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Dėl H. R. 1776 biliaus kon
grese pralaimėjusi opozicija 
šaukia, kad ji nepasiduosian 
ti ir toliau kovosianti. Šį 
kartą ji kovosianti, kad J.
A. Valstybės neįsikištų ka
ran, kad nebūtų siunčiama 
kariuomenė Europon, arba 
Azijon. Opozicijos vadai pa
reiškia, kad jie išjudinsią 
visą šalį. Nesuprantama, ko
kiais sumetimais tas bus da
roma. Juk ir prieš patį H.
R. 1776 bilių buvo išjudinta
visa šalis. Deja, kongreso I Jento pranešimu, šiandie į 
dauguma jau nesiskaito su, New Yorko uostą atvyko 
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RUSĮJ0SARMIJ4 TURKIJOS PASIENYJE
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A. Smetona A tvykoNeu) Yorkari
Pareiškimai
Amerikos
Spaudai

NEW YORKAS, kovo 10 
d. — Chicagos Herald-Ame- 
rican New Yorko korespon-

visuomenės nuomone. Ji tu-!
ri nuosavas pažiūras. nas Smetona. A. Smetona su 

žmona atvyko iš Rio De Ja- 
Spauda praneša, kad britų neiro laivu Argentina

propaganda J. A. Valstybes 
įtraukti karan dar labiau įsi 
siūbuoja. 1939 metais amba
sados personale Washingto- 
ne buvo tik 17 diplomatų. 
Kilus karui personalas ėmė 
didėti. Šiandien jau yra 34 
diplomatai. Tr tarnautojų 
skaičius didėja. Ambasados 
rūmuose jau per maža vie
tos. Ieškoma ruimingesnių 
patalpų. Be ambasadoriaus 
Anglija J. A. Valstybėse tu
ri dar ir du ministrus pleni
potentus. Visi lordai. Norma 
liais laikais, kaip tai būta 
prieš pasaulinį karą, britų 
ambasadai Washingtone už
teko 10 iki 13 valdininkų.

Pasak korespondento, 
Smetona Rusijos okupaciją 
palyginęs su baisiu sapnu. 
Su okupacija Lietuvon su
grąžinta vergija.

Tačiau jis esąs įsitikinęs, 
jog Lietuva vėl bus laisva.
Išvyko birželio 15 d.
Anot Chicago Herald-Ame-

rican, Smetona buvo “pri
verstas iš Lietuvos išvykti; 
1940 m. birželio 15 d. naktį, 
kai rusai okupavo Lietuvą”.

“Vokietijos vyriausybė lei J 
do man pasilikti Berlyne”, I
pasakoja A. Smetona, “kol 
aš gavau Amerikos vizą. 
Jungtinių Valstybių vyriau-1 
sybės malonę suteikiant man 
šią vizą aš įvertinu daugi

Demokratijos Šaknvs. —-1

Anglijos vyriausybė griež daugiau negu galima išreikš;
ti žodžiais”.
Ateities planai

Ateities planai esą nevisai
aiškūs, bet Smetona turįs 

stu. Pirmiau buvo planuotai vieną aiškų tikslą — “arti- 
iš Amerikos maistą siųsti į miausioj ateityje paruošti

tai atmeta buvusio preziden
to Hooverio ir kitų žymiųjų 
amerikiečių pasiūlymus alks 
tančius belgus aprūpinti mai

visus Vokietijos okupuotus 
kraštus. Kai Londonas tą 
planą atmetė, išbandymui 
pasiūlyta nors vieną Belgiją 
gelbėti. Anglijos vyriausybė

Lietuvos dvidešimties metų 
nepriklausomo gyvenimo is
toriją”.

Laikinai A. Smetona apsi
gyvensiąs Lietuvos pasiunti-

laisvą Lietuvą”, baigė oku-į 
puotosios Lietuvos pirmasis 
ir paskutinis prezidentas.

Uoste Smetonas sutiko 
Amerikos ir Lietuvos oficia
lieji žmonės Jų tarpe buvo 
P. Žadeikis, Lietuvos minis
teris Amerikai ir generalinis 
konsulas Jonas Budrys. New 
Yorke A. Smetona pasiliks 
keletą dienų. Vėliau tikima
si- j°g jis atvyks Chicagon.

Įstatymas Mūsų 
Nenustebino,

washingtonas, kovo io Berlynas 
d. — Šiandie pramatoma, 
jog netrukus Prezidentas 
Rooseveltas pareikalaus fi
nansinių išteklių, kad būtų 
galima paskubinti paramą 
Anglijai.

1

tvirtina, kad pavergtųjų tau nybėje VVashingtone. Sūnus 
tų maistu aprūpinimas yra.su žmona ir vaikais kuriam 
pačios Vokietijos reikalas, laikui pasiliko Brazilijoje. Singapūro Rajone 
Sako, iš Amerikos siunčia- Kvietimas atgal
muoju maistu naudosis pa-1 Pradžioje rusai kvietę A. 
tys naciai. Tas gi nepaken- Smetoną grįžti Lietuvon, 
čiama. Dėl to, blokada nieku; kad pasirašytų dokumentą 
būdu negali būti lengvina- “sankcionuojantį okupaci- 
ma. ją”. Bet jis atsisakęs.

------------ i “Kol mano krūtinėj plaks
J. A. Valstybėse čekų lei- širdis, ji visados plaks už

Evakuoja Anglus

džiamas žinių lapelių prane- __________________
ša, kad naciai koncentraci- os pradinių mokyklų 
jos stovyklose nugalabinę niai kas trečiadienį

moki- 
palei-

daugiau kaip 700 lenkų ku- džiami viena valanda anks- 
nigų ir daugiau kaip 3,000 čiau ir siunčiami į paskirtas
kunigų kankinami stovyklo
se. Poznaniaus lenkų vys
kupas yra nacių arešte. Jam 
uždrausta savo namus aplei-

vietas religinėms pamokoms 
kas sau atskirai katalikai, 
protestantai ir žydai. Vaikai 
siunčiami tik jų tėvams su

sti. Varšuvoj ir Krokuvoj tinkant. Be tėvų sutikimo 
lenkams uždrausta įeiti į vaikai paliekami mokyklose 
miesto parkus (sodus) ir į minėtą vieną valandą. Nors 
vokiečių lankomas krautu- prieš tai pasigirsta protes- 
ves. Lenkams, lygiai kaip ir tų, bet boardo prezidentas 
žydams, yra nuskirtos atski- Marshall sakosi to nepaisąs, 
ros krautuvės. Jei pasirodys, kad religinės

________ pamokos yra naudingos, jis
New Yorko miesto švieti- 3ako ateityje į visas mokyk-

mo boardo nusprendžiu 18- las bus įvesta ši tvarka.

SINGAPŪRAS, kovo 10 d. 
— Anglų vyresnybė šiandie 
pranešė gyventojams pasi
ruošti išsikraustyti iš tų 
vietų, “kur galima tikėtis ko; 
vų, jei Singapūras būtų ata
kuojamas iš jūros”.

Tuo tarpu Singapūre pra
vestas dvi tariamosios orlai
vių atakos, kuriose išbandy
ta visos apsaaugos priemo
nės ir šiąnakt bus pravesta 
visuotinas šviesų gęsinimas.

Mussolini Buvo
Albanijos Fronte

ALBANIJA, kovo 10 d.— 
Graikijos pėstininkai po tri-j 
jų dienų smarkių kovų va
kar užėmė naujas kalnų for-j 
tifikacijas prie Tepelini ir 
suėmė 2,500 italų belaisvių.

Suimtieji italų karininkai 
pareiškia, jog pereitą savai
tę Tepelini lankėsi premje
ras Mussolini.

BUDAPEŠTAS, kovo 10 d. 
— Laikraštis Pešt praneša 
iš Sofijos, jog Bulgarija pla 
nuojanti paleisti iš kariuo
menės visus atsarginius, nes 
jie turį dirbti laukuose ir 
Bulgarijai nebegresiąs pavo 
jus.

BERLYNAS, kovo 10 d. —
Autoritetingi Vokietijos 
sluogsniai šiandie pareiškė, 
jog vokiečių nenustebino U. 
S. Senato pasisakymas už pa 
ramos Anglijai įstatymą. 
Oficialaus vokiečių pareiški
mo dar nėra ir nesitikima 
tol, kol šis projektas taps 
pilnuoju įstatymu.

Informuotieji sluogsniai 
tačiau prideda, jog Vokieti
jos nusistatymą jau anks
čiau pareiškęs Hitleris, kai 
jis pareiškė, jog bet kokie 
reikmenys pakeliui į Angliją 
bus skandinami, nežiūrinti 
kieno laivai juos lydėtų.

WASHINGTONAS, kovo 1(1 
d. — Senatas šiandie patvir 
tino Įsteigimą laivyno ir or
laivių bazių už naikintuvus 
gautose iš Anglijose vietose. Staigmenos
Tuo lyg ir ratifikuojama an-j fc Amerikai 
ksciau įvykdyti pasikeiti-
maj. ROMA, kovo 10 d. — Fa-

_____________ šistų redaktorius Virginio
HONGKONGAS, kovo 10 d. Gayda šiandie pareiškia, jog

— Kinijos šaltiniai praneša, paramos Anglijai įstatymas 
jog Kinijos kariuomenė po Yra “atvira intervencija ka- 
smarkių kontratakų Kwang-,re prieš ašį”, kuri netrukus 
tung provincijoje, atėmė iš > galinti priversti gyviau pasi- 
japonų du miestus — Tinpak reikšti Romos-Berlyno-Toki-
ir Shuitung.

Dalinai debesuota. Protar
piais sniegas, šiaurės vėjai.

Saulė teka 6:09 vai., saulė 
leidžias 5:52 vai.

jo paktą “su daugelių nema
lonių staigmenų Anglijai ir 
Jungtinėms Valstybėms Ra 
miajam vandenyne”.
Aukštieji vyriausybės žmo

nės atsisakė pareikšti savo 
nuomones.

Pavasario 
Blitzkriegas 
Jau Čia Pat
l»
LONDONAS, kovo 10 d. — 

Admiralitetas praneša, jog 
Viduržemio jūroje submari- 
nas nuskandinęs vieną grei
čiausių Italijos kruzerių, ku
ris priklausė anksčiau nus
kandinto Bartolomeo Colleo- 
ni grupei.

Tuo tarpu Londonas per
gyveno vieną smarkiausių 
Vokietijos bombanešių ata
kų.
Pavasario blitzkriegas

Kai kurie Londono sluog
sniai įsitikinę, jog šiomis su 
stiprintomis atakomis vokie
čiai pradedą senai skelbiamą 
pilnutinę pavasario ataką.

Taip pat bombarduota ir 
kai kurios apylinkės pieti
niam pajūryje. Tačiau šiose 
paskutinėse atakose žuvusių 
skaičius esąs nedidelis. Daug 
daugiau gyvybės aukų parei 
kalavo šeštadienio atakos, 
kai vokiečių bombos sprogo 
vienoje šokių salėje.
Daugiau veiklumo

Anglų sluogsniuose dide
lio optimizmo sukėlė U. S. 
senate pravestas paramos 
Anglijai įstatymas ir šian
die įvairiausi anglų sluogs
niai reikalauja iš savo vy
riausybės parodyti daugiau 
energijos ir veiklumo kovoje 
prieš vokiečius.

Prancūzai Kovos 
Prieš Blokada

VICHY, kovo 10 d. — 
Šiandie vicepremjeras adm. 
Darlan pareiškė Amerikos 
spaudos atstovams, jog Pran 
iūzijos laivai bus lydimi ka
ro laivų, jei Anglija ir to
liau tęs blokadą prieš Pran
cūziją.

Savo pareiškime spaudos 
konferencijoj Darlanas pa
brėžė, jog, jei “anglai ir to
liau tęs šią blokadą, kurią aš 
laikau kvaila, aš būsiu pri
verstas pareikalauti leidimo 
panaudoti ginklus ir apsau
gą mūsų prekybiniams lai
vams. Aš neleisiu niekam 
stoti į kelią, kad prancūzai 
turėtų alkti”.

Blokada beprasmė

“Vokiečiai geriau supran
ta žmonijos reikalavimus už 
anglus”, tęsė jis.

Toliau Darlanas pareiškė 
savo įsitikinimą, jog anglų 
blokada prieš Vokietiją yra 
beprasmė.

Tuo tarpu iš Londono pra
nešama, jog Anglija pasiry
žus ir toliau tęsti savo blo
kadą, nežiūrint bet kokios 
apsaugos prancūzų laivams.

Neaiškus
Turkijos
Nusistatymas

BELGRADAS, kovo 10 d. 
— Diplomatiniai pranešimai 
sako, jog Rusija koncentruo
ja kariuomenę prie Turkijoj 
rytinio pasienio — tarp Juo* 
dosios ir Kaspijos jūrų — 
kai tuo pačiu laiku laukia- 

! ma, kad bet kuriuo momentu 
Vokietijos kariuomenė pra
dėtų pulti Graikiją ir gal net 
Turkiją.

Kai kurie sluogsniai yra 
linkę manyti, jog Rusijos ka 
riuomenės koncentracijos 
Romunijos pasienyje ir Kau
kaze esą galima laikyti Ma
skvos troškimu padėti Tur
kijai, jei Vokietija bandytų 
ją pulti.
Neaiškus nusistatymas

Tuo tarpu Turkijos nusis
tatymas pasilieka neaiškus. 
Eina gandai, jog Turkijos 
vyriausybė šiuo metu pasida 
linusi į dvi grupes — kai ku 
rie nariai nori taikos, kiti 
veda kampanija už paramą 
Graikijai, jei vokiečiai pra
dėtų ataką.

Tą Turkijos neapsispren
dimą aiškiai pažymi ir val
džios kontroliuojama spau
da. Kai kurie laikraščiai pa
brėžia tautos troškimą tai
kos, kai kiti tebetęsia aršią 
kampaniją prieš Vokietiją. 

Rusijos politika nepasikeitus

Maskva gi tebetęsia savo 
dvilypę ir neaiškią politiką, 
kurią komunistų spauda va
dina taikos politika. Mas
kvos komunistų organas 
Pravda paantrina ankstesnį 
Stalino pareiškimą, kad Ru
sija turinti būti pilnai mo
bilizuota ir budėti, kad ne
būtų įvelta į karą.

Pasak Pravdos, Sovietų 
Rusijos situacija pasilikusi 
nepasikeitusi nuo 1939 metų.

Anglai Veržiasi 
Etiopijos Gilumon

KAIRO, kovo 10 d. — An- 
kariuomenė, puolanti 

italus Etiopijoje iš Italijos 
Somali jos, užėmė miestą 145 
mylios Etiopijos gilumoje ir 
netrukus gali perkirsti gele
žinkelio susisiekimą tarp Ji- 
buti ir Addis Ababos.

šiuo laiku apie 30% Itali
jos rytų Afrikos imperijos 
jau yra anglų rankose ir su
imta virš 21,000 Italijos ka
reivių.

Šiaurinėj Afrikoj anglai 
įbombardavo Tripolį, vakari
nėj Libijoj, ir aerodromus 
|Tripolitanijoj. „

gių

yra.su


o D RAUGAS Antradienis, kovo 11, 1941

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
z.-*'

Naujanybė
West Frankfort, III. — 

Lietuvos paveikslai, Lietu-

nė, Aliukienė, Mr. Mrs. B. i 
March, Seniauskienė, I. Ok- 
leiterienė, Valatkevičienė, 
I. Šipienė, O. Cepulionienė,

vos konsulo kalba ir lietu- , S. Traupienė, V. Jankicnė,
viškos dainos, taigi, turėsi
me We8t Frankforte tą, ko 
dar niekuomet nesame tu
rėję: gražius K. Motuzo pa
veikslus apie nepriklausomą 
Lietuvą, Lietuvos konsulo 
Petro Daužvardžio, dar nie
kad čia nebuvusio, kalbą ir

Ant. Kandrota3, I. Našukai- 
tienė, M. Kurelaitienė, Ka- 
šetienė, A. Vaičiulionienė, 
A. Lukasevičius, K. Pauliu- 
konis, adv. Ginkus, adv. A. 
J. Milleris, adv. K. Tamulio- 
nis, dr. P. Lankininkas, gra- i
borius Dirša, dr. A. Karpa- 

Škotijos lietuvio Jono Ur-ivičius, J. Grigaitis, Mrs. Lu- 
bono, pagarsėjusio tarp lie-,kason, M. Lukšys, P. Bud- 
tuvių ir svetimtaučių, kon-ivietis, E. Vaitkienė, J. Gru- ■ 
certą. dzihskienė, M. Valutkevičie-

Visa ši nepaprasta prog- nė, E. Kvaraciejienė, P., 
rama įvyksta kovo 15 d., Mankus, J. Svirskas, M. Gra 
7:30 vai. vakare, Lietuvių žulienė, E. Pauliukonienė,
Bendrovės svetainėje, 105 B. Krapavickaitė, V. Bla- '
E. 4th St. veckas, V. Senulienė, E. Ber- w

J.

BRITŲ ŽAIBINIO PUOLIMO ALKOS

("Draugas" Acme telcphoiv >

Iš Piety Amerikos Lieliniy Gyvenimo
BRAZILIJA

PRIGĖRĖ: STASYS 
BALSEVIČIUS

gė darbo ir vargų kupiną 
žemės kelionę ir jo sūnus 
Stasys.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS 
Amerikos lietuvis Kl. Ka

riūnas turistiniais susipaži
nimo tikslais lankėsi Sao 
Paulo.

Kaziūnas
tis.

yi a šenadorie-

Sovietų Lietuvos pradžioso. ,. ... „ . GABUS LIETUVIUKASSkaudi nelaime ištiko Bali , . ... , .w I _ _ J mokyklų valdyba, kaip ra-sevicius: Rio de Janeiro pri-1 Juozas Žemaitis, 13 metų, „ . „ ..1 y. , . ’ . so “Tarybų Lietuva, šiuogėrė Stasys Balsevičius, po amžiaus, Juozo ir Kumgun- . .i - I , * ... metu baigia sudaryti pasto-i tėvo mirties šeimininkas, dos Kurlytes — Žemaičiųi , . w . v. i - x .. . . i - • i via pradžios mokyklų pro-Visi Balsevičiai verčiasi pre- sūnūs, treti metai mokėsi . ... .I , „ _ , ~ • gramą tarybinių mokyklųi kių vežiojimu iš Sao Paulo, Coracao de Jesus licėjuje.k’ iv- v pavyzdžiu.” Tad lietuvių vaiii Rio ir atvirkščiai. Tuo a-i V ra labai gabus vaikas. Pe- f , .. . , , ,r . . „ . I -x • x • • , . kų mokslinimas bus dabari matu vertėsi ir Stasys. Sek- reitais metais gavo sidabro,i ................... . ; _ ..... . . vykdomas pastoviai.; niadienj šoferiai nutarė pa-1 gi siais — aukso medau uz _________ ;______________
PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

Pirmą syk tokia progra-j natonis, C. Barysienė, j. į Anądien 
ma W. Frankforte. Tad ne- Bulvičius, M. Gelacevičiūtė, tas
apleiskime jos nei vienas. O. Antanavičienė, Mikienė, ėmė nacius ir jų šalininkus norvegus. Pakliuvę nelaisvėn .. Baj evįįįaus gelbėti 
Eikime visi: pamatykime M. Anušauskienė, V. Kun-, užrištomis akimis sueiliuoti laukia britų laivų juos pa-i^ncl° a sočiau g 
ktetuvą paveiksluose, iš-jeaitis, G. Savickas. J. Dau-Įimti kur tai nelaisvi stovyk.on.__________________

, .. . •. , , • * at- i vi , • - v parapijos vardu užtikrino, nių likimą ir nurodė būdus Balsevičius ištinka antraskalba ir pasiklausykime ta- Alisauskas, Kazlauskiene, E. . _T , , . ..._p y 1 kad Lietuvai Gelbėti Fondo gelbėjimui. smūgis. Nelabai seniai mirė
tėvas, dabar tragingai bai-

ekskursuoti ligi Tijuca ir pažangą moksle.
; ten pasimaudyti. Stasys nu- 
| važiavo drauge su jais. Sa
ko, kad jis nuėjęs maudytis 
ir prigėręs. Reikia pastebė
ti, jis nemokėjo visiškai dantistas

plaukti ir niekad prie van- Į 1446 So. 49th Court, Cicero
dens neidavo.' Be to, nusi- i Antradieniais, Ketvirtadieniais 

| ir Penktadieniais
stebėjimo kelia ir ta aplin- j Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

nadien britai žaibiniu puolimu apnyko nacių apvaldy- kybė, kad kelies dešimtys 3147 S. Halsted St., Chicago 
Lofoten salas, Norvegijos pakrantėse ir nelaisvėn pa-J pkskursantų nesistengė skęs į Pirn,a^ršSJ^Sieni“is

rt « i« t m itt Z, rt 1 •» vt t vt Ir i, rt v* m 1 n U) r-t 1 i •« «•» a-. v,1 n 1 r.. I 1 II OLoLtVA 1 ld I lil I O

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Valandos: 3 — 8 jiopiet,
J—4 ir 6:30—8:30 vakare

lentingo dainininko gražių Cibaitė, V. Navašinskas, M. 
lietuviškų dainų-dainelių. Saldusaitienė, U. Urbonavi- 

L. Kvieslys čienė, Lukaševičienė.
Smulkiais — $40.39.
Viso — $162.39.Aukos L6F

Adv. S. Gabaliausko 
Prakalbos

Scranton, Pa. — Kovo 2

Worcester, Mass. — Ne
priklausomybės apvaikščio- 
jimo, šv. Kazimiero parap. 
vasario 16, aukojo:

Po $5.00: kun. kleb. Aug.
Petraitis, kun. J. F. Pad. 3-Šv. Mykolo parapijos sve-

paskirtoji kvota bus pilnai n ,L . J Po prakalbos padaryta
išpildyta. rinkliava. Viso su smulkiais

Žmonių buvo kupina pa-. surinkta $35.50.
rapijos svetainė. Matėsi aps
čiai jaunimo ir vaikų, kurie 
visą laiką kuo ramiausia iš
stovėjo. Rap.

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?Bet tai dar neviskas. Vie-!

tinio lietuvių klubo veikėjai! skauda ganą - išpūtę viduriai?

Surinkta $35.00

trumas, užkietėjimas. Imkite FEEN- 
artimiausiam! A-MINT. Ta malonaus skonio liuo- 

suojanti, kramtoma guma švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą, palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų ntilional 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
Jis tinka ir jūsų šeiniai. Nugipirkit 
EEEN-A-M1NT šiandien.

T». ni _v . , . ... ■»».,, i Kada tik užsikemša jūsų žarnos iš-
KOVO o Išrodo, kad Miners Mills, punta viduriai, dvokia kvapas, ai-

žadėjo savo 
susirinkime reikalą apsvars- 

1 tyti ir paskirti auką. Reik 
' manyt, neatsiliks ir kitos 
vietinės draugijos.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road

Ofiso tel. CANal 2345 
Oli.u Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutart j 
Itez. Tel.: HEMlock 31EU 

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.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VAIjANDQS 

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

Telefoftias; HEMlock 5819
i |

i , . -. , , c,. . Miners Mills. —
vaiskas, kun. J. J. BakanasJ‘"”e’e >7ko St*8'°d. Sv. Pranciškaus

Vladas Rimša $4.00. | Gabaliausko prakalbos, ku-,,
Po $2.00: A. Keršis, M.i|j^ j Biltusevičius I Gabaliausko prakalbos. A. Ežerskiui, Lietuvai Gel-

' Nors oras pasitaikė iįc. bčti Fondo nuskirtą kvotą
e. nn e e , a- n į8“"’’ vis dėlto žmonių pri- ivykdius su kaupu.
Po $1.00: P. Palevičius, O. gabią deklamatorę Birutę 6 * F

parapi- lietuviai, vadovaujant dide- 
"vedėvktos” klebonas! t03 svetainSje Įvyko S. bara patriotui klebonui kun.

Bruožas, A. Adamskienė, P 
Kvietinskas, E. Vaitkienė.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliornis pagal sutartį

Telefonas CANal 7329

Ridikienė, M. Piktelienė, R. Kazakevičiūtę iš Lee Parko, 
Seilius, Kacevičiai, M. Gri- kuri įspūdingai padeklama-

sirinko artipilnė svetainė.

gonienė, B. Ramanauskienė, 
V. Ramanauskas, M. Virba-

Klebonui kun. A. Ežers
kiui sergant, vakaro vedėju 
buvo “Garso” redaktorius 
M. Zujus.

Svečias labai vaizdžiai a-

vo eiles “Lietuvai”.
Svečias adv. S. Gabaliaus- 

šius, A. Morkūnienė, A. Ka-ikas kalbėjo apie porą va- 
šeta, V. Kupstienė, J. Žve-, landų. Jis vaizdžiai nupa-
jauskas, B. Sarapienė, V. Į šakojo raudonųjų okupaei- pibudino raudonųjų paverg- 
Mažukna, J. Naujokaitis, A. ją ir jų niekšybes. Daugy- tog Lietuvog padėtį ir žmo-
Valinskas, A. Žvaliauskas, be faktų ir atsitikimų jis,_________________________
J. Lukoševičius, P. Pūras, prirodė,- kaip bolševikai ne-
Oha Greičaitis, K. Bendora- Į kaltus žmones apiplėšia, ka- 
vičienė, J. Žemaitis, A. Ba- Į nkina ir žudo. žmogaus gy- 
kanienė, M. Babravaskiūtė, į vybė jiems nieko nereiškia.
J. Bakanas, B. Šilalė, S. Džio Jie žmogų ir jo gyvybę ma
gia, P. Lengvinis, R. Kan- į žiau vertina, negu gyvulio, 
takevičienė, K. Grigaitis, S. j Kalbėtojas išsamiai atsakė 
Biekša, K. Klimkaitis, J. A-į ir kelis paklausimus, 
lavošius, A. Giraitis, P. Ba-i Klebonas kun. J. Baltuse-

Nepaprasfas Palengvinimas 

Reumatiikų Skausmų

3ekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Erpelleriu. Sis sensacingas lini- 
menta- ūmai suteikia'laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati-

v. , ,T -r, a i »x • , i dėliodami nusipirkite ir jQs bonkutęcinskas, V. Barysas, A. Ma- vicius karstai padėkojęs kai Pain-Expeiierio. Reikalaukite Pain- 1
silioniukė, E. Baltramaitie-i bėtojui už įspūdingą kalbą,' E*pel,erio 8U inkaru ant dėžutės. Į
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Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
Atstovas

TYPEVVRITERS
ANO

A D D I U G MACHINES

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res, telefonas SEEIey 0434.

— SMAll MONTMIY PAYMENTS —

AU MAKCt
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— ŪMIAI TIAMM AUO.AKI —

iii.hti imu am.iiM inw.«Ai.i.i •maunijlCTAD typewriter 
COMPANY

■OdtT C. OMOHATT.
1l» W. MADISON ST.

Phone D E A R 3 O P. N P 4 4 4
ISTIMATIS- FREE — DEMONSTR ATION

The Prudential Ins. 
Co. of America

Oftice •

175 W. JACKSON BLVD.
SPITE A-1820 

Home Office: Nevvark, N. J. 
RESTDENCIJA:
4432 So. Califomia Avenue 

Tel. IiAFayette 0771

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

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

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treėiad. ir Sekmad. tik susitariąs.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
___________Šeštadieniais.__________

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nno 10 iki 12 va!, lyto.

/AJ7eeAlAT/č7AIAj. CACTOtflŲ CO Ki.»

DĄCl//^, — narnama atatyti, remontuoti ar
• pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI ID VI^ITC mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I r\CzI T M I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Deposit. Insurance Corp. Mokame 
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistftto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
lšekzanilnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

galt sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, knric imAallna 
visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-tos
Telefonas GANAI, 0323 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. Iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir SeSt: 9:00 a- m. iki 
7:80 p. m.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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

Tel. YARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

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

Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ir pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
I Tel. CANal 6122Res 6958 So. Talman Avė.

Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL'IS
niYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Atsakančiai ir prieinama kai- Nedėliomis pngni sutartį, 

na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DlDžrULeJE BUDRIKO 
KRAUTUVU®

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

DR. KARI. NURKAT
(Nurkaitia)

Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930
Tel. YARds 5921.
Ree.: KENwood 5107

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA:

6631 S. Callfornia Avė.
Telefonas REPnbiic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

^Nedėliorids^ą^aHm2lLlii—

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nno 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

Tel. OANal 0257
Re«. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vaL vakare



Antradienis, kovo 11, 1£k1

IS PAVERGTOS LIETUVOS
20 Rubliu Už 
Puspadžius

Žydai, Maskoliai - 
Lesto Direktoriai

Šiauliuose kai kurie bal-; Vielinės pramonės komi- 
siuviai imdavę už, puspadžių šariatas sušaukė atskirų 
primušimą net iki 20 rub- trestų direktorius. Ne tiek 
Įių. Dabar Šiaulių vykdoma- svarbu, kas tame pasitari- 
sis komitetas, kurio sekto- me buvo kalbėta, kiek buvo 
torius yra “draugas’’ Kur- įdomu patirti, kas vadovau- 
manas, nustatė įvirtas pus- ja Lietuvos pramonei. Iš vi- 
padžių kainas. Reikia pri- so kalbėjo 4 trestų direk- 
pažinti kad kainos tikrai toriai, tačiau tiktai poligra- 
yra “tvirtos,” nes vyr iš-lfi jos tiesto atstovas turėjo 
kierns puspadžiarns su kul-j lietuviškų pavardę. Visų ki
nais nustatyta — 16.85 rub. tų valdytojų bei direktorių

mima

Traktorininkai Bėga 8 Metams Kalėjimas 
Namo ’T Už Laikrodėlius

apygardos 
8 metais

“Tiesa” paskelbė labai Marijampolės 
reikšmingą faktą, liudijau-! teisinas nuteisė 
tį, kaip eina garsiųjų trak- sunkiųjų darbų kalėjimo Kai
torininkų gamyba. Mat, so
vietų Rusijos pavyzdžiu 
okupuotoje Lietuvoje ūki
ninkai turį būti aprūpinti

varijos laikrodininką M. Dis 
Rantą, pas kurį rasta laik
rodžių ir jų dalių. Kauno 
valstybinės prekybos vado-

traktoriais, o tuomet prasi- neyi hSioaud si oąnąsąu ouA’a
dėsianti nauja gadynė. Tad 
pradėta neva ruošti trakto
rininkus. Bet prie Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 
jau sausio 2 d. susirinko 
apie 60 žmonių, o jau pra
ėjo dvi savaitės, tačiau nie
kas kursų nepradeda. Žmo-

no senamiesčio krautuvės 
vedėją Abraomą Markų ir 
tarnautoją J. Jankūnaitę už 
prekių pardavinėjimą tik 
pažįstamiems ir giminėms.

Lietuviai kariai caristinės Rusijos kariuomenėj. 1917 metais, kilus Rusijoj revoliu
cijai, lietuviai kariai pradėjo organizuotis. Kai kuriose dalyse, pav. 12-toj armijoj, _

Tad paprastas darbininkas pavardės tokios: odų tresto Rygoje, buvo suregistruota 2000 kareivių ir 30 karininkų. Bet ir čia lietuviai bolše P ę .
* i vikai dėjo pastangų lietuvius patriotus sun aiškinti. Jų pasidarbavimu Rusijoj net dzią pinigus, bet gi kursų

me a o su^aucjyĮa bįįryS lietuvių karių. Pulkai buv o išardyti ir tik pavieniais galėjo grįžti j, kaip nėra, taip nėra. “Tie-iš trijų dienų uždarbio ga- — “draugas” Lurje 
ii turėti vieną porą puspa pramonės — “draugas” Gold 
džių. manas ir medžio pramonės

Taip pat nustatyta taksa — “draugas” Kolodnas. Dar 
siuvėjams. Už I kategorijos kalbėjo “draugas” Tereši- 
vyršiko palto pasiuvimą rei- nas, kuris eina net viceko- 
kia mokėti 120 rublių, o už misaro pareigas
IV — 50 ibi. Už moteriškos -------------------
suknelės pasiuvimą pagal I 
kategoriją mokama 36 rub
liai, pagal IV — 16 rbl. O 
rnes kažkodėl galvojame, pri 
siskaitę bolševikų propagan
dos raštų, kad Bolševik:jo
je visi taip gerai gyvena,

Lietuvą ir padėti jai kurti nepriklausomą gyvenimą, 
munistų priespaudą.

Šiandie jie vėl kenčia rusų-ko- sa” rašo, kad kursantai 
“pradėjo bėgti namo.”

jog rengiasi tik pagal pir
mąją kategoriją ir kad ten 
jau seniai įgyvendinta lygy
bė. Psirodo, mūsų klysta..

Atėmė Namus, 
Dar Turi Nuoma 
Užmokėti

Pradžios Mokyklose 
Rusijos Tvarka

Pradžios mokyklos, ku-

Lietuve Švies 
Kruglovai

Kauno universiteto didžio-

Stalino Dekretas Okiui 
Kolchozuoti

Jau nekartą esame rašę, 
kad okupuotoje Lietuvoje ei
nama prie žemės ūkio kol-

Apskričiu Komitetu 
Suvažiavimas

Komunalinio ūkio komi
saras V. Knyva išleido įsa
kymą, kuriuo valdžios įstai
gos ir visuomenės organiza
cijos, užimančios patalpas 
nenuosavuose nacionalizuo
tuose namuose,

Buvo susirinkę Kauno, 
Kėdainių, Biržų ir Rokiškio 
bolševikų partijos apskričių I 
komitetai. Konferencijos 
dalyviai nusiskundė, kad 
“kai kurios partinės orga-1 
nizacijos tebėra dar gero
kai atsilikusios.” šlubuo
jančios ne tik drausme, bet

rios anksčiau buvo švietimo je salėje maskolis Kruglov,I
komisariato žinioje, dabar paskirtas šio universiteto
perduodamos vykdomųjų profesorium, skaitė įžengia- chozacijos. Dabar paskelb- 
komitetų švietimo skyriams, mąją paskaitą rusų kalba: *tas Molotovo ir Stalino pa-
Tai esą daroma, “derinan- “Komunistinis manifestas.” ; sirašytas dekretas, kuris
tis prie tarybinės santvar- Kaip atmename, Dr. V. parodo, kad lietuvių ūkinin-
kos”, t. y. kopijuojant so- Kudirkos laikais lietuvių kai bus suvaržyti į kolcho-
vietų Rusijos tvarką. Įdo- tautos “švietėjai” vadinosi , zų baudžiavą dar šiais me
niu pastebėti, kad vykdomie- Ivan Vziatkovič Kruglodu-i tais. Pagal aną dekretą nu-

komitetams įsakyta rov. Dabar lietuviu studen- i statyta, kiek sovietų Rusi- *r atsakomybe, nesaugosiems 
kiekvieno menesio

įsakyta 
1 ir 15 tus “švies’ Kruglovai! jos ir kitų subolševikintų . jam* dokumentai ir t. t. At

S/ n i* *| r\ .. raginamos j pranešinėti švietimo ko-
KAS D0lS6V!KŲ Partijos sumokėti nuomą už praeitą mįsariato pradžios mokyk- tinęs

Centro Komitete
Laisvosios” Lietuvos vie- kraštų kolchozai turi val- 

pramonės komisaro stybei priverstinai pristaty- 81 ’
stovas iš Kruonio skundė-

Lietuvos bolševikų parti- tetams 
jos centro komitetas skel- bėms).
bia, kad vasario 1 d. šau- _____
kiamas tos partijos penk
tasis suvažiavimas. Tenka 
pastebėti, kad į centro ko
mitetą įeina tokie išgamos 
ir “lietuviai”: J. Paleckis,'
A. Sniečkus, Preikšas, įeik 
Meskup, Kurojcdov, Mai- 
min ir Pirov. Paskutinieji 
trys atvyko atstovauti “lie
tuvių liaudžiai” kartu su 
raudonosios armijos tan
kais.

kad bolševikai į savo
i laiką. Nuoma turi būti į- Įų valdybai apie “mokytojų pavaduotoju paskirtas mas- ti pieno. Dekrete pasakyta, i ranka-S nepaėmę kooperaty 
nešta vykdomiesiems komi- judėjimą”. Ar tai nauja mo- kolis F. T. Terešin, o proku- kad Jis Lietuvoje įsigalio- vų- Dar kalbėjo Kauno ap- 

roro pavaduotoju — P. Lu- Ja nuo 1942 metų.
biancev. Į --------------------

(buv. savivaldy-j kyt'ojų sekiojimo forma?
Z

Biurokratizmas
Klesti j

Sovietų Lietuvos laikraš
čiuose dažnai girdima balsų 
prieš įsigalėjusį biurokra
tizmą. štai naujas pavyz- j 
dys, kaip toks biurokratiz
mas klesti. Vilniuje beveik 
pusė namų jau nacionali
zuota. Paskirta 183 rajoni
niai namų valdytojai, kurių 
žinioje yra 50 žmonių tech
ninio personalo ir apie 40

JAM GERIAU KALĖJIME

t uiuugiui nciiie teiepuolO)

Eric Blomberg, 87 m. am
žiaus, paleistas po iškalėji- 
mo 14 metų Washingtono 
apskrities, Kans., kalėjime

padienių tarnautojų. Tokio- už 63 dolerių įsiskolinimą, 
mis aplinkybėmis netenka vietoje laisvės pasirenka ka- 
biurokratizmo bujojimu ste- Įėjimą, kuriame nori baigti 
y>ėtis. savo gyvenimo dienas.

Lietuvos Piliečiu 
Sąjunga Berlyne

Iš Berlyno gauta žinių, 
kad sausio 17 d. buvo su
šauktas visuotinis Lietuvos 
Piliečių Sąjungos 
narių susirinkimas 
kimo metu buvo
nauja valdyba, kurios sudė
tis tokia: pirmininkas adv. 
Rapolas Skipitis (buvęs D- 
jos Užsienio Lietuviams 
Remti centro valdybos pir
mininkas), vicepirmininkas 
žinomas visuomenės veikė
jas ir pramonininkas, buvęs 
finansų ministeris, Dr. Pet
ras Karvelis, I sekretorius 
adv. Jonas Našliūnas, II 
sekretorius prof. kun. Sta
sys Yla ir iždininkas žurna
listas Dr. Pranas Ancevi- 
čius.

Lietuvos Piliečių Sąjun
ga ypač rūpinasi nuo bolše
vikų teroro pabėgusiais lie
tuviais.

Maisto pramonės komisa
ras paskelbė viešą papeiki
mą visai eilei įmonių už at
skaitomybės darbų nevykdy
mą. Komisaras įspėja, kad

Esame nekartą kreipę dė
mesį į tai, kad lietuviškieji 
komisariukai tėra marione
tės komisarų pavaduotojų
rankose, o tais “padėjėjais" I SOTietų RusijoJe- '.į3ileidg. 
visuose komisariatuose sėdi 

metinis Maskolijos atgrūsti Tere- 
Susirin-1 š’nak Lubiancevai ir kitoki,; 
išrinkta j an°t Dr. V. Kudirkos, Ko 

peikoliubovai ir Maksim !
Maksimovič Merzavecai.

i skrities komiteto instrukto
rius Lebedev ir Gladkov, 
kuris esąs net centro komi
teto narys.

Kas Naudojasi Sovietu 
Kurortais

Sovietų Lietuvos spauda 
daro didelę reklamą iš dar
bininkų, kurie gydymosi tik
slais siunčiami į sovietų Ru
sijos kurortus. Tačiau iš 
siunčiamų darbininkų pa
vardžių sužinome, kas tokio
mis kelionėmis į kurortus 
“lietuviškoje” Lietuvoje pa
sinaudoja. Štai paskutinė 
pasiųstųjų darbininkų parti
ja susidarė iš dviejų žmo
nių, o jų pavardės tokios: 
Feigė Krupnikienė ir Mauša 
Dubianskis. Laikraščiuose 
kažkoks “draugas” M. Rit- 
blatas skelbia ilgą laišką, 
kaip jam gerą esą, nuvažia
vus į Esentukį (Kaukaze) 
kurortą.

DOCTOR’S ANIAZING LIQUiB
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
lly ca

Tėvyne, o saldus žodi! 
Mielas gimtosios kalbos gar 
se svetimam krašte.

žuvies trestas skelbia, 
kad jam reikalinga kvalifi
kuota mašininkė-stenografė, 

liai atskaitos darbe esą I “gerai mokanti lietuvių ir 
griežtai baudžiami. Tokios i rusU kalbas.” Reikia gi ly- 
pat bausmės būsiančios tai-Į dimą jį raštą parašyti mas- 
koinos įmonių direktoriams| koliškai, siunčiant Lietuvo-
ir buhalteriams už apsilei- 

i dimą.
je sugautą žuvį į Maskvą!i

(external!y caused)
M

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!

No matter what you’ve tried wilh»ut 
success for unsighily surface pimples, 
blemishes and similar skin irrilations, 
here's an amazingly successfui doe- 
tor’s formula—powerfully soolhing 
Liųuid Žemo—which quickly relieves 
itehing soreness and starts right in to 
help nature promote KAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo's 10 dilTerent marvelously effec- 
tive ingredients help YOl'lt skin. 
Also ointment form. ♦Severe rases 
jnay need £xtra Strength Žento.

Kiekvienas Turi 
Mylėti Leniną

Sausio 21 d. visoje oku
puotoje Lietuvoje, ypač mo 
kyklose, buvo minimos 17 
metų sukaktuvės nuo Leni
no mirties.

Ta proga oficiozas “Ta
rybų Lietuva” įsidėjo straip 
snį apie Leniną; iš šio, 
straipsnio pažymėtina tokia 
frazė: “Kiekvienas mūsų tu 
ri taip mylėti savo tėvynę, 
kaip ją mylėjo Leninas.” 
Ką Lietuvos tėvynės meilė 
turi bendra su Leninu, tur
būt, neaišku ir oficiozo re
daktoriui.

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jūs motutės pinavljos.
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelj mieli) norit pnvaišvti. 
šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai.

Bet aukščiausios rūšies mėsos 
gaminiai.

Jei <lar nefagavot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatidėkit.

* * *
Juozas Dobrovolskis kiekvieni) 

valandą |nms pristatys gerim.i- 
stas. šviežiausias rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
se. Iiankiettiose Dobrovolskio deš
romis. I'žtenka pašaukti telefonu 
CANaI 1712 Ir dešros lais jums 
pristatytos. Asnu-niškni kreipki
tės j:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market 

2325 S. Oakley Avė.
(PrleSais “Draugo" redakcijos)

M ■ ■ Mi ■ ■ — I

LEO NORKUS, Ir. įj
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gena 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
TAli. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos ru
des produktų.

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

12259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08083

AHOy MV>. HAYRARN, THIS 15 \
MEGOII. PETUNIA l'DLIMESYA 
TA 5MOW HER THE FARM 
VYHILE 1

UHPACK3.'

SICK, NERVOUS
PDAUVV'Every nUKANIVI MONTH” f

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
Rome wnmen nuffer Mvtre monthly 
paln (crampR. harkache. headarlie) due 
to female functlonal dhnrdern uhile 
other'a fierre# te n d to bacome upnet and 
they get erosą, reatlesa and moody.

So why not take Lydia F.. Pinkhnm’a 
Vefretnlde Compound made fnprriahu 
to help tired, run-down, nervoiis w<»m- 
en to go nmllinir thm “difficult dny» ” 
Pinkham’s Compound ccntnins no opl- 
atea or hablt-formlng ingredients. lt

la made from nature’* own heneflclal 
roots nnd herbą m. h wi’h its nwn 
tprcial purpoae to HELP WOMEN.

Famott* for over fiO vear* Plnkham’a 
Comnuund i* tbe bert ku«»wn and «»ue 
of the rmutf i'fft fhrc ”woiiiai»’i» ' tolius 
obtainable. Try it' ,
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SubarripiloiiM. One Yrur — $6.0(i; 8lz Monllis — 
$t.6li; Tliree Montlia — $2.00; (Jin Month 76c
Kurope — One Year — $7.00; SLx Months — $4 ott; 
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Auveriiamg ln ''DRAUGAS" brinką best reaulta

D K A II (i A S
laclna kaaillcn fakyrus aokinadlenlus.

I'i-voiiinciuioa Kuinu: Junt. Ainuilkos Valstybėse: 
Metama — <6.00; Pusei Metui — $8.60; Trinia Mėne
siams — #2.co; Vienam Menesiui —- .J5c. Kitose vals
tybėm* prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui
— $4.00. Pavienis numeris — 3c.

8kelbiuiŲ kainos prisiunčiamoj pareikalavus.
— o —

Bend.-darbiam* Ir korespondentams rafttų nesužino, 
lei nepraioma tai padaryti ir neprislunčlama tani tiks 
iul paAto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo rū
kyti trumpai ir aiškiai (Jei gulima rašomųjų masinki*>. 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koresposdeseljos 
lalkraštln nededamoa

— * —
Entered as Second-Class Matter Mareli 31, 191# ai

Chicago, Illinois, Under the Act of March 3, 1879.

1776 Bilių Priėmus
Po kelių mėnesių karštų ginčų, Jungti

nių Valstybių senatas 60 balsų prieš 31 
priėmė taip vadinamąjį 1776 bilių, kuriam 
duota daug vardų: pagalba Anglijai; pas
kola — išnuomavimas; diktatūros bilius 
etc.

Svarstant šį bilių abejuose kongreso rū
muose, ginčijosi ir barėsi ne tik kongres- 
manai ir senatoriai, bet visuomenės va
dai, laikraštininkai ir šiaip jau piliečiai.

Ir gerai.
1776 bilių priėmus, nieks negali pa

sakyti, kad apie jį mažai kas žinojo, ar
ba daryti priekaištų, kad jis smurto ke
liu buvo pravestas.
Jis priimtas po didelių diskusijų, visa

pusiško apsvarstymo, plataus visų sluoks
nių atstovų išklausinėjimo. Be to, jį pri
ėmė

ne pats vienas Prezidentas savo valia, 
bet žmonių išrinkti atstovai.
Dėl to nemanom, kad piliečiams būtų

reikalo nerimauti ar perdaug susirūpinti.
Buvo labai daug bauginimų, kad priė

mus 1776 bilių, susilauksime šiame krašte 
diktatūros ir kraštas bus greit įtrauktas 
į dabartinį pasaulinį konfliktą — karą.

Pirmoje vietoje Prezidentas kažkokių 
nepaprastų diktatoriaus teisių nereikala
vo ir nereikalauja. Jis norėjo, kad šiais 
kritiškais laikais, kuomet reikia visais 
frontais stiprinti krašto saugumą ir pa
dėti pasaulio demokratijoms vesti žūtbūti
nę kovą su diktatūromis, sklandžiau ir 
greičiau būtų galima veikti.

Priėmus 1776 bilių, tiesa, Prezidentas 
turės gana daug teisių duoti paramą An
glijai ir kitoms pasaulio demokratijoms. 
Dabar pagadinamos Amerikoj karo amu
nicijos žymi dalis galės būti siunčiama 
valstybėms, kurtos kariauja su diktato
riais.

Mes nemanome, kad būtų daug demo
kratiniai nusiteikusių žmonių, kurie tam 
nepritartų. Kas gi iš rimčiau galvojančių 
amerikiečių norėtų, kad šį karą laimėtų 
diktatoriai? Berods, klausimas yra aiškus, 

jei šį karą laimėtų diktatoriai, ir Jung
tinėms Amerikos Valstybėms susidary
tų pavojų.
Gal nebūtų pavojų būti užpultoms, bet, 

norint ar nenorint, Amerika pasidarytų 
ekonomiškai priklausoma nuo diktatūrų.

To, žinoma, nenorėtų nė vienas šio kraš
to gyventojas.

Ekonominiai sunkumai, kilę dėl eko
nominio priklausomumo nuo kitų kon
tinentų diktatūrų, sudarytų rimtų dik
tatūros pavojų ir šiame krašte.
Dėl ko taip — ir aiškinti daug nereikia. 
Visi diktatoriai, kiek jų yra buvę ir da

bar yra, galėjo sulaužyti žmonių valią, 
atimti jų laisvę ir įsigalėti tik dėl to, kad 
dėl vienos ar kitos priežasties valstybės 
buvo pakliuvusios į finansinius ir ekono
minius sunkumus.

Turint tai prieš akis, reikia viską dary
ti, kad nepatekti į ekonominį priklauso
mumą nuo diktatorių, nes čia yra pats 
rimčiausias pavojus laisvių netekti.

Pagaliau, yra ir daugiau priežasčių, ko
dėl reikia gelbėti pasaulio demokratiją.

Diktatoriai smaugia visas mažesnes 
tautas, be jokio reikalo persekioja ir žu
do žmones, nebesilaiko jokių tarptauti
nių sutarčių ir paprasčiausių žmonišku
mo teisių, visur įgyvendina “banditišką 
politiką“.
žiūrėti į tai per pirštus ir nieko neda

ryti, būtų ir nežmoniška ir pavojinga.
Aišku, kad bet kokia parama, teikiama 

demokratijoms, sudaro tam tikrų pavojų

įsivelti į karą, bet ką padarysi. Kitą iš
eitį sunku yra surasti.

Taigi, ar šiaip ar taip kalbėsime, 1776 
bilius buvo reikalingas ir jis pravestas at
sižvelgiant į šių laikų tarptautinę ir šio 
krašto padėtį.

A. Staknys
Jau buvo pranešta, kau grįžo iš bo’še- 

vikų pavergtos Lietuvos Antanas Staknys 
ir jo gausinga šeima. Jisai per kelioliką 
metų gyveno Palangoj, kur turėjo nedide
lę dirbtuvėlę. Prieš išvažiuojant į Lietuvą, 
A. Staknys daug darbavosi Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenėj. Tarp 1914 ir 
1919 m. daug ir sėkmingai veikė dėl Lie
tuvos nepriklausomybės iškovojimo.

Sveikiname šį garbingą veikėją ir pa- ( 
vyzdingą šeimos galvą laimingai ištrūkusį 
iš bolševikiškos vergijos ir tikimės, kad Į 
A. Staknys dabar ir vėl pasiners į mūsų 
darbus, kurie ves prie atgavimo Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės.

Daugiau Lietuviu Atvyksta Į Amerika
- Atvažiuoja Yčų šeima. - Dar apie Smetonų 
buvimą Portugalijoj. - Vasiliausku šeima 
jau Lisabonoj. - Didelė spekuliacija 
laivakortėmis. - Pulk. Grinius jau 
išvažiavęs iš Berlyno.

Po Svietą

šiandien padėsiu ant del
no labai “linksmą” naujie-

bečinu visu savo delnu, kad 
užsilikęs iš senovės garsus 
žemaičių onoras visiškai nu
smuks nuo koto ir, šnekant 
apie juos, ne tik nereikės 
kepurės kelti, bet dar dau 
giau ant ausų užsimaukšlin-

Kodėl Nedirbat?
Tokį klausimą “Amerika” pastatė tauti

ninkų grupės žmonėms. Mat, jų laikraš
tis “V-bė” vėl plačiai pradėjo rašyti, kad 
būk tai Lietuvos vadavimo darbas veda
mas netikslia kryptimi — reikią vienos 
organizacijos — vieno fondo. Be to, vado
vaujančioms įstaigoms sudaryti reikią at
sisakyti srovinio pagrindo, organizuojan
tis miestais, rajonais, valstybėmis.

Visiems šiems pasiūlymams “Amerika” 
daro tokią pastabą:

“Katalikai yra susiorganizavę į Fe
deraciją draugijomis, skyriais ir apskri
timis. Kodėl gi vadinamos tautininkiš- 
kos dr-jos negali panašiai pasielgti?

Reikalaudami bendro darbo, tautinin
kai privalo pirmiausia patys susiorga
nizuoti ir įrodyti, kad jie sugeba ir ga
li veikti vieni”.
Pastaba visai yra vietoj. Vieningas vei

kimas bus tik tada galimas ir, be to, stip
ru?, jei jin dėsi3 organizuotos grupės, bet 
ne generolai be armijų.

Griežtas Žodis
Kl. J. “Tėvynėje” rašo pastabą apie na

cių ir komunistų drausmę. Pastabą šiaip 
baigia:

“Šis Jan Valtino nupasakojimas duo
da mums gerai suprasti, kokioj padė
tyje yra Amerikos lietuvių komunistai. 
Jų vadai tik kaipo komunistų partijos 
nariai gali būti komunistų laikraščių 
redaktoriais. Kaipo tokie, jie turi pil
dyti Kominterno įsakymus, o tie yra 
Stalino įsakymais. Ar jie gali atsisakyti 
pildyti Stalino įsakymus? “Toks daly
kas negirdėtas tarp komunistų”, paaiš
kino Getsy. Tas reiškia, kad Bimbai, 
Mizarai, Abekui, Andruliui ir Prūseikai 
jau nebegalima pabėgti iš Stalino nagų, 
nors ir kažin kaip jie to norėtų. Nes 
jeigu jie atsisakytų pildyti Stalino įsa
kymus, jie būtų išdavikai, “pasiutę šu
nys”. O išdavikai turi mirti.

Tokiu būdu lietuviams Bimba, Miza- 
ra, Abekas, Andrulis ir Prūseika jau yra 
nei daugiau nei mažiau kaip negyvėliai, 
kaip grobiai kaulų su koketuojančiais 
liežuviais burnoj. •

“Klia-klia-klia”, tie jų liežuviai kleke
tuoja sulyg pasukimo iš Maskvos.

Amžiną atilsį. Mums lieka tik pasi
melsti už jų dingusias dūšias”.
Tiesa, tai yra griežtas, net ir piktas žo

dis, bet kažin ar ir patys komunistai ga
lėtų paneigti, kad jis neteisingas .

Ten Jau Pamatė...
“N-nos” įdėjo gautą iš Lietuvos laišką, 

kuriame tarp kitų dalykų rašoma:
“Aš patarčiau ponui prezidentui Roo- 

seveltui visus komunistus, kurie nėra 
patenkinti Amerikos gyvenimu, sugrūsti 
į laivą ir tegul važiuoja pas savo drau
gą ir tėvą Staliną, — tas juos sutvar
kys taip, kad jie nebenorės nė girdėti 
apie komunistų gyvenimą ir tvarką. A- 
merikos komunistai aukso kalnus žada 
darbininkams, nes jie nežino, kokie auk
so kalnai yra Rusijoje. Lietuvoje mes 
jau pamatėme ir privalgėme Stalino duo
nos pakankamai. Tegul Dievas saugoja 
visą pasaulį nuo tokios supuvusios Žvė
riškos tvarkos, kokia yra prie komuniz
mo”.

(Mūsų koresp. Portugalijoj)

Portugalijon dabar vis lyną ir negrįžo. P. Vasiliaus Pasidairius 
atvyksta kaskart daugiau kai išvažiuoja laivu “Serpa 
lietuvių. Vieną dieną didžio- Pinto”, kuris sugrįžęs iš 
joje Lisabonos aikštėje su-" Brazilijos apie kovo mėn.
tikau M. Yčą. Kai kurį laiką vidurį važiuos į Šiaurės A- ną tavorščiams žemaičiams, 
jis buvo sustojęs Madride, meriką. Jiem3 išvažiavus aš i “Margutis” apgarsino, kad ti.
tačiau kovo 3 d. išvažiuoja ir vėl Lisabonoje iš lietuvių' stambiausias jo programų Ar ne tiesa, tavorščiai?
į Braziliją, bet iš tenai di- pasiliksiu vienas. j rėmėjas Morris B. Sachs į------------------------
desnė dalis šeimos važiuos Lietuvių kvotą atidarė ■ yra žemaitis. Ir dar paklau-1 pragQU besijuokti 
į Šiaurės Ameriką (motina sausio mėn. pabaigoje. Nu-jsė; ar jūs žinot tai?
su 3 dukterim) o M. Yčas ėjau į konsulatą, maloniai , 0 aš ant savo delno noriu, Vieta man labai patin-
su. sūnum važiuos į Argen- mane priėmė ir atrodo, kad tavorščių žemaičių paklau- ka> vasarnamis taip pat 
tiną ir tenai mėgins rast ištikrųjų man vizą norėtų 1 sti, ar jūs žinot, kas yra gražus. ... Tik vienas da- 
darbą, bet jeigu ten galimu- duoti, bet dar turiu apsirū- žemaitis? lykas — nepatinka man šis
mai bus menki, tai ir jie at- pinti afideivitu. Kai turėjau 1 Ten, kur dabar teka Ne-' netoli stovintis fabrikas, 
važiuos į Šiaurės Ameriką, j vįZą pratęsti šiuo kart po- j munas, Neris, Nevėžis, Du-
Tuo pat laivu “Angola” (por lįcįja pareikalavo, kad pri-
tugalų linijos) kovo 3 d. va
žiuoja į Braziliją kun. St. 
Grigaliūnas ir jūrininkai

bysa, šventoji, Šešupė
— Tai nieko, — atsako 

ir j pardavėjas. — Šiam fabrike
kitos mažesnės upės, buvo 
širdis senovės Lietuvos ir 
ten nuo senų senovės gyve
no žemaičiai ir aukštaičiai 
— gryniausio kraujo lietu
viai. Kur dabar stovi Sere
džius, Vilniaus katedra, Be
tygala, Raseiniai (Dievalta- 
va), kur Šatrijos kalnas,

/

statyčiau pažymėjimą, jog 
turiu užsakytą vietą laive 
išvažiuoti ir kad iki to lai- 

kapit. Paulius Labanauskas į turėsiu iš ko pragyven- 
ir Vytautas Kuizinas. Kun. įį — tai jr pristačiau.
Tamašiūnas (Šiaulių vika- ! Su iaivų bilietais čia da
rąs) atvyko 10 d. vasario ir romą tas pat, kaip su kino 
taip pat suspėjo tuo pat lai-; teatrų — patogesnes vietas 
vu išvažiuoti ką ir kun. Ba- užperka agentai, o paskiau
rauskas: vasario 13 d. Pulk. Jjau iš keleivių paima gero-į kur Palanga, tose vietose, 
Jurgutis su žmona ir 2 duk-,kai brangiau. American Ex- 
relėm važiavo tuo pat laivu ,porį Lines laivais dabar kai- 
“Cabo de Hornos” iš Ispa- ‘ nuoja bilietas nuo 290 iki 
nijos, nes jisai nebuvo ga- 350 dolerių — maždaug 40- 
vęs portugalų vizos. Visi lie- 50 dolerių brangiau negu 
tuviai du kunigai ir pulk. 1 ]apkričio mėnesį, o perkant 
Jurgučio šeima turėjo vie- pas agentus reikia mokėti 
tas 3-čios klasės, be kabinų, 550-600 dolerių. Skirtumą

dabar pradėjo gaminti pa
raką, taigi galima tikėtis, 
kad kurią dieną fabrikas 
gali į padanges išlėkti.

Du mano kaimyną: praei
tą sekmadienį susiginčijo 
dėl turtų. Vienas tikrino, 
kad turtingas žmogus yra 
laimingiausias pasauly, o

prieš priimsiant katalikų ti-j kitas priešingai. Įsikarščia- 
kėjimą, žemaičiai ir aukštai- vę priėjo net prie tokios 
čiai buvo įsteigę žinyčias, išvados:
garbino dievus: Perkūną,! — Geriau man turėti džio 
Patrimpą, Pikuolį ir kitus, i vą, negu milioną dolerių, — 

pareiškė vienas.
— Na, tai ir nušnekėjai,

Žemaičiai ištvermingiausi 
Lietuvos gynėjai nuo ne-

taip kad ta kelionė bus la- yra tas, kad pas agentus ga- PrieLeli4: vokiečių-kryžiokų j ~ pastebėjo jam opozici- 
bai varginanti, nes reikia gautį bilietų laivams, į *r švedų. Jų arkliai ir po ninkas. Durnesnės šnekos

.1.4-£ O Tr.; _ _ .... uioi Jinnoi vrnplaukti apie 3 savaites. Tai- kurie išeina po 3.3 savaičių, !šiai dienai Vra žinomi “že- 
gi dabar Brazilijoje vietoje o Amer Exp. Lines konto- maitukai” — seniau aplin- 
kun. Ragažinsko yra 2 ku-«roje po 3 mėncsių t. y. tik kui 8arsūs savo dailumu, 
nigai ir kovo pabaigoje dar!birželio mčn pvatižioje. To- greitumu, ištverme ir stip- 
pribus ir svečias — kun. kią karštlįgę, kad kuo grei- Įrumu- Senovėje jodinėdavo 
Grigaliūnas. čiausiai išvažiuoti sukėlė ar- ^a^no *r k'Ipū> ale žemai-

Dar apie A. Smetonos at- tėjantis kovo mėn. ir Fuhre- tls taiP tvirtai sėdėdavo antį
vykimą ir išvykimą: Smeto- rio pasakyta kalba, daugelis 
na senior ir junior atvyko mano, kad ir šis paskutinis 
į Lisaboną 11 d. sausio. Sto- kelias užsidarys, taigi kas 
tyje sutikome tik dviese — į turi pinigų tai dėl kainos 
prek. A. Vaitkevičius (bu- visai nesideri. Vieni pažį- 
vęs neolituanas) ir aš. Ap-! stami, kad galėtų greičiau 
sigyveno Estorilyje pensao išvažiuoti sumokėjo už 2 as- 
“Zenith” ten pat, kur anks-jmenis ir kūdikį 2Va metų iš 
čiau buvo apsistoję Valu- Lisabonos iki New Yorko 
šiai. Turėjo vizas į Šiaurės 1,800 dolerių — portugalų 
Ameriką, vietos buvo rezer-
vuotos tam laivui, kuris iš
ėjo 11 d. sausio ir jie jokiu 
būdu negalėjo suspėti, nes 
ir Smetona (šen.) ir jauno- nius su šeima — viso 4 as- 
jo Smetonos maži vaikai-jnenys išvažiavo 4 d. vasa- 
buvo kelionėje susirgę ir tu-1 rio traukiniu iš Berlyno ir 
rėjo pagulėti keletą dienų Lisabonoje turėjo būti apie 
lovose. Praleidę savo eilę Į14-15 d. vasario. Tuo laiku 
vietas galėjo gauti tik į lai- kaip tik siautė ciklonas, ku- 
vus kovo mėn. pabaigoje.| ris buvo nutraukęs susisie

kimą su Madridu keletai 
Atrodo, kad dėl politinių si- Q traukiny8
tuacijų pabijojo laukti ir (Rapido Madrid| Madrido
28 d. sausio laivu Serpa prad^jo kurauotį tik nuo 26 
Pmto (portugališku, ,šva- d va8ari„ ft. ,jo ,ajko 
žiavft į Braziliją.

Išlydėję Staknių
prie laivo sutikome Vasi
liauską su žmona ir dukre-
le. Jie buvo prieš 3 dienas 
atvažiavę iš Šveicarijos ir 
važiuoja taip pat į Šiaurės 
Ameriką. P. Julius Vasiliaus 
kas dirbo Lietuvos Pasiun
tinybėje Berlyne, o į Švei
cariją išvažiavo alostogau-

aš nesu girdėjęs.
— Visai ne durna, — at

sakė jam. — štai įrodymas: 
džiovininkų miršta tik 65 
nuošimčiai, o milionicriai — 
visi!

savo žemaituko, kad neleng
va būdavo jį nuo arklio nu
blokšti.

Taigi, šnekant apie tikrus 
žemaičius, tai yra gryno 
kraujo žemaičius, iš kurių 
ir jūs, dabartiniai žemai
čiai, esat kilę, reikia kepu
res nusiimti. Ale jei bus 
pradėta prie žemaičių skirti

— Norėčiau kitą sykį iš
lošti tūkstantį dolerių ant 
kumeliukų... .

— Tai jau sykį išlošei?
— Ne, aš tik sykį ban

džiau išlošti....

laivu. Lapkričio mėn. už tą ■ kiekvienas, kuris tik kam 
kainą galėjo nuvažiuoti 6-8 biznį daro, tai, tavorščiai,
asmenys. - ...... .  . .....................—

Gavau žinių, kad pulk. Gri

į Griniaus Lisabonoje dar nė 
šeimą! ra — atrodo, kad galėjo ji

sai nukentėti vienu ar kitu 
būdu nuo audros, kari dar 
iki šio laiko nepasirodė. 15 
d. vasario turėjo atvažiuoti
ir kun. Vaškio (kuris dabar*
jau Amerikoje) sesuo iš 
Marselio, bet jos taip pat 
iki šio laiko dar nėra. Kun. 
Gurinskas turi laivakortę ,

ė- '

ti dar prieš Lietuvos ūžė-. ispanų linijos laivą “Cabo 
mimą, bet jau vėliau ; Ber-I (Tęsinys o psl.)

Atspėjom Mįsles

— Kiaušinis

Tė-teliukas, pė-piemuo, vi- 
vilkas.

NEWS FACTS ^GEORGE
O. ATLANTA. GA.

_ SAM YALE/COLOREO,
--------- WORKING L N A

LOCAL5IDE SHCMI 
HERE,WA5 REFUSED 
INSURANCE BECAUSE 
OF THE PANGEP.OU5 
VVORHHE HAD TO 
PERFORM BAILY
BE 15 APR0FESS1ON-

— AL TARGET/

CMtO, Kypt.
EXCAVATORS H AVĖ DtSCOVERED THE ' ' 

celebrated"hall OFC0LUMNS" VJH1CH 
HAD BEEN BUILT BY THE , ~
FATHER. OF THE r
GROT EGYPTIAN f-c v
klNGRAHESESn, (
THESE MONUMf)
IM LOVJER EGrYPT 
TELLOFTHEEX- 
PLOITS AND 
GrLORY OF THE 
ANCIENT KINGS'
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AI. Raclununova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)

Galų gale Ona Ivanovna sulaukė iš kaimo seniai pa
siilgto laiško, tačiau jis — tai jau iš pat pradžių buvo 
matyti — nieko gero nežadėjo; laiškas buvo be pašto 
ženklelio, todėl ji turėjo sumokėti pabaudą. O sumokėti, 
kad ir tokią mažą sumelę, vis dėlto buvo nelengva, nes 
ji tuo momentu neturėjo prie kūno nė vieno skatiko. 
Paprašė, kad padėtų, Vitalių Vladimirovičių, bet tas tik 
patraukė pečiais; jis pats buvo kiauras, kaip bobų kiše
nė, alga buvo jau seniai išdulkėjusi; tuo tarpu Ninelė, 
vyrą palikusi paties likimui, jau nebevalgė namie, bet 
nuėjo j studentų valgyklą. *

— Tu esi skurdus skarmalius! — piktai atkirto Ona 
Ivanovna j jo frazę, kuria mėgino profesorius ją atsipra
šyti, smarkiai paskui save trinkteldama durimis.

Nežinodama, ką daryti, ėmė prašyti laiškanešę, kad 
ta paskolintų pinigų sumokėti, ir taip paskolą gavo, o 
su ja galų gale ir tą seniai lauktą dovaną. Gavusi, ilgai 
laikė laišką rankose, nedrįsdama atplėšti. Tiesą pasa
kius, bijojo; kokią porą minučių mėgino save įtikinti, 
kad senutė teta, matyti, bus paprasčiausiai užmiršusi 
prilipinti ženklelį.

Bet galų gale pasiryžo ir drebančiomis rankomis 
perplėšė konvertą, kuris buvo sulipintas miltais. Laiške 
teta rašė:

Mieloji Ona! Kaip pačios matote, Mes Savo anal- 
febetizmą jau sulikvidavome ir dėl to galime Jums 
Pačios parašyti. Bet nusipirkti pašto ženkliukui Mes 
neturime pinigų, nes iš viso nieko nebeturime. Ta’p 
atsitiko dėl tų kolchozų, nes Mūsų Vanka nenorėjo 
į juos eiti ir ten su visais dirbti: juk kam, sako, 
mes ir taip neturime ko ėsti; tuo tarpu kolchozuo
se vieni dirba, o kiti jų darbu punta. Matyti, kažkas 
tuos jo žodžius nugirdo. Mes turėjome tokį gražų 
arklį, Sicrką, ir kai tik Vanka pamanydavo, kad ir

DRAUGAS

SENATAS PRIPAŽINO PAR AMOS ANGLIJAI BILIŲ isr---- 1

t • Ijiaugus ' Acme telephoto/

U. S. senatas 61 balsu prieš 30 pravedė žinomą H. R. 1776 bilių, prieš kurį opozi-

KARIAMAS TYLĖK!
Aną dieną vienoje kompa- ar nerašys, jie vistiek per- 

nijoje prie stalo, vienas ga- i sekios. I
na žymus čikagietis užsi- į 3. Bolševikai nelabai te- 
puolė “Draugą” ir kitus lie- bijo ką apie juos rašo ga- 
tuvių laikraščius, kam jie lingoji anglų, prancūzų spau 
tiek daug rašo apie komu- da, tai šimtą kartų mažiau 
nistų darbelius Lietuvoje, jie paiso, ką rašo mūsų lie
kam talpina įvairių laiškų tuvių laikraščiai.
ištraukas. “Dėl Dievo mei
lės tylėkime, tik tylėkime! 
— sako. Paklaustas, kodėl 
nerašyti, kodėl tylėti sako: 
“Juo mes daugiau rašysime, 
bolševikus pulsime, juo la
biau jie kankins žmones Lie 
tuvoje. Vietoje naudos bus 
didesnė blogybė. Štai, sako, 
lenkai iš pradžių kad rašė 
tai rašė. O paskui nutilo. 
Kaž kas jiems pranešė, kad 
už tai komunistai labiau 
spaudžia Lenkijos gyvento
jus. Geriausiai tylėkime”. 

Per keletą dienų apie tai

4. Bolševikams patiktų jei 
mūsų spauda nutiltų skel
busi jų niekšybes. Nes ta
da atrodytų, kad mes prita
riame jų darbams, tada bol- 
ševikuojančių, bet dar ne vi
sai subolševikėjusiu žmonių 
akys nebeatsivertų ir jie 
dar daugiau lietuvių į savo 
tinklą įviliotų.

Dėl tų keturių priežasčių, 
man rodos, gerai daro mūsų 
laikraščiai, rašydami apie 
Lietuvos gyventojų vargus 
ir bolševjkų nedorybes. Tas

cija atkakliai kovojo. Bilių pripažinus jo šalininkai ir priešai vieni kitu3 draugingai CTalvoięs priėjau tokia išva-' sukelia Amerikos lietuviuo __ ____ ....V.. l,~.,r, TX lminnn nnono• onn A Ihnn Hom K\r Hali. fc* J r7 J ** JiJzsIz-k lr/snAinvssveikina už vykusią karštą kovą. Iš kairės puses:, šen. Alben Barkley, dem. Ky., dau
gumos lyderis; šen. Burton K. Wheeler, dem. Mont., kurs kovojo prieš bilių; ir šen. 
VValter F. George, dem. Ga., senato užs. rei kalų komiteto pirmininkas.

GRABORIUS PASAKOJA - 
KAIP BALZAMUOJAME 
NUMIRĖLIUS

- Raštelis ant numirėlio kojos. - Vyrų 
palaidojo, o jis... atėjo į namus. - 
Komunistai ir prie kapo agituoja už partijų. - 
Baisu žiūrėt į pečių, jei degina numirėlį. - 
"Su manim negersi, manęs nelaidosi".

i Daugiau Pabėgėliu 
Atvyksta

(Atkelta iš 4 pusi.)
jde Bona Esperanca”, kuris 
jį Braziliją išeina 12 d. kovo 
taip kad gal greitai ir pasi
rodys. Į šiaurės Ameriką ji
sai vizos negavo, bet tikisi, 
kad galės išsikapstyti į šiau 
rėš Ameriką iš Brazilijos.

Į Berlyną pažįstamiems

dą: se didelę užuojautą kenčian-
i . ... . . tiems broliams ir prisideda1. Jei mes tikrai žinota-1

prie aukų padauginimo; tas 
žadina apsnūdėlius kovotimėme, kad nustojus mūsų 

Laikraščiams rašyti apie bol
ševikų nežmoniškus darbus 
pavergtoje Lietuvoje, jie 
tikrai sumažintų tuos per
sekiojimus, tada turėtume 
tylėti.

2. Bet to niekada nebus! 
Bolševikai persekiojo jr per
sekios lietuvius tol, kol nors 
vienas žmogus bus nebol- 
ševikas. Jie nustotų perse
kioję, jei šiandieną visas 100

už tiesą, už laisvę su jos 
smaugėjais ir branginti sa
vo šalies laisvę, kuria čia 
džiaugiamės. Tas atitraukia 
nuo komunizmo ne vieną svy 
ruojantį lietuvį. Rašykite a- 
pie bolševikus! J. Vėtra

1

nuoš. Lietuvos gyventojų iš
buvau nusiuntęs mėginimui1vv ° . sizadėtų savo tėvynės, savo

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You

kavos, lašinių. Iš kun. Gri-[...... . . .
Ir pasitaikyk gi tu man. Drabužiai numirėliui pa- galiūno ir kun. Barausko J °’ savo iai8ves

taip
ir

kalbos ir imtų ant kelių pul
ti prieš Staliną ir jo drau-

pats pirmasis sveti- prastai užvelkami tie patys, sužinojau, kad siuntinius 
jo mylimiausiasis taip pat turės eiti dirbti į kol- mas žmogus, kurį pažinau ką gyvas būdamas turėjo, gauna laike 7-8 dienų, o laiš rp v.
chozą, iš baimės nežinodavo kur dėtis: tada jam nė Čikagoje, buvo graborius. Jei tie netinka, tai tenka kai kartais eina ilgiau 1 mė- l^t nU8^°^
iš tolo nebūdavo galima priminti kolchozo. Ten ark- Toks jo užsiėmjmas, vis su nuPirkti- Moterims papras- nėšio. Siųsti galima tik po armūsiHaikrascTa^raš^ ka 
liai stimpa kaip musės — toki silpni; tikriau sa- numirėliais. Rodos, turėtų tai Parenkame sukneles švie i/2 klgr. ir vienam asmeniui Į ų y *
kant, juos pačius
nesirūpina; ir ko

reikia traukti, nes arkliais niekas jis pats bkti atbukusių ner-ifiių sPalvU. ilgomis ranko- nedažniau, kaip 2 kartu ii F
rūpinsis, jei jie niekeno nėra, tad vip šaltas, o jis pasirodė, t v®m’s* ’^as- mėnesį — toks yra parėdy-1

__ i:  _ _ _ 1 o ’ * . , • I <«Č> I ’ 1 ■ ~ Ikam dar kvaršintus dėl svetimo daikto sau galvą? priešingai, labai malonaus _ Frizavimas, pudravi- maa P°rtugalų vyriausybės,1 g 
O Mes Sierką išsiauginome kaip savo vaiką, šėrėme! būdo Netrukus jau mes pa- mas, kažkaip keistai atrodo,’kad užsieniečiai turėdami |ij 
ir prižiūrėjome kaip žmogų, tuo tarpu kolchozuose sidarčme geri draugai ir jis numirėliui, rodos, nė netin- PiniSV neišsiųstų viską, nes||| 
jie neduoda gyvuliams nieko ėsti; be to, ką gali is- klausinėjamas atvirai paša- ka, ar taip jau visas numi- ’r Pr’e tokių suvaržymų 
badėjusiam gyvuliui rūpėti, kad visur būtų pirma- kojo apie savo profesiją: ; rusias ir pudruojate, nepa- įkviesto gruodžio mėnesį Li-
sis? Jei toks nusibaigia, tai jiems dėl to nei šilta,1 _  jau bus dvyiįka metų,! sitaiko kitaip? sabonoje buvo jaučiamas di-
nei šalta. Dabar pas mus, kaimuose, priviso tiek vi- kaip aš užsiimu šiuo darbu, j — Tai tik kai laidojame ,deds trūkumas.
šokio plauko agitatorių, jog ūkininkai nežino, nė Teko išeiti spcciaHą mokyk-1 seseris vienuoles, tai jų vei- 
kaip jais nusikratyti; jie visi sako, kad kolchozuose lą laikyti nct trejetą egza-1 dai paprastai nepudruojami. | mu°jamc namie “ negali-
daug geriau, negu senoviniuose ūkiuose. Ir dėl šitos minų, praktikuotis. x ± i----
agitacijos gaus galą mūsų kaime visi gyvuliai. Kar
tais atsivelka toki jauni studentėliai, kurie visai nie- a,P Paruo^^ame

laidotuvėms vyrus ir 
moteris

ko apie kaimą neišmano, paplepa, paplepa, paaušina 
burną ir vėl išeina. Paskum po kiek laiko vėl ati- 
dumblina, užsivertę ant pakaušio kepurę, susisėda
su sielsovietu (kaimo sovietas), ir kas nesutinka, mirusius ir balzamuojate? 
tą apšaukia Sovietų valdžiai neištikimu. Tie agitato- — O kaip gi. Tą atlieka-Į 
riai ir sako; kadangi Sovietų valdžia yra valdžia me per kraujo gyslas; ima-! Kai psirsiveži ne tą 
darbininkų ir valstiečių, tai mes turime viską jiems me skiedinį iš alkoholio, gli- numirėlį... 
atiduoti. Paskum jie visus paskirsto į stambius ūki- ccrinos, formalino, vandens, 
įlinkus, arba buožes, po stambius ir tikruosius ūki- įšmirkščiame jį į arteriją, o 
mnkus. Kulakai yra tie, kurie yra taupūs ir savo per atidarytą veną išeina

Girdėjau, kati jūs nu

Ir tai kartais truputėlį pri- ma ma^ J° išnešt iš to kam- 
seina priduot raudonumo — bario. Kai taip sirgęs mirš- 
lanko gi žmonės, gražiau. jta ligoninėj, tai ten ir bal

zamuojame. Dažnai tada nu-
Vyresniosios, kad žinotų, mįrusį įdedam į tokį stikli-

_ j turbūt neleistų, bet mes ty 
kiai truputį pagražinam — 
reikalas. '' <

Kai miršta žmogus sir
gęs užkrečiama liga, balza-

nį “keisą”, kad namiškiai 
dar galėtų pamatyti ir kad 
niekas neužsikrėstų.

Pasitaiko kartais suklys
ti — ne tą numirėlį parsi
vežti. Kartą mano brolis tu-

(Nukelta į 6 pusi.)

ūkį tvarkingai prižiūri. Bet Mūsų ūkis yra netvar- praskiestas kraujas. Drau-
koj, nes Mes neturime šeimoje tikrų darbo rankų, ge įleidžiame truputį dažų, A * ■*••• -* A
Mūsų Vanka turi tik septyniolika, o Manka vos še- tai tas priduoda spalvą ru- 
šiolika metų, o Mes esame jau sena boba. Bet ka- žavesnę. Mes norime taip 
dangi Mes dėl Sierkos neįstojome į kolchozą, tai jie numirusį pataisyti, kad jis 
Mus priskyrė į “stambiųjų” kategoriją. Paskum jie atrodytų kaip gyvas. Pašau- 
sušaukė susirinkimą ir paskelbė, kad buožės su pus- kiame dar ir specialistę mer 
buožiais turi būti pašalinti iš ūkininkų tarpo, iš Mū- giną, kuri plaukus sušukuo
si, viską atėmė ir atidavė kolchozui, o Mūsų Vankn ja, moterims dar uždedama 
atėję suareštavo ir nusivedė į miestą, ir nuo to lai- garbanas, truputį dažais pa
ko Mes apie jį daugiau nieko negirdėjome. Mes da- tepdama antakius ir lūpas, 
bar pačios sėdime be duonos kąsnio ir turime eiti
elgetauti, kad galėtume šiaip taip pramisti. Mano
mieloji, o kaip būtų gera, kad Tu galėtum Mums tada ir žmonės, mirusiųjų |'SB 
nor3 kiek padėti: atsių3tum kiek pinigų arba ką vai- giminės patenkinti. Lanky- ff 
gyti! Ir, gal, galėtumėte sužinoti, kur yra vargšas tojai
Vanka, kas jam nutiko? Mat, ūkininkus siunčia į

net ir nagus nutepa. Turi
me paruošti kuo gražiausia,

tuoj visa patėmyja. 
Balzamuojantį skiedinį vy-

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

* Juozas Warpufas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Bnlsiutė • .
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštmnios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sunk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų šeimyna ir Liuliojaneios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Žabe 11a ir kiti

Solovkus, dirbti ūkio darbų, taigi, jei ten jį išsiųs- rams leidžiame į kaklo gys- jg| 
tų, tai jis ilgui neišturėtų, nes jis dar labai nestip- lą. o moterims j gyslą po ™
rus ir silpnos krūtinės.

(Bus daugiau.)

runka. — mat moterims kur

tais ir numirusioms paren
kama dekoltuota suknelė.

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South WestcTn Ave. Cliicago, Illinois

Tel. Prospect, 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR“

Thlnk ot Jt—hovr thl« old world 
•*nes rnake progresą—now eome* a 
preseription which Im known to phar- 
mactats as AUenru and withln 48 
hnurs after you start to take thls 
s^lft actlng formula paln, agony and 
Inflammatinn caused by excess urlo 
i.cld haa start ed to depart. 
tfAllenru does Just what Ibis nuties 

rays lt wlll do—it Is guaranteed. Ynu 
ran get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhore for 85 
centą and If it doesn't bring the jny- 
»U0 results you expect—your money 
irhole heartedly r«turna<L

Lietuviškos Knygos Dabar Reteja 
Ir Taipgi Brangeja!!!

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

PO Č1.OO
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 “All Quiet On The Yestern 
Front” novelė. 400 pusi. -Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į- 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykia; 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd

Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun 
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek 
vienos knygos persiuntimą.

“Drangas”, 2334 S. Oakley Ave..
Chicago, Illinois'

TK

•. .doo't cough! Ot plintant reliif from a 
cough due to a cold with Smith Brothers 

Cough Drops-Black or Menthol-5*.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops contalnlng VITAMIM A
Vitamlo A rCarotene) r«lt«t rbe resistaace of 

tB’jrom <nembr»n« of nos* lad throar to 
Cc:d .i.'ect.o-s, --cį of .-ei.st-

JUlce is 4ue to Vitimin A dedcirncy. MARK.
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Graborius Pasakoja — kaip balzamuojame 
numirėlius

(Tęsinys iš 5 pusi.)
rėjo iš ligoninės atvežt nu
mirėlį, o ligoninėj pasitaiko 
daug numirusių, — žiūriu, 
atvežė ne tą. “Greit, sakau, 
vežk atgal, kad kitas gra
borius ano nepaimtų, tada 
bus dar sunkiau suieškoti”. 
Kad panašių atsitikimų ne
būtų dabar ligoninėse ant 
numirėlio kojos uždedamas 
raštelis. Tada numirusį iš 
palatos gabena į tokį kaip 
ir šaldytuvą, kad kol gimi
nės atsišauks, kol graborius 
išbalzamuos, nepradėtų ges
ti.
Grabai iki...
24,000 dolerių vertės

— Grabas, palaidojimas 
paprastai kaštuoja f>o 400 
dolerių ir daugiau. Karo ve
teranus ir tuos, už kuriuos 
moka apskritis, tenka palai
doti už 100 dolerių, o mies
tas už savo neturtėlių lai
dojimą teužmoka 75 dole
rius. Teko man laidoti vie
ną saliūno savininkę, kurio3 
grabas buvo varinis ir kaš
tavo 900 dolerių. Dabar žmo
nės daugiausia laidojasi ge
ležiniame grabe. Yra ir plie
ninių, medinių, bronzinių 
grabų. Dabar dar pradėta 
išliedinti specialūs grabai iš 
medžio ir geležies mišinio, 
vadinamo — mineralite, pa
našiai kaip kamuoliai bow- 
linge. - W

Kapuose dar grabas įde- i 
dama į tokią dėžę, padary
tą iš medžio, iš smalos, iš 
cemento ar iš metalų — plie 
no, vario. Brangiausias gra
bas, kokį man teko matyti, 
buvo padarytas iš bronzos 
ir kaštavo 14,000 dolerių. 
Brangus jis dėl savo meniš
ko išdirbimo. Paprastam 
žmogui jis nė nepatiktų — 
nežiba. Biednesni žmonės pa 
prastai nori, “laikina”, kad 
grabas nors kiek žiba.

Kai kada prieš laidojant 
priklijuojame barzdą

— Ar neteko laidoti ko
kio užmigusio letargu, kurs 
paskui atgytų?

— Vis jau galima numa
nyti, ar tikrai miręs, ar ne, 
Tokio atsitikimo, kad beruo
šiant laidoti atgytų, nepasi
taikė. Buvo tik, tą žinau iš

laikraščių, kad prapuolė vie- 
nas vyras, vis nesugrįžta į 
namus ir nesugrįžta. Žmona 
nuėjo į ligoninę, pažiūrėt, 
ar nėra jos vyro tarp miru
sių kokiame nors akcidente. 
Atrado ir palaidojo. Pras 
linko kiek dienų — ateina 
gi jos vyras į namus svei
kas ir gyvas. Pasirodė, kad I 
žmona ligoninėj apsiriko ir 
svetimą numirėlį palaidojo 
už savo vyrą.

Taip pat pasitaikė, kad 
kartu teko palaidoti žmoną 
ir jos vyrą — vienas vyras 
nušovė savo pačią, o paskui! 
ir save. |

Kalbant apie visokius ak- 
cidentus, reikia prisiminti, 
kad kartais būna numirusio 
labai sužalotas veidas, tada 
paruošiant pašarvojimui 
kartais tenka priklijuoti iš 
vaško padaryta nosis, su 
vaškais pataisyti smakrą, 
ar prilipinti r dirbtinę barz
dą, kad numirėlis žmoniš
kiau atrodytų. Tą padaro 
tie, kurie balzamuoja. Kai 
kurie išėję tam specialų 
mokslą, kiti išsilavinę iš 
praktikos.

Kaip laidojasi baptistai, 
laisvamaniai, komunistai

— Laidoti mums tenka 
visokių pažiūrų, visokių ti
kybų žmones. Laike šerme-l 
nų biblistai paprastai atei-1 
na prie savo numirėlio kas 
vakarą, skaito bibliją ir ją 
aiškina. Laisvamaniai prie 
pašarvoto numirėlio papras-1 
tai nieko nedaro, tik laido
jant sako prakalbas, daly-l 
vauja choras ar orkestras,1 
kapinėse gieda: “Mums gai-^ 
la..”, “Sudie sesutės...”

Komunistai taip pat lai
doja panašiai — būna cho-! 
ras, ar solistai, atvyksta kas 
prakalbą pasakyt — daž
niausia iš jų redakcijos pa
kviečiami kalbėtojai. Kiek 
teko girdėti, tai komunistai 
ne tiek kalba apie velionį, 
kiek varo savo agitaciją, 
net prie numirėlio duobės 
kalba apie partiją. Kartais 
nors laidojama laisvamaniš
kai, bet paprašo pasimelst.

Žmonės, nors ir laisviau 
gyvenę, kai miršta daugelis 
nori Laidotis katalikiškai M 
pamano gal apie pomirtinį

GLIOMA TEMOKO AUKA

("Prauiraa" Acme telepnulu j

Carol Frederickson, 15 mėnesių kūdikiui mergaitei gre
sia mirties pavojus netekus vienos arba abiejų akių iš
plovus “glioma” tumorą. “Glioma” yra biauri kūdikių liga.

tais nėr darbo, o kartais ir ,» 
perdaug ilgos darbo valan- i 
dos. Mūsų darbas nėra iš ' 
sveikiausių: tenka perdaug 
prialsuoti sunkaus numirė

lio kvapo. Reikia gi kartais 
ir kokį skenduolį parvežti į 

i namus, kito negali nė rei- 
, kiautai sutaisyt, taip jau kū- 
I nas vandeny sugedęs, 
j Nenori, kad jo vaikai 
būtų graboriai

Kokios mūsų profesijos 
šviesiosios pusės? Visgi esa
me gerbiami. Jei sekasi, tai 
ir pinigo yra. Bet jei jau 

į netaip sekasi, tai prastai. 
Mat graboriui tai vis rei
kia palaikyt su žmonėmis 

j ryšį — tai kūmystose, tai 
veseliose. Vienas, pavyz
džiui, man labai gerai už
mokėjo už žmonos palaido
jimą — kelis šimtus dole
rių, bet kai pas jį nuėjau, 

i tai būtinai mane verčia su 
juo išsigert. Sako: “Su ma- 

i nim negersi, tai manęs ir 
1 nelaidosi”. Negerai, kad ši- 
J taip užsipuola, taip kitą syk 
žmogų ir priverčia išgert, 
nors to nenorėtum, nors tas 
nesveika. Kiti graboriai ne
mažai laiko ir paskiria eiti

A.
KLEMENSAS MARKŪNAS
Mirė Kovo 11 <1.. 1941. 3:30
vai. ryte. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ift 
Šiaulių apskr., Joniškiu mies
telio.

Amerikoje Išgyveno 4 1 m.
I'aiiko dldeliuinc nuliūdime 

llinteri Nellie ( po tėvais 1.11- 
kftaitytė); 5 dukteris Kinille 
Šnomvtez. jos vyrų Aleksand
rų, Kielių Si usk v. jos vvrn 
lurgj. itutli Horten, jos vyrų 
Herbert, Bernlev Jamsek. jos 
vyrų HeiŲ'.v ir Elbei l'ox Ir 
jos vyrų tlrville; sūnų Antanų 
ir jo moterį Geraldine; brolį 
Steponų ir j> šeimų: 13 anū
kų: ir kitų giminių, draugų ir 
nažjrtauių. o Lietuvoje seserį 
Amelijų Petkevičienę ir ioi 
'seimų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 
12257 S. Green St.

Laidotuvės jvyks šeštadjeni. 
kovo 15 d. Iš namų N:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Pet
ro ir Povilo parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
lamaldų bus nulydėtus į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
tnus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris Dukterys, 
Sūiuis, .Marti. Anūkai, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. YAltds 1)731.

p--

and thanks a 
MIIL1ON FOR

AtELLING me ABOUT

' MYV7KOIE FAMILY’ 

IOVES IT1

Lai skamba per amžius
vaikams Lietuvos __ Tas
laisvės nevertas, kas negina 
jos . Įrašas Laisvės varpe

^ScratchinrBs' ^ItchingRelieve
ItchFast 

•or Ntnty Didi
Forquickreliei froni itching of eczcma, pimples, 
athlete’s foo% scabies, rashcs and other ex- 
t emali y ca u sėd skin troubles, ūse world famous, 
cooljng, antiseptic. liųuid D. D. D. Preseriptlon. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itching. 35r trnl bottle 
proves it, or your money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRLSCRIPTIOH.

CerRiuiP 
ThithstWd</

Fmiq,U‘Ck F*7f *roi"7tc'hmg" molek.

uthlete s foot. scab.es, rashes and other ex- 
ternally caused sku, troubles. ūse world fan.ous 
cikJing antiseptic. l.ųuid D. D. D Prescriotion 
Greaseless. slamless. Soothes irnUbS a“"i 
ųuickly stopa tntenae itch.ng. 35c tri-d bot'iie 
proves it, or your money back. Ask vour 
druggist today for D. D. u. PkesCRIPTION.

LIFE INTHE ROAR fyKANE

KAR. JONĖS, TAKE A LETrER/*

gyvenimą ir ceremonijos iš- mums graboriams dar ten 
kilmingesnės. Aš taip ma- ka sutvarkyt palikimai, kar Per sahūnus. kai daugiau 
nau, kad iš lietuvių 70 nuoš. tais per teismus išgauti už- Į Pančių, daugiau ir darbo, 
laidojasi katalikiškai. Pas mokestį. Užima tas laikoj ^a^P’ Sraborius turi gerų 
mus, kai laidojama katali- bet jau graboriaus sąskaita
kiškai, tai iš vakaro ateina pirmutinė. Bendrai priseina
kunigas su žmonėmis sukal
bėti rąžančių. Toliau — a- 
peigos visiems žinomos.
Buvau gengsterio 
laidotuvėse...

žmonėms padėt sutvarkyt 
testamentą.

O kaip toliau manote 
savo ateitį tvarkyti?

draugų, 
priešų.

— Tai ar norėtumei savo 
vaikams perduoti tą patį 
darbą?

Savo vaikus tai norėčiau

bet pasitaiko ir

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•♦riausiaj Patentavima* — Moterli patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

išmokyti gerais daktarais, 
_ Jau daug metų esu {ia profeaija gcresnė. 

graborius. nuo kitų užsiėmė, Sušalora taip p0 avent0. 
mų atpratau, tai ką daugiau rfų bevaUtS{jodami ir bešne. 
darysi, - teks ir toliau prie kMami Graborius nuSjo VŽ1 
tų pareigų pasilikti. Neat- . Qf. laukti ar kag 

,ų netaip jau brangus Jis silieku nuo kitų, įsivedu nau kvies jo prie numirglio. Toks 
[jus pagerinimus. Sakysim, jau jo likimaa. kit0 mirtia 

Kalbėdamas apie laidotu-1 aeniau graboriai daugelis

Buvau vieno gengsterio 
laidotuvėse: daug gėlių, bliz 
gučių, parašė, kad karstas 
labai brangus, nors ištikrų-

buvo.

— jo gyvenimas. Ką dary- 
neturėjo koplyčių, dabar jau! si reikalingi ir tokie žmo 

nemėgstu parado, eiti pės-1 turime ir apie 85 nuoš. visų n^g jį j. pmnskis
tiems gatvėmis. Kur reikia, laidojamųjų pašarvoja kop-----
geriau visiems nuvažiuoti lyčiose. Nors mūsų uždar- 
automobiliais. his nėra blogas, bet mūsų

pareigos turi ir savo sun

ves, pasakysiu atvirai —

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Kai kurie laisvamaniai de
ginasi. Įspūdis baisus. Man 
nepatinka. Gerai dar, kad
giminės nemato, kaip ten jų1 vjsur auskubtum Kar
brangų asmenį pečiuj sukę-’ 
pina. Mums gi graboriams 
tenka pamatyti: tvarkdarys 
mato ir mes pažiūrime. Kai į 
svetimą taip degina, dar ką 
darysi, bet savo giminės tai 
nenorėčiau krematoriume 
sudeginti, nenorėčiau nieka
dos.

— Po laidotuvių dažnai

kumų — žmonės paprastai 
nemėgsta, kad ateitų pagel
bininkai, nori, kad pats gra-

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

VV O L K STU III O
1945 VVrvI 35* Street

AI>VAN(ID PHOTtH.KAPMV 

| I.OUUST POS^IBI.K PMIUKS

PlloM. I.APAVĖTI K 2*1 .V

Dowkl.T..I,4KC BAKING
Double Act ton

Ūse only one lesei tea-1 
gpoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MILL'ONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

Listen to

PALANDECH’S 
YUG0SLAV-AMER1CAN 

RAOIO BROADGASIr*
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION W H t P
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 
Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (14X0 kil.), sti P. šaltiiniern.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIEN^ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
] NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

scab.es
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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Staigmena 
Šv. Kazimiero 
Akademijai

, Net iš Pittsburgh, Pa., 715 
Leydon Street. Siunčiame 
laimėtojai dovaną ir mūsų 
širdingus sveikinimus.

Ačiū Precin, ačiū jo ge
rai žmonai ir visiems rėmė-Nors prieš dieną “visi v ė- 

jai pūtė ir lietus lijo”, bet' Jams už širdingą, brangią 
šv. Kazimierui išaušus, įsi- * dovaną bei paramą. Malo- 
smarkavusios jėgos šventai ■ ningą dėkui dar tariame y- 
nurimo. Chicaga išvydo pui-' pudingai pasidarbavusiems 
kią dieną, o lietuviai links- J°^er^08 re^a^u: A. Stanu- 
mą Globėjo šventę. Negana Pienei, 817 Lincoln Street; 
to! Su saulėta padange dar Jareckienei, 4410 South 
atliūliavo džiaugsmo srove-: Whipple Street; A. Pikielie-

nei, 629 — 54th Street, Pitts 
burgh, Pa. ir Brazauskui.

lė — ta smagi, pilna ener
gijos nuotaika, kuri išjudi
na mažiausią dirksnelį jud-1 Jūsų gerų širdžių niekad 
riame kūne. Šitokia nuotai-! neužmiršime. Kiekvieną kar 
k a jautriai atliepė ir mūsų tą paėmusios aparatą į ran- 
geradarių sielose. kas, kils sieloje tūkstančiai

Kovo 4 — to vakarą aka
demijos auditorijoje susirin

dėkingų atodūsių už mūsų| 
didelį geradarį Precin ir už j 

irko jaukus būrys kiltaširdin-Į ^us’ 3° bendradarbiai 
gų akademijos prietelių. Su-1 mūsų prieteliai. Visų gėry-

“lt Happens On Ice” Spektaklio žvaigždės Būtų malonu, kad visuo
menė atjaustų Zakarauskų 
sūnų, kuris bus įšvęstas į 
kunigus šį pavasarį. Iš ank
sto kviečiame visus pasidar
buoti — piktinti bilietus. 
Komisija žada gražių dova
nų įgyti, kad atsilankiusie
ji būtų patenkinti. Jaučia
me daug pagalbos iš bul- 
variškių. A. V.

•r

CLASSIFIED

1WRD.VVT.VUT Alt IšRAVD.VVIVII I 
DVOXKEI‘VKI,.\

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo lilznj, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 ntetų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randaviino są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas 
savininko ir biznio vietos: l.uduik
Gotowtt, 2803 Emcrakl Avc., Chicago, 
Illinois.

sirinko jie ne taip sau pasi
svečiuoti, visai ne. Nenuil
stamas darbingumas sutrau niu malOnių mastu! 
kė šiuos rėmėjus tyliai kuk
liai pravesti dovanų laimė-! Akademike
jimus. Laimėjimus, sakysit, i __________ _
kokius? Ir kas jiems vado
vavo?

Ar bereikia Chicagos lie-i

įų įe pa s ea ygina a a Rytoj, kovo 12 d., prasideda didžiulis čiuožimo-žvaig- 
demijos geradariams begali- : įdėmia mirgantis ledo spektaklis ‘,It Happens On Ice” 

Chicago Stadiume.
Šį nepaprastą teatrą surengė Sonja Henie ir Arthur 

Wirtz, kurie yra pragarsėję po visą pasaulį savo ledo 
karnivalais. “It Happens On Ice” dalyviai susideda iš 
virš 100 asmenų. Programos vedėjum yra populiariau
sias Amerikoje komikas Joe Cook. Programoje dalyvau
ja žaviausios ledo-baleto šokėjos, atskiros artistės, komi
kai ir daug kitokių pamarginimų.

Kainos $1.25, $1.65, $2.20; Box seats $3.30. Bendra 
Įžanga: 75c.

Klaidos Pataisymas
Bridgeport. — Kovo 5 d. 

“Draugo” korespondencijoj 
iš LGF Bridgeport 1 sky
riaus apie buvusį pagerbi
mo vakarą J. Ramoškai ne
paminėti šių aukotojų var
dai: Br. Yuknis ir B. Lap- 
shirskas aukoję po $1.00.

Bubnis ne J., bet Viktoras 
(jaunuolis)* $1.00. Turbūt, 
per klaidą bus pasimetus da 
lis aukotojų sąrašo.

Atsiprašome už klaidą. 
Jei dar kas pastebėtų nepa
minėtą savo vardą, prašau 
paskambinti žemiau paduo
tu telefonu: Victory 5635.

Rašt. O. Alelifinienė

SOOTHE WORKED ETES!
M AK E THIS SIMCLE TĘST TODAY

IYIS OYE*WORKEDT Do they smart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try turo drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irntated and reddened or feel tired.

NAMAI, PARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokiu didumo, MartfueUe I'aik

apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir tri
šonio senus. Apskaitliavinias veltui.

Pastatymo kainos:
2-jų flctų mūrinis namas, po 4
kambarius ................................... $5.950.
6 kambarių mūr. bungalovv. . $4,t>00. 
4 kambarių mūr. bungalow. . $3.950, 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
ISmokėjnių.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAI-

orrtce REV. 3713; Vak. PRO. 0176

Murinę is alkaline—pure and įentie, 
economical, too. Try Murinę today.

SOOTHES - C LE A N SĖS ♦ RĘFHESHES
EVfeS

PA1ESKO.MAS VYRAS
Paieškomas vyras tikies darbams, 

turi mokėti visus ūkininkystės dar
bus. Kreipkitės prie

JI S I I X \E.MSMS,
1660 So. ('hi-istiaiut Avc.,

Chieago, III,

PARDAVIMU M ERINIS NAMAS
21/, aukštų. 3 fletų mūrinis namas. 
Karšto vandenio šiluma. l'ždarytl 
porčiai. Arti mokyklos ir bažnyčios.

2130 j W. 22n<l Place

PLATINKITE ‘DRAUGĄ”

AR DAUG KURO SUDEGINA? ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Brighton Park 
Žinutėstuviams pristatyti savą žmo

gų, jums pažįstamą fotogra; ARD 6 skyrius savo dva- 
fą Prečinauską (Precin)? sjne puoįa kovo 2 d. pra
juk jo studijoj, 4309 Archer iejdo gana jaukioje nuotai-
A7-’ ne y;enas {otyafa‘ koje. Po pamaldų turėjoi kurios nepriklauso prie kil- 
votes ir džiaugėtės tobulu bendrus pusryčius. O, koks' nios Moterų Sąjungos. Da- 
darbu. Taksis darbus vy-| skaitlingag būryg randasi!bargeraprogaįgirašyti>neg)p jBūsim SąjungiečiiĮ

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Rankiotam Suteikiam Pa

tartus v Ima.
Linksmas Patarnavimai Vtslciua

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

Laikui bėgant, Jus vistiek insuliuosite savo namus, nes:
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą; 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma. 

A psJcaičiavimas Dykai!

noN„B ROCK W0pL
CoBKBOAfJD

FltVOUS blJDLATtHG BoABM

Coktti JlteCoHTOJinOK BoAjrvs

3orrWbeo-3OiM m CubcFt

Mabo Ubo* mi Cv»c Ft

Pum» • m Lavtm

1.
2.
3.
4.
5.

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 
ar išmokėjimus.

ras, nuoširdus rėmėjas, su-|^taėjų 6 skyriuj! Sykiu at_
renge akademijai nepapras-, laikytas ir susirinkimas, pa- įvesnis. Yra trys įstojimo są- 
tą staigmeną. Bet si staig- sidžiaugta praeitų metų dar lygog; pašaipa iigoje ir po_
mena nebuvo tokia staigi. Į buote ir pasiryžta darbuo- mirtįnė> arba tik pomirtinė. 
Ji buvo ilgai ir kruopščiai kad metįnė vajaus va- - - - -
ruošiama.

Jau prieš trejus metus 
“Š. K. A. Aidams” pradėjus 
eiti, Precin pats pirmasis 
dosniai ir širdingai pasitar
navo. Su laiku ir darbu ne
siskaitė. Visa — jo apara
tai ir padėjėjai Precin žur-

Moterų Sąjungos 2 kuopa 
kviečia visus į “bunco” ir i

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
Warehonse: 9401 Bo. Stony Island Avė.. Ui.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Ho1lywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

kortavimą sekmadienį, kovo 
16 d., parapijos salėn.

Brangros dovanos paskir
tos kiekvienam staliukui. 
Bus daug ir įžangos dova-

O jeigu Ir tas kam nepato 
gu, galima priklausyti tik į 
apšvietos skyrių, mokant į 
metus tik 2 dol. Kiekviena
narė gauna sąjungos lei- nų. Pradžia 7 vai. Įžanga 
džiamą laikraštį “Moterų , 25c. Visas pelnas skiriamas 

valdybą taip ir šių metų i Dirva”. Ir koks jis įdomus! j parapijos naudai.
naująją valdybą įvyko kovo Kas kart vis randi ką naujo, i Draugystės ir bulvariškiai 

ypatingai ruošos šeiminin- prašomi paremtl s| parengį. 
kių skyriuj. O aš manau, mą Rengimo komisija, ir 
kad tas dalykas kiekvienai
šeimininkei apeina. Taigi, 
mano manymu, kiekviena su 
sipratusi katalikė moteris 
turėtų būt Moterų Sąjungos

i karienė, kovo 9 d., būtų sėk
minga.

Moterų Sąjungos 20 kuo
pos ruoštas vakarėlis tiks
lu pagerbti praėjusių metų

1 d. PetroševiČienės namuo-
nalo naudai atidavė. Rodos, se susirinko gražus būrys 
mūsų reikalai buvo jo pir- s,jungiečių, sulaukėm dar 
macilis rūpestis. O vis dėl- jr vlešnlos iš centro - A. 
to Precin nereikalavo už tai Po6kien6Si kuri niekuomet 
kažkokio atlyginimo. Ne, jo nepa8į,ndžiuoja su mumis
dosnumas nesireiškė biznio 
sumetimais, priešingai, aiš
kiai matėme, kad kilni lie
tuviška širdis nežinojo da
vimo ribų. Davė pirmą me- kurios galgtų toge pareigo_, Knyga yra skambantis
tą davė antrą ir spnet te- TO ją ti Kiekvienai ! paties balsas. - T. Car-
beduoda. Ar ne stebėtinas randa tinkamą kompiiJį.Ie
pavyzdys? i mentą, kurie palaiko links-

Praėjusį rugsėjį akademi- mą nuotaiką visose. Taip

pabuvot. Ro užkandžio bu
vo ir kalbų. Programai va- ' narė. Tai mūsų, moterų, pa-
dovavo M. Paukštienė. Ma- sididžiavimas! 
nau, mažai rastųsi tokių, I -----------

Vienute

420 West 63rd Street
Tel.; Biznio - ENGIeuood 5883 

Res.: - ENGlewood 5840

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

valdyba, su pirm. K. Sriu- 
biene rūpinasi, kad visi bū- 

A. J.tų patenkinti.
Pramogą, Klieriko 
Zakarausko naudai

Dievo Motinos Sopulingos 
draugija rengia “bunco” ir 
kortomis lošimą klieriko Za
karausko naudai, balandžio 
15 d., parapijos salėje, 7:30 
Vai. Įžanga 25c.

NATHAN
KANTE!
MUTUAL
L1QUOR

CO.
Wholesale

4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd 

0014

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDKOOM SETS 
— RIGS — RADIOS — ItE- 
PRIGEKATORS — VVASHER8 — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaUoually Advcrtiscd Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORV REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

ja susilaukė iš Precin ver
tingos dovanos. Jei visuo
menė gėrisi “Aidų” fotogra
fijomis, tai Precin dėka. Jis 
atidavė akademijos reika
lams nuosavą geriausios rū
šies foto aparatą. Tačiau nė 
su šia dovana Precin dos-

nė nepajutom, kaip prabėgo 
vakaras.

Valdybos narės buvo pa
puoštos gėlėmis ir apdova
notos. Įteikta dovanėlė ir ||| 
Ivaškevičiūtei, kuri mokiha 
kuopos chorą, taipgi dova
na Petrošienei, kuri daugnumas neišseka. Prie apara 

to reikia ypatingų šviesų. darbaTOS pasukimui mūsų

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
ĮSIGYKITE 7

MALDAKNYGIŲ 

DABAR!

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rudinas 

Jonas elasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvskl 
“Shorty”

5TK

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

filmų ir kitų prietaisų. Pre
cin visa tai numato. Vėl su
sirūpina padėti. Visą eilę 
draugų ir pažįstamų įtrau
kia į naują paramos žygį. 

Jis paaukoja $39.00 vertės

jubiliejaus rengtos vakarie
nės šeimininkės pareigose.

Nors Ir linksmai leidom 
laiką, bet nepamiršom ir rim 
tai ką pagalvoti. Mūsų kuo
pos pirmininkė, E. Statkie-

aparatą (candid camera) ir'n6’ kurUi ^jungos reikalai 
išleidžia į dovanų laimėj!- viBada arti širdies, prisimi

nė, dabar einantį vajų ga
vimui naujų narių. Visos 
pasiryžom, kiek galima, tam

mus. Bendromis jėgomis 
talka dirba. Daug tikietų 
parduoda ir galutinai įvyk
sta laimės dovanų traukimas pasidarbuoti. Taigi, žodelis,

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES0:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ...................................................... .96

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik   .46

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

» F. Mastava — laimėtoja, kitas moterims, mergaitėms,



R

Federacijos Chieago apskrities ir kataliku 
veikėju susirinkimas šiandien

1 Federacijos Chieago aps- dyba nutarė susirinkimą 
krities ir katalikų veikėjui šaukti anksčiau, 
įvykęs susirinkimas vasario Skyrių, organizacijų aps- 
27 d. Vilniaus įkūrėjo DLK kričių atstovai (visi bus iš- 
Gedimino 600 metų sukak-1 šaukiami ir registruojami),
tuvėms minėti nutarė nepa- uiP l*at visi katalikai vei-

.... v ..Jkėjai, laikraščių redaktoriai prastą susirinkimą saukti] 
šio mėnesio 13 d. Bet ka
dangi iškilo tokių klausimų,
kuriuos būtinai reikia greit 
apsvarstyti, apskrities val-

prašomi būtinai dalyvauti. 
Susirinkimas įvyks ant

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

DIMITRIOS NESULAU- ĮŠAUKIAMI KAREIVIAU- 
KA GRĮŽTANT VYRŲ

Gary policijos veteranai 
kasosi pakaušius nežinoda
mi kaip nuraminus Georgie 
Dimitrios, plieno fabrikų 
darbininką, kurs nepažįsta 
miems vyrams 
daug dosningas ir gerašir
dis, norėdamas greitu laiku 
pelnyti geroką atlyginimą.

Dimitrios pranešė polici
jai, kad jam einant Gary 
bizniava gatve jį užkalbino 
du nepažįstami vyrai saky
dami:

11 VYRAI IR MOKESČIAI
Ateinantį šeštadienį, ko- ' 

ve 1, d., yra paskutinė die-, 
na užsimokėti federalinius 
pajamų mokesčius.

DAUG AUTOMOBILIŲ RASTA U*PUSTVTŲ

(“Draugas” Acme tclephoto)

„„.■.j: isP^jami visi tie, ku-i prieiti prie užpustytų savo mašinų.
r riems reikia mokėti mokes-

“Mes žinome, kad tamsta 
turi pinigų, kurie mums gy
vai reikalingi. Jei tamsta 
mums paskolinsi 2,500 dol. 
vienai valandai, už tai už
mokėsime 25 dol. palū
kanų.”

Naujo Klebono 
Pagerbimas

Antradienis, kovo 11, 1941

Kun. J. Dambrauskui, 
M.I.C., naujam Aušros Var-

X Waukegano lietuviai 
puikiai pasirodė praeitą sek 

tų parapijos klebonui pri-į madienį suruoštam Vasario 
imti ir pagerbti rengiamas 116 minžjime Aukų Lietuvai 
bankietas, kuris įvyks kovo GelMti Fondui 8udžjo $65.
23 d., jau nebetoli. Liko tik|30 Kalbėjo Ig. Sakalas ir 
pora savaičių. Malonu pašte- ] dr p Vileišis, 
bėti, kad parapijos komite-1
tas su kun. M. Jodka prie- X Adv. J. Petraitis-Peters 
šakyje rūpinasi tuo reikalu,, Praeitą sekmadienį jau par- 
kad bankietas būtų vienas i si veže savo žmoną Moniką

1MMT-•
New Yorko miestą ir apylinkes paskutinėmis dienomis ištiko nepaprasta sniego pū

ga. Daug automobilių stačiai sniegu užklota. Kai kuriems motoristams sunku buvo

SK'““E ™IM-
autoritetais. ŽINTAS KALTAS

Drafto vyrai turi ' Arkikunigaikštis 
kooperuoti su boardais Otto Chieagoj

Už pajamas mokesčius tu
ri mokėti ir tie visi, kurie 
konskripcijos keliu šaukia
mi kareiviauti. Tačiau mo
kesčių įstatymas daro 
jiems lengvatų. Jei jie prieš 
pašauksiant kareiviauti ne- 
užoimoka, tai numatyta 
jiems užsimokėti sugrįžus iš 
kareiviavimo 6 mėnesių lai
kotarpiu.

Federaliniam teisme teisė
jai prisėdai (jury), 4 vyrai 
ir 8 moterys, pripažino kal
tu William R. Skidmore, pa
garsėjusį ir praturtėjusį 
gamblerių su politikieriais 
tarpininką, kurs patrauktas 
tieson už išsisukinėjimus 
mokėti mokesčius už paja
mas.

ne-

Valstybės karinės vyrų 
konskripcijos direktorius

Buvo kaltinamas už
Tas reiškia, kad jie nuo , , ... ,’ J , mokėjimą mokesčių per sep-Dimitrios pagalvojo, kad . . ... ,------ -—---------- . x-

yra puikus daiktas pelnyti ^amU neat • tyuerius metus. Prisėdai pri-
L ... tik pratęsiamas lai- .. .. k . ... , .25 dol. tik už vieną valan
dą. Pinigai reikalingi. Aš-
tuoneri metai

sėkmingiausių; taip pat la
bai gražu patėmyti, kad vie
tos parapijiečiai šį parengi
mą užjaučia ir iškalno įsi- 

| gyja bilietus, kad tik pa
lengvinti šeimininkėms ir 
komitetui numatyti, kaip 
daug žmonių jame dalyvaus, 
kad kuo gražiausiai pasiruo
šus susirinkusius priimti ir 
pavaišinti. Bet, kiek tenka 
pastebėti, kad tų svečių bus

Austrijos arkikunigaik
štis Otto Hapsburgas vakar

Armstrong skelbia, kad draf, atvyko Chicagon. 
tui įsiregistravę vyrai turi] Vakar vakare jis kalbė-
kooperuoti su savo drafto 
boardais. Jei vyrai pakei
čia savo gyvenimo vietą, tu
ri apie tai tuojau pranešti 
savo boardams. Tas reikalin
ga pačių vyrų gerovei ir 
boardams mažina nereika- 

i lingus darbus.

ir sūnų iš ligoninės. Motina 
ir sūnus sveiki ir gerai jau
čiasi.

X Liet. Vyčių Chieago ap. 
choro repeticija šią savaitę 
bus šį vakarą, kovo 11 d., 
vietoj ketvirtadienio, kaip 
paprastai esti. Repeticija iš
kelta dėl svarbios priežas
ties. Visi choristai prašomi 
susirinkti.

X Lithuanian American

/

tikrai daug, nes kun. J. Dam , , , , , , I Histoncal Society pirminin-brauskas begalo daug drau- , . ,_ mi____ x__ ,
gų ir pažįstamų turi visoje
Chicagoje, už tai numato
ma, kad rengiamas bankie
tas susilauks galybės sve
čių. Taip ir reikia, nes kun. i X Šv. Jurgio bažnyčioj 
J. Dambrauskas bedirbda-j misijos praeitą sekmadienį 
mas per paskutinius pora me prasidėjo iškilmingai, didė
tų su Marijonų Bendradar-! liu pasisekimu. Misijas veda

kui kap. Thurston išvykus į 
kariuomenę, išrinktas T. A. 
Shamis, sekr. paliko A. Ju
nevičius.

jo Loyolos Aliumnų sąjun
gos susirinkime Stevens biaas, įsigijo begales bičių-; iškalbingas Aušros Vartų 
viešbuty.

Šiandie rytą jis kalbės 
Rosary kolegijoj, River 
Forest.

Rytoj šv. Ksavero kolegi-
joj turės paskaitą apie Eu- j y jgįįg Pddėkč)

Prieš tris savaites

lių, kurie nuoširdžiai jo dar-1 parapijos klebonas kun. J. 
buotę įvertina ir skaito sau I Dambrauskas, M.I.C. 
už pareigą, kad jisai tos pa
garbos pilnai užsitarnauja.

X Daugely vietų teko bū
ti ir matyti Vasario 16 d. 
pritaikintas programas. Bet 
tokios gražios, tokios patrio 
tinės, kaip Waukegane ne
teko matyti. Garbė Šv. Ka
zimiero seserims, mokyto
joms ir varg. S. Žyliui. Apie 
šį minėjimą plačiau parašys 
mūs korespondentas.

X Ant kampo 42 ir So. 
Maplevvood (Brighton Park) 
yra gražiai įrengtas taver
nas, kurio savininkės Kli- 
mienė ir Survilienė visuo
met duosnios parapijos, Lie
tuvos ir labdaros draugi-

Armstrong pareiškia, kad, ropos krizę, 
boardai yra draugingi kiek
vienam pašauktąjam vyrui. amž. Jis yra mirusio ištrė- skaudUs momentas. Mano

teko
Arkikun. Otto yra 28 m. pergyventį neapsakomaipažino jį kaltu tik už tre

jus metus. Už kitus ketve- 
žodžiu, pajamų mokesčius rjug metug išteisino>

i kas tai atlikti.

sunkiai•!1S turi mokėti visi, kas tik tu
dirba ir taupia. Pasiryžęs į meĮjnjų pajamų daugiau Apkaltintojo advokatas, 
Ameriką iš Graikijos par- ustatytos išimtįnOs sumos, kaip paprastai, iškėlė reika-
traukti savo žmoną su pen-1 _____________
kiais vaikais. Tad jis nuėjo I. _ 
paštan, ten ištraukė 2,500 j LcktlJVdS nilKFlfO, 
dol. ir padavė nepažįsta
miems.

Nepažįstamieji su pinigais tJž keletos mylių 
išnyko ir Dimitrios negali 
suprasti, kodėl jie negrįžta.

skridikas sužeistas

Pašauktuosius bepartyviš-] mime Austrijos Vengrijos
kai klasifikuoja.

Danai išliks gyvi,

Plėšikas greitai 
nutvertas

nuo
Grayslake, Lake apskrity, 
nukrito ir sulūžo mažas dvi
vietis lėktuvas. Skridikas 
Wesley Gratz, 28 m. amž.,

lavimą bylą pakartoti. Tei
sėjas Sullivan argumentavi- .
mui paskyrė kovo 21 d. Jei S9K0 JŲ fltSlOVdS 
bus nepripažintas bylos pa
kartojimas, spėjama, teisė
jas apkaltintąjam paskelbs

imperatoriaus Karolio I sū
nus. Jo motina imperat. Zi- 

j ta dar gyva. Ji su kitais 
i vaikais yra Europoje.

bausmę.
Didžiausia bausmė už vie

nerių metų nemokėjimą mo
kesčių įstatymais numatyta 
penkeri metai kalėti irsunkiai sužeistas

Lėktuvas priklausė Way- 10,000 dol. baudos. Tad už 
ne Gratz, sužeistojo broliui trejus metus jam gali kliu- 

Porą kartų kalėjimu baus I iš Libertyville. Jis leido ti 15 metų kalėti ir 30,000 
tas plėšikas Oscar J. Dunn, broliui paskrajoti. Į dolerių bauda.
40 m. amž., namų priešaky,
4846 1-2 Drexel bul., užpuo
lė automobily su sužadėtine 
sėdintį Carlton Pearson, 22 
m. amž. Piktadaris abudu 
apiplėšė, Pearsoną išvarė iš 
automobilio ir su Miss Dollyi 
Anne Banghart, 20 m. amž.,! 
nuvažiavo.

Pearson tuojau pranešė! 
policijai ir padavė savo au
tomobilio “laisnių” numerį.
Netrukus policija susekė au
tomobilį ir ėmė vytis. Plėši-] 
kas tai pastebėjo ir leidosi 
greit važiuoti. Kiek palau
kus pavogtas automobilis 
sulūžo ir Dunn pakliuvo.

Pagrobtoji išvaduota.

Moteris žuvo, 3 
sužeista

Gary, Ind., policistui H. 
P. Woods, 40 m. amž., va
žiuojant jo vairuojamas au
tomobilis smogė į sunkveži
mį. Jo žmona žuvo, o jis 
pats ir du kiti automobily 
asmenys sunkiai sužeisti.

CLEARS HURDLES FOR NEW RECORD

("Draugas" Acme telephoto)

Setting a new American and Western conference indoor 
record Don Olacn of University of Illinois clears 70-yard 
low hurdles to sėt new time of :07.9 at Big Ten tAck and 
field meet, Lafayette, Ind.

Danija ir danai išliks gy
vi, nusikratys naciais ir po 
karo iš naujo bus nepriklau
soma valstybė ir tauta.

Taip pareiškia Chicagon 
atvykęs Danijos pasiuntinys 
J. A. Valstybėms Henrik de 
Kauffmann.

“Mes turime stiprybės ir 
tautinės sąmonės tiek, kiek 
mūsų tėvai turėjo ir vilia
mės ateitimi,” sakė pasiun
tinys. “Po šio karo Dani-

Susirinkimai
Wost Side. — Moterų Są- 

gos 55 kp. suąirinįcimas į- 
vyks-šį vakarą, kovo 11 d. 
Visos narės prašomos būti
nai susirinkti, nes randasi 
daug svarbių reikalų svars
tymui. Taipgi narės prašo
mos grąžinti pinigus ar ti
kietus įvykusio “bunco”.

S. Sakalienė, pirm.

vyras, Petras, kovojo su mir 
tim. Atrodė, valandos suskai 
tytos. Griebėmės paskutinių 
priemonių ir šiandien da
rau tą pranešimą su dide
liu džiaugsmu. Visos kliū
tys nugalėtos. Ligonis jau 
namie ir už savaitės, kitos 
grįš prie savo pareigų. Tad, 
ta proga reiškiu didelę pa
dėką gydytojams: Yuškai,
Biežiui, Šv. Kryžiaus ligo-)^oms\ 
ninės štabui ir mano sesu
tei Liutkienei, kuri buvo tik 
ra slaugė. Taipgi visiems 
kitiems lankytojams, gimi
nėms, draugams už gėles ir 
draugiškumą. Širdingiau
siai visiems ačiū, ačiū.

Mrs. Barbara Paliulis,
5840 S. Trumbull Avė. 
Chieago, III.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin- 

ja pasitvarkys ir vėl gy- kimas įvyks trečiadienį, ko- 
• vo 12 d., 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. 

Lucille S. Dagis, rašt.

vens savitai.’

Užpultasis spruko 
j taverną

X Juozas C. Matulėnas, 
gyv. 907 Ninth St., Wauke- 
gane, savo draugams išda
lino dėžę gerų cigarų iš 
džiaugsmo, kad žmona ap
dovanojo jį sūnum.

TAUPYK!
ATĖNAI, kovo 9 d. — Ne

žiūrint Vokietijos kariuome- 
Sidney Glasser vakare už- nės Bulgarijos pasienyje pa-į 

darė savo valgomųjų pro- vojaus, graikų kariuomenė
dūktų krautuvę, 6818 North 
avė., ir atsisukęs akis į akį 
susidūrė su plėšiku, kurs 
liepė groserninkui tuojau ati 
daryti krautuvę.

Glasser vietoje priešintis 
smuko į gretimą taverną, 
kur daug vyrų svečiavosi. 
Plėšikas pabėgo.

lemon Juice Recipe Checks 
Rheumatic Pain Ųuickly

If you lufler from rheumatic, arthri- 
tia nr neuritii pain, try thia rimple 
ineipenaive home recipe that thou,and> 
are uting. Get t package of Ru-Ea 
Compound today. Mia it with a quart 
of rrater, add the juice of 4 lemon*. 
It'a eaay. No trouble et eit and 
pleasant. You need only 2 table- 
•poonfula tuo tigne* a day. Often 
trithin 48 bours — lometimei over- 
night — tplendid reeulta are 

i obtaintd. If the paine do not 
ouiekly leave and if _ you do not
feel better, Rti-Eg wiil cott ynu
nothing to try et it i* aold by
your druggiit uader an ab«4ute

i moneyhacfc guarantee. Ru Ei
į Compound ia for rate and recom-
l toenJeJ by Good Drugitorce Everyiebera-

toliau tebetęsia kovas prieš 
ita’us Albanijoje, kur j dvi 
dienas suimta 2,200 italų be
laisvių.

this cheese 

fooJ that’s digestibte 
as milk itselfl

SPREADS! SLICES! TOASTSt 
M E LTS PEEFECTLYl

B i) si turtin
gesnis tr laJ- 
ni lupesnis. — 
Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chieago 

Canal 8887
Mokame 3l/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS 000,000.00 

VIRŠ r ’

X L. V. Chieago apskri
ties choras jau pradėjo ruoš 
tis DLK Gedimino 600 m. 
mirties sukakties minėjimo 
vakarui. “Geležiniam Vil
kui” atvaidinti taipgi išrink
ti artistai.

X Moterų Ražančiaus dr- 
ja, Ind. Harbor, Ind., sek
madienį, kovo 16 d., rengia 
“bunco party” savo reika
lams, o Maldos Apaštalavi
mo dr-ja tokią pat pramo
gą rengia kovo 23 d. para- 

j pijos reikalams.

IBARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JTI METAI

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

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

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vai.

W H F C — (1420 Kilocycles)


