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Jon. Vaiva Bombanešio katastrofa
NESĄMONE

Visi žinome kas įvyksta, 
kai batsiuvys imasi siuvėjo 
darbo. Tačiau dabar atrodo, 
jog tas pat neišvengiamai 
įvyksta, kai inžinieriai ima
si spręsti tautos išlaisvini
mo reikalus.

Vieųam lietuvių laikraštyj 
inž. Simokaitis imasi parei
gą įrodyti lietuvišką j ai vi
suomenei kaip Lietuvos gel
bėjimo darbas turėtų būti 
vedamas. Deja, jokių konkre 
čių ir pozityvių pasiūlymus 
inžinierius nepatiekia. Jis 
tik kritikuoja. Jei ponas in
žinierius panašiu būdu na
mams ar tiltams projektus 
ruošia — tektų paabejoti jų 
pastovumu.

NESUPRANTA 
Inž. Simokaitis, pavyz

džiui, jokiu būdu nesupran
ta, ar bent nuoduoda nesu
prantąs, kuriems galams 
reikalinga lietuviams infor
macijų biuras. Jis net nesu 
pranta “kokias informacijas 
tas biuras duos”.

Juk, girdi, dabar “Wa- 
shingtone yra Lietuvos At
stovybė, Amerikoje yra Lie
tuvos Prezidentas”. Vadi
nas, kam informacijų biu
ras reikalingas, galvoja po
nas inžinierius.

Na, ir aiškink, jei nori, 
tokiam ponui apie propagan 
dos už ir apie Lietuvą būti
numą, įrodinėk jam, jog 
šiuo metu būtina buleteniai 
ir brošiūros apie Lietuvą.

INSINUACIJOS 
Atrodo, jog ponas inžinie
rius be savo neišmaningu- 
mo mėgsta pasirodyti ir ne 
labai švariomis insinuacijo
mis ir užmetinėjimais.

Simokaitis bendrąjį lietu
vių darbą, bendrąsias pas
tangas išlaisvinti Lietuvą 
pavadina “demagogų sąjun
ga”, kuri, pasak jo, norinti 
išgauti Amerikoj esamą Lie 
tuvos kapitalą “sau ant pa
šaro”. Ir bendrai visur in
žinierius įžiūri tik suktumą, 
pasipelnymą, smurtą.

Kartais žmonės įpratę ki
tus spręsti pagal save. Ne
jaugi ir p. Simokaičiui tek
tų šį dėsnį pritaikyti?

GEROS AKYS
“Laisvė" ir vėl pasireiškė 

savo akyplėšiškumu. Mizara 
vėl nori įtikinti, jog daugu
ma Amerikos lietuvių yra 
už dabartinę Lietuvoje 
siaučiančią Rusijos bolševi
kų okupaciją.

Mums jau nekartą teko 
pastebėti, kad mūsieji ko
munistai turi labai geras 
akis, kurios jokių dūmų ne
bijo, juo labiau netiesos. Tai 
jų duona kasdieninė.

Berlyne Bombų Lietus
Anglai atakavo 
Berlyną. Sukelta 
daug gaisrų

LONDONAS, birželio 3 d.
— Pereitą naktį anglų avi
acija pravedė keturiasde
šimt šeštą ataką ant Berly
no, kurios metu padaryta 
Vekietijos sostinei didelių 
nuostolių. Aviacijos ministe 
rijos pranešimu, viena spro
gusi bomba -sukėlusi penkis 
didelius gaisrus.

Platesniuose pranešimuo 
se ministerija pareiškia, jog 
mažesni orlaivių būriai ata
kavo patį sostinės centrą.

Kiti anglų aviacijos dali
niai pravedė atakas Duessel 
dorfe, kur tačiau sekminges 
nėms atakoms trukdė tirš
tas rūkas. Beto, apmėtyta 
bombomis Duisburg-Ruhrort 
ir kitos industrinės vietos 
Atakos Kiel kanale

Aviacijos ministerija taip 
pat praneša, jog anglų bom 
banešiai takavo kelias vie
tas Kiel kanalo apylinkėje 
ieškodami Vokietijos laivų.

Vienas bombanesis nume
tęs pusę savo bombų ant 
1,200 tonų laivo kanale ir 
likusias bombas numetė ant 
kito 3,500 tonų laivo.

Kanale anglų bombanešiai 
pastebėję įvairiausio dydžio 
laivų.

Šiose atakose žuvę keturi 
Anglijos orlaiviai. Vakar 
dienos atakose Vokietijoje 
žuvę trys Anglijos orlaiviai. 
Mažos nacių atakos

Oficialiai pranešama, jog 
nacių naktinės atakos Ang
lijoje buvusios menkos, nors 
vyriausybės pranešimai sa
ko, jog esą gyvybės aukų. 
Bombų numesta šiaurinėj ir 
šiaurvakarinėj Anglijoj.

Žuvo civiliai.
BERLYNAS, birželio 3 d.

— Autorizuotieji nacių šal
tiniai pareiškia, jog vakar 
nakties anglų atakos^ ant 
Berlyno esą skaičius žuvu
sių ir sužeistų civilių gyven 
tojų.

Esą pašauta trys Angli
jos orlaiviai.

Berlyne sunaikinta ir ap
griauta apartmentinių pas
tatų, bet į karines vietas ne 
pataikyta.

1 Be Berlyno anglai prave- 
dę atakas ir vakarinėj ir 
šiaurvakarinėj Vokietijoj. 
Atakų metu panaudota 
sprogstamosios ir pn dega
mosios bombos.

KAS TOLIAU 
Jau pasibaigė karas ir

Kretoje. Įvyko Hitlerio Mu
ssolini konferencijos prie 
Brennerio. Šiuo metu pašau 
lis laukia tolimesnių įvykių.

San Diego, Cal., įlankon įkrito ir sulūžo naujas britams skirtas bombonešis B24. Keturi vyrai įgulos dingę, 
matyt, jie žuvę. Kalbama, kad tai būsiąs sabotažas. Nes bombonešis buvo perdėm patikrintas, išbandytas ir 

pripažintas geriausiam stovyje.

AmerikojPasaulyj FBI tyrinėja sabotažo galimu
mus bombanešio nelaimėj

NEW YORKAS. — Angli

jos ambasadorius lordas 

Halifax pareiškė, jog pirma 

sis Anglijos karo tikslų yra 

sunaikinti Hitlerizmą.

WASHINGTONAS. — Kon
grese šiuo metu pradeda 
reikštis žymi opozicija pa
geidavimui, kad. Prezidentui 
Rooseveltui bitų suteikta 
teisė “laikinai ar pastoviai* 
perimti bet kokią nuosavy
bę, reikalingą apsaugai.

NEW YORKAS. — Vie

nas jaunosios Amerikos 

sporto herojų, garsusis base 

ballo žaidėjas, Lou Geghrfg 

mirė nuo paralyžiaus.

NEW YORKAS. — Ame
rikos sargybiniai bombane- 
šiai šiuo metu patroliuojn 
Atlante toli nuo Amerikos 
krantų ir yra pasirengę pul
ti bet kokį priešą, vykstantį 
Amerikon.

WASHINGTONAS. — Vie
nuoliktasis Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausias 
teisėjas Charles Evans 
Liepos 1 dieną pasitraukia 
iš teisėjo vietos.

Į kurią pusę pasuks Romos- 
Berlyno legijonai?

Paskutinieji pranešimai 
kalbai apie nacių motorizuo 
tų dalinių išlaipinimą Pran
cūzijos Sirijoj, apie galimus 
Berlyno reikalavimus Turki 
jai, apie Ispanijos okupaci
ją, apie atakas ant Aleksan 
drijos ir t t.

Kur ašies kariuomenė tik 
rai pasuks, šiuo metu sun
ku pasakyti, bet dabar jau 
aišku, kad Viduržemio jūra 
anglams jau nebėra saugi, 
šiuo metu anglų situacija 
Mažojoj Azijoj ir Afrikoj la 
biau negu nepavydėtina.

SAN DIEGO, Calif., bir

želio 3 d. — Neišaiškinta 
anglų Liberator bombanešio 
katastrofa, kurios metu žu
vo keturi aviacijos eksper
tai, sukėlė sabotažo įtari
mus. Bombanešis, kainavęs 
$250,000, sudužo San Diego 
įlankoj.

FBI (federalia investiga- 
cijos btuTtet'agentai tęsia 
katastrofos tyrinėjimą.

Manoma, jog svarbiausio
ji katastrofos priežastis bu
vo neveikimas bombanešio 
vairo. Tačiau galutinai bus 
ištirta, kai bus išgelbėta iš 
vandens sudužusio bomba

Rusija ištrėmė
Graikijos atstovą

MASKVA, birželio 3 d.— 
Sovietų vyriausybė šiandie 
formaliai pranešė Graikijos 
atstovybei, jog Graikijai ne
tekus nepriklausomybės, jos 
ministeris Makvoje nustojo 
diplomatinės galios.

Graikijos atstovybei pa
siųsta trijų eilučių nota. 
Graikija jau yra ketvirtoji 
ašies okupuotųjų valstybių, 
kurių atstovybių Maskva ne 
pripažįsta. Kitos trys yra 
Belgija, Norvegija ir Jugos
lavija.

Belgijos ministeris šian
die išvyko Amerikon, o Ju
goslavijos — Jeruzalėn.

Vokietijai maistas
per Rusiją

TOKIJO, birželio 3 d.— 
Patikimi šaltiniai praneša, 
jog šiuo metu būtini maisto 
reikmenys iš Japonijos ir ja 
ponų okupuotosios Kinijos 
per Sibirą siunčiama Vokie
tijon. Kasdien pasiunčiama 
apie 1,500 tonų.

Šie reikmenys gabenami, 
kad būtų galima apislenkti 
su Anglijos blokada.

Rusija, žinoma, tuo gerai 
pasinaudoja.

nešio liekanos.

Sabotažo žymės

Consolidated Aircraft Co. 
atstovas pareiškė, jog jau 
surasta sabotažo žymės, bet 
tuo klausimu plačiau nė jis 
nė FBI žmonės nieko nesa
ko.

Jau prieš mėnesį Consoli
dated Aircraft kompanijos 
dirbtuvėse buvo sustiprinta 
policijos sargyba, nes bijo- 
tasi sabotažo.

Sudužęs bombanešis buvo 
vienas didžiausių, kuris vie
nu pakilimu galėjo nuskris
ti 3,000 mylių.

Vichy ministeriai 
nepaprastam 
posėdyj

VICHY, birželio 3 d. — 
Šiandie vėlai po pietų mar
šalas Petain sušaukė nepap
rastą savo kabineto posėdį. 
Prieš tai jis konferavo su 
gen. Weygand, Prancūzijos 
kariuomenės vadu Afrikoje.

Ankstesniam kabineto po-; 

sėdyje, kuriame dalyvavo 
Weygandas, bet nedalyvavo 
Petainas, sakoma, aptarta 
Praneūzijos-Anglijos san
tykiai. '

Taip pat yra žinių, jog ga
lima, kad į kabineto posė
džius būtų pakviestas ir bu 
vęs vicepremjeras Lavalis, 
kuris šiuo metu esąs savo

Sekami ašies žygiai
esą jau paruošti

ROMA, birželio 3 d. — Už
sienio ministerio Ciano lai
kraštis pastebi, jog paskuti
niųjų Hitlerio-Mussolini 
konferencijų išdavos bus ga 
Įima pastebėti po kelių mė
nesių.

Tuo tarpu Berlyno šalti
niai pareiškia, jog Anglijos 
dienos Viduržemio jūroje 
yra suskaitytos ir daugiau
sia dėmesio kreipia į anglų 
valdomą Kipro salą.

SHANGHAJUS. — Japo
nijos kariuomenė oficialiai 
praneša, jog paskutinėse ko
vose žuvę 36,134 kiniečiai ir 
20,000 paimta belaisvėm

LONDONAS. — Anglijos 
darbo partija nubalsavo 
2,430,000 balsų prieš 19,000 
tęsti karą iki galo.

•
ROMA. — Aukšti fašistų 

sluogsniai patvirtina anks- 
tesniusepranešimus, jog Hit
leris ir Mussolini galutinai 
susitarę dėl sekamų žygių.

•
BERLYNAS. — Įtakingo

ji nacių spauda, lyg ir duo
da suprasti, jog sekamieji 
ašies žygiai bus nukreipti 
prieš angių valdomą Kipro 
salą.

BERLYNAS. — Vokiečių 
autoritetingi sluogsniai kate 
goriškai užginčija praneši
mus, jog Norvegijoje nusižu 
dė admirolas Bohn.

•
TOKIJO. — Šiandie kreip

tasi į užsienio ministerį 
Matsuoka, kad jis daugiau 
nepasirodytų viešumoj su 
pypkę. Tai galį blogai pa
veikti į Japonijos jaunimą.

Hughes pasitraukia 
iš teisėjo vietos

WASHINGTONAS, birželio 
3 d. — Charles Evans 
Hughes, vienuoliktasis vy
riausias teisėjas Amerikos 
istorijoj, pasitraukia iš au
kščiausiojo teismo vietos 
liepos pirmą dieną.

Hughes iš teisėjo vietos 
pasitraukia dėl senyvo am
žiaus.

Informuotieji V/ashingto 
no sluogsniai beveik vienin
gai reiškia įsitikinimą, jog 
jo vieton Prezidentas Roo
seveltas paskirs atty. gen. 
Robert H. Jackson.

Vokiečių laivai 
paruošti žygiui

iiSirijon
ANKARA, birželio 3 d. — 

Čia šiandie gauta praneši
mai, jog dvylika krovinių 
laivų paskirta gabenti vo
kiečių kariuomenę ir svar
biuosius reikmenis iš Romu 
nijos uostų į Prancūzijos 
Siriją. Kiek anksčiau buvo 
pranešta, jog Sirijos uoste 
Latakia išlaipinta 500 vo
kiečių mechanizuotos ka
riuomenės kareivių.

Manoma, jog vokiečių lai 
vai su karuomene išplauks 
iš Konstantos, Romunijoj, 
pakeliui sustos kur nors Ita 
lijos Dodekanezų salose ir 
nakties metu persikels į La 
takią ir Tripolį.
Orlaivių apsauga

Iš pranešimų galima su
prasti, jog laivams bus su
teikta stipri orlaivių apsau
ga. prieš bet kokią anglų 
ataką.

Sąryšyj su anglų laimėji 
mais Irake vokiečiai deda 
pastangas įsitvirtinti šiauri 
nėj Sirijoj, kad tuo būdu jie 
galėtų bet kuriuo momentu 
atakuoti iš žemyno ir oro 
Iraką, Palestiną ir anglų 
valdomą Kipro salą.

Stebėtojai praneša, jog 
šiuo metu Sirijoj esą apie 
keletas šimtų nacių orlai
vių.

Neoficialieji šaltiniai pra 
neša, jog paskutiniuoju lai
ku per Turkiją perleista ne
mažas skaičius vokiečių ci
viliais drabužiais, kurie tu
rėjo Bulgarijos pasus. 
Laukiama anglų žygių

LONDONAS, birželio 3 d.
— Patikimi šaltiniai pareiš
kia, jog netrukus karo kabi- 
okupuotąja teritorija. Tuo 
netas paskelb sSiriją priešo 
būdu anglai laisvai galėsią 
Siriją atakuoti.

Taip pat manoma, jog an 
giai labai nenustebtų, jei 
Vichy vyriausybė netrukus 
paprašytų Vokietijos protek 
torato Sirijoj.
Berlynas netiki

BERLYNAS, birželio 3 d.
— Nacių sluogsniai praneši
mus apie vokiečių kariuo
menę Sirijoj vadina neįtiki
mais.

Tie patys sluogsniai pa
brėžia, jog Vokietijai su
teiks Prancūzijai laisvas 
rankas gintis prieš bet ko
kias anglų atakas Sirijoje.

ORAS
Dalinai debesuota. Šil

čiau.
Saulė teka 5:15 vai., saulė 

leidžias 8:20 vai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Į Juozapo Marijos Vilos mokyklą

Lietuvos vargai

Tėvyne brangioji, kas iš 
lietuvių tavęs šį momentą 
nesigaili, kas neužjaučia ta
vo vargus ir skausmus bol
ševizmo vergijoj. Visi esam 
dvasios skausmo prislėgti, 
išėmus tuos, kurie išsižadė
jo tavęs ir savo sielas par
davę svetimiems dievams. 
Sielojasi lietuviai mintyje ir 
baimėj. Kas bus su musų 
tėvyne! Mūsų širdys suskau- 
dėjusios, bet ne be vilties; 
mes tikim į Lietuvos prisi
kėlimą, jos garbingą ateitį 
ir dvasios galią. Ta viltis 
vienų reiškiama viešai, kitų 
sielos tylumoj. Lietuvą at
statysim, bet ji priešų bus 
pirmiau apiplėšta, sunaikin
ta, jos siela sudrumsta sve
timų gaivalų, ji pataps į pa
dėtį šaukiančio dvasios ir 
kūno maisto, apdaro, gelbė
jimo nuo suirutės ir mirties. 
Pagalbos maldaujančių iš 
Lietuvos krašto mes girdim 
dabar, garsesnį šauksmą iš
girsim vėliau, mūsų gi šir
dis neliks kurti į maldau
jančių balsą, kaip nebuvo iki 
šiol. Reikalui esant duosim 
ir privalom duoti, kas kiek 
gali, dėsim ant tėvynės au
kuro dovanas.

Reikės jėgų

Bet toli gražu šį kartą at
statytai Lietuvos valstybei 
beužteks vien materialės pa
šalpos, jai reikės daug mo
ralės ir intelektualės pagal
bos, kurios bus tikimasi dau
giausiai gauti iš Amerikos. 
Kodėl taip, visiems mums 
suprantama ir žinoma. Bol
ševikai žudo, kalina, ar sku
biai ir slaptai veža į tolimus, 
nežinomus kraštus inteligen
tus, kuriuos Lietuva spėjo 
paruošti per savo 22 metų 
gyvavimą; palieka krašte 
vien lietuvius išsigimėlius, 
bet ir tuos tikriausiai “lik
viduos”, jeigu nenorės likti 
bolševizmo gaivalo aklais į- 
rankiais. Bolševizmui nuslin
kus nuo Lietuvos padangės 
į šalį, ar jam visai žlugus,

mūsų tėvynė bus baisiai nu- 
teriota, moraliai nuvargin
ta, be intelektualių pajėgų. 
Ir, štai, kentančiai ir pagal
bos šaukiančiai tėvynei mes, 
Amerikos lietuviai, privalom 
skubotai ruošti inteligentų, 
kurie padėtų Lietuvai atsi
statydinti, susitvarkyti; mes 
visi privalom, kas tik išgali, 
leisti savo sūnus ir dukras 
į mokslą ir tai į lietuvių mo
kyklas, kad jie, tenai įgavę 
mokslo ir tėvynės meilės, 
panorėtų ir sugebėtų dar
buotis, kuomet tėvynė juos, 
pašauks į darbą, į garbingą' 
ir svarbų Lietuvos atstaty
mo darbą.

Amerikiečių pagalba

Amerikos lietuviams gel 
bėti savo tėvynę — ta idėja 
nėra tai vien svajonė, ar ge
ri norai, bet faktas, kurį 
privalom įvykdyti; mes sto
vim akivaizdoj mums priva
lomos ir šventos paregos 
Visų srovių lietuviai turi 
krypti į vieną galingą ir 
šventą tėvynės gelbėjimo 
srovę. Pamirškim asmeniš
kas, ar grupines ambicijas. 
Skaudžioj valandoj, kuri 
mus ištiko, supraskim, jog 
esam žmonės, be to, lietu
viai, tarp savęs artimi, kits 
kitam brangūs. Jeigu savo 
ir artimųjų kančiose artimo 
meilės spindulių nepraleistu- 
mėm iki mūsų sielos dugno, 
tai bent tėvynės su jos sie
la ir kūnu meilė tesiyaudma 
mus ir sužadina šventus 
jausmus. Dievo ir tėvynės 
meilės vardan, lietuvės, lie
tuviai, į vieningą darbą!

Mūsų mokyklos

Norint duoti varnams 
mokslą, neužtenka jiems 
baigti pradžios mokyklą, bet 
reikia tęsti mokslą “High 
School”, vėliau kolegijoj, ar 
universitete įsigyti paring
tos sau specialybės.

Kadangi daugelyje lietu
vių parapijų įsteigta pra
džios mokyklos, tai lietuviai 
privalo savo vaikelius leisti

UFE’S BYVTAYS

į tas mokyklas, bet ne kitas 
kokias. Mes turim berniu
kams Marianapolyje High 
School ir Kolegiją, kuri kas 
metai išleidžia lietuvių in
teligentų būrelį; jie žymiai 
prisideda prie kultūrinio dar 
bo lietuvių tarpe- Lietuviai 
jaunuoliai, į tą kolegiją vi
si, kurie tik turi galimybės 
ją pasiekti. Bet, kad patek
ti į bet kokią aukštąją mo
kyklą, reikia pirmiau baigti 
High School. Tokių mokyk
lų mergaitėms mes turim 
Chicagoj, Pittsburghe r 
Juozapo Marijos Viloj New- 
town, Pa. šį kartą mes kreip 
sim savo dėmesį į pastarąją 
mokyklą.

Ji skiriama rytinių val
stybių lietuvaitėms, nors pri
imama iš visur ir vedama vi
siems mums žinomų seserų 
kazimieriečių. Kad čia gau
nama geresnis auklėjimas, 
negu viešosiose mokyklose 
ir kad toj vietoj auklėjimui 
daug geresnės apystovos, a- 
bejoti netenka. Be to, svar
bu tas, kad toj mokykloj be 
valdiškos programos išėjimo 
ir valdiško diplomo gavimo 
auklėtinės pagilina lietuvių 
kalbos žinojimą. Čia mer
gaičių sielose skiepijama kil
nios idėjos, ugdoma Lietu
vos meilė ir pasiaukojimo 
dvasia. Tat, mergaitės, į Juo
zapo Marijos gražiąją Vilą, 
brangiąją mokyklą! Tėve 
liai, siųskit tenai savo duk
reles, jeigu, noritJbirejdr iš jų 
paguodos ir prisidėti prie 
Lietuvos gelbėjimo.

Baigusios aukštesnius 
mokslus idėjos mergaitės, be 
abejo, tėvynės bus kviečia
mos į jos kraštą dirbti, pa
sišvęsti. Jos savo karšta Die
vo ir tėvynės meile daug nu
veiks, kaip daug nuveikė 
Lietuvos moterys ilgus me
tus saugodamos savo bakū

žėse Dievo ir Lietuvoti mei* 
lės ugnelę.

Birželio 8 d. piknikas 
Newtown, Pa.

Gyvenimo ir mokslo sąly
gos Viloj yra tuomi pato
gios, kad tas kainuoja, su 
lyginant, pigiai. Apie sąly
gas galima sužinoti tiesio
giniai kreipiantis į Vilos se
seris. Patariama nevėluoti 
su pareiškimais. Jeigu neat
siras gana kandidačių j mo
kyklą iš. lietuvaičių tarpo, 
teks priimti ir kitatautes, 
kurių netrūksta. Iki šiol lie
tuviai tinkamai įvertino se
serų kazimieriečių Oarnuotę 
ir mokyklos svarbą, ruošia
muose kasmet Juozapo Ma
rijos Viloj piknikuose skait
lingai dalyvavo. Vila lyg bū
tų tapusi lietuvių dvaru lū
kiu). Tiek vasarą, tiek rude 
nį tenai atvykę ramiai, jau 
kiai ir linksmai praleidžia 
pusdienį iki sutemai. Jiems 
pažįstami Vilos laukai, miš
keliai ir visi kampeliai, jiems 
platusis sodas su pavesiu 
lyg savas, nes ten pasirenka 
sau tinkamą vietą. Tikima
si, kad ir Šiais metais at
vyks lietuviai su savo Šei
momis maloniai praleisti po

ilsio valandas, pasimatyti su 
iš visų pusių atvykusių gi 
minių, pažįstamų į Vilos 
pikniką, kuris įvyks birže
lio 8 d.

Lietuvės, lietuviai, laukia
me jūsų atvykstant. Tarp 
mūsų vienybei sudrūtinti, 
padėti į mokslus eiti musų 
mergaitėms, tuomi gi gelbė
ti Lietuvai. Į Vilą birželio 8 
dieną!

Kun. Pr. Vasiliauskas

Iš viengenčiu tarpo. 
Nauja moterų draugija

Philadelphia, Pa. — Pas 
taruoju laiku čia vienas as
muo gavo laišką nuo Onos 
Čeledinienės, kuriame, tarp 
kitko taip rašpma:

“Kuomet susieisime — aš 
pranešiu jums apie mūsų su
sitvėrusią draugiją Čia gi
musių lietuvių moterų veik
ti visais galimais būdais su
pažindinimui kitataučių Su 
mūsų kalbos gražiomis ypa
tybėmis. Bandysime išleisti 
net vieną numerį ir Lithua 
nian IssUe of the Interuatio- 
nality Netvs. Kas mėnuo ki
ta tauta rūpinas išleidimu 
to buletino. Gi lietuvių tar
pe dar niekuomet nėra buvę 
jokio veikimo tarpe šių 24 
tautų iki tol, kai mūs Mo
terų draugija susitvėrė ko
vo 26 d. 1941 m. Gi kas mė
nuo yra ką nors tarptauti 
nio veikiama p tad ir mes 
bandysime vykdinti ką nors 
kilnesnio”.

Toji Moterų Draugija yra 
ne kas kitas, kaip tiktai lie
tuviškas skyrius vietinio 
Tarptautinio Instituto — In
ternational Institute, Huno 
globoje lietuvybės naudai ir 
mūsų viengentės — veikėjos 
trokšta darbuotis.

Geriausios kloties!

Vestuvės žavėjančios* 
Dauparaitės

Viena jurgiečių sodaliečių 
Estella Dauparaitė su jau

nuoliu Edwinu VVojnaru 24 
d. gegužės Šv. Jurgio baž
nyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą. Sutuoktuvės bu 
vo labai gražios ir iškilmin
gos su šv. Mišiomis, kurias 
laikė kun. J. Bagdonas. Po 
šliūbo vestuvių puota ir šo
kiai įvyko lietuvių svetainė
je prie Frankford ir Melrose 
gatvių.

Pagerbtuvės 
kazimieriečių vikarų

Gegužės 28 d. Šv. Kazimie
ro parap. svetainėje buvo 
prisirinkę daug žmonių, kad 
pagerbus kunigus-vikarus: 
dr. V. Martusevičių ir btasį 
Railą. Vakaro programa bu
vo labai graži, o vakarienė 
irgi skani. Dainos, deklama
cijos, linkėjimo kalbelės, ku
rių ypač graži buvo adv. M. 
Šliko, smuiku griežimas, ar
tistiškas šokis, jaunutės Lo- 
rettos Kavaliauskaitės ir ki-

n iu k vnn i n
1945 VVest 35"' Street

Al»V IM F.» f lIOl »<;k M’liy

I r <1 I . » l’W. » ■»

IHOS E I . %FAV KT1 E >13

Glasses •* Akiniai

Aslhma Kuciis
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UftRSi

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

MjP tfcokieT.Med-ftaoHe AettooKCuki
- level tea-«■■■? 
a cud of

Vae dnly one (eoel tea- 
•poonful to a cup of 
llfted rtdur for tttost teclpes.

Minimi; of pniiNHC wit 9FFH 
USED RY OUR GOVERNMFNt

PLATINKITE "DBAUG4”

ti dalykėliai visus susirin
kusius kuo smagiausiai nu
teikė. Programos vedėju bu
vo prof. Alfredas Sermas, o 
svetainėje užvaizdu, viengen 
tis Simas Mažeika. Beje, jo 
mažytė dukrelė Teresėlė pui
kiai padeklamavo ‘Kunigas’ 

Svečiais vakaro buvo ne 
tik kazlmieriečiai, bet ir iš 
kitų parapijų. Buvo ir kun. 
J. Čepukaitis su savo pagel- 
bininku ir kun. J. Bagdonas 
ir kunigų iš kitų miestų, taip 
pat. teko matyti ir Jurgį

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

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

Dykai didelis katalogas 
Jevvlery, Elektriniai 
šaldytuvai. Namams 

Baldai

JOS. F. SUDRIK
Furniture House

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

•
Atsiminkite — krautuvė 

su mėlynu frontu

Radrlko ftadto Programo*:
WCFL — 100 K. — Sekmadie

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

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

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vien* por* aklu vta*m gy- 
vealtoul. SkucekH J*4 leipdami 
Mekaamlnnotl Jaa modsrnlAklaual* 
metodą, kurte rdailtmo mokai**

pririnkime akiniu, kurie padalina 
viso aklu ItompfuK.

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

ofToMkmufrtAi
1801 Bo. Ashlafld Avenue 

Kampas ll-tos
Telefoną* CANAL OMU — Ohtraee 

OFISO TAIdtNOOS 
MaMIdU •-.00 A. ni. (kl S.10 p. m. 

T red tr Beiti t:0O a. ce. Iki 
4:60 ». m.

Pranckūną su dukterim Emi
le Pranckūnaite; nors jie da
bar labai toli gyvena nuo 
Šv. Kazimiero bažnyčios.

Reporterir

“Draugas” kasdien deda 
įdomių pasiskaitymų ir įvai
rių aprašymų. Tavo kaimy
nas gal dar to nežino. Pa
pasakok jam ir patark jam 
užsiprenumeruoti “Draugą”.

PLATINKITE IR REMKITE 
KATALIKIŠKĄ StAtJDĄ.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 9968 So. Talman Are.
Rea. Tri. GROvekUl 0617 
Office teL HEMIock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
0FI8O VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namu Ui. PROspeet 1980
TeL YARda 8981.
Res.: KENwood 5107

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tet OANal 6188

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257

Res. teL: FROspect 6659

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

Resideneija: 6600 So. Arteeian Are, 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 3 popiet

8 iki 8 VaL vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P. ATKOČIŪNAS
-pr A lOTTST A S

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
. J-4 ir-. 6:30-8:30 vakare.

TeL YARda Sl4rf
VALANDOS: Nno 11 iki 12, 

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

DR, F, G. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

OfUe UL OAVal sus
OfiM Valu 8—4 ir 7—9 
freMAertaU MtfU UnUHfc 
Bea Itti 8H8

Ttt. TAU* 8848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So, Ashland Avenue
arU 47tk Street

vai.: nuo 9 vel. ryto iki 8 vai. vai, 
______Seredoj pagal entartį,

Telefofoa*: UFMInck 5SJ9

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6781 8o. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki J! Vak. 7 Iki t 

Nedėltomte pagal autartį

Telefonai OANal 7329

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rei. MĮejoniM SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S, R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. I5tos gat lr 49th CL
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak

Tel. CANaI 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 640 — 8*9 vakare
ir pegal entartį._________

Ofiao TeL: Reeid. TeL:
VIRginia 1886 PROepect 1864

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 96th Street 
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien ene 2:00 iki 8:00 vaL 
Trefiiod.. JLAekmed.. tik,susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
nsmvrflTsa

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 9650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
TeL YABda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
_________ Šeštadieniais,

' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Ąve.

(2-tros labos,
TeL MIDvay 2880 Ohieago, HL

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vsl. ryto, nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nno 10 iki 12 vsl. ryto.

Res,
ir pagal sutartį.

. 1825 So. 50th Avenue
Tel. Cicere 1484

DR, A. JENKINS
(Liet utie)

GYDYTOJAS IR OHIRUROA8 
2500 VVest 63rd Street 

OttSO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare

pagal sutartį.
Ofiee NMened FROspect 8784

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

Tet YARda 0994 
Res. teL PLAaa 3200 

VALANDOS
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-9 t. vak. 
Nekėliomis, nną 10 iki Ų vai, di.cną

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

Gsn. Bkoragskb
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Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas 
Faktų Šviesoje

Biurokratizmas
komisariatuose

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” įsidėjo vedamąjį strips- 
nį, kuriame sako, kad šiais 
metais bolševikai “numato 
didžiulius statybos darbus 
Vilniuje, Kaune ir kitose 
mūsų respublikos vietose”. 
Pasak laikraščio, statyba tu
rinti vykti “bolševikiškais 
tempais”.

Tačiau čia pat laikraštis 
pateikia kelias dešimtis pa
vyzdžių, kaip tie “bolševi
kiški tempai” atrodo gyve
nime. Laikraštis rašo, kad 
statybos reikalas “iki šiol 
tebestovi beveik visiškai vie
toje ir net sunku numatyti, 
kada jis tinkamai prasidės”. 
Oficiozas priskaito daug sar
tininkų. “Žiemos snaudulio 
ir biurokratizmo kandis te- 
besiveisia komisariatuose, 
trestuose ir vykdomuose ko
mitetuose”. Trestai nesuge
bą net tiek susitvdrkyti, kad 
darbininkams būtų atlygin
ta už atliktus darbus. Suin
teresuotos įstaigos turinčios 
eiti į komunalinio ūkio ko
misariatą ‘ ir pačios versti 
po svetimos įstaigos popie
rius, kol susiranda reikiamą 
bylą. Pasak laikraščio, “sta
tybų reikalu apsileidimą ro
do švietmo, sveikatos apsau
gos, pieno ir mėsos, komu
nalinio ūkio, žemės ūkio ko
misariatai, Kauno ir kelių 
kitų miestų vykdomieji ko
mitetai, o taip pat ir kai ku
rie trestai”. Statyboms ne- 
paruošiami planai, todėl lai
ku nebūsią pagaminti lan
gai, durys ir kita. Taip ir 
bankai nesugebą susitvarky
ti ir neišmoką reikalingų pi
nigų. Laikraštis baigia, kad 
“tokių fokusų toliau netu
rėtų būti”.

Šią “bolševikinių tempų” 
ir “fokusų” statybą dar pa
pildo okupuotosios Lietuvos

statytos vykdytojai — ‘drau 
gai’ Levą Zimanas, Jankei 
Terespolski, Movša Elin ir 
kiti, įdėję oficioze “Tarybų 
Lietuva” straipsnius apie 
atskiras statybų sritis. Gir
di, statybos vykdomos “cha- 
otiškai-šturmu”. Pateikiami 
pavyzdžiai dar kartą paro
do, koks nesusitvarkymas 
ir supuvimas įsigalėjo bol
ševikinėje Lietuvoje.

Vargas ūkininkams
“Tarybų Lietuva” apraši

nėja, su kokiais sunkūmars 
susiduria okupantai, prie
varta atiminėdami iš ūkinin
kų grūdus. Be abejojimo, ap
rašinėjime nestinga bolševi
kinės demagogijos apie “ū- 
kininkų džiaugsmą”, kai at
važiuoja okupantai ir atima 
grūdus, bet toliau vis dėlto 
rašoma taip: “Kai kurie 
stambūs žemvaldžiai, dau
giausia buv. dvarininkai, 
mėgina išsisukinėti, aiškina
si neturį grūdų ir panašiai. 
Jeigu kurie grūdus anksčiau 
pardavė, sušėrė gyvumams 
ar pan., tai dabar privalo 
reikiamus kiekius nupirkti, 
nes už parduotus ar sušer
tus grūdus yra anksčiau pa
ėmę pinigus. Daugelis stam
bių žemvaldžių, nenorėdami 
parduoti grūdus už vyriau
sybės nustatytas tvirtas kai
nas, visiškai nepardavė grū
dų ir šiandien daug kur drėg 
nuošė rūsiuose ir duobėse 
randami dideli kiekiai supu
vusių bei suplėkusių rugių”. 
Tai esąs paprastas išsisuki
nėjimas, bet “buožės” ncru- 
rį užmiršti, kad su “sabo- 
tažninkais ceremonijų neda
roma”. Tenka pastebėti, kac 
grūdai atimami iš visų tų 
ūkininkų, kurie bolševikams 
įsibrovus į Lietuvą turėjo 
daugiau kaip 30 hektarus 
žemės. Visi šie Lietuvos ūki
ninkai dabar paversti “sa- 
totažninkais”.

Kolchozinė baudžiava Lietuvoj 
jau sutvarkyta

Produktų normos Maskvai. - Visa
Lietuva suskirstyta į rajonus, - smė
lynai ar balos - nedaro skirtumo. - 
Bulvės Maskvai pirmo kasimo. - 
Mėsa, pienas - pirmos rūšies.

Nieks nepabėgs nuo per 23 metus burliokų išdirbtos 
baudžiavos sistemos.

Okupacinė maskolių val
džia ėmėsi dar vieno žygio 
Lietuvos ūkininkams suva
ryti į kolchozų baudžiavą. 
Būtent, bolševikų partijos 
sekretoriaus A. Sniečkaus 
ir komisarų tarybos pirmi
ninko M. Gedvilo parašais 
išleisti įsakymai, pagal ku
riuos ūkininkai

privalomai turi atiduoti 
okupacinei valdžiai nusta
tytus javų, bulvių, pieno, 
sviesto, mėsos ir vilnų 
kiekius.
Kiekiai yra nustatyti ne

priklausomai nuo to, ar ūki
ninkas minėtus produktus 
gamina, ar ne. Pagrindu 
paimtas grynai mechaninis 
mąstąs, būtent,

kiek ūkininkas turi žemės. 
Jeigu, pav., ūkininkas kurių 
javų negamina ar gyvulių 
neaugina, tai

vis vien jis turi nustatyti 
kiekį okupacinei valdžiai 
atiduoti. Tad daugelis ūki 
ninku bus priversti patys 
produktus pirkti ir ati 
duoti okupantams!
Nuo kiekvieno turimos

žemės hektaro ūkininkai tu
rės atiduoti tokius javų 
kiekius:

Visa Lietuva suskirstyta 
į keturis rajonus. Prie pir
mo rajono priskaityti šios 
apskritys: Švenčionių, Vil
niaus, Švenčionėlių, Utenos, 
Zarasų, Seinų Ir Trakų. 
Prie antro rajono: Ukmer
gės, Telšių, Mažeikių ir 
Alytaus. Prie trečio rajono: 
Tauragės, Rokiškio, Kretin
gos ir Raseinių. Pagaliau, 
ketvirtą rajoną sudaro: Vil
kaviškio, šakių, Marijampo
lės, Panevėžio, Biržų, Šiau
lių, Kėdainių ir Kauno ap
skritys. Pirmam rajone gy
venantieji ūkininkai, turį 
inuo 25 iki 30 hektarų že
mės, turės okupantams ati
duoti 220 kilogramų javų 
nuo vieno hektaro, antro 
rajono tokio pat dydžio ūki
ninkai — 250 kig., trečio ra
jono — 270 kig. ir ketvirto 
rajono — 290 kig. Ūkinin
kai, turį mažiau žemės, gaus 
atiduoti mažesnių grūdų kie 
kius. Taip, pav., iki 5 hek
tarų žemės turį ūkininkai 
gaus atiduoti nuo 40 iki 50 
kig. nuo hektaro. Bet rei
kia prisiminti, kad kiekiai 
nustatyti, visai neatsižiū
rint, kiek kiekvienas ūkinin
kas turi dirbamos žemės.

Ar smėlynai, ar balos, ar 
krūmai, — visvien reik’a 
grūdų duoti nuo kiekvie
no turimo hektaro!

Bet įdomiausia, kad tie 
ūkininkai, kurie sutinka ei
ti į kolchozų baudžiavą, tu
ri okupantams atiduoti net 
mažiau, negu ūkininkai, tu
rintieji 5 ha. žemės. Tad šio 
įsakymo tikslas yra aiškus:

ūkininkai, . nepajėgdami 
atlikti visų okupantų nu
statytų prievolių, “laisvu 
noru” galės dėtis į kol
chozus, norėdami atsipirk 
ti nuo apiplėšimo.

Tiesa, už atiduodamus 
grūdus nustatytos kainos, 
bet jos yra žymiai mažes
nės, negu kooperatyvų mo
kamos. Tokiu būdu ypač 
stambesnieji ūkininkai, pri
versti atiduoti didžiausius 
kiekius, nebegalės savo 
ūkiuose išsilaikyti. To oku
pantai tesiekia: jiems svar
bu I •

kuo skubiausiai likviduo
ti ūkininkus ir priversti 
juos eiti į kolchozus.
Javų atidavimo prievolė

nustatyta nuo 1941 m. der
liaus. Bet ūkininkai, kurie 
bolševikų okupacijos metu 
turėjo daugiau kaip 25 hek
tarus, turi javus atiduoti ir 
už pereitų metų derlių. Tad 
šie ūkininkai jau artimiau
siu laiku bus išvaryti su 
terbomis iš savo ūkių!

Bulvių atidavimo prievo
lei Lietuvos teritorija su
skirstyta į tris rajonus. 
Stambesnieji ūkininkai tu
rės nuo hektaro atiduoti iki 
230 kig. nuo kiekvieno že
mės hektaro, smulkieji — 
iki 60 kig. nuo hektaro. Ši 
prievolė irgi nustatyta, ne
atsižvelgiant, ar ūkininkas 
bulvių tiek sodina ar ne. 
Imamas bendras žemės 
sklypo plotas ir nuo hekta
ro paskirta, kiek bulvių oku

pantams reikia atiduoti. Ati 
duodamos bulvės

turi būti geriausios rū
šies ir pirmo kasimo, kad 
maskolių okupantai netu
rėtų stipti iš bado.

Mat, visos priverstinai 
atimamos bulvės, lygiai 
kaip ir javai bei mėsa, bus 
atiduodami raudonosios ar
mijos mongolams ir masko
liams, kurių prigrūsta Lie
tuvoje !

Pienui ir sviestui nusta
tytos normos, paskirsčius 
Lietuvos teritoriją į tris ra
jonus. Pienas ir sviestas tu
ri būti okupantams atiduo
tas taip pat nepriklausomai 
nuo to, kiek ūkininkas kar
vių laiko. Čia irgi paimtas 
mechaninis mąstąs, būtent, 
turimos žemės sklypas hek
tarais. Stambieji ūkininkai 
turės

nuo vieno hektaro atiduo
ti maskoliams iki 80 lite- 
rių pieno, o smulkieji — 
iki 45 literių.

Įdomu pastebėti, kad kol
chozai pieno ir sviesto oku
pantams iš viso neturi pri
statinėti, nes maskoliai ži
no, kad jų pagrindais griau 
narni ūkiai vis vien nebetu
ri nei pieno, nei sviesto! Už 
privalomai atimamo pieno 
litezį mokama tiktai po 20 
kapeikų, tuo tarpu kai ko
operatyvuose pienas kainuo 
ja beveik penkis kartus 
brangiau. Už sviesto kilo
gramą mokama tiktai po 3 
rubl. 40 kapeikų, o šiaip 
sviestas kainuoja iki 18 
rublių kilogramas.

Mėsos valstybei pristatyti 
nustatyta vienodi kiekiai 
visai Lietuvos teritorijai. 
Ūkininkai tarp 25 ir 30 hek
tarų, turi pristatyti

nuo kiekvieno žemės hek
taro po 300 kig. gyvo mė
sos svorio. Turintieji ma
žiau žemės pristato ati 
tinkamai mažiau, bet ir 
ūkininkas iki 5 hektarų 
pristato po 30 kig. nuo 
kiekvieno hektaro.

Tačiau kolchozai mėsos 
privalomai nepristato.

Vilnos ūkininkai turi ati
duoti valstybei nuo 240 iki 
900 gramų nuo kiekvieno 
hektaro.

Dar reikšmingas nuosta
tas. Į kiekvieną okupuoto
sios Lietuvos apskritį Mask

vos valdžia paskiria po sa
vo įgaliotinį, kuris prižiū
ri, kad ūkininkai stropiai 
vykdytų okupantų paskir* 
tas prievoles. Už neprista
tymą grasinama ne tik iš
ieškojimu prievarta, bet ir 
teismo atsakomybe.

Taip atrodo trumpai su
traukti okupantų išleisti 
nuostatai. Jų tikslas yra 
aiškus. Kaip Lietuvos dar
bininkai yra paversti oku
pantų vergais, kurie už že
miausią atlyginimą turi kuo 
daugiausia gaminti, taip 
Lietuvos ūkininkai paver
čiami baudžiauninkais, ku
rie pirmon eilėn turi gamin
ti okupantams išlaikyti. Juk 
pusės milijono okupacinę 
kariuomenę turi išlaikyti ne 
kas kitas, kaip Lietuvos 
ūkininkas! Tokiu būdu iš 
ūkininko prievarta atimami 
dideli produktų kiekiai, ku
riais maitinsis mongoliški— 
maskoliški okupantai. Už 
atimamus produktus nusta
tyti atlyginimai, kurie nesu
daro nei trečdalio normali
nės jų kainos. Negana to, 
kad ūkininkai bus apiplėšia
mi. Šalia to sudaromos to
kios sąlygos, kad ūkininkai 
nepajėgs prievolių atlikti ir 
bus verčiami “laisva valia” 
dėtis į tiesioginę kolchozų 
baudžiavą!

Tačiau yra daug davinių 
manyti, kad azijatų šaran- 
čiai nebesuskubs galutinai 
Lietuvos gyventojų apėsti 
ir bus iš okupuotosios Lie
tuvos išvyti.
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' CRAYŪN .

Why tol.ral. that irritat

lng gray that to disturbs 

the color harmony of 

your hair f Touch it away 

safely with this n<w Clai

rol Bruth Crayon. lt per-
mits coloring from the roat out wlthout dripping or smudg- 
Ing, and it the perfect antwer to in-between tintings or 
thote dittracting first gray hairt. h a tmart “carry-every- 
where" cate that opent in a |HTy ready for ute. $1 .. • 
Refillt 50c ... in 12 natural-looking thadet.

^Itčhinė BtrRtutF
JhuFttfUftf
-(rMiirrBnk

Foręuiclc relief from itching of eczema, pimple% 
athlete's foot. scabies, rashes and other ex- 
temally caused skiri trouble,. ūse world-famous 
cooling, antiaeptic, liquid D. D. D. Prescription 
Greaseless. stainless. Soothes irritation and 
quicltly stopa intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it. or your money back. Ask your 
druggist today for D. O. D. FRUCIUPTION.

Murina soothes, cleanses and refreshea 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, windj, mories^ 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

f - - ' " ~ ............... %
D A C1/ I C Pkktl. Ilgametis Išmokėjimo Planas. 
r/tul\wLwJ — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

TAI IDYI/ITC mū,ų i8ta,&°Je' JŪ®U indeliai rOpes-I MUl I M I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriandžiant Nei 
Vieno Klljento 1

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

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

3236 So. Halsted St. Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

■ ...

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?Į
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijd

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

1. Sutaupysite 40% kuro;Apsaugo gyventojų sveikatą;! Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo z 
gaisrų;Greitai ir lengvai įtaisoma.! 

^4psfcatčiorttn£M Dykail

noNH« DOCK W0pL
CoaKBOAOD
Fitaous btsAATtno Bomm

3orrWbo»-30iM m GmcFi

Mato MfeoMSiM rai GumcFi

hutu Bmbm m Latom

Hiayy BuiLsmeMmatAie* 
Maso* • v. Concarrt. Etc.

2.
3.
4.
5.

6.

Parūpiname F.H.A. Paskolinimo, 
ar išmokėjimas.

Mes taip pat parduodcųne visokiausių stogų ir šienui 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 60511
Warehouse: 9401 So. Stony Island Ave, tos.

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS

Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 
Papildytas Spaudimas!

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

šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių 
knygų Amerikos lietuviams.

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

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

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

Tel. CANAL 8010

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’*
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Daugeriopai topadaugSJa Jūaų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodleca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Krašto gynimo klausimas
Vyriausybės planui stiprinti krašto saugumą prieši

nasi tik komunistų ir nacių agentai arha, taip vadina
moji penktoji kolona, dirbanti su Maskvos ir Berlyno 
instrukcijomis, kad, atėjus patogiam laikui, sprogdinti 
Jungtines Amerikos Valstybes iš vidaus.

Tačiau yra gana stipri nekomunistų ir nenacių sro
vė, kuri smarkiai darbuojasi, kad sulaikyti Ameriką 
nuo įsivėlimo į karą kituose kontinentuose.

Tos srovės vadų nusistatymas yra — stiprinti kraš
to gynimo jėgas, bet tas jėgas ir naudoti tik apsigyni
mui. Sustiprinta kariuomenė ir laivynas tik tada pa
naudoti, jei kuri nors svetima valstybė ginkluota jėga 
užpuls Jungtines Valstybes. Jie nurodinėja, kad siunti
mas Amerikos kariuomenės į kitus kraštus būtų pri- 
skaitoma prie agresinių aktų, kurie yra smerktini ir 
kurie pasaulio taiką ardo.

Prisirengimas gintis neturįs reikšti noro rengtis sa
votiškai tvarkyti visą pasaulį, nes tai pačiai Amerikai 
sudarytų rimtų pavojų, nes įsivėlimas į užsieninius 
konfliktus prie nieko gero nepriVeda.

Tos pačios srovės vadai stipriai pabrėžia ir tą faktą, 
kad Jungtinės Valstybės, gyvendamos taikoje su pa
sauliu, turi gerai apsiginkluoti ir prisirengti, bet iš
imtinai tik tam, kad ir toliau gyventi taikoje.

Vadinamieji izoliacionistai tvirtina, kad Amerikos 
tiesioginis įsivėlimas į karą iššauktų diktatūros pavo
jus ir šiam kraštui. Esą būtų suardyta demokratinė 
santvarka, suvaržyta ekonominio, socialinio ir religi
nio gyvenimo laisvė, žodžiu ir čia būtų įvesta tokia 
žmonių regimentacija, kokia dabar yra Sovietų Rusi
joj ir Vokietijoj.

Suprantama, kad laisvę mylintieji Amerikos žmonės 
tokių “dovanų” nenori. Nenori jų nė dabartinė krašto 
vyriausybė su prez. Rooseveltu priešakyje, kuriai da
romi primetimai, kad, girdi, ji vedanti kraštą prie ka
ro, prie diktatūros ir prie visokių kitokių nelaimių. To
ji vyriausybė kaip tik, kaip paaiškėjo iš paskutiniosios 
p. Roosevelto kalbos, iš visų jėgų rengiasi, kad apsau
goti Jungtines Amerikos Valstybes ir visą šį kontinen
tą nuo galimos priešo invazijos, nuo pavojų suardyti 
demokratinę krašto santvarką ir užtikrinti žmonėms 
taiką, gerovę ir laisvę.

Charles Hughes
šiomis dienomis vyriausias Jungtinių Amerikos Val

stybių vyriausiojo teismo teisėjas Charles Evans Hughes 
įteikė Prez. Rooseveltui savo rezignaciją, kuri buvo 
priimta.

Atsistatydinimo priežastis — nesveikata ir senatvė.
Prezidentas, priimdamas p. Hughes atsistatydinimą, 

išreiškė apgailestavimą, kad jisai pasitraukia iš tos 
vietos, kurioj buvo tiesiog nepamainomas. Panašiai jau
čia ir visa visuomenė, kurioj jisai yra labai gerbiamas 
ir turi pilniausią pasitikėjimą.

Charles Hughes yra žymus šio krašto politikas ir 
juristas. Jisai savo laiku buvo New Yorko valstybės 
gubernatorius, valstybių užsienių reikalų sekretorius 
ir 1916 m. kandidatas į Jungtinių Valstybių preziden
tus. Jisai kandidatavo prieš prezidentą W. Wilsoną, ku
ris laimėjo labai maža balsų dauguma.

* • . .

Diktatorių pasitarimas
Hitleris su Mussoliniu ir vėl tarėsi. Apie ką jie ta

rėsi, nieks (ikrai negali pasakyti. Vienas dalykas aiš
ku, kad tą jų pasitarimą iššaukė Prezidento Roosevelto 
kalba, specialiai taikyta diktatoriams.

Po tų dviejų diktatorių susitikimų Europa susilauk
davo naujų įvykių. Galime būti tikri, kad ir dabar Eu
ropa gyvena naujų įvykių išvakarėse. Jaučiama, kad 
diktatoriai savo imperialistinius žygius dar labiau pa
skubins, nes laiko užtęsimas aiškiai kalba prieš juos. 
Juo ilgiau karas tęsis, juo geriau prisiruoš Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir didesnę pagalbą galės duoti An
glijai, juo mažiau bus progos diktatoriams laimėti ka
rą. Todėl jie ir skubinais.

Pasmerkė komunistus
Labai daug piliečių yra pasitenkinusių paskutiniąja 

Prezidento Roosevelto kalba ir dėl to, kad jisai šį kartą 
atvirai pasmerkė ateistinį komunizmą. Tokio pasmer
kimo seniau buvo laukta. Juk, jei esama šio krašto de
mokratiškosios santvarkos priešininkų, tai didžiausiais 
priešininkais yra komunistai, kurie ir patys knisa šio 
krašto pamatus ir kitus prie to griovimo darbo kursto. 
Be to, komunistai šiandien yra didžiausi ir artimiausi 
Vokietijos nacių talkininkai. Jau nekartą buvo viešai 
iškelta, kad nacių penktosios kolonos Amerikoj vyriau
siais bendradarbiais yra komunistai.

Tuo būdu iš seniau jau buvo laukta Prezidento žodžio 
apie komunistus.

Gavo per antausį
N-nos daro tokią pastabą:

“Po to, kai Stalinas pakėlė save į liaudies komisa
rų tarybos pirmininkus (premjerus), jisai padarė du 
negarbingu žygiu: atėmė pripažinimą trijų Hitlerio 
užkariautų šalių valdžioms — Norvegijos, Belgijos ir 
Jugoslavijos, ir pripažino Irako sukilėlių pro-hitle- 
rišką valdžią. Šitą valdžią Stalinas ne tiktai pripa
žino, bet ir pasirašė su ja prekybos sutartį, kuomet 
ji vedė karą prieš Angliją.

“Tačiau ta Anglijos priešų valdžia jau kapitulia-1
vo, ir jus vadas — Rašid Ali ei Gailani — pabėgo iš 
Irako. Sako, kad jisai išdūmė į Iraną (Persiją).

“Moralinė Stalino parama, vadinasi, tarti Hitlerio 
tarnui nepadėjo. O pats sovietų “voždius” gavo juo
dą akį.

“Jeigu ne jisai, o kas kitas, stovėtų sovietų val
džios pryšakyje, tai dabar reikėtų statyti kaltininką 
“prie sienos”.

Dėl ALT pareiškimo
Gegužės 15 d. Chicagoje įvyko Amerikos Lietuvių 

Tarybos suvažiavimas, kuriame priimta du svarbūs pa
reiškimai, dėl kurių V. M. Klausutis “V-bėje” taip rašo:

“Neabejoju, kad ALT narių pareiškimas taps visų
Amerikos lietuvių tautinės vienybės pagrindu. O vie
nybėje būdami, mes būsim stiprūs, vieningai dirbda
mi, mes savo tikslo pasieksime.

“Teisėtumas, demokratija laimės. Despotai, impe
rialistai, priešaky su Stalinu, Hitleriu ir Mussoliniu, 
nepasieks savo tikslo — mažųjų tautų pavergimo. 
Rusijos, Vokietijos ir Italijos okupacija bus laikina 
tuose pavergtuose kraštuose. Jų okupacija paremta 
neteisybe, klastomis, imperializmo tikslais. Laisvę 
ir teisėtumą ginančios didelės ir mažos tautos laimės. 
Laimėsime ir mes, lietuviai, jeigu tik būsim vienin
gi, ryžtingi, pasiaukoję savo senos tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimui iš maskolių ir vokiečių nelaisvės. Tad 
stokime į Lietuvos vadavimo darbą visi, kuriems tik 
brangi mūsų tautos laisvė ir nepriklausomybė”.

Džiaugiasi vajum
“Garsas” rašo apie Lietuvių R. K. Susivienijimo A- 

merikoj vajų ir džiaugiasi, kad generaliniam organiza
toriui sekasi prirašyti naujų narių. Ypač džiaugiasi, kad

“iš visų prisirašiusių naujų narių 90 nuošimčių yra 
jaunimas, kas parodo, kad mūsų jaunimas yra susi
domėjęs lietuviška katalikiška organizacija ir supran
ta, kad jiems reikia užimti jų tėvelių vietas ir toliau 
vesti organizaciją. Tai geras pavyzdys jaunimui ki
tose kolonijose, kad jie visi susidomėtų tuo darbu 
ir visi prisirašytų prie Susivienymo”.
Ištikro, tai yra džiuginantis reiškinys, kuris parodo, 

kad mūsų jaunimas dedasi prie lietuviškųjų organiza
cijų, jei tik mokoma prie jo prieiti ir planingai yra vei
kiama.

(“Draugas”, birželio 4 d., 
1916 m.).

Vokiečiai prieš Roose vel
tų... Vokiečių laikraščiai 
skelbia, kad jų tautiečiai bū
siančiuose Suv. Valstijų pre
zidento rinkimuose nebal
suosią už Roosevelto kandi
datūrą. Esą, tai, girdi, visai 
netikęs žmogus į Suv. Val
stijų prezidentus...

Autonomija Airijai...... Iš
Londono pranešama, kad ar
timoje ateityje Airijai bus 
duota autonomija ir atski
ras seimas. Provincija Uls- 
ter, sako, būk negeidžianti 
autonomijos ir ji pasiliks po 
tiesiogine Anglijos vkldžia...

Vokietija siūlo Belgijai 
taiką.... Vokietija šiomis die
nomis pasiūlusi Belgijai tai
kos sąlygas.... Ji žada su
gražinti Belgijai užimtas že
mes, palikti Belgijai tą pa
čią karalių giminę ir pa
dengti visus karo nuosto
lius.... Belgija gi privalo pa
sirašyti po prekybos sutar
tim su Vokietija...

•
Jutlando laivynų kovoje 

žuvo 333 anglų oficieriai ••••• 
Baisioje jūros kovoje tarp 
Anglijos ir Vokietijos, apart 
kelių tūkstančių ' Anglijos 
kareivių žuvo ir 333 anglų 
oficieriai.... Jų tarpe du ad
mirolu.... Laivams skęstant 
nebuvo nei laiko, nei kaip 
gelbėtis....

•
Rusų laimėjimai prieš aus

trus... Ketvirta diena seka 
dideli mūšiai tarp rusų ir 
austrų... Rusams keliose vie
tose pasisekė austrus išmuš
ti iš pozicijų... 13,000 austrų 
paimta nelaisvėn ir daug ar- 
motų ir kulkosvaidžių... Mū
šiai nei kiek neapsistoję ir 
rusai eina pirmyn...

•
Vokietija atitraukė karo 

laivus nuo Lietuvos Kuršo 
pakraščių... Visi karo laivai 
buvo sutraukti priešais An
glijos laivyną... Pirmiau Kur 
šo pakraščiais plaukiodavo 
didžiausi vokiečių skraiduo
liai, ir torpedų naikintojų 
flotilas....

20,000 kunigų Prancūzijos 
kariuomenėje... Prancūzų 
laisvamaniai išleido įstatus, 
kurie verčia ir kunigus ka
reiviauti. Dabar Prancūzijos 
kariuomenėje yra virš 20,000 
kareivių-kunigų. Didesnė da
lis jų tarnauja sanitarais, 
bet jaunesnieji drauge su 
kitais kareiviais sėdi su šau
tuvais apkasuose...

•
Sunki mirtis chlcagiečio 

lietuvio... Tarnas Laliūnas, 
gyvenęs 3824 So. Morgan St. 
dirbo skerdyklose Nelson 
Morris and Co. Pilstė jis an
glis. Netikėtai ant jo užgriu
vo 40 tonų anglių ir Laliū
nas jomis buvo sutraišky- 
tafe....

Po Svietą
Pasidairius
Kodėl Amerike nėra lietu
viškų kumpių?

Kacapinė Vilnis (lietu
viškų \ balšavikų gazieta) 
rašo, kad Lietuvoje biznis 
dabar .eina kaip iš pypkės. 
Kai sykį paklausiau vieno 
balšaviko: jei taip yra, kaip 
jų gazieta rašo, kodėl Ame
rike dabar negalime gauti 
net lietuviškos kendės, ne
šnekant jau apie kumpį ir 
šnapsą, jis tik mikt,.... 
mikt----- 4

Dabar lietuviškais kum
piais živinasi, lietuvišką 
šnapsą užsigerdami, burlio
kai Sov. Rusijoj, — už jį 
atsakė šalę mus stovėjęs 
nepažįstamas.

Gembleris ir biznierius.
Saulė rašo:
“Jeigu, tu, žmogau loši 

einikį, arba pokerį, arba mė 
tysi kaulukus ir tave suims 
ant karšto darbo, tai duodi 
piktą pavyzdį kitiems ir esi 
pavojingu žmogum dėl ki
tų. Bet jeigu tau pasiseka 
išlošti spekulacijoj ant gel
dos ar apgauti tūkstančius 
žmonių visokioms šėroms ar 
bondais ir per tai subankru- 
tinti tūkstančius vargingų 
žmonių, kurie pasilieka uba
gais ir gal ne vienas iš rū- 
pesties paleidžia sau kulką 
į smegenis, tai tada esi ge
ru biznierium ir spekulantu, 
nes darai biznį ant didelio 
laipsnio. Juk mažos žuvytės 
tiktai dėl to randasi ant 
svieto, įdant jas lydekos ir 
kitos “didelės žuvys” nury
tų.”

Už ką Hitleris kariauja?

Laisv. Dirvoj Fricas Bu
terbrodas rašo:

Su mūs Hitleriu nutiks 
Viens ar kitas velnias: 
Arba sviestą užkariaus, 
Arba gaus į kelnes.
Na, o daugelis mislija,

kad Hitleris kariauja už 
svietą.

SPICPERVIRVIO
PASTABOS

Raudonam Pruseikai ne
patinka, kad “Draugas di
džiuojasi, jog kun. Matulai
tis grįžta Londonan, kaip 
Kristaus Kareivis.”

Gaila, Pruseika negali pa
sididžiuoti esąs nors sala- 
veišių armijos kareiviu: 
pereitu karu jis buvo sleke- 
ris, o anuosyk atsisakė va
žiuoti kaip “Stalino karei
vis” į Maskvą muštro.

Apie kareivius kalbant, 
raudona Laisvė “klerika
lams” praneša, kad draugas 
Rubinas (kuris staiga, kaip 
kumparas, sutirpo) esąs dė
dės Šamo armijoje. Būty

verta pasiklausti, už ką jis 
toje armijoje kariaus už 
dėdę Šamą, ar už dėdę Sta
liną?

Vilnis pasakoja: “Tarybų 
(kiti sako, Teroro) Lietuvo
je nesibijoma kritikos.” Tik
rai nesibijo: slaptoji polici
ja tik ir laukia, kad kas su 
kritika prasižiotų, nes tuo
jau nori tokį Stalino meda 
liu apdovanoti: kulka kak
ton.

Vilnies šėrininkai savu 
suvažiavime nusprendę, kai 
dabartinis karas EurppojC 
einąs už “dominaciją ir ko
lonijų pasidalinimą.” Tikra 
tiesa: Stalinas Pabaltiju ir 
Lenkija jau pasidalijo it 
Vilnies šėrininkai jam pa 
klanus kloja.

Prašau Nesijuokti
Daugelis vyrų niekaip ne

gali paslėpti nuo savo žmo
nos snapso kvapo. Kaip tik 
stiklelis į burną, taip žmo
na jau ir duoda peklos. Vi
siems vyrams, kuriuos žmo
nos piauna už tą kvapą, 
duoda gerą rodą Čalis Ska- 
niakvapis. Kai gerokai išsi
drožęs parėjo namo ir žmo
na jam užgriovė:

— Tu šioks, toks, šian
die vėl parėjai prisipūtęs 
viskės, Skaniakvapis greit 
atsakė.

— Noser!
— derap! Ba kad gausi, 

tai atsiminsi net kada gi
męs! Ar aš neužuodžiu! Vis 
kės smarvė iš gerklės eina, 
kaip iš peklos. t..

— Ta smarvė yra prigim
ta, atsakė Skaniakvapis. — 
Kada dar manęs ant svieto 
nebuvo, sykį mano mama 
pasigėrė, ir nuo to dabar aš 
viske smirdu...

— Viena moteriškė nu
ėjo pas gydytoją paklausti 
kokiu būdu ji gali numesti 
svorio. Daktaras jai pataria.

Poni turi valgyti daržoves 
ir vaisius.

— Labai ačiū, bet ar tu
riu tą daryti prieš valgį, ar 
po valgio.

Migdolai:
Ir mokytam girtavimas 

neina ant gero, nes iš mo
kyto pasidaro kiaulė.

Viralo virto antrą kare 
nevirrk, t Į

Kol nepaaveiksi, daktaro 
(negirk.

Šiūsai, tiktai maži kojas 
spaudžia, — o žmonės tik
tai dideli mažus spaudžia.

Daugelis žmonių iš dra 
bužių (kai gražiai pasipuo
šia) skaito save inteligen
tais.
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Vasario 26 d.
Šiandieninis biuletenis: “Draugai! Į gatves išėjo vi

sas Petrapilis! Išskyrus admiralitetą, Petropavlovskio 
tvirtovę ir žiemos rūmus, jau visas miestas mūsų ran
kose! Sudaryta iš darbininkų ir kareivių atstovų tary
ba. Buržuazija nori išgelbėti carą ir atsakingąją minis
teriją! Po velnių carą ir jo valdžią! Visą valdžią karei
vių ir darbininkų atstovams! Caras nori mus priespau
doje laikyti, bet kariuomenė prisidėjo prie mūsų!”

Vasario 28 d.
Mieste, rodosi, lyg visi neteko galvų. Visuose kam

puose sakomos prakalbos, visose salėse eina susirinki-

BALSAS IS VAISTINES
- Pirma pagalba šokėjoms ir... baliauninkams.
- Nuo ko čikagiečiai daugiausia serga. - 
Moterys, kurios savo vyrams įpila slaptus 
vaistus, kad... negirtuokliautų.
Eidamas Amerikos miestu 

kiekvienoj gatvėj aptiksi net 
po keletą “drugštorių”, vais 
tinių. Nemažas skaičius ir 
lietuvių darhuojasi jose. 

Kaip patekau į vaistinę
— Kaip jūs pasirinkote 

šitą profesiją? — klausiu 
kartą kaimynės farmaceutės 
Jadvygos Leščiauskaitės.

— Mane paskatino vienas 
svetimtautis gydytojas, kurį 
aš mokinau lietuvių kalbos.

mai, mitingai, posėdžiai. Visi viską tik žada, visi tik Ji® man sako — pradėk mo- 
džaugiasi. Visai lygiai taip, kaip per Velykas. Visi tik 
kalba apie spaudos laisvę, lygybę ir broliškumą. Žmo
nės, susitikę gatvėse, sveikina vieni kitus. Mūsų šeimai 
žinią apie revoliuciją atnešiau aš pati pirmoji. Aš pati 
persiėmiau ta džiaugsminga nuotaika. Nubėgau į valgo
mąjį ir kad sušuksiu visa gerkle:

— Revoliucija! Karas baigtas! Zdrastvuite, tova-
rišči!

y \

Aš maniau, kad visi iš džiaugsmo net pašoks. Ta 
čiau tėvų, docento ir pulkininko Orlovo, kuris kaip tik 
buvo tuo metu užsukęs į mus, veidai, tai išgirdus, ištį
so. Tėtis nusiėmė savo akinius — tai visuomet reikšda
vo, kad jis yra labai susijaudinęs, — ir, pažvelgęs į ma
ne savo didelėmis, trumparegėmis akimis, tarė:

— Na, o tu, ir ko gi tu dėl to džiaugiesi?
Aš pasidariau kaip nesava ir iš sumišimo bei nu

stebimo nežinojau nė ko benusitvertT Revoliuciją aš 
vaizdavausi kaip tikrą laisvės nešėją, išvaduotoją iš 
priespaudos žmonių, kurie, apkaustyti kandalais, Sibiro 
traktu buvo varomi į ištrėmimą; revoliucija man reiš
kė pabaigą karo, ligoninių, kareivių kančių; revoliucija, 
man rodėsi, padarys galą areštams, ištrėmimams, badui 
ir visokiai negerovei. Motina atsistojo ir uždarė duris, 
kurios ėjo į koridorių. Jos veidą apėmė išgąstis ir pasi
baisėjimas. Bet tai dar nieko ypatingo, nes mama pa
prastai nemėgsta nieko naujo; jai, jei reikia persikelti į 
naują vietą, net baldus į kitą vietą perstatyti, vis tai 
jau atrodo kažkas baisu, nežmoniška.

— Aš tik vieno negaliu suprasti, — prabilo po ne
jaukios 'tylios, drebančiomis lūpomis, pulkininkas Orlo
vas, — kas jums ką blogo yra padaręs? Ar jums ligi 
šiol nebuvo gera gyventi?

Ne! — atsakiau aš.
— Tai dėl ko jūs džiaugiatės? Revoliucija atims iš

jūs viską, ką jūs ligi šiol turėjote! — pasakė pulkinin
kas piktai ir perėjo kelis kartus per kambarį, barškin
damas pentinais.

— Aleksandra Lvovna, — kreipėsi docentas į mane, 
— prašau, papasakokit man, ką žinote daugiau tikra 
apie studentą Gvozdiovą; man labai įdomu, ką jis ten 
pasakojo tiems kareiviams ir darbininkams.

Aš pakartojau jo žodžius, bet dar nuo savęs pridū
riau ;

— Bet, prašau, atsiminkite, kad jis nėra iš tų, ku 
rie daro revoliuciją. Tiesą sakant, jis tik kėlė nerimą, 
nepasitenkinimą; bet ir jis pats yra taip pat nemaža 
nukentėjęs.... O tie, tie, kurie daro revoliuciją, atneš 
taiką, laisvę ir brolybę!

Visi pasižiūrėjo piktai į mane, o docentas pastebėjo.
— Aš bijau, kad provizorinė vyriausybė neįsteng? 

būti pakankamai stipri, ir tada valdžia galų gele pateks 
frankas tokių žmonių, kaip kad tas jūsų Gvozdiovas!

Jo žodžiai kirto mane kaip botagas, bet po kelių 
minučių manyje vėl paėmė viršų tikėjimas revoliucija 
šviesia, gražia žmonių ateitim. Aš atsiminiau, kokia gra
ži šiandien yra pavasario diena, kaip per miestą nue 
ištirpusio sniego ringuliuoja vandens upeliukai ir kad 
lauke gatvės paplūdusios džiūgaujančiais žmonėmis, ku
rie visi eina įsisegę po raudoną gėlę.

— Ne, ne, — atkirtau aš, — revoliucija neša žmo
nėms išganymą! Kad jūs būtumėt matę, kaip visi 
džiaugiasi!

— Jūsų šios dienos nuotaika, Aleksandra Lvovna, 
labai gerai charakterizuoja tam tikrą visų studentų da 
lį. — pastebėjo docentas, lyg stovėdamas prie katedroj 
ir skaitydamas paskaitą. — Bet aš t^iau, kad jūs ne
trukus, greičiausiai, labai skaudžiai apsivysite!

— Be caro ir be Dievo Rusija neįmanoma! įtai
ga sušuko pulkininkas. — Atsiminkite mano Žodžius —* 
viskas nueis po velnių! — ir jis, skubai atsisveikinęs, 
išėjo.

JBui daugiau.!

kytis, profesija gera. Jei pa
sirodys peraunku, nepatiks, 
mesi. Pradėjau ir pabaigiau. 
Darbo žinoma buvo labai 
daug, ypač, kad dieną eida
vau į mokyklą, o vakarais 
praktikuodavausi vaistinėje. 
Farmacijos mokinasi būrelis 
ir lietuvių, daugiausia vyrų. 
Mergaičių baigusių šią šaką 
Čikagoje gal tik kokios še
šios. Pora turi savas vais
tines, o kitos dirba ligoninė
se. Su mokslu tai jau šią 
šaką studijuojant spaudžia 
neblogai — nuo 8 vai. ryto 
iki 5 vai. vakaro, su mara 
pietų pertrauka. Darbas į- 
domus. Be kitko reikėjo pa
daryti patiems chemikalus, 
o paskiau iš jų vaistus.
Po baliaus į... vaistinę

Darbas vaistinėje man pa
tinka, tik vis ilgas valandas 
žmogus esi pririštas, galima 
sakyt nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Ateina visokių 
žmonių, su savo skausmais 
ir džiaugsmais. Ypač įdo
mūs žmoneliai ateina sek
madienio ir pirmadienio ry
tais — su tokia ilga, nena
tūralia šypsena. Pagausi:
— “Kas gi tau?” — * nege
rai jaučiuos”. Tai jau žinok
— vargsta vyrelis po Da
liaus ar vestuvių. Snapso 
perdaug patraukė. Tpkių y- 
ra nemažai. Duodame “Bro- 
mo-Saltzer” — tokios drus
kos. Kai. ją įdeda į vandenį, 
tai net putoja. Išgeria žmo
gus, ir geriau. Sumažina bis
kį galvos skausmą, atsirau
gia
Linksma pradžia | 
liūdną pabaigą

Nemažai yra tokių sek
madienių, ką geria degtinę 
be perstogės. Veidai jų pa
mažu ištįsta, išpurata, &:;ys 
pasidaro užgriuvusios, oda 
pageltonuoja. Pasitaiko, kad 
už kiek laiko inkstai sugen
da, gauna vandenligę. . Iš 
karto gydytojai dar gali 
vandenį išpompuoti. Kartaii 
kas dvi savaiti ištraukia net 
po porą galionų vandens. 
Vėliau ir širdis nebedalaiko 
ir... amen. Šitokie atsitiki 
mai kad ir ne taip dažni, bet 
jų pasitaiko, ir “stiprių” 
vaišių mėgėjai apie juos tu
ri žinoti.

Ir šokėjai vaistinę aplan
ko. Mat jiems perdaug pa
sidarbavus ima kartais ko
jas skaudėti, ne tik padus, 
bet ir muskulus. Patepame 
su linimentu ir vėl gerai 
Kartais kam per maži ba

tukai..., tenka patarti pamir- 
kyt kojas šiltam vandeny, 
kad atleistų tinimą.

— Kokių vaistų daugiau 
prireikia duoti, kuo čikagie
čiai daugiau serga.

— Daugiausia “trubelių” 
tai su viduriais. Vis nuo ne
tikro valgio. Perdaug valgo
ma keptų dalykų, perdaug 
smulkios maltos duonos. Ji 
greičiau surūgsta. Apskritai, 
amerikiečiai turėtų mažiau 
valgyti ir laikytis to paties 
laiko. Kitaip atsiranda įrg:- 
mas, gazai, o paskiau nesi-

HONEYMOON SALOS VAIKAI

(“Draugas” Acme le.epnoto)

Honeymoon salos du kūdikiai New Yorke turi ant
rąjį metinį pasimatymą (reuniją). Iš kairės pusės: Mrs. 
Victor Miceli ir dukrelė Patricia; Clinton M. Washburn, 
minėtos salos savininkas; ir Mrs. Joseph Conti su duk
rele Joan.

saugant gali atsirasti ir____________________________________________________
žaizdelės viduriuose. Ameri-[ kaip Sulfo Thiozole, kurie — O ar nebuvo kas pats 
kiečiai perdaug valgo mėsos labai sėkmingai gydo nuo sau ieškotų tokių... stiprių
sunkių valgių, nuo to — 
komplikacijos. Geriausia val
gyti daugiau daržovių, vai
sių, daugiau gerti sunkos, 
išgerti rytais “džius”, tas
atgaivina. Kiaulienos ypač Tenka duoti kokių nors cuk 
turėtų vengti tie, kurie turi rinių tablečių ir jie greit 
žaizdeles skilvyje, arba kas jaučiasi pasveikę... Visgi 
turi aukštą kraujo spaudi- daugelyje atsitikimų vaistai

plaučių uždegimo. Bet yra j vaistų ? •
tokių “ligonių”, kuriems jo- —Nusinuodijimui? Seniau 
kių vaistų nereikia, tačiau toks vienas kitas atsitiki- 
jei jiems nieko neduosi, jie
vistiek manys, kad serga.

mas buvo. Ateina, prašo kaž
kaip’lyg nedrąsiai aršeniko, 
“grybelio”, sako nori šunį 
nunuodyt ar ką. Tuoj gali-

90c. Ramunių unciją seniau 
galėjome parduoti už dešim
tuką, o dabar jau kvoteris. 
Aromatiški aliejai, kurie bu
vo gaunami iš Prancūzijos, 
bus brangūs. Iš Europos jau 
sunku ką begauti, o jei ir 
gauni tai 2-3 kartus bran
giau. Labai pabrango van;- 
lija, kadugių uogos.

Pradėjo jaustis ir farma
ceutų trūkumas, mat nema
žai yra pašauktų į kariuo
menės vaistines. Dabar mo
ka nemažą atlyginimą.

— Tai čia vis pasakojote 
apie vaistus sveikiems ir ser 
gantiems, o jau numirusiems 
ar nieko neperka?

— Taip, jų balzamavimui 
galime duoti formaldehyde. 
Vaistai nuo degtinės 
ir nuo mėlynių

— O šiaip kokių ypatingų 
vaistų ar neturite, sakysime 
nuo gėrimo, rūkymo?

— Nuo rūkymo — ne, bet 
nuo gėrimo turime. Acema 
kartais moterys ir paprato 
dėl vyrų. Jos prisitaiko }pa
ti kaip nežymiai į kavą, val
gį ar net ir į patį šnapsą. 
Kai tik tuos vaistus priima 
porą mėnesių nebegeria, tie
siai darosi bloga, Širdis 
pyksta jei tektų degtinę ra-

mą. Daugelis žmonių mano, 
kad be mėsos nėra stipru-

padeda. Kad ir tokioje skau
džioje vėžio ligoje — nėra

mo. Tai ne tiesa. Bažnyčios kitos pagalbos, kap narko- 
įvestas penktadieniais susi- tikai, kurie padaro bent tą 
laikymas nuo mėsos, o taip naudą, kad skausmą apmal- 
pat ir gavėnios pasninkas šina.
yra net ir sveikatai naudin- — Yra visokių žmonių, 
gas. Aš sakyčiau, kad net Sakysime, žinau vieną, kurs 
perdaug gavėnioje dar Baž- savo automobiliui perka ge- 
nyčia leidžia valgyti. Jei riausį benziną, mokėdamas!

ma suprast, kad jau mano gauti Kai tų vai3tų veik|. 
užduot vyrui ar žmonai. To- ma3 vS1 „ežymiai
kių dalykų dabar, galima 
sakyt, nepasitaiko. Seniau 
kartą mergina nusipirko jo
dinos. Praėjo kiek laiko —

įpila. Kartais taip ir pavyks
ta atpratinti nuo gėrimo.

Kartais ateina vyrai su 
juodais paakiais. Buvo, ma-

atbėga jos motina: duktė įai koks atšitikirneUs, neno 
guli be žado. Greit buvo pa- 3U mėlynomis žymėmis ei- 
šauktas gydytojas, išpumpa
vo, davė išgert pieno ir 
mergaitė pagijo.

— Kaip dabar karas atsi

ti į darbą, kad kokių istori
jų nesusidarytų. Nori, kad 
niekas nematytų. Tai duo
dame vaistų, kurie per še-

žmonės mažiau valgytų ne- už galioną po 50c, o jam rei- liepia į vaistinių gyvenimą? šias valandas mėlynę išima”k.-.i.. _ ___ _ i 1_I_ __ L! _ •___ 1- . .. i Jgu dabar, būtų sveikesni. 
Pasninkas duoda laiko iš 
mest nuodus iš organizmo 
Su pasninku išgydoma daug 
ligų. Tik kas sunkiai airDa, 
išprakaituoja, tam leistina 
kiek daugiau ir valgyti.

Šiaip jau apie 80 nuos. vi
sos vaistinių apyvartos tai 
sudaro pudra, kvepalai ir ki
ti kosmetikos dalykai.

Dar apie vaistus ir ligonis

— Apie vaistus yra viso
kių nuomonių, kiti sako, kad 
jie daugiau gadina, negu 
taiso.

kia gerti mineralinio alie- — Daug kas pabrango ir Kaip matyt, ir vienodas 
jaus, kurio kvorta kaštuoja sunku gauti. Sakysim vale- vaistinių gyvenimas turi sa- 
kvoterį, tai jau jam per- rijonas taip pabrango, Lac vų įvairumų ir nuotykių, ar 
brangu. Ypač baliauninkams 4 uncijas parduodama už ne tiesa? K. J. Prunskis
— šnapsui nestinga pinigo, į _ ______________________________________________________ _
o jau susirgus vaistams kvo-j
terį vos sukrapšto. Dauge-, 
lis nesigaili išlaidų hosme- j 
tikai, bet sunkiai sugraiDo 
centą vaistams.
Tikrinu tris sykius

— Ar nepasitaiko kada 
apsirikimų, vaistai tai toks 
opus dalykas?

— Esame labai atsargūs.
Aš vis tikrinu tris sykius.

Aš visgi tikiu į vaistų čia mažas neatsargumas ga
gydomąją galią. Yra saky- 
sme, naujų stiprių vaistų,

li nunešti žmogaus gyvyoę. 
Ateina pirkt “grybelio”

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941
JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą’ 
už vieną dolerį.

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. Chicago. Illinois 

arba laukite CANal 8010

R
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.a..
■ $$>-

•ofe į
i<3i,...
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Laivas Išplauks Iš N AVY PIER 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago
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Eucharistinis kongresas oficialiai 
bus atidarytas birželio 24 d.

St Paul, Minn. — Devin
tasis Nacionalinis Eucharis
tinis kongresas čia prasi
dės birrželio 23 d. pasitikus 
atvykusį šventojo Tėvo Pi
jaus XII legatų. Kongreso 
gi oficialus atidarymas 
įvyks rytojaus dieną, birže
lio 24 d. 10:00 ryto iškilmin 
gomis Mišiomis Eucharisti
nio kongreso centre.

Šiame mieste ir gretima
me Minneapolio mieste Eu
charistinis kongresas bus 
nepaprastas įvykis. Juo įdo 
mauja ir nekatalikai. Jie 
nori regėti katalikų didin
gas ir žavingas iškilmes, o 
ypač bažnytines pamaldas 
ir gausingą katalikų maldi
ninkų suvykimą iš įvairių 
šalies dalių.

Kongreso rengimo komi
tetas tikisi sulaukti ma
žiausia iki pusantro šimto 
tūkstančių maldininkų, prie 
kurių jungsis apie 300,000 
vietos katalikų. Tai bus tik
rai didinga katalikų religi
nė manifestacija. Ji pada
rys gilų įspūdį nekatalikuo- 
se ir jų desėtkus patrauks 
tikrojon Dievo Bažnyčion.

J. A. Valstybių katalikų 
vėliausiai išleistas metraš
tis rekorduoja, kad Katali
kų Bažnyčios priešakyje 
šioje šalyje yra 21 arkivys
kupas ir 122 vyskupai. Be 
to, yra daugiau kaip 30,000 
kunigų, įėmus religinius or

dinus, ir apie 150,000 vie
nuolių seserų, priklausančių 
įvairioms moterų instituci
joms. Reikia tikėtis, kad 
kaip vyskupų, taip kunigų 
ir vienuolių seserų žymi 
dalis atvyks į Eucharistinį 
kongresą, kad bendrai 7U 
dešimtimis tūkstančių tikin 
čiųjų pagarbinti Kristų Eu
charistijoje. Be to, kongre
se įvyks didžiai naudingų 
eliginių paskaitų ir prane
šimų .

Birželio 23 d. įvyks litur
ginis šventojo Tėvo legato 
priėmimas katedroje. Po to 
vakare įvyks pilietinis lega
to priėmimas ir pagerbi
mas. šių iškilmių priešaky 
bus ‘ Minn. gubernatorius 
Haroldd Stassen. Dalyvaus 
St. Paul ir Minneapolis 
miestų mayorai McDonough 
ir Leach.

Eucharistiniam centre 
įtaisytas didysis altorius, 
apgaubtas 53 pėdų aukščio 
baldakimu, ant kurio vir
šaus išstatyta 9 pėdų auk
šta istorinės oficialinės 
monstrancijos replika. Šia
me centre kasdien rytais 
vyks iškilmingos pamaldos.

Ruimingoje aikštėje di
džiojo altoriaus priešaky 
sutaisyta eilių eilės suolų, 
kuriuose bus 125,000 vietų 
sėdėti.

Abu miestai jau grąžina
mi.

Įvairu - Įdomu
Žymusis anglų mokslinin

kas Darwin, kuomet studi
jų reikalais lankėsi Pietų 
Amerikoj, Andų kalnuose 
Gilės teritorijoj atrado keis
tą kalną, kuris tam tikrais 
metų laikais išduoda atatin
kamus muzikos garsus, 'ne 
harmoningi, panašūs smuiko 
aidams garsai girdisi gana 
toli ir po dvi savaites ar dau 
giau laiko. Gilėnai šį kalną 
vadina “Bramador”.

Indijoj, Afrikoj ir Mada
gaskaro saloje auga tokie 
medžiai, kurie išleidžia tokią 
sulą, kuri ir spalva ir sko
niu visai panaši mūsų kas
dien vartojamam vynui. Į 
domu ir tai, kad nuo tos su 
los pasigeriama taip pal 
kaip ir nuo kiekvieno alko 
holinio gėrimo. Paskutiniuo
ju laiku, tenykščiai gyven«
tojai pradėjo tuo gerinu: 
rimtai verstis ir daryti ge
rą biznį.

Susirinkimai
West Side. — ARD 10 sky

rius laikys mėnesinį susirin
kimą trečiadienio vakare, 
birželio 4 d., 7:30 vai. mo
kyklos kambaryje. Susirin
kimas svarbus. Prašau visų 
susirinkti.■ .

Pirm. E. C. Jurkštas

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyas 
“Margučio” red., birž. 4 u., 
8 vai. vak.

V. Rėkus, kom to sekr.

Žinomas keliauninkas Mac 
Millan sako, kad Etah apy
linkės eskimai daug mokslo 
dalykėlių lengvai duodasi 
išaiškinami, bet jie niekaip 
nesupranta paprastos kiše
ninės elektros lemputės švie
sos. Visi jie stebiasi ir klau
sia, kaip baltasis žmogus 
galįs saulės šviesos pasilai
kyti mažame stiklely.

"Draugo" piknikas 
Labor Day, 
rugsėjo 1 d., 1941

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

Tą istorinę dieną Vytau
to parke bus duodamas pui
kus 1941 Buick Special au
tomobilius dovanų.

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

FED "and

U "der b S Go»f. Supervi^ioa

tVINGSI
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia //♦/ 2™ 0/ ON SAVINOS 

/0£ INVESTMENTS
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Arkivyskupas peikia šių dis inų 
kiekybini švietimą

Mundelein mergaičių kole
gijoj įspūdingomis iškilmė
mis pirmadienį užbaigti 
mokslo metai. 65 mergaitės 
užbaigė kolegiją. J. E. Ar
kivyskupas S. A. Stritch 
joms įteikė diplomas.

Ekscelencija kalbėdamas 
peikė vadinamą kiekybinį 
(ąuantitative) švietimą ir 
pareiškė,, kad pasauliui rei
kalingas kokybinis (ąualita- 
tive) švietimas.

Kiekybinį švietimą Arki

vyskupas pavadino skepti
cizmu ir pareiškė:

“Yra tikroji tiesa, kad ne
suvirškintas švietimas šian
dien uždaro kelią žmogaus 
pažangai. Jis veda pasaulį 
keistais takais.”

Kiekybinis švietimas, sa
kė Ekscelencija, yra reika
lingas — gaminti radijas, 
mašinas ir tam panašus da
lykus. Bet, nepaisant to, la
bai reikalingas tikrasis 
mokslas.

Arkivyskupas kalbėjo

LIP E’Y EYKAYY

I I COLLV ' l Htvcra S£XX THE tlKT5 0'MlM —• EVER 
UE'J- Co-r A CIRL. - iT'S A Clcam S“MiRT 

ANP AlMoST RVERY EVEMINč N0W.

Saloje Jamaika randas: 
tam tikra kirmėlaičių rūšis 
panaši trumpiems sliekams. 
Tos kirmėlaitės gyvena že
mėje ir iškeltos į orą iš sa
vęs nepaprastai žydriai švia- 
čia. Jeigu naktį pasidėsi ant 
stalo 6 tokias kirmėlaites, 
tai jos duos tiek šviesos 
kad laisvai galėsi skaityt 
laikraštį.

mergaitėms, kad nepaisant 
baimės ir karo debesų, yra 
“puikiausias dalykas jums 
įžengti į 1941 metų pasau
lį.” Ir paaiškino:

“Užtikrinu, kad jei jūs 
leisitės pirmyn be abejin
gumo savo mintyse, jūs 
šiandien susitiksite su dide
le proga, nes pasaulis rei
kalingas jūsų vadovybės.”

Bailus žmogus miršta 
daug kartų; drąsus — kartą.

Ad. Mickevičius
Bepigu kiaulei: nei burna 

prausti, nei darbas dirbti, 
nei mokslas eiti, nei tėvas 
motina mylėti, nei poteria’ 
kalbėti.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemal!y caused)

a va
PRAISED 

FROM 
COAST

*- * ' TO
COAST!

No matter what vou’ve tried witheut 
eucceae for unaigntly aurface p implea, 
blemishes and similar skin irritationa, 
here's an amazingly successfui doc
tor’s formula—Dowerfully soothing 
Liouid Žemo—which quickly relieves 
itehing soreness and starts right in to 
help nature promote FAST healing.
80 years continuous success I Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe ci 
may need Extra Strength Žemo.

Mokslininkai ' išaiškino, 
kad ilgiausiai gyvena Lro- 
kodilas ir dramblys. Kroko
dilas išgyvena iki dviej-ų 
šimtų penkiasdešimts metų, i 
o dramblys iki dviejų šimtui 
metų.

Žinomas anglų gamtinin
kas Džonson sako, kad žu
vėdros, kuomet jos nuskren
da toli nuo krantų ir neoe- 
gali gauti prėsko vandens 
atsigėrimui, tuomet kai tik 
ima lyti, žuvėdros skraido 
atlošę ant nugaros galvą ir 
išsižioję. Tokiu būdu jos at
sigeria prėsko lietaus van
dens. Pastebėtina, kad jos 
tai daro tik lakiodamos virs 
vandens.

Dabartinės Peru pirmieji 
gyventojai aztekai vietoj pi
nigų už prekes vartodavo li
gą, kokio metro ilgumo Ir 
pripiltą kakao arba aukso 
miltų tūtą.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darkai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

STANLEY GAVCUS 
— Parduoti*-—

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

Perkransto Baldus, Vežioja Angll<- 
Kreipkitėa prie-

Stanley Gavcus
1J0 So. Ridgeland Avenue
\Vcrth, III. Tel. Oajt Lawn 193-J-1

A +

ALI MAK

TYPEVVRITERS
A O O I N G M A C H i N E S

-SMAIL MONTHLV PAYMINTS— 

AU MAKSI
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
Mt liauti <»••» •M-IME Nnr.aaCMRf ,,u„iu

±CTAD TYPEWRITER 
□ COMPANY

SOMRT e. OOLMIATT. MaMfV 

IM W. MAOtSON CT.

Phone DEARPCRN P444
^iSTiMAm—FR|R-oimonst«atiomJ

WHOLESALE
LIQUOR 

į (STAIGA

ANTANAS
MACEVIČIUS

Mirė Birželio 2. 1941, 10:30
vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Rasei
nių apskr., Betygalos parap., 
Aleknaičių kaime.

Amerikoje ttgrvyeno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj TamoSių. jo moterj ir jų 
sūnų ir dukterį Alfonsų ir 
Frances, gyvenančius Phila
delphia, Penn.; Chicagoje dvi 
seseris Agotų Kaminskienę, jos 
vyrų JurgĮ Ic Jų tris dukteris. 
Stella Rimkus ir jos dukterį 
Daratų. Onų Shastokienę, ir 
jos vynų Juozapų. Sofljų Sai- 
nauskienę, jos vyrų Antanų ir 
jų sūnų Marion: seserį Zosę 
Morkienę. jos vyrų Mykolų ir 
jų dukterį Elenų Ravauuus- 
klenę ir Jos vyrų Algirdų; Lie
tuvoje dvi seseriR Onų MeS- 
kauskienę ir jos Seimų ir Mi
kasę YeSinsklenę ir jos vyrų 
Antanų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas paašrvotas namuose. 
7006 Archer Ave. Laidotuvės 
Jvyks SeStadlenJ, birželio 7 d. 
IS namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J Sv. Juozapo parap. 
bažnyčių. Summlt, UI., kurio
je (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę Brolis. B'-olIenė, Se
serys, švogcrlal lr Giintrses.

Laidotuvių Direkt. Antanas 
B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

j

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotmii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

N. KANTF.R. Hav.

Išvežiojante 
i>> visa 
Chli-*go

REMKITE
8ENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted SL 
Tel. BOULEVARD 0014

ITIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vlenintžlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir AESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

ž. ><•>

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienlo rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Viai Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlmąn 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024



Trečiadienis, birž. 4 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

<

Iškilminga novena
Ketvirtadienio vakare, bir

želio 5 d., Šv. Antano baž
nyčioje prasidės iškilminga 
novena prie šv. Antano, ku
ri pasibaigs šv. Antano šven
tėje, birželio 13 d. Jos tiks
las pagerbti didį Šventąjį 
Stebukladarį, šios parapijos 
Globėją, ir per jo užtarymą 
pasiprašyti Dievo malonių. 
Cicero ir Čikagos lietuviai 
katalikai kviečiami pasinau
doti šia metine proga. No
venos pamaldos bus laiko
mos rytais 8 vai. ir vakarais 
7:30 vai., taip pat bus klau
soma išpažinčių. Noveną ves 
ir pamokslus sakys gerb. 
misijonierius, tėvas K. Žvir 
blis, O.P.

Kun. I. AlbaviČius, kleb.

Labdarių Sąjungos 
centro žodis

Nepastovus oras žymiai 
, pakenkė Atminimo dienos 

iškilmėms Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Po pietų orui atšilus, ir 
lietui praėjus, žmonių pri
važiavo gana daug į Vytau
to parką.

Piknikas buvo gyvas. Lab
darių Sąjunga džiaugiasi, 
kad visuomenė remia kilnų 
darbą, nes visas tos dienos 
pelnas eina senelių prieglau
dos statybai.

Per pamaldas kapuose ku
nigai surinko $129.22.

Devynių kuopų rinkėjos* v’. . . - ...... -surinko:
1 kuopos — $19.42, 3 kp.

— $48.81, 4 kp. — $0.58, 5 
kp. — $33.28, 6 kp. — $8.70, 
7 kp. — $34.01, 8 kp. — $63.- 
78, 10 kp. — $50.99, 23 kp
— $52.79. Viso surinkta 
$466.58.

* Labdarių Są-gos centras 
dėkoja kunigams klebonams 
už pagalbą rinkime aukų, vi
soms kuopoms, valdyboms, 
aukotojams, rėmėjams, baro 
darbininkams, baro tvarky- 

« tojui Kandratui, visoms rin
kėjoms, radio stotims už 
garsinimą, visiems ir visoms. 

Lab. centro valdyba

"THAT LITTLE GAME"-
One! Ho«j AM
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TO fAINe.

įspūdingas
priimtuvių
bankietas

Town of Lake. — Birže
lio 1 d. Šv. Kryžiaus para
pijonai pergyveno nepapras
tas iškilmes, būtent priim
tuves naujo klebono kun. A 
Linkaus.

Anksti, prieš paskirtą lai
ką, parapijonai ir svečiai 
rinkosi į svetainę, kad už
tikrinus sau vietas. Ir trum
pu laiku prisipildė svetainė 
tiek, kad vėliau atvykusiems 
reikėjo stalus rengti mokyk
los koridoriuje. Bet ir kori
dorius buvo užpildytas. Ban
kiete, be vietos kunigų vi
karų: S. Valuckio, A. Va
lančiaus, A. Deksnio, dar 
dalyvavo kun. dr. A. Deks 
nys, kuris neperseniai atvy
ko į Ameriką iš Šveicarijos, 
kun. M. švarlis, šv. Petro 
ir Povilo parap. kleb.; ‘Drau
go’ red. L. Šimutis, klier. V. 
Mikolaitis, Davis Sąuare pai 
ko užvaizdą, Jos. Meegan 
“Draugo” adm. kun. P. Ci
nikas, MIC., kun. J. Paškaus- 
kas, Visų šventųjų parap 
kleb., kun. Ig. AlbaviČius, 
Šv. Antano parap. Cicero 
kleb., daug žymių svečių iš 
Cicero, West Pullman ir ki-1
tų kolonijų, biznierių ir ge
rų kun. A. Linkaus draugų, 
bičiulių.

Po vakarienės pirmiausiai 
pakviestas parap. choras, 
vad. muz. V. Daukšai, su
dainuotą keletas dainų ir il
giausių metų klebonui. Po 
to sekė svečių kalbos — lin

kėjimai kun. A. Linkui ii 
giausių metų ir pasisekimo 
naujoj vietoj. Toliau solo 
dainavo N. Šatūnienė, o $u- 
etu O. ir J. Norkai; pianu 
akomp. O. Metrikienė. Pui
kiai dainavo nesėniai susi
organizavęs Moterų Sąjun
gos 21 kp. choras, vadovys
tėj pianistės O. Skiriūtės- 
Metrikienės. Ypatingai pub
likai patiko J. Norkaus, pri
tariant chorui, juokingos 
liaudies dainelės.

Būrys mokyklos mergai
čių nuoširdžiai pasveikino
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DRAUGAS

CHICAGOS MERGAITE TURI KARALIŠKĄ DOVANĄ

Sandra EU, 5‘A metų amž., iš Chicagos, kuri su tė
vais parvyko iš Vakarų Indijų, apkabinusi laiko didelį 
“teddy bear”, kurį jai dovanojo buvęs Rumunijos kara
lius Karolis. Buvęs karalius vyko laivu, kuriam buvo 
Mr. ir Mrs. Leon J. EU su minėta dukrele.

kleb. kun. A. Linkų su gyvų 
gėlių puokšte ir daina.

Komiteto vardu A. Doč
kus, pasveikinęs kleboną, į- 
teikė dovaną nuo visų para
pijonų.

Baigiant programą kleb. 
kun. A. Linkus nuoširdžiai 
pasveikinęs visus atsilanku- 
sius, tarė padėkos žodį, va 
karo rengėjams, aukotojams 
draugams kunigams, sve
čiams, parapijonams ir kas 
tik kokiu būdu prisidėjo prie 
bankieto, sykiu kviesdamas 
visus vienybėje darbuotis pa
rapijos naudai ir tautos ge 
rovei.

Rengimo komisijoj buvo: 
A. Dočkus, J. Sudeikis, M. 
Karklelis, J. Norkus, M. Su
deikienė, B. Cieėnienė, O. 
Norkienė, O. Vaznienė, J,

e Litten to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

RADIO BR8ADCAST
Ivery Saturday, 1:30 to 2:30 P.K.

STATION WHIP.
1480 kflocyclM

i (Firat Station oa Toor DUI)
Foaturing a program •< 

Yugoslav Folk Mūšio
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Čepulienė ir kitos. Komisija 
užsipelnė pagyrimo už taip 
puikų bankietą.

Valio šv. Kryžiaus para
pijonai, veikėjai-os, kunigai 
vikarai su kleb. kun. A. Lin- 
kum prieky. Sveikatos ir il
giausių metų! Viešnia

Labdarių Sąjungos 
7 kuopa duoda 
gražų pavyzdį

VVest Side. — Labdarių 
Są-gos 7 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą praeitą sek
madienį. Komitetas išdavė 
raportą iš Atminimo dienos. 
Pasirodė, 7-ji kuopa surinko 
ir pridavė aukų $34.01. Be 
to, turėjo biznį Vytauto pai 
ke, gerai uždirbo. Pinigus 
priduos centrui.

St \S PAStrtlSftlff vt
MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,

HAGOS STOGAMS

PinMAtSMM 
LENTŲ,

MEDŽIAGOS
Finansuojame namą pastatymą at 
pataisymą — Nieko Jmokett — 3 
metai Išmokėti — Apkalnavimas 
dykai.

UteMrrta Pardavėja.*
Stanley IMvvtnan — Vedėja.*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 Se. Halsted St. 
VIC. 1272

JUBILIEJAUS PROGAI classified

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą“’ 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaityto
jams dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savai
čių — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

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

arba šaukite CANaI 8010

Labdarių 7 kuopa nutarė 
padaryti keletą stalų ir suo
lų ir nuvežti į Lab. ūkį. Pe
reitais metais buvo daug 
stalų, bet nelaimė — viskas 
sudegė. Būtų gerai, kad ir 
daugiau atsirastų kuopų, ku
rios padarytų stalų ir suo
lų. Daug žmonių atvažiuoja 
prie ežero, nori pasėdėti ir 
pamatyti statomus senelių 
prieglaudai namus.

P. Fabljonaitts

Širdinga padėka
Širdingai tariame ačiū dr. 

P. Braziui, 6757 So. West- 
ern Avė., Už sėkmingą ope-

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
Fotografas

8tudlja įrengta pir
mos rūšies su nto- 
ritmiškomis užlaido
mis lr Holiy*ood 
šviesomis. D a r b A s 
Garantuotas.

420 Weat 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5888 

Res.: * ENGlevvood 8848

DOMINIKAS KURAITIS, Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajcwski 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest Slst Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6

SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonai LAFayette 2022

raciją, padarytą mūsų sūnui 
Leonardui ir už neįkainuo
jamą rūpestingą priežiūrą.

Linkime tamstai daug pa
sisekimo šioje profesijoj.

Jonas ii Jadvyga Čepuliai 
ir sūnus Leonardas

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6031

PARDAVIMUI
Tikru! pigiai pirkti ar mainyti, 

ką jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 ir 

t kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną. itundasl 
gražioj vietoj prieš Marąuette i'ark. 
3(07 ir 3011 Weat 7 Įst St.

Taipgi statom nuujus namus Ir 
taisom senus unt lengvą iftiuukėjl- 
mą. Apskaitiiavinias veltui.

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

CHAlil.l.S P. Sl KOMSKIS OO., 
6921 So. \Vei-tcm Avc.

Tel. REPnblic 3713 
Vakarais PKOspect 1111
REIKALINGI VAIKINAI

Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. Iki 
23 m., dirbti ant iSvežlojlmo troko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte 1 329 W.
ISth St. — Mr. Wllkin; ir 3949 
Schubcrt St. — Mr. KIm-IL

REIKALINGA AKADEMIKE 
OFISUI

Reikalinga ’ lietuvaitė, baigusi ar 
šįmet baigianti šv. Kazimiero A- 
kademiją, užimti sekretorės vietą 
Real Estate ofise. Pastovus dar
bas ir lengvos sąlygos.

B. R. PIETRI E WICZ,
2608 VVest 47th St.,

Chicago, Illinois

oumniPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COIDS
Mother-Give Your CHILD 
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children's 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had tha 
best of care, so mother—yoii may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ase Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring s stronger produet.

RED - ITCHY— SCALY

EEZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!

I Pirmas užtcpima« sn stebėtinu 
. ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau 
■ sustabdo nepa kenčiamą niežėjimą 
galvos Ir tuojau pradeda suglji- 

• mą jautrios odos. Stebėtinai sek- 
I mingas per virš 30 metui Gauna- 
I mas visose vals-

___ „ŽEMO1‘nese.

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDHOOM SETS 
— BIOS — RADIOS — KJE- 
nUGERATORS — WASHERS — 

MAAGELS — STOVĖS.
AH ftatlonaUy AdvertUed Itema.
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Policininkas areštuotas Žuvo tėvas, motina ir 
už gaisru aliarmus du vaikai

Englevvood nuovados po- Už penkių mylių šiaurva- 
licija užpraeitą naktį suėmė karų link nuo Blue Island 
New City nuovados polici- automobilis susidaužė su
ninką Patrick McMahon, 28 
m. amž., 13 metų policijos 
tarnyboje esantį, kai jis pie 
tinėj miesto daly padavė ne
tikrą gaisro aliarmą raktu 
atsidaręs aliarmo dėžutę.

Paskutiniais laikais pieti
nėj miesto daly paduota vi
sa eilė netikrų gaisro aliar
mų. Policija pradėjo budė
ti. Ir pagaliau ties 71 gat. 
ir Loomis bulv. sugavo al
iarmų sukėlėją.

Policininkas McMahon Rer 
ga ir jis laikinai paleistas 
iš tarnybos. Jis sakosi nie
ko neatsimenąs ką daręs. 
Išsigina visos eilės aliarmų 
sukėlimo. Bet kai jis areš
tuotas, aliarmai nutrūko.

Jis apklausinėjamas. Sa
koma, bus patikrintas jo 
proto stovis. Jis vedęs ir tu
ri vieną jauną sūnų. Gyve
na 5653 So. Justine gat.

sunkvežimiu. Abu užsiliep
snojo suskilus sunkvežimio 
gazoliniam kubilėliui.

Automobiliu važiavo šei
ma 6 asmenų. Iš jų keturi 
žuvo ir du sužeista. Žuvo! 
Theodore Willcutt, 38 m., iš 
Batavia, jo žmona Rose, 34 
m., ir jų dviejų du vaikai: 
Theodore, 17 m., ir Laura 
Ann, 2 metų amž. Kiti du 
vaikai sužeista: Arlene, 14 
m., ir Donald, 12 m. amž.

Sunkvežimio vairuotojas 
Clarence Jackson, 41 m. 
amž., iš Three Rivers, Mich., 
taip pat sužeistas.

Willcuttų šeima važiavo 
namo praleidę kelių dienų 
atostogas Michigane.

SUKINĖTA 40,000 SVARŲ ALK MINO

("Draugas" Acme telephoto)

Madison, Wis., legijonieriai ir berniukai skautai iš žmonių surinko apie 40,000 sva
rų senų ir nevartojamų įvairių aliumino indų, kurie iškraunami iš sunkvežimio. Tas 
bus pavesta šalies vyriausybei. Yra planas visoj šaly rinkti aliumino laužą ir panau
doti šalies saugumo stiprinimui — ginklavimuisi.

m u

Rengiasi prie naujos 
registracijos draftui

Illinois valstybės karinės 
konskripcijos direktorius P. 
G. Armstrong išvyko į Wa- 
shingtoną. Tenai jis gaus 
direktyvų apie sulaukusiųPataria nepiliečius 

pašaukti i WPA darbus21 metų amžiaus kari-
1 nį registravimą.

Federalinių įstatymu už
drausta nepiliečius bedar
bius priimti į WPA darbus. 
Illinois Emergency Relief 
komisijos ekzekutyvis sek
retorius Russell L. Peters 
i\?komenduoja šiai komisi
jai pašaukti į WPA projek
tus nepiliečius, kurių Illi- 
noise yra apie 7,000 ir ku
riuos valstybė turi šelpti. 
Jis sako, kad tuo būdu bū
tų palengvinta valstybei.

Kai kurios pramonės be
darbių nepiliečių nepriima į 
darbą. Sako, bijoma jų sa
botažo. Bet ne visi nepilie- 
čiai yra blogi žmonės.

Registracija įvyks liepos 
1 d. dabartinių drafto boar- 
dų buveinėse be pašalinės 
pagalbos. Spėjama, kad Illi- 
noiso valstybėje įsiregis
truos iki 65,000 21 m. am
žiaus vyrų. Iš to skaičiaus 
didesnėji dalis teks Chica
gai ir Cook apskričiai.

Direktorius Armstrong 
Washingtone gaus nurody
mų, kaip įsiregistravusiuo
sius sunumeruoti. Iki šioliai 
tas nėra žinoma.

Savo rėžtu drafto boardai 
šaukia kareiviauti praeitais 
metais įsiregistravusiuosius.

Čekoslovakai pagerbs
kompozitoriaus
atminimą

Chicagoj gyveną čekoslo
vakai šiemet iškilmingai 
pagerbs savo tautos gar
saus kompozitoriaus Anton 
Dvorako 100 metų mirimo 
sukaktuves.

Šiam minėjimui skirta 
rugsėjo 8 diena. Sudarytas 
A. Dvorako šimtmečio su
kakties komitetas tuo rei
kalu darbuojasi.

Kompozitorius A. Dvorak

Sekm., birž. 8 d.. Apskritis siekia gauti 
kleb. kun. J. Poškau- daugiau pajamų 
sko 25 m. kunigys
tės jubiliejus

šį sekmadienį, birželio 8 
d., Visų Šventųjų parap. 
klebonas kun. Jurgis Paš
kauskas švenčia savo 25 
metų kunigystės jubiliejų.

Ta proga 9:30 ryto bu3 
laikomos jubiliejinės Šv. Mi
šios, kurias atlaikys pats 
klebonas. Per šias Mišias 
labai daug parapijonų ir
svečių eis prie Šv. Komuni-

kokį laiką gyveno Ameri- ljos kleb kun j Paškaus. 
koje ir buvo Nacionalinės
Konservatorijos New Yorke 
direktorium.

Kuria šeimos židinį
Leonard J. Waitekus, 

Mary Mazurek, 26—24.
Tony Brazas, Bettie Lon- 

guich, 24—27.
Albert Mažeika, Alvina 

Ginsavvskas, 23—22.

Nauji sparnai lėkdint tavo upę! Kas tai naujo pri
sidėjo! Ir kas tai naujo pridėta cigare/ui taipgi— 

tad jis dar smagesnis!

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Vili OM Gaidį pet 
|3<« brawtvvininkq 
dabar yra NAUJI 
Old Geidi. Tat 
pat pailstame* 
pakeli*.

JOSŲ LAUKIA naujas gyvas skonis, malo
nus kvapsnys šiandieniniame Old Gold. 

Jis pareina iŠ parinktinio importuoto tabako! 
Pabandyk naujus Old Golds — dar malones
nius! Atsidaryk pakelį šiandien!

*NAUJA . . . pratilsi* li Rytlsle Vlduriemle tabakai, 
kurie smuikai lapei iirdlet pavidale padare ųartlųjų 
Old Gold'* iudif| sėt dar stalasatap. Ja gauta dabar 
brasdlsama mitų Amerlklsluete tasdėlluota uftlkrlea |ust( 
iluas pulketslu* Old Golds visai aliai metų.

Seeiautl Amerikai T<

O
17M

Cook apskrities komisio- 
nierių boardas dauguma bai 
sų nusprendė kreiptis legis- 
latūron ir reikalauti dau
giau sau vadinamų pagaikš- 
čiuotų pajamų, nes apskri
ties ižde yra nemažas ne
priteklius.

Pagaikščiuotų pajamų no
rima rinkimų metais 11 mi
lijonų dolerių, o nerinkimų 
metais 10 mlijonų dolerių.

Dvyn iį suvažiavimas 
Chicagoj

X Stirbis, užlaikąs geso- 
lino stotį Brighton Parke, 
staiga darbe susirgo. Pašau
kus gydytoją rado, kad šir
dis labai nusilpus. Dabar jau 
eina geryn.

X Vytautas Stašinskas 
nuo 15 d. gegužės šių metų 
oficialiai skaitomas Lietu
vos vice konsulu ir pasilieka 
tarnauti Lietuvos generali
niame konsulate New Yor
ke.

X Kun. dr. Juozas Kon
čius, Mt. Carmel, Pa., lietu
vių parapijos klebonas, at
vykęs Chieagon į tetos lai
dotuves, aplankė “Draugo’

ko intencija. O po Mišių 
įvyks bendri pusryčiai visu1 International Twins’ As- 
šių Mišių dalyvių. sociation, kurios prezidento

6 vai. vakare, parapijos buvein? Yra Fort Wa>'"" 
svet. įvyksta Jubiliejinis į Ind ' Praneša' kad šiemct 
bankietas, kuriame daly- l*eP°3 4, 5 ir 6 d. Chicagoj
vaus visi šios apylinkės 
žmonės, lietuviai ir kitatau
čiai, parapijonai ir svečiai 
iš toliaus.

Bankieto rengimo komi
sija kviečia visus dalyvauti. 
Viskas kuogražiausiai pri
rengta. Rap.

Žmonės moka taksus
Cook apskrities iždinin

kas John Toman pradžiu
gęs. Jis praneša, kad šie
met žmonės mielai .taksus 
moka ir numatomas mokė
jimo rekordas.

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — ISpiitę rldurial?
Kada tik užsikemša JOsų žarnos la
minta viduriai, dvokia kvapas ai
trumas. užkietėjimas. Imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- 
suojantl, kramtoma guma Švelniai 
bet tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte Jausi

te tikrą palengvinimą Ir atgausite 
vikrumų. Jaunų Ir senų mlllona) 
Jis tinka Ir JOsų geimai. Nūs,pirkit 
naudojasi n e b ra n g tu FEEN-A-MINT 
FEEN-A-MINT gl&ndlen.

PASKOLA
CIA OAVST 
greit, leng
vais lAmn- 
kx\Jlmalrt —

xro S IKT 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
Md LOAN ASSOCIATION

OF CHIOAGO
2202 W CERMAK ROAD 

Tel.: CANAL K8S7 
Mrtkame 3>/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

$1,000,000.00/ VIRŠ r ’ ’

turės savo dešimtmetinį su
važiavimą.

Anot Association, J. A. 
Valstybėse yra keletas tūk 
stančių dvynų (dvinukų). 
Chicagoj ir apylinkėse esa
ma daugiau vieno šimto.

Tafung your girf to the 
movies?

MffiTCH OUT!
Watch out that your breath does net 

offend . . . you yourself probably don’t 
know whether lt's offenalve or otherwise. 
It you want to make a hit with your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And lt’s easy. 
Slmply rinse the mouth wlth Llsterlno 
Antiseptic before you start out. Listerine 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.

Batora Any Data Uaa
LISTERINE ANTISEPTIC

Te Make YOur Braath Sweater

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIU. 

Atstoves

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

KVITE A-1820
Home Office: Netrsrk, N. J.

RERTnENPTJA:
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Austin 1175

X Ed. Zamb (Zambacevi- 
čius), šv. Jurgio parapijos 
choro narys-solistas, kuris 
prieš pusmetį buvo labai sun 
kiai automobilio sužeistas, 
jau gerokai pasveikęs.

X Lab. Są-gos Briugepor- 
to kuopa, kiek jai sekėsi biz
nis Vytauto parke per Lab
darių Są gos centro pikniką, 
sprendžia, kad piknikas šie
met bus pasisekęs geriau ne
gu kitais metais, nors tik 
po pietų oras išgiedrėjo.

X M. Stulgaitė ir P. Kon- 
d ra tas eis baltu takeliu prie 
altoriaus Šv. Juozapo baž
nyčioj, kur kun. Petras P. 
Cinikas, MIC., “Draugo” ad
ministratorius juos suriš 
amžinai moterystės ryšiu. 
Jaunuolių tėvai yra žymūs 
parapijonai ir ruošia šaunias 
vestuves.

X DKK nariai, nedalyva
vę pastarame klūbo sus-me,

redakciją. Kun. J. Končius manantieji dalyvauti “Drau-
yra moksleiviams šelpti drau 
gijos “Motinėlė” pirmininkas

go” ekskursijoj laivu į MI1- 
waukee, prašomi užslrezer-

ir žymus visuomenės veikė- vuot* Pas klūbo pirjmininką.
jas.

X Nekalto Prasidėjimo P 
Šv. parapijos mokyklos se
sutės stropiai rengia vaiku
čius prie mokslo metų už 
baigos birželio 15 d. Be kitų 
pamarginimų, bus statomas 
veikalėlis “Raišusis karalai
tis”.

X Bronė Pužauskienė iš

X Mt. Greenwood lietu
viai deda pastangų organi
zavimą lietuvių katalikų pa
rapijos. Lietuvių toj apylin
kėj gyvena nemažai.

X Edvardas, sūnus Juo
zapo ir Cecilijos Riškų, pa
vyzdingų Šv. Jurgio parapi
jonų ir rėmėjų, praeitą sek
madienį Notre Dame univer-

Marąuette Parko, kuri turi s^e^e 8av0 komercinio moks
mėsos “wholesale” biznį 
(pristato bučernėms), remia 
kiekvieną gerą darbą. Ir 
Labdarių buvusiam piknikui 
paaukojo net 28 svarus mė
sos.

X P. Staražinskaitei, žino
mai Bridgeporto lietuvių ka
talikų tarpe veikėjai, praei
tą šeštadienį gimtadienio 
proga suruošta surprizas jos 
pačios namuose. Susirinko 
daug draugių, veikėjų.

lo brandos atestatą, šaie 
mokslo Edvardas mokymo] 
pasižymėjo ir sporte. Jis bu
vo kapitonu krepšinio rink
tinės ir žaidime yra pasie
kęs aukštą laipsnį. Įverti
nant jo triūsą ir pastangas, 
be šeimos narių į baigimo 
mokslo aktą buvo atvykę ir 
sen. Daley ir aid. Connelly. 
Baigęs aukštus mokslus Ed
vardas žada įstoti į jūreivių 
aviaciją.

KNYGOSI KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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