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Iš visų J. A. Valstybių ka
talikų hierarchijos narių tik 
vienas Jo Eminencija kardi
nolas O’Connell, Bostono ar
kivyskupas, atvirai kovoja 
prieš Amerikos įsikišimą ka 
ran Europoje, ar kur kitur. 
Laikraščio Boston Traveler 
pranešimu, kardinolas pa
reiškia, kad už šalies vy
riausybės kulisų vykdoma 
slapta propaganda Ameriką 
įstumti karan. Vyriausybei 
tas žinoma ir apie tai ji ne- 
pairtformuoja visuomenės, 
kuri griežtai nusistačiusi 
prieš karą. Jo Eminencija 
nurodo, kad dėl to šaly plin
ta vyriausybe nepasitikėji
mas. Štai, Europoje įvyku
sios revoliucijos yra vyriau
sybėmis nepasitikėjimo vai
siai. Amerikos vyriausybė, 
anot kardinolo, tik nuolat 
apie demokratiją kalbėdama 
ignoruoja visuomenę.

U. S. KARIUOMENE
Bepig tarnauti Dėdės Ša

mo kariuomenėje. Vadovybė 
daug rūpinasi ne tik karei
vių fiziniu sveikumu, bet 
taip pat ir jų dvasiniais rei
kalais. Kitose šalyse tie ka
reivių reikalai laikomi an
traeiliais. Bet Amerikoje 
yra kitaip. Čia religinis ka
reivio klausimas yra greta 
jo fizinio stovio. Religija 
yra patrijotizmui pagrindas. 
Žiniomis iš Washingtono, ka

Šis U. S. žygis galįs tapti 

istorinės reikšmės

Laukiama griežtos ašies 
reakcijos prieš Amerikg

BERLYNAS, kovo 31 d. — 
Autorizuotieji vokiečių sluo
gsniai šiandie pareiškia ne
galį pranešti apie Vokietijos 
nusistatymą sąryšyj su Ame 
rikos suėmimu Vokietijos, 
Italijos ir Danijos laivų, šis 
nusistatymas būsiąs pareik
šta vėliaus spaudos praneši
muose.

Aišku šis Amerikos žygis 
esąs vertas rimto susidomė
jimo ir jis galįs įgyti “isto
rinės svarbos”.

Vokietija jokiu būdu nega 
Ii šio “Amerikos veiksmo lai
kyti draugingu veiksmu”, 
pareiškė vienas įtakingas as 
muo.

Dėl Prezidento Roosevelto 
kalbos, kurioje jis įspėjo 
amerikiečius prieš komunis
tus ir nacius, vokiečiai pa
reiškia, jog “mes neginčijam 
esą plutok ratinės demokrati
jos priešai, bet ką Ameri
kos Prezidentas atstovauja 
nėra tikroji demokratija”. 
Jie jau esą įpratę nekreipti 
dėmesio į Prezidento Roose
velto kalbas.

Roma nustebusi

ROMA, kovo 31 d. — Ita
lijos radio šiandie pareiškė

anglų propaganda, bet jei 
tai būtų tiesa, šio veiksmo 
negalima būtų laikyti taikin
gu.

Toliau radio pareiškia, jog 
jei italai jūrininkai būtų no
rėję sabotažuoti laivus, jie 
tam jau senai turėję progų.

Įtakingieji žmonės atsisa
kė ką nors paaiškinti, bet 
duoda suprasti, jog ašies re
akcija bus griežta.

Sabotažas plečiasi

WASHINGTONAS, kovo 31 
d. — Sabotažas ašies laivuo
se, kurie yra Amerikos uos
tuose šiandie išsiplėtė ir vi
durinėj Amerikoj, kur jūri
ninkai padegė Vokietijos ir 
Italijos laivus Costa Ricoj.

Vakar Amerika paėmė ap
saugai septyniasdešimt 
ašies laivų, kai sužinota, jog 
bent 20 italų laivų patys ita
lai jūrininkai sunkiai sužalo
jo.

Valstybės sekretorius 
Hull pareiškė, jog šio Ameri
kos vyriausybės žygio teisė
tumo niekas nekvestionuoja. 
Hull atsisakė pasakyti, ku
riam tikslui paimtieji laivai 
manoma sunaudoti.

Sulaikė laivus
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ro departamentas paskyrė jsitikinim4i jog pranešimai
12 milijonų dolerių koplyčių apie Amerikos žygi suimant 

ašies prekybinius laivus yrastatymui kariuomenės apmo- 
kinimo stovyklose. Tomis 
koplyčiomis naudosis katali
kai, protestantai ir žydai. 
Iki šioliai

liu ir kokiu būdu būtų gali
ma išlaisvinti iš Maskvos ti 

kareivių pamal- ronų vergUVės Estiją, Lietu-
doms yra naudojamos rekre- vą, Latviją ir Suomijos bei
acinės salės, arba išnuoja- • dalis. 0 prez. Roo-
mos kur arčiau stovyklų esą seveltaa ui padaryti
mos atitinkamos privačios kai Hitleris būtų sutriuškin- 
patalpos. šie neparanku- j tas jr pirmoje vietoje Ang-i- 
mai bus panaikinti. [ja išvaduota.

DR. HUTCHINS
Chicago universiteto pre-

BRANGUS
PATARNAVIMAS

zidentas dr. Robert May-! 1940 metais ' per politinę 
nard Hutchins antrąkart šie kampaniją respublikonų pre- 
met išsamiai kalbėjo apie ka zidentinis kandidatas Wen- 
rą, bandydamas nurodyti, dell Wilkie staiga užkimo, 
ką J. A. Valstybės pralaimė- Jam pristatytas gerklės spė
tų įstojusios karan. Sako, cialistas dr. D. H. Bamard 
jos prakištų laisvę ir viską į§ Beverly Hills, Cal. Sis 
pačios virtusios totalitarine žmogus per 52 paras nuo 
valstybe. Būtų daugiau nie- Willkie nepasitraukė, padė
kas, kaip savažudybė. Anot jo jam atgauti reikalingą 
jo, “lease-lend” (1776) bi-Į balsą. Žiniomis iš Washing- 
liaus pravedimas juk nepri- tono, dabar šis specialistas 
pažįsta prezidentui mandato už savo darbą iš respubliko- 
įsikišti karan. Be to, juk nų nacionalinio komiteto 
Amerika negali iškelti svar- reikalauja 13,000 dol. atlygi- 
bios priežasties, dėl ko ji tu- nimo. Sakoma, nežinia kas 
retų kariauti. Gal už kitų bus daroma dėl tokios rie- 
šalių demokratiją? Angli- bios sąskaitos, tuo labiau, 
joj, Kinijoj, Graikijoj, arba kad partijos iždas tuštėjąs.
ir Turkijoj nėra jokių de
mokratijų. Dr. Hutchins sa
ko jis nesupranta, kokiu ke-

Daug kas manė, kad Willkie 
gerklės stovis yra jo perso
nalus reikalas.

Min. Matsuoka 
atvyko Romon

ROMA, kovo 31 d. — Po 
konferencijų Berlyne Šįva
kar Romon atvyko Japonijos 
užsienio reikalų ministeris 
Yosuke Matsuoka pasitari
mams su Italijos premjeru 
Mussolini.

Matsuokos traukinį pasiti
ko fašistų grupės ir okestras 
sugrojo Japonijos ir fašistų 
himnus.

Prie Brennerio Matsuoką 
pasitiko Italijos užsienio mi
nisterijos delegacija ir Japo
nijos ambasadorius Romoje.

Atakavo nacių 
invazijos uostus

LONDONAS, kovo 31 d. — 
šiandie dienos metu Anglijos 
lakūnai aršiai bombardavo 
“invazijos” uostus Prancūzi
jos pajūryje.

Pereitą naktį anglų bomba 
nėšiai pravedė smarkias ata
kas ant Vokietijos karo lai
vų Scharnhorst ir Gneisenau. 
kurie stovi Bresto uoste.
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Račiukais nurodomi J. A. Valstybių uostai, kuriuose

sulaikyti ašies laivai, susekus juose sabotažo vykdymą.

Paskutinioji a. a. kun. Klorio 
šio pasaulio kelionė

Minios žmonių ir gausu dvasiškijos 
J. E. cfckiv. Stritch laidotuvėse

CICERO, ILL., kovo 31 d. 
— Dangus toks rūškanas ir, 
lyg atjausdamas artimųjų 
liūdesį ir skausmą, nes mite 
a. a. Kun. Kloris, kartkartė
mis nubraukia tyrą ašarą, 
kuri krisdama pakimba pas- 
tyrusių klevų šakų.

Šv. Antano bažnyčioje gū
džiai gaudžia vargonai, pas
kutinį kartą atsisveikindami 
šioje žemėje su velioniu, ku
ris taip nesenai kasdien at
našaudavo šioje bažnyčioje 
mišių auką, kuris kasdien 
suklodavo prie Aukščiausio
jo altor|ų maldas už savuo
sius ir savo parapijiečius. 

Iškilmės ir gėla

Bažnyčioje didis susikau
pimas ir iškilmingumas, bet 
ne mažesnė ir gėla jaučia
ma.

Rodos, niekados taip gū
džiai neskambėjo giedamos 
egzekvijos ir susirinkusiųjų 
veiduose niekados nesiihatė 
tiek skausmo ir susikaupi
mo.

Pamaldų metu iškilmingu
mą didino, gausus būrys dva 
siškijos su J. E. Chicagos 
Arkivyskupu Stritch prieša

kyje. J. E. Arkivyskupas pa 
sakė pamokslą, primindamas 
mirtį ir prisikėlimą ir sutei
kė paskutinę absoliuciją.

Taip pat išsamų pamokslą 
pasakė Šv. Kazimiero Aka
demijos kapelionas Kun. B 
Urba.

Ilsėkis ramybėje
•

Šv. Kryžiaus kapinėse dul
kia smulkutėlis lietus, tar
tum mažutėlių ašaros.

Prie kapo artimieji ir pa
žįstami. Prie kapo tyliai nu
skamba “Reąuiescat in pa- 
cem” ir a. a. Kun. Klorio 
karsta palengva pradeda lei
stis paskutinėn šio pasaulio 
poilsio vieton.

Lydimąjį pamokslą pasakė 
Kun. Paškauskas, kuriame 
pažymėjo a. a. Kun. Klorio 
darbą ir sunkų gyvenimo ke 
lią.

“Mums, Chicagos lietu
viams katalikams, perdaug 
skaudu, nes per kelis trum
pus metelius netekom ketu
rių jaunų ir tvirtų klebonų”, 
kalbėjo Kun. Paškauskas, ir 
trijų visai jaunučių vikarų”.

Laidotuvėse dalyvavo mi
nios žmonių.

Vokietijos ministeris 

Jugoslavijai išvyko namo

Griežtas ultimatumas jugoslavams. 
Kariuomenė paruošta

BELGRADAS, kovo 31 d. 
— Santykiai tarp Jugoslavi
jos ir Vokietijos šiandie dar 
pablogėjo ir Vokietijos pa
siuntinybės sekretorius pa-

Nuskandino 7 
laivus

ROMA, kovo 31 d. — Ita
lijos karo vadovybės komu
nikatas praneša, jog Vidur
žemio jūros kovose, kurios 
prasidėjo pereitą penktadie
nį nuskandinta penki Itali
jos karo laivai — trys vi
dutiniai kruzeriai ir du des- 
trojeriai ir nuskandinta vie
nas anglų didelis kruzeris ir 
du kiti anglų laivai sunkiai 
sužaloti.
Anglų pranešimai
LONDONAS, kovo 31 d. —

Admiraliteto pranešimu, an
glų laivynas viduržemio jū
rose nuskandino tris italų 
kruzerius ir du destrojerius.
Esą galima, jog nuskendo ir 
ketvirtasis, sužalotas kruze
ris ir trečias destrojeris.

Manoma, jog kartu su lai
vais žuvo ir apie 1,500 italų 
jūrininkų, nes normaliai žu
vusiuose laivuose būna apie 
2,500 asmenų įgula.
Naciai trukdė gelbėjimą

Šią Italijos laivyno grupę iš Jugoslavijos sako,

reiškė, jog tik “netikėtas ste 
buklas” gali susidariusią si
tuaciją išgelbėti”.

Sekretorius pareiškė, jog 
Vokietijos ministeris von 
Heeren išvyksta Berlynan ir 
jog tuo pačiu laiku netikė
tai iš Vokietijos grįžo Jugo
slavijos ministeris Vokieti
jos dr. Ivo Andrich.
Skubus ultimatumas 

Neoficialieji vokiečių sluo- 
gsniai pareiškia, jog Hitleris 
pasiryžęs laukti tik iki 
durnakčio ir tada bus įteikta 
Jugoslavijai ultimatumas, 
kuriuo bus reikalaujama, 
kad Jugoslavija demobilizuo 
tų savo 1,200,000 kariuome
nę. t

šie sluogsniai pareiškia, 
jog Hitleris tik laukiąs kol 
iš Jugoslavijos išsikraustys 
visi vokiečiai ir tada, jei ju
goslavai atsisakys priimti 
ultimatumą, bus panaudota 
kariuomenė.

Sienos uždarytos
Berlyno radio šiandie pra

nešė, jog Jugoslavija užda
rė visą Vokietijos-Jugoslavi- 
jos pasienį, išskyrus vieną 
perėjimą tarp Maribor ir 
Spielfeld. Vokiečiams pata
riama iš Jugoslavijos vykti 
per Vengriją ir Romuniją.

Paskutinioji Vokietijos ko
respondento pasiųstoji žinia

ketvirtadienį pastebėję An
glijos orlaiviai į rytus nuo 
Sicilijos. Pirmiausia praves
ta bombanešių ataka, kuri 
italus sutrukžiusi pabėgti.

Po kovų anglai išgelbėjo 
beveik tūkstantį skęstančių 
italų jūrininkų. Būtų buvę 
galima daugiau išgelbėti, bet 
galbėjimo darbą sutrukdė 
vokiečių bombanešiai.

Harry Bridges
vėl teisiamas
SAN FRANCISCO, kovo 31 

d. — Imigracijos biuras šian 
die deda pastangas įrodyti, 
jog CIO vadas Harrj 
Bridges buvęs narys ar bent 
turėjęs santykių su komu
nistų partija ir todėl turi 
būti deportuojamas Austra
lijon iš kur jis yra kilęs.

Bridges byla teisme jau ns
pirmą kartą. Tačiau pirma griežtą protestą dėl vakar 
nepavyko įrodyti, jog jis pri pravestų anglų atakų ant 
klausė komunistų partijai. Prancūzijos laivų Vidurže-

Ofc A C mio jūroje.
K O Prancūzijos protestas įtei-

Giedra ir Šilčiau. Šiaurės ktas per Amerikos ambasa- 
vėjai. dą Londone, nes Anglija ir

Saulė teka 5:30 vai., sau- Prancūzija diplomatinių san- 
lė leidžias 6:15 vaL (tykių nepalaiko. *• A «~1> AB

gen. Simovič galvojąs apie 
žygius Albanijoje.

Priešvokiškas sentimentas
Tuo tarpu Berlyno autori

zuotieji sluogsniai pareiškia, 
jog Vokietijos vyriausybė 
parodžiusi “nematytą kan
trybę” Jugoslavijos atžvil
giu.

Daugiausia Berlyne pabrė
žiama kaskart didėjąs Jugo
slavijoje nusistatymas prieš 
vokiečius. DNB pranešimai 
sako, jog Romurijos pasie
nyje serbaai sunaikinę vo
kiečių krautuves ir ūkius, 
kai policija nieko nedariusi.

Vichy protestas
Londonui

VICHY, kovo 31 d. — 
Prancūzijos vyriausybė pra
neša pareiškusi Londonui

ATĖNAI, kovo 31 d. — 
šiandie pranešama, jog An
glijos užsienio reikalų sekre
torius Anthony Eden ir gen. 
Sir John G. Dili sugrįžo ) 
Atėnus pasitarimams, kur 
bns bandoma surasti būdus, 
kad sulaikyti karo išsiplėti

mą Balkanuose.

BUKAREŠTAS, kovo 31 d. 
— Bukarešte šiandie gauta 
pranešimai, jog vokiečių okn 
puotoj! Komunija vakar su
laikė visą Jugoslavijon siun
čiamą aliejų.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
MASKVOS AGENTAI "VEIKIA" 
IR PIETŲ AMERIKOJE
Rašo Dr. Pr. šacikauskas

Po tragingų įvykių Lietu
voje mūsų kolonijoje komu
nizmo pravadyriai susispie
tę Brazilijoj apie “Rytą”, 
Urugvajuje apie “Darbą” ir 
Argentinoje apie “Argenti
nos Lietuvių Balsą” ir “Mo
mentą” pradėjo varyti iste
rišką džiaugsmą ir puldinė
ti niekinimo kvaituliu kata
likus, tautininkus ir šiaip 
patriotinių nusistatymų as
menis. Nepaisant, kad mes 
gyvename krašte, kuris la
bai tolimas Rusijos santvar
kai, laisvose demokratinėse 
šalyse, kuriose gerbiama as
mens neliečiamybė, šeimos, 
organizacijos ir ypač Katali-

Lietuvos Respublikos ■ Lietuviškosios wnl0> Valančiau3 Daukan. nalai kurie da lenkų val.
Prezidentas A. Smetona spaudos parodėlė ** K““*. būči<>- t«- <•*■«> persekiojimo turėjo Gavėnios Metu
.. w. i rėjom taip pat ir mūsų ko- kas vienas numeris turėti
VcISinCĮtOlie ! studentų spaudos sekcijos legijos auklėtojų, lietuviško naują vardą, kad tuo būdu Balandžio 6_ 13 dd Mon-

Respublikos Prezidentas ' P“1“80”;* b“v° 8UruoSta žodžio skeib4« ra4tu3: kun “‘rodytų, jog kas kart lei- treal, Canada - Kun. Vin-

* Antinas Smetona kovo M ‘^kos.osdr. j. Navicko. MIC„ kun. džiama naujas žurnalas. 1 ca9 Andriuška.
- , “n Smetona, kovo Zo spaudos parodėlė Mariana- dr. j. starkaus, prof. A. Į parodėlę atsilankė kole-

d., 6.30 vai. vakare su smo-, polio Kolegijos knygyno pa-; Vaičiulaičio. gijos kunigai, mokytojai,

na atvyko i Vašingtoną. Pre talpose. Per gana trumpą studentai broliai seselės
r zidentą pasitiko Baltimorėje iaiką spaudcsJ sekcijos na-' Atskira dalis buvo skirta - - - - ’

sėjų darbai, kaip antai: Mai- giai ir Vilniuj leidžiami žur- JJ MsrijOOŲ MlSIJOS

norime pasakyti savo nuo
monę.

Komunistų pravadyriai bu 
vo jau įspėti palikti ranjy 
bėję lietuvius stojančius ko
voje už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Geras žo- Lietuvos įgaliotas Ministras 
dis jų neįtikina. Jie jaučiasi Amerikos J. Valstybėms P.

darbininkės ir darbininkai.
A.J.R.C.

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

tarytum Rusijoje ar Tary
bų Lietuvoje, kur galima 
pilt pamazgas ir net krau
jas ant kiekvienos nepatin-

Zadeikis, specialiai ten anks
čiau nuvykęs pasitikti aukš
tųjų svečių. Ten pat, Balti
morėje, ant greitųjų patyrę

karnos galvos. Tad tegul ne-!apie pravažiuojantį Prezi- 
sispiaudys, neaimanuos ir dentą, susirinko būrys vie
nešauks (kaip jau mini A. L?
Balso No. 531 iš vasario 27 sveįkinti. Numatytu laiku, 
d. viena “kultūrinė” draugi- Vašingtono stotyje, laukė 
ja, suprask, tokia kaip Jus- didokas būrys vietos lietu- 
tas Paleckis nepartinis bet vįų
vis gi eina komunistinin sei- j

kų Bažnyčios institucijos, ir man ir yra renkamas į Krem Stotyje matėsi, tarp kitų, 
sąžinės laisvė. Per spaudą ir 'lių...) kai teisinėmis priemo-J sekan^ asmenys: Zadeikie- 
gyvu žodžiu nieko kito ne- nėmis bus paprašyti nekišti su dukrele, Pasiuntiny- 

užsiima, tik lietuvių-patrio- savo rusiškos mordos į svo
tų purvinimu ir komunisti- timą bliūdą, kur ta morda 
nės Lietuvos santvarkos ad-' visiškai nepageidaujama, jei 
vokatavimu! Tarytum, spe- ir ateityje klausys nesveiko 

liai Maskvos pasamdyti proto, o Maskvos direktyvų, 
šuneliai Lietuvos Vadavimo, ir norės atkelti Stalino “sau- 
veiklai ir josios valdybos 1? » tai a.škiai suprantama

tinių lietuvių pasitikti ir.pa-

riams pavyko sumaniai at-1 geniausiems lietuvių kalbos 
likti paruošimo darbus. Kiek raštams. Iš pageltusių pus-
vienam apsilankusiam jinai Patukusių senoviškų, parodyk man savo namų Vincento Pauliečio parapijo-

paliko malonaus įspūdžio. iai z1^ uvo Jauciarpa Y knygynėlį, o aš pasakysiu, je, Springfield, III. —kun. 
Meniškas kambario išdeko- antl gar mga senoves va' kaip švjesus tu esi. J. Kuprevičius.
ravimas, skoningas spalvų , sia- Tos retos senove dvel 
suderinimas, laikraščių bei kiančius knygos nemažai su- 
sumanus knygų paskirsty- domino lankytojus, kaip ly- 

mas užsipelnė lankytojų pa
lankumo.

Bal. 11 d. iki 13 d. Šv.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tek CANai 6122

Pati parodėlė buvo pada
linta į dvi dalis. Viena bu
vo skirta Amerikos-lietuvių 
spaudai, antra Lietuvos ii 
Vilniaus spaudai. Garbin 
giausioje vietoje buvo pa-> 
talpinti dr. Jono Basanavi
čiaus, dr. Vinco Kudirkos ii 
kun. dr. Kazimiero Kmito 
paveikslai. Prie jų atvaizdų 
stovėjo jų darbai, Basana-

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

kad tik tikrieji Lietuvos sū
nūs rūpinsis, kad saugumas, 
kiekt t noje šalyje, tą “sau
lę” atėjęs užgesintų. Argi 
komunistai partiniai ir ko
munistai nepartiniai, jau 
taip apako, kad jie mano, 
jog Urugvajuj, Argentinoj 
.ir Brazilijoj kiekvienas a- 
puokas gali nedraudžiamas 
varyti propagandą Maskvos 
diriguojamas prieš šių kraš
tų demokratiją ir užgniauž-

bės personalas, Latvijos į- 
galiotas Ministras Bilmanis 
su žmona ir Pasiuntinybės 
personalu, buvęs Latvijos į- 
galiotas ministras Lietuvai,
Ekis su žmona ir sūnumi,
Estijos buvęs Užsienių Rei
kalų ministras, Pusta su
žmona ir sūnumi, buvęs sebuvo " ' į gar8ilĮ|
natorius Utah vai. King, Lie

vičiaus “Aušra”, Kudirkos 
“Varpas”, Kmito “Eilės’ .' 

Be šių rašytojų raštų dar

Bes G958 So. Talman Avė.
Kės. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

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

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

6631 S. California Avė.
. Telefonas REPubiic 786^

/

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

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 YARls 4787 
Namą tel. PROspeet 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. 

Nedėliomis pagal sutartį.

tuvių Draugijos Vašingtone 
valdyba bei didžiuma drau
gijos narių su pirmininku 
Supeniu, kun. Giedra, Kize- 
čiūtė ir kitais, Amerikos-Bal 
tijos draugijos vadovybė ir 
eilė kitų, viso apie 60 asme
nų. Stotyje prezidentienei į- 
teikta gėlių:* Žadeikaitės 

Bilmanienės, Pustienės, Lie

pirmųjų Lietuvos šviesos ne-

nariams apskalinti.

Ne viename numeryje ne
praleidžiami; Lietuvos Va
davimo Sąjunga, Tautiškos 
organizacijos bei katalikų 
draugijos. Maskvos bernai, 
vadina save “kritikais” iš 
palėpės ir tariasi esą pašauk 
ti kritikuoti ir sukritikuoti 
kiekvieną Lietuvos vadavi
mui darbą, kiekvieną paren
gimą, randantį viską bloga 
ir verta tik apspiaudyti, ką
padaro lietuviai patriotai, ir nepriklausomybę, kaip tai 
viską labai gerą ir aukštai padarė su Baltijos valstybė- 
kultūringą, ką padaro ‘ kul- rais. Labai klysta! Jeigu ne- 
tūrtregeriai”. “Argentinos . sįiįaus ir ateity, tai pama- 
Lietuvių Balsas” pasijuto tys jabai skubiai savo “pa- 
net pašauktas pasakyti pa- žadėtąjį Stalino rojų”... Kiek 

viena demokratinė valstybė 
turi specialius įstatymus ir 
avansuoja laivokartę uždyką 
tokiems “Stalino - Hitlerio 
saulės” švietėjams. Dabar y- 
ra “Hora” pagalvoti, kuriuo 
keliu jie eina ir nesusipra
tėlius paskui save veda. Te
gul jų aktyvistai bent kartą 
įsideda kieton galvon, kad 
Lietuvos gelbėjimo organi
zacijose nėra koki avinai ir 
nepakęs tų pačių metodų 
čionai, Pietų Amerikoje: Bra 
žili joje, Urugvajuje ir Ar
gentinoje, kuriuos jų “iečių” 
vienminčiai (komunistai — 
bepartiniai ,— nepolitikais 
pasivadinę avinėliai) varto
ja Lietuvoje.

ti Pietų Amerikos laisvę ir tuvi1 draugijos valdybos ii 
kitų. Iš New Yorko iki Va
šingtono Prezidentą lydėjo 
Klinga.

.1mokslą L. V. Sąjungai Urug 
vajuje, kad neįžeidinėtų ru
siškos Lietuvos, kaip tai į- 
vyko vasario 16, 17 ir 18 
^dienomis Montevideo per ra
dijo ir Ateneo minint Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuves. Kuo ne kiekvie
nam numeryje vis skelbiasi 
kad jie “Balsiečiai”, “Mo- 
mentiečiai”, “Darbiečiai” ir 
visi “iečiai” stovi ištikimai 
Stalino imperialistinių lai
mėjimų sargyboje. Taip, jie 
elgiasi jiems ir visiems su
prantamais motyvais. Tai, 
žinoma, jų dalykai. Tačiau 
dėl L. V. Sąjungos ir kitų 
lietuvių patriotų ir demo 
kratiškųjų nusistatymų lie
tuvių niekinimo — tai yra 
mūsų dalykas, ir mes čia; PLATINKITE "DRAUGĄ’

Stotyje m a irsi pora vie
tinės spaudos laikraščių ko
respondentų, su kuriais pre
zidentas pakalbėjo.

Laukiant didžiojo svečio i 

Pasiuntinybė Vašingtone pa
sipuošė Lietuvos tautine vė
liava.

Sekančios dienos Vašing
tono spaudoje tilpo Prezi
dento atvaizdas su atatin
kamais aprašymais. “Wash- 
ington Post” kovo mėn. 24 
d. tarp kita pažymėjo Pre
zidento posakius: “Tikėji
mas yra didelė jėga. Aš esu 
įsitikinęs, kad Lietuva vėl 
bus laisva. Pasipriešinimas 
pačioje Lietuvoje vyksta ir 
tęsis tol, iki mūsų šalis iš
silaisvins”.

Atvykimo dieną, vakare, 
Pasiuntinybėje įvyko užkan
dis šiauresniame ratelyje, 
kuriame matėsi ir kitų Pa-

baltės valstybių bei vietinių 
lietuvių draugijų atstovai.

Antrą dieną po atvykimo 
į Vašingtoną, antradienį, 
kovo mėn. 25 d. 4 vai. p. p. 
Prezidentas suteikė žumalis 
tams interview. Be vietos 
žurnalistų, dalyvąvo svar
biausių Spaudos Agentūrų 
atstovai. Su koresponden
tais Prezidentas praleido 
daugiau pusę valandos atsa 
kinėdamas į juos dominan
čius klausimus. L. Sp. Ž.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam (gy
venimui. Saugokit Ja,, leisdami 
lšekuiniln loti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėiimo mokslas 

gali suteikti.
82 METAI PATYRIMO 

prirlukiinc akinių, kurie pašalina 
visų akių Įtempimų.

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

OFTOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chieago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien ?:(>0 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir Ssešt: 9:00 a. m. Iki 
1:30 p. m.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

•Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

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—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 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 Šo. Halsted Street

D Ą c /OįC — namams statyti, remontuoti ar
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

i - _________________________________

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUI

TAI |DYI/JTE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MŪSŲ PASITipftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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

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

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

NAPP’V By Irv Ttrman
YES’V

A,
VfHOAP 

AMO PATSY 
HAVE 

BECOMC 
EAST 

PRlENDS.

HONISS.PALLY:
1 AIN'T NEYER Į V/EOUGHT 

SEEN TWO KIOS k TO BE Z 
LOOK AAORE V7ABLE TO
ALIKE THAN,

j

HAVE A 
LOT OF

FUN’l

J?

LOOK PATSY? f TM'FRESK 
OVER TH6RE? L KIO.BH? 

TUFFY M£LEAN/WE 'LL 1
IS COMING TTAKE CARE

O' HIM < 
av/rigkt!

, THtS 
VMV?

USSEH PUNK??1 
THOUGHT i tolo YA T'STAY 

„ OUTA ME WAY’’ N0W SCRAM 
B'FORE I BUST YA 

ONE??

i o-o-om: my
HE AP’ ’SOMEBLIDOY 
GIT DE NUMBER 

O'PAT TRUCK’.’
oo-wah?!

ry

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

Ofiso teL CANai 2345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniai, pagal sutarti, 
Rez. Tel.: HEMiock 3150

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telcfofnas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 8! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Res, telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VIRginia 2481

Tel. CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 3634

DR. BASKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariu,.

DR. V, E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

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

(2-tno« lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avc. 

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomis 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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TUBERKOLOZU IR RAKITU SERGA ATVESTI 
IŠ RUSIJOS VAIKAI
Raudonarmiečiu užimti butai pasižymi nešvara.

Iš Vilniaus patirta, kad 
ten atvažiavę raudonarmie
čių šeimų nariai darą labai 
slegiantį įspūdį. Lietuvos 
gyventojai vis daugiau savo 
akimis gauna pamatyti, kaip 
atrodo tie žmonės, kurie at
vyksta iš raudonojo “ro
jaus,” kur, kaip bolševikai 
Lietuvoje skelbia, “socialis
tinė statyba jau toli yra pa
žengusi į priekį.”

Raudonarmiečių žmonų ir 
vaikų apsirengimas yra tie
siog pasibaisėtinas. Dauge
lis yra tiesiog apdriskę. Ba
tai turi medinius puspa
džius. Jų atvežama manta 
yra tokia skurdi, jog tenka 
stebėtis, kaip visa tai apsi
moka vežioti.

Vienas gydytojas, aplan
kęs sergančius raudonar
miečių vaikus, pasakoja, 
kad didžioji jų dalis serga 
tuberkulozu, rachitu ir ki
tomis ligomis, kilusiomis

nuo blogo maitinimo, nepa
kenčiamų butų ir pan. Ten
ka pastebėti, kad raudonar
miečių šeimų butai pasižy
mi ir Vilniuje didele nešva
ra. Iš pirmo žvilgsnio ma
tyti, kad žmonės nepažįsta 
elementarinių kultūringo 
žmogaus gyvenimo reikala
vimų. O jeigu kiek vyresnio 
amžiaus žmonės ir yra anks
čiau patyrę geresnį gyveni
mą, tai per 20 metų išken
tėję raudonąjį košmarą, jau 
prie viso ko yra pripratę.

Vilniuje plačiai pasakoja
ma apie vieną sovietų pul
kininką, dar apijaunį vyrą. 
Jis buvęs apgyvendintas vie 
name nemebliuotame kam
baryje. Šis raudonasis auk
štas karininkas kelias sa
vaites nakvojęs kambaryje 
tiesiog ant grindų, tik pu
siau išsirengęs. Tik vėliau 
jam buvusi surasta lova ir 
patalinė.

STREIKUOJĄ DARBININKAI NENORI GRĮŽTI Į DARBĄ

C'Draugaa" Acme telechoto)

Streikuoją CIO darbininkai ir toliau piketuoja Allis-Chalmers fabrikus Milwaukee 
priemiesty. Iš Washingtono jiems nurodyta grįžti į darbą, nes trukdomi šalies gink
lavimuisi darbai. Bet jie ignoruoja nurodymus iš Washingtono.

KOKIOS KALBOS DABAR EINA PO LIETUVA 
Prisiplakėliai prie maskolių dreba savo kailyje.

Okupuotoje Lietuvoje ap
gyvendinti maskolių kari
ninkai atvirai pasakoja, kad 
kapitalistinės valstybės ren
giančios užpuolimą prieš 
sovietų Rusiją.

Todėl Lietuvos pasienyje, 
o taip pat įvairiose vietose 
krašto gilumoje jie statą 
sutvirtinimus.

Karo psichozas, apie kurį 
jau anksčiau buvome rašę, 
ne tik nėra sumažėjęs, bet, 
atvirkščiai, eina vis didyn. 
Apie karą kalba ne tik mas
kolių okupantai. Ir Lietu
vos žmonės yra perimti, jų 
nuomone, neišvengiamo ka
ro nuotaika. Tas psichozas 
slegia taip pat valdančius 
komunistinius sluoksnius. 
Atviresniuose pasikalbėji
muose lietuviai komunistai 
reiškia baimės dėl savo li
kimo, jei pašonėję kiltų ka
ras. “Rusai tai išsilakstys, 
bet kur mums reikės dė
tis?” — sako tokie žmonės, 
bolševikų okupacijos pirmai
siais medaus mėnesiais pri
siplakę prie maskolių.

Visos panašios kalbos iš
nešiojamos po kraštą, o tai 
neprisideda prie pastovumo 
jausmo sustiprinimo.

Kaune buvo susirinkę 
i laisvosios” Lietuvos koope
racijos atstovai. Pirmas kai 
bėjo organizacinio biuro pir
mininkas J. Pakalka. Po to 
plačiai kalbėjo pirmininko 
pavaduotojas “tovarišč” Po- 
pov ir vad. Lietuvos bolše
vikų partijos centro komite
to narys “tovarišč” Maimin. 
Šis nurodė, kad kooperacijo
je esanti netvarka. Prekių 
pritrūkę Tauragėj, Rasei
niuose ir kitur. Maimin, 
jausdamasis Lietuvos valdo
vu, pareiškė, kad “ateityje 
tokie apsileidimai nebus pa
kenčiami.” Valstybinio ban
ko atstovas “draugas” Ep- 
šteinas nusiskundė, kad kai 
kurie kooperatyvai vis dar 
nesutvarko savo atskaitomy
bės, nepateikia balansų. Ko
operatyvai gauna prekes, o 
sąskaitų nesulaukia. O kol 
sąskaitų nėra, tol kainos ne-

UFE’S BYtt'AYS
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KAUNAS - TIKRA ČIUOŽYKLA
Vieloj tvarkos žiūrėti, šaukiamos konferenci
jos kovai su "Liaudies Priešais.”
Iš sausio gale įvykusios niškumo laipsnio, o dabar

Kaune LKP (b) konferenci
jos (Kauno miesto rajono) 
patiriame gana įdomių da
lykų. Lietuvos bolševikų vy
riausio organo “Tiesos” re
daktorius Zimanas papasa
kojo, kad “visiškai nėra 
tvarkos nacionalizuotuose 
butuose. Kauno gatvės ne-

Maskvos žmogėdroms prirei 
kė ir lietuvius paversti sau 
panašiais. Tačiau mes esa
me giliai įsitikinę, kad jų 
pastangos buvo ligi šiol ir 
bus bergždžios. Jei žmogėd
rai Gladkovui prireikė kon
ferencijoje kviesti “visą 
liaudį įtraukti į kovą su

prižiūrimos ir visas miestas liaudies priešais,” tai reiš- 
paverstas tikra čiuožykla” kia, kad jam gana sunkiai 
(m. pabr.) Kam teko gyven- tas darbas vyksta. Tas mas- 
ti Kaune dar praėjusią žie- kolius jau išgabeno iš Lie-

žinomos ir prekių negalima 
pardavinėti. Telšių koopera
tyvas jau antras mėnuo ne
gaunąs sąskaitų ir negalįs 
gauti prekių pardavinėti. 
Kai kur gaunama prekių, 
nors jų visai neužsakyta, o 
grąžinti negalima. Iš kitų 
pranešimų paaiškėjo, kad ir 
“paštas sušlubuoja.” Buvę 
atsitikimų, kad dėl pašto ap
sileidimo sąskaitos pakeliui 
visai dingusios.

Kaune buvo sušauktas tek 
stilės fabrikų atstovų pasi
tarimas, kuriam pirmininka
vo “tovarišč” Terešin, vieti
nės pramonės komisaro pa
vaduotojas. Per pasitarimą, 
pav., paaiškėjo, kad “Litek
se” vienas medžiagų dažyto
jas iš karto dažė per daug 
medžiagos, “norėdamas per
viršyti normą. Bet tuo pa
čiu jis pakenkė kokybei ” 
Kaip matome, okupuotoje 
Lietuvoje jau žydi ta pati 
sistema, kaip ir sovietų Ru
sijoje: darbininkai stengda
miesi daugiau uždirbti, nes 
iš normalinio atlyginimo 
negali pragyventi, žiūri tik 
dirbinių skaičiaus, bet ne 
kokybės. Toks fušerių dar
bas dabar vadinamas sta- 
chanovizmu ir spartuolišku- 
mu!

Techninis vedėjas Abelis 
Sragravičius nesirūpina iš
džiovinti medį, todėl baldai 
dirbami iš šlapios medžia
gos. “Baldai menkos koky
bės,” baigia laikraštis.

Pašalinus žemės ūkio ko
misarą agronomą M. Mickį, 
io vieton paskirtas kažkoks 
Leonas-Pušinis. Kas jis per 
vienas, kokios tautybės ir 
pan., nieko neskelbiama. Da 
bar tek išaiškinta, kad lig
šiol jis Lietuvoje gyveno 
kaipo Sovietų Rusijos tieki
mo komisariato įgaliotinis. 
Greičiausia, kad tai bus ar
ba maskolis, arba Bolševi- 
kijoje karjerą padarkęs koks 
ištautėjęs lietuvis .

Skirsnemunėje esąs prade 
tas statyti cemento fabri • 
kas. Ten pasiųsta geologinė 
komisija, į kurią įeina: A. 
Parchitka, J. Dementjev, 
Kaufman, fabriko direkto 
rius Vilnas ir kt. Į statybas

Kybartų miesto krautuvi
ninkas Mikas Anuškevičius 
buvo teisiamas už tai, kad, 
kaip sakoma kaltinime, iš 
vieno valstiečio už 4.80 rub
lių vertas pirštines paėmė 
15 rbl. Kybartų teismas jį 
nuteisė vieneriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet prokuratūra paskaitė, 
kad bausmė esanti per švel
ni, todėl padavė protestą.

Vilkaviškio krautuvinin
kas Genochas šapira už pre
kių slėpimą nuteistas 8 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

“Tiesa” aprašinėja, kaip 
veikia baldų fabrikas “Rau
donoji žvaigždė.” Nei fabri
ko komiteto pirmininkas 
“draugas” Glazas, nei ūkio 
vedėjas “draugas” Pikusas 
negalįs rasti reikalingų vi
nių, todėl bėgioja po liku
sias kelias privatines krau
tuves, kur dar šiaip taip su
graiboma kilogramas vinių.

nuvykę technikai Meirovi- 
čius ir Liegarskis.

Tenka pastebėti, kad pa
ruošiamieji darbai cemento 
fabrikui Skirsnemunėje sta
tyti buvo jau gerokai pa 
stumėti priekin dar nepri
klausomos Lietuvos laikais.

Tenka patirti, kad oku
puotoje Lietuvoje imami į 
okupacinę raudonąją armiją 
jaunuoliai tarp 18 ir 20 me
tų amžiaus. Į kurias Bolše- 
viki jos svieto pakampes Lie
tuvos jaunimas bus nugrūs
tas, niekas nežino. Privalo
ma tarnyba sovietuose trun
ka net 4 metus.

Bolševikų partijos orga
nas “Tiesa” deda fotografi
ją 5 apdovanotųjų darbinin
kų, kurie pasižymėję butų 
statyboje ir buvę apdovano
ti pinigais. Apdovanotųjų 
tokios pavardės: Penekaitč. 
Vorobjovas, Usevičius, Cim- 
beraitė ir Murzičius.

Healthier Men and Women of Tomorrow

Negro doctors aid In campaign to find early tuberculosls. Here they 
are examining children In their efforts to find and prevent consumptlon.

mą, tas gerai atsimena, su 
kokiu rūpestingumu buvo 
palaikomas miestas, kaip, 
sniegui gausiai iškritus arba 
atlydžiui prasidėjus, šimtai 
motorinių ir arklinių vežimų 
per kelias valandas apvaly
davo miestą. Nenuostabu, 
kad užplūdus azijatams ir 
sugriovus visą žmonišką 
tvarką Lietuvoje, viską ap
vertus aukštyn kojom ir 
vien tik garsiai ir begėdiškai 
deklamuojant apie “kultū
rą,” ne tik Kauno miestas 
pavirto “tikra čiuožykla” 
bet ir visas nelaimingas 
kraštas, visa mūsų graži 
Tėvynė Lietuva, kiek mate
rialiniu, tiek ir moraliniu 
požiūrais, taps neišpasako- 
mai apteršta ir suniokota.

Tame pačiame suvažiavi
me Maskvos pastatytas vi
daus reikalų komisaro pa
vaduotoju, GPU viršininkas 
Gladkovas, kurio rankose y- 
ra nelaimingų mūsų tautie
čių turtas ir gyvybė, “ypa
tingai pabrėžė, kad reikia 
visą liaudį įtraukti į kovą 
su liaudies priešais”.... Iš 
23 metų žiaurios ir žmonių 
kalboje neapsakomos “ko-I
munizmo” praktikos Rusijo- 

! je ir pavergtuose kraštuo
se mes gerai žinome, ką reiš 
kia šie žodžiai. Jie reiškia: 
į GPU baisų tinklą įvelti ge
ruoju ar piktuoju, papirki
mu ar smurtu kiekvieną 
žmogų taip, kad tėvas iš
duotų savo vaiką, kad vai
kas skųstų tėvus, brolis 
brolį, draugas draugą, pa
žįstamas pažįstamą, darbi
ninkas darbininką, ūkinin
kas ūkininką.... Sovietų 
Rusijos piliečiai jau yra 
privesti prie tokio nežmo-

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT 21EMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 
. Sutaupysite 40% kūro;

Apsaugo gyventojų sveikatą :| 
. Padidina namų vertę;
. Taupo namų šilumą;
. Duoda gerą apsAugą nuo 

gaisrų;
i. Greitai ir lengvai įtaisoma | 

Apskaičiavimas Dykai l

Didžiausia Lietuviu 
Wholesale Liųuor 
Įstaiga Chicagoje

noNm DOCK WOQL 
Covkboaoo 
Fibbous Tsjkatiuo Boasm 
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Miavy DuiimMeMAmKAi*- Concun. tn. Parūpiname P.H.A. Paakollnlmna 
ar lAmokėjlmna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605j
WurshonM: 9401 80. Stony Iaknd At*.. Ul

tuvos kelis tūkstančius ge
riausių žmonių, sąmoningiau 
šių šviesuolių, tos liaudies 
nesiklausęs, tačiau mus džiu 
gina ta aplinkybė, kad jis, 
ilgiau pagyvenęs Lietuvoje, 
aiškiai pajuto, jog lietuvių 
tauta iš kitokio molio drėb
ta, negu tamsi ir nelaimin
ga, ligi gyvo kaulo sudemo- 
ralizuota rusų liaudis. Ir 
čia Gladkovo šaukimasis pa
dėti jo kruviname darbe. 
Reikia žinoti, kad GPU agen 
tai ir viršininkai nemėgsta 
kreiptis į visuomenę, net į 
bolševikų susirinkimus pa
galbos. Jie Rusijoje darbuo
jasi savarankiškai ir nakti
mis. Tai yra kruviniausią įs 
taiga, kokią tik žino skau
di žmonijos istorija. Ji yra 
išžudžiusi ne tik milijonus 
vyrų, bet vaikelių ir mote
rų. n

Į Kauno universitetą pa
skirtas dar vienas obrusite- 
lius. Būtent, technologijos 
fakulteto marksizmo-leniniz
mo katedros vedėju paskir
tas “tovarišč” Kusanov.

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

**»*-
Double Action

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

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 
Ir Lietuviškų Gėrimų 

Parduodame 
Tiktai Tavernams 

Vai. nuo 9 iki 5 kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublic 1538—9
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bičiučių katalikų dlciiruAi'lo •'Draugo” ičiiičjunis ir skaity tojams 
siunčiu t \ tikinimu* i.r giliausius linkėjimus!

Jūsų dii'iirašlis ne vien lik patiiriiuuja skaitytojams, Informuodama* 
apie apie puirius katalikams įdomius dalykus, lat nurodo tikėjimo tie
sas, ginu ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepaduugcju jūsų sutalikiško dunruaeio skaitytojų skai
čius!

AMI.IBI GIOVAN.M CICOGNANI, 
l4UMliee;i Arkit yskii|Mts,
Apaštališkas Delegatas

Sveikinimų bangose...
Rašydamas šiuos žodžius, girdžiu beveik nenutrau

kiamą telefono skambėjimą ir matau administracijos 
darbininkų trukdymą. Bet tasai “trukdymas” yra ma
lonus ir dėl jo, manau, administracija nepyks.

Šiandien, mat, “Draugui” sueina dvidešimts penkeri 
metai, kai eina dienraščiu. Skaitytojai pamatę ir per
skaitę jubiliejinį numerį, pastebėję žymių pakeitimų ir 
Sužinoję apie dienraščio vadovybės naujus užsimojimus, 
nuoširdžiai dėl to sveikina ir redakciją ir administra
ciją.

apsaugos sustiprinimas ir pakirstos gynimosi jėgos. Ar 
čia komunistai nepasitarnavo Hitleriui?

Žinoma, kad pasitarnavo.
Tai gerai žinodamas Prez. Rooseveltas ir kitą labai 

ir labai teisingą žodį komunistų adresu pasako:
“Nepaisant ką komunistų lūpos yra pasakiusios, 

jų veikimas aiškiai įrodė, kad jie savo širdyse visiš
kai nieko nepaiso apie tikrąsias laisvo darbininko 
teises”.
Žinoma, kad komunistai nepaiso darbininko teisių, 

nepaiso ir jo gerovės. Komunistų agentų, kurie ir čia, 
Amerikoj, ir kituose kraštuose taip įžūliai perša So
vietų Rusijos “s3\ilės” Stalino tvarką, tepaklausia jų 
darbininkai — kokias teises mūsų broliai darbininkai 
turi Sovietų Rusijoj? Ar jiems yra leidžiama rūpintis 
savo gerove, ar leidžiama, reikalui esant, streikuoti, ar 
jie gali visus savo kasdieninius reikalus tvarkyti, kaip 
jie nori? Ar jie turi teisę prie bet kokios nuosavybės?

Jei Maskvos agentai mėgintų į tai atsakyti teigia
mai, aiškiai žinokit, kad jie meluoja. Darbo žmogus 
Sovietų Rusijoj yra beteisis vergas.

Dieve neduok, kad čia, Amerikoj Stalino “saulė” už
tekėtų. Ir neužtekės —

darbininkai čia demokratinės santvarkos neišsižadės, 
ją gins, iš savo tarpo vydami lauk jos griovėjus ko
munistus.
Šio krašto žmonės nepakęs diktatūros, ar ji bus ko

munistiška, ar naciška, ar fašistiška, ar kitokia, nes 
gerai žino, kad ji, diktatūra, verčia žmogų elgtis taip, 
kaip ji nori; kalbėti kaip ji nori; gyventi taip. kaip ji 
nori; pagaliau, ir mirti taip, kaip diktatūra nori.

Amerikiečiai, įpratę gyventi laisvėje, tos laisvės ne
išsižadės.

(Balandžio-April 1, 1916 m.)
Vokiečiai artinasi prie ge

ležinkelio einančio nuo Ver- 
dūno į Paryžių. Vokiečiai 
urmu užpuolė ant prancū
zų. Mūšis buvo smarkiau
sias. Vokiečiai perlaužė ke
liose vietose prancūzų lini
jas į šiaurę nuo Malancourt.

•
Maskoliai stipriai gula ant 

vokiečių į vakarus nuo Na- 
roč ežero. Rusai girias pa
stūmėję vokiečius atgal. Vo
kiečiai gi sakos atmušė vi
sus septynis rusų užpuoli
mus.

Dėkojant skaitytojams už tuos nuoširdžius sveikini
mus jubiliejaus proga ir dėl daromos pažangos, dar kar
tą galime pabrėžti, kad,

turėdami gausingo bičiulių būrio ir daugybės ben
dradarbių paramą, mes čia dar nesustosime, bet, su
traukę prie dienraščio visas mūsų geriausias rašyto
jų jėgas, stengsimės “Draugą” kelti vis * didesnes 
aukštumas.

Dėl ko toks užsimojimas ir aiškinti, berods, nereikia. 
Neužmirškime to fakto, kurį* kiekviena proga pakarto
jame, kad “Draugas” šiandien yra vienintelis grynai 
tautinės ir religinės krypties dienraštis pasaulyje ir 
dėl to, kaipo iš tokio,

tauta daug laukia, daug tikisi.
Ir tų tautos lūkesčių neužvilsime. Padidinę redakcijos 
personalo ir bendradarbių jėgas, patobulinę dienraštį 
teknišku atžvilgiu, dar stipriau negu praeityje galėsi
me paremti didžiuosius šiandieninius visos lietuvių tau
tos šūkius ir užsimojimus. Ir, žinoma, juo labiau stip
rės visuomenės ir medžiaginė ir moralinė dienraščiui 
parama, juo sėkmingiau ir efektingiau atliksime tai, ko 
iš mūsų šie laikai reikalauja.

Ant vulkano...
Santarvininkai visai teisingai džiaugėsi, kad jugosla

vai pasipurtė prieš savo vyriausybę, kuri juos buvo 
“pardavusi” Vokietijos naciams. Jie kariuomenės pa
galba nuvertė tą vyriausybę ir pastatė naują, kuri lau 
žė valstybei pražūtingą sutartį su Vokietija. Dėl to, 
naujoji Jugoslavijos vyriausybė susilaukė griežto Vo
kietijos ultimatumo, į kurį nesulaukė teigiamo atsaky
mo. Jugoslavija būsianti neutrali, tai ir viskas. Bet tok
sai atsakymas visvien yra antausis Hitleriui.

Dėl to šiandien Balkanuose didžiausias sumišimas. 
Bijoma, kad Hitleris visomis savo jėgomis puls Jugo
slaviją ir ją triuškins. Jugoslavija skubiai rengiasi gin
tis. Ją rems Anglija. Rems ir Amerika. Serbai yra šau
nūs kareiviai. Bet ar jiems taip seksis kariauti prieš 
vokiečių nacius, kaip graikams prieš italų fašistus, tai 
yra kitas klausimas. Naciai vis dėlto ne fašistai. Jie 
stipresni, geriau prisirengę ir... gudresni.

Jugoslavija, paneigdama sutartį su Hitleriu, t. y. at
sisakydama įeiti į Berlyno-Romos-Tokio ašies kombina
ciją, metė tai kombinacijai pirštinę ir priartina Balka
nų vulkaną prie išsiveržimo. '

Vokiečių garlaivys Greif, 
išvažiavęs gaudyti ir skan
dinti pirklinių Anglijos ir 
kitų sąjungininkų laivų, kad 
jo nepažintų Anglijos kariš
kieji laivai, jis paslėpė savo 
armotas, iškėlė Norvegijos 
vėliavą. Taip jam pavyko 
atvykti į Ameriką.

•
Argi Suv. Valstijų kariuo

menė Vilią gaudo ten, kur 
jo nėra? Dabartiniu laiku 
jis randasi netoli Suv. Val
stijų rubežiaus draugų sle
piamas. e

Prancūzai praneša, kad 
vokiečiai aeroplanais užpuo
lė Solonikų miestą ir ten pa
darė didelius nuostolius. Ae
roplanų buvo septyni. Jie 
mėtė bombas ant stovinčių 
laivų.

Lenkai leidžia Lietuvoj 
galybę pinigų ir organizuo
ja Lietuvoj Lenkiją, trinda
mi rankas iš džiaugsmo.

Prezidento žodis "istsms"
Praėjusį šeštadienį Prezidentas Rooseveltas ir vėl 

tarė savo autoritetingą žodį aktualiais dienos klausi
mais.

Atsižvelgdamas į paskiausius įvykius kituose pasau
lio kontinentuose, p. Prezidentas sako:

“Dabar man labiau, negu kuomet nors pirmiau, y- 
ra aišku, kad laikai mus šaukia prie drąsos ir dar 
daugiau drąsos, prie veikimo ir dar daugiau veiki
mo”.
Jisai įtikinančiai įrodinėjo, kodėl šiandien yra rei

kalinga turėti daugiau drąsos ir veikti platesniu užsi
mojimu. Anot jo, pasaulis vis Labiau, lyg kokiomis rep
lėmis, diktatūrų sužnybdamas. Kur nepasisuksi — vi
sur netikrumas, neramumai ir iš jų išeiną dideli pavo
jai.

šį kartą Prezidentas F. D. Rooseveltas labai aiškiai 
ir prieš komunizmą atsisuko. Jisai priminė skaudžiąją 
prancūzų tautos tragediją ir pirštu nurodė tikrąjį tos 
baisios tragedijos kaltininką — komunizmą. Preziden
tas kalbėjo:

“Nes matėme, kaip Prancūzijos darbininkai buvo iš
duoti taip vadinamųjų jų Čempijonu, komunistų”. 
Aišku, nepatiks šis tiesos žodis komunistams, bet tas

žodis yra teisingas. Kai prancūzų tautai labiausia bu
vo reikalinga vieningumo, komunistai tą vieningumą 
ardė. Kai Vokietijos naciai visa savo pekliška jėga puo
lė Prancūziją, kai jai reikėjo gintis ir skubiai gynimosi 
priemonių pasigaminti, komunistai kurstė prancūzų 
darbininkus viens prieš kitą, sabotažavo. Tuo būdu bu
vo suparaližiuota krašto gramonėt sustabdytas krašto

Tai bent "judėjimas"
Komunistiški Lietuvos laikraščiai skelbia daug skun

dų, kad miestuose ir kaimuose neinama su “didžiuoju” 
komunistų “judėjimu”. Barami komunistai dėl neveik
lumo. “Amerika” dėl to padaro tokią pastabą:

“Ir kaip nebars! Pats partijos pirmasis sekreto
rius Sniečkus, turėdamas antrojo sekretoriaus, Iciko 
Mcskupo, pritarimą, paskelbė, kad pavergtoje Lietu
voje š. m. pradžioje buvo tik 2,054 komunistai. Nuo 
birželio 15 d. į partiją įstojo tik 864 asmenys. Ar tai 
ne “judėjimas?”

“Maskvai tarnaujanti spauda skelbia, kad nepri
klausomos Lietuvos kalėjimuose vargo tūkstančiai 
komunistų. Kai tie tūkstančiai buvo paleisti, tų val
stybės duobkasių nepriskaityta nė 300. * •

“Komunistai skelbia, kad dabar Lietuvą valdo pati 
liaudis. Nejau tą liaudį sudaro tik 2,054 žmonės?” 
Vadinas, Maskva ir durtuvų pagalba nepajėgia Lie

tuvos žmonių suvaryti į komunistų kuopeles ir padi
dinti savo “judėjimą”.

“The New World” savo apžvalgoje perspausdino 
“Catholic Universc—Bulletin” straipsnelį, kuriame pa
brėžia apie tai, kaip pasaulis pasipiktino, kai Stalino 
brutališkos jėgos užgrobė Lietuvą ir kitas Baltijos val
stybes. Tame laikraštyje išreikšta viltis, kad netrukus 
išauš diena, kurioj nepageidaujami rusų kareiviai bus
išvyti į Rusijos balas, kur jie priklauso.

• »(, •
Federalinis Investigacijų Biuras paskelbė, kad 1940 

m. Jungtinėse Amerikos Valstybėse padaryta 1,517,026 
didesni kriminaliniai nusikaltimai. Pažymėtina, kad iš 
areštuotųjų asmenų didžiausias skaičius buvo 19 metų 
amžiaus. Tai sakyte sako, kaip rimtai reikia susirū
pinti jaunimo auklėjimo reikalais.

r-m * »■ fr r*

PO SVIETĄ
PASIDAIRIUS

Naujos gadynės čėsais ga
lima išgirsti visokių nau
jienų: gerų ir blogų, teisin
gų ir melagingų. Tai pa
prastas mūsų gyvenimo ap
sireiškimas. Visudidžiausias 
triubelis yra ne su žiniomis, 
bet su blogos valios žmonė
mis, kurie platina melagin
gas žinias, ir su tais, ku
rie melus už tikrą teisybę 
priima.

Yra labai daug žmonių, 
kurie teisybės nekenčia la
biau negu žydas kryžiaus 
dėl to, kad jie patys yra 
pirmos klesos melagiai. Im
kim priklodą: iš pavergtos 
Lietuvos, nors nedaug, atei
na gromatų, kuriose žmo
nės mėgina šiek tiek parašy
ti apie savo vargus. Bet at
siranda tokių užkietėjusių 
balšavikų, paklydėlių, kad 
nevierija toms gromatoms. 
Esą, tai smetonininkų iš- 
mislas. Lietuvoje dabar tik 
gyvenk ir norėk gyventi. Ba 
jie esą yra gavę gromatų, 
kuriose žmonės džiaugiasi

Lietuva gi neturi nei žmo
nių nei pinigų.

Patys vokiečiai, kurie bu
vo net prielankūs atidalini- 
mui Lietuvos nuo Lenkijos, 
sako: “Ką jūs vieni pada
rysite, kad pas jus tik ūki
ninkai!” Neišpasakytą klai
dą padarė mūsų visa inteli
gentija, pabėgdama iš Lie
tuvos. Ko buvo bėgti.

balšavikišku “rojumi.” Ir at
siranda daug tokių, kurie 
daugiau linkę vieryti to
kiems pagyrimams, negu tei 
sybei.

Bet ar ateina jiems į gal
vą klausimas, kas tas pa
gyrimų gromatas rašo ? 
Vargšai žmonės, ar tie, ku
rie vargšams vargą gami
na? šiur, tavorščiai, rašo 
tiktai tie, kurie sunkų var
gą vargšams žmonėms ga
mina. Tokių mučytojų vie
nintelis tikslas yra — vi
sokiais būdais girti balša- 
vizmą ir jo pražūtingas sėk
mės.

Reikia nepamiršti dar vie
no dalyko: pagyrimų gro- 
matos nevisos yra atėjusios 
iš Lietuvos. Kitos būna pa
rašytos Brooklyne, arba ki
tame kokiame mieste. Mat, 
tikslas pateisina priemones.

Nereikia pamiršti tavorš
čiai, kad geras ir teisingas 
tavoras nereikalauja girimo. 
Geras tavoras savo gerumu 
garsina save. Bet balševiz- 
mas aiškiai pasirodo, kad 
jis visai švakas tavoras, su
maišytas su bedievybe ir 
žvėrišku žiaurumu, jei rei
kalauja tokio garsinimo. Vi
sokie humbugai visados la
bai garsinami. Tiktai pamis- 
lykite: jau 23 metai, kaip 
balševizmas Maskvoje užgi
mė, bet ir šiandien dar rei
kia jį garsinti, kaip kokį 
naują humbugą. Per visą 
laiką apie jį tiek pri
meluota, tiek visokių pagy
rimų pripasakota, kad net

(Nukelta į 6 pusi.)
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Al. Itachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

SUNŲ KAPINĖSE ČIKAGOJE ARBA - ŽMONĖS, 
KURIE NEMATO, BET VERKIA NUGAISUSIO SUNS. 

Ką pasakojo lietuvis, gyvulių kapinių sargas

Sužinojau, kad netoliese 
gyvena šių kapų sargas ir 
dar lietuvis. Reikia, sakau, 
pažiūrėti, ką jis pasakys. 
Prie nedidelės trobelės ra
dau jį besitrūsiantį su vai-

mirė ant kryžiaus, jei iš- kučiu.
niekina šį šventą ženklą 
statydama šioj vietoj?!

J. A. VALSTYBĖS TUR11,058,000 
VYRU KARIUOMENE

Karinės vyrų konskripci- | Iki šioliai konskripeija 
jos vadovybė Washingtone neturėjo reikalingo spartu-

(Tęsinys.)
Visi kiti tylėjo, užtat jų veidai bylojo iškalbingiau 

už žodžius, kokį stiprų įspūdį jiems padarė senio įspėji
mas. •

Taip betylint praėjo kelios akimirkos, paskum senis 
vėl atsistojo ir, atsikreipęs jau į visus, prabilo:

— Ak, mano vaikai! Mes turime dar daug laiko, ga
lėsime viską išsišnekėti ir išsiaiškinti daug svarbių klau
simų. Mes išsikalbėsime, iš kur atsirado tiek daug blo
go ir kaip jį reikia nugalėti, kodėl dabar tiek daug ne
tikiu, kaip Dievas apreiškia mums savo tiesą ir daug 
kitų dalykų. Bet dabar laikas eiti gulti. Rytoj iškeliausi
me į ištrėmimą su viltimi, kad ten ir mes surasime tą 
pačią tiesą, kurią seniau rado ten gyvenę šventieji. Ti
kėkime, kad Dievas parinko mums šį kelią norėdamas 
mus išgelbėti. Ten ir alkdami, ir kęsdami šaltį, ir kentė
dami kentėjimus ieškosime sielos gyvenimo grožio, klau
sysimės, ką kalba mūsų sąžinė ir byloja mūsų dvasia, 
mylėsime vienas kitą, taip pat ir tuos, kurie mus čia 
išsiuntė, ir tikėsimės, kad su kiekviena ten praleista die
na artėjame prie Dievo ir to gyvenimo, kuriame nebus 
nei ašarų, nei skausmo ir jokio vargo!

Po senio žodžių vėl stojo didelė tyla, bet ji dabar 
jau buvo visai kitokia. Nebegirdėjai bailių dūsavimų ir 
verkšlenimo, priešingai, visi tartum įgavo naujų jėgų, 
naujo pasiryžimo.

— Ak, dėduk, — netikėtai suskambėjo šventoje ty
loje Puzankovo žodžiai. — Tu taip gražiai- papasakojai 
apie Solovkų salas, kad aš, manau, jei dabar mane pa
leistų, pats savo noru ten eičiau!

Per jo skruostus nusirito stambi ašara, o lūpos pa
sipuošė drovia, vaikiška šypsena. Visų veidai pragiedrė
jo, per juos perbėgo linksmas, šiltas šypsnys. Kaip keis
ta: šypsena šitame mirties būste, šituose iškankintų, li
gotų žmonių veiduose! Bet kas gali žinoti — gal ji reiš
kė pirmuosius spindulius, kurie jiems turėjo atnešti nau
ją gyvenimą.

Besiklausinėdamas apie 
Čikagos įdomybes patyriau, 
kad esama šunų kapinių. 
Žmonės pasakojo apie ten
esančius gražius paminklus.•
Reikia, sakau, nors kartą pa

praneša, kad iki šiandien J. 
A. Valstybių kariuomenę su-

mo. Karo departamentas ne
suspėjo pagaminti reikalin-

— Kapines, — pasakojo 
jis lietuviškai, — prieš pen

Apie vidurį kapinių — vi- ketą metų nusipirko iš ki-1 
sa dešimts gražių granito tų savininkų p. Stankowicz, 
paminklų. Tai vienos ir tos rusas. Ir vėl jas parduotų 

čiam pa matyti .Saulėta bu-įpačios meilės pareiš- už kokis 5,000 dolerių. Aš
vo diena, tai sėdę , draugo k,maį nugaišusiems šunims.
automobili ir patraukėme į Norg{iau žinoti, ar ji nors 
Hinsdale. Ištrūkę iš miesto pusę tos meilės rode gy 
gatvių, pravažiavę tėvų ma- yiema žmonėms?!
rijonų farmą, pne vieškelio Netoliese ir akmuo su nu- pastimpa ir žmonės prašo, 
pamatome didžiulę lentą su Bmaįjįnta viršūne, pastaty- pakavoju. That’s all. Atva- 
parašu. _ tas pirmam čia 1926 m. pa- žiuokite jūs kai sušils ko-

— Aplankyki e gyvu ių | iaidotam šuniui — Marco kią šventą dieną. Pamaty-

.... v. Wall. site, kiek čia žmonių. Gėles
ai ę prie e io masiną Bevaikščiodami toliau at- sodina, tvarko. Pakavojimas 

pasukame į tą pusę, ur ma- randame kapą, kur “ilsisi” tai būna toks: įdedam gy-

tai dirbu fabrike. Turiu žmo
ną, du vaiku. Prie šių kapi
nių esu jau koks pora me
tų. Aš tik, kad koks šuo

daro 1,058,000 vyrų. Šiame gų planų. Be to, kai kurios 
skaičiuje yra 265,000 vyrų didžiosios stovyklos nebuvo 
priimtų konskripcijos keliu, pastatytos.
487,000 reguliarinių ir 
268,000 nacionalinės gvardi
jos vyrų.

Kariuomenės skaičius kas

Šiandien jau viskas kitaip. 
Karo departamentas tiek įsi 
dirbo, kad jis per 15 dienų 
gali pašaukti karo tarnybon

kart didinamas konskripci- 1 iki trijų milijonų vyrų. 
jos keliu. Karo departamen- Iki įioliai drafto boardai 
te sakoma, kad iki liepos l,visoj įaly pri3tatydavo p0 
d. dar apie 400,000 vyrų bus w vyrlj kas mėncsį Bet
priimta per konskripci ją. pradėjus balandžio 1 d. kas 

mėnesis bus pristatoma po 
nuo 150,00 vyrų. Ir šis spartus 

į vyrų parinkimas tęsis gal

tosi baltuoja paminklų ak
menys. Kapinės neaptvertos, 
šiaip sau lygus dirvonėlis su 
daugybe cementinių, grani
to ir medžio paminklų. Pra
dedame atydžiau dairytis. 
Beveik visur supilti tokie 
kapai, kaip kūdikių. Priei
name prie vieno — apdėtas 
žaliomis eglių šakomis ir 
vainikas su palmių šakele, 
su rožėmis.

Tokių papuošalų nerasi 
ant vargingo žmogaus ka
po. Čia gi — pakastas šuo.

Bet suprantama dėl ko jo 
savininkai pastatė tą gražų 
paminklėlį, pats užrašas pa
sako:

— Dasky, our baby.
— Dasky — mūsų vaikas...
Tai tau ir motina, savų 

vaikų gal ji ir neturėjo, už 
tat kalės vaiką įsūnijo, o 
kai tas nugaišo, tai ir pa
laidojo kaip savą...

Atleisk jau jai Viešpatie..., 
bet jei būčiau čia ją sutikęs 
prie puošnaus šuns kapo 
būčiau tikriausiai paklausęs.

argi jau nebūtų maloniau 
auginti savo vaiką, kaip 
kalės, o jei ne — ar ne
gražiau globoti kokį var
go našlaitį, kaip šunį.

O vis dėl to nemažai Či
kagoj panašių keistuolių e- 
sama — tą galima patirti 
tik pavaikščiojus po anas 
šunų kapines.

Štai kitoje vietoje didžiu-

pakasta papūga, čia vėl vai
nikais ir raudonomis gėlė
mis papuoštas kapas, padė
tas ir puodukas iš kurio La
kė gyvulys ir parašas:

— Our little giri Beauty.
— Mūsų mažoji mergaitė..
Žiūriu į tą kupstą supilto 

juodžemio ir tarytum iš že
mių girdžiu graudų skundą 
negimusių gyvybių:

— Mes galėjome gyventi, 
džiaugtis saule, mylėti žmo
nes ir būti mylimomis, ga
lėjome atnešti daug džiaugs
mo savoj on trobon, glostyti, 
bučiuoti savo mamyčių vei-

vulį tokiam graban panašiai 
kaip žmonių, paskui dar ce- 
mentinin ar medinin boksan 
ir užkasam.

Paminklas pigiausis kaš
tuoja apie 35 dolerius, o 
vienas yra ir už kokius 
500 dolerių.

Pakavojimas kaštuoja ne
mažiau kaip 50 dolerių, o ki
ti nori gražesnių grabų ir 
paminklų, tai išleidžia šim
tus dolerių. Man už duobės 
iškasimą tenka po du dole
riu. Jau pakasta apie 1,000, 
daugiausiai šunes, du ark

lai, galbūt surankioti 
mėšlyno...

Ir' boisas, ką šįryt mi-|iki viduvasario.
Paskiau gi kol kas neži

nia kas bus daroma. Gal
šioms tarnavo, išbalęs, tik 
oda ir kaulai. Sakė, kad jo
mama jau seniai numirusi...

Gaila, bet anos ponios ge
raširdės, kurios pamilusios 
gyvulių kapus, tikriausia nė
ra mačiusios nei ligonio ne
kūrentoj stuboj, nei našlai
čio išblyškusio veido, mat 
jų akys vis užverktos prie

šunų ir kačių kapų...

K. J. Prunskis

dus, bet moterys, kurios tu 1 liai, yra ir daugybė kačių, 
rėjo mus parkviesti iš ne- net papūgų. Lietuvis tai gal 
buities, labiau mylėjo šunį..., tik vienas čia šunelį yra pa-

kavojęs.

Kartais einu užkasti ir

kongresas nuspręs kariuo
menėn šaukti vyrus, kurie 
šiemet sulaukia 21 m. amž. 
Bus reikalinga jų registra
cija. i

Reikia, kad visi būtų a- 
paštalai; reikia kad pasau
lis neliktų neveiklus.

Šv. Tėvas Pijus XI

Viitiu-ntirščio Ofisą... Atdara-. Sekmadieniai nuo II iki I vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Mes negalėjome ateiti į pa
saulį, savo vietą turėjome 
užleisti kalytei, prie kurios stebiuosi _ šuns toks bai-

Draugas Vladimirovas sėdėjo prie savo rašomojo 
stalo ir išsiblaškęs vartė naujai pasirodžiusią knygą, ku
rioj buvo rašoma apie politikos elementus. Rijo puslapį 
po puslapio, bet žodžiai ir sakiniai, kuriuos perskaitė, pa
sirodė jam toki tušti ir beprasmiai, jog draugas tarėsi 
netikėtai atsidūręs kapuose, kur, štai, dabar žengia tarp 
jų paminklų..............

Nesitverdamas apmaudu, padėjo knygą į šalį, išsi
tiesė kėdėje ir pažvelgė į orą. Juo ilgiau sėdėjo, juo jau 
tė didesnį nuovargį, bet tas nuovargis kažkaip maloniai 
migdė, supo visą kūną. Jam buvo jauku ir nepaprastai 
gera būti šiame kambaryje, kuriame buvo taip šilta, taip 
visur švaru, motiniškas tvarkingumas mažiausiame daik
telyje. Draugas Vladimirovas ištiesė rankas, nusižiova
vo ir pagalvojo: kaip būtų gera, jei dabar ateitų Tania.
Bet Tania triūsėsi virtuvėje, kur taisė vakarienę. Pasta
ruoju laiku kažin kodėl draugas pradėjo jausti, kad tos 
valandos, kurias praleidžia be jos, yra tuščios, be naudos 
valandos. Su degančiomis iš ilgesio akimis pažvelgė į 
duris; taip norėtų tą penkiolika minučių, kurios dar jam
liko ligi susirinkimo, praleisti su ja drauge! Bet ji vis ^s» Platus ’r aukštas mūro 
neatėjo, nors jau viskas turėjo būti sutvarkyta; matyti, paminklas pastatytas pran- 
užtruko prie židinio. Ir jis vėl ėmė skaityti knygą... .

Tik susyk pašoko nusigandęs. Visai šalia, kambary
je, kažkas susijuokė, — taip, taip, aiškių aiškiausiai; tai Puoto akmens kyšo metalinė 
buvo kažkoks keistas juokas, kurio jis dar nebuvo gir- arkliuko galva — ženklas, 
dėjęs. Draugas apsidairė ir pamatė savo mergaitės vei- kad čia to gyvulio kapas, 
dūką, kaip ji, stovėdama nusitvėrusi už lovukės sienelių, Jau Ser°kai į žemes įdubęs, 
spokso į jį savo mažutėmis akutėmis ir visa burnute Pakrašty didžiulis gauruo- 
krykščia. Tas krykštavimas buvo toks lipšnus ir arti- ,tas špižinis ar bronzinis — 
mas širdžiai, jog draugas, pažadintas iš savo svajonių, 8Un^u pažint — žodžiu juo 
pats nejuto, kaip atsikėlė ir priėjo prie lovelės. Mergytė das metalinis šuo su parašu, 
atsidėjusi žiūrėjo į tėvą, palenkusi į šalį galvutę, kaip Jis atidavė gyvybę, kad
smalsus paukštukas, ir draugas Vladimirovas pastebė- žmogaus gyvybė būtų išsau- 
jo, kad burnukėje kyšo du akinamai balti dantukai. Jis gota’ dide6nės meilės nė žmo I 
pasiėmė knygą ir, norėdamas kokiu nors būdu išsigelbė- gus neturd- 
ti iš susidariusios nesmagios padėties, prapjovė dideliu tas tiesa, tai šis pa-
mediniu peiliu porą puslapių. Vėl suskambėjo tas pats minklas dar pateisintų save. 
skambantis jaunas juokas. Dabar jis ncišsilaikė ir pats Apie vidurį kapų baltomis 
atsiliepė į jį krykštavimu, paskum ėmė toliau pjaustyti plytomis apdėtas mažas ka- 
knygą. Mergytė tuo atbalsiu nežinojo kaip besidžiaugti Pas 8U— mediniu kryžiumi 
ir vis juokėsi ir juokėsi, kas k'artas garsiau. Draugas ’r Para6u: 
pradėjo ją su savotišku jausmu stebėti. Ligi tol mer
gaite vis būdavo nepatenkintas, nuolat bambėdavo: čia, 
žiūrėk, ji imdavo bliauti ir jam trukdydavo dirbti, čia 8UnU mylėtoja savojo prin- 
vėl painiodavosi po kojų berėplinėdama po aslą, čia im- co niekados sako nepamir- 
davo pykti, kad Tania vaiku daugiau rūpinasi negu vy- kianti ir stato jam kryžių, 

bet

cūziškam pūdeliui ir kelioms 
katėms... Netoliese iš kam-

kapo tu stovi...

Dar kitur, tarp dviejų gra 
žiu eglaičių granito pamink
las su parašu:

— Belo ved companion of 
MrB. M. E. Reed.

Ir vėl užrašas: "Mūsų nu
mylėtas Vaikutis”. Netolie
se fotografija vyro su šuni
mi ir parašu, kad tai jo drau 
gas: “Mes mylėjome jį ir 
jis mylėjo mus labiau, negu 
galima žodžiais pasakyti”.

Kažin, ar tos šeimos yra 
nors kartą panašius žodžius 
ir panašią meilę žmogui sky- 
rusios?!

Kitame kapų šone — var
tai ir užrašai:

— Neleidžiama vestis šu
nų be šniūro.

— Negalima lankyti ar 
vaikščioti po kapus saulei 
nusileidus. Bijoma mat, kad 
kupstų neišdraskytų ir gė
lių nenukniauktų.

sus kvapas, kaip gali žmo
nės mieste toj pačioj troboj 
su juo gyventi. O gyvena... 
Yra matai žmonių...

Vis Čikagos didieji. Kur 
gi dės pinigus. Vaikų ne
nori auginti, tai šunis. 
Biedno, tai, atrodo, nela
bai žiūri.

O čia, kitos moterys ateina 
beveik kas šventadienis prie 
savo... šuniuko ar katės ka
po. Puošia, verkia. Atva
žiuokite jūs čia gegužės mė
nesio 30 dieną, pamatysite, 
gal taip neišpuošia nė kazi- 
mierinių kapinių, kaip šiuos 
šunų kapus...

Straipsnelį šį berašant bu
vau pakviestas prie vieno 
ligonio, kurs gyvena beis- 
monte, kurs neturi pečiaus, 
kur šią žiemą jau’vienas mi

rė nuo šalčio kur vietoj pa

talinių juodi, juodi skarma

tiktai iš

60 llleiui Kmėtrinim-iii. .Iri 
nebūsite .pilnai iialeiiklnii. tai 
siilt.ažinintr kiekvieną Įmo
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>' t
’ v* S
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Vidnrm. Ofisas;
Kasdien iki 6 vai. 
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O. P. Johnson^ rri'H čiai. 1 dienos patarnavimas.

A. A.A. Dental Laboratories
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1555 Mihvaukee Avcnnc — Tel. ARM. 5550 
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KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10:00 vai. rvte — WHIP — 1520 KIloc.
«

*«
*

. .Mūsų knygyne dar salima ganti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi ................................................ $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutcmosc-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ............................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Zadeikis, I t ,

(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c

ru, tuo būdu jį nuskriausdama.
daugiau.!

— Never forgoten Prince. 
Pasakykime atvirai — št

kodėl ji pamiršo Tą, Kurs
I
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Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paretina 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sunk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella Lr kiti

$1.00

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi........... . ......................................................... ..
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi............................................................ $|
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.........
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ..........................................................
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi........................
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi...............................
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Mculcn ................................................
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m................................................
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.............................................
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6912 South Western Avė. Chicago, Illinois
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Švedai Apie Pabaltijo Pavergimą
Švedų didžiajame laikraš

tyje "Svenska Dagbladet” 
įdėtas straipsnis apie Pabal
tijo pavergimų. Straipsnis 
užvardintas “Šiaurė ir Pa- 
baltijas.”

Jo pradžioje nurodoma 
dabartinė ypatingai sunki 
Švedijos padėtis, nes tas 
kraštas, drauge su Suomija, 
yra apsuptas iš visų pusių 
kariaujančių valstybių ir tik 
vos pačioje šiaurėje turi 
siaurą, lyg adatos ausį išei
tį — Petsamo uostų, pro ku
rį šiaip taip gali susisiekti 
su platesniu pasauliu. 
Susirūpinus dėl šiaurės kai
mynų likimo.

Toliau tame straipsnyje 
sakoma, kad nors Švedija 
pastaruoju laiku yra labai 
susirūpinusi dėl kitų šiau
rės kaimynų likimo ir dėl 
savo ateities, vis tik šve
dams nepraėjo nepastebėtas 
nepaprastai žiaurus Pabalti
jo valstybių žlugimas. Tos 
valstybės nebuvusios įjung
tos į šiaurės kultūrinį ratą, 
bet jos buvusios didelėje 
tos kultūros įtakoje ir jos 
nieko daugiau netroškusios, 
kaip suartėti su Skandinavi
jos valstybėmis. To pasiekti 
nebuvo galima, bet švedų 
santykiai su Pabaltiju, lai
kui bėgant, darėsi vis gyves
ni. Tų kraštų visuomenė bu
vusi labai dėkinga Švedijai 
už jos globą anais švedų 
valstybinės ekspansijos lai
kais. Suomiai jautėsi ypa
tingai artimi giminingiems 
jiems estams, su kuriais tu
rėjo net bendrą, Runebergo 
parašytą, tautos himną.
Kas sukurta per 20 metų, 
sunaikinta per 6 mėn.

Tai, ką tos valstybės su
kūrė per 20 intensingo dar
bo metų, dabar po rusų ko
munistų režimu yra sunai
kinta per 6 mėnesius. Pa
baltijo kraštų žlugimas pra
sidėjo nuo nusileidimų Mask 
vai 1939 metų rudenį, išnuo- 
muojant jai uostus ir aero
dromus ir pasitikint rusų iš
kilmingais pasižadėjimais 
respektuoti tų valstybių su
verenumą ir valstybinę san
tvarką. švedų tarpe irgi bu
vę asmenų, kurie Pabaltijo 
valstybių laikyseną paskaitė

išmintinga ir kurie buvo 
net piršę tokią pat taktiką 
ir suomiams, kai jų užsienių 
reikalų ministeris buvo pa 
kviestas Maskvon derėtis to 
kia pat prasme, švedų defe- 
tistų nusistebėjimui, Suomi
ja atsisakė laisva valia pri
imti svetimą jungą ir nely
gioje kovoje išgelbėjo bent 
laisvę ir gyvybę. Maskva gi 
pereitą vasarą prarijo Pa
baltijį eile planingų provo
kacijų, išdavimų, ultimatu
mais ir smurtu. Stalino vi
zija, kuria baigiasi Petro 
didžiojo filmos 2 dalis, vir- 
o realybe daug greičiau, ne- 
ju publika galėjo įsivaiz- 
luoti .žiūrėdama prieš porą 
netų tą filmą švedų kine- 
natografuose.

Carai ir komunistai.
Svetimųjų užkariavimas 

humanistiškame 17-tame am 
žiuje labai skiriasi nuo oku- 
oacijos dabartiniais “pažan
gos” laikais. Istoriko Herald 
Tjarne supratimu, rusų ca
rai vis tik šiek tiek respek
tavo tarptautines tradicijas 
ir veikiančias tarptautinės 
teisės normas. Kalbamasai 
storikas perspėdavo, kad 
laug didesnis pavojus gre- 
3ia pasauliui iš rusų revo- 
iucinės ekspansijos, kurioje 
bus sumaišyta Tolstojaus 
neapykanta vakarų Europos 
civilizacijai su Dostojevskio 
mistiniu panslavizmu. Kadai 
se Petras Didysis, perėmęs 
Pabaltijo valstybių suvere
numą, nepalietė jų vidujinės 
santvarkos, kai šiandien Gta 
linas rauna ją su šaknimis. 

Į
Oficialių pranešimų apie tai 
iš okupuotų kraštų neturi
me, bet Švediją pasiekia 
įvairiais keliais tikros žinios 
ir šiandien jokių abejojimų 
dėl komunistinio įsigalėjimo 
baisių pasėkų nesą. Visokis 
turtas ten nusavinamas, 
krautuvės ir manta atima
mi, apsišvietę žmonės ir 
šiaip jau miestelėnai siste- 
matingai paverčiami prole
tarais, nors proletarų padė
tis nuo to jokiu būdu nepa
gerėja. Dar rudens metu vi
si civiliai ir karininkai atsa- 
komingose vietose buvo su
imti ir deportuoti su savo 
šeimomis į tolimus rytus, ar

Žuvo kalėjimuose. Ten dabar 
siaučia teroras su masiniais 
suėmimais ir žudymais, pri
taikant GPU išgalvotą “šal
tojo pogromo” būdą. Komu
nistų administracijos apara
tas jau esąs patobulintas ir 
neikiąs pagal iš anksto su
darytus sąrašus. Patekę į 
ląrašus vienas paskui kitą, 
be triuk^no, ramiai suima
mi naktimis, nepranešant 
namiškiams, kur suimtieji 
išgabenami.
Dėl ko naikinami inteligen
tai.

Išnaikinant inteligentiją 
Pabaltijo kraštuose, mano
ma lengviau apsidirbti su 
amorfine, išbadėjusia mase 
nusivylusių darbininkų ir 
ikininkų, terorizuotų iš šni
pų ir išdavikų pusės. Rusų 
kareivių ir civilių “tavorš- 
čių” abiejos lyties tvanas 
smelkiasi į nelaimingąjį Pa
baltijį. Pasėkoje pasidarė 
per didelis gyventojų susi
grūdimas, iššaukęs reikalą 
Įsileisti į butus baisius so
vietų tipus, kurie ardo ra
mybę ir šeimą. Prie to pri
sideda dar tikybos ir bažny
čios persekiojimas. Tuo už
siima bedieviai, kuriems vai 
džia leidžia vartoti smurtą 
prieš kunigus ir parapijonis.

Tokia yra teisybė apie 
švedų kaimynus anapus Bal
tijos jūros. Suomija apie tai 
žinanti ir daranti atitin
kamas išvadas. Straipsnis 
baigiamas taip: “Ir Švedijai 
nesunku pasirinkti tarp lais 
vo žmogaus kovos už tai, 
ką jis kuo aukščiausia įver
tina gyvenime, ir tarp be
ginklio vergo bejėgio verk
smo žemiškame pragare.”

NEWS FACTS GEORGE
BERLIN, GERMANY.

A YOUNG AUSTRAUAN 
SWRLLOWED BLAZING 
COAL, DANCED BARE FOOT 
ON BROKEN GLASS ANO 

i ALU0W60 A SURGEON 70 
SEW BUTTOMS INTO HlS 
FLESH WITHOUT APPEAR- 
ING 70 SUFFER PISCOMFORTy 

i W. VA.
ESCAPED UNINJURED BECAUSE STONEWALL 

JACKSON'S ONCE TRUSTY PlSTOL VVOULDN't FIRE 
RNO HlS SABRE WAS TOO SHORT /

Vasario 16 d. proga Švei
carijoje gyvenanteiji lietu
viai susirinko pamaldoms, 
kurias už Lietuvos valsty
bės bei tautos laisvę atlaikė 
kun. Deksnys. Po pamaldų 
visi lietuviai praleido šią 
dieną drauge. Sugiedojus 
Tautos Himną, buvo pasių
sta telegrama per ministerį 
P. Žadeikį užjūrio lietu
viams, o kita telegrama pa
siųsta Vokietijoj gyvenan
tiems pabėgėliams iš bolše
vikų okupuotosios Lietuvos.

Litten to

PALINDECH'S 
YU60SLAV-AMERICAH 

RADIO BROADCASI
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.1L

STATION WH1P
1480 kilocycles 

(Firet Station on Your Dial) 

Featuring a program of 

Yugoslav Folk Music

D R A t)* A S

Londono lietuviai
Mums rašo:
— šv. Kazimiero lietuvių 

parapijos gyvenimas Lon
done eina šiaip taip: suve- 
dam pragyvenimą be skolų.

— Lietuvių dauguma iš
bėgiojo tolokai nuo Londo
no. Visi jaunesnieji lietuviai 
paimti į kariuomenę. Kai 
kurie iš senesniųjų pasida 
rė komunistai, mat nori pri
sigerinti Lietuvos okupan
tams — maskoliams.

— Dabartinis londoniečių 
dvasios vadas, kun. K. Z- 
kas, buvo pakilęs pasitrauk
ti iš Londono, bet, rodos, ap 
siramino, nes visur tie pats 
pavojai laukia.

— Parapijos pirmininkas, 
Petras Bulaitis, neteko na
mo: orinė torpeda sugriovė. 
Šeši mėnesiai kai nakvoja 
slėptuvėse. Rudenyje slėptu
vėse nakvoti buvo nepaken
čiama. Dabar daug įvesta 
pagerinimų. P. Bulaičio šei
ma išsklaidyta į keturias 
vietas. Jo Petrukas pateko 
bolševikams kartu su Ma
rijampolės Marijonų gimna
zija. Komunistai atėmė vi
sus dokumentus ir jaunuo 
lis mokinys 16 metų negali 
iš Lietuvos išvažiuoti. Prisi
glaudė kaime pas gimines.

— Lietuvių draugijų vei
kimas Londone sustojęs. So- 
cialis Klūbas uždarytas. Bet 
draugijos nelikviduotos. Tik 
veikti negalima. Vadai ir 
žmonės turi saugoti savo 
gyvybę.

— Apie Sheroditch kelios 
gatvės visai išgriautos. Teks 
po karo naujai atstatyti.

— Londoniečiai labai ap 
gailestauja Lietuvos likimą, j 
Prieš karą darytos ekskur- i 
sijos į Lietuvą atgaivino vi- | 
sų dvasią. Gaila, kad Lietu- ■ 
vos atstovybėje Londone bu
vo prisiglaudęs komunistas 
Jakobas. Jis ėjo konsulo pa 
reigas. Kiti visi tarnautojai 
pasirodė ištikimi lietuviai.

— 1940 m. vokiečiai bom 
bomis užmušė tris lietuvius, 
penkių lietuvių namai visiš
kai sunaikinti. Viso mirė 
pereitais metais 13 lietuvių.

Po Svietę Pasidairius
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Į ant žydo stadalos durų ne- 
1 galima būtų visko surašyti. 
Ir pinigėlių taip gi nemažai 

j tam paliecevota. Tačiau pro- 
j taujanti žmonės šalinasi jo, 
‘ kaip barškančiosios gyvatės, 
j Iš tikrųjų, reikia saugotis 
balševizmo, nes jis yra vi
sokių nelaimių, žiaurumo ir 
neapykantos šaltinis. Kaipo 
toksai, jis niekados neatneš 
žmonijai laimės. Kame žiau
rumas, neteisybė ir bedievy
bė, ten negali būti jokios 
laimės. Prašalink iš žmoni
jos krikščioniškąją meilę, 
nieko neliks daugiau, kaip 
žiauriausia barbarizmas.

Morkus.

Prašau Nesijuokti
Vaikas (į gatvių šlavėją): 

— Dėdė, paskolink man sa
vo šluotą.

Gatv. šlavėjas: — Ką veik 
si, vaikeli?

Vaikas: — Noriu pasi
praktikuoti. Juk senatvės 
sulaukus ir man gali prisei- 
ti toks darbas dirbti, o ži
nai, kad kiekvienam darbe 
čia reikia būti patyrusiam.

SOOTHE

Antradieni >-*-

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

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos 0 v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kanipna Crawfoid an<l Harrlaon
Tel. KKDzie 7810

vi.
VINCENTAS 2EMGUL1S

Gyvi iiu 4u34 S. Kockut-ll, tvi 
VI Ilginiu 1K76.

Mirė kovo 29 d.. 1941. 10:00 
vul. ryte, anluukys 34 imlų 
ttuižiuuH.

Gimė CliicuKO, Illinois.
l'uliko dideliame nuliūdme 

motinų Veronikų (po tėvais 
l’unkunskuitė): du brolius St- 
iiitslovų Ir Vludų, iiserj llroms- 
luvų ir jos vyrų Jonų Miller, 
dėdes Muteuftų l'unkuuskų ir 
jo šeimų, Urlund Purk, Illinois, 
Klunislovų, Punkuuskų ir jo 
šeimynų. Itoekford. Illinois: 
tetas Veronikų l’aiikuiiskiinę Ir 
jos šeimų. Marijonų Punkuus- 
klenę ir jos šeimų. Marijonų 
žemgulienę ir jus šeinių: pusse- 
rę vienuolę Kuzimierhtę Seserj 
Uevotų. giminaičius: Jonų Ma- 
zeliuuskų, Petrų Norbutų, 1 >o- 
mlcelę Norbutienę, Antanų Mu- 
zelianskų ir Jų visų šeinius Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pužjstuiiių.

Kūnas pušim otas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 33n7 S. l.i- 
tuaniea Ave.

laipiot ųvės jvyks treėiadlelij. 
baluml. 2, iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus utlydėtus j šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūilę Motina, Broliai, Se
suo, šingei-i-, liūdės, Tetos, Pu
sseserė Ir Giminės.

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Cive Your CHILD 
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets cutchmg cold—their chests and 
thruuts are rubbed with Childrun's 
Mild Musterole — u produet madų to 
promptly relieve the 1HSTRESS of 
children’s culds and resulting cuughs.

The Quints have always hud the 
liest of care, so mother — you muy be 
assured of using just about tbe BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
wurnūng, soothing Musterole helps 
breuk up louul coiigestion. Alsu made 
in Rugular and Extra Strength for 
lliusu prefurring u stronger produet.

Asthma Mueus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor's presrrlptton called
Mendaro, thousands now palliate terrible re- 
eurrine attaeks of. choking. gasping. cough
ing. wneezlng Bronchial Asthma by helping 
nature remove tliick excess mueus. No dopes, 
no smokes, no injections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid, delighttul pal- 
iiative action commonly helps nature brhig 
velcome sleep—a "God-send" A prlnted

Suarantee vrapped around each package ot 
lendaco lnsures an lmmediate refund ot 

the tūli cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to gain and 
nothing to lose under this posltlve money 
back guarantee so get Mendaco irom your 
Irugčist today for omy Ube. ' r

/

Laidotuvių Direktorius J. 
Kadžius, Tel. I'A Nai Iii 74.

P

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

I — .

W0RKE0 EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

CYIS OVEHWORKED7 Do they smart 
and burn J Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tT|d.

Fo" EYtS
j^^MAKIS-NI^rrTT77uT7T™l

TYPEWRITERS
ADOING MACHINES

— SMALl MONTHIY PAYMENTS—
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND RERAIRED
— l«HAL TSADS-4M AUOVAMCl —

aCTAD typevvriter 
M COMPANY

KOkUT c. OOlDklATI. Ma,qu 
11* W. MA0ISON ST.

Phone DEARBORN P444
■ STIMATIS— FREE — DCMONSTR ATION

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

f VOUR 
SOOTHES • CLEANSES • REFRESHES

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS 
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

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

4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Laidotuvės a. a. Jurgionevieną sujaudino ir priver'
Šimkevičiaus (Simms)

Bridgeport. — Jauna lie
tuvių pora, a. a. Jurgis Šim- 
kevičia (Simms) su žmona 
Lottie Zacharevičiūte, turė
ję biznį Santa Barbara, Cal., 
prieš porą savaičių grįžo 
Chicagon atlankyti tėvus, 
gimines, ir čia, netikėtai ga
vęs širdies ataką, mirė jau
nas, vos 40 metų sulaukęs.

“Nežinai dienos nei valan
dos...” Smagios atostogos 
jaunų žmonių baigės laido
tuvėmis, kovo 27 d. Palikta

tė galvoti, kad “bažnytiniai” 
ne vien mūsų praščiokėliai, 
bet turėdami taip šviesius 
ir išlavintos dvasios vadus, 
kaip kun. S. Gaučius, ir in
teligentai gali daug pasimo
kinti ir suprasti Katalikų 
Bažnyčios majestotą ir ga- 
viena jo seserų, Elena, yra 
lią... Tad reikia dėkoti Die
vui už tokius dvasininkus, 
kaip kun. S. Gaučius. Jo pa
mokslai ir aukšta kultūra, 
iššaukia giliausią jam pa
garbą, ne tik kaipo kunigui, 
bet ir kaipo asmeniui...* 
Kapinėse

Zacharevičių.
Laidotuvės

plati ir žymi giminė: a. a.
Jurgis Simkevičia buvo jau- i Po pamaldų gražioj tvar
iausias sūnus pirmaeilių koj ir dideliu susikaupimu 
Bridgeporto gyventojų — nulydėta velionis į šv. Ka- 
vieno jo seserų, Elena, yra zimiero kapines, kur palai- 
ištekėjusi už adv. J. Borde- dotas šalę savo tėvelių, Sim
no. Gi jauna našlė yra dūk- kevičių pirmoj kapinių eilėj, 
tė pionierių chicagiečių ir kur turi savo lotus senieji 
senų Bridgeporto gyventojų lietuviai: Bordenai, Nausė

dai,- šimkevičiai, Kukurai
čiai ir kiti — visi kurie pir
mutiniai suprato svarbą nuo

Nors nieko naujo — lai- Į savų, katalikiškų kapinių, 
dotuvės. Bet šios laidotuvės Tvarka laidojant mirusį bu- 
ir šermenys pasižymėjo tuo-! vo pavyzdinga, jaunam lai
mi, kad jos savo kuklumu dotuvių direktoriui Phillips 
ir parodyta pagarba mirų-j vadovaujant: tas pats gilus 
šiam ir inteligentišku zmo- visų susikaupimas iv liūdė- 
nių elgesiu buvo įspūdingos, j sįo pilna pagarba — amžiną 
Dažnai t. v. “iškilmingose” Į su Diev’ tariant...
laidotuvėse darosi tikras ‘jo- „ ................., , ~ Pavasarėlis brėkšta — zo-markas. Garsus klegėjimas, , , . le pradeda žaliuot, oras jaukoplytėlėse, kur miręs pa r . , . * .v V . . . pavasariu kvepia, bet zmo-sarvotas, stumimasis smal- , ... , , „ ... U1 _ gaus gyvybe gęsta, nors, ro-suolių, net bažnyčioje ku- , ° °„ ... ..... , dos, turėtų su visa gamtamucių “įspūdžiais dalina- | ... . x. 7 -, ... .. . pradėt atgyti... Mėgstu Sv.masis parodo didelį zmo- „ . . , .., . Jiazimiero kapines. Cia jaunių nekultūringumą. r J

Kai kaka koktu darosi ir
sarmata, ypač svetimų tau
tų akivaizdoje, kuriems pa
sitaiko dalyvauti šermenyse 
bei laidotuvėse...
Kun. S. Gaučius

Šv. Jurgio parapija lai 
minga turėdama kun. Gau-

tiek daug savųjų — gimi
nių, draugų, pažįstamų... Tas 
“tylusis lietuvių miestas” 
vis darosi didesnis, vis dau
giau ten atvyksta amžinam 
poilsiui...

Širdį perveriančiu liūdėji
mu pilni palikę a. a. Jurgio 
Simms našlė, uošviai, sese-

čių. Štai, po mišių šiose lai- brolia1' t{«ul tuomi su-
dotuvėse jisai pasakė du gra 
žius pamokslus: anglų ir lie
tuvių kalbomis. Jo gilios 
mintys, taisyklinga kalba 
angliška ir gryniausia lie
tuviška darė gilaus įspūdžio 
susirinkusiems. Kai kurie, 
gal, buvo “atpratę” nuo baž
nyčios lankymo, bet tokie

siramina, kad jų mylimasis 
ten nevienas: jis ilsisi prie 
savo tėvelių ir daugelio drau 
gų ir pažįstamų...

Amžiną atilsį duok jo sie
lai Viešpatie! Kaimynas

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geni. Bile ko- 

pamokslai ir tikėjimo per- kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
statymas moksliškoj šviesoj go’ “Classified” skyriuje.

Gyvas veikimas vargšu 
ir seneliu naudai

Įdomus Labdarių Są-gos 
centro susirinkimas
Labdarių Sąjungos centro 

susirinkimas kovo 26 d. bu
vo skaitlingas. Atstovų da 
lyvavo veik iš visų kuopų.

Iš atstovų pranešimų apie 
kuopų veikimą sužinota štai 
kas:

1 kuopa darbuojas, laiko 
susirinkimus.

3 kuopa ruošias ,viešai 
rinkliavai Ciceroj gegužės 
25 d. Visos Lab. kuopos tu
rėtų ateiti į talką, t. y. pri
siųsti rinkėjų.

4 kp. rengia vakarienę ba
landžio 6 d. parapijos salėj, 
7 vai. vakare.

5 kp. taip pat rengias prie 
vakarienės balandžio 6 d., 7 
vai. vakare.

6 ir 7 kp. rengias prie ka
pinių dienos.

8 kp. laiko susirinkimus; 
kapinių dieną Vytauto par
ke ves restoraną.

10 kp. nupirko piūklą me
džiams piaustyti Labdarių 
ūky.

23 kp. gavo penkis naujus 
narius.

Atsilankę susirinkiman I. 
Sakalas ir šimulis pakvietė 
labdarius prisidėti prie ruo
šiamo DLK Gedimino 600 
metų mirties sukakties pa
minėjimo. Ragino visas kuo
pas pasidarbuoti, nes dalis 
pelno skiriama senelių prie
glaudos fondan. Centras 
vienbąlsiai užgyrė *ii* Į)*ža- 

; dėjo darbuotis.
J. Dimša pranešė gavęs 

garbės narį, Bogumilą Pi 
lūną įmokėjusį $100.00, o M. 
šrupšienė gavus garbės na 
rį iš St. Louis, III., L. Sližą, 
įmokėjusį $100.00.

Kun. Linkus pranešė, kad 
senelių prieglaudos statyba 
bus pradėta kaip tik oras 
atšils.

Daug kalbėta apie kapinių 
dieną. Nutarta pagaminti ti
kietus su laimėjimu penkių 
dovanų; tikietus dalinti vi
siems dykai. Dovanas žadė
jo aukoti Grikšienė.

Dabar labdarių ūky gali
ma gauti kasdien pieno, sū
rių, sviesto, kiaušinių. Atva 
žiuoti labai lengva ir geri 
keliai iš Chicagos.

P. Fabijonaitis

Iš LGF susirinkimo 
ir veikimo

.»

TEISĖJAS PRIPAŽĮSTA 
PADARĘS "KLAIDA"

Bridgeport. — Lietuvai ’ Prieš keletą dienų Chica- 
Gelbėti Fondo 1 skyriaus goj iš miestinio kalėjimo pa- 
susirinkimas įvyko kovo 25 leistas įkalintas už neatsar 
d., Bubnių namuose, 3247 S. gų automobilio važiavimą 
Union Avė. Narių susirinko Emmett Olin. Teisėjas Green 
skaitlingai. Svarstyta toli- jį buvo nuteisęs 30-iai parų 
mesnės darbuotės eiga. Žie- kalėti. Jam iškalėjus pen
iuos sezono parengimai jau kias paras jis paleistas, 
pasibaigė, tad nutarta su- Šis įvykis imta tirti ir

iškelta aikštėn, kad Oliuo
. ....................... žmona ryšium su tuo išmo-

dz.ųjų organizacijų įsvazia- lg5 doleriu8 K,

. . J v,, pora teismo pareigūnų suMaziliauskiene, A. Stockie- , . , . . D ., . . spenduota tarnyboje. Be to,
nė, S. Petrauskaite ir Ant.

ruošti išvažiavimą į labda- . 
rių ūkį. Bus rengiama di

išaiškinta, kad išlaisvinimo 
dokumentus pasirašęs teisė
jas Green. Toliau susekta, 
kad tas pat teisėjas iš areš-

. to prieš laiką išleidęs dar
čiui i Lietuvos paspru j0 Sprendimaic

Vaišvilienė. Išvažiavimas nu 
matomas birželio mėnesį.

Nutarta surengti pagerbi
mo ir susipažinimo vakaras 
svečiui
kušiam iš bolševikų “ro- L ...* įkalintų asmenų uz neatsar 
jaus”, buv. “XX Amžiaus , , ... . *• -••J ’ gų automobiliais važinėjimą
redaktoriui kun. J. Pruns- , , . , .Kadangi mlnCto papirkikiui. Į komisiją įėjo: A. 
Stočkienė, R. Maziliauskie- 
nė, A. Vaišvilienė ir O. Ale- 
liūnienė. Vakaras įvyks ge
gužės 11 d., parapijos salėj 
6 vai. vakare. Tikietai jau 
atspausdinti ir platinami.

Mylėkime savo brolius, ap 
linkybių priverstus palikti

mo klausimas įteiktas 
“grand jury,” tai teisėjas 
Green pripažino, kad jis pa
darė juridinę klaidą išlais 
vindamas Oliną ir kitus. Da
bar Oliną ir kitus jis pa
siuntė atgal kalėjiman ir 
pareiškė, kad ateityje jie 
turėsiąs kietesnę širdį ii

savo brangią gimtą šalį ne įstatymai iki paskutinės rai 
vien žodžiais, bet ir darbais, dės bus vykdomi.
Mes parodysim tikrą meilę Teisėjas sakosi jis Olinc

pasigailėjęs, kad tasai bū
damas kalėjime galėjo pra
rasti savo poziciją. Bet. pasi
rodė, kad to vyro žmona 
dėl jo išlaisvinimo dar ko-

palengvinus, nes joms reikia kiems sukčiams nemažą su 
žinoti dalyvių skaičius. Dė) išmokėjo, o paskiau į jį 
rezervacijos prašomi šaukti' teiseją, kreipės prašydama 
telefonu ižd. R. Maziliaus- °avo išlaisvmtu
kienę: Victory 6353, rašt. G. Apskrities prokuroras »• 
Aleliūnienę: Victory 5635.

Malonu pažymėti, kad L.

skaitlingu atsilankymu į 
jam rengiamą pagerbti ban
kietą.

Galima užsisakyti vieta? 
iš anksto, kad šeimininkėms

G. F. kiekvieną mėnesį au
ga nariais, šiam sus-me pri
sirašė veikėja Anastazija 
Okor.ienė.

Skyriaus obalsis yra: dirb 
ti Tautai ir Bažnyčiai. Jei 
visuomet laikysimės vieny
bės, kaip iki šiol, Dievas lai
mins mūsų darbus ir sėk
mės bus užtikrintos.

Dabar ypatingai turime 
sukoncentruoti visas savo 
jėgas Lietuvos vadavimui. 
Reikia dėti aukos ant jos 
aukuro. Pamatysime, kaip 
vėl išauš jai laisvės rytas 
ir suplevėsuos trispalvė vė
liava. Laima

Kišeninis
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 — 

tik £1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Are„

Chicago, Dlinois

I “grand jury” pagalba su
seks tikruosius papirkimų 
ėmėjus, kurie juk negali be 
teismo kalinio išlaisvinti. 
Tai paprasta suktybė.

Teisėjas Green pareiškia, 
kad pas jį daugiau nebus 
panašaus gailestingumo, jei 
žmonės pradeda susidėti su 
apgaudinėtojais.

Du jaunuoliai parinkti 
į Annapolis akademiją

Illinoiso federalinis sena 
torius Brooks parinko du 
jaunuolius į karo laivyno 
akademiją Annapolis, Md.

Vienas yra Ronald Harold 
Lind, York High School se 
nioras iš Vilią Park, 16 
m., kitas — Barnett Cliar 
les Cook, 17 m. amž., iš 
Main Township High School, 
Dės Plaines.

Annapolio akademijos au
toritetai juos priims, jei jie 
išlaikys reikalingus įstojime 
kvotimus.

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

St. Čiurlionis

r

TAUPYK!
Bflsl turtin
gesnis ir lai- 
inliiK<-snls. — 
Turėsi

(TETIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCItTION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 

Canal 8887
Mokame 3Į/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS 

j VIRŠ
'I $1,000,000.00

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

CLASSIFIED
l'AHDAVI.MI I \.\M \>

4 lietui po 5 kambarius. Geroj vi',. 
Ioj. Arti bažnyčios, mokyklos ir g.it- 
vokarių linijos. Kalnios Jioa.iin j mė
nesį. laibai pigi kaina Lietuviui bu« 
d-..ėdama nuolaida. Kreipkitės pas 
sa, Įninku ant 2-tro aukšto iš užpa- 
aalio. 10753 S-—tli U u baslį Avė.

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Haskutlnl Itargenai — 38 namai
vlsokfco didumo, Marųuette l'ark 

apylinkėje.

Taipgi statome naujus na.nus ir tei- 
soiue senus. Apskaitiiavimas veltui.

Kas ta t j lito kailio.-,:
2-Jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius .................................... $5.950.
5 kambarių mūr. bungalow. . $4.buO. 
4 kambarių mūr. bungalovv.. $3,950. 
Taipgi statome lr didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
Išmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. W’estern Avė.
TELEFONAI;

orriee REP. 3713; Vak. PRO. 0(71

PARDAVIMU AR IAKANDAV1MU1 
DVONKEPYKLA

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtus per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo tr noriu po
ilsio. Pardavimo arba randuvimo są
lygos prieinamos. Jei kus norės, iš
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašai 
savininko ir biznio vielos: Ludvvlk
GotuvvLt, 2X03 Enierald Avė., Cliicago, 
Illinois.

I&MRENDlOJA l KIS
220 akrų ūkis. Atsakoming&i šeimai 
labai pigi .remia.

Saukite: PROspeet 9131

I’ARSIDI ODA BIZMAVAS NAMAS
Pardavimui bizniavus namas, su biz
niu arba be. Taip put parsiduoda 
mūrinis nulinis <1 fletų, 3 fintai po 
4 kamb., 3 lietai po du kamb. La
bai geras bargenas.r r, f

Atsišaukite pas savininkų
1538 Su. 5llth Avė . Cicero.

Tel. Cicero 3751

DIMNG ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM. SETS 
— K1IOS — RADIOS — KE- 
PR1GERA TOKS — UASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
AU NatJonally Advertiaed II

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTAT1VE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

KIDS*
Radiio

Primintina radio klausy
tojams užsistatyti savo ra
dio ant stoties WGES, 1390 
kilocycles, 7 valandą vaka
re ir pasiklausyti reguliarės 
antradienio radio progra 
mos. šios dienos programoj 
bus dainų, muzikos, drama, 
juokai, žinios, pranešimai, ir 
t.t. Dalyvauja ‘Granadierių’ 
trio, “Gimnazisčių” duetas, 
tąsa dramos “Keista žmo
na” ir t.t. Programos vedė
jai turi daug svarbių žinių, 
pranešimų, patarimų ir t.t. 
Šias programas jau 12-ti 
metai nuolat leidžia Peoples 
Fumiture Co. krautuvė, 
4179-83 Archer Avenue, kur 
šiomis dienomis eina didelis 
pavasarinis išpardavimas 
visokiu namams reikmenų.

Niekad negalima ko nors 
pasiekti, kol esi įsitikinęs, 
kad to pasiekti nestengsi.

Svett Marden DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jūs motules pinavijos.
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelį mielų norit pavaiAytl. 
Saukit Dobrovolskį dešrai prista

tyt.
Dobrovolskio dešros tai ne mės

galiai.
Bet aukščiausios rūšies m-ėsos 

gaminiai.
Jei dar neragavo!.
Tai tuojau skubėkit,
Nei vienon minutės nebeatidčkit.

* * *
Juozą., Dobrovolskis kiekvienų 

valandų Jum* pristatys gertam- 
slas, šviežiausias rūkyta* dešras. 
Vaišinkitės ve*tnvė*e, krikštyno
se, hanklėtuose Dobrovolskio deš
romis. I Renka l«Anuktl telefonu 
CANai 1712 ir dešros lais Jums 
pristatytos. Asmeniškai krelpkl- 
t»'-s f:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market

2325 S. Oakley Avė.
(Priešais "Draugo’' redakcijos)

AGENTAI: 
Jonan Rodi n ai 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499 
•

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st 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

l



T5 r n T 's" Antradienis, baland 1, 194T

HARVESTER FABRIKUOSE STREIKAS 
NUTRAUKTAS

Streikuoją darbininkai nubals avo grįžti 
į darbą.

International Harvester taip pat visi darbininkai
Co. fabrikuose Chicagoj, 
Rock Falls, III., Richmond, 
Ind., streikuojančių CIO dar 
bininkų streikai nutraukti. 
Darbininkai grįžo į darbą. 
Streikuoją darbininkai Chi
cagoj sekmadienio vakarą 
gausingame susirinkime nu
balsavo nutraukti streiką, 
kada jų vadai pranešė gavę 
iš kompanijos užtikrinimo, 
kad jie visi bus atgal pri
imti be jokio klausimo, kad 
prieš streikavusius darbi
ninkus nebus vykdoma ko
kia nors diskriminacija.

Streikavę darbininkai pir
miausia grįžo į McCormick 
Works fabrikus surengę ma
sines vaikštynes. Traktorių 
fabrikas artimiausiomis die
nomis bus atidarytas, kur

bus priimti. Ims keletą die
nų fabriką patvarkyti, ka
dangi per ilgą streiką bu
vo uždarytas. Tad pasitvar- 
kymui vakar priimta tik in
žinieriai ir kitų darbininkų 
apribotas skaičius.

Darbininkų su Harvester 
kompanija nesusipratimų iš
lyginimas pavestas National 
Defense Mediation boardui. 
Matyt, viskas bus išspręsta 
arbitražo keliu. Tuo tikslu 
kompanija ir darbininkai pa 
siuntė savo atstovus į Wash 
ingtoną.

Streikavusių darbininkų 
vadai tvirtina, kad streiku 
laimėta kova. Kompanija 
priversta pasiduoti National 
Defense Mediation boardo 
nuožiūrai.

IA PLIENO FABRIKŲ DARBININKŲ IŠRENKAMOS UNIJAI DUOKLES

(“Draugas" Acme telephoto)

Prie Carnegie Illinois Steel Co. fabrikų, Gary, Ind., CIO unistai sulaiko į darbą ei
nančius darbininkus ir reikalauja, kad jie užsimokėtų unijai duokles. Neužsimokėju
sieji neleidžiami į darbą. iW .

MOKESČiy RATA UŽ 
1940 METUS - $9.52

Cooko apskrities klerkas
Michael J. Flynn pranešė, 
kad už 1940 metus mokes-

DIDINAMAS STABAS
PRIIMTI NAUJUS
PILIEČIUS

Chicagos distrikto imi- 
čių rata Chicagai bus 9 dol. I gracijos autoritetai pasiren- 
52 centai iš kiekvieno įkai- Sia.Per sakaa«u3 tris mė-
noto nekilnojamų turtų ver
tės 100 dol. Ši mokesčių ra
ta bus lygi buvusiai 1936 
metų rekordinei ratai, prieš 
kurią pasipylė triukšmingi 
namų savininkų protestai ir 
už 1937 metus dėl to buvo 
kiek tai sumažinta.

Už 1939 metus rata buvo 
9 dol. 11 centų ir mokesčių 
mokėtojai buvo aptilę. Kad 
taip, tai dabar už 1910 me
tus 41 centas daugiau pri
kergiamas.

Klerkas Flynn ratos padi
dinimą aiškina tuo, kad, gir
di, miesto valdžios organai 
padidinę savo išlaidoms są
matas ir miesto turtų įkai
nojimas apie 48 milijonais 
dolerių sumažintas.

nesiūs priimti daug naujų 
piliečių. Paadidintas kvotė
jų skaičius. Distrikto fede- 
raliniai teismai pasirengę

2 užmušta ir 15 
sužeista •

Praeitą šeštadienį rytą 
dviejuose automobilių susi- 
daužymuose 2 asmenys žu
vo ir 15 sužeista. Nukentė
jusieji yra jauni.

Vienam atsitikime vienuo
lika bernaičių ir mergaičių 
važiavo iš šokių vienu au
tomobiliu. Ties 118 gat. ir 
Avenue O automobilis susi
daužė su gatvėkariu. Frank 
Prebeg, 17 m., ir Elsie Si- 
polt, 18 m. amž., žuvo ir ki
ti visi 9 sunkiai sužeista. 
Be to, du jauni vyrai su
žeista gatvėkary.

Sugautas motery 
užpuolikas

Ties Dorchester ave. ir 
64 gt. policija pamatė bė
gantį vyrą. Jį sulaikė ir pas 
jį rado moterišką rankinu
ką. Tai Stanley Galecki, 29 
m. amž., iš So. Chicago. Jis 
negalėjo išaiškinti, kaip pas 
jį atsirado rankinukas.

Netrukus tai išaiškino 
Mrs. Matilda Braham, 54 
m. amž. Galecki iš jos ran
kų išplėšė rankinuką ir lei
dosi bėgti.

Chicagos civilinės tarny
bos komisija aktyviai tar
nybai pašaukė 112 naujų 
policistų ir 15 ugniagesių

kasdien per penkias savai
tės dienas priimti ir prisai- 
kinti po 200 naujų piliečių.

Chicagos federaliniam dis Kitam atsitikime 4 jau 
triktui priklauso šiaurinė nuoliai sužeista automobi
Illinois valstybės dalis ir 
Wisconsino, Iowa ir India
na valstybių dalys.

Numatyta per tris mėne
sius šiame distrikte natura- 
lizuoti iki 45,000 asmenų.

Bus pašaukta 1,634 
vyrai

Drafto boardai Cooko ap
skrity (ir Chicagoj) šią sa
vaitę turės pasiųsti karei
viauti 1,634 vyrus. Boardai 
apsukriau pradėjo dirbti.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

“THAT LITTLE GAME”-

liui smogus į stovintį Devon 
ave. gatvėkarį, arti Albany 
ave.

Vyrų priėmimo stotis 
kitoj vietoj

Tauta pagerbs savo 
kariuomenę

Balandžio 5 ir 7 dienomis 
J. A. Valstybėse bus mini
ma kariuomenės dienos. Ši 
diena turėjo būt minėta ba
landžio 6 d., kurią 1917 me
tais J. A. Valstybės įsikiša 
į pasaulinį karą. Kadangi 
šiemet bai. 6 d. bus sekma
dienis, tai minėjimas paskir
tas šeštadieniui ir pirma
dieniui.

Balandžio 6 d. Palmei 
House įvyks iškilminga va 
karienė, o pirmadienį

TĖVAI TURI BUDĖTI, 
SAKO KUN. PROF. 
O’BRIEN

America First komiteto 
Hyde Park skyriaus, Chica
goj, susirinkime šį sekma
dienį Notre Dame universi
teto prof. kun. dr. J. A. 
O’Brien kalbėdamas pareiš
kė, kad J. A. Valstybių tė
vai ir motinos be pertrau
kos turi budėti ir griežtai 
protestuoti prieš vykdomą 
propagandą Amerikai įsivel
ti karan. Nes čia einasi ne 
vien apie karo įrankių ir 
reikmenų pristatymą Euro
pai, bet ir jaunų vyrų pa
siuntimą į tas skerdynes.

Kun. dr. O’Brien pareiš
kia, kad Amerikos visuome
nė turi griausmingai pro
testuoti prieš visokią kari
nę propagandą ir nurodyti 
prezidentui, kad jis griežtai 
laikytųsi pažadų nieku būdu 
neįsikišti Europos karan. 
Protestus turi gauti ir kon
greso atstovai.

mu

Martin kalbės per 
radiją

Joseph W. Martin, respub
likonų lyderis kongreso že- Žmogaus galva ant

šaligatvio
• mesmuose rūmuose ir res- 
| publikonų partijos naciona
linio komiteto pirmininkas, 
balandžio 3 dieną nuo 10:15 
iki 10:30 vakarą kalbės per 
radiją (Eastern Standard 
Time).Konskripcijos tarnybos 

indukcijos stotis Chicagoj 
yra naujoje vietoje — 132nd 
Regiment Armory, 2653 W. reikali"ga stiPri opozicijos
Madison gt. Pirmiau buvo 
122nd Field Artillery Armo
ry, 234 E. Chicago ave.

Naujoji vieta yra ruimin- 
gesnė ir parankesnė.

■TOO MANY PASTEBOARDS

Iš ežero išvadavo 
berniuką

Du motoristai, W. E. Gil- 
man ir J. Chvalovsky, pa
ežerių važiuodami ties 
Thorndale ave. išgirdo ber
niuko kliksmą. Sustoję puo
lėsi į ežero pakrantę ir ten 
rado į vandenį tarp ledų 
įkritusį septynerių metų ber 
niuką J. F. O’Donnell, kurį

Pa , ištraukė ir nuvežė namo, 
trijotimai susirinkimai. Pa- -o-n v t» •J 5850 Kenmore ave. Isaiskin-
radas neįvyks, nes naciona-
line valstybės sargyba 
šaukta apmokymui.

pa
ta, kad jis paslydęs įkrito. 

Berniuko tėvas, groser-
ninkas, ašarodamas dėkojo 
motoristams už sūnaus iš
vadavimą. Pasiūlė dovanų, 

1 bet tie geri žmonės nepri
ėmė.

Ties 88 gt. ir Crandon ** 
ave. trys jaunuoliai eidami 
ant šaligatvio rado pamestą 
žmogaus galvą. Policija gal
vą pristatė į South Chicago

Kalbos tema bus: “šaliai ligoninę. Tenai gydytojai pa-

partija.’

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

reiškia, kad, matyt, galva 
priklauso medikalinei mo
kyklai. Matyt, studentai dėl 
juoko pametę galvą.

Policija sako, kad jei bū
tų tiesa, tai ko panašaus 
neturėtų įvykti. Su žmogaus 
galva juokams negali būti 
vietos. Bus bandoma susek
ti neapdairuoeius studentus.

Garbė žuvusiems už tėvy
nę ir garbė tėvynei, kad yra 
kam už ją žūti!

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Gurant uotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883 

Kės.: - ENGIewood 5840

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežiotame 
no viso 
ClileAKo

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geri j. I 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu [ 

| sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC| 
TAR. Sis Alus yra pagamintas iŠ importuotų pirmos rū 

nies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita>Į 

įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausit<>| 
greitą ir teisingą patarnavimą.

12259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 080?

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
N. KANTER. Sav. DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
TH. IMU l.EVARD o»»l»

X DKK susipažinimo ban 
kietas praeitą sekmadienį, 
Rovvan Trees viešbuty pra
ėjo dideliu pasisekimu. Per 
bankietą 42 klubo nariams 
įteikta narystės liūdymai, o- 
ficialūs “Draugo” korespon
dento požymiai. Meninę pro
gramą išpildė dain. Ona Pie
žienė, akomp. O. Metrikie- 
nei. Įteikiant narystės liū- 
dymus per klaidą praleista 
O. Aleliūnienė, žinoma Bri
dgeporto veikėja ir kores
pondentė. Liūdymas jai bus 
įteiktas klubo susirinkime.

X Pavasaris jau čia pat. 
Tai aišku iš to, kad garniai 
pradėjo skraidyti. Brighton 
Parke dviem šeimynom jie 
ir džiaugsmo parnešė: kovo 
22 d. Danielius ir Ieva Kon
radai (3059 W. 43 St.) gavo 
sūnų, o kovo 24 d. Stanlis 
ir Anna Vaškirai (2843 W. 
40 St.) gavo taip pat sūnų. 
Motinos ir sūnūs šv. Kry
žiaus ligoninėj jaučiasi ge
rai.

X Vyrų choro, taip pat 
vyrų iš L. V. Chicago apskr. 
choro, repeticija įvyks šį 
vakarą, 31 kovo, Aušros Var 
tų parap. salėj. Ketvirtadie
nį bus bendra vyrų ir mer
ginų repeticija.

X Ona Paukštienė, 4069 
So. Sacramento Ave., šiomis 
dienomis sunkiai susirgo. 
Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Paukščiai yra biznieriai (sa
vininkai valgomųjų daiktų 
krautuvės). O. Paukštienė 
yra žinoma M. S. 20 kp. vei
kėja.

X Adelei Patrick, žinomai 
M. S. 20 kp. veikėjai, prieš- 
vedybinis surprizas suruoš
tas kovo 29 d. Gausiai ap
dovanota.

lei Insnce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS,
Atstovas

I s.

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1S2O 
Home Office: New»rk, N. J.

RF.SIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. bAFayette 0771

mARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

)


