų patarimais.
13,000 belaisvių
Konferencijose taip
pat
dalyvavo ir Vokietijos ir
BERLYNAS, birželio 2 d.
— Vokietijos karo vadovy Italijos užsienio ministeriai
bė šiandie oficialiai paskel — von Ribbentropas ir Cia
bė, jog karas Kretoje baig no.
ta ir jog saloje bėra tik an
Oficialiai tepranešta, jog
glų kariuomenės tik 13,000 “Fuehreris ir Duče šiandie
belaisvių.
susitiko prie Brennerio ir
Romoje fašistų redakto tarėsi kelias valandas apid
rius Virginio Gayda apskai politinę situaciją, dalyvau
čiuoja, jog Kretos kovose jant Vokietijos užsienio mianglų nuostoliai siekia 45,- nisteriui von Ribbentropui
000 kariuomenės, kurios da ir Italijos užsienio ministelis suimta kita dalis žuvo riui Ciano”.
mūšiuose.
Apie ką Hitleris su Musso
Vokietijos Stuka bombanc
lini tarėsi nežinoma, nes
šiai šiuo metu atakuoja ban
kaip paprastai apie jų pa
dančius iš Kretos pasprukti sitarimų smulkmenas tesuanglų ir graikų kareivius.
žinoma tik daug vėliau. To
Vokiečių kariniai sluogsdėl ir apie šioj konferenci
niai pareiškia, jog Kretos
joj aptartus naujus žygius
kovų metu, kurios ^nusitęsė
bus galima sužinoti tik ta
per 12 dienų, sunaikinta
da, kai šie žygiai bus pra
dvylika anglų karo laivų.
dėti.

ROMA. — šiaurės Afri-i Naciai atakavo
šiandie Prezidentui Roose- koj vokiečių ir italų oriai-, Airijos sostinę
veltui suteikta galia pasku viai nuskandino Tobruko no
DUBLINAS, birželio 2 d.
binti ginklų gamyba Angli ste penkis mažus laivus.
— Airijos vyriausybė parei
dyta. Apie 13,000 britų pa jai ir Amerikai priverčiant
škė, jog keturios bombos,
Amerikos industriją gamin
imta nelaisvėn.
kurios pereitą šeštadienį už
Londone
pripažįstama, ti karo reikmenis karo meto
mušė bent 30 Dublino gyven
kad Kretoje kova buvus vie 1 lygmeniu.
Nuo šiol tik kariuomenės
na kruviniausiųjų. Labai nu
Debesuota.
Galima lie tojų, buvo vokiečių bombos
ir jog Airijos atstovui Ber
kentėję naciai ir britai. Bri ir laivyno užsakymai gali bū
taus. Rytų vėjai.
lyne įsakyta pareikšti pro
tų vadai pareiškia, kad vo ti gaminami pirma už Prezi
Saulė
teka
5:15
vai.,
saulė
testą ir pareikalauti atlvg?
kiečiai visur laimi, nes turi dento už Prezidento patiek
nimo.
leidžias 8:20 vai.
tus užsakymus.
tobulesnes karo mašinas.
HYDE PARK, N.

pilnai susitarę “dėl politi
nės situacijos”.
Stebėtojai įsitikinę, jog
konferencijose svarbiausiu
klausimu buvo sekami žy
giai Viduržemio jūros regijone.

Irake probritų
vyriausybė grįžo
KAIRO, birželio 2 d.—
Šiandie Irake taika ir tvar
kos prižiūri anglų kariuo
menė.
Irako vyriausybės prie
kin vėl grįžo regentas prin
cas Abdul Ilah.
Iki šiol dar aiškiai neži
noma, kur yra šešerių metų
Irako karalius Feisal II.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
vų rūpesčių, bet negi gali- ( Brazilija
Reikia laukti, kad jau ne
me užsimerkti prieš
savo į
trukus pasirodys šio darbo
vaisiai, nes jau pirmojo ban
tautos būtinus reikalus ki
Mokoje jau du chorai dymo
metu išmoktos dvi
tuose kraštuose, kame tik
Mokoje įvyko pirmosios gražios lietuviškos dainelės
vieni amerikiečiai gali pa
repeticijos
L. K. J. S. B. Į balsais. Jaunieji su dideliu
gelbėti.
Bažnyčios statymo fondas “Vyčio” jaunųjų choro. Jau- užsidegimu mokosi dainuodaugiau kaip pusė yra įva nųjų dainininkų prisirinko1 ti. Jie artimoj ateity prarytas. Todėl, Brattgieji Ge daugiau dvidešimties. Atvy-Į moks giedoti ir žada pagieradariai, dėkimės kuomi kusios iš Zelinos seselės M. doti Šv. Antano bažnyčioje
kas galime prie to garbingo Julija ir M. Marcelina pra- lietuviškųjų pamaldų metu,
ir švento lietuvių paminklo dėjo pamokas. Paaiškėjo, kaip Bendruomenės jaunųjų
Argentinoje:
ar asmenine kad mažieji mokiečiai yra choras gieda Zelinoje.
auka, ar draugijų suruošta neblogi dainininkai. Balsų
Be mokslo kai be akių.
pramoga, ar kolekta bažny medžiagos yra labai geros.
čiose.
Darbas eina, gi pinigai iš AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
eina. Gražiai prašome į tal Rea. 6968 Bo. Talman Av*.
T*L OANal 6122
Re*.
TeL
GROvehiU
0617
ką. Ar galime jūsų širdies Offlc* t*L HEMIock 4848
gerumu pasitikėti?
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Misijonierių
vyresniojo
2201 VVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼.
adresas:
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.

LAIŠKAS IŠ ARGENTINOS,
LIETUVIAMS GYVENANTIEMS AMERIKOJE
Amerikoje pavasaris, o Argentinoje ruduo. — Dides
nis džiaugsmas už pavasarį. — Varlių ir uodų rojus.
— Žemumos ir balos kaip senovės Chicago. — Auš
ros Vartų Švenčiausioji Marija Argentinoje. — Mū
siškiai Argentinoje, kaip naujakuriai Lietuvoje. —
Amerikos lietuviai pastatys paminklą.

Mūsų Brangieji Gerada- savybės kampo, kame reiriai Šiaurės Amerikoje:
kia statyti bažnyčia, tai
Jūsų į Pietų Ameriką iš- tiek daug nukasta žemes,
lydėtieji ir apdovanotieji kad pasidarė didelis prūdas
marijonų misijonieriai šir- j— varlėms, uodams ir ma
dingai Jus svekina iš kitos žoms žuvytėms tikras roKun. Antanas Andriušis, globotojas Buenos Ai
ekvatoriaus pusės.
i jus, kurį ištikimai kasdien
res ir Berisso lietuvių; kun. J. Jakaitis, misijonierių
Neužmiršome Jūsų, ir ne-1 atlanko kaimynų antys ir
vyresnysis ir bažnyčios statybos tvarkytojas; kun.
galėtume užmiršti, nes kad' žąsys.
Kazimieras Vengras, globotojas Valentin Alsina lie
ne Šiaurės Amerikos lietu
Pats pirmutinis darbas tuvių Avellaneda’je; kun. Jonas Kamandulis, globo
tojas Montevideo lietuvių.
vių kunigų ir mūsų gerada tai nuleidimas vandens iš
rių pagelba, tai marijonų prūdo. Kun. Vengrui, kuris
misijonieriai nebūtų galėję iš mūsų geriausia sukalba tuo atžvilgiu yra geriau jonierių rūpestis — išvary
į Argentiną išvykti, ir ten' ispaniškai, pasisekė įspra- kaip Lietuvoje, bet prasčiau ti bažnyčios sienas ir uždė
nuvykę nebūtų galėję nie šyti nuo ugniagesių milži- kaip Š. Amerikoje. Čionai ti stogas. Bet vienu rūpes
ko rimtai pradėti, gi kelias- nišką pompą, kurs dartią statytojas medžiagos vieto čiu bažnyčios nepastatysi:
je negamina, bet pagamintą darbininkams reikia užmodešimts tūkstančių lietuvių žymiai pagreitino.
Argentinoje ir Urugvajaus
Užvertimas duobių ir prū parsigabena iš šiaurės Ame ! kėti, ir medžiagos be pinigų
respublikose dar ir dabar do žemėmis nėra pigi už rikos, Britanijos, Vokieti negaunama. Be to, dabar i
būtų be lietuvių kunigų.
duotis, kadangi žemė tenka jos, o medžio daugiausia iš Šiaurės Amerikoje mūsų
bažnytėlei niekas nekolekKuomet dabar šiaurės vežti sunkvežimiais iš to- Brazilijos.
Amerikoje jus linksmina liaus, nes visa apylinkė tai
Argentinoje, taip kaip ir tuoja. Viską ką gauname,
smagus pavasario eras, tai žemumos ir balos kaip se Lietuvoje, dirbtuvių dar ma tai laiškais nuo mūsų gera
mus Argentinoje slėgia la novės Chicago’je.
ža. Ši šalis gyvena iš ga darių. Stambių aukų šiais
bai lietingas, šiurpus ruduo.
Mūsų bažnyčia statoma minimo mėsos ir javų augi laikais beveik negaunama.
Tačiau mes susilaukėme di prie kampo gatvės “Brasil,” nimo. Paprasčiausieji pra Šimtinukė — tai labai reta
desnio džiaugsmo už pava kurią jau išcementavo,
ir monės išdirbiniai yra gabe kregždė. Iš Vieno kito gi,
sarį, būtent — jau prade
Mendoza,” kuri yra ne tik nami iš kitur. Prastų plytų kada ne kada gaunama do
jome statydinti bažnyčią, neišvažiuojama, bet ir ne- įr Argentina prisigamina, lerinė auka nors mums yra
pirmąją lietuvių bažnyčią išbrendama. Mat, gyvento- į bet geresnės rūšies gabena- brangus daiktas, bet ilgai
Argentinoje.
Ijams prireikėjo žemių savo ma įs kitų kraštų. Tačiau trunka sudėti šimtinė, kuo
Bažnyčios statybos prisi-I nuosavybėms iškelti. . Pa- Argentinoje kone išimtinai met išmokėjimai eina tūk
...
ruošimo darbai prasidėjo sekmėje, iš gatvės pasida mūrai yra statomi iš prastų stantinėmis.
tuoj po Velykų, nuo sutvar rė didelis griovis, srutoms plytų, ir paskui iš lauko nu
Todėl, supraskite, Bran
kymo pirktojo žemės skly- bėgti ir uodams veistis. tinkuojami.
gieji Geradariai, misijohiepo. Mat, ta visa plati apy- Mums tad reikia pasirūpinŠiemet dėl karo visi pra rių rūpestį, ir kodėl jie no
linkė — tai‘plačios žemu- ti, kad nors ties bažnyčia į monės išdirbiniai yra labai ri savo rūpesčiais su juihis
mos ir balos, Gyventojams ir Mendoza gatvė butų že- pabrangę, labiausia gi gėlę- ■ pasidalinti; mūsų viltys yra
tėnka savo nejudinamas mėmis užpilta.
žies ir kitų metalų išdirbi jūsų pastangose. Jei gerbia
nuosavybes aukštokai išpil
Ir čionai mūsų kunigas niai. Be to jaučiama dide mi klebonai padarytų vieną
ti, kad nereikėtų braidžioti Vengras turėjo nemaža pa lis trūkumas prekybinių lai kolektą savo bažnyčiose, ir
po dumblyną. Nesiskaitan- sisekimo: per keturis mė vų, kadangi Argentinos ir jei katalikiškos
draugijos
tieji su kitų nuosavybe kai nesius, iš pradžių kasdien prekybinis laivynas yra la surengtų po vieną pramogą
mynai nuo mūsų pirktojo vaikščiodamas į miesto val bai menkas.
mūsų bažnyčios naudai, tai
Bklypo žemės yra tiek daug džią, o paskui kas antra
Jeigu mes turėtume ganė vienu dideliu rūpesčiu minuvežę žemių, kad visas savaitė, jau išgavo apie de
tinai statybai pinigų, tai ir sijonieriams būtų mažiau.
sklypas marguliuoja duobė šimts vežimų žemių. . Dar
Tiesa, Šiaurės Amerikos
Argentinoje būtų galima į
mis ir užverstais sąšlavy reikės apie 200 vežimų. —
metus laiko mūsų nedidelę lietuviai turi ganėtinai sanais. Gi prie pat mūsų nuo- Ispanai mandagūs; jie ne
■
• bažnyčią pastatyti. Deja
sako “ne,” bet “manana,” mums nepasisekė
sukelti
tai reiškia “rytoj”. . . .
reikalingos sumos, o me
Užpylus griovius ir ba džiagos pabrangimas mūsų
las, sudėjus gilius cementi padėtį dar pasunkino; todėl
Thlnks to » Doctor’i prjicrlptton e»Ue<t
nius pamatus, plytų mūri- dabar mes misijonieriai
_ ____ _______
MfnSifo. thou.1»nd« no* palllate Urrlble rtprie
r
----currtoe attacka of cboking^gasplng couahrrnlnlnrviA
ini, wheeilnf Broachlin Asthma Br bdplng
nimo darbas eis greitai. Čio to varomės, kad gaietUme
nature remove thlck excess mucus. No dopes,
smokes, no lnlectlons. Just Urtelei*,
plekšint tablets. The rapid. deltghtfūl p»lnaį net žiemą vanduo neuž- bent iš lauko darbus užbaig no
commonlj helpi natur* brloa
Kveomeaction
sleep—t
1 "OOd-send.
"Ood-send.7 „
A jrlntcd
šala, tad bile ne lyja, gali ti: išvaryti sienas, uždėti welcome
guarantee arrapped tround eacn pači . __
Mendicn lnauris in lmmedtite refuod of
full eo»t onleia you »re comphtely nt*
ma mūrinti per visus me stogas ir įdėti laikini lan the
llfled, You have everythlng to itin ind
notblng to lose under thla posltlre Money
tus. Deja, lietaus čia kaip gai. Tuomet bažnyčia bus back luirantee ad (et MenAoo from your
drucslst today for only 60c. *t
e
Lietuvoje: kaip įsityšta ly-1 pašventinta, ir ją pradėsiti, tai nežino kada sustoti; me naudoti, nors dar ji būpurškia ištisas dienas
be tų netinkuota, be lubų ir be
pasilsio.
grindų. Bažnyčios vardas
Mus dažnai užklausiama, bus švenčiausios Marijos
“Kaip ilgai statysime baž Panos Aušros Vartuos Vil
are sure to bt
nyčią?” — Šiaurės Ameri niuje.
just what you want—
koje ir dideles bažnyčias pa
Šioji pirmoji lietuvių baž
light, delicious and of
stato į vienus metus, Lietu nyčia Argentinoje bus šiau
fine texture.
voje gi ir paprastas kaimo rėš Amerikos lietuvių pa
T»«a4 -ftaukle JlctlM
bažnytukes po keletą metų minklas Argentinoje. Tame
KMGH
terlioja. Mat, Lietuvoje sta krašte lietuviai atrodo dar
(“Draugas" Acme telepnoioj
Admirolas J. C. Tovey, tytojai ne vien stato, bet ir kaip Lietuvos naujakuriai
U»e Only orte levcl feabritų naminio laivyno vy statybai medžiagą turi pa po dvarų išdalinimo; jie la
•poonful to a eup of
glfted flour fer most reclpei.
sigaminti
:
išdeginti
plytas,
bai
suvargę,
pakrikę
ir
de

riausias vadas. Jo nurody
Kūrybinius
mais britų jūrinės pajėgos parsigabenti iš miško me- moralizuoti.
M’IIJONS 0r PCIIND' HAVi
sekmingai gaudė bandžiusį džius ir išsipjauti balkius darbus , jie galės pradėt’
USFD PY OIIP GOVFRNMFNT
pasprukti . vokiečių laivą ir lentas, jas džiovinti ir dirbti, tik ėmus lietuvių
“Bismarcką” iki gąlutinai! vietoje pasigaminti langus, bažnyčiai veikti.
Dabar pats didysis misi* PLATINKITE “DRAUGI”
nuskandino.
duris ir t. t. Argentinoje

Aslhma Hutus

Coughing, Gasping

KC

DR. J. J. SIMONAITIS

Kun. J. J. Jakaitis,
Rivadavia 2199,
Valentin Alsina,
Avellaneda,
Argentina.

Ketvirtad. ir Nedėliomis susitartu.

2423 VV. Marguette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

DR. S. BIEŽIS
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7868
Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

STUMT)
I941; We-.‘ 3‘t’* StrF.f

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tet YARda 4787
Nąmg.tcL PROspeet 1930

T*L YARda 8921.
R**.: KENvrood 6l07
A1H A.e». LL

i*H“sr

•

» liūliu.KAPU t

OR.

A. J.

RERTASH

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

afavktte

756 VVest 35th Street

Glasses - Akiniai

o

NYKT

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

Teisingai prirehkame aki 3147 8. Halsted SL, Chicago
nius. Patarnauja prityręs
PirmadieniaiSį Trečiadieniais
lietuvis daktaras - optometir Šeštadieniais

Akinių kainos:
Full view style — $6.95
Bifocals — biskį daugiau
Paprasti akiniai po $2.95
Dykai didelis katalogas
Jevvlery, Elektriniai
šaldytuvai. Namams
Baldai „

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

Atsiminkite — krautuvė
su mėlynu frontu

Nędėliomia pagal sutartį.

Tel. OANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vai vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.’A AATKOČIŪNAS
Afl

ristas.
Akių egzaminavimas dykai.

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

Valandos: 3 — 8 popiet,
ir 6,:30—8 :30, vakare

Tel YARda 3146
VALANDO8: Nuo 11 iki 12.
0 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

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. G. WINSKUNA$ DR.GYDYTOJAS
CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SUftGEON

2158 VVešt Cermak Road
Ofiso taL OANal 2346
z
Ofiso Vai.: 2—4 if T-4
Trečiadieniai* pagal autarų.
Hea. Tet: gJBMlocfc 11*0

T«. YARda

DR. G. VEZELIS

IR

2155 VVest Cermak Road
’ OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartį.
Oflao TaL:
Radd. TaL:
VIR<inia 1836
PROip*d 8634

OR. RAČKUS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien tuo 2:00 iki 8:00 vaL
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. lr Sakmad. tik augltarlua.

E. SIEDLINSKI
DR. PETER T. BRAZIS DR.‘V.DANTISTAS

Teflrrofnafl: HKMlock KM*

c*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayetto 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Penktadieniais.

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

Telefoną* OANal 7329
Rndriko Radio Programos:
WCFL _ UJO K. — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
WHFČ — 1450 K. — Ketvirtadie
niais 7 vai vak.
i GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
WAAF — 950 K. — Sekmadie 2202 VVest Cermak Road
niais 4:50 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Sežtadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL
Rea. talefrmaa SEEIey 0434.

T6L Cicero 1494

Būkite Malones
SAVO AKIMS
Tik efffk poro aki* vMkttt ttVBnTTrllIi

nkngOKll

J**,

lOllHlBIiil

DR. 8. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Kamp. 15tos gat h- 49th CL

lteksamlnuotl )«a mėderoUklauala
mettktfa, kuria ienilmo mokUaa

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

pririnkime akiniu, kurte paAalina

Res. 1625 So. 50th Avenue

vW ekiu

(temt

Tel. Cicero 1484

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

DR. A. JENKINS

PTRKtAl
1801 Bo. Ashland Avenue

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampa* lt-tos
Telefonas OANAL
— Ohkmo
OFISO VAIANDOS
Kasdien t:00 a. m. lkl S.<0 p. m.
Treč. ir Mį: >:•• a. m. Ad
t:>0 p. m.

Nno J—4 ir nno 7—9 vakare

J.

twdMMfckMW»i .................... ...........

2500 VVest 63rd Street
OlhSO VALANDOS:

Taipgi pagal antartį.
OIUo takfonaa PRO^eet 6737

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
k
(2-tros lubos)
Tel klDVray 2980
Chicago, HL
OFISO VALAND08:
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.
r ii r.
į

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
T*L YARda 0994
Rea. teL PLAaa 3200
VALANDO8
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nędėliomia nuo 10 iki 12, vai, dieng

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

DBXtJ<9XI

Antradienis, birž. 3 d., 1941
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NEGALĖJO DALYVAUTI LENKTYNĖSE

Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas
Faktų Šviesoje
DAR VIENAS KOMISARIJATAS
Komisarai ant komisarui, ant tų komisarų vėl komi'
sarai ir vis maskoliai.

"LYGYBĖ" KOMUNISTINĖJ SISTEMOJ
Proletaras "prezidentas" algos į mėnesį
gauna 4000 rublių, o proletaras dirbtuvės
darbininkas tiek, kad negali nei
poros batų nusipirkti.
Iš visiškai tikrų šaltinių
patirta, kokį atlyginimą gau
na Stalino vergijai parsida
vęs “draugas” J. Paleckis.
Šis nepriklausomos Lietuvos
duobkasis, raudonosios ar
mijos durtuvais pasodintas
į Sovietų Lietuvos aukščiau
sios tarybos prezidiumo pir
mininkus (savo rūšies "res
publikos prezidentas”), gau
na per mėnesį 2000 rublių.
Tačiau J. Paleckis dar gau
na atlyginimą ir už kitas
pareigas. Kaipo Maskolijos
aukščiausiojo sovieto narys
jis kas mėnesį paima po
1000 rublių ir kaipo okupuo
tosios Lietuvos aukščiausio
jo sovieto (tarybos) narys
dar 450 rublių. Bet šios 3,450 rublių algos dar negana.
Jis gauna nemokamą buv.
Prezidentūros butą, kurą,
šviesą, nemokamą bilietą ge
ležinkeliais, garlaiviais
ir
kitomis susisiekimo priemo
nėmis. Jam taip pat apmo
kamos vadinamosios repre

zentacinės išlaidos. O “pro
letaras” J. Paleckis puotas
valdžios sąskaiton rengia la
bai dažnai. Pastebėkime, kad
Paleckio žmona kaipo oku
puotosios Lietuvos aukščiau
siojo sovieto narė kas mė
nesį gauna po 450 rublių.
Tad vien grynais pinigais
Paleckiai per mėnesį gauna
arti 4,000 rublių. O kur dar
nemokamas butas, kuras,
šviesa, reprezentacija, tar
nai ir t.t.
Tuo tarpu kurjeriai, ku
rie atidarinėja duris ir pa
davinėja paltą, kai Paleckiai
pasirodo, gauna per menesį
algos tarp 120 ir 220 rub
lių, tai yra tarp 33 ir 18 kar
tų mažiau. Rodos, iškalbin
gesnių įrodymų apie bolševi
kų įvestą “lygybę” nereikia...

Okupuotosios Lietuvos vy: sprendžia “tovariščiai, Pozriausybė ėmėsi dar vieno dniakovai, Gladkovai, Žitkožygio “kovai su popieriz vai ir t. t., padedami “drau
mu”: įsteigtas naujas ko gų” Micelmacherių ir Elijų,
misariatas. Tai grūdų ir gy Movsos sūnų, Bilevičių-Savulininkystės sovchozų ko rinių. Kaip žinoma, šis
misariatas. Naujai pristeig Movsos1 sūnus Eliją yra pa
tieji bolševikiniai dvarai — skirtas košer maisto pramo
sovchozai vaidina okupuoto nės komisaru!
Dar viena
smulkmena.
sios Lietuvos gyvenime tokį
svarbų vaidmenį, jog prirei Pagal minėtąjį bolševikinės
kė jiems administruoti įs konstitucijos pakeitimą, 11
( Draugas” Acme telephoto,'
teigti net specialinį komisa Lietuvos komisarų tiesiog!Wilbur Shaw (kairėje) ir Deacon Litz (dešinėje) reiškia užuojautos George Barrinriatą.
Sovchozų komisaru niai priklauso Maskolijos
komisariatams. Tiktai 5 ko- ger <centre) dėl pastarojo lenktynių automobilio vertės 50,000 dol. sudegimo. Keletą
paskirtas V. Vazalinskas.
Tokiu būdu dabar okupuo misarai, būtent, vietinės pra valandU prieš automobilių lenktynes gaisras ištiko Indiana polis Speedway garažą. Kiti
toje Lietuvoje bus net 19 monės, švietimo, darbo, ko- automobiliai suspėta išvaduoti.
komisariatų! Be to, komi munalinio ūkio ir socialinio
Gladkov. Guzevičius pasiliko
fakriklinCO
sarų tarybos
pirmininkas aprūpinimo — skaitosi Lie
i vidaus reikalų komisaru, bet
laDlIRUOSC
M. Gedvilą turi net tris pa tuvos respublikiniais komi
nenutraukė ryšio su GPU —
vaduotojus. Be to dar ne sarais, t. y., jie gali šiek
vidaus
saugumo komisaria
užtenka. Prie kiekvieno ko tiek savarankiškiau dirbti,
Gauta tikrų žinių, kad o- tu. Užsivilkęs GPU pulkinin
Patirta, kad per paskuti
misaro yra priskirti masko dėl kiekvienos smulkmenos
kupuotosios Lietuvos vidaus ko uniformą, Guzevičius to niuosius mėnesius okupuoto
Tėvynės maras — tai iš
Maskvos.
liai, pavadinti “komisarų neatsiklausdami
reikalų komisaras A. Guze- liau atlieka lietuvių sodini je Lietuvoje yra kilę gaisrų
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė,
pavaduotojais,” o kai kurie Kaip matome, “laisvosios” vičius paskirtas GPU pulki
visoje
eilėje
fabrikų.
Kaune
kurios dienos praslenka te
komisarai turi net po kelis Lietuvos autonomija nei iš ninku. šis jaunas vaklnas, mo į kalėjimus ir kitokį bol
sudegė
mechaninė
audykla
atruose, smuklėse ir šokių
tokius “tovariščius” pava tolo negali lygintis su ta au savo laiku buvęs bolševiki ševikinio teroro darbą. Ten
“
Boston
”
,
be
to,
degė
metalo
salėse. — C. Cantu.
duotojais. Tokiu būdu ben- tonomija, kurią Lietuvos nės jaunimo organizacijos ka pastebėti, kad tiek Glad- fabrikai “Neris” ir “Meta
kovo vidaus saugumo, tiek
dras komisarų skaičius šie-I ribose
turėjo
Klaipėdos (komsomolcų)
generalinis Guzevičiaus vidaus reikalų las”, tekstilės fabrikas “Au Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’’
kia apie 40! Amerikos Jung kraštas?
sekretorius, padarė, okupan komisariate valdininkų dau dimas”, Kauno skerdykla
tinės Valstybės, turinčios
tams valdant, didelę karje gumą sudaro arba maskoliai, “Maistas” ir mažesnių fabri
daugiau
kaip 40 kartų
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!
rą. Okupacijos pradžioje jis arba vienos tautinės mažu kų. Vilniuje degė 3 fabrikai.
gyventojų,
negu
Lietu
buvo vidaus reikalų vicemi- mos žmonės.
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J
Bolševikai kaltina, kad tai
va, nepriskaito nei pusės
nisteris, kai M. Gedvilą, kai
esąs “sabotažninkų” darbas,
Sutaupysite Daug Pinigų.
administracijos šefų! Tad,
po
vidaus
reikalų
ministeris
tačiau patys okupantai pri
(Ištraukos iš laiško)
kaip matoma, maskoliškais
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
Vienas “Draugo” skaity- tūkstančius lietuvių sukišo
pažįsta, kad fabrikuose įsi
pagrindais dezorganizuoja
KOKUI DOCK W0QL
1. Sutaupysite 40% kuro;
tojas Phila., Pa., atsiuntė i kalėj imtus,.-Vili «n A. Guvyravusi maskoliškoji be
Cork uara
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
ma okupuotoji Lietuva mil
Fimok kaunu Bmm
tvarkė ir nerūpestingumas,
gautą iš Lietuvos laišką, ku- zevičius gavo paaukštinimą
3.
Padidina namų vertę;
žiniškais žingsniais žygiuo
riame tarpe kitko taip rašo- ir buv0 paskirtas ministerio Oficiozas “Tarybų Lietu todėl gaisrai galėjo kilti dėl
4. Taupo namų šilumą;
Sarthu-SOtMiuCuKFi
ja “kovos su popierizmu” ma;
titulu įgaliotiniu Vilniaus va” rašo, kad į okupacinę blogos priežiūros.
5. Duoda gerą apsaugą nuo
n>MWba»4Ju,KaOMch
keliu.... Po to nenuosta
gaisrų;
“Tiesa, dabar viskas val- krašte. Suvaidinus “liaudies; raudonąją armiją imami Liebu, kad gyventojas, turįs
TUirnBumaUnu
6. Greitai ir lengvai įtaisomai
Uždrausk sau bet kokią
reikalo su valdžios įstaigoir visi dirbam val’ seimo” falsifikacijos kome-, tuvos gyventojai būsią modiją ir ministerijas pavertus komi maskolių kalbos, nes mintį apie senimą.
Apskaičiavimas Dykai!
Nūn Butam Maraiuumis, dienų dienomis vaikš- stVbei- Juk Sal žinot iS Iaik‘
Mum. Cenctm. tn.
F.H.A. P*«kollntmM
komisariatais,
M.
Gedvilą,!
jį
būsianti
“
labai
reikalinS.
Marden
ar Išmokėjimo*.
čioja iš įstaigos į įstaigą, raščių, kad dabar pas mus okupantų pastatytas komi
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų]
kol gauna visų komisarų, kitoniška tvarka^ ne tokia, sarų tarybos pirmininku, sa
kaip
buvo
pirmiau
prie
Sme

dengimo
medžiagų.
valdytojų, viršininkų ir t. t.
Q A C1/
I Z"X C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
tonos. Dabar tvarka kaip vo buvusį viceministerį pa
— namams statyti, remontuoti ar
parašus!
Sov. Rusijoj — komunistiš darė vidaus reikalų komisa
CHICAGO REPRESENTATIVE
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Buvęs
falsifikuotasis ka. Viskas eina brangyn. Pa ru, o į Guzevičiaus “pava
6343 S. Westem Avė.
Republic 6051|
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
“liaudies seimas,” pasivadi prasta vilnonė medžiaga suk duotojus” Maskva atsiuntė
W*r«hons«: 9401 So. Stony Island Ato^ tai.
nęs aukščiausiuoju sovietu, niai kainuoja 60 rublių met “tovariščių Gladkovą”, GPU
priėmė bolševikinės Lietu ras, o paltui 200 rublių ir viršininką. Pats Guzevičius Tapkite Finansiniai NepriklausomiHl
vos konstitucijos pakeitimą, daugiau, šilkinės tai neži dar nepriklausomos Lietuvos
IDVI/ITC
įstaigoje. Jūsų indeliai rūpespagal kurį “laisvosios” Lie nau: neperkam, nes tiek rub laikais kelis kartus buvo TAI
I
AUr
T
lxl
I
t
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
tuvos komisarų teises gau lių neturim. Gal būt ir ne Maskolijoje, kur Lankė GPU
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
na ir Maskolijos komisaria parduoda biedniokam. Pi- kursus. Perėjęs stažą pas
Stt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
ANTANO LALIO
tų įgaliotiniai
Lietuvoje. giausi bateliai 60 rublių, ki-! prityrusi čekistą Gladkovą,
MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
Kiek tų įgaliotinių į oku ti 100 rublių. Cukraus kilog-1 dabar Guzevičius iš karto
LIETUVIŠKI. S-ANGLIŠKAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriandžiant Nei
puotąją Lietuvą prigrūsta, ramas 2 rub. 50 kap., lašinių išsitarnavo į GPU pulkinin
Vieno Klljentol
tiksliai nežinoma, bet gali kilogr. 8 rubliai, pieno lit kus.
ir
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
ma manyti, kai “laisvosios” ras 55 kapeikos, sviesto ki
Prieš kurį laiką Gladkosia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS
Lietuvos komisarų taryba logramas 8 rub. Arielka da vo vadovaujama “išvaduoto
susirenka, tai susidaro ge bar pigesnė. Žiema buvo la sios” Lietuvos GPU įstaiga
ras 50 vyrų būrys. Išga bai šalta. Labai daug buvo atsiskyrė nuo vidaus reika
Tel. CALumet 4118
mos Gedvilai, Pakarkliai ir sniego supustyta, Gyvenam, lų komisariato ir buvo pa
Chicago. I1L
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
panašūs “lietuviai” sudaro vargstam. Visas mūsų dar vadinta vidaus saugumo ko 3236 So. Halsted St
Papildytas Spaudimas!
toje taryboje nedidelę ma bas veltui, nes valdžiai dir misariatu, kurio priešakin
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
K. atsistojo pats “tovarišč”
žumą, o Lietuvos reikalus bam”.
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An
tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas.
Bv Bob Dart
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio LietuvišHt*f i
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.
'r
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:

Guzevičius GPU
pulkininku

nesiliauja

Komunistai tik
degtinę nupigino

bus mokinami
rusiškai

ALEX ALESAUSKAS

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS’N.

ŽODYNAS

FAcis "VJ \TVER KNEW:H

"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė.
Crarrtrtt THt tira.fa Hraipra" r—i.fu. l««

Chicago, Illinois

Tel. CANAL 8010
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šingai, tenka patirti, kad buvęs priverstas užsidaryti
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ilgametis gotiškomis raidėmis Tilžėje ėjęs Mauderodės
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Chieago, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays
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leidžiamas “Tilžės Keleivis”. Ar ne šitokios sąlygos nu
lėmė lietuvių repatriavimąsi Lietuvon, jeigu jis išvisa

buvo laisvas?

Tai kelia mums Amerikos lietuviams tam tikro susi
rūpinimo. Mes susilaikome tuo tarpu daryti išvadų, bet

stebime. Mums sunkiai telpa galvon, kad vokiečiai, ku
rie priėmė mūsų pabėgėlius, iš kitos pusės sudarytų

kitiems lietuviams tokias sąlygas, kurios verstų juos

DRAUGAS

pasirinkti, ko dargi užsienietis lietuvis komunistas kra

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

tosi.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

dienraštis “La Ven de LauJunija” tokio turinio straips

Popiežiaus kalba

*
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AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
Laodlcca Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

VokiečiiĮ-SovietŲ Repatriacijos
sutartis ir lietuviai

kuri šiandie vargsta despe

Įsigalėjęs Europoje tarptautinis gengsterizmas, smur

tu įsibriovę į valdžios viršūnes diktatoriai, visai pa
smaugė žmogaus laisvę, užsimojo sunaikinti, suardyti
krikščioniškos šeimos ryšius, visus žmones pavertė val

stybės vergais, nebeturinčiais balso ne tik valstybės
gyvenime, bet ir savo nuosavybės, savo šeimos tvar

ratiškame padėjime,

nes iš

vienos pusės yra naikinama
Rusijos,

iš

gi

kitos

puses

užpuldinėjama vokiečių, nai

Ir mums paketino.

Pažadai.

«

Ir žinotumėt, vyručiai,

Žinote, kad pažadai

Gal tai burtai buvo,

Yra tik patieka,

Nes ką anglai garantavo

Jeigu jų kas neišpildo —

Tie visi pražuvo.

Nepadaro grieko.

Greičiausia, kad iš anglų,

yra aprašyti visas jai daro

Tai vilties galiukas.

Pramokęs Stalinas.
Gyvais likusius turkus,

mas skriaudas... Ši tauta y-

O gudriesiems jie yra

Garantuot ketina.

ra įvykę, kad tai tik tokie laikai, tokia šių Laikų mada

ra lietuviai... Lietuva seniau

Tik pigus žaisliukas.

ir, dėl to, reikia pasiduoti jų įtakai, reikia “eiti su gy

buvo galinga, savistovi, * ir

venimu” ir nesipriešinti.

Juk atsimenate dar —

nors toliau susijungė su Len

Toksai pasyvus nusistatymas ne vieną tautą ir val

Kai karą pradėjo,

Nebūkit suglušę,

kija, vienok užlaikė savo pa

Anglija gelbėt visus

Kai jus vokietis jau ims

stybę pavertė griuvėsiais. Parblokš jų ir daugiau, jei

pročius ir kalbą... Dabar a-

Tuojau pažadėjo.

laiku nesusigriebs visomis galimomis jėgomis priešin

Ir aš imsiu pusę.

pie nelaimingą Lietuvą nie

tis diktatorių prievarta peršamoms “madoms”.

kas nerašo, nors jos krūtine

Jo šventenybė Popiežius Pijus XII, aiškiai matydamas

varsto lenkai ir rusai, nors

kur link yra vedamas šiandieninis pasaulis, ir vėl tarė

ji yra daug prisidėjusi prie

savo teisingą, drąsų perspėjimo žodį, ir vėl užstojo už

civilizacijos Pabalti jos jūros
krašte”....

visokeriopą gerovę. Praėjusį sekmadienį pasakytoje kal

šį pavasarį. Pilnos sutarties tekstas, dargi, nebūvo vie

boje popiežiaus Leono XIII enciklikos “Rerum Nova

šai skelbiamas. Sekant minima sutartimi, Vokietijos pi

rum” 50 metų sukaktuvių minėjimo proga, Šventasis

liečiai ir Lietuvos piliečiai vokiečių kilmės arba lietuviai

Tėvas labai aiškiai nurodė žmogauB natūralias teises į

Prancūzijoje...

galį įrodyti šiokį tokį giminystės ryšį su Vokietijos gy

laisvę dalyvauti medžiaginiame, dvasiniame, religinia

džia Prancūzijoje atėmė nuo

me ir moraliniame sąjūdyje. Popiežius kalbėjo ir apie

Didelis smūgis katalikams

val

Masonų

katalikų bažnyčias,

moKyr;-

mo repatriantais jau pasibaigė. Amerikos laikraščių
korespondentų žiniomis, tokiu būdu iš Lietuvos į Vo

Valstybė negali ir neturi teisės žmogų paversti vergu,

jokia katalikiška įstaiga ne

kietiją persikėlė keletą tūkstančių žmonių. Spėjama to

mašina. Teisė ir pareiga organizuoti darbininkus pri

gali

kių repatriantų skaičius siekiąs tarp 45,000 ir 50,000

klauso darbdaviams ir darbininkams. Tik tada, jei ne

žmonių. Repatriacija normalėmis sąlygomis, neabejoti
nai, būtų davusi žymiai mažesnį skaičių. Pačių vokie

išpildoma pareigų, valstybė gali tarpininkauti.
Šeimos gerovėn Jo Šventenybė savo kalboje daugiau

čių ir Lietuvos Kultūrverbando daviniais anksčiau te-

sia dėmesio kreipė. Užstodamas už privatinės nuosa

priskaityta tik apie 30,000 vokiečių kilmės Lietuvos pi

vybės teises, Pijus XII sako, kad privatinė nuosavybė

liečių. Norinčių repatriotis normalėmis sąlygomis būtų

tai šeimos gyvenimo pagrindas, duodąs reikalingą svei

Austrija-Vengrija priešin

atsiradę žymiai mažesnis skaičius. Teroras,

ką laisvę tėvui išpildyti savo kaipo šeimos galva pa

ga VVilsonui.... Austrai-veng

visiškas laisvės

Anglai biskį paramos

Pažadai visiems kvailiams,

persekiojamuosius, už žmonių laisvę, už šeimą ir jos

rytojus, deportavimai, aziatizmas, medžiaginis skurdas,

Pasidairius

“Do bracia litvina,”

lenkų, žodžiu sakant sunku

Vienur, kitur, bet mažai tebuvo rašyta apie Vokieti-

netikras

Prošempan kai sliūgino

kinama prūsų, skriaudžiama

jos-Sovietų repatriacijos sutartį, kuri įgyvendinta prieš

ventojais, galėjo grįžti Vokietijon. Terminas pasikeiti

Po Svietą

nį įdėjo... “Yra tūla tauta,

Yra žmonių, manančių, kad nieko ypatingai blogo nė-

Daugeriopai tepadaugfija Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

1916 m.).
Nelaiminga tauta... Ispanų

kymo atžvilgiu.

Lietuvių katalikų (licnraSčio “Draugo” rSmSjams lr skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams {domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

(“Draugas”, birželio 3 d.,

žmogaus pareigas. Darbo pareigą pati gamta uždeda.

•

•

reigą.

« ,

ir

ląs,

vienuolynus.

Dabar

Sako: “jūs draugai

Pirmučiausia' čekus jie, -

Nuo drabužių ir maisto,

Rimtai garantavo.

Greit jus išvaduosiu

Ir tie iš žemėlapio

Ii bilietus į rojų,

Gražiai išgaravo.

Nupigintai duosiu.

Lenkų ponams paramą,

Turtingesnius prie sienos,

Prisiekė ant kelių.

Kitus į abozus,

Bet kai puolė vokiečiai

O škarmalius jus visus

Jie mėtė lapelių.

Tuojau į kolchozus.

Gi prancūzams paramos

Tai juk aš garantavau,

Giesmes giedot mėgo.

Latvį ir lietuvį.

Bet iš Flandrų gan vikriai,

Pusę Lenkijos gavau,

Anglai sau pabėgo.

Už tylų. liežuvį.
Ir dabar, jei Hitleris

leidimo, kurį gali visai su

Paktus pasirašė,

Žadės grobio duoti,

laikyti be jokio pasiaiškini

Kariaut smarkiai su Fri-

mo....

be

ministerijos

(cais

'

Tiktai suomių garantuot

rai labai priešingi Suv. Val

Daugiau nemėginsiu.

Trio specialistus.

Nes kai kailin vėl ims duot

Ir tie davė pamokas,

Nebeapsiginsiu.

Kaip sumušt nacistus.

ir prievartos naudojimas Staliną garbinti už “išlaisvi

popiežiaus kalbos teksto. Bet ir iš kelių kalbos ištraukų

peršamas tarpininku kariau

Mūsų draugui Suomijai

nimą, atneštą pažangą, gėrybes ir saugumą” palengvi

sprendžiame, kaip svarbi yra toji kalba. Kenčiančiam

jančioms

Ir padėt žadėjo.

no re patrioj amų žmonių apsisprendimą. Džiaugėsi re-

pasauliui ji yra suraminimas. Iš jos reikia suprasti ir

Vyriausybė

patriavusieji, džiaugėmės ir mes dėl jų, bent reliatyvi

tai, kad, nežiūrint visų šiandieninių sunkumų, kompli

tarpininku Ispanijos karalių

nio, išsilaisvinimo. Šiuo metu repatriantams ne pyra

kacijų ir netikrumų, žmonijos būvis nėra beviltiškas.

Alfonsą arba

Per ilgą eilę metų jie su Lietuva susigyveno. Dauguma
repatriavusių Lietuvai tik gera troško. Tokios nelai

linkėjo. Repatriantai buvo prigiję prie Liętuvos žeme

taip pat įvairus. Prieš K. V. seimą, kurs bus rugpiūčio

lės; ji buvo jų prakaitu ir dalinai krauju'aplaistyta.

6 d. Marianapolio Kolegijoj, buletenis nebepasirodysiąs.

Teko skirtis su gražiai įrengtais triobėsiais tėvų ka

Pranešama, kad seimas svarstysiąs žurnalo išleidimo

pažįstamais ir t.t.

Dabartinės aplinkybės apsi

klausimą. Dabar rūpinamąsi metraščio išleidimu. Į met

sprendimą palengvino. Tai mums suprantama ir aišku.

raštį rašyti prašomi ir kunigai ir pasauliečiai, nes, kaip

Pasirašytoji vokiečių-sovietų Repatriacijos

sutartis

turi kitą medalio pusę, būtent lietuvių grįžimą iš Vo

kietijos valdomų pasienio sričių į

Sovietų

kuris

šalims Europoje.
sutinka

turėti

popiežių,

bet

Anglija šaukia 18 m. vai

kinus

į

kariuomenę....

glija žada sudaryti

An

naują

P. Vagabundas. (P. A. Ž.)

Kai kacapai puolė ją —

Žinom,

kaip

padėjo.

Bulgarai ir “bratuški”

Po šliubo

daugelis

jau

nuolių mislija, kad ant am

žių amen jie apsiženijo. ši

Pažadų daug gavo.

taip manė ir Jonas Patai
kantis. Ale kai paklausė jis

Dar keikias “po matuški”

savo jaunosios hany,

Kai jų paragavo.

dabar

Rumunijos čigonams,

Taip pat garantavo.

ji

kur

dėsianti šliubinę

dresę, hany greit atsakė:

— Išklynysiu ir pakabin

300,000 armiją iš 18 m. vai

Tie iš džiaugsmo išdalino

siu klozete.

kinų....

Daugel žemių savo.

gali vėl prireikti.

Už metų, kitų

KUR BRITAI NUSKANDINO “BISMARCK^”

rašo K. V. B., “norime metraštį padaryti mūsų visuo

meninio gyvenimo veidrodžiu”.

okupuotą

Lietuvą. Tas grįžimas galėjo būti arba priverstinas ar

ba laisvas. Vienu ir kitu atvėju tai kelia susirūpinimo.

Kas Lietuvoje šiandieną vyksta, mums yra žinoma iš
visai patikimų šaltinių. Sąlygos Tėvynėje buvo žinomos
iš pabėgėlių ir pasienyje gyvenusiems lietuviams. Jeigu
vis dėlto, jie ryžosi grįžti Lietuvon, tai ženklas, kad
toji aplinkuma, pragyvenimo ir traktavimo sąlygos, ku
riose jie gyveno, turėjo būti kietos. Vykdamas Lietu?
vob

Wilsonui,

Metraštis
Kunigų Vienybės Buletenis už gegužės mėnesį išėjo

pais,

prez.

stijų

ne Wilsoną...

mės, kokia Lietuvą ištiko, greičiausia, jų niekas jai ne

Imsiu garantuoti.

G olandams pasiuntė

Rašant šias pastabas, dar neturėjome po ranka viso

gai ir Vokietijoje. Nelengva širdimi jie apleido Lietuvą.

Tąį jr jus ir net švedus,

Ragino bei prašė.

užgniaužimas

religinis persekiojimas,

(kai,

Ir su Belgais sutartis —

veikti

tur-

darbininkas buvo priverstas atsisakyti pensijos ir

pašalpos, kurios tam tikrais atvejais, buvo Vokietijoje

mokamos. Jis priverstas buvo ligšiolinį dąrbo metodą
pakeisti stachanovišku metodu, kuris suteikia tik uba
giškas sąlygas. Stachanoviškas darbo metodas nesutei\ kia galimybės įsigyti tokių gėrybių, kaip pav.: avalynė,

drabužiai ir panašiai. Dar sunkiau suprasti, kad pav.
Punsko ar Seinų krašto ūkininkas visa metęs sutiktų

keltis į Sovietų okupuotą Lietuvą.

Kokias gyvenimo sąlygas turėjo paskutiniuoju laiku

Pas Šventąjį Tėvą
L. S. P. Ž. mus painformuoja, kad Lietuvos ministras

prie Italijos vyriausybės (Kvirinalo) turėjo pasikalbė
jimą su Jo šventenybe Pijum XII privatinėje audienci

joje. Tai buvę praėjusio vasario mėnesyje, ši žinia, tie

sa, gauta pavėluotai, bet ji yra labai svarbi ir reikš

minga.
Kaip žinoma, Vatikanas yra aiškiai ir griežtai pasi
sakęs prieš Sovietų Rusijos smurtišką Baltijos valsty

bių okupavimą. Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių pa

siuntinybės prie Vatikano yra skaitomos teisėtai vei
kiančiomis.

Nepripažįsta
“Amerika” rašo:
“Nauji Japonijos ir Prancūzijos ambasadoriai Ar

gentinai, įteikę savo

paskyrimų

raštus Argentinos

lietuviai vokiečių valdomose pasienio srityse, mes neži

prezidentui, apie savo paskyrimus oficialiai pranešė

nome. Bet, mes taip pat, nuo Klaipėdos Krašto vokie

ir Lietuvos įgaliotam minlsteriui ir nepaprastam.pa

čiams atitek i mo, negirdėjome, kad lietuviams būtų bu

siuntiniui, Dr. K. Graužiniu!. Vėliau abu ambasado

vę leista atidaryti bent vieną mokyklą su lietuvių dėsto
ma kalba, kad būtų buvę leista nors vienas lietuvių

riai ir apsilankė pas Lietuvos ministerį.

kalba’ laikraštis, kad būtų buvę leidžiama laikyti pa

ponija nepripažįsta Lietuvos pavergimo. Japonai ir

maldas lietuviams (išskyrus Berlyno pabėgėlius}. Prie-

prancūzai už Laisvą, nepriklausomą Lietuvą”.

(“Draugraa" Acme telephoto)

“šis diplomatų žygis rodo, kad ir Prartcūzija ir Ja

Šiuo braižiniu rodoma, kaip vokiečių karo laivas “Bismarck” bandė pabėgti ir kur jį
britai nuskandino.
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Alia Rachmanova

VOKIEČIAI PARAŠIUTININKAI KRETOJE

Common Council
išleido pilietybės
knygutę

Studentai, Meilė Ir Ceka,
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliukonis

(Tęsinys)

— Ach, štai ką jūs turite galvoj! O, tai padarysim
labai greitai, — prižadėjo Gvozdiovas. — Bet dabar
svarbiausia yra tai, kad jūs būtumėt labai griežti ir at
kaklūs savo karininkams ir puskarininkiams! Jums nereik jų per daug lepinti: o antra, nepraleiskite momen
to. Atėjus momentui, beregint turite perimti visą val
džią į savo rankas. Kitaip turtingieji vėl įsirupūžins į
jūsų pačių ministeriją ir pasidalins tarp savęs iš caro
atimtus pinigus. O tada bus galas viskam — bus “sudie”
ir karvutei, ir paltui! — atsisuko jis į ką tik prieš jį
kalbėjusį kareivį.

— Neužmirškite, kalbėjo toliau, kreipdamasis į vi
sus, — neužmirškite, kad tuo metu, kai jūs buvote
fronte ir liejote kraują, buržujai sau ramiausiai sėdėjo
namie ir valgė kotlietus! Kad jūsų žmonos skalbė jų
damoms baltinius ir mirė džiova! O tuo tarrpu tos da
mos suokė jausmingus romansus, gulėjo užpakalius at
metusios ant kanapų ir iš išdykumo ir nuobodumo neži
nojo nė ko beprasimanyti! Neužmirškite taip pat ir to,
kad jūsų vaikai turi vaikščioti basi, apdriskę ir mirti
kaip musės, o jų vaikai vaikštinėja sau po parkus su
guvernantėmis ir su šuniukais žaidžia.
Organizuokitės, draugai! — sušuko jis galop visu
balsu, — atimkite iš caro valdžią, pasilaikykite ją patys
sau ir neatiduokite daugiau buržujams ar kapitalistams,
kurie vėl jums iščiulps iš kūno visus syvus. Visi tur
tai turi būti išdalinti neturtingiesiems, o vietoj karo pa
skelbta taika! Gerai įsidėkite sau į galvas, kad buržu
jai nori tęsti^karą tol, kol visi darbininkai ir kareiviai
kovoja fronte, kad paskum galėtų patys pasidalinti tarp
savęs caro pinigus, o vėliau užsisakys už užsienio viso
kių mašinų ir parsiveš kitus darbininkus, kad tuo būdu
visiškai išnaikintų liaudį.

Nors jo žodžiai buvo toki kvaili ir sufabrikuoti fa
natizmo, tačiau aiškiai buvo matyti, kad jie susirinku
siems padarė didelį įspūdį.
— Mes žinosime, ką reikia daryti, ir nepasiduosim!
— tarė kareivis, kurio buvo nusibaigusi karvė. — O jūs
mūras, kai reikės, manom, neatsisakysit padėti, drauge
studente?

("Draugas” Acme telepnoiui

Šis dramatinis atvaizdas iš Berlyno radijuotas. Rodo, kaip vokiečiai parašiutininkai apnyksta Kretos salą.
Londone oficialiai pranešta, kad britai “apleidę” salą, neįstengę atsiremti prieš vokiečių puolimus.

Common' Council for Ame
rican Unity išleido naują
knygutę “How to Become a
Citizen of the United Sta
tes”. Knygutė turi visas per
mainas, kurios pradėjo veik
ti šiuo metu po priėmimo
naujo tautybės kodekso. Kny
gutė yra bendras darbas pa
nelės Marian Schibsby, Associate Director, ir Read Le
vvis, Executive Director. Jie
paruošė šios organizacijos
visas pilietybės knygutes,
kurios yra popularės su tūks
tančiais žmonių, kurie pa
geidauja tapti šios šalies pi
liečiais.

tesnis darbas Lietuvai pa- die parodo tiek valstybinės
gelbėti yra neįmanomas.
orientacijos, kad prisidėtų
Amerikos lietuviai yra kiek pajėgia, prie sujungimo
skaitomi trečdaliu lietuvių bent laisvojo tautos trečda“Viribus unitis” yra loty-^ Tautos Vadas privalo mckė-J tautos. Prezidentas Smetona lio, vieningai dirbti pavergNauja “How to Become a
niški žodžiai ir reiškia “su- ti dirbti sujungtomis jėgo- mėgdavo vadintis “Tautos tųjų dviejų trečdalių išlaisjungtomis jėgomis". Tuos mis”. Savaime suprantama,1 Vadu”, panašiai kaip italų'vinimui. Tam reikia ne ma-(Citizen yra 90 puslapių, 28
žodžius: “reikia mokėti dirb- kad, visų pirma, reikia at-( “jį Duče” ir vokiečių “Der terializmo, bet idealizmo: puslapiais didesnė už pir
ti sujungtomis jėgomis”, pa-, skiras, dažnai tarpe savęs Fuehrer”. Amerikos lietuviai kad jisai dirbtų tautai, o ne miau išleistas. Tarpe naujų
sakė Lietuvos prezidentas nesutariančias jėgeles su- mielai sutiktų prezidentą tauta jam; kad jis pasiau- dalykų joj rašoma A. Jungt.
Antanas Smetona pasikalbę-! jungti į vieną didelę jėgą, o Smetoną vadinti “Tautos kotų tautai, o ne tautą pa- Valstybių konstitucija, Tei
sių Bilių, pirmus dešimts
jime su Draugo redakcijos tik paskui tąja jėga operuo-| Vadu”, jam to, dėl kuklumo, aukotų sau ir saviesiems.
atstovu ir buvo atspausdin-į ti.
1 įr nenorint, jeigu tik jisai
J. V. priedų ir visus kitus iki šiam
laikui pravestus priedus. Kai
ti š. m. Draugo 119 nr., 5į Dėl to, šiandie, daugelis pajėgtų jiems vadovauti.
na 25 centai.
pusi.
grupių pagrįstai nieko ben
Tačiau,
pirma
negu
jis
pa

Remiantis prezidento Sme dra nenori turėti su bet ko
Knygutėj sudėta 150 klau
tonos žodžiais, nejučiomis kiu veikimu, prie kurio ir jėgs jiems vadovauti, jis tu
simų ir atsakymų apie Am.
ri pajėgti juos sujungti sa
darosi išvados:
prezidentas Smetona turi sa
vo kilniu idealizmu ir savo Gegužės pirmai dienai Kau Jung. Valstybių valdžios for
“Reikia mokėti dirbti su- vo pirštą prikišęs, kad jis
, ..
. ,
dirbo
ne
tiesiog
Lietuvos.
aSmenS
paaukoJ,mU
bendram m valstybiniame teatre bu mas. jos skyrius, jų užduo
jungtomis jėgomis”.
visos Tautos — ne Tautinin-, ------a--A-a------vo pastatytas
veikalas "roe tis, valstybių ir vietos val
Bet, niekas taip nesujungs bet tiesiog Tautininkų Sąkų partijos — labui. Čia yra ma apie Staliną”. Tačiau pa- džią, kai kurie faktai apie
ir nesucementuos įvairių A-' jungos naudai. Lietuvai tiek jo egzaminas. Jeigu jis ne
sirodo, kad šios "poemos Amerikos istoriją ir daug
merikos lietuvių grupių ir tetekdavo, kiek nubirėdavo gali savo tauria ir nesuin- autorė yra ne Salomėja Ne-i kitlf klausim«- Be to; id5tas
grupelių į vieną, drausmin nuo Tautininkų Sąjungos sta teresuota tautos mėiie Ame-irįS| o Chačiaturian. Jojels^raaas imigracijos ir natųgą ir galingą pajėgą, pasi lo. Pagrįstai, todėl, įtaria rikos lietuvių prie savęs pri- vaizduojama, kaip "genialu-l ralizacijos ofisų ir skaliytoruošusią dirbti ir aukotis ma, kad ir šiandie preziden
.
. traukti ir savo garbingoje SIS Josif Visarionovič “ia-l Jaa Sali aPr«ati’ kuris yra
siaurutes
_
Lietuvos nepriklausomybės tas Smetona yra ____
jam arčiausias.
tautininkų partijos eųmonin- ™°S ^Ut°S “ ~ Taut,nln-, gelbėjo” Maskoliją.
atstatymui, kaip prezidento
,
.
kų partijos — Vado asmenyKnygutė išleista lengva
Smetonos garbingas viešas gas ar nesąmoningas Įrankaip gj j(a ga
Medžiai, kurie nežydi, ne anglų kalba. Galima gauti iš
pareiškimas, jog jisai šimtu kis.
ils„
g vadovautj,
atneša jokių vaisių; vaikai, Common Council for Ameri
nuošimčių pritaria AmeriTam įtarimui pašalinti ir
kos Lietuvių Tarybos įaiti-j iš savęs padaryti ne griau-' Jeigu jis nepajėgia sujung- kurie nebuvo linksmi, nebus can Unity, 222 Fourth Avė.,
Nevv York City.
FLIS.
kihimui, kad “atsteigtos ne- nančią, bet statančią įtaką
trečdalio lietuvių tautos nieku geru.

"REIKIA MOKĖTI DIRBTI
VIRIBUS UNITIS"

Jau ne Neris, bet
Chačiaturian

— Na, žinoma! Jūs tik ateikit į čia kiekvieną die
priklausomos Lietuvos vai I Lietuvos — ne Tautininkų i yienu
garbingu pareisną, o aš joms duosiu reikalingų instrukcijų!
stybinė santvarka bus pa-'partijos — naudai. Preziden- į kimu, kad būsimoje neprl— Esame labai dėkingi! Jūs būkite mums kaip tė remta tais demokratybės dės tui Smetonai reikia pasisa-, klausomoje Lietuvoje, lietuvas! — atsakė visi choru, o Gvozdiovas padavė visiems niais, kurie buvo paskelbti kyti aiškiai ir nedviprasmiš-1viai
taiP laisvai rinkranką, nuo ko jie dar daugiau sumišo, bet drauge ir ne 1918 m. vasario 16 d. dėklą-1 kai, ne tik negatyviai — už
savo tautos vadus, kaip
paprastai didžiavosi. Jiems išėjus, aš priėjau prie Gvoz- racijoje ir buvo inkorporuo- ką jis nestovi, bet ypač po- Amerikoje — kurios demo
diovo.
ti į Lietuvos Steigiamojo zityviai — už kokius kon- kratinę santvarką jis taip
— Kokią čia jūs “bezlepyčią” iškepėte, drauge? — Seimo priimtą Respublikos krečius valstybinius princi- admiruoja — amerikiečiai
jis
Konstituciją”.
pus jis stovi. Jeigu jo pa- renka savuosius, kaip
paklausiau.
Taigi, jeigu prezidentas reikštieji konkretūs princi- pajėgs sujungti visą lietu
Jis pasižiūrėjo į mane šypsodamasis ir atsakė:
Smetona yra nuoširdus Žmo-' pai sutaps su Amerikos Lie- vių tautą nepriklausomybei
— O, jūs, mano mieloji, jūs, matyti, manėte, kad gus, jisai ne savo neaiškiom, tuvių Tarybos pareiškimu, išaušus?
Todėl, jeigu prezidentas
revoliucijos vykdomos tik pasaldintais eilėraščiais. Ne, miglotom frazėm, bet gar prezidentas Smetona daug
ne, revoliucija reiškia kraują, kerštą ir naikinimą! Mes bingu, vyrišku pareiškiau bus prisidėjęs prie “sujun- Smetona dar turi kokių vii-'
dabar turime viską išgriauti, kad ant tų griuvėsių ga pavaizduos, kaip tariamasis gimo jėgų”, be ko joks rim-i čių būti kada ateityje visos
———————-■■—- ■■■ ----- ...-------- --- - .... itautos laisvai išrinktu vie-,
lėtume pastatyti naują pasaulį!
JUBILIEJAUS
PROGA j nu josios vadų, tegu jis šiant'
Vasario 19 d.
Studentų biure tikra maišatis. Darbininkai, kareiviai,
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
įžymios figūros, apie kurias niekas nežino, nei kaip ir
nei iš kur jos atsirado, o vyriausi už visus dedasi Gvoz
UŽ VIENĄ DOLERĮ
diovas ir Utiakovas, kuris dabar tiesiog pabudo iš savo
snaudulio. Jis sako, kad net užmiršęs, kuriam fakultete
studijuoja, nes “po revoliucijos ten jam jau nebus ko
veikti.” O paskum gydytojo, mano tėvelio draugo, sū
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
nus. Jie trys viską žino, viską įsakinėja, nurodinėja ir Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
dalina nedidelius pilkus popierSius, kuriuose trumpai už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
yra surašytos svarbiausios naujienos iš Petrapilio. Ir aš
gavau vieną tokį lakštelį. Jame buvo parašyta: “Į ko dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
vą, darbininkai i? valstiečiai! Mes reikalaujam nuversti
šiomis dienomis “Draugas" yra žymiai sumodernizuo
carą; jo kabinetas iš atsakingų žmonių tegu eina po vel
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
nių; visa valdžia tupi bflti perduota darbininkų tary čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteboms ir kareivių atstovams! Mūsų rankose jau beveik llams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
visas Petrapilis!”
<
,
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Vasario 21 d.
Tai tikras bargenas Ir visiems naujiems skaitytojams
•
Šiandien biuletenis pranešė tokią naujieną:
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“Draugai! Jau streikuoja daugiau kaip 100,000 dar
George E. Brovvne, Inter
bininkų! Paremkite juos savo fabrikuose! Meskite dar
national Alliance of Thea"DRAUGA
S"
bą, išeikite į gatves ir pareikalaukite, kad būtų paskelb
• < <» k
trical Stage Employees pre
ta taika, duotų duonos ir atsisakytų nuo sėsto caras! 2334 So. Oakley Avė.
Chicago. Illinois zidentas, federaliniam teis
Visa buržuazija teeina velniop!”
me Chicagoj. Jis įkaitintas
arba šaukite CANaI 8010
filmjj gamintoją išn&udoji*
(Bui daugiau.).

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Mikaukee
Su Laivu —
"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

-zV

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

/

'L -

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES
BILIETAI..................
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago

DRAUGAS

LONDONO LIETUVIAI

PERKY CAPTL’RES PRO SINGLES CROWN

Bažnyčia išlikus. - Klubas sumuštas. Sportininkai leidžia mėnesinį laikraštį:
"Apžvalga-Review".

Antradienis, biri 3 d., 1941

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu
Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti laisaą,
išpirkti “Money Order”, addrausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavome
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 Ave , Chica
go, III, Canal 8010.

Lietuvių šv. Kazimiero Jam sugriuvus, lietuviai ne
bažnyčia Londone išliko svei turi kur susirinkti pasitąrka, nors netoli jos puolė dvi ti. Dabar visas veikimas at
didelės vokiečių bombos. Di liekamas zakristijoje.
delio džiaugsmo buvo Lon-' Visas Londono jaunimas
dono lietuviams pereitas Ve-j tarnauja kare. Yra lietuvių
lykas. Iš kariuomenės buvo Afrikoje, buvo pora Graiki
paleisti kai kurie jaunuoliai- joje, yra Australijoje. Jie
lietuviai. Jie kartu su se rašo tėvams ir pažįstamiems.
nais savo tėvais meldėsi Di j Iš jų laiškų, pridėjus vietos
džiojoj Savaitėje ir per Ve žinutes sportininkas Juozas
lykas savo bažnyčioje. Žmo Degėsis kas mėnuo sudaro
“Apžvalga-Renių į bažnyčią, tiesa, ateinu laikraštėlį:
mažiau. Bet kitaip negali view”. Šis šapiragrafuotas
(“Draugus" Arine te.ephoto) į
Bepigu kiaulei: nei burna
būti, — jaunimas karo tar sportininkų laikraštėlis Lon
Fred Perry (right), former English Davis cup star, ' prausti, nei darbas dirbti,
done buvo pradėtas leisti shakes hands with Diek Skeen after his triumph over nei mokslas eiti, nei tėvas
nyboje.
prieš aštuonetą metų. Jis da Skeen in four sets netted him national professional ten- motina mylėti, nei poteriai
Lietuvių Socialis Klubas
bar jungia svetur išvykusį nis singles title in Chicago tourney.
kalbėti.
turi nuostolių. Nuomotoji |
kovoti lietuvių jaunimą su
patalpa visiškai sunaikinta.
savo kolonija.
Pasisekimo paslaptis yra
Senovėje ten buvo angliko
ne tame, kad niekad nesu-'
nų šventovė. Ją su apylin Londono lietuviai laukia
karo
pabaigos.
Tiki,
jog
Vo

Chicagos policija rengia
klydus, arba neapsivylus, j
kės namais nupirko vietinė
kietija
pralaimės.
Hitleris
metines pramogas,
kurios
katalikų parapija, pasistatė
Šiandien, gegužės 3 d., 37 bet tame, kad nenupuolus
bus
nugalėtas.
Lietuva
išsi

įvyks Comiskey Park ii warde vyksta aldermano dvasia.
I
ten pat par. mokyklą, o šven
vaduos
ir
prasidės
geresnis
Wrigley
Field
birželio
28
ir
tovę perdirbo į klubą ir iš
rinkimai.
29 ir liepos 6 d.
Jei nori savo giminei,
nuomavo lietuviams. Tame gyvenimas.
Yra du kandidatai: AlLondoniečiai
tariasi,
ren

klube viešėjo žymiausi Lie
Uniformuoti
policistai bert F. Keeney ir Francis draugui padaryti malonumą,
ka savo būsimam klubui vie
pardavinėja bilietus.
Geri E. Gallahan. Eina smarkios užsakyk jam dienraštį ‘Drau
tuvos svečiai, vyskupai, ge
tą. Be abejo, jei tik pajėgs,
nerolai, ministeriai, veikė statys, nes be susirinkimų žmonės mielai perka. Nes varžytinės. Pirmąjį remia g*’jai. Pats klubas buvo šiek j salės greit miršta visas so tas yra policijos organiza respublikonų organizacijos,
“Draugo” spaustuvėje at
cijos fondui, kuriuo šelpia o antrąjį — demokratų.
tiek atokiau (už gerų 5 bio-l cialis kolonijos gyvenimas.
Be to, 24 warde taip pat liekama gražiausiai, geriau
mos policistų šeimos, kai jų
K. A. M. i
kų) nuo lietuvių bažnyčios.I
galvos žūsta kovoje su įvai vykdomi balsavimai už al- siai ir prieinamiausiomis są
lygomis visokie spaudos dar
rių rūšių piktadariais.
Ijdermaną. Šiame warde kan- bai.
nikas vyksta Labor Day, J
i
didatas Fred J. Fischman
Kiekvienas geras pilietis
rugsėjo 1 d., 1941 m.
neturi priešininko (oponen
Pirkite tikietėlius, platin- į pasiryžęs remti policiją, ku
to).
kitę juos, būkite tikri “Drau i ri yra žmonių ir jų nuosa
go” ir katalikiškos spaudos vybių saugotoja.
A.
Gerą darbą artimui pada
rėmėjąi!
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
Dabar baigsime ką
ALEKSANDRAS
Kas
į akis giria, už akių
Duodamas automobilis tik
sakyti “Draugą”.
praeitais metais pradėjom
MARTINAITIS
rai gražus, vėliausios Buick duobę kasa.
(Martin)
su “Mašinų Fondu’*
Gyveno
2118
Evergreen Ave.
išdirbystės, ir jis sužavės
Mirė Blrž. 1, 1941, 11 vai. ry
Ar turite automobilio ti- kiekvieną, kuris atvažiuos į
Bailus žmogus miršta; f
te, sulaukęs 42 metų amž.
All MAKIS-NIW>» RIBUILT
Gimė Uetuvoje, Šiaulių ap.
kietėlių knygutę? Jei net-.-i “Draugo” Labor Day pikni daug kartų; drąsus — kartą.1 ■Amerikoje Išgyveno 27 m.
TYPEVVRITERS
Paliko dideliame nuliūdimo
rite, tuojau nors vieną gau-į
ką, rugsėjo 1 d., Vytauto
Ad. Mickevičius
moterį Julijonų (po tėvais KrlStupaltė); dukterį Ullian; otu
kitę iš “Draugo” raštinės. parkan. Atsiminkite 22 tiADDIttG MACHINES
lį Antanų.
gyvenantį
Grand,
— SMAll MONTHIY PAYMINTS—
Rapids. Mich.; Ir kitų gimi
O jei vieną turite, tai pra-; kietukų knygutė tik $2.00!
nių ir daug draugų ir pažįs
AU MAKIt
tamų; o Lietuvoje brolį Vin
šomi dar po kitą ir trečią Atskiri tikietukai po 10 cen
SOLD, RENTED
centų ir kitas gimines.
pasiimti. Tikietėlių pelnas
Kūnas pašarvotas Stanley J.
AND REPAIRED
tų.
Sacharsklo
koplyčioje.
1735
eina baigimui darbo, kokį
•M • ■•VILTI (UIT .M-TIU >in>.a.CMMa ...■AHTII
Wabansia Ave.
Laidotuvės fvykR trečiadienį.
xCTAD TYPEWRITER
praeitais metais gražiai pra
Blrž. 4 d. iš koplyčios 9 vai.
JULIA KIMBARK
STANLE Y~GAVCUS **
COMPANY
ryto bus atlydėtas į Sv. My
dėjome: Mašinų Fondu:, rra
ROMST C. OOIBBLATT. M
(no tėvais Pociūtė)
kolo parap. bažnyčių, kurioje
IM
W.
MAOISON
ST.
— Parduoda—-■
įvyks gedulingos pamaldos už
Mirė
Geg. 31,
Rhlnelander,
eitais metais dalinai apmo
velionio sielų. Po pamaldų bus
Phone
DEARBORN P444
Wlsconsln, 1941, 4:30 vai. p.
JUODŽEMĘ
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
p., sulaukus pusės amžiaus.
kėjome naujų mašinų imas,
^ISTIMATIS— PRIE — OIMONJTRATIOtJ
pines.
Gimus Lietuvoje, Tauragės
Nuoštriižial kviečiame visus
apskr.. Valnutos purap., Žigai
o šiais metais tas pats rei l bušelis — 25c; 5 buš. už
gimines, draugus-ges ir pažįs
čių kaime.
$1.00; 10 buš. už $1.50
tamus dalyvauti laidotuvėse.
kės daryti.
Amerikoje išgyveno 45 m.

Žmonės įsigija bilietus 37 wardo aldermano
rinkimai

"Draugo” piknike
bus 1941 Buick
Special automobilis

imįit

Tikietų kaina tik 10 cen
tų ir tie patys bus geri į
pikniką, kuris įvyks Vytauto
parke. O tas šaunusis pik

Perk rausto Baldus. Vežioja AnglįKrelpkltAo prie-

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wcrth, III. Tel. Oak l.awn 193-J-1

ir

mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų. kurj užvardino NEC
TAR. Šis Alus vra pairam i n bu ii importuotą pirmos rfl

IFO NORKUS Ir
DISTRIBUTOR

Paliko dideliame nuliūdime
du sūnus Jonų. ir n arčių Ty
rų; lr Jurgį; tris dukteris: Lilllan Sykes, žentų Fellx; Ma
ry Hanahan. žentų Andrew;
Einily Spencer, žentų Thomas:
lr Jų visų Seimas; brolienę
Anna Pocius ir jos šeimų ir
anūkus, ir daug kitų giminių
Amerikoje ir IJetuvoje Ir daug
draugų Ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje. 1410 So.
49th Court, Cicero.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, Blrž. 5 d.. IS koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėta J Av.
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veikmės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j Av. Ka
zimiero kapines.
NuoAlrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Kūnai. Dukterys,

Marti, žentai. Anūkai,
nė tr Giminės.

OF

Ambrosia & Nectar

Brolie

laidotuvių Direkt. Antanas
B. Petkus. Tel. Cicero 2109.

Nuliūdę Moteris, Duktė, Bro
liai ir Giminės.

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

lAvežloJanie
po visų
Chieago

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
M. KANTF.R, Hav.

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tel.

BOULEVARD 0014

BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gena
Sies produktų.
Urmo (wholeaale) kainomii- pristato | alinei- ir kita

įstaigas. Visuomet kreipkitės pa- NORK
greitą ir teisingą patam avima
2259 W. Cermak Rd.

V- km gausit*

Tel. Monroe 0808

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Jūsų

Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
U” d c t v. s

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVMĄ
Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

biznyje arba profesijoje.

WHFC-I45O kil.
Skaitykite Katalikišką Spaudą

laidotuvių
J. Sacharski,
2536.

Direkt.
Stanley
Tel. Brunswlrk

Govt. Superv

FED
LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pro.

0/ ON SAVINOS

4192 Archer Avenue
VIRginia 7/4/

/O £ IHVESTMENTS
Currenf Rote

Sharp Aecountt

MMIIItlIHIlIlIMIIIIHHIMtlIM

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

+

t

sekimą

Turtas Virš$5,500,000.00

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Nakty

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais.
Iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sooth Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St
Visi Telefonai: YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenne

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

Tel, YARda 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024

Antradienis, birž* 3 d., 1941

DRAtIGAB
MRS. MANN W1NS TRANS-MISSISSIPPI OOtF

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
dui, mifcto majorui, vietos
aldernlonui ir Michael J.
Flynn, ward committeeman.

Argi visuomet
taip busi

— Pati daug prisikanki
nau, pamačiau ir kitoms
patariu — neiti “ant lai- I
sens“ gyventi. Bažnyčios
apeigos gražios. Ir savo
dukteriai patariau bažnyčio
je ženytis. Kas jau katali
kas, turi ir gyventi, kaip
tėvai išmokė.
k. j. pr.

miniką žemaitį ir kurio lai-i
CLASSIFIED
dotuvės įvyks rytoj, trečia
PARDAVIMUI
dienį, jo dalis programos bus Tikrai pigiai
pirkti ar mainyti,
turite?
dedikuota
jam pagerbti. ką2 jūs
nauji mūriniui namai po 4 ir
S kainburius; bus atdari dėl apžiū
Programoj dalyvaus žyr:ūs rėjimo
kiekvieną dieną.
Kandus!
vietoj prieš Marąuette l’ark,
talentai. Visi prašomi pasi gražioj
3(07 ir 3011 West 71st St.
Taipgi statom naujus namus Ir
klausyti.

Gyventojams nereiktų nu
Marąuette Park kolonija siimti kepures ir maldauti,
talsom senus ant lengvų iftinokėjlmų. Apskuitliavinias veltui.
yra viena smarkiai augan kad ištaisytų tas gatves, bet
Kas norite pirkti lotą gražiausioj
vietoj Marąuette Parke ir apylin
čių kolonijų Chicagoj. Jbs turi reikalauti ir tai kaip
Parsiduoda labai pigiai.
Šakiečių kvietimas kėje?
CHAItl.ES P. SUROMSKIS CO.,
augimas būtų dar spartes galima greičiausiai. Žinom
0021 So. WeHtrm A ve.
Tel. ItEPiiblic 3713
nis, jei ne vienas neparan politikierius. Jiems niekas
Šakių Apskričio Klubo
Vąkarais PltOspect H II
kūmas — transportacija.
Radio
metinis piknikas įvyks bir
REIKALINGI VAIKINAI
daugiau nerūpi, kaip dole
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
Marąuette Parkas yra gan ris. Vieno dalyko neužmiršželio 8 d., “Holy Family Vil 23 m., dirbti ant išvežiojimo troko.
Dalis programos bus
7-tą vai. ryte J 329 W.
tolokai į pietus ir Vakarus kim: politikieriai ateina į
ią,” (123rd St. arba McCar-, Atsišaukite
IMtli St. — Mr. U’ilklii; ir 3919
dedikuota
atminčiai
nuo vldurmiesčio ir jo gy mūs koloniją šienautis pi
thy Rd., tarp Road 45 ir, Scliubert St. — Mr, F.txll
a. a. mirusio D. Shemaičio
ventojai turi didelį neparan nigų. bet ne gyventi čionai.
Archer Avė.). Tai Labdarių ! REIKALINGA AKADEMIKE
OFISUI
kumą su transportacija.
Šiandie, a^radienĮ, pri ūkis. Prašoma visų šakiečių,! Reikalinga lietuvaitė, baigusi ar
Vasarą jie gyvena Rylander,
baigianti šv. Kazimiero AVietos politikieriai daug Wisconsin, o žiemą Miami
puola reguliarė radio prog zanavykų, aukštaičių, že- Į šįmet
kademiją, užimti sekretorės vietą
kartų yra žadėję padaryti, Beach, Florida.
rama, kurių leidimu rūpinas maičių atvažiuoti į pikniką Real Estate ofise. Pastovus dar
bas ir lengvos sąlygos.
kad Western Avenue gatvcPeoples Furniture Co. ir ku ir sykiu su mumis linksmai
B. R. PIETRI E WICZ,
Marketparkietis
kariai išsisuktų į Arcner
2608 VVest 471 h St.,
ri bus trariSliuojama 7 va laiką praleisti.
Valdyba.
Chicago, Illinois
("Draugas
”
Acme
telephoto)
Avenue ir eitų tiesiai į vilandą vakare iš stoties WG
Mrs. Russell C. Mann (right) Dės Moines, la., golfer, ES, 1390 kilocycles. Kadan
durmiestį. Jų pažadus žmo- I Liepos 20 - Dariaus
nės visados priimdavo su pa-l
_
congratulated in Houston, Tex., by Mary Agnės Wall gi mirtis atskyrė vieną šios
e
Litten to
sitikėjimu. Bet po rinkimų ir Girėno Metines
of Menominee, Mich., whom she defeated in finai of įstaigos narį, direktorių Dopolitikieriai kaž kur sulen Šiuo pranešu, kad didvy 15th anhual Womens’ Trahs-Mississippi golf tournament.
ūse MUSTEROLE for
da taip, kad negali ne: su rių Datiaus ir Girėno meti
rasti. Tik prieš sekamus rin nis jų žuvimo sukaktuvių
kimus vėl pasirodo su pa paminėjimas įvyks liepos
Mother—Give Your CHILD
Irery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
, Mltll°uE AtOU"
This Šame Expert Care!
gražintais pažadais, kurie yprje jų atminčiai pasta
|TElUNG ME *
At the first sign of the Dionne Ouin
Pirmą
dieną
norėjau
šokt
iš
ctntro
STATION WHIP.
ra tiek išvystyti, kad, kar- tyto paminklo,
Marąuette
tuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
1480 Ulocycle.
tais, net ir gudriam žmogui parke į iškilmes pakviesta
Mild Musterole — a produet made to
t
promptly relieve the DISTRESS of
(First Station oa Toar DUt)
aukšto* - Pakalbėjo, koks ten žydas,
M ioves n»
galvą apsuka.
children’s colds and resulting coughs.
dalyvauti ir išpildyti dalį
The Quints have alvvays had the
Featuring a program of
best of care, so mother — you may be
Darius-Girėno nežinau - ženota, ar ne. - Kaip toliau?
Nemaloniu dalyku Alar programos
assured of using just about the BEST
Yugoslav Folk Music
produet made when you ase Musterole.
ąuette Parke yra Wasnte-Į Am. Legijono postas ir jo
MORE than an ordinary "salve”—
žinai, mielas skaitytojau, kaip Lietuvoje per gražius
varming, soothing Musterole helps
naw Avenue (nuo 67 iki 68 Drum and Bugle Corps. Tibreak up local congestion. Also made
grinoriui,
nepripratusiam laukus ir mane vežėsi į baž
in Regular and Extra Strength for
gatvės) ir 68 gatvė (nuo' kimasi iškilmėse turėti ir
those preferring a stronger produet.
prie
čikagiškos
vasaros nyčią. Širdyje atgimė toks
Lietuviška Radio Įstaiga
Washtenaw iki California). prez. Smetoną, taip pat
karščių, sėdėti per dienas noras — gyventi ir numirti
šibs dvi trumpos gatves y- aukštuosius
valstybės ir
parapijos ofise, — kartais taip, kaip tėvai mokino, su
RED - ITCHY- SCALY
ra taip išdaužytos, kad- ne miesto valdžiose asmenis.
tikra bėda, bet būna ir sma Bažnyčia. Mano duktė — ge
galima net įsivaizduot: taip
Paradas, programa prasi
1854 W. 47th Si.
gesnių valandų, kad ir aną ra katalikė. Ji irgi ragino
apleistą gatvę toje gražioje dės 2 vai. po pietų, dalyvau
dieną. Žiūriu — kažkas lyg mesti tą nei šiokį, nei tokį
RADIO SERVICE
kolonijoje.
jant chorams,
solistams,
Effective Home Treatment
—
REPAIRING —
,i nedrąsiai praveria duris ir gyvenimą. Ot taip jau man
Promptly Relieves Torture!
Prie tų gatvių randasi šv.| kalbėtojams ir tūkstantinei įeina.
buvo pirma gyvenimas nuDarbas Pilnai Garantuotas
' Pirmas iižteptrnns su stebėtinu
, ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau
Kazimiero vienuolyno sėmė minĮai lietuvių. ,
,
— Noriu Velykinės korte- krypęs, gal žmogui galvą
sustabdo nepaketiėlamų niežėjimų
HOUSE
dr
CAR
RADIOS
r .
galvos ir tuojau pradeda sugijlir vienuolynas su akademi-’ Lietuviai! , Dabar laikas. les, — pasakojasi
atėjusi apsuka. Amerikoje daug pa
■ mų jautrios o<los. Stebėtinai sekSUGEDO RADIO?...
mums
parodyti
pasauliui
i
.
.
„
.
.
' miugas per virš 30 metų! Galinaja — labai švariai ir gražiai . .
.
.
.
moteris. — Pernai nebuvau, laido gyvenimą. Moterų ma
I mas visose valsvieningumą
ir
susipratimą.
L
._.
,
.
...
.
užlaikomi. Čia pat ir -gražus
i negalėjau, buvau ant lai- tau, kurios geria per me
šaukite Yards 4693 I Mnėse.
ZEIVĮO
Gimimo P. š. parapijos pas
UNIVERSAL
Vlncent Rėkus,
sens” ženota, bet dabar nie tus. Prastai. Girta moteris
tatai: bažnyčia it klebonija.
Komiteto sekretorius. čiau viską ir noriu būti ge- kvailesnė kai mažas vaikas.
RESTAURANT
It visą tą grožį gadina kaip
Pasileist žmogui lengva, bet
ra parapijietė.
Suteikiam Patarnavimą
tik tos duobėtos gatvės. Va
Vestuvėms, Krikštynoms ir
pasitaisyt
sunku.
Bet
aš
Pirmieji įspūdžiai.
kitokiems Bankietams
žiuoji lyg pet didžiausį gruo
jau galutinai nusprendžiau.
Linksmas Patarnavimas
dą, o sukeltos dulkės apne
Paklausta ėmė toliau pa Metu aną gyvenimą ir grįž
Visiems
ša medžius ir tarp jų pas
sakoti savo gyvenimo isto tu į Bažnyčią. Eisiu velyki
*
Karinis drafto boardas
756
W.
31st
Street
kendusius namus.
riją:
nės ir dėl to atėjau korte
No. 109, 1908 Blue Island
A. A. NORKUS, Sav.
—
Daug
metų
buvau
naš

lės. Ilgus metus prigulėjau
Kodėl lietuvių organizaci avė., 56 vyrus šaukia induk
Tel. Victory 9670
DINING ROOM SETS — PAB
jos nieko neveikia, kad tos cijai. Jie turi į šio boardo lė ir naujai ištekėti nebe- ir vėl prie parapijos prigu
LUK SETS — BEDKOOM SETS
mįslinau.
Bet,
atsirado
žmo

— RIJUS — KADIOS — KE
lėsiu, būsiu katalikė. Nueik
dvi trumpos gatvės būtų Iš buveinę suvykti birželio 12
FR1GEKATOKS — W ASHERS —
gus,
įkalbėjo
mane.
Iš
kar

kitur — dykos bažnyčios,
MANUB1K — STOVĖS.
taisytos? Visas darbas mies d. 7:00 ryto. Iš ten bus pa
AU NaUonaUy Advertlaed Itema.
to
jis
norėjo,
kad
nueitume
nueik į katalikų — pilhos.
tui nekainuotų daugiau kaip siųsti indukcijai — į stotį
CONRAD
susituokti
į
tautišką
bažny

$5 $6,000. Ar jau Chicago 2053 W. Madison gt.
Moteris pasakojo ir pa
Fotografas
valdininkai ttemano skaity Tarp šaukiamųjų yra 11 čią, nesutikau. Tada nuėjo stebėjusi, kad kai ką pasi 8tudlja (rengta pir
mos rūšies su motis su lietuviais šioje apy- savanorių. Jų tarpe yra: Si- me paimti civilinį šliubą. žymint, paklausė:
dfeinlškomls užlaido
mis ir Hollywood
lihkėje? Kodėl lietuvių or moh Mockus it Bruno An Kai grįžau iš ofiso, jau
šviesomis. Darbas
FACTORY REPRESENTATIVE
čiausi labai prastai. Koks
— Ar į laikraštį paduo Garantuotas.
ganizacijos neišneša bendro ton Sventeckis.
ten šliūbas — kokis ten žy si. o į kokį?
protesto prieš politikierius?
420 West 63rd Street
634-3 So. VVestern Avenue
Kitų tarpe: Joseph Paul
das pašnekėjo, palaikė. Ne
- ENGIewood 5889
Telefonas REPUBLIC 6051
Marąuette Park piliečiams Jurewicz, John A. Petkevi žinai žmogus, ar esi jau že— į “Draugą.” Nebijoki, Tel.: Biznio
Rėš.: . ENGlevvood 5840
ir visoms organizacijoms rei čius, James Charles Alexa,
-T
notas, ar ne. Kai grįžau į Tamstos pavardės neskelb
kia sušaukti masinį susirin Jr., Tony Mankus, Alphonse
sime.
Tik
dar
pasakyki,
namus, taip baisiai jaučiau
kimą ir išnešti rezoliucijas Francis Žebrauskas, Char
si, kad norėjau šokti per koks Tamstos patarimas ki
Local Improvertients Boat les Thomas Kalnis.
langą iš antro aukšto; tik toms, kurios svyruoja Ir
-MU------------------ maho metgaitė-duktė sulai- 3var3to' " ne civlli,,l aiu'
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. TbL VICTORY 2499
kbą joms imti?
X
-i -

PALANDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAN
RADIO BROADCAST

20 “ Buvau "ant laisens” ženota

Ouintuplets

CHEST COLDS

MEISTAS

56 vyrai paskirti
indukcijai

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

V

ALEI ALESAUSKAS & SONS

DAFFY DRAMAS

) TrtlST. /
YvfHAT’S >

ZČk!
į
6ICK- .
LmanJ

6lT UP
\
AND
)
HAVE a
rLOOK AT J
You )

DON 'T Lo<*
= TUS T
Put

a

LU_Y t N
lMT HANą.

o

8PEAK To \
Mt, CONRAb, I

f v/UG
*UG

TEPRiBLfe, \ / DoN-T
TEKKlBLE! J \ * ***<>*'
------ S XT •. Z
A f

___________________
I TKink \ - įr VJELL«
TOU’BE )
/ IF X
gonna {
1 DON T X OUGHT
CROAKj
1 L
i—,
L -v TO į,—
žJį

/ l'VE GOT
4 FRog in my F
tHKoat

r^į

kokia pradžia, toks ir
gyvenimas.

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jokias Jasinskas
Ant. Labanauskas

PIRM frKOU PIKUsItE
KITĘ MUS!

Devynius mėnesius po to
su juo išgyvenau. Bet koks
ten gyvenimas. Getdavo,
pykdavo, kad maut) vaikai
užeina.
Draskydavos, kad
ką uždirbam, praleidžia, o
ne, tai į banką ant savo
vardo neša. Matau — geria,
laksto per naktis. Toks jau
žmogus. Prie jo ir moterų
pradėjo perdaug kabinėtis.
Man pačiai dar sunkiau pa
sidarė kentėti, dažnai ėm
iau verkti.

mbZTAt’StAŠ eAfttrtlfcfclMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI.

Atbudo tėvų kalbėti žodžiai.
Prisiminiau, kaip mano
tėvai su bažnyčia gyveno,

3039 So. ttalated St.
VIC, 127Ž

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuoklte:
VICtory 16 9 6

H. Rajcwski
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

MEDŽIAGOS STOGAMS
Klnnrtaunjame namų pAntatytrią šr
patataynių — Nieko JmokStl — S
metai Išmokėti —: Apkatnavlm&s
dykai.
Lietuvis tbtnlnvėjn«
Stanley l!twlna» — Vedėjas

Nauja

Vieta:

©07 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Carr-Moody lumber
Company

Telefonas: LAFayette 2022

/

GAISRAS ŠUKELE 25 MILIJONUS DOL. NUOSTOLIŲ

Iškeliamas aikštėn naujas raketas
socialinėj santvarkoj
Illinoiso generalinis pro
kuroras G. F. Barrett iške
lia aikštėn naują raketą ry
šium su paskutiniais me
tais pravestais socialiniais
įstatymais.
Anot prokuroro, ėmė ras
tis vis didesnis skaičius
darbininkų, ypač ofisų tar
nautojų, kurie per metus
uždirba reikalaujamą įsta
tymais aukščiausią sumą,
paskiau randa priežastį nu
traukti darbą ir gauti 16-os
savaičių atostogas, iš Un-

mu

employment Compensation
fondų apmokamas iki 16
dolerių kas savaitę.
Prokuroras pareiškia, kad
šis raketas tiramas. Ir bus
imtasi žygių susekus raketininkus. Pirmiausia bus su
stabdomi jiems už tariamą
jį nedarbą savaitiniai išmo
kėjimai, o paskui valstybė
iš jų išieškos jiems netei
singai išmokėtas sumas,
šis raketas tiriamas. Ir bus
praktikuojamas ir apie tai
plačiai buvo kalbama.

Paskutiniais laikais jauni
vyrai suskato tuoktis. Pa
skutinę gegužės mėnesio
dieną, praeitą šeštadienį, iš
duota 239 poroms susituo
kimo “Laisniai.” Per visą
gegužės
mėnesį
išduota
5,015 “laisnių.” Per pirmuo
sius šių metų penkis mėne
sius išduota 16,368 “lais
niai,” arba 2,788 daugiau,
negu tą pat laikotarpį pra
eitais metais.
Kai kurie jauni aplikan
tai atvirai pasisako, kad jie
santuoka nori apsidrausti
nuo vienerių metų karinės
tarnybos, kadangi daugu
mui vedusiųjų drafto boardai daro išimtį.

Policistas nušovė
plėšiką
Desplaines gatvės polici
jos nuovados policistas Geo.
Schaeffer nušovė Clifford
Eib, 24 m. amž., kurs ban
dė apiplėšti Haroldą Boehl
gazolino stotyje, 911 Washington bulv.

Suimtas nušautojo pusbro
lis Darrel Eib, 20 m. amž.
Jis išpažino, kad su nušau
tuoju kartu apiplėšęs kelioliką gazolino stočių. Polici
ja pripažįsta, kad paskuti
niam apiplėšimo bandyme
Darrel Eib tačiau nedalyva
vęs. Clifford Eib vienas vei
kęs, kai jis nušautas.

“THAT LITTLE

X

Chicagos federalinis oro
biuras praneša, kad praei
tas gegužės mėnesis buvo
viršnormaliai saulėtas, sau
sas ir šiltas. Apskrita tem
peratūra buvo 62.2 laip
sniai, o normalinė turi bū
ti 57.5 1. Lietaus būta 2.75
colių, o normaliniai 3.54.
Saulėtumo
būta 73 nuoš.,
normalinis saulėtumas turi
būti 64 nuoš.
Šilčiausia diena — 91 laip
snis, buvo gegužės 28 die
ną.
Koks bus birželio mėne
sis?

Išgėrė valomojo
skysčio ir mirė
Leon Guzinski, 55 m. amžiau», 3142 E. 81 gat., mirė
išgėręs kažkokio valomojo
skystimo manydamas, kad
tai degtinė.
Albert Each, 47 m., taip
pat gėrė iš to paties bute
lio. Susirgo ir paimtas į li
goninę. Kovoja su mirtimi

Apiplėštas
apartamentas

GET AMOXKBQ-\
—

Plėšikas pagrobė
autoisfų

pviE OF
An.E - -

Vagys įsilaužė į John J.
Gleason apartamentą (bu
tą) 7944 Ingleside avė. Pa
vogta iki 2,000 dol. vertės
įvairių daiktų.
Gleason yra refrigeratorių pardavinėtojas.

Bruno Jacinskas, Stella
Overling, 50—46.
Raymond Kanclerz, Bernice Melinauskas, 22—19.
Hans A. Zerunskis, Eleanor Cronican, 28—20.
Stanley A. Papyvis, Helen
P. Malaškevičius, 24—23.
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Kas nori valdinių
pozicijų

432 žuvo per tris
šventadienius

Unija pasirašė sutartį
Oppenhelmer Casing Co.
pasirašė antrąją papildomą
sutartį su darbininkų unija
— PWOC-CIO.
Sutartis padaryta po sep
tynių savaičių derybų. Su
tartimi padidinamas darbi
ninkams 8 nuoš. atlygini
mas, numatytos patogesnės
atostogos ir kitos darbo
sąlygos.
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Taking your giri to the
movies?

Watch out that your breath does not
offend . . . you yourself probably don’t
know whether lt’s offensive or otherwise.
If you want to make a hlt wlth your
giri frlend, there’s a way to make your
breath more agreeable. And it's easy.
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlne
Anttseptlc before you start out. Llsterlne
halts food fermentatlon ln the niouth,
the usual cause of breath odors accordlng to some authorltles, then overcomes the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co., Sf. Loub, Mo.

Arkivyskupas suteikė
mokslo laipsnius

LISTERINE ANTISEPTIC

Mundelein kolegijoje va
kar įvyko mokslo metų už- ’
baigimas. Jo Eksc. Chicagos i
arkivyskupas S. A. Stritch j
suteikė baigusioms kolegiją
mokslo laipsnius.

Jei lene Reik,

To Moko Your Breath Sareeter
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PASKOLA
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greit, leng
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DR. PKTRAS
VII,RIMS.
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION
or CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: CANAL S8S7

Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

ti rtas
VI RA

<1 000,000.00

r ’

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelia lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite aavo kopijas, kol
jų dar lieka.
LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........S1.00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi................................... ,............. $1.00
PRAGIEDRULIAI, m t.. Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.............................. $1.00
V. KREVfiS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA. Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ............................................................................ $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
11914-1916 m.) ............................................................... 75o
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c
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Vyskupas Magner
Rosary kolegijoj
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Pastangomis

J.

X DKK (“Draugo”- Ko
Macijausko, birž. 1 d. Los
respondentų Klubas) įvyku
Angeles, Calif., atidaryta ir
siame sus-me nutarė “in corpašventinta pirma lietuvių
pore” dalyvauti “Draugo”
Šv. Kazimiero vardo koply
ekskursijoj
laivu
į
Miivvau("Draugas” Acme telephoto)
čia. Pamaldos bus laikomos
Gaisras siaučia Jersey City, N. J., uosto krantinėse. Keturi dideli pastatų blokai kee, liepos 6 d.
lietuviškai.
sunaikinti. Daugiau kaip 25 milijonai dol. nuostolių. Gaisro priežastis aiškinama.
X “Kun. Linkui linkiu...”
X Po šešių savaičių atos
tokiu būdu susirinkusieji
togų Seattle, Wash., grįžo į
sveikino Šv. Kryžiaus para
namus žymios veikėjos 13
pijos naują kleboną, kun. A.
Dievo Apvaizdos parap., Mo
Linkų. Žmonių prisirinko
nika Bukantienė su dukrele
tiek,
kad
net
ant
gatvės
sto

United States Civil Ser
Raymond Yarton, 23 m.
Per praėjusius tris šven
Onute. M. Bukantienė džiau
amž., iš Toledo, O., pranešė vice Commission skelbia tadienius, penktadienį, šeš vėjo, nes maža saliukė nesu giasi sustiprėjus sveikatoje,
Chicagos policijai, kad sek kvotimus šioms pozicijoms: tadienį ir sekmadienį, visoj talpino visų. Buvo daug ku tik susirūpinus, kad šiomis
nigų, svečių ir gražus ūpas.
Examiner, Knitted and šaly įvykusiose
madienį vakare Svvantone,
nelaimėse
dienomis jos vyriausias sū
Toledo priemiesty, jį su au Woven Articles. ($.40 per 432 asmenys žuvo.
X Dievo Apvaizdos para nus išvažiuoja vieniems me
tomobiliu užpuolė ginkluo hour when actually employTik vieną Memorial die- pijos piknikas praeitą sek tams į karinę tarnybą.
tas plėšikas ir privertė jį ed.
ną (penktadienį) trafikoje madienį Vytauto parkan su
X Augustina Gudaitė, dūk
traukė daug lietuvių ir iš
Time for filing applica- žuvo 289 asmenys.
atvežti į Chicagą. Yarton sako, kad jis per tion: — Before the ciose of
Cooko apskrityje (ir Chi kitų kolonijų. Klebonas kun. tė P. ir U. Gudų, 901 W. 33
visą naktį važiavo ir vakar business on June 23, 1941. cagoj) per minėtas tris die- A. Martinkus džiaugias, kad St., šiemet baigė Chicago
Place of Employment: — nas 4 asmenys žuvo ir 298 parapija turi daug bičiulių. Public Library Librarlan
anksti rytą jį, Yartoną, su
kursus ir gavo diplomą. Sūautomobiliu paliko pietinėj Chicago Quartermaster De sužeista automobilių nelai- |
Biznieriai Ivanauskai,
nūs Fabijonas kitais metais
pot, War Department, Chi mese.
Chicagos daly.
žymūs veikėjai Dievo Ap- baigs Chicago universitetą
Naktį buvo sustoję Elk- cago, Illinois.
Tarp minėtų visoj šaly žu , vaizdos parapijoj, praeitą
hart, Ind., kur plėšikas iš
vusiųjų 71 asmuo nuskendo. sekmadienį šventė aštuonio — siekia, Ph. D. laipsnio. P.
I
ir U. Gudai yra plačiai AJunior
Stenographer,
Yartono atėmė 47 dol.
ir
liktas vedybines sukaktuves merikos lietuviams žinomi:
sakėsi jis eisiąs savais ke- $1,440 a year.
su šv Mišiomis ryte ir sun- pr Qudas
buvęs ilga.
,iaia į* gre;ui
mintj
Junior Typist, $1,260 a
kiai darbuodam.es parapijos meti3 „Darbininko.. red, Ur.
pakeitė ir liepė važiuoti į year.
piknike popiet. Linkime su Gudienė taip pat buvo stam
Time for filing applicaChicagą. Plėšikas visą lai
J. E. vyskupas F. J. Mag laukti sidabrinio ir net auk bi kat. laikraščių bendradar
ką rankoj laikė revolverį, tions: — Before the ciose
ner iš Marąuette, Mich., pir sinio jubiliejaus.
bė U. Gurkliūtės slapyvaratremtą Yartonui į pašonę. of business on June 16,
mininkavo Rosary kolegijo
X Kun. Jonas Klimavičius, Į džiu, o dabar ChicagoJ neYarton yra aliejaus par 1941.
je mokslo metų užbaigos iš C.S.V., praeitą sekmadienį nuilstanti veikėja.
Place of Employment: —
davėjas. Jo tėvas prekiau
kilmėse. Ekscelencija 97 bai atlaikė “antras primicijas”
______________
Field Service, States of Illi
ja aliejum Toledo.
gusioms kolegiją mergai Šv. Leono bažnyčioje. Ean- PLATINKITE “DRAUGĄ”
nois, Michigan and Wiscontėms suteikė mokslo laip
sin.
snius.

Kuria šeimos židinį

uets

SA-V, vevvAS,- .
hoo'd -BE-rceft i

Į kietas įvyko Del Prado vieš
butyje. Kunigas Jonas tolo
kai gyveno nuo lietuvių baž
nyčios, tai kasdien eidavo į
airių bažnyčią ir dėl tos prie
žasties laikė antras primici
jas pas prelatą Shewbridge
Šv. Leono bažnyčioje.

X Prelatas M. Krušas, Sv.
X Labdarių Sąjungos rink
liavoj prie Šv. Kazimiero ka Jurgio parap. klebonas, yra
pų Atminimo dieną surink gavęs Kunigų Vienybes Ry
tų provincijos kvietimą lai
ta virš $400 aukų.
kyti pamaldas šv. Patriko
X Prie S. Halsted ir 34
katedroje New York, birž.
gatvių praeitą šeštadienį au
15 d. minint vienų metų Lie
tomobilius įvažiavo į žydų
tuvos pavergimo sukaktu
košer mėsinyčią. Be medžia
ves. Bet dėl nestiprios svei
ginių nuostolių sužeista Ir
katos negalės vykti.
žmonių.

Santuoka išsisukinėja Gegužės mėnuo buvo
nuo tarnybos
, sausas, saulėtas

g?

Antradienis, Mr£. S d., 1941
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The Prudential Ins.
Co. of America
omes;
175 W. JACKSON BLVD
Sl’TTE A-1H20
Home Office: Newark, N. J.
RESTDFN’CTJA:

5922 W. Roosevelt Rd.
Phone: Auatin 1175

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,

225 pusi............................................................................... $1.00
VAINIKAI. Nauiesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi...........................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS. 130pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis,125 pusi................ 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ..............................................................50
TfiVYNfiS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.......................... 85
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi .......................... .85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .............................................. .85
METLfi. M. Gustaičio, 1914 m................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ............................................ 25
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DRAUGAS

2334 S. Oakley Avė.
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Chicago, III.

