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TRUMPAI
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Lietuvoje, vieton kitų už
darytųjų kaimo laikraščių, 
kompartija leidžia liaudžiai 
“Valstiečių laikraštį”. Ne- 
taip seniai Ameriką pasieku 
šiame viename “Valstiečių 
Laikr.” numery (Nr. 31; 
pusi. 12). randame tokį są
rašą mūsų kaimo lietuviams 
peršamų laikraščių: “Bol- 
ševik”, “V. pomošč učiasčim 
šia marksizma”, “Komunisti 
českij internacional”, “Sput- 
nik agitatora”, “Bloknot agi 
tatora” ir t. t.

Lietuvos gi juanuoliams ir 
vaikams peršama: “Komso- 
molskij rabotnik”, “Initerna- 
cional molodežy”, “Vožatyj”,
“Murzilka”, “Zateinik”, “Ko 'įvykiams 
ster” ir kiti maskolių laikra Sakoma, jog Japonijos ži-
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NAU JE JI BERLYNO DIPLOMATNMI ŽYGIAI
Japonijos
Ministeris
Berlynan

BERLYNAS, kovo 9 d.— 
Oficialiai pranešama, jog 
Berlynan atvyksta svar
biems posėdžiams Japonijos 
užsienio ministeris Yosuke 
Matsuoka. Jo vizito diena 
neskelbiama.

Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog Matsuokos ap 
silankymas turėsiąs didelės 
reikšmės netolimos ateities

Kova Prieš Ašį

ščiai. Lietuvis kaimietis lie
žuvį nusilauš vien jų vardus 
beskaitydamas!

Stalino saulės nudegintie
ji, raudonieji mūsų broliai 
lietuviai ar jūs negirdite 
graudaus skundo iš knygne
šių kapų? Ar jūsų lietuviško 
ji sąžinė tiek atbuko, kad ra 
mia širdimi okupantams pa
dedate maskolinti savo bro
lius!

nių agentūra pareiškusi, jog 
Matsuoka Berlynan vykstąs 
informaciniam pasitarimui 
“invazijos Anglijon išvaka
rėse

Baudžiavos metu lietuvis 
keletą dienų savaitėje turė
jo dirbti ponų dvare. Anie 
sunkieji laikai vėl grįžta:

Gandai apie Maskvą

Jau kiek anksčiau buvo 
pranešta, jog Matsuoka gali 
apsilankyti Berlyne, Romoje 
ir net Maskvoje. Sąryšyj su 
šiais gandais laukiama, jog 
ašis netrukus mano pravesti 
vieną svarbiausių diplomati
nių žygių.

Tuo tarpu vakar Vokieti
jos ambasadorius Japonijai

dabar lietuvis turi dirbti vis^maL Sen- Eugenijus Ott iš 
gausiau beatsirandančiuon VY^° Per Sibirą Berlyną, 
bolševikų valdžios dvaruose, Amerika nelaimės 
ūkiuose, tik jau
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PARAMOS ANGLIJAI 
ĮSTATYMAS PRIIMTAS

Graikija 
Parodys 
Kaip Mirti

SENATAS ĮSTATYMĄ 
PRIĖMĖ 60 — 31 BAL
SAIS.

j WASHINGTONAS. kovo 9 
I — Vakar vakare Jungtinių 
i Valstybių senatas po trijų 

ATĖNAI, kovo 9 d. —j savaičių ginčų pagaliau pri- 
Per vyriausybės kontroliuo-Į ėmė administracijos paruoš- 
jamą spaudą ir radio Grai- tąjį paramos Anglijai įsta-
kija paskelbė savo pasiryži
me kovoti iki mirties prieš 
vokiečių invaziją ir atmetė

tymą. Įstatymas priimta 60 
balsų prieš 31.

Kad šis senato priimtasis
visus ašies pasiūlymus, kad įstatymo projektas taptų pil 
ji nusilenktų Romos-Berlyno; nuoju įstatymu bereikia, kad 
taikai su Italija. atstovų rūmai patvirtintų

Atvirame laiške į Hitlerį,) senato priimtuosius priedus 
kurie viešai paskelbtas ir ir kad Prezidentas Roosevel 
pti radio, laikraščio Kathi- Į tas pasirašytų.

i merini redaktorius George Galima suprasti, jog ats- 
Į Vlahos pareiškia, jog “išmo-jtovų rūmai iki antradienio 
j kiusi pasaulį kaip gyventi, j pi ledus patvirtins ir Prezi- 
uabar Graikija turi parodyti | dentas nieko nelaukdamas
kaip reikia mirti”.
Invazija čia pat

Savo laiške Vokietijos dik 
totoriui Vlahos atvirai įspė
ja graikus apie vokiečių in
vazija, kuri esanti jau visai 
čia pat.

Toliau šiuo laišku pareiš
kiama pasauliui, jog Graiki-

patirasys.
Opozicija neišlaikė 

Opozicija nors ir dėjo vi
sas pastangas įstatymo ne
praleisti, bet ji negalėjo at
laikyti prieš aiškiai didesnį 
skaičių administracijos šali
ninkų.

Pagaliau visais praktiniais

ne kelias 
dienas, o viskas šešias ar 
septynias savaitėje. Minėtas 
“Valstiečių laikraščio” nu
meris skelbia bolševikų nu
sistatymą. “Įvesti valstybi
niuose ūkiuose akordinį dar
bą ir nustatyti už jį atly
ginimą, priklausantį nuo at
liktojo darbo kiekio ir koky
bės”. Taigi naujoji baudžia
va Lietuvos valstiečių bus 
dar pasunkinta — valdžios 
dvare jis turės ne tik dirbti 
visas savaitės dienas, bet 
bus jam nustatytos ir darbo 
normos, kurias jis būtinai tu 
rėš padaryti. Mes tik stebi
mės raudonųjų akyplėšišku 
drąsumu: visuose kituose 
kraštuose komunistai

Įspėja Rusijos 
Moteris Prieš KarąJaponijos atstovas Berly

nui pareiškė, jog Japonija 
niekados nenorėjo išprovo
kuoti nė Jungtinių Valsty
bių, nė Anglijos. Tačiau, jei 
Amerika norėtų pasipriešin
ti nieko nelaimėtų.

Matomai, jog atstovo pa
reiškimas padarytas, kad su 
taptų su Matsuoka vizitu 
Berlynan.

Reikia prisiminti, jog neu
traliųjų sluogsnių manymu, „ii™v. , — , turi būti pasiruosusios užimŠi trilype Romos-Berlyno To,\. . _____ ____  4.x.—
kijo sąjunga ir buvo pagrin
dinai sudaryta prieš Jungti
nes Valstybes.

MASKVA, kovo 
švenčiant tarptautinę mote 
rų dieną Rusijos moterys įs 
pėta, jog “karo valanda arti 
naši”.

Kalbėdama į Rusijos mo
teris, komunistų jaunimo se
kretorė Olga Mishakova pa
reiškė, kad Rusijos moterys

Žinių Santrauka Smarkios Nacių 
Atakos Londone

jos kariuomenė, kovose užsi- sumetimais opozicija pasida-
1 gludinusi, taip drąsiai ko-vė pereitą naktį.
I \'>p prieš vokiečius, kaip ji Illinois senatorius Lucas 
kovojo prieš italus Albanijo- (dem.) balsavo už įstatymą 

i jo. i’.r senatorius Brooks (resp.)
Jei Vokietija norinti išgel- prieš.LONDONAS, kovo 9 d. — j

9 d. — Aviacijos ir vidaus saugumo' LONDONAS, kovo 9 d. — bėti Italiją, šiuo laiku kovo- Už įstatymą balsavo 49 
ministerijos praneša, jog per P° kelių savaičių poilsio va jančią Albanijoje, Graikija demokratai senatoriai, de- 
pereitą mėnesį orlaivių ata- kar naktį ir anksti šį rytą yra pasirengusi baigti klau- šims respublikonų ir vienas 
koše Anglijoje žuvo 789 dvi- vokiečių bombanešiai vėl pra simą be pažeminimo Italijai, nepriklausomųjų. Prieš įsta- 
liai gyventojai. Sužeista 1,- vec^ smarkią ataką ant Lon-i jei italai pasitrauks iš Alba- tymą balsavo 13 demokratų, 
068. Žuvusiųjų tarpe yra 91 d°no, kurioje žuvo nemažas; nijos. ,17 respublikonų ir vienas
vaikas. londoniečių, daug sužeista ir Visados su sąjungininku. į progresyvių.

Graikija niekados neapleis n _ T .Prancūzų Laivai

BELGRADAS, kovo 9 d. — 
neva Informuotieji sluogsniai įsi-

kovoja prieš “piece work”,i tikinę, jog antradienį Jugos- 
prieš akordinį darbą, bet pas lavija pasirašys su ašimi ne- 
save, naujai užimtuose kraš-! puolimo paktą. Paktas bus 
tuose tuojau juos įveda, pasirašytas Vienoje, kur vy-
Kam taip veidmainingai ap
gaudinėti darbo žmogų?!

ksta Jugoslavijos premjeras 
ir užsienio ministeris.

Jau seniau buvo pranešta, 
kad šimtai lietuvių, nebega
lėdami pasilikti tėvynėje, ra 
do sau prieglaudą Vokietijo
je. Dėl karo sunkumų jie ten

kad jie buvo sušelpti, bet jie 
visi nori greičiau pasiekti lie 
tuviškas kolonijas ir čia sa
vo jėgas pašvęsti darbui 
tarp lietuvių. Kaip daug nu

vargsta negaudami pakan- sipelnys tie Amerikos lietu 
kamo maisto, reikiamų dra-Įviai, kurie padarydami afi- 
bužių ir per anglų lėktuvų deivitus ir kitais būdais pa

, ti vietą šalia savo vyrų, tėvų 
ir brolių dirbtuvėse ir lau- 

' kuose. “Pasiruoškite tapti 
gailestingomis seserimis ir, 
reikalui esant, vartoti šautu 
vus”, pridėjo ji.

•

150/000 Vokiečių 
Graikų Pasienyj

t

SOFIJA, kovo 9 d. — Hit
leris laiko sutraukęs Graiki
jos pasienyje virš 150,000 
vokiečių kariuomenės, kuri 
laukia kuo baigsis diploma
tinės pastangos sudaryti Ita 
lijai patogią taiką su Grai 
kija.

Kai kurie sluogsniai duo-

palikta krūvos griūvėsiu.
BERLYNAS, kovo. 9 d. — Viena bomba pataikė į pa- 

Vokietijos karo vadovybė s’linksminimo vietą, kur bu- 
praneša, jog per paskutinią-1 v0 susirinkęs nemažas sĮcai įkūnai “kovojo ir ilsisi šio 
sias 48 valandas vokiečių čius žmonių. Žuvo orkestros krašto kapuose”.
motoriniai laiveliai, subma- 
rinas ir orlaiviai nuskandino 
16 Anglijos prekybinių lai
vų.

vedėjas, keliolika muzikantų 
ir nemaža svečių.

Šiose atakose dalyvavo 
masės vokiečių bombanešių, 
kurie numetė šimtus smar 
kaus sprogimo bombų.TOKIJO, kovo 9 d. — Pa

tikimi sluogsniai praneša,
jog labai esą galima, kad ta. A fcj Etiopijoje 
kos sutartis, baigianti Šia- r i t
mo Indokinijos ginčus būtų
pasirašyta šiandie. Sutartis 
būsianti provizorinio pobū
džio.

atakas naikina savo sveika-, gelbėdami, padės tiems nuo- 
tą sėdėdami drėgnuose rūsy-Ratiniame mirties pavojuje 
se. šitokius sunkumus turi esantiems lietuviams atvyk- 
pakelti net visos mums žino-Įti į savo tautiečių tarpą ir 
mų žmonių šeimos, kaip Ma- diruti saviesiems, kad ir sveĮ’tur‘'- iki karo pra -

da suprasti, jog vokiečių di
plomatai net pasiūlę Graiki
jai pasilikti visą teritoriją,

AMSTERDAMAS, kovo 9 
d. — šiaurinėj Olandijoj vo 
kiečių paskelbtasis karo sto
ris vasario 26 d. šiuo metu 
atšauktas.

ORAS
Dalinai debesuota ir šilto

ka. Vakarų vėjai.

Saulė teka 6:11 vai., saulė
Ueidžias 5:50 vai.ccinų, Karveliijį ir kt. Gražu, timoje žemėje. d*'::

sąjungininkės Anglijos, pa
reiškiama laiške, kurios la- i Prieš AnalusLiA-s-' <<«____ •_ 1 — «•_ i

PARYŽIUS (Iš Berlyno), 
kovo 9 d. — De Brinon, Vi-Apskai^iuojama, jog Grai

kijos karo vadovybė sutrau
kė Trakijos ir Makedonijos 
pasienyje tarp 90,000 ir 
100,000 geriausios savo ka
riuomenės, kuri ypač pasižy
mėjo kovose su italais.

Graikų šaltiniai praneša,

chy vyriausybės atstovas 
vokiečiams, pranešė, jog an
glų atakoms ant Prancūzi
jos prekybinių laivų tebesi 
tęsiant, prancūzų laivais atei 
tyje lydės Prancūzijos laivy 
nas.

ši informacija įteikta irjog Italijos karo vadovybėje
įvyko ketvirtas pakeitimas Amerikos ambasadoriui Le-

KAIRO, kovo 9 d. — Ang- — gen. Ugo Cavallero, Itali- ahy> 
lijos Pietų Afrikos kariuo-, jos generalinio štabo virši- Anot, De Brinon, dėl mai

menė sparčiai žygiuoja piet
ryčių Etiopijon, Addis Aba- 
bos linkui. ,

Etiopijoje, pasak anglų, Graikai Kreipės

ninkas, pakeistas gen. Gėlo- 8t° trukumo Prancūzijoj at- 
sakinga esanti Anglijo.šo.

italai visur skubiai traukia
si. Aviatorių pranešimai sa
ko, jog vietomis galima pa
matyti baltas vėliavas nei 
per 100 mylių nuo' pirmųjų 
anglų kariuomenės dalinių.

Pranešdami apie Italijos 
Somalijos paėmimą anglai 
prideda, jog fašistų kariuo- 
menė, kurioji nepasidavė, pa 
bėgo Etiopijon.

Į Turkiją
BELGRADAS, 

— Autoritetingi

VICHY, kovo 3 d.- Vice
premjero adm. Jean Darlan 
atstovas paneigė Berlyno 
pranešimą, jog Prancūzijos 

kovo 9 d prekybiniai laivai bus lydi- 
sluogsniai mi Prancūzijos laivyno, jei 

buspraneša, jog Graikija atsi- anglų atakos ir toliau 
klaususi Turkijos ar ji yra tęsiamos, 
pasirengusi laikytis sudary- į Jungtinių Valstybių am- 
tosios Turkijos-Graikijos basada irgi paneigia, jog 
bendrosios paramos sutar ambasadoriui Leahy praneš- 
ties, jei Vokietijos kariuome ta apie nutarimą lydėti pran 
nė pultis Graikiją. cūzų laivus.
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1$ PAVERGTOS LIETUVOS

DRA A S Pirmadienis, kovo 10, 1941

niuje į pašto dėžutę sausio 
2 d., Kauną pasiekė sausio 

/edybŲ Tvarka i 6 d. “Vadinasi, iš Vilniaus
į Kauną gali traukiniu at- 

x>Oiševikams atėjus į Lie- važiuoti per valandą ir pen- 
u. 4, tuo metu buvusi J. kiolika minučių. Atsitikimas 
uieckio “liaudies vyriausy- gu Kardelio laišku nebe pir- 

bė” išleido civilinės metrika- mas ”
- ^statymą. Dabar tas py Mikas Sadauskas iš 
j i*ias nustojo galios, Josvainių rašo, kad jis ga 

. . c. estas sovietų Rusijos v0 įg Kauno t elegramą per 
. santuokos, šeimos 5 vai. įr g minutes, tuo tar-

,r globos įstatymas. “Tary-:pU kai autobusu Kauną ga- 
bų Lietuva aprašinėja, ko- jjma pagjekti per 1 vai. ir 
kie “patobulinimai“ dabar 39 mįn
įvesti. Anksčiau susituo- “Tarybų Lietuva” išsiun- 
kiant buvo reikalaujami gi- tįsėjo savo korespbnden- 
mimo metrikai ir liudyto- 1 vams laiškus į provinciją. Iš panašus Rusijos provincijos miesteliams, 
jai, o dabar pakanka užpil • korespondentų, tik 10 ga- ~
uyti tiktai anketą. Vedybi- J vo laiškus laiku. Raseinių ■ 
ms tiek moterų, tiek vyrų, korespondentas rašo: “Tam 
amžius nustatytas 18 metų,
ket išimtinais atsitikimais

Įvesta Burliokiška 
Tvarka

l vėl laisva, nepriklausoma ir 
pilnai atsistačiusi.

Reikia pažymėti, kad Nor- 
woodo lietuvių parapija yra 
mažiausia Bostono apylin- , 
kėje. Bet lietuviai katalikai 
yra nuoširdūs Bažnyčios ii 
Lietuvos rėmėjai.

W 4 Aį 4 > r* &-M į

Laisvė ir valstybinė vėliava. Vytauto Didžiojo Muziejus ir Laisvės paminklas Kau
ne, laikinojoj Lietuvos sostinėj. Prieš karą rusams valdant, ši vieta buvo laužynas. 
Per 23 metus laisvo ir nepriklausomo gyvenimo Lietuva ne tik šią vietą, bet ir visą 
Kauną padarė panašų vakarų Europos miestams. Dabar vėl pagrobę Lietuvą rusai pa
naikino trispalvę, nugriaus Laisvės paminklą ir miestą taip.nuskurdins, kad jis vėl bus

TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

Kovo 3 — 16 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Worces- 
ter, Mass. 1— kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis.

Kovo 9-16 dd. šv. Jurgio 
parapijoje, Chicago, III. —

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas 
Urbonavičius, kun. Jonas 
Jančius ir kun. dr. Juozas 
Vaškas.

Kovo 16 — 18 dd. Pitts- 
ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš
kas.

Kovo 16 — 19 dd. Lowell, 
Mass. — kun. Petras Mali
nauskas.

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. An
tanas Ignotas.

Balandžio 7 — 15 dd., Šv. 
Jurgio parapijoje, Detroit,

kun. Juozas Dambrauskas. Mich. — kun. K. Rėklaitis.

LIETUVIAI DAKTARAI

stų laiškas Kaune įdėtas 
sausio 7 d., Raseinių pašte 

mer ginai leidžiama ištekėti j gautas sausio 9 d., o man 
ir 17 metų. Ištekėdama, mo- pristatė sausio 11 d. apie 15 
teris gali pasirinkti arba vaj >• Vilniaus koresponden- Tlllh nf AlTieriCd 
vyro, ar palikti savo mer- tas raportuoja: “Jūsų laiš-j 1 - 1 ■■
gautinę pavardę. Ištuokos ką Kaune jdėtą sausio 7 d., Pagerbė Ir Lietuvą
(persisKyrimų) bylas dabar Vilniaus paštas man įteikė v b iv v v
spręs ne teismas, o civilinės sausio 10 dy» . ! New York, N. Y. — Va-
metrikacijos įstaiga. Persi- i sario 27 d. klūhas minėjo
skyrimui nustatyti tokie for' šie> Pačių bolšeVik4 skel- antrametines sukaktuves 
malumai: “Išsiskyrimui gau bimai> faktai rodo ne tik viešbutyj Waldorf-Astoria.

pakanka formalaus kate- raaskoliška “tvarka” ivesta Milžiniškoji salė buvo kupi- 
~o sutuoktinių pareiški okupuotoje Lietuvoje, bet na, gal, apie 1,000 svečių. 
*~ių, kad juodu negali ben-.^r dar k^4 dalyką, būtent, Garbės svečiais buvo laiki- 
drai gyventi, ir ištuokiama. kad GPU cenzūra neapsidir- j nai pavergtųjų tautų minis- 
Pakanka ir vieno katro su-iba ^ku- • • •
tuoktinio pareiškimo ištuo
kos aktui sudaryti. Metrika- Joks NdTIOKdlTIdS 
cijos įstaiga kiekvienai po- ~ .
įai, pasirengusiai išsiskirti, VyCiynidS 
pataria susitaikinti ir šei-. , . . “Draugas” I Malinaus-mynos neardyti ir, kai pata- , . . ... , ,J . kas nusiskundžia netvarka

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Overseas Press

Tai dar ne viskas. Fede
racijos 10 skyrius yra pasi
ryžęs broliams tėvynėje iki

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais

gavimo darbe. ALRK Fede-j
racijos Lietuvai Gelbėti Fon ;■■■"■ ■■ 1 ■■■■ -
, . 1 ,, , I Ali MAKCS - Ndui paskelbus aukų vajų,1-— 
lietuviai katalikai, Federa
cijos skyriaus vadovaujami, 
stojo darban. Suruošė kele
tą susirinkimų ir prakalbų.

Vasario 9 d. minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventę. Kalbėjo 
adv. Stasys Gabaliauskas.
Aukų surinkta $78.80. Fe
deracijos skyriaus atstovai

tol dirbti, kol Lietuva bus Valandos: 10-12 iyte, 2-6, 7-9 P. M.
________________________ 3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais

tW ... REBUILT Į<
T'

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 |x»|.iet, 
1-4 ir 6:30- 8:30 vakare

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12'

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius prifiiikau.
3343 So. Halsted Street

TYPEWRITERS
* w o
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AU MAKIS
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xCTAD tyrewritir 
k3iMIi’comrany

ROIUT C. OOLMLATT, Meneflv 
IM W. MAOISOH ST.

UK. F. C. W!SOflA&
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso tel. CANaI 2315 
0Ci-o Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutart) 
Rea. Tel.: HEMIock 315W

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

. . , , , ... T I lankėsi draugijų susirinki-ten.'ii: Čekoslovakijos, Len- . . ., .. „ • muose ir aiškino LietuvosI kijos, Norvegijos, Danijos,, _ .„ , . ... ... padėti. Draugijos is savo įz-Belgijos, Olandijos, Lietu- \ ,.... . , , 1 dų paskyrė aukas.! vos, Latvijos, Luksemburgo,I „ J „
„ . a ,. i ik Taigi Lietuvai GelbėtiEstuos. Svarbiausias kalbas , .

. 'Fondui paskelbus vajų, Sv. pasase Amerikos ambasado- r
Jurgio lietuvių parapijos

[
Phone OEAR3ORN 8 4 44

KTIMAlll-FREE-OiMONSTBATION

(IHUimillllllllllUMIlIlIlilIlIlIlIUHimiMI' 

AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

Trečiad. Ir Sekmad. tik ausltarlua.

Teleforna-s. HEMbock 5840

rius W. C. Bullitt ir anglų 
ministras Sir Gerald Camp- parapijiečiai ir draugijos

„ Kaip žinoma, bolševikai skel ir t ;Ptllvn« P Sovietų Rusijos vergijos viliau “Tarybų Lietuva” ra- ' . , . . ’ . bėjo ir Lietuvos atstovas F.
go: "Dabar už pirmą igtuo-'b‘a: kad !VeataS Mmokamas Žadeikis. Jis pabrėžė, kad »143 tį0;
ki-ą reikia mokėti 50 rub- ta“au/nes ne Lietuva yra auka totalita-
litj, o toliau už kiekvieną 'į',",J„1k™? rini" 3uokalbi.° Ptaeš demo-
ištuckimą po 150 rublių.”

Ligšiolinės metrikacijos
įstaigos, sovietų Rusijos pa-1 " ' '... ,. . kas sako, kad gydytojaivyzdžiu, pavadintos: sovietų , _ , , .............................. būna savo darbo valanonLietuvos civilines būkles ak
tų įrašų biuras.

skandalingai praktikoje at- kratinį pasaulį ir kad Lie- 
rodo tas “nemokamas ’ gy- tuva priguli Vakarų Euro- 
dymas. Minėtas Malinaus- pOH kultūrai, o ne aziatiš- 

nc" kam bolševizmui.

Iti (nsmanee Reik,

mis kabinete. Jie iš ligonių 
reikalaują, kad būtų padeng

Salėje matėsi Lietuvos vė
liava ir ant programos vir
šelio buvo užrašyta: Lai

PAS
VILEIŠĮ

EIK! - v

Ir Laiškai Eina 
Stachanoviškai

Seiliau autobusai greičiau 
nueidavo, negu dabar 
telegramos.

tos susisiekimo išlaidos. Gy- gyvuoja Nepriklausoma Lie- 
dytojai už “nemokamą” gy-tuva! L. Sp. Ž.
dymą pasiunčia sąskaitas ______________
ne tik įstaigoms, kuriose |Z i |v "IJ“ D i 
darbininkas dirba, bet ir IvVOlį ISpil(l6 ~~ DC!
tiesioginiai ligoniams. Darbo Dar Neužbaigė

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
Atstovas

1 bai dažnai pasitaiką,
i žmonės be jokios svarbios į Norwood, Mass. ■— šios 

•S.r'iiybų Lietuvos redak- priežasties kviečią gydytoją kolonijos lietuviai katalikai 
- lūs J. Šimkus nusiskun- į į namuS) neB “tai valdiška.’ labai gražiai .darbuojasi Lie Į 

d žia netvarka Lietuvos paš-
vuese, kuriuos, kaip žinoma, 
perėmė savo žinion masko
liai. Mat, paštas, kaip ir vi-1 r,| unuka 
sas susisiekimas, yra tiesio- f 
giai tvarkomi Maskvos. To
kio maskoliško “tvarkymo”

Darbininkams
-r r

tuvos nepriklausomybės at-

. Sovietų Lietuvos valdžia 
išleido įsakymą, pagal kurį

rezultate Lietuvos paštai iki 1941 m. vasario 15 d. 
pasidarė tokiais pat “pavyz- statybos darbininkams turi 
dingais,” kaip ir visi masko- j būti mokama senomis už-
lių paštai. Aprašinėdamas 
paštų biurokratiškumą, J. 

kus su atsidusimu bai-

darbio normomis už darbus, 
kurie darbininkų buvo pra
dėti 1940 m. Senosios nor-

gia: “Tikėsime, kad arti- mos turi būti mokamos ir 
ausioje ateityje viskas už tuos darbus, “kurių nu- 

taip ir bus,” t. y. paštai statytos išdirbio ir įkaino
jimo normos, pavedant dirb-dirbs punktualiai.

Bet kitą dieną ta pati
“■^rr-’bų Lietuva” skelbia 

eilę faktų, kurie rodo, 
o’-j “punktualumas” vieš-

ti, nebuvo dėl pateisinamų 
priežasčių darbininkams iš
aiškintos”. Tuo tarpu pra 
gyvenimas, palyginus su

patatija paštuose. J. Karde- 1940 metais, yra smarkiai 
lis, valstybinės filbarmoni- pakilęs.
jos direktorius, skundžiasi, --------------------------------------
tad jo laiškas, įmestas Vii-j PLATINKITE “DRAUGĄ

PASKOLOS

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JAOKSON BLVD.

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

RĘST DENGI JA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFaycttc 0771

DR, VAlTUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMFI R1CALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvlrš 20 melų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palpngvlnis akių {tempimų kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama } 
mokyklos vaikus- Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedeliomis pagal sutart).
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigios, kaip
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 117, 

IIIIIIINIHIIIItilIlHItlIlIlIlIlIlIlIlIlNIlIlIlIlI

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomla pagal sutart)

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. RARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vlf-na pora. aklų visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
Igekzamlnjotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regSJlnio mokalaa 

gali suteikti.
82 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių Įtempimą.

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

OITOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonaa CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VAIANDOH' 
Kasdien ? (>0 a. m. iki 8.80 p. m. 

Treč. ir SS t: 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 it nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000, ap

drausti per Federal Dcposit Insurance Corp. Mokame SH%. 
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MPSŲ PASITIKĖJIMO IR IATVERMRS REKORDAS
45 Metui Sėkmingo Patarnavimo, Npruiskri&niižlairt Nei 
Vieno Klijento!

Keistute Savin ga and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KHSTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALmnet 4118

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

DR. KARI. NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
WD2fULtJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE
3469 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

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

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

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

Sekinad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rea. teL PLAaa 8200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vak. 
Nedėlioinis nuo 10 iki J2 vai, dieną

TeL YARda 5557

DR. FRANK C. KW1NN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47tti Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare

ir pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res 6058 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Kelvirtml. ir Nedėlioinis nusitarus.

2423 W. Marguette Road

TeL CANaI 6122

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

Valandoj: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OPTSO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tol. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVorly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioinis pagal sutartį.

Tel. YARda 5921. 
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0257
Rea. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ŽALAM
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto i** 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

i



Pirmadienis, kovo 10, 1941 DRAFOAB

MOTINA

AUKLĖTOJA

Ko Reikia Motinai, Kad Ji Būtų Gera Auklėtoja?
Žiūrint j daugumą mūsų 

motinų, rodos, kad jos nei- 
kiek nenuvokia, kokį didelį 
turtą siunčia joms Dievas, 
duodamas vaiką. Kai austrų 
ciesorienei Marijai Teresei 
gimdavo vaikas, ji tuojau

siliaujant tobulintis lig pat 
mirties. Kitaip nėra pras
mės gyventi čia žemėje. 
Žmogus, kuris nesistengia 
būti šiandien geresnis, negu 
vakar, yra lyg ta nudžiuvu- 
si šakelė. Ji tebesilaiko ant

liepdavo jį pasverti ir nu-J medžio, bet gyvybės joje 
lieti iš sidabro tokio pat, nebėra; medžio syvai nenu- 
svarumo kūdikį, kurį ji pa-1 eina į ją ir ji niekuomet
skui padėdavo prieš stebuk
lingąjį Švenč. Panelės pa

nepraskleis žalių lapelių. 
Juo labiau mes valdomės,

Moterys

PRAŠOME J 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

Šeimininkėms patarimas, reikia juos dar žalius su- 
' valgyti. Viduriai suvirins.

Norint, kad kepti svogū- Kad zupė būtų skani, Ver
nai, arba cibuliai, turėtų ge-j dant nereikia nieko į ją de- 
resnį skonį, reikia kepant Yra nei kaulų, nei
juos įdėti svarą gero steiko.

Kaulų, kaip žinoma, nega
lima vandeny išvirti, dėl to

daržovių. Juk visiems yra 
žinoma, kad švarus vanduo 
visuomet esti skanesnis ir 
sveikesnis.

programoj moterys negali 
užiminėti ofiso darbų, už
drausta joms profesijos ir

Su nepaprastu įniršimu 
daug kenksmingų idėjų 
šiandien platinama po lais-

ŠIPULIAI

lankymas universitetų. Ita- vės vėliava. Ir šios teorijos 
lijoje beveik ta pati padė-, paprastai patinka daugumai

(Užbaiga)

Man pasidarė ir gaila

Ėmė suptis mano kambario, — Sesyte, atleisk!. ... So
I grindys, šokti seni paveik-' syte, atleisk!. . . .
šiai, spinta, knygų lenty- | ...............

irj naitė, ėmė spengti ausyse, Praėjo daug metų, bet
tis. Moters vieta rusų komu-1 Amerikos laisvai visuome- ^_udu’ tarytum k°_kios di-'tarytum už kalnų būtų pa- neišdyla iš atminties toji 
nistų programoj per aiškiai j nei. Taip, ši dalis, kur ran-! _eS erdveS akyS bl,tų re' kilusios baisios pūgos, sėstų! kūdikystės dienų skriauda, 
supratnama, taip kad nėra
reikalo seniai išspręstus fak

dasi aukščiausias moderniš-'^ejUS1°S ? man°’. g,mnaziS'i ant šluotl* eiklūs speigai į Man rodos, kad Kazytė ir 
kūmas ir lengvumai ir aukš-1 tO’ negrazų pasielgimą su ar ugniaakės raganos — ir j ten nusinešė savo širdies

veikslą. Tokia dovana nė, juo labiau kovojame su že- ^us kartoti. Ten joms įsa- čiausias ekonominis stovis
kiek nėra per brangi už gy
vą padarėlį. Dievo dovano-

koma užiminėti paliktus ka
riaujančių vyrų sunkius dar 
bus ginkladarių fabrikuose.

mesniąja savo prigimtimi, 
juo stipriau patraukiame į 

tą. Bet kad kas norėtų ir, gerą visus susidurančius su 
už sielą duoti atatinkamą mumis žmones. ' Amerika yra likusi kaipo
dovaną, imtų ir ją sverti, ... * , . .. x . vienintelė šalis, kur mote-

Vienas vokiečių rašytojas) rįmg gaiima įgyti artimes- 
taip pasakoja vienose savo nę yietą -alia yyro 
knygose. Kai jo broliai ir
sesers užaugę — o buvo jų
devynetas ar dešimtis — irj Visas šis moterų stengi- 
išsisklaidę po platųjį pašau-1 masis sau lygybės įsigyti, 
lį, jie susitarę visi susiva-i kaip aukščiau minėta, tikrai 

pagirtinas. Vienok moterims

viso pasaulio aukso būtų 
per maža. Nes žmogaus šie 
la yra brangiausia už viską.
Ji yra Dievo dalelė. Ji pati 
yra sau tikslas. Dėl jos yra 
visas pasaulis, dėl jos gimė
ir kentėjo Viešpats Jėzus. , .. ,. ,. ,J ziuoti pas motiną kasmet,
Tad kaip motina turi ją , . , . . . ,. Tr i kurią paskirtąją dieną. Irbranginti, kaip rūpintis, kad I .. . , ... .° jie visuomet pildydavę tątas didžiausias turtas nepra
žūtų!

Tikrosios pareigos.

Skaitydami visokių gar-

sutartį. Ir graudu buvę žiū
rėti, kaip kiekvienas vaikas, 
atvykęs namo, klaupdavęs

verta prisiminti jų tikrąsias 
pareigas. Neatsižiūrint į 

vyro ir moteriestai, kad 
žmogiška 
yra lygi,

dar stebėtinai pagoniškų 
minčių yra varžoma. Tad 
ir nenuostabu, kodėl mūsų 
J. V. konstitucijos žodžiai 
gausiai iškraipyti ir net 
kartais pamiršti. Ji, konsti
tucija, pripažįsta visų teisių 
gavimą nuo Dievo, o pagal 
vėliausį gyventojų surašy
mą daugiau kaip pusė gy
ventojų nepripažįsta Dievo 
buvimą. Keista! Net para
doksiška! Šios konstitucijos 
laisvės garantavimas yra 
interpretuojamas kaipo lais
vė nuo tiesų, nuo pareigų.

vertybė (garbė) 
pastarųjų teisės N« vienas žmogus nėra lais-

gerabude ir minkštaširde
seserėle, kuri nuo aušros Ii- binai, kaip įsiutusios jūrės Tai buvo tikrai mylinti 
gi sutemos sekioja žąsis — — raudamos girių medžius,! sesers širdis.... Tada jos 
murzina, suskilusiom bralu- išliedamos upes iš vagų, ug- nesupratau,

lėktų, ūžtų į mane, kaip sli- sopulį ir ji liūdi dėl manęs.

zdikėm, stora linine suknai- 
te apsivilkusi. Kažkas giliai 
širdyje man liepė grįžti, 
pabučiuoti sesytę ir atsi
prašyti.

— Ne, neisiu! — nuta
riau. Didelis čia daiktas, to 
vežimėlio — pereis pyktis ir 
nustos verkusi... Kam gi ji 
nori, kad visuomet būčiau su

niniais kardais kapodamos 
kalnų viršūnes ir versdamos 
jas į verdančius auksavil- 
nius ežerus....

norėjau nusi

kratyti, bet dabaar... .
ją ir tenNenoriu, kad 

sekiotų žiaurojo brolio pa
veikslas.

Todėl kasdien aš noriu 
traukinį ir skridau namo. I sustabdyti pašto vežimą ir 
Kai pasiekiau namus, jau i^ėti mažą laišką: 
truputį brėško. Seklyčioj j
buvo mirštama tyla. Gelto-! Tarp baltarubių Dievo dva-

Tą patį vakarą sėdau į,

na žvakė degė gale Kazytės (šių,
tarp rojaus angelų 
tu giedi Viešpačiui, o mano

(sese,
su arfa skambindama tu. 
Tu nenukreipki savo veido,

(o mažu e,

ja, juk negaliu. Ir man juk gaivos Mama vis dar aša-
teko žąsys ganyti. Anoks te; rojo iš sopulio, broliai ir 
vargas... Et, pažliumbs ir seserys vaikščiojo tylus pir- 
nustos... • štų galais, tarytum pats

Grįžau namo. Mamos klau- Dievulis būtų viešėjęs sek- 
j ir pranešęs tikrai pa

ir narei^os skiriasi nuo vv- vas nuo Pareigų. moralinių f . . i uievun pareigos sKinasi nuo vy i ,. . .. syta prieangyje. Gerokai ivčini
__________ .• i___ j_________ ar naturalimu. Šios narei^os r J i *yciuJ

šių žmonių gyvenimus, ma- prieš motiną, prašydamas: 
tome, kad daugelio jų ture- “štai esu, motinėle, palai-ro šeimoje ir bendruomenės ar natūralinių. Šios pareigos
ta labai dorų, nepaprastų ' mink mane!” Ir visiems su-i sutvarkyme. Abiejų lyčių Pare^na nuo Dievo ir atme-
motinų. Tai parodo, kad mo- sirinkus ir už seno šeimy-j pašaukimas draugijų sfero-
tinos geras pavyzdys turi ninio stalo susėdus, motina' se irgi skirtingas. Moterys 
begalinės galios ir atsveria > dažnai apsiašarodavusi iš kai kuriuose atžvilgiuose ne 
kitų prastą pavyzdį. Tegu i tos laimės ir sakydavusi:Į lygios vyrams kūnuose ir 
ta mintis įkvepia motinoms “Vaikeliai, visi žemės sielose. Moterys turi savy-

timo nepripažįsta.
Reikia dirbti ir kovoti.

mane apibarė.
V

: slaptingą, liūdną žinią. ' Tu neatmink senų dienos 
. , Atsiklaupiau prie Kazytės (skriaudos,

ją kojų. ’ 1 kai Dievo debesys, po kojų

noro ir drąsos auklėti save. džiaugsmai praeina, bet nie- 
Juk reikia tai daryti ne tik kuomet nepraeina motinos 
dėl vaikų; juk kiekvieno džiaugsmas dėl gerai išauk- 
krikščionies pareiga yra ne-! lėtų vaikų.”

MODERNIOS MOTERS VIETA BENDRUOMENĖJE

bių, kurių vyrams stoka. Ir
vyrai iš savo pusės turi sa-.

, . . .. , . , vr ster ir jos ‘'veislė” platina.vybių vien jiems skirtų. Yra J r

Kai Kazytė parginė
i sis, aš jau buvau at?igulęs. į Jos plaukai buvo jau mi-

Tad, moterys didvyriškai kažkaiD Dikta nėra- rę: šiaušėsi ir triaušėjo, te
pasielgtų, jeigu nustelbtų Buvo kazka‘p plkta'. nera ! tum medžio žievėieJ bfit 

i vizudis as nu - rien-g atsiguliau Girdėjau,, iau^-_Jos akYs žibėjo, kaip 
kaip sesytė pro seklyčią praĮ stiklines, nors ir primerk- 
ginė žąsis. Sočios žąsys ėjo t°s> ° dideli blakstienai bu-

nes, kokias Margaret Sang-

reikalo šiomis dienomis pri- , čia ne tiek vyrų problema, nesiskubindamos ir paleng- 
siminti, kad vyras yra Su-l kaip moterų. Nes jei moti-jVa kartais šnekėjos....
tvėrėjo pašauktas į vado Į nos nepripažįs ir aktualią __ žiu liu liu! Žiu liu liu
vietą. Šį faktą taipgi nuro- kovą ves prieš šią velnišką! nu nu liu. ... — šaukė Ka

vo lyg suledėję.

(man sugulę, 
juodais trimitais šermeni- 

, (mis užgros,
ir nusineš j saulės kara

lystę,
kur eglės rožėmis puikiom 

(pražysta,

tum ji melstųsi. Išdžiuvu
siose rankutėse ji laikė

do visas jo kūniškas ir inte- propagandą, tai šioji pikty- 'j zytė, kaip ir visuomet, bet j švent4 paveikslėlį ir rami 
" balselis buvo prikimęs ir, ilsėjosi....

Bet jos i kur skleidžia pumpurus
veidelis buvo giedras, tary- .... . ., . . . . i stuobriai, jau sutrūniję —

Jeigu ne Katalikų Bažny-; tarpe. Moterys Amerikoje,
čia, sunku šiandien būt pa-, lygiai kaip vyrai, yra ūžė- j lektuališkas sutvarkymas. ! bė bus panaikinta ir būsi
sakyti, kokią vietą moterys musios svarbias politikos | t to meg gkaitome šy moji karta liks laisva nuo! liūdnas, lyg ji kviestų žą-l
užimtų kultūriniame gyve- šakas ir net turi vieną na- povilo Korintiečius ' j°s aštrh* naikinančių nas-Įseles pro ašaras. ašaros ėmė byrėti per
nime. Kristaus mokslas yra rį Jungtinių Valstybių pre' * ’ «... ...... IVyras yra Dievo pa- j rų< 0 nekovos prieš šią Į Rytą anksti pabudau, bet 

veikslas ir garbė, o mote-j Piktybę ir laiky«is neveikia- keltis baisiai tingėjau. Kaip 
riškė yra vyro garbė. Nesi mosios Pozos sparnų prie- nustebau, išvydęs prie lovos 
ne vyras yra iš moteriškės, globstyje, tai galima tikė- baltą pintinėlę uogų! Ar gi

pakėlęs moteris iš gyvuli*- zidento kabinete. Prezidento 
kosios vergijos ir pastatęs žmona Eleanor Roosevelt 
jas greta vyro kaipo asme- yra pasiekusi aukštą ir įta- 
nį, turintį sielą ir protą, kingą vietą viešame gyve-
Laipsniškai moterys amžių nime' Jos .<taka 5™ . .......... ... ................
bėgyje suprato savo parei- m®tų dar^> Jr pntyruno re- teriškės, bet moteriškė dėl i ne vienas sociologas yra Bet ji manęs jau'nebeža- siojo ir bare:

Pasilenkiau — ir mano 
jos

veidelius.... Ne! Tai buvo 
ne ašaros, o geltonojo veži
mėlio šipuliai....

Ir pasidarė taip baisu,
bet moteriškė iš vyro; juk tis smarkaus ateinančios .Kazytė ir šįryt būtų man taiP negera, kažkas mane 
ne vyras sutvertas dėl mo- kartos nublukime, kaip jau į atnešus?.... 1 smaugė, kažkas man prikai-

iš po sniegų atsikelia leli- 
(jos-----

Tu nepasmerk manęs, švie- 
(sute sese, 

tarp angelų, tarp baltarubių 
(Dievo dvasių.

K. Inčiura.

REMKITE SAVUOSIUS!

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yoo
Thlnk of lt—hovr thls old world 

does make proffress—now comes a 
prescrlptlon whlch is known to phar- 
inaclits as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take thls 
nrlft actlnjj formula paln, a«ony and 
Inflammation caused by excess urlo 
«cld has started to depart.
•Allenru does Just what thls notlcs 

eays lt wlll do—it ls guaranteed. You 
ean get one generous bottle at lead
ing drugstores everywhere for 85 
cents and lf lt doesn’t brlng the Joy- 
eus results you expect—your money 
•rtaole heartedly returued.

Tu nuskriaudei sesytę! 
Ji taip tave mylėjo, visur

pirmenybę ne tik dėl pa- talikiškos veiklos vajų; kaip Palengva abu su Kazyte ji girdėjo tavo balsą, tavi-
ties asmeniškų savumų, bet tai Prie draudimo nepado- vįską užmiršom ir vėl būda- i mi groziavos, tavęs laukė,
kas dar svarbiau, nuo Die- rias knY&as Patinti ir kine- i Vom drauge. Apie vežimėlį 0 tu J4 žiauriai parstūmei

matografų išvalymo nuo , jaį niekuomet neužsiminda- i ir nurovei kaseles....
šlykštybių; prie vaikų dva- Į Vau, neužsimindavo ir ji. Tą Kaip didžiausias prasikal
simo išlavinimo ir daug, patį vakarą, sterblikėn su-
kitų. j rinkus visus šipulius, atne-

Čia ir glūdi modernios , šė namo ir pabėrė į pavie- 
moteries veikla bendruome-1 tį, o rytą mama pakūrė
nėję. Juo greičiau bus su- krosnį....

gas ir vis drąsiau žengė zultatas- Reikia tik atsiver- yyro„ Ror R ?g) T&d_ nurodęs. Moterys gali taip-, dino....
prie tikslo. Kur pirmiau tik stl la»kraščio puslapius, kad, y į autoriteti ! gi prisidėti prie įvairių ka-1
septyni ir ilgainiui net ma-|8UŽinoti kit* Sakingų mo- —------------ «--------- - ---------
žiau užsiėmimai, kaip tai terų vardus-
įvairūs naminiai tarnavimai, Įgijus lygias teises, 
audimas, bendrabučio užlai-, Nuo 1921 metų kada mo. 
kymaas ir svaarbiausias už- ; teryg dėka gusan R Antho.
davinys — fiziologiniai šu ny ir kitoms, įgijo lygias

vo.

Pareigos didėja.

tvarkytas vaikų auklėjimas teiseg ba,8U0ti ril)kimuo8e| Dabar, moters gyvenimo
1_____ J  -1   1 5  . — St 5 —.   J £ — ▼ « 1» rtl Z-e « VMM V* M M ■ M M 4 M

tėlis, apkabinau šaltą Kazy
tę ir ėmiau raudoti:

buvo jų dalis, o šiandien 
moterys yra pasižymėjusios k, .
pramonėje, mene, įstatymų I
ir politikos srityse. Šį svar- Retkarčiais dabartiniu laiku 
bų faktą teigiamai papildo visuomenė skaito ar girdi, 
jų skaičiaus didėjimas,

jos drąsiai ehbo didesniam 
pripažinimui.

tikslas yra dvigubas. Mote
rys turi aukštą garbę didin
ti pačių dvasinį ir intelektua
linį gyvenimą. Joms lygiai,
kaip vyrams, dvasinis tobu-1 greta vyro, tuo sparčiau 

ne kad čia ar ten grupė mote- linimas ne tik savąs, bet bus įvykdoma ne tik išlais 
tik vien Amerikoje, kur rų sumetė nemaža rezoliuci- taip gi ir vaikų yra būti-
neapribotai moterys gali į jų lygybės sustiprinimui mo | nas, kad pasiekus gyveni-
kartu su vyrais žengti so- terų ir vyrų tarpe. Moterys i mo tikslą. Moterys pirmu- į jdje. Dabartinės kartos mo-namų žinią, kad staiga...-
cialiniuose ir kultūriniuose čia’ Amerikoje, pripažįsta! čiausia ir svarbiausia yra terys turi suprasti, kad jų i mirusi Kazytė. Stabt! ir...

Prabėgo vasarą, ir vėl iš
važiavau į miestą.

* * *
vinimas, bet taip pat jų har Nei iš šio nei iš to, vie-
moningas dernumas draugi-1 ną rudens vakarą gaunu iš

prantama, kad josios vieta

gyvenimo lygiuose, bet taip- turinčios privilegijų, bet ly-1 motinos.’ Jų svarbi pareiga veikla turi apimti plačius ___
gybė9 stoką. Ir stengtis įsi-tvaikus išauklėti pagal krikš gyvenimo sluoksnius, šian-j derintus prie krikščioniškų-į

ogi ir užgrobtose ir laisvo- didesnio pripažinimo čioniškus principus, kuris dien neužtenka motinai vai- jų principų. Tik sveikoj, do-
se Europos demokratijose tikrai girtinas, kai prigimė-, veikimas šiose moderniose kus išlavinti vien katekiz- roj veikloj moterys eis sa-
artistų, rašytojų, gydytojų, i narna europiečių moterų da- dienose ne taip uoliai vyk me. Jai reikia prižiūrėti, ! vąsias pareigas.
profesionalų ir auklėtojų bartinį pažeminimą. Nacių įdomas, kaip turėtų būti. kad visos vaikų aplinkybės. Pranas Pranskusį

SICK, NERVOUSPDAUirV EVERY nbKANIiI mūhth” ;
Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
RearWoman’s Frlend”!
Soma women suffer stvėrė monthly 
psin (eramps, barkarbe. headaehe) due 
to female functional disorders whlle 
other's nerreetend to bacome upsat and 
they get erosą, res t les s and moody.

So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Cęmpound made esperta/įy 
to help tired. run-down. nervous wnm- 
en to go smillng thru "dlfflcult days.” 
Pinkham’s Compound ccntalns no opi- 
ates or bablt-formlng Ingredienta. lt

la made from natnre’s own beneflclal 
roota and herbą — each wlth Its uwn 
aprcioi purposa to HELP WOMEN.

Faraous for o ver 60 y tars— Pinkham’s 
Comnound ls tbe best known and ona 
of tbe most e/farfira ”woman'a ’ to n i ra 
obtainable. Try it t ,

A
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Bkeiblmų kainos prisiunčiamo a pareikalavus

Bend..dar blatas lr korespondentams raktų negalins, 
jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama lai n tiks 
lul pakto ženklų. Redakclia pasilaiko sau teise taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač koreapou- 
dancUas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piaAo ra- 
kytl trumpai lr aiškiai t Jei galima raSomaja maAinkta). J 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole 
milto* ar aamenUtkumų. Pasenusios koreaposdanetto* I 
Mlkraktln nededamoa

-<■ » —
Entered as Sccond-Class Matter March 31, 1*14 st 

Chicago, Illinois, Under the Act of March S, 187$.

Mūsų Susivienijimas

darni, mes, Amerikos lietuviai, turėdami 
if organizaviriiosi ir veikimo laisvę, ta
rime stipriau susiorganizuoti ir > Magiau 
veikti, nes ant mūsų pečių krinta sunki 
našta ir didele atsakomybė išlaikyti lie
tuvybę ir padėti pavergtiems Lietuvos 
žmonėms atgauti savo laisvę ir nepriklau
somybę.

Įsidėmėtinos Pastabos

Praėjusios savaitės “Garso” numeris 
plačiai rašo apie didžiąją mūsų organiza
ciją — Lietuvių R. K. Susivienijimą Ame
rikoj ir praneša, kad jos Vykdomasis Ko
mitetas skelbia naują vajų daugiau narių 
gauti. Išeinant iš to dėsnio, kad šiandien 

kiekvienas darbas, kuris stipriną tau
tiškai ir valstybiškai nusiteikusias or
ganizacijas ir spaudą, stiprina ir sąjūdį 
dėl Lietuvos atstatymo, į LRKSA vajų 
mūsų visuomenė turėtų atkreipti rimto
dėmesio.
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoj, 

be jokios abejonės, šiandien yrą pati stip; 
riausia lietuvių organizacija Amerikoj. Ne
kartą mes esame nurodę, kad LRKSA — 
tai pati stipriausia mūsų, lietuvių katali
kų tvirtovė Amerikoj. Ji, veikdama nuo 
1886 metų, pergyveno daug audrų, daug 
sunkių depresijos laikų. Tačiau ji ne tik 
išsilaikė, bet pati stiprėjo ir daug gražių 
darbų nudirbo ir šio krašto lietuvių visuo
menės gerovei ir Lietuvai.

Mūsų Susivienijimas, kaip rašo jo orga
nas “Garsas”,

dabar visais žvilgsniais patvarkytas į 
rtiode mišką, saugią, pažangią f rate ma
lę organizaciją. Tą pripažįsta ir valsti
jų apdraudos departamentai ir tą aiš
kiausia paliudija jų egzaminierių rapor
tas, kuris telpa paskatiniuose “Garso” 
numeriuose.
tikrai yra džiugu tą faktą čia konsta

tuoti.

Be to, svarbu yra konstatuoti ir tai, kad 
LRKSA duoda tokias lengvatas, kurių ne
turi kitos panašios organizacijos. Čia pa
duodame keletą pavyzdžių:

s) Naujiems nariams įstojimas nemo
kamas.

I

b) Daktaro kvotėjo ėgzanrinaciją ap
moka Susivienijimo centras.

c) LRRSA apd rauda įeina galėn po 30 
dtenų nuo nario priėmimo.
Reikia manyti, kad tomis lengvatomis 

pasinaudos visi tie, kurie dėl vienos ar ki
tos priežasties dar nėra šios senos ir gar
bingos organizacijos nariais.

Vykdomasis Komitetas, skelbdamas LR 
KSA naujų narių prirašinėjimo vajų, ski
ria dovanas ir nustato taisykle*, prie ku
rių prisitaikyti visai nebus sunku. Didžiaū- 
sią vaidmenį šiame vajuje, pavadintame 
ypatingu vardu — auksinio aruodo vajum, 
turės suvaidinti apskritys, kurioms teks 
vadovauti ir daug dirbti.

Per šį vajų siekiama prirašyti kelioliką 
šimtų narių. Apskritims paskičstomos kvo
tos. • t

Chicagos apskritys turės prirašyti du 
šimtus narių.
Tai, palyginti, nėra daug. Ir, neabejo

jame, ta kvota bus lengvai išpildyta. Juk 
vienoj tik kurioj didesnėj parapijoj prie 
gerų norų būtų galima gauti LRKSA 200 
narių. Vajus prasidėjo kovo 5 d. ir jis 
baigsis šių metų gruodžio 1 dieną.

Reikia pasakyti, kad vajaus planas y t a 
originalus ir geras. Mūsų visuomenės vei
kėjams reiktų atkreipti į jį rimto dėme- 
sio, nes mums visiems yra labai ir labai 
aišku, kad šiuo metu mums, lietuviams, 
yra didelis reikalas organizuotis, stiprin
ti visas savo jėgas.

Lietuvoj, kaip gerai žinom, rusai oku
pantai uždarė visas lietuviškas organiza
cijas ir plačiu mastu veda rusinimo ir 
krašto naikinimo darbą. Į tai atsižvelg-

DIKTATORIAI IR DIKTATŪROS
Senovės Romos valstybė, siturinti ir beturčiai, jau 

kuomet buvo respublika, yra gyvenimo sąlygų pri-
dažnai apsirūpino Iaikihu 
diltatoriurtų kad Sutikti nė- 
permatytą krizę.

Kuomet Romos imperijoje 
krizė pasibaigė, diktatoriai 
visuomet turėjo rezignuoti. 
Tarp 500 ir 200 metų pirm

Brazilijos laikraštis “Liet.” paduoda kad 'Kristaus gimimo, Roma tu- 
neseniai lenkų, Paranoj, leidžiamoj “Gaze-jrėjo apie 100 laikinų dikta
tą Polska” buvo atspausdinta kovotojo už Į torių. Kai kurios to laiko 
laisvę gen. Sikorskio straipsnelis. Jame Romos diktatūros tęsėsi tik

kelias dienas, kitos gi neil
giau kai 6 mėnesius.

jis apibudina buv. Lenkijos valdymo sis
temą ir režimą. Generolas sako, kad žlii- 
gusi Lenkija ėjusi klaidingais keliais, ku
riais anksčiau* ją vedė atgyvenę savo am
žių visoki ponai ir dvarininkai. Pasak jo,
jo atkurtoji Lenkijos respublika turėsian- vieno pąvyzdingo politinio 
ti būti pilnoj to žodžio prasmėj — demo diktatoriaus, kuris atidavė 
kratine respublika, o ne, priedangoj res- savo sunkenybę be pakelto 
publikos, fašistinė diktatūra, kaip buvo kardo ant jo sprando, žy- 
valdant Mosčickiui. Ponų lepšiškumas, lė- miausieji senų laikų dikta- 
bavimas, o juo labiau liaudies priespauda . toriai: Aleksandras Didysis, 
ir klasių nelygybe pagreitino Lenkijos žiu-lJulius cežaris ir Augustas 
girną.

versti kovoti prieš beširdį 
diktatorių už savo laisvės 
atgavimą. Nors Lietuva da
bar kenčia Stalino žiaurią 
priespaudą, Lietuvos atei
tis pasilieka jos ištikimų sū
nų ir dukterų rankose, gal
vose ir širdyse.

Pirmadienis, kovo 10, 194l

Gaidžiai ir taip toliau.
Ne paslaptis,
Kad gaidys —
Gyvis itin karšto kraujo, 
Ir visi

Lietuva gali tikėtis nuo 
piktadarių Stalino ir Hitle
rio tik dar žiauresnių ir 
skaudesnių žygių. Kiekvie
nas lietuvis, rodos, turėtų

Tačiau nuo to lėto laiko-, būti savo tėvynės sargu ir1 Pamatysite toliau jus, 
tarpio istorija neužrašė nė gynėju, bet ne diktatoriaus į Kad už gaidį

Stalino agentu ir talkinin-, Kito padaro karštesnio
ku. Kiekvienas lietuvis tu
rėtų dirbti su savaisiais tė
vynės labui, bet ne su bol-

Neužtiksi, nerasi:
Dėl menkiausio grūdo, 
Kąsnio

Cezaris. Vėlesnių laikų dik-'tuvoj. Kuomet pasitaiko kar 
tatOriai: Oliveris Kromvelis , tais skaityti lietuvių kalba 
ir Napoleonas Bonaparte, spausdintą komunistinį laik- 
Po praeito pasaulinio karo raštį, kuris giria ir net gar- 
diktatoriai: Leninas, Pilsud- bina ūsotą smaką, tai da- 
skis, Musssoliniš, Stalinas ir j rosi net skaudu. Žnoma, a- 
Hitlėris. Nė vienas iš minė- merikiečiai lietuviai komu-

ševikais komunistinės Rusi- Kelia, jis baisiausią vaidą.
jos gerovei. Gaila, kad taip-------------------------------------------
nėra nei Amerikoj, nei Lie-Į Baltruvienės

. .“Na, o tavo lai pastimpa!”
(pa!”

—“Gal galvos
“Nebejauti tu, begėde?!”
—“Tu visai mane suėdei.” 
—“Ar ne tavo vištos tunka 
Mano daržais, žblyriais?!” 
—“O jei tavo paršas 
Teršia
Mano kluoną, mano daržą — 
Užmiršai tu, nežinai?!”
Tol jos riejas, nesivaržo, 
Kol liežuviai jų atbunka. 
Dėl gaidžių
Begėdžių!

-t

Tarp kitko jis palietė ir P baltijo val
stybių — Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
buvusius vidaus gyvenime nenormalumus.
Ir pabrėžė, kad visos šitos valstybės ėju
sios klaidingais keliais, kurie jas ir nuve
dę tiesiog į pražūties nasrus. Toliau geh.

klauso tik tiems, kurie tą valstybe sukū-|tų *kt&tonų neparodė «a-! matai vis tebekalba ir ra-
rt ir už ją statė savo krūtines, t y. -'¥0 n°ro a’,leisti scen’ sava' 
liaudžiai. Jo atkurtoj* Lenkijoj būsią pa- noriai. Aleksandras, Augus- 
naikinta luominiai skirtumai, išdalintos ^as» Krofnvelis, Leninas ir 
dvarų žemės ir žodis “poiias” būsiąs iš- Pilsudskis mirė naturaline- 
brauktas iš kalbos, kaip atgyventų Idikų mis mirtimis, būdami dikta- 
— baudžiavos simbolis. koriais. Julius Cezaris buvo

Nėra abejonės, kad tai yra įsidėmėtinos nugalabintas senato rūmuo- 
pastabos, į kurias bus atkreipta rimto dė- se> 0 Napoleonas mirė iš
mesto. [tremtas ant salos.

Amerikoj Viltis
Dabartinė Europos situa

cija yra daug blogesnė, ne
gu ji buvo kuomet diktato
rius Napoleonas elgėsi Eu
ropoje, kaip tik jisai norėjo. 
Jisai nekantriai' žiūrėjo sker

“Lietuvių Žinios”, rašydamos apie pas
kutiniuosius Hitlerio žygius Europoje, kad 
visų pavergtų valstybių ateitis priklauso 
nuo Jungtinių Amerikos Valstybių. Još sai anglišką sąsiaurį, kad 
sako, kad

prle jų nepriklausomybes rūmų tori rak
ta vien Dėde Šamas...

Taip esą, nes šio krašto vyriausybė pa
ti tikinti į laisvę ir demokratinius princi
pus. Nors priešų yra gaha galingos jėgos, 
kurios pirmoje vietoje stengiasi sprogdin
ti valstybes iš vidaus: —

“Bet tokios pribrendusios dirvos Hit
lerio pakalikams bei agentams nebus, 
kaip jie atrado Prancūzijoje, Norvegi
joje ir kitur.

šo, kad Lietuva dabar yra 
tikrai laisva be savo himno 
ir vėliavos. Tikrenybėje dik
tatorius Stalinas atnešė Lie
tuvai ne laisvę, bet tik se
niausių laikų tiraniją.

Kai kurie komunistai gin
čija, kad komunizmas yra 
aukščiausios rūšies demo
kratija, o kiti sako, kad 
demokratija šį kart išnyks, 
kaip išnyko anais laikais 
Romoje ir Graikijoje. Ta
čiau, galima be baimės ti-
keti, kad diktatūros teroro, 
priespaudos ir vergijos im- 

užkariauti salos karalystę, | perijos negali būti sukurtos 
bet jokiu būdu negalėjo pri-1 įr ilgai palaikomos šioje ga- 
eiti prie Britanijos salos, dynėje, kaip buvo galima

Dabar gi diktatorius Hitle
ris su karo lėktuvais bom
barduoja visą Britanijos sa
lą. Tiesa, pirmoji pu3ė 1940 
metų buvo Hitlerio, bet ant 
roję pusėje buvo kitokia pa
dėtis. Pabaigoje 1940 m. jau 
matėsi tolumoje Hitlerio
silpnėjimas. Jei Hitleris nu- 

Hitlerio pagamintos vergijos nepriima galgs Angliją, tai jisai kon-
amerikiečiai, nežiūrint kaip ji gražiai 
būtų padabinta. Nes vergija bus vergi
ja, nežiūrint kaip ji būtų apkaišyta. 
Suv. Valstijų akciją vilkina nekuriu 
politikų senatorių ginčai pagalbos An
glijai suteikimo reikale.t

Visas pasaulis yra nukreipęs akis į 
Vašingtoną. Nes viskas priklausys nuo 
Suv. Valstijų. Jų rankose Randasi pa
sekmės šio karo ir jų vadovų rankose 
esti ateitis mažų pagrobtų valstybių”.

traliuos visą Europą be to
limesnio kariavimo.

Pabaltijo respublikų, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvė sutirpo sovietų tota
litarinėje Rusijoje po dik
tatoriaus Stalino armijos į- 
guhj įsteigimo tose demo
kratinėse valstybėse. Pabal
tijo tautą žmonės, buvę pa-J

praeituose šimtmečiuose, 
kuomet žmonių ignorantija 
apėmė pasaulį.

Anais laikais, kaip ir 
šiais, diktatoriai užgrobė ir 
pavergė mažas valstybes, 
be't beveik visos tos mažos 
tautos išsilaisvino ir vėl ta
po nepriklausomos valsty
bės. Nėra jokios abejonės, 
kad Lietuva, pastaraisiais
laikais išgyvenusi 22 me- Būtinai

Gaidžio rudo
Nė matyti negalėjo 
Rausvai - molinas gaidys 
Tos pajuodėlės Jonienė,
O rudajam — nepatiko 
Rausvai-molinas kaimynas 
Žiū — susėjo,
Susitiko —
Tuoj peštynės,
Tuoj pirtis!
Smilksta plunksnos pašaliai:) 
Nors ir skaitosi broliais 
(Mat, jie kilę
Išavienos vištos kiaušinio).

Štai jiedu per tvoros skylę 
Baisiai žiūri viens į kitą, 
Pasipūtę, pasigūžę.
—“Ko tau reikia?!”
—“Ko lendi tu?!” 
Karštakraujai gaidžiai kei-

(kias.

Gaidžiuose drąsos nestoka: 
Greit jie ant viens kito šoka, 
Ir kova tik verda, ūžia.... 
Štai abudu
Jau paplūdo
Kraujuose ir vos alsuoja, — 
Rodos tuoj jie 
Ir pastips čia, susižeidę 
Mirtinai....

—“Mama, mama, mūsų gaidį 
Baltruvienės Rausvas bai- 

(gia!”
Ir čionai 
Baltruvienė 
Ir Jonienė 
Susikimba

Ir tarp mūsų atsitinka 
Dažnai, dėlei daikto menko 
Tuoj iškila
Didi byla.

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Amerike, tavorščiai, yra 
tokių balšavikų, kurie Sta
liną labiau myli, negu savo’ 
pačią. Antai, Nėwark, N. J., 
tūlo Jurgio Caroll žmoūa 
gavo divor&ą nuo vyro dėl 
to, kad jis labiau mylėjo 
Staliną—komunizmą, negu 
ją. “Aš jam nekartą sa
kiau,” — kalbėjo teisėjui, 
“kad išsirinktų arba mane, 
arba savo komunizmą. Ir 
jis man pareiškė, kad la
biau myli Staliną—komuniz
mą, negu mane. Kai aš gau
siu nuo jo divorsą, tegul jis 
eina po velnių ir gyvena 
sau su Stalinu,” baigdama 
savo argumentus pareiškė 
moteris.

SPĖKIME MĮSLES.
Pramušu ledą, randu si

dabrą; pramušu sidabrą, 
randu auksą. Kas?

Atsakymas bus rytoj.

w.. fa

“Darbininke” p. Lietuvis rašo:
“Bet jau dabar Viši matome, kad šie

met, kuomet nepriklausomybės šventę 
Lietuvoje buvo uždrausta minėti, tai iš
eivijoj ta šventė paminėta su didesniu 
entuziazmu, negu bet kuriais metais 
praeityje. Toks pasisekimas užtikrina, 
kad Amerikos lietuviai vis labiau išsi
judina darbui dėl Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo.

Pasaulio dalykai dar nėra įėję į pas
tovias vėžes. Tautų likimas tebėra ant 
svarstyklių. Tokioje padėtyje tebėra ir 
Lietuvos likimas. O šiais laikais pasau
lio dalykai keičiasi labai greitai. Kas 
žino, gal iki kitų metų vsfšarto šešio
liktosios Lietuva jau vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Iki to laiko Lietuvos ju- 
doa gal jau bus padarę tą, ką padarė 
Judas Iskarijotas".

tus laisvėje, negalės ilgai 
toleruoti bolševikų vergijos 
ir kasdieninės destrukcijos.

Lietuva dar gyva. Lietu
va visados buvo ir ’ dabar 
yra gyva savo ištikimų ir
tikrų sūnų ir dukterų šir- kimai nepaliuosuos nuo bau- 
dyse. Adv. N. Valasina dos dėl nepildymo įstatymo.

(Dėl gaidžių karštos ko- 
(vos!):

—“Tai gi.”

—“Tai gi, prisirišk tu gaidį 
(savo..”

INCOME TAKSU MOKĖTOJŲ DĖMESIUI
Income taksų nauji įsta

tymai palietė mokėtojas dėl 
nepaprastų įvykių. Kada

2. Vedęs, be vaikų, 
$2,000.00.

turi

Jeigu įstatymai yra įėję 
į galę mums gyvenant šioje 
šalyje, būtų reikalinga skai
tytis su demokratiškais įsta 
tymais. Vėliau gali būti pa-

, T. y. jeigu .šie asmenys,. , .. ,, .
nauji įstatymai įėjo į galę, uždirba daugiau, kaip mine- , . . . . ,. ..

.. , . blausiai tarpe vadinamų biz-
ta suma, jiems būtinai rei- . . . , ___ ,
. v • X v i menų. Pav., užeigos savi-kalinga išpildyti income tak-1 . , . . , ...

® .. ninkas sako neturįs jokių
sų aplikaciją.

nėra taip lengva žmonėms 
prisirengti- prie jų. Pavyz
džiui, daug žmonių yra iš
gyvenę 20-30 metus Ameri
koje, bet jie nėra pildę pa
našių aplikacijų arba mokė
ję income taksus. Dėl aišku
mo ir prisirengimo aš noriu 
pareikšti keletą žodžių, kad 
nė vienas skaitytojas neuž
mirštų ir nepavėluotų išpil
dyti income taksų aplikaci
ją.

1. Nevedęs žmogus turi 
exemption $800.00.

3. Biznierius arba profe
sionalas su gross income i 
(apyvarta) virš 2,000 dole
rių turį išpildyti income! 
taksų aplikaciją.

Bet vienas iš sunkiausių

knygų, nieko neuždirbo ir 
neturi ką valdžiai parodyti. 
Sis išsireiškimas nepaliuo
suos nuo ateities nesmagu
mų. Jeigu perkate gėrimus 
iš tam tikro sandėlio, tas

, . . , . . . sandėlis irgi pildydamas pa-dalykų yra, kad žmones ne- „ _ “ J* .f“,nori tikMi tuo valdžios pa- lž^Jf* .JUrtL,
. .. , , i riek gerintų ir vėliau val-tvarkymu. Nekune sako: °

"Lai valdžia ateina ir pa- džio8 P«-
rodys, kiek jūs esate pirkęima mano biznį, aš nepai

sau”. Bet panašūs išsireiš- ir pardavę gėrimų. 2inoma,

Atsigulė tė, 
atsigulė pė, 
atalėkė vi,

nusinešė tė, 
atsikėlė pė,
Žiūri, nėr tė.

Kas?
Atsakymas bus rytoj.

tuomet suradus tą neaišku
mą, kaina bus nustatyta 
kiek reikalinga mokėti, bet 
dar su pabauda. Dėl ko ne
siskaityti su įstatymais ir 
išvengti ateities keblumų ir 
nesmagumų?

Užėjus nepiliečių regis
tracijos klausimui, daug 
kartų esu parodęs per spau
dą ir lietuviški laikraščiai 
parode kooperaciją dėl virš 
minėto reikalo. Nekurie žmo 
nės neatkreipė dėmesio į tą 
svarbų dalyką ir šiandien 
turi gan didelį nesmagumą 
iš priežasties, kad nefriatė 
rėikalo skaitytis su įstaty
mu. Taip pat Su income tak
sų klausimu, noriu paragin
ti žmones, kad iki kovo 15- 
tos mes visi atliktume sa
vo užduotį.

Adv. Charles P. Kai

■v,t
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

VADUOKIME LIETUVĄ
L. S. K.

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)
Trys dienos prieš Velykas Tania pradėjo didįjį va

lymą. Vos grįžusi iš tarnybos, tuojau prisirišo prijuostę 
ir pradėjo plauti, šluoštyti, dulkinti visas pakampes, 
mazgoti indus, kol viskas net blizgėjo iš švarumo — bet 
vis dėlto.... vis dėlto tai nebuvo tos pačios Velykos, 
kurios plasdeno Tanios sieloj su laimingais kūdikystės 
prisiminimais.... »

Sis liūdesys užgulė jos sielą jau vakar. Tania vie
na nuėjo į bažnyčią. Nors draugas Vladimirovas ir su
tiko ją išleisti, bet aiškiai parodė, kad tat jam nepatin-, 
ka. Ji buvo pasiryžusi šias šventes taip sutvarkyti, jog 
savo vyro sieloje prikeltų gyvas kūdikystės dienas su 
Velykų margučiais, dideliais gelsvais pyragais, rimta,j 
iškilminga, bet drauge ir tokia ramia nuotaika, kurią 
gali sukelti tik tokia šventė, ir tikėjosi, kad, rasi, pra- 
lauš pirmuosius leidus ir palenks jo širdį šitam didžiam, 
nesuprantamam stebuklui — Kristaus prisikėlimui.

Tania net nusprendė sutaisyti tikrą Velykų stalą, i 
Nupirko didelę kiaulienos kulšį, vargais negalais sudarėj 
tikrą paschą, nusipirko turguje du puodus su puikiais 
hyacintais — viskas atrodė taip miela, malonu, taip 
jauku, kaip tąsyk, seniai pranykusiomis laimingos kū I 
dikystės dienomis. . . .

Tačiau draugas Vladimirovas, vos tik pamatęs sta
lą, pradėjo plūsti ir šiurkščiai pareiškė, kad nesą nei 
jokio Kristaus, nei prisikėlimo ir kad viskas yra tik 
buržujiški prietarai, sugalvoti žmonėms mulkinti....

Tada Tania išėjo į bažnyčią. Tai buvo greičiau ne 
bažnyčia, bet vargingi Dievo namai. Jie buvo pilni varg
šų, skurdžiai apsirengusių žmonių, daugiausia senesnių
jų. Tania atsidėjusi studijavo jų veidus: aišku, jų pe
čius svėrė sunki ilgos metų eilės našta, sukrauta vargo 
ir nepasisekimų, tačiau jie, vis dėlto, po ta našta ne-; 
sukniubo, nes buvo kupini gyvo tikėjimo ir pasitikėjo 
Kristumi. Jautė, kaip tie vargšai žmonelės gyveno švie
siu tikėjimu ir viltimi, su kuria laukė prisikėlimo ste
buklo. Ir jai pasidarė taip liūdna, kad tuo momentu, kai 
kiti meldžiasi ir laukia, kada prisikels žmogaus Atpirkė
jas, tuo pačiu metu jos vyras stengiasi daugelio žmonių 
širdyse sugriauti tą šviesų džiaugsmingą tikėjimą didžią
ja Kristaus auka.

Kai Tania išėjo namo, jau buvo tamsu; akys neju
čiomis žvilgterėjo aukštyn, į dunksantį tamsiai juodą 
dangų su viršuj galvos mirguliuojančiomis žvaigždėmis, 
ir širdyje pasidarė ramiau; ji atsiminė nedidelį posmelį, 
kurį buvo išmokusi dar savo kūdikystėj, gerai nesu
prasdama jo prasmės:

Nesakyk, kad jau nėra vilties,
Nesakyk, kad būsi sugniužinta skausmo;
Juo tamsesnė naktis — juo šviesesnė žvaigždė,
Juo skausmas didesnis — juo Dievas arčiau!....

Šiandien visos mūsų mintys, pasikalbėjimai 
Ir svajonės tiktai vien Lietuvos linkui plaukia,
Ir brangios tėvynės laisvės pasiilgėjimai 
Mus visus, laisvos šalies lietuvius, tenai traukia!

Mes, gyvenantieji laisvoj šalyje, nuolatos 
Ją prisimename, ir be jos mes nenuritnsim!
Mes Lietuvos, klastingai bolševikų pavergtos,
Jų bangose žūstančios, niekados neužmirširti! •

Mums Lietuvos laisvė yra už viską brangesnė:
Už “Maskvos saulę” milijonus kartų šviesesnė!
Mes dėl savo tėvynės daug vaiįgom — kentėjome!
Už jos laisvę kariavom — daug aukų sudėjome!

Bet vietoj džiaugsmo mūsų veiduos vėl nuliūdimas,
Kad Lietuvą vėl ištiko toks liūdnas likimas...
Lyg žnyplės suspaudžia mums lietuviams Širdis skausmai, 
Kad neilgai jai teko gyvent nepriklausomai...

Šiandien Lietuvos kūną vėl trempia bolševikų 
Kojos, o brolžudžiai, lyg arkės, po jį rėplena!
Daug žūsta ten mūs brolių nuo kraujagerių kulkų! 
Ten liejas lietuvių kraujas — upeliais srovena!

Dėl to mes nerimstam — dažnai į būrius sutraukiam 
Ir iŠ širdgėlos, keršto bolševikams užtrauktam:
“Kad jūs, prakeiktieji bolševikai, nesulauktum,
Nebus, kaip jū3 norit — neįvyks jūsų troškimai!
Nors, užlipę ant muilo dėžių, šuns balsu staugtum, 
Veltui bus jūsų pastangos ir visi geidimai!”

Už savo brangios tėvynės laisvę mes kovosim! 
Niekšus bolševikus iš Lietuvos išganiosim!
Ją iš žiauriausios meškos nagų vėl išvaduosim,
O savo ten vargstantiems broliams ranka paduosim!

Sukaupkim, lietuviai, savo jėgas — neliūdėkim!
Sustoję į darbą — Lietuvą vaduot pradėkim! 
IšJaisvinkim ją iš žiaurių kraujagerių nagų!
Jau užtenka mūsų broliams tų daugybės vargų,
Kuriais juos ten klastingi komunistai maitina 
Ir, užkrovę jiems sunkų jungą, baisiai kankina!

Garsiai sugaudus skardžiajam trimitui ir šaukiant 
Lietuvos sūnus kovon už j oš laisvę, nelaukiant 
Paraginimo, laisvieji lietuviai, paimkim,
Kas galime, ginklus į savo rankas ir eikim.

Rytų šalin, kur mūsų broliai jau aimanuoja,
Žiauriai bolševikų rankos prispausti, dejuoja,
Kur laisvės netekę — pavergti lietuviai verkia 

l Ir iŠ savo laisvųjų brolių pagalbos laukia.

Jie nekantriai ten laukia, kada vėl išlaisvinta 
Bus iš bolševikų Lietuva ir bus sugrąžinta 
Jai nuplėšta jos garbė; kada bus sunaikinti 
Raudoni plėšikai ir iš Lietuvos išginti!

Vasario 12, 1941.

Sv. Vincento Draugija Brazilijoje 
Atlieka Didelius Darbus

LAIŠKAS IS 
AUSTRALIJOS

Vienas Lietuvos veikėjas, 
pabėgęs nuo bolševikų “ro
jaus” rašo iš Brisbane, Aus
tralijos.

“Rusams-komunistams už
ėmus Lietuvą, iš esmė3 pa
dėtis pasikeitė. Pablogėjo vi 

. sokeriopas gyvenimas Lie- 
i tu voj. Ypatingai nukentėjo 
bažnytinis gyvenimas. Pir
miausia prasidėjo, valymo 
darbas. Energingiausius mū 
sų kunigus pradėjo gaudyti 

i ir varyti į kalėjimus. Dau
gelis, norėdami išvengti to 
paties likimo pabėgo į Vo
kietiją. Žinoma, vienas — ki 
tas buvo pagautas bebėgant 
—*- tas dingo nežinia kur.
Tur būt rusai sušaudė. Vi-I 
sas bažnytinis gyvenimas 
suspaustas, nors dar paliko 
bažnyčios neuždarytos. Vi
sur bolševikų propaganda 
prieš Baažnyčią, o mes ku
nigai nieko negalime prieš 
tai veikti. Bet koks pasi- 

• priešinimas — kalėjimas. 
[Nors daugelis žmonių pasi-i 
iliko tvirti prie Bažnyčios, 
ibet visur viešpatauja nusi-; 

i minimas. Visur pašalinti ka
pelionai iš mokyklų, kariuo
menės ir kitų įstaigų. Jų 
vietoj paskirti komunistų 

į politiniai vadovai. Kunigų 
padėtis baisi. Kiekvieną nak 
tį gali ateiti bolševikai ir 
išvežti nežinia kur.

“Taip pat ir ekonominis 
gyvenimas staiga pablogė
jo. Visos parduotuvės ir 
krautuvės tapo iškarto tuš
čios. Eilės žmonių stovi 
prie krautuvių ir laukia ka
da galės ką nors nusipirk
ti. Visur Lietuvos komunis-I .
tai karaliauja. Paleista Lie
tuvos policija ir jos vietoj 
pastatyta komunistų-darbi- 
ninkų milicija. Nors skelbia 
ma laisvė, bet nėra jos. Bet 
koks pasisakymas prieš ko
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WASHINGTON. — Iš Bra sėkmingai dirba įvairių rū- munizmą ir jo “rojų*’ _

Šiandien nuo pat ankstaus ryto draugas Vladimi- 
rovas jai nepratarė nė žodžio. Draugas buvo įširdęs. 
Tania atrodė jam perdaug sentimentali ir jį pykdė tuo 
savo tikėjimu visko, į ką jis žiūrėjo kaip į nayvius svai
čiojimus. Pyko ant jos visą šviesią Velykų dieną. Ir jai 
yra bergždžia, kad jai niekuomet nepasiseks atvesti vyro 
į tikrąjį šviesos ir gėrio kelią, sužadinti tauriąsias jė
gas, kurias ji taip buvo jame pamėgusi, bet kurios — 
ėmė rodytis, tartum jos gyvenimas sudužo, o jos kova 
žinojo — jo sieloje snaudė....

Juo pro langą ėjo žmonės su šventiškesniais, džiaug- 
sfoingesniais veidais, juo neiškenčiamesnis darėsi jos 
skausmas, juo ji jautėsi silpnesnė ir vienišesnė. Nebu
vo nė vieno žmogaus, kuris būtų sušildęs ją gyvu Žo
džiu, būtų ją paguodęs ir atgaivinęs.

Taip bežiūrėdama pro langą į tolimą erdvę, susigė
do savo liūdesio prieš pavasarį, prieš mėlyną dangų, prieš 
sprogstančius pumpurus. Bet kad rr taip norėjo, neįsten
gė tų savo liūdnų minčių .išvaikyti: širdyje buvo nera
mu, ir gana. Pro dvasios akis pralėkė visas gyvenimas; 
turėjo prisipažinti, kad gyveno taip, kaip sąžinė liepė. 
Tad kodėl jos dvasią vėl užgulė, kaip sunkus slogutis, 
šitos baisios akimirkos? Jr kodėl būtent šią dieną, ku 
rią visų žmonių širdys turi besidžiaugdnmos taikiai su 
sijūngti, ją nuo vyro turi skirti bedugnė?.,..

(Bus daugiau.)

Skaitykite Katalikišką Spaudą

zilijos grįžo aplankęs ten šių amatinius darbus, 
katalikų veiklos centrus pre

| uiatiuja lui i naują vai-

Priežodžiai
Tinginys sako — galėsim

apaštalavimo darbus atlie- — turėsim, gersim — gy-,1 socialines tarnybos mokyk-ka. Darbuojasi įvairiuose , „ . , y. vensim.J * lą Briusely, Belgijoje. Ji,miestuose. Bet didžiausias .. . . . z. , .... pati ir sutvarkiusi sį depar-
i veikimo centras yra Sao . . .... ,, J tamentą. Jai rupimas da-
Paulo miestas. Tenai drau-I, . . . .1 lykas pirmoje vietoje yra
gija įkūrusi naujovinę džio- X, .... .... ,®J J Brazilijos vaikų likimas, ku-
vininkams ligoninę, taip pat .. * ,.b r r rie gyvena tolimose nuo
atskiras prieglaudas silpna- . . .....r ° r žmonių centrų sunkiai pnei-

, , , , Brazilija turi naują vai-
latas John OGrady. Jis pa-1 . ,, . , ; . / r i stybes geroves departamen-
sakoja, kad sv. Vincento de . . . • *,«! tą, kurio priešakyje yra 
Paul draugija tenai didelius •. . . • , x ,«, •»<y . moteris, baigusi katalikišką

• pročiam8 vaikams, sene
liams ir motinoms su kūdi- 

1 kiais. šios visos įstaigos su- 
■ daro hemažą koloniją, kurią 
tvarko ir aptarnauja religi
nių seserų bendruomenė. 
J. A. Valstybėse nėra tokių 
serijinių įstaigų kur nors 
krūvoje, sako prelatas 
O’Grady.

Anot jo, lotiniŠkosios 
Amerikon tautos turi skir
tingą nuo J. A. Valstybių 
gyventojų savo praeitį, ide
alus ir tradicijas. Tenai 
žmonės daugiau pasiaukoję 
gailestingiesiems darbams, 
Amerikiečiai mro jų gali 
daug kO pasimokyti.

Tarp įvairių labdaringųjų 
įstaigų Sao Paulo turi dar j 
namus ir benamiams vy-i 
rams. Apie 300 jaunų vyrui trao

narnose respublikos dalyse. 
Su tomis vietomis sunku su- 
Jisiekti, nes nėra geležinke
lių ir tinkamesnių kelių. Kol 
kas ji nieku būdu neįstengia 
išspręsti šios problemos.

■— l 'I

Jei nori pasitarnauti sa
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedlėvisleoš vergi
jos, pats sfcaftyk dienraštį

“DftaugĄ” ir kitus ragink

TT-

• ..dęn't cough! Get piešiant relief from a 
courh due to a col<f ivith Smith Brothers 

» Cough Drops—Black or Menthol—
SwRh Brrt. CmifK Drops are flie 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of 

mucoui membranes of nose and throat to 
cold infections, svheb lack of resiat- 

aace is due to Vitamia A de&uency.

sušaudymas.”

Nesidžiaug giriamas, ne
verk baramas.

DOGIOR’S AMAZMS LlftUO
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(ext«rn4ffy cadsed)

> • VI PRAISED 
FRON 

coast • 
ČoAST!

No matter wbat you’ve tried witheui 
euccėsn for unuightly surfare pi m plės, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly sdccessfut doe-
tor's formula—r>owcrfully sonthing 
Liaui/I Žemo—whieh quickly 
itehing sorenesa and starts right in to 

-------- ’h«

kly relieves 
i right in to 

help nature promote FAST nealing. 
30 years eontinuous suceess! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOTTR skin. 
Also omtment form. Severe ca—* 
may need Ettra Strength Zėmo.

Lietuviškos
Ir Taipgi Brangeja!!’

Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra “Ali Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Amefiką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žihojimą. 200 pusi. Kietais apd

ftias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siunfa čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek •
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė
Chicago, Illinois

i

••

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.
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Federacijos Chicago apskrities ir kataliku 
veikėju susirinkimas antradienį

Federacijos Chicago aps
krities ir katalikų veikėjų• 1įvykęs susirinkimas vasario 
27 d. Vilniaus įkūrėjo DLK 
Gedimino 600 metų sukak-, 
tuvėms minėti nutarė nepa-1 
prastą susirinkimą šaukti, 
šio mėnesio 13 d. Bet ka-| 
dangi iškilo tokių klausimų, 
kuriuos būtinai reikia greit 
apsvarstyti, apskrities val

dyba nutarė susirinkimą 
šaukti anksčiau.

Skyrių, organizacijų aps
kričių atstovai (visi bus iš
šaukiami ir registruojami), 
taip pat visi katalikai vei
kėjai, laikraščių redaktoriai 
prašomi būtinai dalyvauti.

Susirinkimas įvyks ant
radienį, kovo 11 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų para
pijos salėj. Apskr. Valdyba

ILGO GYVENIMO TAISYKLĖS
Galima Gyventi 125—150 Metų?

Mokslo pasaulyje gerai ži- mas ar miegojimas nelaiku. 
r.omas gyd. R. Guevelis pa- Nepakankamai miegančio 
rašė plačią iš išsiamią stu- žmogaus organizmas greitai 
diją apie žmogaus amžių ir netenka atsparumo įvairių
priežastis, kurios sutrumpi- ligų mikroorganizmams, jo' |Į^ KADA IŠRADO

RUMUNIJA SUŽINO AŠIES KARO PLANUS

(OlvųiloĮuj OIUUV

Karinėj konferencijoj Vienoje Reicho maršalas Goerin- 
gas išdėsto Romos Berlyno ašies karo planus Rumunijos 
diktatoriui gen. lon Antonescu (kairėje).

komose vietose, žvėris, kas
dama taukus, perkąsdavo ir 1 
fulminato pilės, kurios 
sprogdamos žvėrį sužeisda- 
vo.

1932 metais Bracometras 
išrado pirokseliną, 1927 me
tais Sobenas išrado nitro- > 
gliceriną, o 1860 metais No-j 
helis išrado dinamitą. 18Y}» | 
metais Turpinas ir Desor- 
tiaux pagamino dar vieną į 
baisiai sprogstamą substan- i 
ciją, pikriko rūkštį.

Parakas yra dviejų rūšių: 
juodos ir bedūmis. Juodasis 
parakas pagrindiniai yra 
mišinys salietros, sieros ir 
anglies. Bedūmio parako su 
dėtis yra daug painesnė. 
Šis parakas išrastas 1884 
metais. K. Sid.

Jokūbas Žvingilas
Mite Kovo 8 d., 19-11 m., 4:10 vai. ryto, sulaukęs pusės arnž.

Gimęs Lietuvoje. * ,
Kilo iš Vilkaviškio apskr., Alvito valsčiaus, Suvalkų rėfl.
Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterj Agotą! po tėvais Bau- 

kiūtę), 2 dukteris Oną, Petrauskienę iš Chicagos ir Estelie 
ir jos vyrą Charles Darrell iš Gary, Ind.;. 5 sūnus Pran
ciškų ir jo moterj Alvidą ir jų sūnelį: Simoną, Edvardą ir 
Albertą iš Gary ir Brolj Vincentą, M. I. C. iš Chicagos; 
taipgi daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Kūnas buvo pašarvotas: 1157 Jackson St., Gary, Ind.
Laidotuvės įvyksta Pirmadienį, Kovo 10 d., 1941. Iš namų 

8:00 vai. ryto atlydimas į Šv. Kazimiero (Gary, Ind.), 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų nulydimas į Kalvarijos kapines, Ga
ryton, Ind..

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnai, Žentas, Anūkas ir 
Giminės.

di, į šių dienų paraką pana
šus milteliai, mišinys saliet
ros ir sieros.

Kanuolėms parakas pri-
gus regimai blykšta ir nyk- Sprogstamoji medžiaga, taikyta tik praėjus dviem 
sta. Įvairios ligos atranda. vartojama kare, yra ne vie- Į šimtmečiam. Ir keista, kad 
geriausia pasireikšti dirvą.Į nQ šimtmečio ir ne vieno!šitą naują žmonių skerdimo 
Nepakankamai išsimiegar.- j ;mOgaus galvojimo vaisius, j priemonę sugalvojo du vie- 
čio žm°gaus sveikata 2—3 j visuose istorijai žinomuose Į nuoliai — Berthold Schvvarz 

galutinai subręsta per 25 bartus greičiau sutirpsta, I jad{uose buvo ieškoma vis j ir Roger Bacon. Vėliau pa
metus, tat mažiausiai turįs
išgyventi bent apie 125 me
tus. Iškasenos ir kiti radi
niai verčia spręsti, kad da
bartinis žmogaus amžius tė
ra pusė ar trečdalis to, kiek 
buvo gyvenama ankščiau

na amžių iki 70—80 metų. baltieji kraujo rutuliukai J
Palyginęs žmonių amžių su! mažta’ silPniau veikla k<‘ PARAKA 
gyvulių amžiumi, Guevelis kurios liaukos. . Toks žmo- 
sako, kad jie už mus žymiai
pranašesni. Apskritai, gyvu
lių amžiaus ilgis yra lygus 
jų brendimo laikui, padau
gintam iš penkių, žmogus

dingsta jo veido jaunumas, jabiau pavojingų ginklų, bei! rako tobulinimui daug laiko 
puolimo priemonių. Tačiau | pašventė francūzas Levoi- 
parakas pavyko padaryti sier.

pasirodo senatvės raukšlės 
ir beregint ateina ankstyba 
senatvė.

Nelaiku miegojimas labai
! tik vienuoliktam šimtmety- 
i je. Jo išradėju buvo Mateus

neigiamai veikia nervų sia-, Groe{us Iš pradžių jis sa
temą ir virškinimo traktus ‘ vo išradimą slėpė, bet vė- 

Guevelis net spėlioja, kad1 Šveikas žmogus turi miegoti Uau parašė knygą užvardin.
ankstyvesniais amžiais žmo- * # valandas per parą ir
gus gyvenęs iki 180—200 eiti «u,ti būtinai prieš 10-tą 
meįų vai. Niekas negali atstoti

miego tarp 10-tos ir 2-ros 
Amžių eigoje keitėsi žem- į valandos. Tos 4 miego va- 

ės klimatas, gyvenimo sąly- landos lygiog 7_g val. mie.

tą “Liber Ignum,” kurioje 
nurodė kaip padaryti “le-

1900 metais anglas How- 
ard išrado gyvsidabrio fui- į 
minatą, bet ^o veikmė buvo 
silpna, jis tiko vien me
džioklei ir tūlą laiką buvo 
tam tikslui vartojamas. Ful
minato pilių įkišdavo į tau-

kiančią ugnį,” tai buvo juo- kus ir padėdavo žvėrių lan-

gos ir aplinkybės, todėl ne-- 
galėjo nepasikeisti ir žmo
gaus gyvenimo laiko ilgis. 
Amžiaus trumpėjimas, ėjęs 
labai palaipsniui, o katas-

—
go kitu laiku. Tomis valan 
domis organizmas atstatęs 
visą išeikvotą energiją, sme
genys atgauna veikimo ga
lias. Likusiomis miego va

trofiSkiausią ribą pasiekęs: ,andomis atstatęs jėgas or 
prieš apie 5,000 metų. Ilgus! ganizmas ilgiai. Nepakanka 
šimtmečius žmogaus amž-1 mas išsimiegojimas ir mie. 
iaus vidurkis buvęs 40 45 gOjįmaa nelaiku esanti savi- 
metų. Vėliau pasiekęs 50 žudy3t6 Ilgegnį uiką tvar 

kingai gyvenant, kelių gene'tnetų ir tik baigiantis vi-
duramžiams pradėjęs regi
mai ilgėti ir pasiekęs šian
dieninį 65—70 metų vidur
kį. Bet ir tai tesą tik pusę 
ar trečdalis skirto žmogui 
gyventi amžiaus. Viena pa
čių pagrindinių žmogaus; TĖVĄ C MIDČ 
amžiaus sutrumpėjimo prie- 
žasčių esąs netvarkingas 
gyvenimas: miego stoka, ne
tvarkingu maitinimuosi, ne-

racijų eigoje mūsų amžius 
esą, grįžtų prie 125—150 a. 
net 180 metų amžiaus!..

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBt

Prieinamos Kainos
• MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė. Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

BROLIO VINCENTO ŽVINGILO, M. I. C.,

Tai Buvo Didelės. Gražios Šeimos Galva!
Anksti šeštadienio ryte, 

bojimu švaros, nervų pereik-; kovo 8 d.t 1941 m., p-nas 
vojima. Pirmoje vietoje, sa- Jokūbas žvingilas, Brolio 
ko Guevelis, svarbu tvark- Vinco, “Draugo” spaustuvės 
ingas ir taisyklingas mieg- darbuotojo brangus tėvelis, 
as. Niekas taip baisiai neė- mirė po sunkios ir ilgos li-
da žmogaus sveikatos ir ne- gOa a. a. Jokūbas buvo se-; ną 
atneša tokių katastrofiškų nas Garietis, gimęs Lietu- 
nelaimių organizmui, kaip voje, kilęs iš Vilkaviškio 
nepakankamas išsimiegoji-^ Apskričio ir yra išgyvenęs 

Amerikoje virš 36 metus.
Laidotuvės įvyksta šian

dien, pirmadienį, Kovo 10 d., 
1941 m., iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios Gary, 
Ind., ir yra atlydimas į Kal
varijos kapines, Garyton, 
Indiana .

nuliūdime moterį Agotą (po 
tėvais Baukiutė), dukteris 
Oną Petrauskienę ir Este- 
lle Darrell ir sūnus Brolį 
Vincą, M. I. C., Pranciškų, 
Edvardą, Albertą ir Simo-

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

Kaipo senam Gary, Ind. 
gyventojui a. a. Jokūbui 
Žvingilui teko būti šv. Ka
zimiero parapijos organiza
torium. Tame mieste Jokū
bas visų yra gerb’amas ir 
mylimas, nes jis buvo žino
mas kaipo taupus, pamal-, jįs yra lydimas gausingais 
dus, blaivus ir tikras lietu-. buriaig žmonių , pa8kutinj

tyti geležies fabrikus ir juo
se dirbti. O kas daugiau be
veik visa šeima yra gele
žies darbininkai ir turi iš 
viso apie 60 metų tarnybos 
tuose fabrikuose. Vienas jo 
sūnus ir net šiuo laiku lan
ko Pur,due Universitetą stu
dijuodamas kemijos engine- 
riavimą, kuris mokslas yra 
labai rekalingas tokiose dir
btuvėse .

A. a. Jokūbas taip pat pa
vyzdingai mirė kaip ir gy
veno. Visa šeima buvo su
sirinkusi prie pat galo ir pa
stiprintas Šv. Sakramentais 
ir paskutiniu patarnavimu 
girbingai baigė savo gyve
nimo dienas. Tai, šiandien,

vis visais atžvilgiais .

KC Doubk O Doubk Aetion

BAKiri
U»e only one level tea- 
apoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Didelė, Graži šeima!
A. a. Jokūbas žvingilas 

tikrai buvo pavyzdingas šei
mos vyras, nes jam teko iš
auginti penkis sūnus ir dvi 
dukteris, visame buvo uolus 
katalikas ir nuoširdus pilie
tis. Jis paliko dideliame

Jokūbas žvingilas ypač 
buvo gerbiamas kaipo “steel 
worker”. Jis pradėjo savo 
darbuotę geležies dirbtuvė
se dar būdamas Škotijoje 
1902 m., kai tuose laikuose 
gyveno tame krašte. 1908 
metais atvyko į Gary, Ind.
ir nuo tų metų pradėjo sta- I. C.

• poilsį Kalvarijos kapinėse 
po įspūdingų pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje, ku
rioms vadovauja kun. Mar- 
tis, parapijos klebonas, ir 
svečiai kunigai Marijonai 
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C. 
ir Kun. J. Kuprevičius, M.

XXX

aeenina DRAFT?
gargie Listerine
Likę wet feet and fatigue, drafta weaken 
body resistance so that gerins associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Nature to over ome suc'n genas on throat 
nurtaces by gargling with Listerine Anti- 
septic at the first symptom of an irrituted 
throat or an oncoming cold. This pleasant 
1 recaution.taken promptlyandfrequenlly, 
may spare you a long, unpleasant siege. Į 
Lanibert Pharmacal Co., SI. Louis, Mo

Kilis gerais 
associated with colds

VVDLK STtJDIOl
1945 West 35* Street

/rr*MOST 

MODERN 

COMPI.E1K 

ADV VNCED PHOTOGRAI’HY 

l.(>WB8T POSSIBLE PKK LS 

PHONE LAFAYETTE 2*13

Listen to

P AL ANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP
1480 kilocydes 

(First Station on Your Dial) 
Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

VISOSE MIESTO DALYSE

^Scratchini Helieve
ItchFast
orNinrykd

Forquick reliei Irom ilching of eezema, pimples, 
athlete’s foo*, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic, liquid D.D.D.Precription. 
Creaselcss, Btair.less. Soothes »rritatioii and 
quickly stops intense itehing 35; j-. »i bot tie 
proves it, or your money back. Aek your 
drugglst luday for D. D. D. PRLSCKIP1ION.

Serneutr
ftisbstVto/
-tr Moner Buk

l

For qu.ck relief from ilching of eezema. pi m plės. 
athlete’s foot. scab.es, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous. 
cooling. antiseptic. liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation aid 
quickly stops intense itch.ng. 35c iriai bollle 
proves it. oryout money bark. Ask vour 
drugglst today for O. D. D. PMCSCRIPTION.N

•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riaualM Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotu™ Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YARda 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayetts 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStadienio rytais, 
IS Stoties WHIP ( 1480 kil.). su P. šaltlmiPru.

KOPLYČIOS DYKAI AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARTAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 Sn. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARda 1419

LACHAVVICZ IR SUNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 Sn. VVestern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

K

l

scab.es
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Iš LPDRK Veikimo Iš Moterų Sų-gos Parengimas Geram CLASSI FIED

Tikštai Gerai
Bridgeport. — Vasario 23

* Moterą Są-gos 2 kp. 
Pavyzdys Veikimo

Cicero. — Moterų Sąjun 
gos 2 kp. rengia “bunco” i 
ir kortavimo vakarą kovo 
16 d., 7 vai. vak., parapijos 
salėj. Visas pelnas skiria
mas parapijos naudai. Do
vanų bus gražių kiekvienam 
staliukui. Taipgi daugybė 
“door prizų”. Visus kviečia-1 
me dalyvauti ir tuomi pa
remti parapiją.

Užuojauta 1
V S. Balčiūnienė bėgiu dvie-

* jų mėnesių neteko dviejų 
brolių Kačinskų, taipgi K. 
Lązdauskienė savo sesutės 
U. Takužauskienės. Abiem 
narėm, nenuilstančioms vei
kėjoms, reiškiam užuojau
tos.

Vajus
* Naujų narių paskelbtam 

vajuj 2 kp. narės stoja pe
tys į petį į darbą. Pradžia 
labai graži.
Kursai

I
Atėjus gavėnios laikui 

i ankdarbių kursai baigti 
\ pas O. Milašauskienę. Mo

kytojai O. Samsonaitė 2 kp. 
širdingai dėkoja už jos di
delį pasišventimą. ,

I
Klebono priimtuvės

Kun. I. Albavičiaus sutik-J 
tuvių bankiete 2 kp. sąjun- 
gietės labai gražiai pasiro- 

, dė labai skaitlingai dalyvau: 
damos ir daug parduodamos 
bankieto tikietų.

Bendra Komunija
2 kp. narės susitariusios 

dalyvauti bendroj šv. Ko
munijoj sekmadienį prieš 
Verbą, t. y. kovo 30 d., 7:30 

A vai. ryto. Kviečiam visas na
res dalyvauti ir padėkoti 
Dievui už suteiktas malo
nes, taip pat pasimelsti už 
mirusias nares.
Susirinkimas

Kovo 10 d. įvyksta susi- 
' rinkimas. Kviečiam nares 

skaitlingai dalyvauti ir at
sivesti nors po vieną naują, j

Teko girdėti, kad bus pa
kviesta grįžus iš Lietuvos 
A. Gabaliauskienė, buvusi 2

* kp. narė ir ėjusi nutarimų 
rašt. pareigas. Tikimės iš
girsti daug įdomių dalykų,

ypač iš Lietuvos moterų 
veiklos.

Beje, baigės pardavinėji
mas laimėjimo knygučių. 
Norim paskelbti, kas laimė
jo dovanas. Pirmoji — 3 
dol. teko kp. narei V. Bota- 
visc, antra — 2 dol. laimė
jo B. Drake, kurią grąžino 
atgal kuodai, širdingai a- 
čiū. Trečią dovaną 1 dol. lai
mėjo kp. narė M. Druktenis, 
kuri užlaiko “Beauty Sa- 
loon” adresu 1509 So. 50th 
Ave.

Širdingai dėkojam vi
siems, kurie parėmė 2 kp. 
Liko gražaus pelno.

Sąjungietė

Vasario 16 Atgarsiai
Melrose Park. — Aukoto

jai vasario 9 d., minint Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves.

Petras Gūdžius $19.00, 
W* Milašas $8.00, O. Navic
kienė $6.50, P. Vileišis $3; 
po $2.00: Kazimieras Motu
zas, Bukantienė, S. Tarutis, 
Petras Metrikis, Wm. Ku- 
dulas, A. Andrius ir A. Jon- 
ča.

Po $1.50: štarienė, Jur
gis Damaševičia, T. Tame- 
lis, N. Petraitis.

Po $1.00: J. Prunskis, 
šeštokas, Šeštokienė, J. Nar 
sutis, Sr. ir Jr., Šimkus, 
Turčinskas, Valantinienė, 
Vincas Štaras, Norvaišienė, 
Bruknis, L. Saliūnas, S. Pa- 
kienas, W. šilkaitis, Petras 
Plečkaitis, Petras ^Skiešte- 
nis, J. Kligis, W. Lisius, 
Deana, Gumbrevičia, Las- 
kauskienė, Adomas Las- 
kauskis, Pranas šmegelskis, 
Adomas Gaddy.

J. Valanta, Ig. Gedžius, 
Pranienė, V. žičkienė, Jonas 
Jankauskas, Ona Norkus, 
Jurgis Žičkus, Mačiulaitie- 
nė, Vaičiūnienė, Impoiienė, 
Jurcius, A. Urbelis, Juozas 
Galeckis, Agnė Šimaitienė, 
Pranas Rajūnas, Salomėja 
Urbelienė, Petras Ragienas, 
Ona Abraitienė, Strepeikie- 
nė, Mačiulaitis, Adelė Dau
barienė, Cesaras Čeplikas, 
dr. F. K. Strzyneckis.

Smulkių surinkta $12.38.
Viso aukų $123.38.

A. Joncha

THINGS THAT NEVER HAPPENA- - - - - ■ -  - - ■ ■     ■“ ■ — 1 " ‘ '■■■*■
A SlN&S THL MTfOAJTA/JTH6/U

BEGlMMlMfe To EWb- lAJCLUblUG AU, THE
viešes anl

A

Praeitam susirinkime pra! 49 Kp. Veikimo 
nesu, kad Uetuvių _ Kovo 4 „

ar n " U ■ P°*.. , " įvyko skaitlingas kuopos d, Sv. Jurgio parap. salėj
bas, po sėkmingo sidabro , . , . .. . i • , .. , ® , susirinkimas, kuriame pasi-1 įvyko parengimasjubiliejaus vakaro, narių pa-! »įrodė, kad “bunco” rengimo silinksmmimui rengs kitus . ... . °... , ° ; komisija stropiai ruošiasipanašius vakarus. . .7. ....... . ..............................vakarui: platina tikietus,Visi nariai, kurie nėra _ . . , . .... ~ ' rūpinasi dovanomis. Visomssirgę per 10 ar 20 metų, ir- _ . , . ., _ , narėms padedant, vakarasdar nėra gavę dovanos, pra-1 * u k, , , . ... 7 numatoma bus sėkmingas,dedant su kitu susirinkimu,
kovo 23, V. Neffo svet., 2435 
So. Leavitt St., galės užsire
gistruoti gavimui dovanos.

Juozas Eidrigas dar ser
ga. Randasi Cook County 
ligoninėj.

Kazimieras Katkus jau 
pasveiko.

Antanas Stanevičius jau
čias geriau. Randasi namuo
se 4011 So. Talman Ave.

Boleslovas Petrauskas jau

PARDAVIMUI Alt IŠRANDA V IMTI 
DVONKEPVKLA

Praneiškiečių naudai. Jį ren 
gė Praneiškiečių Rėmėjų i 
sk. Buvo vaidinta “Auksinio 
Karaliaus mirtis”. Vaidino 
Rožių ir Lelijų lošėjos. Po 
vadovyste komp. A. Pociaus 
dainavo Šv. Jurgio parap. 
moterų choras.

Kaip lošėjos, taip ir cho- i

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo lilznj, su namu arba atskt- Seserų I ral. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo Ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo sų
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas 
savininko ir biznio vietos: I.iiduik

Ulotovvlt, 2803 Emerald Ave., Clileago, 
IlliitoLs.

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visuklo didumo. Marifuette Park 

apylinkėje.

Rumšienė raportavo iš 
Tėvų Marijonų Bendr. sei
mo, o pirm. R. Mazeliaus-
kienė ir kitos atstovės iš ras patenkino susirinkusius
Moterų Sąjungos apskrities O publikos buvo nemažai ir 
susirinkimo. Be kitko nutar- pelno pasidarė $70.00. Tai 
ta, kad visos kuopos ben- 1 $10.00 palikta skyriaus ka
drai eis prie šv. Komunijos soj, c kita pelno dalis tuoj 
Motinų Dienoje, gegužės mė pasiųsta į vienuolyną, 
nesį. Sekantis apskrities su- Veikalo lošėjoms, chorui 
sirinkimas bus Marąuette ir choro vedėjui A. Pociui 
Park paskutinį mėnesio tariame širdingą ačiū už

.. Afi-ic c w„qb penktadienį. Į susirinkimą sėkmingą programo atliki-grįzo namo, 4618 S. Wasn- _. , , _ .® . važiuos šios atstoves: pirm. mą. Aciu ir publikai uz gautdl€lW Ave„ x R. Mazeliauskienė, S. žičkie- sų atsilankymą. Ačiū kun.Petras Paliulis, gyvenąsi _ , . . . ....oon o r>;___ a.— Vyšniauskiene, Volun- S. Gaucui uz vakaro vedi-
gienė ir O. Aleliūnienė. mą. Taipgi ačiū visoms ti- 

Sergančią narę, antrą ko- kietų pardavėjoms.
Stanley Gedvilas, 6220 S. regpon(}entę S. Gramontie- Rengimo komisija; Cecili- 

Morgan St., irgi serga
Kazimieras

mirė vasario 22 d. Laidotu
vėse patarnavo klūbas. Šei
myna labai patenkinta ir 
širdingai dėkoja klubui.

Šia pat proga klūbas dė
koja “Draugui” už talpini
mą aprašymų ir lietuvių ra
dio valandoms; taipgi vi- mįgų draugiška ir maloni 

narė A. Janušauskienė, va
sario 2 d. minėjus 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak

2320 S. Cicero Ave., dar ser 
ga

nę, lankyti paskirtos šios ja Petraitienė, Teklė Ručie- 
Boynauskas nargg. Rumšienė ir Vys- nė, Petronėlė Jančauskaitė.

niauskienė. ; .

siems, kurie atsilankė ir 
padėjo klūbo sidabro jubi
liejaus vakarą padaryti sėk
mingu.

DARBININKAI NETURI 
KO BIJOTI

Chicagos universiteto biz
nio mokyklos (Business 
School) dekanas W. H. Spen 
cer paareiškia, kad darbi
ninkai neturi reikalo bijoti, 
kad iš jų bus atimta tai vi
sa, ką jie per paskutinius 
dešimts metų yra atsiekę.

Be to, darbas gali būti 
tikras, kad šiais laikais pra
monės nepasidarys didelių 
pelnų taip, kaip yra pasi
darę per praeitą pasaulinį 
karą.

Jei vyriausybė susimestų 
siekti darbininkų konskrip- 
cijo8, padarytų didelę poli
tinę klaidą.

Dek. Spen cer neranda prie 
menių, kaip vyriausybe ga
lėtų vykdyti darbininkų 
konskripciją.

Tinkamai Praleiskite Gavėnioj Laiką!
ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ 

DABAR!

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ....................................................... .95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais....apda
rais, tik   .45

Su persiuntimu 50c.
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

!

EYES!
SIMPLE TĘST TODAY

IYIS OVERWORKEDT Dothey smart 
andbum? Murinę brings/juic/r relief. 
Try turo drops of Murinę night and 
moming and urhenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is allcaline—pure and įentle, 
economical, too. Try Murinę today.

For FVįrC
Your ■ Lj

SOOTHES •CLFANSES . REFRESHES

Taipgi statome naujus namus ir tcJ- 
sotue senus. Apskaitliavlnias veltui.

Pastatymo kainus:
2-jų Metų mūrinis namas, po 4
kambarius ..................................... $5,950.

•6 kambarių mūr. bungalovv.. $4,000. 
4 kambarių mūr. bungalow.. $3,950. 
Taipgi statome ir didoiius nantua.

Vastorojam Paskolas ant Lengvų 
Išinokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. Western Ave.
TELEFONAI-

Office KEP. 3713; Vak. PRO. O17S

PAIEŠKOMAS VYRAS 
Paieškomas vyras ūkius darbams,

turi mokėti visus ūkininkystės dar
bus. Kreipkitės prie

JUSTIN NEMšKIS,
1880 So. t'lirisUana Ave.,

t'lik-ago, lll.

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

Koresp. O. Aleliūnienė pa
dėkojo visoms narėms uz 
atsiuntimą gėlių jai ser
gant.

Po sus-mo paruoštas sta
las vaišėms, kurias patiekė

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kilo 
akim Bankietani Suteikiam P»- 

tarnavIuLg.
Linksma. Patarnavimas Vbdrm*

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.
TeL Victory 9670

AR DAUG KUKO SULEG1NAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!

norimi T50CK WOPL 
Corkboano
Fimoos Imsraiing Boarm 

Comvk inoGMmnMR Boaom

SenWboo-30iM rr CuskFt

HAvoMbeo-ėSus kr Gmk Ft

Pum» Bsavss nt Laytrs

Hiayt DuiLOt»«MAJt»aa»- 
Namhuy. C9NoirrK.Cv<. Parūpiname F.R.A. Paskollnimna 

ar išmokėjimus.

Red Cherry ų jį nuoširdžiąį vaišino są- 
gietes, kurios prisidėjo su
dovana jos sidabrinių ves
tuvių puotoj. Pasivaišinu
sios, pasikalbėjusios, dėkin
gos savo draugei Janušaus
kienei, narės išsiskirstė į 
namus.

Linksma buvo ir man da
lyvauti matant vieningumą {•
ir susiklausymą bendrame \ 
darbe. ' Koresp. ■

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido. 
Tnis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

£NGlewood 5883 
ENGlevvood 5840

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Bes.:

Remkite Lietuvišką 
Žyduku

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO BEPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 605]
Warehonse: 9401 80. Stony Island Ave., tai.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SKTS — PAK
LOK SETS — UEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FR1GERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Nattonallr Advertlscd Jtema.

NATHAN
KANTKB

c US

fllfX ALESAUSKAS & SONS 1
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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SVEIKUMO DEPARTA
MENTUI TRUMPA 
FONDU

Chicagos sveikumo boar- 
do prezidentas dr. H. N. 
Bundesen pranešė boardo 
nariams, kad šiam departa
mentui mažinamos išlaidos 
ir šiandien neturima iš ko 
išlaikyti reikalingą skaičių 
inspektorių patikrinti auto
matinių vandens šildymui 
aparatų, įtaisomų privačiuo
se namuose.

Boardas nusprendė šiuo 
reikalu kreiptis miesto ta
rybom

Dr. Bundesen skelbia įspė
jimą namų šeimininkėms 
saugotis sukčių, kurie, apsi-1 
metę sveikumo departamen
to tarnautojais, telefonuoja 
į nužiūrėtus namus ir išgau
na savo planuojamoms suk
tybėms reikalingų informa
cijų. Dr. Bundesen pareiš
kia, kad jo vadaujamas de
partamentas nei kokioms in
formacijoms nenaudoja tele
fonų.

Pieninės savininkė Mrs. S. 
Daugeliavičienė, 3251 Emer
ald avė., boardui nusiskun
dė, kad ji yra apgauta. Pas 
ją atsilankęs kažkoks vyras 
ir jai žadėjęs už 15 dol. grą-,' 
žinti pieninės “laisnius.” Ji 
išmokėjusi 15 dol. ir vyras 
dingęs.

“Laisniai” yra atimti už 
nesilaikymą departamento 
nustatytų pieninėms taisyk
lių.

HARVESTER DERYBOS 
NUTRAUKTOS IR STREI
KAS VYKDOMAS

Žiniomis iš Washingtono, 
tenai per visą savaitę turė
tos derybos International 
Harvester Co. su streikuo
jančių darbininkų vadais ne
ribotam laikui nutrauktos. 
Pasirodė, kad susitaikymas 
neįmanomai. Chicagoj ir ki
tur darbininkai streiką tę
sia.

Į streiką pradėjo kištis 
Amerikos Darbo federacija 
Jos atstovai reikalauja ka? 
darbininkams būtų leista • 
sisakyti, kokiai organizaci
jai jie nori priklausyti, ar 
šiai federacijai, ar CIO.

Tuo reikalu kreiptasi į 
nacionalinį darbo santykių 
boardą, kad jis autorizuotų I 
įvykdyti darbininkų balsavi
mus.

PAŽINKIME SAVO PINIGUS

KNOW YOUR MONEY
And Avoid Loss Due to Counterfeits

H0W TO DETECT COUNTERFEIT COINS

1. KNOW YOUR MONEYI
2. RING all coins on a hard surface. Genuine colns sound 
clear and bell-like. Counterfeits sound dūli.
3. FEEL all colns. Most counterfelt colns feel greasy.
4. COMPARE the reeding (the corrugated outer edge) of a 
suspected coin with one known to be genulne. The ridges 
on genulne coins are distinet and evenly spaced. On counterfeit 
coins they are poorly spaced and irregular.

HOW TO CASH GOVERNMENT CHECKS '' '

1. KNOW YOUR ENDORSERS1
2. DEMAND deflnite Identification of the payee.
3. COMPARE endorsement on check with slgnature on Iden
tification.
4. WPA workers carry cards with Identification number, slgna
ture and physical description. If you cash WPA checks, com- 
pare these three things and make sure the description iils that 
of the person presenting the check.
5. BE CAUTIOUS about cashing a check on which the payee’s 
address is far removed from your place oi business.
6. REMEMBER—You may lose the amount of any Government 
check which has not been endorsed by the rightful payee.
7. MAKE A CHECK BEFORE YOU TAKE A CHECK1I

APLINK MUS

45,764 asmenys 
valstybės tarnyboje

Illinois valstybės audito
rius iškelia aikštėn, kad šių 
metų pradžią 45,764 asme
nys apmokamų tarnautojų 
ir darbininkų tiesioginiai 
dirbo valstybinį darbą. Ta
me skaičiuje daugiau kaip 
23,000 asmenų dirbo pilną 
laiką, tai yra pastoviai, kiti 
tik dalinai.

Prieš dešimtį metų val
stybinių tarnautojų ir dar 
bininkų skaičius apie 11,OJO 
asmenų buvo mažesnis. De 
mokratų režimas surado dau 
giau įvairių politinių darbų.

Respublikonų režimu 
stengiasi sumažinti šią ta- 
nautojų ir darbininkų ar 
miją.

Išsirūpino darbą ir 
pakliuvo

Prieš penkias savaites 
Russell Derwood, 51 m. am
žiaus, iš New Lenox (arti 
Jolieto) gavo darbą armijos 
municijos dirbtuvėse El- 
woode, Will apskrity. Pri
imami į darbą darbininkai 
be kitko autoritetams turi 
paduoti savo rankų pirštų 
nuospaudas. Tai padarė ir 
Dervvood.

Praeitą ketvirtadienį po
licija jį darbe areštavo. Pir
štų nuospaudomis susekta, 
kad šis žmogus prieš dvi
dešimts metų yra pabėgęs 
iš Indiana valstybės kalėji
mo farmos ir netuvo susek
tas.

Derwood, kurio tikra pa
vardė yra Marshall Dillev. 
p'šimtas atgal į valstybės 
kalėjimą Michigan City, kur 
jis turės baigti savo termi
ną. 1920 metais jis buvo 
teismo nuteistas nuo 1 iki 
3 metų kalėti už savo žmo
nos su trimis vaikais aplei 
dimą.

Suimtas Derwood nepai
so kalėjimo, bet jis bijo, kad 
nebūtų patrauktas tieson už 
bigamiją, jei jo pamesta 
žmona nepasirūpinusi per 
teismą su juo išsiskirti. Nes 
jis pabėgęs iš kalėjimo pa
keitė savo pavardę, vedė ki
tą moterį ir su ja susilaukė 
(Jviejų vaikų.

TO THE AMERICAN PUBLIC:
The United States Secret Service and your police wish you 
to KNOW YOUR MONEY, and through this natlon-wlde

educatlonal program aim to suppress the 
major crime of counterfeltlng.
Observance of these few simple rules wlll 
saleguard the pocketbooks of the Natlon. 
Therefore, I urge every person to carefully 
study the rules and to follow ‘hem.

The United States Secret Service ls grateful 
for the whole-hearted cooperation whlch 
lt has alvvays enjoyed from your police 
offlcers, and we now solicit the asslstance

CHIEF WILSON oj every American Citizen in this effort to 
prevent crime through this modem method of educatlon, ln- 
stead of the age-old method of prosecutions and imprisonment.

Chief, U. S. Secret Service.

H0W TO DETECT COUNTERFEIT BILLS

1. KNOW YOUR MONEYI
2. COMPARE the suspected bill with a genulne of the šame 
type and denomination. Observe carefully the following 
features:

(a) PORTRAIT: Genuine ls lllellke; standi out from oval background 
whlch ls a line screen of regular llnes; notice particularly the eyes. The 
counterlelt ls dūli, smudgy, or unnaturally whlte; seratehy; background 
ls dark wlth Irregular and broken llnes.

(b) SEAL On genulne, sawtooth polnts around rim are ldentlcal and sharp. 
On counterfelt, sawtooth polnts are usually dllierent; uneven; broken ott.

(c) SERIAL NUMBERS: Genuine have dlstlnctlve s'yle; flnnly aed evenly 
prlnted; sams color as seaL Counterfelt, style dllierent; poorly prlnted.- 
badly spaced; uneven ln appearance.

(d) PAPER: Genuine bills are prlnted on dlstlnctlve paper contalnlng very 
small red and blue šilk threads.

3. RUBBING a bill will NOT prove whether it is genulne or 
counterfelt; ink will rub off of either.

4. REMEMBER—NOT ALL STRANGERS ARE COUNTER- 
FEITERS, BŪT ALL COUNTERFEITERS ARE LIKELY TO BE . 
STRANGERS.' 4 *

TYPES OF CURRENCY
The only three types of currency prlnted by the United States 
Government for elrculatlon are:

1. FEDERAL RESERVE NOTĖS, whlch bear GREEN šeriai numbers and seaL
2. UNITED STATES NOTĖS, whlch bear RED numbers etnd seaL
3. SILVER CERTIF1CATES, whlch bear BLUE numbers and ssaL

- PORTRAITS • b ,
Denominations of bills may be identlfied by portraiti, as 
follovvs:

The above notice, and tbe one prlnted below. are part of tbe na
ilonai educatlonal campalgn of the United States Secret Service.

SPECIMEN WARNING NOTICE
Send posteard to Secret Service asking to be plaeed on mailing tirt.

VERY DAHGEROUS $10 COURTERFEIT

WHEN YOU RECHVE A
GREEN SEAL SIU. WITH

Į CHECK LETTEBS ARO HUMBERSĮ 
COMPARE IT «ITR A GERUME BILL!
THE COUNTERFEIT FORTRAH WIU BE EITHER 
TOO BLACK OR TOO IIGHT. ANO Wlll LACK 
THE DEUCATE DETAIl OF THE GENUINE.

PLACE TRIS ROTICE 0R 0R 
REAR YOUR CASH REGISTER

WHEN A STRANGER
GIVES YOU A COUNTERFEIT BIU

1. DO NOT RETURN IT!
2. TELEPHONE POUCE AT ONCE!
3. O EIA V THE PASSER UNDER A 

PRETEXT
4. AVOID ARGUMENT, IF NECES- 

SARY, TEU THEM THE POUCE 
WIU KANDIE THE MATTER

5. VVRITE DOWN A DESCRIPTION IP 
THE PASSER IEAVES

6. TAKE THE TAG NUMBERS OF ANY 
CARS INVOIVED.

TO KNOW YOUR MONEY
STUDY DLAGRAM WHICH ILLUSTRATES THEj’OSITION OF 
IMPORTANT FEATURES OF CURRENCY REFERRED TO IN 

THE PAMPHLET.
FEDERAL RESERVE | TYRE OF NOTEI | SERIAL | | TREASURY
SEAL AND LETTER Į SHOWN HERE Į j NUMBER | I SEAL

V/ASHINGTON
JEFFERSON
LINCOLN
HAMILTON
JACKSON
GRANT
FRANKLIN

on all 
on all 
on all 
on all 
on all

$1.00 bills 
$2.00 bills 
$5.00 bills 

$10.00 bills 
$20.00 bills 
$50.00 billson all $50.00 bills 

afl •$l(|0.0() bills

U. • S.- Secret Service. J slap dirbimo juk daugiausia
tosios tarnybos agentija) 
tokiu šūkiu visose J. A. Vai 
stybėse vykdo kampaniją, 

1 kad išnaikinti skleidžiamus 
falsifikuotus amerikoniškus 
pinigus banknotomis ir mo
netomis ir išgaudyti tų ne
tikrų pinigų dirbėjus.

Kampanija vykdoma per 
spaudą, kratomaisiais vaiz
dais, brošiūromis, skelbi
mais ir per mokyklas. Vi
suomenė kviečiama agenti-

nukenčia ne kas kitas, kaip 
pati visuomenė. Tad kiek
vieno piliečio pareiga tuo 
klausimu rimtai susirūpinti 
ir įtariamus pinigų dirbė
jus policijai nurodyti.

Penkerių metų laikotarpiu 
dėl netikrų pinigų skleidimo 
žmonės turėjo iki vieno mili
jono dol. nuostolių kas me
tai. Per neapsižiūrėjimą par 
duotuvėse netikrieji pinigai 
iškeičiami piktadariams ir 
tuo būdu apturimas nuosto-

jai padėti, nes dėl pinigų 'lis. Nes gautų netikrų pini

gų geras ir teisingas žmo
gus, o ypač parduotuvinin- 
kas, negali leisti toliau apy
varton, jei tik pastebimas 
jų netikrumas.

U. S. Secret Service sklei
džiamuoju šūkiu “Pažinkime 
savo pinigus” atlieka di
delį visuomenei patarnavi
mą. Turi būti vykdoma at
kakli kova. Agentai dažnai 
suseka pinigų dirbėjų liz
dus, juos' išdrasko, dirbėjus 
patraukia tieson, teismai 
juos baudžia, bet tas nenu-

baido kitų piktadarių, ku
rie siekia pigiu būdu pra
lobti. Vadinasi, turi būti ve
dama nuolatinė kova su 
šiais kriminalistais. Ir bus 
vedama. Kova tačiau gali 
būti toli sėkmingesnė su vi
suomenės kooperacija.

Yra geistina, kad žmonės 
arčiau susipažintų su ame
rikoniškais pinigais. Tada 
dirbėjams sumažėtų proga 
be jokio darbo suktybėmis 
pinigauti —- visuomenės kaš 
tais gyventi.

X Marcelė Butkienė, gyv. 
6549 So. California Avė., po 
sunkios operacijos jau grį
žo iš ligoninės. Nors jau
čiasi gerai, tačiau vis dar 
yra gydytojo priežiūroj.

X Lietuvai Gelbėti Fon
do, Bridgeporto skyrius, 
skelbia, kad savo kvotą yra 
jau permokėjęs 10 dol. Ne
žiūrint to, skyrius žada ir 
toliau tęsti lietuvių pabėgė
lių šelpimo ir Lietuvos va
davimo iš vergijos darbą.

X Irene Grikšas, 846 Le- 
nox Avė., Waukegan, III., 
turėjo staigmeną (surprise 
party), kurią surengė jos 
motina gimtadienio proga. 
Irene gavo daug dovanų nuo 
draugių ir pažįstamų.

X Dr. A. Lauraitis, dan
tistas, turįs ofisą A. Dargio 
name, prie W. 67th ir So. 
Artesian Avė., išvažiavo ke
letai savaičių į Floridą pasil 
sėti ir tuo pačiu kartu ap
lankyti savo sūnų, kuris mo
kosi aukštoje aviacijos mo
kykloje. Drauge su juo iš
važiavo ir p. Lauraitienė.

X Balandžio 27 d. Chica
go lietuviai minės Vilniaus 
įkūrėjo DLK Gedimino mir
ties 600 metų sukaktį. Sce
noj bus atvaidinta Gedimi
no sapnas. Antroj progra
mos daly bus “Pasaulio triu- 
beliai” ir jo triubelmekeriai 
—t Musolinis, Hitleris ir Sta
linas.

X Lietuvių Demokratų 
Lygos, Gary, Ind., susirin
kime Lietuvių Pašalpos ir 
Politikos klubo patalpose, 
1486 Grant St., nau jon val
dybon išrinkti: J. Kuncaitis 
— pirm., J. Vaičiulis — v. 
pirm., J. Liubauskas — sek., 
St Petraitis — ižd. ir J. 
Vaitkus — maršalka.

a

X Ona Kazlauskaitė, ži
noma Bridgeport veikėja, 
kuri ypatingai pasižymi pa
rapijos, “Draugo”, Marijonų 
Bendradarbių, Labdarių ir 
kitų piknikuose su taip va
dinamu “grab bag” jau tu
ri paruošus šimtus dovanų 
būsimiems piknikams. Kiek
vieną atliekamą valandėlę 
ji pašvenčia įrišimui naudin
gos dovanėlės.

/

7 plėšikai įkaitinti
Cooko apskrities “grand 

jury” įkaitino 7 jaunus plė
šikus, kurie kokį laiką te
rorizavo žmones pietinėj 
miesto daly. Jie savo aukas 
ne tik apiplėšdavo, bet dar 
atimdavo jų drabužius ir 
dažnai net apavus ir palik
davo gatvėse vienmarški
nius.

Šios gaujos vyriausiuoju 
vadu yra Ray Conklin, 19 
m. amž., kurs po areštavi
mo didžiavosi, kad net tris 
kartus buvęs jaunuolių St. 
Charles bausminėj moky
kloj.

Eik, tinginy, pas skruzdę 
ir mokykis išminties: šią 
vasarą prirengia sau m ai.i 
to. šv. Rašto p. k. 6 sk

Žudikas nuteistas 199 
metus kalėti

Walter Meyer, 37 m. amž., 
teismo nuteistas 199 metus1 
kalėti.

Meyer buvo be darbo ir 
be pastogės. Mrs. G. McKin- 
ney, 54 m. amž., 312 E. 29 
gt., jo pasigailėjo. Priėmė 
į savo namus, jį maitino. 
Sausio 21 d. moteriškė pa
siūlė jam pataisyti “fire- 
place.” Netinkamai jis šį 
darbą atliko ir šeimininkė 
reiškė nepasitenkinimo. Dėl 
to, jis ją nužudė peršauda
mas, išgriozdė visą butą ir 
nušautosios automobiliu su 
grobiu pabėgo
buvo suimtas.

IŠGRIAUTI POLITINE 
I MASINAI

IUinoiso legislatūroje se
natorius C. H. Thompson, 
resp. iš Harrisburgo, iškėlė 
reikalavimą, kad legislatūra 
būtinai pravestų valstybei 
Hatcho įstatymą, kuriuo 
valdininkai turėtų būti su
varžyti politikoje. Jis sako, 
kad politikierių samdomi 
darbininkai rinkti politinei 
kampanijai , kontribucijas 
yra purvini politikieriai, nes 
jie vykdo purviną politiką, 
kuri tolesniai neturi būti 
pakenčiama ir išgriauta iš 
pat padugnių.

Pašaukti kareiviauti
Drafto boardas No. 109, 

1908 Blue Island avė., kovo

rius savo politinėje kampa
nijoje griežtai nusistatė 
prieš politinę mašiną.

Šen. H. G. Ward, dem. iš
Chicago nurodė, kad uždą-1 14 ū. 38 vyrus siunčia ka- 
ryti politinėms kampani
joms kontribucijas neįmano
ma ir tuo reikalu pravesto 
įstatymo nebus galima įvyk
dyti.

Nukentėjusieji Fred Year- 
wood ir Reginald Brazier. 
Pastarasis negriukas. Abu 
13 m. amž. ir abu iš Phoe- 
nix miestelio.

TAUPYK!

Kitas senatorius pareiš
kė, kad dėl purvinosios po
litikos nereikalingas įstaty
mas. Yra federalinis korup
cinės praktikos įstatymas, 
kurs apima ne tik federali- 
nius, bet dar paskirų val
stybių ir lokalinius rinki
mus. Visas vargas, kad jis 
nevykdomas.

reiviauti. Tarp jų yra 6 sa
vanoriai.

Tarp siunčiamųjų yra: 
George Joseph Petrakis, 

Walter B. Tyszka, John Tho 
mas Ligas, Leo Olegius 
Oksas.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Cornellle

BiVrt turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
TUrM

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 

Canal 8887 .
Mokame 3l/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS SI,000,000.00
VIR4 r

Šen. Thompson sako. kad 
Netrukus jis gub. Green jo sumanymą re

į mia, nes patsai gubernato- PLATINKITE “DRAUGI” dingo.

2 prigėrė Calumet 
upėje

Salia Harvey iš Mažosios 
Calumet upės išimta dviejų 
prigėrusių bernaičių lavo
nai. Vasario 12 d. matyta 
juos žaidžiančius ant nestip
raus ledo ir tą dieną jie

FIARGIITIJ'
M0I0 UIBUMU 94Į METAI

ĮSTEIGTAS GHIOAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniai* ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vai.

W H F C - (1420 Kilocycles)
V'


