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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Lietuviškųjų komunistų 
servilizmas ir vergiškumas 
Lietuvoje pasiekė pačio že
miausio lygmens. Didesnės 
dvasinės ubagystės ir dva
sinio vergiškumo neįstengė 
išauginti nė Muravjovas sa
vo garsaus viešpatavimo 
laikais. Tada ir buvo ru
sams parsidavusių ir savo
sios tautos išsižadėjusių 
lietuvių. Tačiau šiųdienis 
Paleckių, Šimkų ir Cie. pie
tizmas Stalino stabukui kaž 
kaip net kokčiai nuteikia 
kiekvieną laisvo krašto 
žmogų.

Šiandie, pasak Lietuvos 
komunistų organo Tarybų 
Lietuvos, visa Lietuva, vi
sos lietuvių aspiracijos ir 
galutina tautos ateitis su
kiojama ant Stalino garbės 
altorių.

Kažkaip gūžiai skaudu ir 
liūdna, kai skaitai Lietuvos 
spaudoje apie visišką tauti
nės garbės ir savigarbos 
sugležimą. Kažkaip neįtikė
tina atrodo, jog iš didingos, 
nors nedidelės tautos, išau
go nykštukų ir vergų gau
ja.

Mūsieji komunistai šiuo lai
ku prikalė prie kryžiaus sa
vąją tautą ir apmiršę apie sa 
vųjų brolių skausmą gyve
na svetimųjų vargais ir bė
domis. Mes nesame prieš 
žmoniškumą nusistatę — 
mums brangus kiekvienas 
žmogus, ypač darbo žmo
gus, nes ir mūsų tėvai ne 
puošniuose rūmuose augo ir 
mes patys negimėm aukso 
šaukštu burnoje, bet mes 
nebūtumėm teisūs, jei šaky 
tumėmės pirma esą susirū
pinę pasaulio darbininkų re 
voliucija ir tik paskui savo 
tautiečiais. Pirma mes nori
me visur ir visados sudary
ti geresnes sąlygas savie
siems žmonėms ir tik tada 
mes galėsime susirūpinti 
plačiąja pasaulio žmonija.

Šiandie gal ne vienas nu
stebo išgirdęs, jog Vokieti
ja padarė Jugoslavijai tam 

tikrų nuolaidų, kai tuo tar
pu Romunija, Bulgarija ir 
net Vengrija tų nuolaidų 
nenusilaukė.

Čia daugiausia priklausė 
nuo gyventojų nusistaty
mo. Bulgarai ir romunai 
permažai brangino laisvę ir 
vokiečiai tai gerai žinojo. 
Tačiau vokiečiai taip pat 
gerai žinojo, jog Jugoslavi
jos gyventojai, ypač serbai 
pasiryžę geriau mirti, negu 
laisvės išsižadėti. Ar Hitle
ris savo pažadus — pager
bti Jugoslavijos teritorijos 
neliečiamybę — išlaikys 
reikia labai abejoti, nes di
ktatoriai paprastai nelabai 
linkę pažadų ir garbingai 
sudarytų sutarčių laikytis.
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JUGOSLAVIJOJE TEBEPUNTA SUKILIMAI
CIO streikininkai 
pas miesto Tarybą

CHICAGO, III., kovo 26 
d. — Šį rytą apie 500 šim
tai Farm Workers Organi- 
zing Committee narių nuvy
ko į miesto centrą, kur jie, 
miesto tarybai “įteikė fak
tus ir reikalavimus, kad bū 
tų sulaikyta žmogžudystė ir 
policijos vartojami prievar
tos metodai”.

Tuo tarpu prie McCor- 
mick dirbtuvių, kur nebe- 
streikuają darbininkai jau 
trečia diena dirba, šiandie 
streikuojančių darbininkų 
demonstracijos apsiėjo be 
žymesnių riaušių.

Sumažėjęs pikietavimas
Šiandie pikieto linijos 

prie dirbtuvių buvo daug 
skystesnės. Demonstrantų 
grupės buvo daugiau negu 
pusiau mažesnės.

Dirbtuvių superintenden
tas pareiškė, jog šiandie į 
darbą, įimant raštinės dar
bininkus ir prižiūrėtojus, 
atsilankė 4,085 asmenys.

Suareštuota vienas as
muo, kuris paskleido klai
dingą gaisro signalą. Sua
reštuotasis aiškinosi, jog po 
licininkų kūrenamoji ugnis 
nedavusi jam ramybės.

AFL kaltina komunistus
Amerikos Darbo Federa

cijos lokalas 22604 išleido 
pareiškimą, kuriame kalti
nama, jog streiką palaiko 
komunistinis elementas ir 
jog streike nedalyvaująs nė 
vienas tikras amatų unijos 
narys.

“Chicaga šiandie matė ti
pingą komunistų inspiruo
jamą demonstraciją prie. 
McCormicko dirbtuvių”, sa
ko pareiškimas. “Mes, pa
brėždami ir nesibijodami 
kontardikcijos, pavadiname 
šio ryto demonstraciją tik
ra komunistų partijos va
dovaujama demonstracija, 
kuriai pikietams panaudota 
šios žinomos komunistų or
ganizacijos, kaip American 
Youth Congress, American 
Students Union, Internatio
nal Workers Order ir Inter
national Labor Defense”.

650 demonstracijoj
Nors streiką vadai parei

škė, kad šios dienos demon
stracijos bus didesnės už va 
kar, bet parado eilės palygi 
namai buvo skystos. Kai ku 
rių šaltinių apskaičiavimų 
paraduojančių asmenų skai
čius siekęs apie 650.

Paraduojančių tarpe ma
tėsi gausus skaičius univer
siteto studenčių, kurios yra 
American Students Union 
narės.

Naujas grobis
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PRANCŪZIJOS 
LAIVAI LYDIMI

VICHY, kovo 26 d. — Vy- 
riausybės atstovas šiandie 
pareiškė, jog Prancūzijos 
laivynas jau “daugelis mė
nesių” lydi prancūzų preky
binius laivus jūrose.

Jo pareiškimu, laivai bu
vo lydimi ne didelių karo 
laivų, bet mažesniųjų iš įvai 
rių kolonijų. Jis pridėjo, jog 
lydimųjų laivų anglai nie
kados nesulaikę.

Oficialieji žmonė pareiš
kia, jog šiuo laiku naudoja 
mi lydimieji laivai negali 
būti laikomi “ginkluota ap
sauga”, nes jie yra nemaži 
bet kokiomis kovoms.

Amerikos laivai 
Islandijoj/ naciai

BERLYNAS, kovo 26 d. — 
Autoritetingi vokiečių sluo
gsniai šiandie pareiškia,, 
jog Vokietijos jūrų blokada 
praplėsta ir jon įtraukta ir 
Islandija, nes esą gauta pra 
nešimai, jog Amerikos lai
vai sustoja Islandijos uos
tuose, kur iškrauna reikme
nis Anglijai. Iš tenai reik
menys pergabenami Angli- 
jon.

šie sluogsniai pridėjo, jog 
Vokietija atsakys darbais į 
bet kokius iškilusius klausi
mus dėl praplėstosios blo
kados sėkmingumo.

KU***.

LISABONA, kovo 26 d. - 
Chilės pasiuntinybė prane
šė, j°K buvęs Komunijos ka
ralius Karolius ir Lupescn 
netrukus išplauks į Chilę, 
kur jam leista apsigyventi.

LONDONAS, kovo 26 d. —
Pranešama, jog po ramios 
nakties, šiandie anglų ko
vos orlaiviai pašovė Temzė* 
įtakoje vieną vokiečių bom- 
banešį.

BERLYNAS, kovo 26 d. — 
Informuotieji vokiečių sluo
gsniai praneša, jog vokiečk 
tolimojo skridimo bombane 
šis šiandie šiauriniam At 
lante nuskandino anglų 10, 
000 prekybinį laivą, kurį ly
dėjo penki destrojeriai.

OTTAWA, Ont, kovo 26 
d. — Šiandie Kanados Hou- 
se of Commons priėmė 167 
balsais prieš 8 istorinę $1,- 
800,000,000 sumą, skiriamą 
karo reikalams. Bilius pa 
siųstas senatui.

VICHY, kovo 26 d. — 
Šiandie Prancūzijos vyriau
sybei pavesta darbo savai
tės” valandų skaičių pakelti 

tarp 40 ir 48 valandų. Darbi
ninkų, kuriems valandų 
skaičius padidintas, atlygi
nimas pakelta 10 nuošimčių.

BETHLEHEM
"TAIKINGAS
PIKIETAVIMAS"

BETHLEHEM, Pa., kovo 
26 d. — šiandie daugiau ne
gu 100 Pennsylvanijos vals
tijos policijos privertė strei 
kuojančius darbininkus 
“taikai pikietuoti”, kai ji 
buvo iššaukta sulaužyti ma 
sinius pikietavimus prie de; 
vynių Bethlehem Steel dir-j 
btuvių vartų.

Darbininkai buvo įleidžia 
mi ir išleidžiami iš dii btu
vių be jokių prievartos vei 
ksmų.

Pennsylvanijos guber
natorius, iššaukęs tvarkai 
palaikyti valstijos policiją, 
kreipės į U. S. tarpininka
vimo komisiją, kad ji dėtų 
pastangas “išvengti pavo
jaus rimtoms riaušėms”.

Tub tarpu dar vis tebėra 
pavojus, kad gali būti iššau 
ktas streikas ir kitose kom
panijos dirbtuvėse, kurio® 
yra kaimyniam Johnstowne.

KAIRO, kovo 26 d. — An
glų karo štabas praneša, 
jog pirmadienį priešo ka
riuomenės grupė užėmė EI 
Agheila, kuris yra ant Tri- 
politanijos ir Cerenaicos ri
bos.

ORAS
Dalinai debesuota. Šal

čiau. Pietvakariai vėjai.
Saulė teka 5:42 vai., sau

lė leidžias 6:09 vai.

Studentų ir kaimiečių 
Demostracijos ir riaušės

Uždarinėja sostinės mokyklas 
Serbai siūlos karan

BELGRADAS, kovo 26 d, j 
— Belgrado vidurmiestyj 
šiandie pietų metu iškilo 
riaušės, kai buvo suruošta 
studentų demonstracijos

U. S. įsakė darbinin
kams dirbti
WASHINGTONAS, kovo 26 

d. — Sekretorius Knox ir 
William S. Knudsen įsakė 
AUis Chalmers Kompanijai 
tuojau pradėti darbą, čia 
CIO streikas išlaikė dirbtu- 

1 ves uždaras per 64 dienas.
Šis įsakymas duotas, ka

dangi ilgiau nebuvo galima 
“laukti, kad streikas būtų 
baigtas paprastu būdu”.

Įsakymo kopija pasiųsta ir 
unijai, iššaukusiai streiką.

BERLYNAS
PASITIKO
MATSUOKĄ
BERLYNAS, kovo 26 d. — 

Šiandie 6 vai. vakare Berly
nan atvyko Japonijos užsie-, 
nio reikalų ministeris Y o- 
sukę Matsuoka. Vokiečių 
sluogsniai pareiškia, jog jo 
pasitarimai su Hitleriu ir 
Mussolini sustiprins “nau
jos santvarkos” sudarymą 
Europoje ir Azijoje.

Matsuokos traukinys atvy 
ko į Anhalter stotį. Aplin
kui gatvės buvo atvertos ir 
dešimtys tūkstančių vokie
čių trukšmaudami jį pasiti
ko.
Hitlerio nebuvo.

Matsuoką pasitiko visa 
aukštoji Vokietijos pareigū- 
nija, išskyrus Hitlerį ir Goe- 
ringą.

Asmeniai Matsuoką pas
veikino užsienio ministeris 
von Ribbentropas ir nulydė
jo į Bellevue rūmus, kur 
priimami visi aukštieji sve
čiai.
Kiti diplomatai

Iš svetimųjų valstybių di 
plomatinio korpuso, sutiki
me dalyvavo Vengrijos, Ro- 
munijos, Slovakijos, Bulga
rijos ir Jugoslavijos diplo
matai.

Berlynas dar niekados ne 
buvo matęs tokio puošnumo 
kaip šį kartą. Sostinės gat
vės niekados nebuvo taip 
iškilmingai papuoštos prii
mant bet kurios kitos vals
tybės asmenį.

prieš sąjungą su ašimi.

Skubiai pasiųsta policija 
ir kareiviai riaušes tuojau 
numalšino. Riaušės prasidė
jo, kai paraduoją studentai, 
nešą Anglijos ir Amerikos 
vėliavas susirėmė su ašies 
8impatizatoriais. Tačiau 
prieš tai demonstrantai su 
ašies simpatizatoriais. Ta
čiau prieš tai demonstran
tai jau buvo perėję visas 
svarbiąsias gatves dainuo
dami patriotines dainas.

Šios demonstracijos įvyko 
Jugoslavijos premjerui Cvet 
kovičiui ką tik grįžus iš Vie
nos, kur jis pasirašė sutar
tį su trilype Romos-Berly- 
no-Tokijo sąjungą.

Belgrado mokyklos uždaryta

Cvetkovičius tuojau nu
siskubino konferencijoms 
su vyriausybės žymesniai
siais žmonėmis, kad suras
tų būdus kaip sustabdyti be 
siplečiančius neramumus.

Pirmiausia Belgrade uždą 
ryta keliolika viešųjų mo
kyklų, kur senesnieji moki
niai sunaikino Hitlerio pa
veikslus ir paskelbė sėdėji
mo streikus. Prie vienos di
desniųjų mokyklų pastaty
ta sargyba ir pranešta, jog 
gali būti, kad visas mokyk
las uždarytų iki po Velykų. 

Kaimiečių demonstracijos

Sąryšyj su vakar įvyku
siomis demonstracijomis 
provincijoje suareštuota 
šimtai žmonių. Viena di
džiausių demonstracijų įvy
ko Kraljeve, Serbijoj, kur 
masiniam susirinkime daly
vavę virš 8,000 žmonių.

Du tūkstančiai kaimiečių, 
apsiginklavę šakėmis, mar
gavo Hadji Popo vic miesto 
gatvėmis, šaukdami: “Mes 
norim karo!”.

Tūkstančiai žmonių de
monstravo kituose miestuo
se pareikšdami simpatijų 
Graikijai ir Anglijai.

Serbai vadovauja

Sakoma, jog visose de
monstracijose daugiausia 
vadovaują serbai.

Jauni serbai užplūdo An
glijos ir Graikijos pasiunti
nybes prašydami transpor
tacijos Albanijos ir Graiki
jos frontan, kur jie kovosią 
prieš ašį.

Politiniai stebėtojai pa
brėžia, jog daugelyj vietų 
demonstracijose žymias vie
tas užima mokyklinio am
žiaus vaikai.
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DRAUGAS Ketvirtad., kovo 27

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
P1TTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

MfjJ. tinio krašto kalbą. Jo kalba
jaunimui labai patiko.

Serga Juozas Lapušaus- Šios kolonijos vyčių kuo
kas pas dukterį Kuneikienę. pa daug darbuojasi ir ruo-

_______ šiasi su religinio turinio va-
Kovo 23 d. pakrikštyta karu, kuris įvyks kovo 30 

Ann-Janet, Harry Mellor ir d., 7:30 vakare, bažnytinėje 
Anna Staduliūtės dukrelė, svetainėje. Bus atvaidinta 

“Atgaila, arba Išpažinties 
Paslaptis”. Vyčių kuopos 
jaunimas nuoširdžiai kvie

, , . y. . , čia visus Pittsburgh ir apy-eina Labai sparčiai. NeveI- ....... . . ....... . r . iinkes lietuvius atvykti į sįtui Amerika yra vadinama ,VR-if
“sutirpinimo puodu”. Tam 
tirpimui ypač greitai pasi-j tariasi karei-
duoda lietuviai. Atsparumo ... . , . ., ,vėlių labui pasidarbuoti irstoka prieš galingą ameri

Krikštan atnešė George 
Mros ir Lena Biagi.

Tautų ir kraujo maišymos

koniską “tirpinimo katilą”, 
aukštos kultūros nereiškia.

jų koplyčiai parūpinti lini
nių altoriams užtiesalų ir ki-

PERSHING IR DAWES STEBI U. S. ORO PAJĖGAS

("Draugas” Acme telephoto)

yisuomenė įvertino mūsų TT Marijonų Misijos 
pažangiųjų” žalingą darbą, J c J

niekas jų laikraščio neskai
tė, jisai pradėjo merdėti ir 
jeigu nebūtų persikrikštinęs
į oficialų kompartijos orga
ną tai jau būtų pasibaigęs. 
Dabar, žinoma už “červon
cus” nusipirko ir linotypą.

Mūsų “pažangiųjų-kultū- 
riečių” su buvusiuoju lietu
vių mokyklos mokytoju, su
skilo reikalai su “komunis
tais” (o gal susitarė pagy
vinti “veiklą”? Red.), susi-

Gavėnios Metu
Kovo 24 — balandžio 6 

dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. J. 
Vaškas.

Balandžio 7 — 13 dd., Šv. 
Jurgio parapijoje, Detroit, 
Mich. — kun. K. Rėklaitis.

Bal. 11 d. iki 13 d. — Šv. 
Vincento Pauliečio parapijo
je, Springfield, III. — kun. 
J. Kuprevičius.

Litten to

PALANDECH'S 
YU60SLAV-AMERICAN 

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

STATION WH1P
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program o f
Yugoslav Folk Music

būrė aplink “Argentinos Lie-
tuvių Balsą” ir vėl dmži, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
savo pramintais keliais. A. i Rea C958 s°- Taiman Avė.
_ Tel. GROvehill 0617
L. Balsą, jei perskaitysim Office tel. HEMlock 4848

tokių dalykų. Girtinas su- 
Priešingai. Kuo aukštesnės manymas kareivėliams pa- 
kultūros tauta, su garbinga tarnauti. . *
praeitimi ir galinga dabar-1 ------ -----
timi, tuo sunkiau ją suvirs- šv. Vincento bažnyčioje 
kinti, asimiliuoti, pavergti, įvyks 40 vai. atlaidai balan- 
nes pasididžiavimas savąja džio 5, 6 ir 7 dienomis. Pa-( UfUgUČiy

nuo pirmo puslapio ligi pas
kutinio, tai rasime ten tik

Gen? J. J. Pershing (kairėje) ir buvęs viceprezidentas senuosius plūdimus, asmenų 
C. G. Dawes stebi J. A. Valstybių kariuomenės galingojo šmeižtus ir šiaip nesąmones Ketv;rta<l ir Nedėliotais susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.

oro laivyno pramogą Randolph Field, Tex.

Iš Pietų Amerikos Lietuvių Gyvenimo
tauta sulaiko nuo ištautėji- mokslus sakys kun. A. Ra
mo. Drovėjimos savos tau- ružiškis. Tretininkai-ės, kaip 
tos, kaipo menkesnės už ki- kas metai, taip ir šiemet šu
tas, stumte stumia, ypač sirūpinę altorių papuošimu 
jautrius jaunuolius, į tą a- per 40 vai. atlaidus, Didįjį 
merikonizmo katilą. Prikel- Ketvirtadienį ir Velykas, 
kime Lietuvą ir padarykime Lanko parapijų namus pra 
ją šviesia, kultūringa ir ga- šydamos aukų altoriams pa- 
linga. puošti.

vajuje, kuri kaip teko pa 
tirti turėjo gana daug sun-

ant Lietuvos gelbėjimo or-| 2423 w M ,te Road 
gamzacijų ir šiaip pavienių 
asmenų — veikėjų. Už ką?
Gal už tai, kad čia dirba 
mas lietuviškas darbas. Ki-

TeL CANal 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Z

Kovo 23 d. beveik staiga 
pasimirė Jonas Petrauskas, 
iš Pasvalio parapijos. Gyve
no jis vienas pas svetimus 
žmones, maitinosi iš valdžios

Praeitą savaitę lankė ir 
svečiavosi pas mūsų klebo
ną S. Gabaliauskas.

Šv. Vincento parapijos
. . . , , _ .jaunuolių jau gana daug pateikiamos pašalpos. Jo su- ; , , . , . ’ ., . , . x ... saukta i kariuomenę. Visųnūs ir dvi dukterys jį buvo
apleidę. Nuvežtas į “mor- 
gue”, kol atsiras sūnus, ku
riam yra užrašyta $500.00 
pomirtinės ir pasirūpins tė
vo palaidojimu.

Reikia apgailestauti, kad 
vaikai apleidžia senus tėvus. 
Dievo palaimos tokie nedė
kingi vaikai negali tikėtis.

Velionis buvo geras žmo
gus; priklausė Vardo Jėzaus 
draugijai, tačiau jo gyveni
mas nebuvo linksmas: nuo
lat sirguliavo ir protas ėjo 
kasdieną silpnyn.

yra pageidavimas, kad A- 
merika neįsiveltų į karą, nes 
gaila jaunuolių žūstančių 
karo liepsnose.

Sirguliuoja žolynienė Bar 
borą ir Rupeikas Motiejus. 
Linkime jiems prieš Velykas 
pasveikti.

lietuvos
Nepriklausomybės 
Minėjimas

Urugvajiečių visuomenėje, 
tapo aiškiai parodytas lie
tuvių tautos veidas su Va
sario 16 minėjimu, kas bu
vo minima laike trijų die
nų: sekmadienyje 16 — per 
radijo valandą, pirmadieny
je 17 — manifestacijos for
moje ir antradienyje 18 d. 
— vėl radijo valanda. Visur 
viešai buvo užprotestuota 
prieš grobuonišką Maskvos 
bolševikų imperializmą. Tas 
viskas išblaškė vietos visuo
menėj abejones, kad būk lie 
tuviai yra pasitenkinę ko
munizmo tvarka. Dabar lie
tuvius laiko savo bendra
minčiais, kurie kovoja už
demokratiją ir laisvę, kaip

Jau, turbūt, visi dirba, savo pavergtos tautos, taip
kas tiktai nori darbo. Bet ir bendrąjį demokratinių
yra ir tokių, kurie šalinasi tautų idealą. Tik nuo dabar 
darbo. Vietinis laisvoji Urugvajaus respub-

lika ims mus laikyti savais 
ir naudingais šiam kraštui 
piliečiais.

tais šių dienų mūsų gyve
nimo klausimais “A. L. Bal-kumų ir kliūčių net nuo sa- 

vųjų parsidavėlių, kurie dė- sas” iki Sio1 nerašo' matyt' 
jo visas pastangas, kad tik ir nerašys- IS kultūrnmkų 
neįvyktų mūsų tautos šven- korespondencijų atrodytų.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YAR.ls 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedcdiomis pagal sutartį.

tė ir platus politinis Lietu
vos pasirodymas.

Senais Keliais
Pernai mūsų kultūrinin

kai* Urugvajuje per “Dar
bą” (dabar jau Komparti
jos organas) teršė Neprikl. 
Lietuvą ir plūdo vietos vei
kėjus. Plačioji Urugvajaus

imimiiniiHUiiimiiiiiiniiiiimtmiimiir

DR. VAI1USH, OPT.
LIETI VIS 

AKIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

kad jiems nerūpi joki lietu-j Tel YARds 5921 
vių gyvieji reikalai, jie ne- Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH(Tęsinys 4 pusi.)

DR. KARI- NURKAT
(Nurkaitis)

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

756 West 35th Street

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

0 iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—1 ir 6:30—8:30 vakare

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J, PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti, 
Kw. Tel.: HEMlock 3150

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
išekiAmlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėilmo mokslas 

galt suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie jiašallna 
visą akių {tempimą.

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

OFTttM ETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0533 —ChlcaflO 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 900 a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir ft.-St: 9:00 a. m. iki

7:80 p. m.

Iš Vyčių 62 Kuopos 
Veikimo

Kovo 30 d. įvyksta lau-

Rumbauskienė su Grėičie- 
ne lanko lietuvių namus rink 
damos aukas Velykų gėlėms.
Žmonės noriai aukoja kiek kiamas jaunimo religinio tu-
kas išgali, nes mūsų bažny- rinio vakaras, 7:30 vai. va-
čioa altoriai visuomet esti 
skoningai papuošti seserų 
Pranciškiečių. Žinoma, atsi
randa ir tokių, ką nudrebia 
nereikalingų žodžių.

Jcare, bažnytinėje svetainėje.

Reikia pasakyti, kad pa
vieniai lietuviai darbininkai 
arba amatininkai gauna 
daug nuoširdžių sveikinimų 
nuo savo darbdavių bei kli-

Bus atvaidinta trijų veiks- jentų už taip drąsų ir suma
nių drama “Atgaila”. Lošėnų žygį, gražiai pravestą jų 
jai bus sekantieji: kun. Mon • politiniame gyvenime, 
turas — Kazimieras Ruzgis, j Žinoma, kad mes visa tai

Suvlrš 20 įlietų praktikai lino aklų 
taisyme ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys krebas akis, trumparegystę 
ir toiiregystę;
palengvins aklų Įtempimą, praAalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių 
karštĮ.

MODERN Iš Ii Lt I 'SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BTDAi

Speciulė atyda atkreipiama į valkų 
akis.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-to» iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

llllllllllllllllillllllllllllllllllllllliliiillilllli

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Scrcdoj pagili sutartį.

Ofiso TeL: Resid. TeL:
VIRginia 1886 PROspoct 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 We»t 35th Street
LIGONIO S PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Trft'iad. Ir Sekmad. tik si i si t a r i u s.

West End
Kovo 18 d. Vyčių kuopa 

turėjo draugišką vakarėlį, 
kurį rengėjos labai tvarkiai 
su užkandžiu suruošė. Va
karėlyje dalyvavo ir S. Ga 
baliauakas, kuris turininga 
kalba ragino jaunimą būti 
ištikimu Dievui, Lietuvai ir 
savo tėveliams. Ištikimais 
Dievui — pamylėjus dorą 
tapti gerais ir sąžiningais 
piliečiais. Ištikimais Lietu
vai — užjausti jos reika 
lūs, ypatingai kuomet pa 
vergta ir kankinama kaca- 
pų. Ištikimais savo tėve 
liams — pamylėjus jų gim-

Zuzana — Anelė Ruzgis, Lo- 
zeras — Andriejus Ruzgis, 
Montūrienė — Albina Onai- 
tienė, Braikienė — Juliana 
Soli, Policininkas — Povilas 
Jevaltas, Policijos viršinin
kas — Norbertas Onaitis, 
Teisėjas — Aleksandras Sa
dauskas, Pauras — Petras

turėjom tik dėka Lietuvos 
Vadavimo Sąjungos Urug-

Serzikas, Romualdas Dudė
nas ir Jonas Gražulis.

Nuoširdžiai kviečiame at-| 
silankyti į mūsų jaunimo 
vakarą. Įžanga tiktai 35c. j

Marcelė SImelytė

DONT BARK
...don'c cough! Get ptra.ant relief from a 
cough due to a cold with Smith Brothers 

Cough Drops— Black or Menthol—51.

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitam in A (Carotene) raiaea the reai.rance of 

mucoua mamhranea of no« and throat to 
cold infections, whcn lack of resiit- 
gncc it due to Viumia A dehueocy.

PAC|/f"M — namams statyti, remontuoti arl''wl\\yL\JO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Telffofiins: HE.MkrMk 5810

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rcs. telefonas SEEIey 0434.

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

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3ii%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Iztan Assoriation 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, Scc’y.

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

DR. V. E. SiEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland ftve.
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rj to.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiso telefonas rttOspect 6737 
Namų telefonu VIRginia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRUP.GAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vok. 
Nedidioinie nuo 10 iki 12 vai, dienų

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

Gen. Skorupskis
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KAIP RUSŲ BATAS MINDŽIOJA LIETUVA
Šveicariečių socialdemokratų laikraštis apie maskolių šeiminin
kavimą Lietuvoje.

Vyriausias socialdemokra- ’rusų įsigalėjimą skaudžiai 
tų partijos Šveicarijoje Iaik- pajunta — įtempimo prie- 
rastis “Volksrecht” įsidėjo žastis — pateikiame šias 
tokį straipsnį, kurio verti- smulkesnes žinias:
mą čia pateikiame: Pirmoji bolševikinės vy-

Šiomis deinomis sovietų riausybėSi SU8idaiusios po 
Lietuvos vyriausybė buvo okupacijoa 1940 „etų va-sa 
priversta išleisti įsakymą rą> priemonė buv0 
kovai su gaisrais paaštrin
ti. Įsakyme pasakyta, kad uždaryti visas rastąsias
vieną vienintelę naktį kilo 
dideli gaisrai trijuose fab
rikuose. Dviem atsitikimais 
esą nustatyta, kad ugnis ki
lusi iš tyčios darbo iš “liau
dies priešų” pusės. Visame 
krašte šaukiami susirinki 
mai, kuriuose skelbiama

beatodairinė kova prieš 
sabotažo veiksmus. Darbi 
ninkijai primetama discip 
linos stoka ir prikaišioja 
ma dėl gaminių kokybės 
smukimo.

Kaune buvo sušaukta Lie
tuvos komunistų partijos 
konferencija. Centralinio ko
miteto pirmasis sekretorius 
nusiskundė dėl mažo parti
jos narių skaičiaus. Vilniu
je, kuriame priskaitoma be
veik 300,000 gyventojų, o į 
komunistų partiją nuo Lie 
tuvos okupacijos

priimta tiktai 9 nauji na 
riai.
Centralinio komiteto an

trasis sekretorius pranešė, 
kad kai kuriuose dideliuose 
fabrikuose nesą

nei vieno partijos nario.
Kaip šis pavyzdys rodo, 

sovietų rusai nėra patenkin
ti nei lietuviais bendrai, nei 
ypatingai lietuvių darbinin
kais.

Lietuviai atsisako sovietų

organizacijas.

Jokia draugija, nei sporti
nių neišskiriant, nebegalėjo 
toliau veikti. Viso viešojo 
gyvenimo monopolį perėmė 
komunistų partija. Tuo pat 
metu buvo uždaryti visi Iaik 
raščiai. Slaptoji policija 
(GPU) pradėjo plačius su- 
iminėjimus. Tikslaus suim-

Pirmieji “kolchozai” Lietu
voje jau steigiami.

Taip pat visa pramonė at
sidūrė į valstybės rankas. 
Lietuvoje įvesti tie patys 
darbo metodai, kaip sovietų 
Rusijoje. Visur viešpatauja

akordinių darbų sistema.
Kadangi atlyginimai yra 
žemi, tai darbininkai yra 
priversti įtempti savo jė
gas iki kraštutinumo, kad 
tik perviršijus nustatytas 
minimalines normas.

Visą laiką įsakoma organi
zuoti vadinamas “socialisti
nes” varžytines, kad tuo bū
du pakėlus gamybą. Tokių 
raginimų pasėkoje skundžia 
masi dėl visuotinio gaminiųtųjų skaičiaus nežinoma, ne? . .

... . . kokybės smukimo ir dažnaiįstaigos atsisako apie tai J 
suteikti žinių. Net artimes
nieji giminės nežino, kur pa
dėti suimtieji. Žinoma tiktai, 
kad daugelis žmonių yra iš
gabenti į tolimiausius so
vietų Rusijos užkampius. 
Tarp suimtųjų yra ne tik 
visų krypčių politiniai vei
kėjai, bet ir tokie žmonės, 
kurie bet kuriuo būdu, rusų 
nuomone, galėtų paveikti vie 
šąją mintį.

Lietuva buvo įjungta į so-

pasitaikančių gedimų maši 
nose. Darbininkai neturi tei
sės pakeisti savo darbovietę.

Atlyginimai buvo padvi
gubinti, tačiau maisto pro
duktų kainos pakilo keturis 
kartus, o tekstilės ir odos 
dirbinių kainos net dešim
teriopai. Vidutiniam darbi
ninko uždarbiui esant 300 
rublių mėnesiui, vyriškas 
kostiumas, pav., kainoja 
tarp 1,200—2,000 rublių, o

KANADOJ WILLKIE DŽIUGINANČIAI PASITINKAMAS

(“Draugas" Acme teleohoto)

Wendell Willkie su žmona išvyko į Kanadą vesti kari
nę kampaniją. Tūkstančiai kanadiečių Toronto mieste juos 
entuziastingai pasitinka ir sveikina.

vietų Sąjungą kaipo sąjun- batų Pora 300-400 rublių.” 
ginė respublika, bet valsty- Tenka pastebėti, kad šį 
bė teturi šešėlio egzistenci- vyiau3i°J° socialdemokra
tą. Pakanka paminėti tą tų Partii°3 organo straipsnį

persispausdino visa skaitlin 
tgoji socialdemokratų spau- 

prie visų lietuvių komisą- j da provincijoje.
rų pristatyti rusai kaipo 
jų pavaduotojai, šie “ko
misarų pavaduotojai” turi 
savo rankose faktinę val
džią. O šie turi kuo griež-l (Atkelta 15 3 pusi.;
čiausiai vykdyti “genera- ' . . , ... s A mato jokių mums gręsian-
linę liniją,” kurią nustato »• „
Stalinas. C‘U PaV°JU' « vyru.us.as

faktą, kad

Pielii Amerika

rusuose matyti savo išlais
vintojus ir jiems klusnia5 Tarp kita ko, sovietų Lietu- 
tarnauti. Ypatingai griežtai voje vedamas tas pats “ge- 
atsisako garbinti Į nialiojo mokytojo” kultas,

“išlaisvinimą” ir . kaip ir Rusijoje. Ta pati ru- 
reiksti .... , .• sifikacija, kuri varoma ki- dekingumą ponui Stalinui ,. * . ... , .(tose nerusiskose respubliko-lietuvių darbininkija, kuri I , . _. . .1 se, vedama ir Lietuvoje.patyrė savo padėties pa

blogėjimą rusų viešpatavi
mo pasėkoje.

Pono Stalino bernai, kaip 
atrodo, yra gana apsukrūs 
vyriokai, bet ir jie nesuge
ba išburti meilės pagal įsa
kymą, ypač tose į vakarus 
nuo senosios rusų sienom 
esančiose srityse, kur iš 
kartos į kartą žinoma, kaip 
rusų batas mėgsta šeiminin
kauti ir viską mindžioti.

Apie gilesnes priežastis, 
kodėl lietuvių tauta sovietų

Lietuva savo esme yra že
mės ūkio kraštas. Pramonė 
kaipo pragyvenimo šaltinis 
užima tiktai antrą vietą. 
Todėl naujieji valdovai ypa
tingą dėmesį atkreipė į že
mės ūkį. Visa žemė buvo 
nusavinta ir ligšioliniams 
savininkams leidžiama tiktai 
ribotai naudotis savo buvu
sia nuosavybe. Atskiram 
žmogui leidžiama naudotis 
daugiausia 30 hektarų. Ta
čiau imamasi žygių, kad bū
tų įvesti kolektyviniai ūkiai.

tikslas — kurstyti lietuvius 
viens prieš kitą. Mūsų vi
suomenė nesidavė suklaidin
ti per “Darbą”. Tikimės, kad 
kiekvienas sąmoningas lie
tuvis pastebės, jog su “A. 
L. Balsu” jam taip pat ne
pakeliui.

Specialus korespondentas

Montevideo Lietuvos 
Vadavimo Sąjungą

Savo posėdyje, Vyriau
sios Valdybos, iš 2 dienos 
kovo mėn. š. m. nutarė iš
kilmingai atšvęsti geduloje 
birželio 15 ir viešai pasmerk
ti “penktakojus” ir jų judo- 
šiškus darbus kaip Lietuvo
je, taip ir čia išeivijoje.

Reikia pažymėti, kad L.

V. S. darbas tinkamai veda
mas, tačiau tūlos klikos pa
kalikai pradėjo tą darbą 
šmeižti, kad ne jiems paves
ta. Patys viešai pasirodė, 
kad jie nelabai gudriai pa-' 
sielgė, nes iš jų tarpo vie
nas yra Lietuvos garbės kon 
šulo sekretorius, o antras 
buvusis Lietuvos seimo na
rys, ir kad jų tikslas ne Lie
tuvai padėti, bet kas kitas, 
kad savo pigią ir neturin
čią nei narių, nei pritarimo 
kolonijoj be jokios svarbos 
partiją ugdyti.

Viršminėti tos klikos na
riai pasirodė ant tiek aky- 
plėšos ir net jų vienminčiai 
pasipiktino dėl saviškių to
kių netobulumų.

L. V. S. U. Vyriausioje 
Valdyboje įeina visų pažiū
rų žmonės; dešinieji, kai
rieji, tautininkai lr neparti
niai. Aišku, kad toks sąsta
tas gali atlikti gerus dar
bus. Mat partijų (klikų) gy
venimo dienos jau turėjo 
seniai būt baigtos. Tai tiek 
apie bendrą įspūdį.

Reporteris

sisaugojo ir gavęs plaučių 
uždegimą pasimirė. Velionis 
buvo kilęs iš Lazdijų ir bai
gęs 4 klasių mokslą. Turė
jo dar tik 36 m. amžiaus 
ir Urugvajuj išgyveno 101 
metų. Buvo nevedęs. Palai- į 
dotas vasario 23 d. Cerro 
kapuose, pusseserės Veroni
kos Spetrytės Totilienės ir 
artimųjų jo prietelių pastan
gomis.

Buvo gero būdo susipra
tęs lietuvis, kuris taip pat 
aktyviai veikė ir keliose rim 
tose vietos lietuvių draugi
jose.

FACTS YOU NEVER KNEW!H

Pasimirė
Vasario 22 d. š. m. Mon

tevideo italų ligoninėje bu
vo operuotas lietuvis Juo
zas Mociejūnas. Operacija 
buvo gerai pavykusi ir jis 
grįžo į namus, bet čia nepa-

"LIAUDIES PRIEŠAI" URALO MIŠKUOSE
14 dienų ant duonos ir vandens. - Kelionėje 

vaikai miršta.
Iš buv. Lenkijos sričių, 

atitekusių Sovietų Rusijai, 
gyventojai išvežami ištisais 
traukiniais. Milicijos ar 
GPU žvalgybininkai atvyk
sta į numatytų aukų butus 
ir įsako tuojau pat eiti į 
stotį. Su savimi leidžiama 
pasiimti daiktų tiktai tiek, 
kiek gali panešti. Jeigu ku
rio šeimos nario tuo mo
mentu nėra namie, tai jo 
nelaukiama. Jis išsiunčia
mas kitu traukiniu ir kiton 
vieton.

Išsiunčiami žmonės sugrū- 
dami į prekių vagonus iki 
paskutinės vietos, žinoma
sis rusiškųjų vagonų užra
šas “40 žmonių ar 8 ar
kliai” tokiems tremtiniams 
negalioja: sukemšama po 
dvigubą žmonių skaičių. Ant 
vagonų uždedamas užrašas: 
“Liaudies priešai,” kad pa
kelyje žmonės nedrįstų prie 
išvežamųjų prisiartinti. Val
gyti duodama tiktai duonos 
ir vandens.

Šįvakar ir Rytoj
Svarbūs Politiniai
Mitingai Ciceroje

Šįvakar, kovo 27, 8:30 vai. 
v. Šv. Antano par. salėje, 
15th ir 49th Ct., Cicero, į- 
vyksta svarbus Cicero Lie
tuvių Republikonų mitingas. 
Kalbės lietuvių republikonų 
kandidatai ir veikėjai. Bus 
įvairių pamarginimų.

Rytoj, penktadienį, kovo 
28 d., 8:00 vai. v. Šv. Anta
no parap. salėje, Cicero į- 
vyksta didelis Cicero Lietu
vių Demokratų Masmitin- 
gas. Dalyvaus ir kalbės visi 
demokratai kandidatai. Bus 
įvairiausių pamarginimų. 
Tarp kitko, bus duodamos 
dovanos. Visi Ciceros lietu
viai užkviečiami. Nesigailė
site atsilankę.

Montevideo
Darbininkai Yra 
Rimtai Susirūpinę

Čion pastaruoju laiku ap
stojo visiškai darbai ir la
bai daug šeimynų atsidūrė 
ekonominiai kritiškoje padė
tyje. Lietuviai daugiausiai 
dirbdavo “skerdyklose gy
vulių” ir prie statybų namų; 
— kaip vieni taip ir kiti 
darbai apstojo dėlei karo 
bloko, nes mažai labai įve
žama, o galima sakyti nie
ko neišvežama. Visi laukia 
su nekantrybe baisaus ka
ro galo.

Iš vieno tokio išsiųstojo 
per antras rankas gautas 
Lvove laiškas. Jame rašoma, 
kad traukinį išbuvę 14 die
nų. Per visą tą laiką nebuvę 
leista iš vagono išlipti. Pri
važiavus prie kažkokios sto 
ties, liepta išlipti ir po to 
dar ilgą laiką reikėję eiti 
pėsčia. Laiško siuntėjas esąs 
kažkur šiaurės Urale ir gy
venąs miške. Nežiūrint dide 
lio šalčio, kaipo pastogė duo 
ti iš lentų sukalti barakai. 
Tenka kęsti ir šaltį, ir badą. 
Laiško rašėjo 3 metų vai
kas miręs jau pakelyje, o ir 
kito gyvybės nesitikima iš
gelbėti. Barakuose gyvenan
tieji esą tikri, kad ir jų 
laukianti baisi mirtis.

Kaipo laiško rašymo vie
ta pažymėta “Liesopunkt 
N....” (Miško punktas 
N....).

Knyga yra skambantis 
praeities balsas. — T. Car- 
lyle.

Kišenini*
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina — 
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Bend..darbiame lr korespondentams raštų negažlna, 

)«i neprašomu tai padaryti Ir neprisiunėlama tam tiks
lui pašto ženklų. Kedakclla pasilaiko sau teisę taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ii ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiQros. Korespondentu piašo ra
iytl trumpai ir aiškiai (jei galima rašomųjų mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koreepoadeaoljos 
Mlkraštln nededamoa — * — 1

Skelbimų kainos prisiunčiamoj parelkalavua
Entered as Second-Class Matter Mareb 31, 1916 at

Chicago, Illinois. Under the Act ot March 8, 1879.

Kai einama j streiką, darbininkai pirmų 
pirmiausia turi sudaryti nesulaužomą fron
tą. Vadai jiems turi duoti užtikrinimą, 
kad toks frontas yra sudarytas. Neturint 
tokio užtikrinimo, su streikais nereiktų 
skubintis, nes tuo tik yra silpninamas or
ganizuotųjų darbininkų sąjūdis.

Ir sakyti, berods, nereikia, kad dabar 
kova tarp dviejų didžiulių organizacijų — 
C.I.O. ir A.F.L. labai ir labai kenkia vie
ningam darbo žmonių sąjūdžiui. Dėl to, 
didžiausiu rūpestingumu reiktų padirbėti, 
kad jei jau nesujungti tas dvi jėgas visai 
į krūvą, tai bent taip suderinti jų veikimą, 
kad belenktyniaudamos nepakenktų gy
viesiems ir opiesiems darbininkų reika
lams ir, pagaliau, šio krašto gerovei.

KAS AUKOJA - 
TAS IR VADUOJA

Į mano straipsnį “Suak- kurie susirinkę kartu ir tu 
tyvinkime Lietuvos vadavi- rėdami prieš akis tokį dide-

Komunistų "Mučelninkas"
Brooklyno lietuvių komunistų dienraštis 

kovo 25 d. laidoj “strošniu” balsu sušuko: 
“Šiandien prasideda Earlo Browderio j

kryžiavojinias... Amerikos imperialistai j 
įmeta Browderį kalėjiman ketveriem me
tam; jie spėja, kad tiek metų tęsis ka- ,

Prieš Žmonių Valių

ras”...
Iš šio komunistų šlamšto riksmo lyg ir 

išeitų, kad Earl Browderis visai nekaltai 
metamas į kalėjimą. Išrodo, kad jis yra 
Amerikos “imperializmo” auka. Amerika 
rengiantis kariauti keturis metus ir per 
tuos keturis metus Brovvderis, kaipo “di
delis taikos šalininkas” bus “biauriai mū- 
čijamas” “imperialistų” kalėjime. Vadinas,

Brovvderis padaromas nauju komunistų 
mučelninku.

Komunistų spauda, neišimanl ir lietu
viškosios, bijo pasakyti savo skaitytojams 
Brovvderio nusikaltimų, už kuriuos jisai 
atsisėda keturiems metams j kalėjimą.

Sąryšyje su tuo, nieko bendro neturi 
nei Amerikos “imperializmas”, nei karas. 
Komunistų vadas Browderis eina kalėji
man dėl to, kad

jis klastavo pasus.
Jisai dažnai važinėdavo Maskvon rapor

tuoti Stalinui apie Amerikos komunistų 
veikią, gauti naujų instrukcijų. Nepatogu 
buvo važinėti savo vardu, panaudojo sve
timą.

Klastoti pasą ir šiaip jau kokj doku
mentą, yra didelis nusikaltimas. Jį papil
dė Browderis ir teismas už tat jį nubaudė 
kalėjimu.

Tasai ponas turėtų džiaugtis, kad jis 
gyvena Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Jei jis būt papildęs panašų nusikaltimą 
gyvendamas Sovietų Rusijoj, be jokio teis
mo būt pastatytas prie sienos ir sušau
dytas.

Reikia neužmiršti dar ir to, kad Brow- 
deris ne pirmą kartą baudžiamas kalėji
mu. Pasaulinio karo metu

jis buvo nuteistas dviem metam kalėti 
už mėginimą išsisukti nuo kareiviavimo. 
Ta pačia proga tenka priminti, kad 

Browderis ne vienas pateko į “triubelį”. 
Už paso suklastavimą patrauktas teismo 
atsakomybėn ir dviem metam nuteistas 
kalėjiman ir kitas žymus ir “mandras” 
Amerikos komunistų lyderis Welwel War- 
szower. Tačiau ir jis mėgina išsisukti ka
lėjimo, nes, girdi, turįs širdies ligą. Ir, 
aišku, jei atsitikime jo širdis neišlaikytų 
besėdint kalėjime, bolševikai turėtų “tik
rą mučelninką”... Amerikos “imperializ
mas” tada dar daugiau peklos gautų iš 
komunistų. Tad, ar nebūt geriau duoti 
tiem dviem ponam — Brovvdcriul ir War- 
szovveriui tuos pačius jų suklastuotus pa
sus ir pasiųsti juos į Maskvą, kuriai be
dirbdami, čia “baisias mūkas” turi ken
tėti.

Jugoslavijos vyriausybė nusilenkė Hitle
riui, sutikdama eiti jam į “talką”. Ji tai 
padarė nesiskaitydama su žmonių valia, 
su liaudies nusistatymu. Kad taip yra, aiš- 
kir iš gaunamų žinių apie didelį Jugosla
vijos gyventojų nepasitenkinimą, apie su
kilimus, riaušes, kuriose liejasi žmonių 
kraujas. Daug žmonių, stovinčių už tau
tos teises, už laisvę ir nepriklausomybę, 
sukemšama į kalėjimus. Su nacių

durtuvų pagalba laužoma tautos valia... 
Bet, juk visur taip buvo. Jau keliolika val
stybių suardyta, pavergta naudojant fi
zišką jėgą. Visur žmonės priešinosi, visur 
norėta gintis, bet... žmonėms ir ta teisė 
buvo atimta...

Tad, ir Jugoslavija yra tokio pat liki
mo auka.

Nieks šiandien neabejoja, kad ir
Lietuvos liaudis būtų stojusi į karą prieš
Sovietų Rusijos driskius 

raudonarmiečius, užplūdusius jos kraštą, 
pasmaugusius jos laisvę, bet...

mo darbą”, paskelbtą spau
doje vasario mėnesį, atsilie
pė įvairių pakraipų lietuvių 
spauda Amerikoje.

Džiugu, kad visų srovių 
žmonės pripažįsta reikalą 
aktyvesnio Lietuvos vada
vimo darbo, tik kol kas dar 
nesusitaria dėl to darbo 
plotmės ir finansavimo bei 
vadovybės. Darbo programą 
diktuoja pats gyvenimas, 
todėl nebūtų tikslu šiandien 
gilintis į programos smulk
menas.

e/fliinjj'ė—"3"lį tikslą, lengviau susitars 
dėl bendro ir vieningo darbo.
Tai tiek del žmonių parin
kimo Lietuvos vadavimo 
darbui.

Dabar pats svarbiausias ;
ir jautriausias klausimas — į Po Svietą 
Lietuvos vadavimo darbe
finansavimas.

Ankstyvesniame savo

Pasidairius
Mano kampelio tavorščius

straipsnyje buvau pasiūlęs, jA P šiandie nori į svietą 
kad kiekviena srovė siųsda-I pažiūrėti per “politikos” aki- 
ma savo atstovus į bendrą I nius Duodu jam tą malonu. 
Tarybą vadavimo darbui fi- mą.
nansuoti n.okėtų į tos Tary
bos kasą nuo kiekvieno at-

Daugiausia nuomonių skir stovo po 1000 dolerių į me- ^anus- Dabar kyla klausi- 
tumų pasireiškia dėl vada-! tus, kol Lietuva gaus lais ma8> kas iš Lą poną iš-

Hitleris įsikraustė į Bal-

vimo darbo finansavimo ir 
tam darbui žmonių parinki
mo. Tautininkų srovei arti- daugiausia priekaištų spau 
mesnė spauda bando įtiki- dgje. Vieni sakė, kad tai pir- ‘ ^as Ji i® Len išpravodys ? 
nėti lietuvių visuomenę, kad Rimas vietų Taryboje, kiti
reikia atsisakyti nuo srovi- tiesiog pavadino tokios for- 
nio principo ir vietoje sro- mos Tarybą, akcine (šerine)

Vę prašys? Juk jisai įeit įėjo,

Šis pasiūlymas susilaukė ^aiP plėšikas kad neprašy
tas įeina į žmogaus namą.

Darbininkų Vienybė
Iš paskutiniųjų streikų eigos labai aiš

kiai pastebimas organizuotųjų darbininkų 
fronto apirimas. Tą darbininkų vieningu
mą žymiai ardo patys unijų vadai, kurie 
dažnai labiau kovoja dėl savo garbės, ne
gu dėl darbo žmonių geroVės. Dėl to vie
toj laimėti kovą, patiems darbininkams 
pridaroma daug nuostolių. Unijų ir jų va
dų nesutikimais pasinaudoja darbdaviai.

Darhininkai tik tada galės laimėti, jei 
veiks vieningai, turės gerus, sąžiningus 
vadus, jei kovos už savo reikalus, statys

-Oi-

Reikės Ryžtingumo Ir Lėšų
“Darbininkas”, parašęs savo nuomonę 

apie dabar vedamą Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajų, padaro įsidėmėtiną pastabą:

“Nepriklausomo gyvenimo laikotarpis 
atnešė Lietuvai stebėtinų atmainų eko
nominiame ir dvasiniame gyvenime. Nė
ra čia vietos tuos visus pažangos pliu
sus išskaičiuoti. Užteks prisiminus patį 
stambiausiąjį: nepriklausomybė atsine
šė su savim apšvietą ir pilną tautinį su
sipratimą. Ji subūrė — sukonsolidavo 
lietuvių tautą ir pastatė jai tikrą lietu
višką pagrindą. Iš lietuvių liaudies pa
darė lietuvių tautą, kuri trumpu, paly
ginti, laikotarpiu įrodė, kad gali gyvuo
ti, vystytis ir progresuoti greta kitų kul
tūringų tautų ir sukūrus savo valstybę, 
pajėgia ir sugeba ją tvarkyti be slavų 
ir germanų globos. Tai be galo stambus 
reiškinys. Koktu, kad mes išeiviai tur 
būt nepilnai mokame jį įvertinti.

Remdamiesi buvusios Lietuvos valsty
bės laimėjimais, mes negalime šitaip sa
kyti: “Jei lietuvių tauta tiek susipratu
si, tai ji savo jėgomis išlaikys šitą aud
rą ir, politinėms aplinkybėms laimingai 
susidarius, ji automačiai atgaus savo 
nepriklausomybę”. Būtų stambi klaida 
taip manyti. Nepriklausomybė automa
čiai neateis. Ji reikalinga didelių, kar
tais nežmoniškų pastangų, atkaklaus, 
net akyplėšiško ryžtingumo, kartais net 
kruvinų ir lėšų, lėšų, lėšų... Reikia ne
pamiršti, kad daug, daug priešų — išo
rinių ir vidujinių — pastos Lietuvai ke
lią į laisvę. Be to, reikia visados turėti 
omenėj, kad bolševikai nusistatę ne vien 
Lietuvos laisvę paneigti, bet ir visą lie
tuvių tautą palaidoti. Kas nemato, kad 
jie skubiai tam tikslui darbuojasi? Mes 
negalim abejingai į tai žiūrėti. Mes turi
me vaduoti ne tik Lietuvos valstybę, bet 
ir lietuvių tautą, kuri dabar gyvena pa
tį kritingiausią žūtbūtinį momentą”.

* • *

Turkijos liaudis nesidžiaugia jos vyriau
sybės padarytu susitarimu su Sovietų Ru
sija ir ne per daug raminasi Stalino duo
tais pažadais, nes jie, kaip netolima pra
eitis parodė, nėra verti nė sulūžusio ska
tiko. Dėl to ir šio krašto valstybės depar
tamentui bent viešai nereiktų rodyti ypa
tingo pasitenkinimo dėl tos rusų-turkų su- 

............-I.-IK

vių susitarimo siūlo mecha
niškai sudaryti vieną Lietu
vos vadavimo organizaciją 
su bendru ir tik vienu fon
du, tam darbui finansuoti.

..........»|iFHl!iiniunm° SlfTl/Hi'rj'O
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kinti tokia įstaiga. Bet, ta
vorščiai, ar gi nežinote mas- 
krlių kūno “kultūroj”? Ko
kia buvo prie carų, tokia te- 
I fra ir dabar. Juk ir mes, 
kuiie vykome iš Lietuvos 
būdami po maskoliai tu- 
iėjom Vokietijoj, arba jau 
Amerike pereiti kasai nes, 
kud neįvežus čia maskoliš- 
L- s kūno “kultūros.” Mas
koliams nepatinka VaVarų 
Europos kūno kultūra, del 
1o, kur tik pagroon kokį 
kraštą, ten tuojau užveisia 
Rusijoj puikiausiai gyvuo
jančią ir žmonių krauju min 
• ančią kūno “kultūrą ”

Z

bendrove, bet nė vienas ne
nurodė geresnių būdų Tary
bos darbui finansuoti. Kri-

Nespėjo atvažiuot Lietu
vos Prezidentas A. Smeto
na, bolševikų gazietos jau Prašau Nesijuokti 
loja. Girdi, jo plaukai kai _ fflnai ką? Jonag Au. 
pelės. Klausiu ponų bolševi- gyUg yra tokg mažakalbiB, 

tika kokio nors sumanymo kų, kokie Juozo Stalino |kad tokjo neteko ma
tada yra vaisinga, kada plaukai? Man, atrodo, kadi^^

Teoretiškai žiūrint tai gra nevykusį pasiūlymą nuėmus nuo Stalino galvos i _  Ar gį?
žus pasiūlymas, bet praktiš- duodamas geresnis pasiūly- įplaukus bųtų geras brušius' „Tikrai Žinai aš esu
kai lietuvių visuomenėje A-| mas. Tuo tarpu nemačiau kam nors šainyti ar klynyti. I irfįmylgjęa į jo dukterį Jone
menkoje įgyvendinti neįma-, spaudoje kito pasiūlymo, |Kitą “pajuokt” bile kas ga-!Kai aną dieną pabarškinaJ

kaip finansuoti Lietuvos va-; li Pasišydykit patys iš Ba
davimo darbą. Savo siūly-' vęs, ponai išgamos! 

kai, sandarie.čiai ir socialia- mui pagrindą ėmiau iš gy-,
tai neseniai sušaukė visų1 venimo. Visur draugijose y- Senoji Lietuvos vyriausy-Į __ Prašau..
savo draugijų atstovų auva- ra priimta tvarka, jeigu no- 
žiavimą ir išrinko bendrą rimą įgyvendinti kokį nors 
komitetą iš 21 asmens. I svarbesnį sumanymą reika-

nomas.

Mass. valstijos tautinin-
i jo namo duris, tai iš jo 
burnos išėjo tiktai vienas 
žodis:—

litinių kalinių,” šiandie ji 
Tautininkų spauda ragino laujantį lėšų, tai draugijos nebūtų prijungta prie Mas- 

ir kitas kolonijas pasekti nariai nusitaria apsidėti sa-
Mass. valstijos lietuvių pa- ve atatinkamu mokesčiu, 
vyzdžiu ir visur organizuo-' Šiuo atveju Lietuvos va- 
ti panašius vienybės komi- davimo draugijos nariais y- 

i tetus. ra visi lietuviai, kurie per

bė jei būtų išvalius Lietu- ; _ O kai pasisakiau, ko
vą nuo taip vadinamų “po-1 jęįu reikalu pas jį atėjau, 

tai taip pat ištarė tiktai

kolijos, nes Dekanozovas ne- 
oūtų turėjęs iš ko išrinkt 
“liaudies seimo.” Lietuva 
būtų okupuota, bet nebūtų 
prijungta prie Maskolijos.

vieną žodį: — 
— Laukan!..

Jau pirmame to komiteto 
posėdyje Bostone, kaip su- 

; žinome iš spaudos, atsira
do dideli sunkumai sudaryti 
vieningą, visiems priimtiną, 
vadovybę.

Jeigu sunku susitarti vie
nos valstijos lietuviams, ku
rie arčiau viens kitą pažįs
ta, tai juo sunkiau būtų 
dirbti bendrą darbą susiė
jus nepažįstamiems, atsitik
tinai į tokį bendrą susirin
kimą atvažiavusiems iš vi
sų Amerikos lietuvių kolo
nijų veikėjams.

savo deleguotus į bendrą 
Tarybą atstovus ir siunčia 
savo piniginę paramą Tary
bai, mokėdami į bendrą ka
są po lygiai nuo kiekvieno 
nario. Kol mes to teisingo 
dėsnio nepriimsime, tol, iš- 
anksto galima pramatyti — 
Lietuvai Gelbėti Taryba 
darbas nebus sėkmingas, 
nes be lėšų Taryba nieko ne
galės nuveikti.

“Vienybės” laikraščio ben 
dradarbė Lapienė padarė 
man priekaištą, kad aš per
daug dėmesio savo siūlyme

Senovės maskoliai dr. V. 
Kudirkos parašyto Lietuvos 
himno, kai kuriuos žodžius 
iškapojo. Dabar balševikiški 
maskoliai ne tik iškapojo, 
bet uždraudė visą himną gie
doti, pakišdami savo inter- 
nacijonalą. Vaidinas, šių 
dienų kruvinieji maskoliai 
100 sykių bjauresni už se
nuosius maskolius.

— Girdėjau, užsidėjai biz
nį?..

— Taip.
— Kokį?
— Pardavinėju karvelius. 
— Ir kaip einasi?
— Puikiausiai....
— Ar užsimoka?
— Ir dar kaip. Rytą kar

velius parduodu, o vakare 
jie vėl grįžta pas mane.

Nuomonių įvairumas ir skiriu doleriui ir lyg užmirš- 
peštynės prasidėjusios nuo tu žmones, kurie tą darbą 
pirmo posėdžio galėtų pra- dirbs.

Daktaras: — Kaip gi at
sitiko tau toji nelaimė su 

j mulu?
--------------- Sužeistasis: — Pirmiau-

Lietuvoje panaikinta Kū- Į siai aš koja pasveikinau mu- 

no Kultūros Rūmai. Kai; lą, o paskui jis man grąžino 
kam neaišKu, kam buvo nai-1 komplimentą.

žudyti pačią bendro darbo1' 
idėją. Beveik su 100 nuoš. 
tikrumu galima pasakyti, 
kad tokiame konglomeratiš-

Galiu užtikrinti gerb 
“Vienybės” bendradarbę, 
kad aš nesu dolerio vergas 
ir visad aukščiau visko sta-

NEWS FACTS by GEORGE

kame susirinkime būtų ne- tau žmog|) rojkja ncu2. 
įmanoma išrinkti vieninga jrtU> kad Lietuvoa vada.
ir darbui tinkama organiza vimo darbe ir geriausi
cijos vadovybė; o jeigu ir; i4mintingiaugi žmon8s be 
būtų išrinkta, Ui ji netarė-'tinkamy kovoa jrankių
tų pasitikėjimo ir jos dar- pinigų, kaip geriausias dai-i
bas būtų nevaisingas. , jyd- kįrvj0 arba pįūklo 

įsigilinus į lietuvių visuo-1 ncpadaro kr5sio, uip ir jie
■An!eriJ0!einie,"> pasyvui* nenuveiks 

Lietuvos išvadavimui.reikia pripažinti, kad ben 
dram ir vieningam darbui 
kito kelio nebelieka, kaip 
tik srovių susitarimas.

Rimtam ir atsakomingam 
Lietuvos vadavimo darbui 
dirbti, tegu visos lietuvių 
visuomenės srovės ir orga
nizacijos išrenka iš savo

Be abejo už vis svarbiau
sia surasti Lietuvos vadavi
mo darbui tinkamus žmones, 
bet taip pat svarbu juos ap
rūpinti jų veikimui būtino
mis priemonėmis — pini
gais.

Kadangi višos srovės tu-tarpo pačius gabiausius ir 
ISmiatiagiausius___veikėjus, Į ____ fi

V/EALTHY ORIENTAL ONLY TO 
OISCOVER, after. MUCH EXQTEMENT, 
THAT HE VJAS A CH1NE6E /

FRED A. PAVIS, A NEVJSPAPER 
COBRESPONDENT, STAYED AM/AKE 
TWO DAYS AND TW0 NIGHTS.POANK 
30 CUPS OFCOFFEE.SMOKED ISO 
C1GARCTTES TO COVER AN f 
ASSIONMENT FOR HlS PAPER/

’Sl'
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Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

KANČIOS SEKMADIENIO PAGALBA I
. . T merdėjimo valandose yraPrieš keletą menesių Jung . * „ . ..

* i i_x L- šventa musų prievole. Be to,tinių Amerikos Valstybių , . ’T. . ... „ . .. ... aukštas lietuvių prestižasKatalikų Bažnyčios Hierar-1 reikalauja pasirodyti kilnia-chai dideliu susidomėjimu............ ....
, ... . x_ . tt- širdziais patriotaisskaitė ir svarstė Kunigų Vie jv. . 

nybės Centro Valdybos pa
---------------------------- •------------------------------------------• tiektą raštą, kuriame buvo

(Tęsinys.) '.apibudinta Lietuvos praei-
— Dieve, — meldėsi Tania, — meilė mane prikalė tis ir dabartinė jos tragiš- 

prie kryžiaus. Duok man jėgos tą kryžių pakelti! Padėk, koji būklė. J. A. V. Episkopą - 
kad galėčiau jį mylėti ligi grabo lentos, kad ir kas at- to Konferencija 1940 m. lap-

ne žo
džiais, bet darbais. Tėvynės 
bei tautos meilė glūdi Kris
taus meilėje. "Nė vienas ne
gali tikrai ir visiškai gy
venti Kristuje, jei jis nu 
traukia ryšius su savo tė- j

sitiktų, nors ir koks jis būtų! Padėk išgelbėti jo sielą kričio mėn. 13 d. išklausė viske ir savo tė-
ir sužadinti visas tauriąsias jėgas, kurios snaudžia nu- įr lietuvių kunigų prašymo, iVyne ir tauta 8a'

vo tautą, krikščioniškai gal
vojant, reiškia įsijungti į 
Kristaus meilę, tapti josios

smelktos jo viduje! Duok jėgos, kad iškęsčiau niekam Sudarė 
nesipasakodama apie savo skausmą, tik pati viena apie 
jį težinodama! Padaryk, kad neklausinėčiau ir nesvarsty
čiau, kuriems galams tokį likimą užsikroviau sau ant 
galvos! Duok jėgos viską taip iškęsti, kaip Tu esi man 
skyręs!

Taniai po šitos maldos palengvėjo širdis. Ji pradėjo 
jausti, kad likimas yra ne tik skaudus, bet gali būti ir 
džiaugsmingas. Dabar suprato viską: atiduoti visą savo 
gyvenimą vyrui, žmogui, kuris be jos pražūtų, — juk tai 
ir buvo laimė, verta tokios aukos!

Tania lėtai, lėtai atsistojo ir išėjo iš bažnyčios. Grį
žo namo, ir degantis skausmas, kuris buvo pirma ją ap- 
nykęs, virto šviesia viltimi, gyvu tikėjimu, kad viskas, 
kas jos gyvenime ligi šiol įvyko, tą gyvenimą tik įpras* 
mina, padaro pilnutinį; ir, gal, tik dabar kaip reikiant 
suprato, ką reiškia tie žodžiai, kuriuos buvo taip pamė
gusi būdama maži:

“Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. ... Kas mane ti
ki, gyvens amžinai, nors ir mirtų”—

Kai Tania parėjo namo, ją pasitiko vyras, kuris vel
tui mėgino paslėpti savo sumišimą; draugė Mironovą bu
vo dar daugiau sumišusi už jį. Tania atvirai ir aiškiai 
pažvelgė jiems į akis, kuriose išskaitė nusistebėjimą ir 
pagarbą. Kai draugė Mironovą atsisveikino, draugas VIa 
dimirovas priėjo prie Tanios ir, nuleidęs galvą, kaip ma
žas vaikas, padaręs nusikaltimą, springdamas žodžiais, iš- 
švepleno:

— Tania, to, kas atsitiko, neturėjo būti. Tania! Aš 
visą laiką galvojau tik apie tave, aš tik tave vieną my-

Vyskupų Komisiją

liu! KAI

J. E. Arkiv. Edvvard Moo-
dalyviu, savo meile vaizduo- Defoito arkivyskupas,
ti Kristaus meilę ir tuo bū- episkopato administracinės 
du keisti save pagal Kris- tarybos pirmininkas, kurs .
taus asmenį” <'•Tautinis vadovauja ir Europai Šelpti įmones aukoja kiek gali ir

Komitetui.

Kas nenorės dirbti ir au bos vykdomasis komitetas 
kotis, tas neturės teisės ir (kuris atstotų negalinčią kol 
garbę pelnyti. kas susiorganizuoti Lietuvos

Dar porą žodžių dėl dar- vyriausybę), 
bo siaurumo arba platumo. Tarybos reorganizacinį 
Prof. K. Pakštas savo pas- darbą turėtų atlikti veikian- 
tabose dėl mano straipsnio čio ji Lietuvai Gelbėti Tary- 
siūlo susisiaurinti ir išlaidų ba. Jeigu toji Taryba, dėl 
sąmatą gerokai apkarpyti, kurių nors priežasčių to dar- 
nusiskųsdamas Amerikos bo negalėtų atlikti, tai siū- 
lietuvių šykštumu Lietuvos lau pasiimti Tarybos sušau- 
reikalams. Kiek turėjau pro- kimo iniciatyvą Lietuvos Į- 
gos pažinti Amerikos lietu- galiotam Ministeriui Vašing 
vius per keturis mėnesius tone.
lankydamas jų kolonijas, Ponas Ministeris galėtų 
turiu pripažinti, kad jau ne- paprašyti, aiškiai nustatytu 
bėra pagrindo nusiskųsti lie terminu, kiekvienos srovės
tuvių dosnumu tautos reika
lams. Nuotaika iš pagrindų 
pasikeitė gerojon pusėn.

___ asmenį
Auklėjimas”. A Maceina). 
Mūsų patriotizmas įgaus gy
venime aukštesnės prasmės 
ir reikšmės, kada “sumą 
jausmų, kurie žmogų riša 
su tėvyne ir tauta”, išreik- 
šime duosnumu.

tui (Rev. J. Balkūnas, 64-14 
— 56th Rd., Maspeth, N.Y.), 
kiek kokioj lietuvių bažny 
čioj buvo surinkta aukų.

Kun. P. M. Juras

ketina ateityje Lietuvos va
davimo darbą pagal išgalės 
paremti. Dabar eilė visuo-

nurodyti savo atstovus į Ta
rybą. Gal būt nereikėtų vi
sai varžyti srovių ir net or
ganizacijų dėl atstovų skai
čiaus, tegu siunčia į Tary
bą kuo daugiausiai asmenų 
ir sumoka į Tarybos kasą

J. E. vysk. Hugh Boyle
Pittsburgho vyskupas, A- 
merikos vyskupų pašalpos 
komiteto lietuvių skyriaus 
pirmininkas. Rinkliava bus 
kovo 30 d.

(Bishop’s Committee for, 
Eastern Europe) nuo karo 
nukentėjusiems šelpti.

Iki šiol laimingais jaučia- KAS AUKOJA, TAS 
mės Vašingtono laisvoje ša- IR VADUOJA
lyje. Be sunkenybių galime! (Atkelta iš 4 pusi.) 
ištiesti kenčiantiems pagal-
bos ranką. Ar galime įsi- ri Ralim”m" i bendrą Tary-
vaizduoti, kokį džiaugsmą b» n"si'Jsti pa""s Keria“' 

sius žmones, bent mano siū-ir paguodą pavergtiesiems 
suteiks žinia, kad už jūrių 
marių dvasiškija iš sakyk
lų prašo už juos nuoširdžiai 
melstis ir gausiai jiems au
koti!

Surinktos aukos eis per

menės vadams parodyti sa- nuo pasil|sto atstovo šiems 
vo sugebėjimą Lietuvos va- metams po penkis šimtus 
davimo darbą dirbti į kurį j (500) doierių> o kįtiems me- 
juos skatina tėvynės sunki tams tebūna pasirengusios 
padėtis. Jeigu darbas tik mokėti nuo atstovo po 1000 
bus įstatytas į tinkamas vė-;de|erjye
žes ir pagal išgales varomas Nebijokime didesnio at- 
pirmyn, visuomenės parama aįOVų skaičiaus, juo daugiau 
eis didyn. J įuo gerįau> nes Tarybos ka-

Todėl mano nuomone siau sa išaugs ir bus ženklas, 
rintis nėra reikalo ir nuraa- kad visuomenė domisi Lie-

i m f - 4 - įgytus išlaidoms 40,000 dole- tuvos vadavimo darbu... Jau
lymas to kelio neužstoja, I rių į metuS) visiems sutartį. 
tai nėra ko baimintis, kad nai dirbant> lengvai sukel-
laba! tinkam. Lietuvos va- gime Pav katalikų visuo- j daugiau dėmesio skiria, 
davimo darbui žmones pa mena organizuota į daugiau 
liks nuošaliai to darbo. kaip parapijų, pianin-

Mano siūlymas įpareigoja
vyskupijų kurijas. Kunigų visas sroves ne tik prisiimti

gai dirbant be didelių sun
kumų gali sukelti vidutiniš-

tokia žmogaus silpnybė — 
kur įdeda pinigų, tai ten ir

Kaip reiks pinigus kloti, 
nebijokim, per daug atstovų 
nesusirinks. Kvieskime at
stovus į Tarybą uuo visų

NCWC Relief Commit- Vienybė la^ai svarbu žino- garbę turėti atstovus Tary- kai nuo kiekvienos parapi- dįdesnjy organizacijų, išsky 
tee paskyrė Kančios Sekma-1 k^ek ^us surinkta lietu- boję, bet ir pareigą propor- jos į metus po 200 dolerių žinoma, komunistus,

cionaliai turimų atstovų — 20,000 dolerių. Tautinin- kad duotį progos visiems 
skaičiui nešti tos Tarybos j kai ir socialistai su sanda geros vaĮjos lietuviams pat- 

riečiais, kurie turi savo ei- Į rj()tams prisidėti prie Lietu
ose labiau pasiturintį biz-‘ vos vadavimo darbo.

. . ,. .... vių bažnyčiose. Tad praso-dienj kovo 30 dieną rinklia-1 , , , , . ., .... me gerb. klebonų veikia:
Etapino kalėjimo didžiajame kambaryje buvo uzda- .. pranešti K. V. Sekretorija- finansavimo naštą• ,.. . . , y « Karaimų DcLzri yciose sufiuk™ iryta didele tremiamųjų partija; tarp jų buvo nemaža sek-1 . . . , _ . ______________________________________________

x. . , . . x • x -• i -x- • x- • c tais pinigais bus rūpinamasitininkų, kurie rytojaus dieną turėjo būti išsiųsti į So-
lovkų salas. Kartkartėmis pasigirsdavo tylus atsidūsi
mas arba sulaikomas verkšlenimas; šiaip tame niauria
me būste viešpatavo nepaprasta tyla, kokia gobia žmo
nes, turinčius drauge išgyventi nepaprastai sunkią ne
laimę. Ta slogi tyla visus slėgė kaip švinas, tačiau nie
kas nedrįso jos trikdyti. Pagaliau, kažką pradėjo vapa
lioti Puzankovas; tas pats Puzankovas, kuris kadaise
buvo mylimiausiasis Vladimirovo auklėtinis, bet paskiau Visada mūsų širdžiai pa

siliks brangi “didvyrių že-

sušelpti ne tik vokiečių, bet 
ir rusų bolševikų pavergtų 
tautų kenčiančius žmones. 
Baltijos valstybių šelptinų-1 
jų sąraše minima komunis
tų prismaugtoji mūsų mo 
čiutė Lietuva.

pabėgo iš “naujųjų žmonių fabriko” ir prisidėjo prie 
Nastės gaujos. , , ; mė” kuri* Prakaitu ir kraU’!

— Aš girdėjau, — pastebėjo jis, — kad Solovkų sa- su^stė mūsų protėviai.)
loee žiemą diena trunka tik tris valandas, šiaip visą Moralia ryšys jungia mus 

su tautiečiais. Džiaugėmės Vyskupų Pašalpos Komiteto radijo programos 
dalyviai: Prel. Fulton Sheen (vidury), Courtenay 
Savage (kairėje), radijo dramų rašytojas ir prof. 
Martin H. Work. Programa bus perduodama kovo 
29 d. 11:30—12 vai. naktį, E.S.T. laiku.

laiką esti naktis!
Niekas jam neatsakė. Tik tyla, kuri supo šiuos žmo- _ . . .

nes iš visų pusių, pasidarė dar slogesnė. Puzankovas vėl Jos nelaimių, os rei
tarė žodį.

— Aš girdėjau, — pasakojo toliau, — kad susisie
kia su sausuma tik ketuirs mėnesius, o kitą metų laiką 
yra visai nuo pasaulio atskirti!

Visi tylėjo. Kiėk palaukęs, Puzankovas vėl praaėjo 
kalbėti vienodu, verkšlenančiu balsu, kuris nykiai atsi
mušė tamsioje erdvėje, kaip niekad nesibaigianti, beviltė 
mirties litanija.

— Aš girdėjau, kad reikia kirsti medžius ir tada, Į 
kai audros siaučia ir kai pūgos siunta — beveik nuo- ; 
giems, su kurksiančiais pilvais. . . . Tik du kartus per 
dieną duoda valgyti, bet ir to paties tiek maža, jog nie
kas negali išlaikyti.... žmonės arba šoka ir nusiskandi- i 
na, arba, neturėdami kitos išeities, pasikaria....

Taip jis kalbėjo ir kalbėjo, kol galop, siaubo apim
tas, pradėjo rauti nuo galvos plaukus ir visa gerkle 
šaukti:

— Aš turiu dar tik devyniolika metų, aš dar noriu 
gyventi! Noriu gyventi!

— Ak, berneli! —« pasigirdo ramus, skambantis se
nio balsas. — Ir eini kaip tikras boba!

Tas, kuris taip kalbėjo, buvo sektos vadas. Bet Pu
zankovas nesiliovė verkęs, todėl senis vėl pastebėjo:

— Bliauni, kaip veršis, tartum visai nežinotum, kad, 
jeigu kūnas ir žus, užtat bus išgelbėta siela!

— Tau lengva čia postringauti! — atsakė Puzanko
vas. — Tu jau ir taip viena koja stovi grabe! Bet jei 
tuo tarpu kitam prieš akis dar driekiasi visas gyvenimas, 
tai.... _ i.

Lietuvos laimėjimais, liūdi-

kalus ginti, dėl jos aukotis

BETHLEHEM STREIKIMN KAI KOVOJA SU POLIUM A

nierių ir profesionalų ele- Organizuokime Tarybą 
mentą lengvai gali sukelti j^kiu: kas aukoja — tas jr 
kitus 20,000 dolerių. Pasi- vaduoja.
ryžkirae tik 1942 metais tai ' gt Cabaliauskas
įvykdinti. Šiems metams už---------------------------------------
teks, jei pusę kalbamos su
mos galėsime paskirti Lie
tuvos vadavimo reikalams. Į 
Baigdamas tas kelias pasta
bas noriu pasiūlyti konkre-' 
čiai jau šiais metais gegu
žės 15-tą dieną (Lietuvos 
Steigiamojo Seimo, patvirti
nusio Lietuvos Tarybos Ne
priklausomybės paskelbimo , 
aktą ir visos tautos vardu 
praklamavusios Lietuvos 
Nepriklausomybę, 21 metų 
sukakties paminėjimo die 
ną) sušaukti perorganizuo
tos Lietuvai Gelbėti (vaduo
ti) Tarybos iškilmingą po
sėdį, kuriame būtų paskir
tas Tarybos numatytiems 
darbams vykdyti — Tary-

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jfis motutės pinavijos.
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelį mielą norit pavaikyti, 
Šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.
Dobrovolskio dešros tai ne mės

galiai.
Bet aukščiausios rūšies mėsos 

gaminiai.
Jei dar neragavot.
Tai tuojau skubėkit,
Nei vienos minutės nebeatldėklt.

* * *
J IMTUM Dobrovolskis kiekvieną 

valandą Jums pristatys geriasi- 
sias, šviežiausias rūkytas dešras. 
\ alšinkitės vestuvėse, krikštyno
se, Itfinkletiiose Dobrovolskio deš
romis. I žtenka pašaukti telefonu 
CANai 1712 Ir dešros bus jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės 1:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market
2325 S. Oakley Ave.

(Priešais "Draugo” redakcijos)

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

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

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flcmtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

\ fc. 5?^ a,

V > ibuu jaugiau,).

("Draugas'' Aetna teiepnoio,

Prie plieno fabrikų Bethlehem, Pa., streikininkai kovoja su policija. Streikininkų 
nešami antrašai “End Rat Plan” liečia kompanijos uniją vardu "Employes Represen- 

* , Utiou Plau”. Tuo būdu pašiegiama kompanija ir jos unija.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westem Ave. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

-?<• !*»•
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Jungtinės Valstybės Ginkluojasi
(Užbaiga)

Mašinerijos įrankių 
pramonė

BROLIAI PASISAKĖ UŽMUŠĘ SAVO SANDRAUGĄ■
lam3, ir sutarčių buvo pa
sirašyta, kurios siekė $232,- 
188,472. Kur pirmiau 60 

1 tūkstančių darbininkų dir- 
Kaip plieno pramonė lo- bo, dabar dirba 164,920. Ti-

šia svarbiausią ginklavimo- kimasi, kad iki birželio 1941 
si programoj rolę, taip ši darbininkų skaičius sieks 
mechaniškų įrankių pramo- 382 tūst. Nors ši išsiplati
nę antrą. Be šių įranki# nimo programa neatneš vi- 
mūsų mechanizuota civilfea- sai patenkinančių vaisių, bet 
cija negalėtų gyvuoti. 1940 įki 1941 m. įpusės. Iki šiai 
m., ginklavimosi programa dienai ši pramonė pagami- 
pakėlė šios pramonės pre- no $544,440,000 vertės lėk- 
kybą iki $450,000,000. Jei tuvų, inžinų, propelerių ir', 
ginklavimosi programą no- kitokių lėktuvinių dalių. > 
rimą išpildyti šiemet, reika- 1940 metais buvo padirbta 
linga, kad ši pramonė iš-' 5,800 kariniai lėktuvai. j 
duotų $700,000,000 vertės' .
tokių įrankių. Dirbtuvės die-j U °Je
ną naktį darbu ūžia. Kai ku-' Daug kliūčių kyla šioje 
riose dirbtuvėse įvesta du, pramonėje. Pagaminti 50,- 
ir net trys, “šiftai”, kad iš- 000 lėktuvų į metus, kaip j
pildžius šią kvotą. Bet ne 
žiūrint tų pastangų, šių 
“tulžių” stoka toli gražu dar 
neužpildyta. Reikia prisimir 
ti, kad kai kurių šių instru 
mentų padirbimas reikalau
ja daug laiko ir yra tiesiog 
pasakiškos kainos. Gi prie 
to, reikalinga yra išlavinti 
specialistai tų įrankių pa 
dirbimui, ir pačių tų įran
kių panaudojimui. Šie įran 
kiai nedygsta, kaip grybai 
po lietaus; juo labiau, tų 
įrankių vartotojai. Mūsų 
pramonės kol kas įstengi? 
pagaminti $5,000,000 vertė? 
tokių įrankių į metus. Tuc 
tarpu per ateinančius du 
metus jų mums bus reika
linga net už $16,000,000.
Teleskopų, žiūronų ir kitų 
rūšių stiklo išdirbystė

Šiandien, kaip ir praeita 
me Didžiajame Kare, mūsų 
Karo ir Laivyno Departa
mentams trūksta teleskopų, 
periskopų, žiūronų, ir šiaip 
reikalingų matomųjų opti- 
kalinės rūšies stiklų. Mes 
teturime tiktai pustuzinį ar 
kiek daugiau tokių pramo
nių, kurios užsiima tokios 
stiklo rūšies dirbimu. Di
džiausia kliūtis šioje pramo
nėje yra aukštai išlavintų 
specialistų darbininkų sto
ka. Šios rūšies darbo išmok
ti reikalinga pašvęsti nuo 
1-4 metų. Kadangi Jungti
nės Valstybės užsibrėžė tu
rėti du laivynu, Atlantike 
ir Pacifike, tad ir šių daly

prezidentas Rooseveltas pa
tarė, kol kas yra tiesiog ne
įmanoma. Tai reikalautų 
nuo 14,500,000 iki 70,000,000 
kvadratinių pėdų vietos, ir 
tam reikėtų $572,000,000 su
mos. Aišku, kad toks pla
nas buvo atidėtas į šalį. Bu
vo nutarta per ateinančius
dvejus metus, baigiant lie- ~ , .» , . TT.,, . _ ..Departamentas iš kongreso je su Hitleriu. Sausio men. 

... , m \ 1 į 1940 m. išreikalavo $150,- padirbome tiktai 20 tankų.
000,000 laivyno tikslams.

A.
JOSEPH GORZ, Sr.
Mirė kovo 25, 1941 m.
Pūtiko dideliame nullūdlnio: 

7 dukteris - Alma Stanvvlch. 
Mūry Juiikauska::, Vlctoriu lie- 
rcns, Pauline Kondrad. Helen 
Munikus. Putlierlne Ir Kaleliu; 
sūnų Jonų. Jr.. ir daug kiti) 
giminių, draugų Ir palįstamų.

Kūnas pušarvotus namuose: 
2841 Wcst 40th Street, telef. 
I.ufayette 3273.

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
kovo 29 d. Iš iiiiiiii) 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Jiseph 
and St. Aline parepljos bažny
čią, 3Sth Place ir So. Pall- 
rorniu Avė., kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą. I*o pamaldi) bus 
nulydėtas J Itosurreetlon ka
pines.

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

Nuliūdę:
Giminės.

I>ukti*rys, Siin'.io Ir

laidotuvių direktorius J. F 
Eudeikis. tel. YARds 1741.

są, už žmogaus teisę, už 
nuosavybę, už laisvę, už ti
kėjimą, nepriklausomybę.

A. Sandys
furaugas'' aciiici tmepuoio •

Šerifas P. Cardinal iš Muskegon, Mich., apklausinėja 
brolius Benny, *11 m., ir Glenn Brough, 14 m. amž., dėl
užmušimo savo sandraugo Jackie Kelly, 13 m. amž. Bro-, . . , . ,
liai išpažino, kad jie užmušę Jackie, nes tasai, girdi, juos AlJFOFOS UCfllVIdl 
pravardžiavęs.

40,000 lėktuvų; 14,000 an 
glams ir 26,000 mūsų karo 
ir laivyno departamentams.
Šis planas atrodo labai ge
ras, jei jį bus galima įvyk-

Bet kartą įsisiūbavus, tie
Taip pat kongresas užtvir- dalykai plauks kaip atsilei-
tino to paties departamen- dusi upė pavasario metu. Ir
to bilių reikalaujantį $315,- galima tikėtis, kad mes bū-
000,000 “svarbiausių” reik- sime pilnai pasiruošę pasi
menų pristatymui ir pasi- tikti priešą, jei jis drįs ar-

, , . _ . . ». ruošimo darbui. Apdirbimo dyti mūsų šalies ramų gy-no vykdymui. Prisiruošimo , , . „ . . ... ,. \ .. . ; , . darbai žymiai pagreitinti, vemmą.darbas daug laiko sugaiši- , •, -•° ° Pirmiau, kur reikėjo 40na. Jei mes norėsime vie-

dyti. Tačiau, yra daug kliū
čių, kurios pastoja šio pla-

Turime ginkluotis dabar
Kiekvienas sveikai pro-

... . . , taujantis asmuo pripažinsšiai; kur pirmiau reikėjo 30 . , . , . . ,« . kad mes privalome apsigink, , ’................ menesių submannų (povan- , ,. .. ..produkcija dalinai bus ..... , , . . luoti. Mes negalime taip sau. J . deninių laivų) pastatymui, 1
įmanoma. Bet, jei mes no- , , .... ... . . n._ _ . o n _ dabar reikalinga tiktai 24

, „ mėnesiai, žodžiu, statybosba 50 lėktuvų rūsių, yra , , . . . . ._, darbas visose laivadirbystes
tiesiog negalimas dalykas, ... . . . , .° ° J srityse pagreitintas bent tn-
tai įgyvendinti į du arba . _; mis menesiais. Ir jei bus rei-
tris metus. Pati lėktuvų su- . . ., kalas, bus galima tą laiką . ... • » .dėtis reikalauja specialaus . , . . ... salims, kurios kovoja uz tie-, . , , . . , dar daugiau sutrumpinti, jdarbo, įrankių, darbininkų , . ,. , . _ --------------------------------------. . J , Žinoma, laivadirbystes pa-įr dalių. Pav., Wnght doub- . ... ., ? , . zanga priklausys nuo to,le-row Cyclone engine — lėk- , . .. ..J ° kaip greit plieno ir masine-
tuvo inžino rūšis, susidaro .. . . ,rijos pramones galės pnsta- 
iš 5,500 atskirų dalių, ku- . .. ...... . tyti medžiagos,nos reikalauja 45,000 me
chaniškų veiksmų ir 50,000 Pavojus mums negręsia 
peržiūrėjimų.

v. , , , , . nėšių kreiserių pastatymui,nos rūsies lėktuvų (sakyki-l , , ... . . .. , , ' ' i dabar tiktai ima 35 mene-me net ir keletą rūsių) mo
delių padirbti, tokia masi
nė 
įm
rėsime padirbti apie 38 ar-

žiopsoti ir žiūrėti, kaip dik
tatoriai Hitleris, jo čebat- 
laižis Stalinas ir Mussolinis 
nekaltų šalių kraują lieja, 
kaip žmonės skurdan skan
dina. Mes turime pagelbėti

WOIK STUDIO
1945 West 35* Street

Advanced photograpky 
IX)WE6T POKSIBf.E PRK ESJei mes palyginsime pra

monių išdirbimų sąmatą su 
užsibrėžtu ginklavimosi pro-

įr Facitike tad ir siu daiv-1 buv0 nyterta turetl gramu-tikslu, kol kas nega- ■
ir Facitike, tad ir šių da y du iaįVynus laivadirbystė f •_ loboi naait,lH.i ^7777761. nkw
kų reikalingumas padvigu- buy0 ap8unkįntaJllme ko talP labal Paalglrt‘ L‘ll.“.“. .Y .1"

Reikia gi pastebėti, kad ji Vokietija pagamina 300C
gerokai atsigavo. Laivyno lėktuvų į mėn. palyginus su 
________________________ mūsų 900 į mėnesį; ir 500

PHONE I.AFAYETTE 2813

Laivadirbystė

m BUILT

įsidėmėkite!
Ateinantį šeštadienį, Ko

vo 29 d., popiet atvyksta 
kun. Antanas Švedas, M.I.C 
iš Marijonų Seminarijos į 
Šv. Petro parapiją klausyti ( 
išpažinčių. Pasiliks iki Sek
madienio, atlaikys šv. Mi
šias ir pasakys pamokslą. 
Pasinaudokite šia proga at
likti savo Velyykinę.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’

»een in a DRAFT? 
.jargle Lišterine
I.ike wet feet and fatigue, drafts weaken 
body rcsistance so that gorins associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Nature to overome such germs on throut 
surtaees by gargling with Lišterine Anti- 
s.-’ptic at the first symptom of an irritated 
l'iroat or an oncoming cold. This pleasant 
i recaut ion. taken promptly and frequenl ly, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
Lambert I’harmacal Co., St. Lvuit, Mo.

Kilis germs 
associated with colds

bėjo.

Aviacijos pramonė

TYPEVVRITERS

A O D I H G MACHINES

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

Double TestedKC BAKING
Double Action

Ūse only one level tea- 
spoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

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

The Quints have always had the 
Lest of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
yvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regulur and Extra Strength for 
thuse preferring a stronger produet.

Cer/teuer
Thiif^Wn/
or MonryBock^Itčhin?

Forqu.ekrelief from itclung oi eezema. pimples. 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. U9e world-famous. 
cooling. antiseptic, liquid D D. D. Prescription. 
Creaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly siojis intense itch.ng. 35c Uial botile 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PrtESCRIPTION.

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Mes, lietuviai, neleisime 
paminti švenčiausių savo 
teisių. Mūsų broliai nebus 
vergai ir neis baudžiavos. 
Ne šiandie, tai ryt, o keršto 
valanda išmuš.

Thanks to a Doctor's prescription called 
Mendaco, thousands now palllate terrlble re- 
currlng attaeks of choking. gasping cough- 

— ‘ thma by helpln_
80 dopes,

no sraokes, no iniectlons. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid, delightful pal- 
llative action commonly helps nature brlng 
velcome sleep—a "God-send.” A prlnted 
guarantee arapped around each package of 
Mrndaco lnsures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completelv sat- 
lsfled. You have everything to galn and 
nothlng to lose umler this posltive money 
back guarantee so get Mrndaco Irom your 
druggist today for only 60c. *■ r

Jng. vleezing Bronchlal Asthma by helplng 
nature remove thlck excess mucus. No

Z

Nėra jokios gėdos, jei žmo 
gus per . nenumatomas ap
linkybes neturtingas pasi
daro. Svett Marden

•AfiY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riauslM Patarnavimai — Moterla patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HKRMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais. 

Iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. Šaltimleru.

Mes, amerikiečiai, buvo
me įsitikrinę, kad mūsų ša
lis tiesiog galės stebuklus 
nuveikt lėktuvų gamybos 
srityje. Bet šiek tiek apsi
rikome. P. Knudsenas, gruo
džio 13 d., 1940 m., mums 
pranešė, kad lėktuvų kvota 
nebuvo išpildyta. Gruodžio 
mėnesyje buvo padirbta tik
tai 799 lėktuvai. Tuo tarpu, 
Vokietijoje tame pačiame 
mėnesyje buvo padirbta 
2000-3000 lėktuvai. Mūsų a- 
viacijos pramonės 1939 m. 
mums padirbo 2,141 karo 
lėktuvu, ir 236 prekybiniu į 
lėktuvus; viso 2,404 lėktų-1 
vai. Karui įsivyravus, gavę 
užsakymų iš Anglijos ir Pra
ncūzijos, mūsų lėktuvų pra
monė 1940 m. išleido $83,-1 
356,580 ekspansijos tiks-

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

_ į iš šių yra skiriami Angli
jai. Bet reikia prisiminti, 
kad Hitleriui ėmė suvirš 
penki metai karui pasiruoš
ti, ir tai jis dar neišgali per
sikelti per sąsiaurį ir užim-

— SMAll MONTHIV KYMINTS —

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•m >n«itn <«n> Mra.aicunM i

*CTAO TYPEVVRITER 
COMPANY

■OIKT C. .OtMlArr.
W. MAOltOH IT.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENA IR NAKTĮ

Phone DEARBORN P444
ti Angliją. Negalime susi-, ^tnMATtT-I^E^-oiMOkSTiiATioi^ 
lyginti ir tankų išdirbystė-1 —h—«—*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

— Modrrnlšklatisl Irengimal —

— I**tym«in« Omflo RpcctalMf, —

— I’rlrtnsmon Kainos —

— Lietuviška ištaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 8. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

M art y Rticlfla, savininkė

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANE M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SANAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

i
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GELEŽINIS VILKAS CHICAGOJ JUDA

Sokol Hali, balandžio 27 d., DLK Gediminas 
"sapnuos" ir "geležinis vilkas" staugs. 
Pamatysim ir pasaulio triubelmekerius.

Prieš 600 metų Panerių 
kalnuose medžioklėj apsi
nakvojęs Did. Lietuvos Ku
nigaikštis Gediminas sapna
vo keistą sapną: staugė ge
ležinis vilkas. Tas sapnas 
jam padarė tokio įspūdžio, 
kad būtinai norėjo sužinoti 
jo reikšmę. Pakviestas tų 
laikų garsiausias Lietuvos 
žynys Lizdeika sapną išaiš
kino taip: toje vietoje Ge
diminas turi įkurti pilį, Lie
tuvos sostinę. Kaip vilko 
staugimas buvo garsus vi
soj toj apylinkėj, taip mies
tas bus garsus visam pa
sauly. Toks sapno išaiškini
mas Gediminui patiko ir to
je vietoj buvo įkurta pilis.
Nuo upės vardu Vilnelė, ir 
miestas pavadintas Vilnius.

Šiemet minime Gedimino 
mirties 600 metų sukaktį, 
kurios paminėjimas įvyks 
balandžio 27 d., Sokol Hali, 
prie 23 ir So. Kedzie gat
vių. Scenoj bus atvaizduo
ta Gedimino sapnas Panerių 
kalnuose. Vaidinime daly
vaus rinktiniai scenos mė
gėjai ir L. Vyčių Chicago 
apskrities choras.

Pasaulio trrabeliai

Po rimtos programos da
lies, seks linksmoji dalia, 
kurios scenoj bus parodyta 
šių dienų pasaulio triubel- 
mekeriai, arba trys broliu
kai diktatoriai: Musolinis, 
Hitleris ir Stalinas. “Atva
žiuos” ir Lietuvos žydų ko
munistų delegacija pasvei
kinti Stalino už “naują Pa
lestiną”. Bus atvaizduota ir 
Hitlerio bučiavimasis su 
Stalinu. Visas vaidinimas 
bus atliekamas dainomis. 
Pav., Musolinio daina:

r ' *
Aš Benito Musolinį,
Mano dainos toks suktinis:
Visi vieną dūdą pučia:
Viva Dučė, viva Dučė!
Žentas Ciano, bernas Gay- 

da,
Jiedu veda dūdos gaidą,

O fašistai tiktai pučia
Viva Dučė, viva Dučė!
Ir t.t.

“Hitleris” dainuos taip:

Mane žino visas svietas,
Kad manasis kumštis kie

tas
Ir silpnesni jei paliečia,
Tuoj į kuprą jį suriečia. 

Esu geras mekleris. 
Mano vardas - Hitleris. 
Ir t.t.

“Stalinas” dainuos taip:

Iš Maskvos ir rojaus mies
to

Aš, lyg kiaulė, čia nekvies
tas

Ateinu jums gastroliuoti 
Savo dainą padainuoti.

Ir t.t.

“Hitlerio” su “Stalinu” 
bučkio daina:

Mudu du broliukai,
Daug sykių ženoti,
Vienas rudas, kits raudo

nas

Abu nežaboti.
Mūs rojuj taip gera,
Nėra jokios bėdos 
Visi linksmi ir laimingi, 
Arklius, šunis ėda.
Ir t.t.

Lietuvos žydų komunistų 
delegacijos Stalinui pasvei
kinti daina:

Oi tu Stalinėli,
Tu mūsų careli,
Dėkui tau už rojų
Lietuvos žemelėj.

Mes esam to rojaus
Bosais - komisarais,I
O mūs vergai — gojai —
Litvis — proletarai.
Ir tt.

Šis vaidinimas — $aitja- 
nybė Amerikos lietuvių sce
noj. Juoko bus iki ašarų. 

Kas komiteto veikiama

DLK Gedimino 600 met. 
mirties sukakčiai minėti ko

mitetas, pasiskirstęs parei

gomis, jau veikia, ruošias

SUMIŠIMAI DEL STREIKO PLIENO DIRBTUVĖSE

t 'Įsraeuras" Acure telephoto)

Darbininkų sumišimai prie Bethlehem Steel Co. fabrikų, Bethlehem, Pa. Streikinin
kai puola automobilį su streiklaužiais. Kita streikininkų grupė susispietusi prie kito 
automobilio. Vienam atsitikime policija panaudojo ašarines bombas, kai kitaip nebuvo 
galima riaušių nuslopinti. »

prie to didelio vakaro: kvie
timų komisija su specialiais 
laiškais lanko draugijų su
sirinkimus, programinės kny 
gos kom. pirmininkas A. 
Skirius lanko biznierius ir 
profesionalus rinkdamas 
sveikinimus. Knygos viršelį

Roselando
Žinutės

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 4-tasis skyrius 
rengia balandžio 6 d., Visų 
Šventų parapijos salėje me-

puoš art. J. Pilipausko me-, ^ni bankietą su programa, 
niškas piešinys. Knygoj be f Bankieto pradžia 6:0O vai.

ipo pietų, Visų šventų par. 
salėje, rengia šaunią “Bun
co Party.” Dalyviams yra 
paruošta gausių ir puikių 
prizų ir žavi programa.

Rengėjos maloniai kviečia 
visus atsilankyti. Nesigailė
site.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Radi CLASSIFIED
PARDAVIAU! NAMAS

4 llvtiil po 6 kuuibunuts. Geroj vie
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir g.tf- 
vokarių linijos. Ramios $100.00 j mė- 
nesį. Labui pigi kaina Lietuviui bus 
dadatna nuolaida. Kreipkitės pas 
st .trunku ant 2-tro aukšto iŠ užpa
kalio. 10753 South \\ ultu.sli Ave.

1 lšMXI\Y\|ll NIMtS
I AfTnokėtaa, 7 katuli, medinis mini

as, kursto vandenio Šiluma, ažuoli-
: nes grindys. Ručine Ave., priešais 
| Ogden l'ark. iSmuinys ant upurt- 
' mento j vakarus nuo Halsted gat., 
I J pietus nuo 63r<l St. Gali pridėti

leidžiama kasdien — 7 die- 
nas į savaitę — Iš stoties 
WSBC nuo 7:00 iki 7:45 vai. 
ryto. Bus patiekiami laikas, 
muzika, įvairumai, t.t. MBM 
užvardijmas — tai pirmo
sios radės
lietuvių jaunuolių, kurie lei 
džia programą — Matthews,
Brooks ir Molis. X. X.

IO
Šįryt prasideda nauja lietu

viška radio programa 
Prie kasdieninių lietuviš

kų radio programų šeimy
nos, leidžiamų Chicagoje, 
dabar galima pridėti kitą 
narį — MBM RADIO ĮVAI 
RŪMAI. Ši programa bus

PARDAVIMU NAMAS
Penkių kamburių medinis cottage, 
krosnies Mitintu, ąžuolo trim. Ran
dasi 671h ir J ištinę. HAKKELL, 
1213 Mest «3rd Street.

PARDAVIMI 1 NAMAS
1 tį aukštų namas. į kambarių, lo
tas 37 x 125 pp. Arti 88rd Ir Hals- 

„.„„.J-;,, t-:,-,, 1 ted St. Kaina $4.500. Lengvus iš-pavardzių trijų I mokėjimai. HARRELL. 1212 \Vest 
«•'«•<! Street.

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai- 
, nl ilgesnis. — 
Tarėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8X87
Mokame 3l/2% Dividendų 

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

VIRS r ’’ ’

NAMAI, KARMOS EINA 
BRANGYN!

/askiitiul Uargenai — 38 nutilai
visokio didumo, .Marąuette Park 

apylinkėje.

Tulpgi matome naujus nu.aua ir LJ- 
soiue senus. Apsąuiliiavimas veltui.

pastatymo kainos:
2-jų lietų mūrinis namus, po 4
kambarius ...................................... $5,SI5U.
u kambarių mūr. bungalovv. . *4,su0. 
4 kambarių niur. but.gatow. . »3,SaO. 
Taipgi statome ir dtuenus namas.

Castotojam Paskolas ant Lengvų 
Išmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pus:
CHAS. P. SUROMSKIS CO. 

6921 So. VVestern Ave.
X hsl_lL.r Al;

Uitke KEP. 3113; Vak. PRO. 0173

DLK Gedimino ordino ka
valierių sveikinimų, tilps 
Vilniaus įkūrimo legenda ir 
Vilniaus miesto istorija bei 
svarbiosios datos. Progra
mos komisija jau sudarius 
artistų sąstatą ruošia vai
dinimą. Tikietų komisija 
jau šimtus tikietų yra pa- 
skleidus -jpo Chicago -ir- apy
linkę ir neužilgo paskelbs

Pasaulio Kūrėjas skyrė 
kiekvieną. žmogų žiūrėti 

Bankieto komisija suda- aukštyn, ne žemyn, ir liepė

vakare. Įžanga 50 centų.

ryta iš darbščiausių sky
riaus rėmėjų — O. Čepulio- 
nienės, Žilinskienės, F. Ple- 
kavičienės ir Deivikienės.

Daugiausia nuoširdumo ir 
darbo parodė jauna ir su
mani skyriaus pirmininkė 
p. Žilinskienę.

Visas bankieto pelnas ski
sąrašą, kur jų galima įsigy- riamas Šv. Kazimiero sese- 
ti. Tikiėtai po $1.00 (vietos rims. 
rezervuotos), po 75c ir 50cĮ __________
(vietos nerezervuotos). Šv. Onos draugija šį sek-

Po-vaidinimo 8:30 bus šo-'ma<^^eni’ kovo 30 d., 3 va*, 

kiai, kuriems grieš gera or
kestrą. Tikiėtai vien į šo
kius bus dalinami dykai 
prieš vakarą. Kiekvienas at
silankęs (ne anksčiau 8 vai.j 
su tuo tikietų prie kasos 
langelio užsimokės 35c ir 
galės linksmai vakarą pra
leisti.

Žodžiu, DLK Gedimino 
600 Metų Mirties Sukakties 
Minėjimo Komitetas Chica
go ir apylinkės lietuvi j ai 
ruošia tokį vakarą, kokio 
nebuvo ir, gal, nebus. Nepa
mirškite balandžio 27 d.

Koresp.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Jei tara
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VTLEMIS, 
Atstovas

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JACKSON BLVD.
ŠIITE A-1820 

Hom* Office: Kewark, N. J.
REBIDENCIJA: -
4432 So. California Avenue

Tet LAFayette 0771

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaeiję 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 

Sutaupysite 40% kflro; 
Apsauga gyventojų sveikatą^ 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Jpsia»č»av»m<M Dykai!

Mea taip pat parduodame visokiausių stogų ir aieną 
dengimo medžiagų. •

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REWH8BNTATTVI

6343 S. Westem Ave. RepuMic 60*
WirehooM*: 9401 80. Stony InUnd Ave. tat.

Murinę is alkaline—pure and sentle, 
economicai, too. Try Murinę today.

yL°: EYtS
SOOTHES . CLEANSES • REERESHES

Electrolysis Clink
Plaukai Išnaikinami 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

TREATMENTAI
TIKTAI ............ 50c

Valandos 6 v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampu* Ci»wford and Harriaon
Tel. KEDzie 7810

jam kilti, ne smukti.
Svett Marden

wSS» EVES!
IAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

FYF5 OVntW0*KMr'&o they smart 
and bura? Murinę bringa (fuic.k relief. 
Try two drops of Murinę night and 
moming and whenever your Kyes are 
irritated and reddened or feel t •d.

PARDAMNILI AK IšR.AS DAVIMUI 
D L OM KEPYKLA

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo Ližių, su narnu arba atski
rai. Biznis gerai išduotas per 34 me
tus. tusu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. i'ardaviiuo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas uores, iš
mokinsiu duonkepio duruų. Antrašas

t savininko ir bižino vietos: Luiiwik
l OohrotC, 2803 Emerald Ase., Clmago, 
Illinois.

Dienraštis “Draugas” — 
visiems prieinama mokykla. 
Skaitant “Draugą” galima 
daug išmokti, daug sužino
ti.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— KLOS — KABIOS — UE- 

FRlGEftATORS — WASHEKS — 
MAN GELS — STOVĖS.

All Natlonally Advi-rtised Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajpwski 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

866 VVest Slst Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



rr
DRAUGO" RASTINĖJE ATIDARYTAS 
POST OFFICE"

Administratorius įsigijo "Notary Public 
teises. - Dabar 'Draugas'' gali duoti 
pilnesnį patarnavims visuomenei!

Didesniam visuomenės pa- 
sitarnavimui “Draugo” ad
ministracija pasirūpino sau

raštinė išpildė šimtus išei
vių blankų, o per “Income 
Tax” laikotarpį vėl šimtai

“Contract Station” privile- žmonių kreipėsi į “Draugą”
gijas pašto reikalams. Da
bar atsilankusieji į “Drau
go” raštinę galės pirkti ‘Mo- 
ney Orders’, registruoti laiš 
kus ir pirkti apdraudos kvi
tus laiškams ar siuntiniams. 
Įvairūs pašto ženklai dabar 
parduodami “Draugo” rašti
nėje ir visos reikalingos in
formacijos siuntiniams siųs
ti taip pat visiems teikia
mos. Bus didelis palengvi
nimas visiems, kurie nesu
sikalba angliškai, ar turi 
kitų sunkumų tuo atžvilgiu. 
Visi galės kreiptis į “Drau
gą”.

Per praeitus išeivių regis
travimo mėnesius “Draugo”

blankų išpildymui. “Drau
gas” stengias kuo geriau
siai patarnauti savo skaity
tojams įvairiuose reikaluo
se.

Be to, “Draugo” adminis
tratorius, kun. Petras P. Ci
nikas, MIC., įsigijo “Notary 
Public” teises ir tokiu būdu 
jis savo parašu galės pasi
tarnauti skaitytojams svar
bių dokumentų sutvarkyme.

Visais savo reikalais kreip 
kitės į “Draugą”.

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

ATEINANTĮ PIRMADIENĮ BEIS 
"DRAUGO" JUBILIEJINIS NUMERIS

Jis bus naujesnis, gyvesnis ir gražesnis. - 
Siųskite savo prietelių adresus; mes jiems 
pasiusime speciali numerį dykai.

Pirmadienį, kovo 31 d. iš- komentarus apie pasaulio į- 
eina specialus “Draugo” ju- vykius iš lietuviško atžvil- 
biliejinis numeris. Tinkames gio, necenzūruotas žinias iš 
nis ir iškilmingesnis atšven- pavergtos tėvynės, kasdieni- 
timas “Draugo” jubiliejaus nį aprašymą įvykių iš visų
bus paliktas vėlesniam lai
kui. Bet kovo 31 d/ “Drau
gas” sužavės savo skaitlin
gus draugus ir skaitytojus 
su savo patobulintu, žavėti
nai gražesniu numeriu. Nau
ji spaustuvės įrengimai, 
naujos raidės, gražesnė, mo- 
deraiškesnė forma jau ir da
bar sužavi skaitytojus.

“Draugas’” dabar yra gra
žiausias lietuviškas laikraš
tis mūsų tarpe.

Bet tai tik tekniSki pato- Oakley Avė., Chieago, III. 
bulinimai. Turinyje “Drau-

B R'I TT O 5C*S
13 METŲ BERNIUKAS RASTAS UŽMUŠTAS

("Druuicaa” Acme telcpuotal

John Kelly, Jr., 13 m. amž., iš Fruitport, Mich., rastas užmuštas ir lavonas pakiš
tas po stagarais už vienos mailės nuo namų. Užmušto berniuko nuliūdę tėvai, Mr. ir 
Mrs. John Kelly. Policija ieško dviejų dingusių bernaičių, kurie su užmuštuoju drau
gavo ir žaidė.

Hlinoise daug dirbtuvių turi 
mažai darbo

Illinoiso darbo direkto- dalis gamina netiesioginius 
rius Martin P. Durkin pra-1 užsakymus, tai yra apturi-

Ketvirtai., kovo 27 <5., 1941

| UŽMOKĖJUSI UŽ VYRO 
PALEIDIMĄ

Emmet Olin, 1509 N. Lock 
wood avė., vasario 28 d. 
areštuotas už neatsargų au
tomobiliu važiavimą. Polici
ja liudijo, kad jis buvo nu
sigėręs. Anądien teisėjas 
Green jį nuteisė 30 parų ka
lėti.

Šį antradienį Olin iš areš
to paleistas jam išbuvus tik 
penkias paras. Paleistojo 
žmona Josephine Olin, 28 m. 
amž., tvirtina, kad už vyro 
paleidimą ji nežinomiems jai 
asmenims išmokėjusi 165 
dolerius.

Mrs. Josephine Olins pa
šaukta prieš “grand jury” 
išaiškinti, kaip ji papirkimu 
išlaisvinusi savo vyrą iš 
miestinio kalėjimo.

APLINK MUS
X DKK (Draugo Kores

pondentų Klūbo) susipažini
mo bankiete sekmadienį, ko
vo 30 d., Rovan Trees vieš
buty (500 W. Englevvood 
St.), bus atstovaujama ir 
Gary, Ind., lietuvių koloni
ja. Bankiete koresponden
tams bus įteikti specialūs 
“Draugo” ir DKK ženklai 
(Pass). Norintieji dalyvau
ti bankiete prašomi rezer
vuoti vietas iki kovo 29 d. 
Šaukite Canal 8010. Vaka
rienė bus lygiai 6 vai. Įėji
mas $1.00 asmeniui.

X Prelatas kun. M. L. 
Krušas, šv. Jurgio parapi
jos klebonas, Verbų sekma
dieniui jau bus grįžęs iš po
ilsio. Rašo: “Ačiū Dievui, 
sveikata bent laikinai page
rėjo. Taigi, grįžtu atgal į 
namus, prie savo žmonių, 
prie savo darbo”.

X Gimimo Panelės Švenč. 
bažnyčioj misijos ir 40 vai. 
atlaidai praeitą antradienį 
baigėsi iškilmingai. Žmonės 
begalo skaitlingai naudojosi 
ypatingomis Dievo malonė
mis.

X Ciceriete Gulbinaltė 
šiomis dienomis rimtai su
sirgo. Ji yra bažnytinio cho
ro narė ir populeri jaunimo 
tarpe. Gydytojai kol kas 
draudžia lankyti ligonę.

X Varg. B. Janušauskas 
40 vai. atlaidų baigimo va
kare buvo pasikvietęs lietu
vius vargonininkus į tai1 ' 
savo chorui. Po visam pasi
kvietęs į savo puošnią rezi
denciją Beverly Hills apy
linkėj aristokratiškai pavai
šino. Janušauskai yra vete
ranai Chieago lietuvių mu
zikos — dainos dirvoje.

X Salemonavičiai, savi
ninkai įmonės Bridgeport 
Knitting Mills, kovo 23 
buvo surengę šaunią “sup- 
rise party” savo sūnui Pra
nui, kuriam tą dieną suėjo 
25 m. amžiaus. Dovanų ga
vo $55.00 vertės Bulrva rs • 
kinį laikrodėlį.

X Dr. J. J. Simonaitis ir 
jo žmona, kurie yra išvykę 
atostogų į šiltus kraštus, re
dakcijai prisiuntė atviruką 
iš Meksikos. Sveikina visus 
pažįstamus. Simonaitienė y- 
ra DKK narė ir parvykuš 
duos paskaitą DKK susirin
kime iš kelionės.

X Brudeikienė, savininkė 
Big Store, prie Archer Avė. 
(biznio distrikte) jau grįžo 
iš ligoninės ir baigia pa
sveikti. Ji yra žymi Moterų 
Sąjungos 20 kp. veikėja.

2 žuvo, 1 sužeistas 
Hammonde

Į Chicagą važiuojąs Penn- 
sylvania geležinkelio trauki
nys Broadvvay Limited Ham 
monde sudaužė nedidį sunk 
vežimį, kuriuo važiavo ketu
ri vyrai.

Du vyrai užmušti, vienas 
lengvai sužeistas, o ketvir- 
tąjam pasisekė laiku įšok
ti iš sunkvežimio.

Visi keturi dirbo Hammon 
do vandens departamente ir 
vyko taisyti sulūžusius vamz 
džius.

žuvo Louis Pietranczyk, 
33 m., ir Sam Ostrovvski, 47 
m. amž. Sužeistas Norbert 
We"iss, 27 m., o iššoko Steve 
Radzinski, 41 m. amž. Weiss 
valdė automobilį.

Kelių sankryžis neapsau
gotas.

BOARDAS VIENAKOJĮ 
PRIPAŽINO TINKAMU

Atsimename, kaip nese
niai vienas drafto boardas 
Chieagoj pasiuntė kareiviau
ti vienaakį vyrą. Dabar tu 
rime kitą įdomesnį įvykį. Ir 
šį kartą figūruoja negras 
vyras.

Drafto boardas No. 82 šį 
antradienį su kitais pripa
žintais tinkamais kareiviau
ti vyrais pasiuntė ir James 
Brown, 25 m. amž. negrą, 
į armijos indukcijos stotį. 
Jo medikaliniam raporte dr. 
Henry Schorr pažymi, kad 
Brown yra kvalifikuotas ge-

neša, kad šios valstybės 
darbo departamentas atliko 
įžengiamuosius stebėjimus 
ir rado, kad daugelyje dirb
tuvių eilės mašinerijų ne
naudojamos dėl darbų trū
kumo.

Departamentas studijavo 
apėmį 2,250 dirbtuvių, ku
riose normaliai dirba nuo 6 
iki 500 darbininkų, kad pa
tirti, kaip daug šios dirbtu
vės galėtų prisidėti prie 
nacionalinio saugumo. Ras
ta, kad iš tų visų dirbtuvių 
apie 1,100 neturi jokių sau- 

i gumo darbams užsakymų.

Atrasta, kad daugiau kaip 
42 nuošimčių tų mažesniųjų 

numerį.' Galite ir per tėle-' dirbtuvių ir firmų, sako p.
foną tą malonę jiems atlik- Durkin< neturi j°ki>J nacio’ 
tii Skambinkite Canal 8010 nalinio saugumo darbų. To- 
arba raSykite laiškus šiuo d51 ir turim« mašinerijų 
adresu: “Draugas”, 2334 S. ž5™u8 skai{ius stovi uždą- 

rytų ir tik dulksta ir rudį j a.
Šios dirbtuvės užsiima ki

tokia gamyba, neturinčia 
nieko bendra su šalies sau
gumu.

Kitų dirbtuvių dalis dirba 
tiesioginius šalies saugumai 

o kita

mus iš kitų dirbtuvių, ku
rios negali suspėti į paskir
tą laiką visko pagaminti.

Floridoj suvažinėjo 
mergaitę; areštuotas

Areštuotas Michael S. 
Roth, 46 m. amž., Advance 
Storage and Van Co. pre
zidentas.

Amerikos lietuvių kolonijų, 
ir ypatingai daug žinučių 
iš Chicagos lietuvių gyve
nimo.

Siųskite savo prietelių ad
resus; mes jiems pasiųsime 
dykai jubiliejinį “Draugo”

Jis kaltinamas, kad ssu- neralinei kar0 tarnybai.
sto 2 d. Floridoje autom^bi-i
liu suvažinėjęs ir užmušęs 9 djkaliniam patikrinimui, pa 
metų mergaitę. Jis tenai
buvo suimtas ir po poros 
parų išlaisvintas. Tenaitinis 
prokuroras neradęs pagrin
do jį traukti tieson.

Dabar jis Chieagoj areš
tuotas su Floridos guberna
toriaus pasirašytu “waran- 
tu.”

Kaip Brown išsivilko me

gas” yra įdomus, gyvas, au

toritetingas ir išsamus mū

sų kasdieninio gyvenimo re

kordas. Jame rasite kuo vė 

liausiąs tarptautines žinias

Meilės ir teisingumo jaus
mai yra kiekvieno atskiro 
žmogaus ir kiekvienos tau
tos laisvės šaltiniai.

St. Čiurlionis užsakytus darbus,

f “THAT Ll I ! LE GAMA E*' lnter-naVlC»rtoo«Co., W.V^-Ry K. ĮJolC
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Plėšikas grąžino 
9 dolerius

Plėšikas užpuolė naminių 
baldų krautuvę, 1617 W. 18 
gat. Kai piktadaris susigro
bė daugiau kaip 250 dol., 
kurie laikyta krautuvėje, sa
vininkė Miss Emily Sadow- 
ski nusiskundė, kad ji lie
kasi be cento.

Plėšikas mandagiais žo
džiais jai išaiškino, kad 
tokia krautuvė visados turi 
būti apdrausta nuo įvairių 
nuostolių, tada nebūtų susi
rūpinimo.

Ir, grąžinęs jai 9 dolerius 
smulkiaisiais, apleido krau
tuvę ir dingo.

stebėta, kad jis turi vieną 
dirbtinę koją.

Patsai Brown pareiškė, 
kad dr. Schorrui ekzaminuo- 
jant jis neišsirengė. Tačiau 
jam užsiminė apie savo dirb
tinę koją. Bet gydytojas, 
matyt, to nenugirdęs ir jį 
pripažino tinkamu. Negras 
stebėjosi, bet tylėjo.

Dr. Schorr sako jis nega
li gerai atsiminti, kaip tas 
galėjo įvykti, nes jis visa
dos vyrus perdėm patikri
nąs. Jis mano, kad tas neg
ras su viena koja gali būti 
substitutas.

Kovo 28 dieną Coliseume, 
Chieagoj bus atidaryta vadi 
narna pramoga “Flying X 
Rodeo.” Covvboyai ir cow- 
girls rodys savo trikus.

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rOftles su mo- 
dernlSkomls užlaido
mis Ir Hol1ywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.
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Nori airportų autoriteto
Illinois legislatūroje iškel

tas sumanymas įkurti val
stybėje airportų autoritetą, 
lygiai tokį, kokį turi New 
Yorkas vardu “New York 
Port Authority.

Legislatūroje pasakojama 
kad šiandienis Chicagos air- 
portas greit bus netinkamas. 
Bus reikalingas dukart di
desnis ir aplinkui jį tik vie
no aukšto namai.

Pasidavė berniuko 
suvažinėtojas

Policijai pasidavė negras 
Harry Gaston. Jis išpažino, 
kad jis automobiliu važiuo
damas užtrenkė ant gatvė- 
karių bėgių į važiuojančio 
gatvėkario priešakį berniu
ką Stephen Sabich, 9 m. 
amž. Nelaimė ivyko Went- 
worth gatvėje, ties 31 gt.

rBAPCUTI^ ..
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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 vaL vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.
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