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BAŽNYČIOS PRIEŠAI
Kai mes Amerikoje re

miame savo vyriausybės pa 
stangas kieku galint padėti 
britams sutriuškinti Vokie
tijos nacių rėžimą, Britani
jos protestantai visu savo 
jžulumu ir toliais puola 
Šventąjį Tėvą Pijų XII Ka
talikų Bažnyčią. Per Vati
kano radijo stotį atremia
mi prieš popiežių ir Bažny
čią skleidžiami melai. Bet 
priešai nepasitaiso. Pav., 
jie meluoja kad Šventasis 
Sostas visais laikais priešin 
gas demokratinei valdžios 
formai, kad Katalikų Bažny„ ... . . , . Tuo tarpu pranešama, jogčia Vokietijoje esanti Hitle- , . . , , , .. . „. bet kuriuo momentu laukia

ma grįžtant į Berlyną Jugo-
, , . slavijos ministerio Ivo An-nuomenę, kad popiežius ra- Į -

rio puseje, kad popiežius 
specialiai laiminąs italų ka-

ginąs Europos tautas 
pažinti naująją nacių ku
riamą santvarką, ir tt. Juk 
tai vis biaurūs melai. Tei
sybė ta, kad šventasis

Autorizu otieji sluogsniai 
vis dar pabrėžia, jog prieš- 
vokiškas sentimentas serbų 
provincijose tebedidėją, kai 
kroatų dalyse provokiškas

, . nusistatymas stiprėja,ką ir pageidauja, kad taika 
ne tik būtų garbinga, bet ir Jugoslavija rami 
teisinga, kad visos tautos, BELGRADAS, balandžio 
didžiosios ir mažosios, stip- 2 d. — Jugoslavijos vyriau- 
rosios ir silpnosios, turėtų Syį,ė šaltai laikosi dėl vo-: 
teisę gyventi nepriklauso- kiečių spaudos ir radio puo- 
mu gyvenimu. - limo.

• Šiandie Jugoslavijoj jau
ti. S. PRIEŠAI čiamas vieningumas ir vy- j

Užsienių karų veteranų riausybė visą dėmesį krei-j 
organizacija išleido aplink- i savo pozicijų stiprini- 
raštį, kuriuo nurodo, kad’ m4-
didžiausi J. A. Valstybių Ministeris be portfelio, 
santvarkos ir krašto insti- Milan Gavrilovič grįžo iš 
tucijų priešai yra komunis- konferencijų Ankaroj ir Ma 
tai, kuriuos reikia atkakliai skvoj, kur, sakoma, jis ta- 
kovoti. Šie raudonosios Ma- rėsi apie trilypį neutralite- 
skvos direktuojami gaiva- to paktą su Rusija ir Turkl
iai knisasi po valstybės pa- pa
matais. Griauja pasitikėji- Iš Istanbulio pranešama 
mą krašto patrijotais va- oficialiai, jog Turkijos pre- 
dais. Kursto darbininkus zidentas Inonu pasiuntė, 
prieš teisėtus autoritetus, jaunajam karaliui Petrui 
Sabotažus vykdo pramonė- sveikinimą.
se. Visur sukeldina streikus. ==========:==^^=====
Kiekvienam žingsny trukdo
šalies ginklavimuisi. Komu-!mL Tai kokios baisios kar° 
nistams padeda naciai ir fa Pasekos. 
šistai. Kadangi vyriausybė •
komunistų klausimu šaltai VOKIETIJOS VYSKUPAI 
veikia, tai aplinkraštis ra- Iš Londono praneša, kad 
gina spaudą vieningai pa- Vokietijos katalikų vysku- 
kilti prieš raudonuosius gai pai vasario mėn. gale turė-

Tė
vas daug darbuojasi už tai-

jo suvažiavimą Berlyne. Nė
ra žinoma, kokie klausimai 
svarstyta, kas vyskupų nu
tarta. Kiek anksčiau buvo 
pranešta, kad vyskupai 
svarstysią humanitarines ir 

Cotė iš Afrikos praneša, socialines problemas, iš ka- 
kad praeitais metais misi- r0 įkilusias. Vyskupų susi- 
jos negavo jokios finansi

valus, išjudinti visuomenę.

KARAS IR MISIJOS
Žinomų Afrikoj dirban

čių misionierių Baltųjų Tė
vų provincijolas kun. Henry

nės pagalbos iš Europos ša-
lių. Be to, iš Romos siun- haberio, Miuncheno arkivys 
Čiami pinigai dėl įvairių -kupo, kurs serga, 
kliūčių neapturimi. Navron-
go apaštališkas vikaras 
šaukias pagalbos ir iš 
niekur jos nesulaukia Mi
sionieriai aukojasi iki pa
skutiniųjų. Nėra miltų duo
nai. Kai kur uždaromos mo Saulė teka 5:30 vai., sau- 
kyklos, kateketai paleidžia ! lė leidžias 6:17 vai.

Valstybės Policija Saugo Fordo Dirbtuves
MINISTERIO
PRANEŠIMAS
BERLYNUI

BERLYNAS, balandžio 2 
d. — Šiandie Vokietijos vy
riausybei Vokietijos minis
teris Jugoslavijai patiekė 
išsamų pranešimą apie situ
aciją Jugoslavijoj.

Anot įtakingų Berlyno 
sluogsnių, jo pranešimas 
šiuo metu yra studijuoja
mas ir todėl Vokietijos nu
sistatymas dar esąs negali
mas pareikšti.

rinkime nebuvo Austrijos 
vyskupų ir kardinolo Faul-

ORAS
Debesuota ir lietus, 

čiau.
šal-

Matsuoka Romoj

1 Uiaugua Acme teieuiiuio jt L7ičiU£a.a /vciue ineuuiAu ,

Japonų užs. reikalų ministras Matsuoka saliutuoja pagarbos sargybai jam nuvykus 
į Romą kovo 31 d. Paskui jį eina italų užs. reikalų ministras Ciano.

MATSUOKA PAS 
POPIEŽIŲ

VATIKANO MIESTAS, 
balandžio 2 d. — šiandie 
Popiežius Pijus XII priva
čioj audiencijoj priėmė Ja
ponijos užsienio ministerį 
Yosuke Matsuoka. Audien
cija nusitęsė per vieną va
landą ir penkias minutes.

Popiežiui Matsuoka pris
tatė savo štabo narius ir vė 
liau apsilankė pas Popie
žiaus valstybės sekretorių 
Kardinolą Maglione.

Matsuokai besitariant su 
Kardinolu Maglione, Popie
žius priėmė 12 japonų se
minaristų, kurie pasitiko sa 
vo užsienio ministerį.

Jiems Popiežius pareiškė, 
jog “audiencija buvo malo
ni ir jūs galite džiaugtis to
kiu gabiu ministeriu”.

Jis taip pat pridėjo siun
čiąs apaštališkąjį palaimini 
mą jų kraštui.

Lenkų vadas pas 
Rooseveltg

f

0TTAWA, balandžio 2 d. 
— Pranešama, jog gen. Si
korski, Lenkijos vyriausybė 
užsienyje premjeras, rengia 
si pasitarimams su Prezi
dentu Rooseveltu apie poka 
rinę bendrąją Lenkijos-če- 
koslovakijos valstybę, ku
rią sudarytų 50,000,000 gy 
ventojų.

Gen. Sikorskis netrukus 
atvyksiąs Washingtonan.

Sakoma, jog Anglijos vy
riausybė esanti labai linku
si tokiam federaliam dviejų 
valstybių planui. Abi vals
tybės būtų nepriklausomos, 
laisva prekyba, bet ta pačia 
užsienio politika. Į šią są
jungą galėtų prisidėti ir ki
tos kaimynės valstybės.

Žinių Santraukai

ROMA, balandžio 2 d.— 
Šiandie laikraštis U Popolo 
Di Roma tvirtina, jog suim I
dama ašies laivus Amerika 
nustojo būti neutralia vals
tybe. r i .

LONDONAS, balandžio 2 
d. — Anglijos lakūnai, ku
rie pakartotinai bombardao 
ja vokiečių okupuotosios 
Olandijos uostus, šiandie nu 
metė 15,000 arbatos maiše
lių, atžymėtų — “Olandija 
vėl prisikels”.

BELGRADAS, balandžio 
2 d. — šiuo metu Belgrade 
tebegyvena 60 Hitlerio di
plomatinių atstovų, kurie ir 
prie geriausio noro neįsten
gia nervingumo paslėpti.

BUDAPEŠTAS, balandžio 
2 d. — Laikraščių praneši
mai iš Jugoslavijos pasienio 
sako, jog Jugoslavijos vy
riausybė sulaikė Romunijos 
traukinius, kuriais buvo ga 
henaina kviečiai ir aliejų;;) 
Italijai.

BUFFALO, N. Y., balan 
džio 2 d. — American Car 
& Foundry Co. dirbtuvėse 
šiandie CIO ir AFL darbi
ninkai nutraukė darbą, šio 
se dirbtuvėse Anglijos esan 
ti užsakiusi šovinių. Dirbtu
vėj dirbo apie 1,400 darbi
ninkų.

HARLAN, KY., balandžio 
2 d. — Prie Crummies 
Creek anglių kompanijos 
dirbtuvių šiandie nušauta 
keturi vyrai ir penki sužei
sti.

APSUPO 10
TŪKSTANČIŲ
ITALŲ

KAIRO, balandžio 2 d. — 
Šiandie anglai pripažįsta, 
jog vokiečių-italų spaudi
mas Libijoj padidėjęs, kai 
tuo pačiu laiku anglų ka
riuomenė rytinėj Afrikoj 
dviejuose frontuose vejasi 
skubiai besitraukiančius ita 
lūs.

Pranešama, jog rytinėj 
Afrikoj anglų kariuomenė 
apsupusi apie 10,000 italų 
kariuomenės.

(Vokietijos komunikatas 
šiandie pareiškia, jog vo
kiečių kariuomenės Afrikoj 
dalinys, padedamas Vokieti
jos ir Italijos aviacijai, užė
mė Libijoj naujas pozicijas 
ir anglų kontratakos nepa
vykusios).

Tuo tarpu Eritrėjoj, ang
lams užėmus Asmarą, apie 
40,000 fašistų kariuomenės 
atsidūrė prie jūros, kur pa
sitraukimą užkerta Angli
jos laivynas.

Italai taiko
Jugoslavus- nacius

BELGRADAS, balandžio 
2 d. — Italija, dėdama vi
sas pastangas, kad išvengtų 
karo tarp Vokietijos ir Ju
goslavijos pakvietė Jugos
lavijos užsienio ministerį ir 
antrąjį vicepremjerą Ro
mon pasitarimams.

Nežiūrint Romos užginči- 
jimo, Belgrado diplomatai 
tvirtina, jog Italija pasisiū
liusi tarpininkauti ir tik 
prestyžo dėliai nori kad at
rodytų, jog jugoslavai pir
mieji ėmėsi šių taikos žygių.

Italija, pranešama, norin
ti, kad Jugoslavijos vyriau
sybė pasiųstų Mussoliniui 
laišką prašydama tarpinin
kauti.

C. 1.0. Uždarė ašis,
JAPONIJA 
SUSITARĖFordo Dirbtuve

DETROITAS, balandžio 2 
d. — Susirėmimuose tarp 
streikuojančių CIO darbi
ninkų ir nestreikuojančių su 
žeista ne mažas skaičius 
žmonių. Michigano guberna
torius įsakė iššaukti valsty
bės policiją, kad būtų ats
tatyta tvarka.

Fordo kompanijos milži
niška Rouge dirbtuvė, ku
rioj paprastai dirba 85,000 
vyrų, šiandie dėl CIO strei
kų buvo priversta užsidary
ti. Tik skaičius pačių reika
lingiausių darbininkų palik
ta dirbtuvėse. Skaičius ne
skelbiamas.
Rimtos riaušės

Valstybės policija prane
ša galinti bet kuriuo momen 
tu pasiųsti 250 policijos.

Didžiausios riaušės kilo 
tuojau po 7 vai. šį rytą, kai 
darbininkai grižo į darbą. 
Apie 150 pikietininkų, ap
siginklavę plytomis, puolė 
einančių darban darbininkų 
grupes, šiuose susirėmimuo
se sužeista dešims asmenų.

Po kelių minučių apie 200 
vyrų, daugiausia negrų, ap
siginklavę plieninėm laz
dom, pasipylo pro ketvirto
sios dirbtuvės vartus ir puo 
lė CIO pikietuojus.
Permaža policijos

Laikinai policija, kurios 
pajėgas sudarė ne daug dau 
giau šimto, buvo bejėgė ir 
tik riaušininkams pasidali
nus mažesnėm grupėm įs
tengta riaušes numalšinti.

Šis streikas yra pirmasis 
streikas iššauktas Fordo 
kompanijos Michigano dirb
tuvėse.

Šis streikas laikomas vie
nu svarbiausiųjų streikų, 
nes nukentėtų Fordo kompa
nijos dirbtuvės visam pasau
lyj, jei ši Rouge būtų pri
versta užsidaryti.

Pabėgėliai prieš
Prancūziją

MARSEILLES, balandžio 
2 d. — Šiandie pranešama 
apie kaskart didėjantį nepa
sitenkinimą ir augantį ne
ramumą tarpe 30,000 sve
timšalių pabėgėlių, kurie gy 
vena jiems skirtose stovyk
lose neokupuotojoj Prancū
zijos dalyj.

Prancūzai daugiausia su
sirūpinę ateitimi, kai po ka
ro šie pabėgėliai, kurių tar
pe yra svetimų valstybių 
vyrų, rašytojų, žurnalistų ir 
menininkų, atsidūrę įtakin
gose vietose gali prisiminti 
vargą Prancūzijos stovyklo 
se.

ROMA, balandžio 2 d. — 
Virginio Gayda, fašistų žy
mus redaktorius šiandie 
duoda suprasti, jog Hitleris, 
Mussolinis ir Matsuoka su
sitarę dėl Japonijos vaid
mens, jei Jungtinės Valsty
bės pradėtų žygius prieš 
ašies valstybes, “net nepa- 
skelbdamos formalaus ka
ro”.

Specialioj konferencijoj 
su Vokietijos ir Italijos 
spaudos atstovais Matsuo
ka pareiškė kalbėjęs su už
sienio ministeriu Ciano pa
čiais svarbiausiais klausi
mais.

Vakar dienos pasitari
muose su Mussoliniu, pasak 
Matsuokos, “atvirai pasikei 
sta nuomonėmis visomis 
svarbiomis problemomis, 
liečiančiomis abi valstybes 
ir pasaulį”.
Parama Japonijai

Tuo tarpu užsienio stebė
tojai pareiškia įsitikinimą, 
jog Vokietijos ir Italijos va 
dai pranešę Matsuokai, ko
kios Japonija gali tikėtis 
paramos, jei jai tektų susi
remti su Amerika.

Matsuoka ir Jungtinių 
Valstybių ambasadorius 
Phillips pasikeitė vizitinė
mis kortelėmis.

Vėliausieji pranešimai sa 
ko, jog Matsuoka staiga iš
šauktas Japonijon. Jam pra 
nešta kuo greičiausiai grįž
ti namo nesudarant jokių 
naujų planų.

Orlaiviai virš
Jugoslavijos

SKOPLJE, Jugoslavija, 
balandžio 2 d. — Šiam pie
tinės Serbijos miestelyje 
paskelbta aštuonių minučių 
orlaivių pavojaus signalas, 
kai trys svetimos valstybės 
orlaiviai pastebėta aukštai 
debesyse.

Daugelis įsitikinę, jog Vo 
kietijai užpuolus Jugoslavi
ją, vyriausybė persikeltų į 
Skoplje, kuris yra tarp Al
banijos ir Bulgarijos Var- 
dar upės slėnyje.

Peru suėmė
N

nacių pinigus
LIMA, PERU, balandžio 

2 d. — Šiandie Valstybė gy
nėjas įsakė užareštuoti 
North German-Lloyd ir Ko- 
smos Navigation kompanijų 
indėlius bankuose.

Šioms bendrovėms pri
klausė vakar iš Callao pabė 
gusieji du vokiečių laivai ir 
du kiti, kurie buvo tam pa
čiam uoste sudeginti.
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North Side ras gerai pavyko. Nors ne- | 
perdaugiausiai mėgėjų atsi- 

Dirmavonė lankė, bet sėkmės buvo ge-
Dangun Įžengimo bažny- ros.

čioj įvyks Dirmavonė balan- ------------
džio 7 d. pusė astuonių va- Kovo 30 d Vyčių kuopa 
kare, tai yra pirmadienį po vaidino “Atgailą” bažnyti- 
Verbos. Jo Malonybė vysku- ngje svetainėje. Dalyvių ma- 
pas tik vieną savaitę mums £aj atsiiankė, nes gavėnios 
tedavė prisiruošti prie Dir- metu čionykščiai nepratę lo-

Prez. A. Smetonos žodis Vašingtono 
spaudos atstovams 1941 m. kovo 25 d.

šimus lankyti. Lošimas bu
vo gyvas ir pritaikintas ga
vėnios laikui. Lošėjai savo 
užduotis labai gerai atliko; 
kai kurie net artistiškai vai
dino. Šis veikalas religinio 
turinio ne vienam ašarą iš
traukė. Dalyvaujantieji visi 
buvo patenkinti. Čionykštė 
Vyčių kuopa, vadovaujant 
inž. A. Mažeikai, gana gerai 
darbuojasi.

mavonės iškilmių, taigi sku
biai visi .ruošiamės. Seserys 
Pranciškietės iš Esplen ypač 
įdeda daug širdies ir darbo 
tvarkindamos vaikučius ir 
visą Dirmavonės prisiruoši
mo eigą. Darbas seserims 
darosi tuo keblesnis ir sun
kesnis, nes jų pačių bažny
čioj Esplene tuo pačiu laiku 
įvyksta 40 valandų atlaidai, 
o ir Velykos čia pat ir pa
galiau mūsų 40 valandų at-
laidai prasideda tuojau po gy Vincento parapijonai. 

ba.and. 15, 16 ir Ii ruOgįasį prįe atlaidų, nes 40
d. Judesys pas mus reiškia va, atlaidai įvyks ba|an. 
nemažas. Yra vilties, kad g 6 ir 7 dd Klebonas
visi atliksime savo pareigas, | kar^Įaį vįaų prašė pasinau- 
kaip reikiant. doti patogiu laiku įgiji-

mui Dievo malonių, kad leng
Kovo 27 d. mūsų klebo

nas sykiu su kun. Vaišnoru.
Jurgučiu ir Karužiškiu va-
žinėjo Clevelandan “Lietu
vių Žinių” reikalu, kur tarė
si su žinių leidėju Šukiu ir 
advokatu Gabaliausku.

“To visit America some 
day was my dream since 
childhood. Almost every 
Lithuanian family has emig- 
rant relatives in America, 
vvhich, of all countries, was 
the most popular in Lith 
uania. America was dear te 
me not only because a great 
number of my countrymen 
enjoy freedom and prospe- 
rity here and have not for 
gotten their mother country, 
but also because America 
interested me as a gigantic 
iaboratory of human endea- 
vor, founded on almost 
boundless liberty.

“Not only the narnės oi 
great American cities likę 
New York, Chicago, Pitts
burgh, Boston and Phiiadei- 
phia are popular in my 
country, but also the narnės 
of great American states- 
men and Presidents: Presi- 
dent Wilson to us was the 
emancipator of oppressed 
small nations, while Presi- 
dent Roosevelt enjoy s popu- 
larity as a trusted and cou 
rageous proteetor of all

nas Juzbonis, Juozas Kava-•! 
liauskas, Grasilda Rodinis, 
Ignas Rodinis, Ona Saka
lauskas, Antanas Sakalaus
kas, Stanislova Meškūnas, 
Ona Krivickienė, Paul Kri
vickas, Darata Kalpokas, 
Juozas Kalpokas, Barbora 
Nevarauskas, Jonas Neva- 
rauskas, Marijona Gudaus
kienė, Jule Cerno, Jonas 
Meškūnas. Kiti aukojo smul
kesniais. Koresp.

small nations now vietims 
of totalitarian aggression.

“When in 1918 Lithua- 
nia’s independence vvas pro- 
claimed, we leoked to Ame 
rica for assistance and ob 
tained not only moral en 
couragement, but also much 
needed mate riai aid.

“I am happy to be in, 
Washington, the Capital of 
this great country where de- 
mocracy is not only preach- 
ed but practiced. Hovvever,
I never expected to see Ame
rica under the present con- 
ditions in my own country. 
Nearly one million Lithua- 
nians emigrated to this coun
try because of Czarist Rus
sian backvvardness and op 
pression, and now I have 
come here as a vietim of 
Soviet aggression.

“I arrived at New for k 
from Brazil and March 10,

uuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiii*

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTI vr.s 

Alill GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

traveling via Germany. 
Switzcrland, France, Spain 
and Portugal, and I am deep- 
ly grateful to the American 
authorities for the refuge 
acčorded me and my family.

“On June 15, 1940 I left 
my country just a few hours 
after the bolshevik Russian 
troops invaded it. I am štili 
the lavvful President of the 
Republic of Lithuania, the 
first and fourth, but not the 
lašt, I hope, eleeted by the 
people under the existing 
Lithuanian Constitutional 
law. I have not forfeited any 
of my rights. I left my 
peaceful, progressive and

freedom-loving country in 
protest against the unpro- 
voked and premeditated in- 
vasion, hoping to be more 
useful to the cause of resto- 
ring Lithuania’s freedom.

“The occupation of Lith 
uania, as well as other Bai- 
tie States, vvas perpetrated 
by an unscrupulous neigh- 
bor in violation of existing 
International treaties and 
solemn promises, and in 
spite of the condemnation of 
aggression by the Soviet

(Tęsinys 3 psl.)

TT. Marijonų Misijos 
Gavėnios Metu

Balandžio 6—13 dd., Mon- 
treal, Canada — Kun. Vin
cas Andriuška.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

l’.es G958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

SR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

Tel. CANai 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

/

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. YARis 4787 
Namų 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.

viau atstumti visokeriopus 
silpnumus ir būti ištikimais 
Dievo vaikeliais. Tretinin
kės, kaip visuomet, taip ir 
šiemet lankydamos namus, 
surinko užtektinai aukų ai 
toriams papuošti. Pranciš
kietės sesutės turint aukų

Pustuzinis jaunuolių iš visuomet atlaidų metu ir 
mūsų parapijos išvažiuoja šventėse altorius artistiškai 
kariuomenėn. Vieni jųjų iš- iš sia
vyko jau pirmiau, kiti išsi- 
rengia šią savaitę. Mūsų Darbams pagerėjus, para-
choras netenka geriausių jė- pijonai lankytoioms gausiai 
gų. Moterų klūbas tų jau- aukoja 
nuolių intencija užprašė mi
šias. Labai pagirtina, kad 
moterys apie tai pagalvojo.
Dievo palaima bus labai rei-: 
kalinga tiems jaunuoliams! 
atsidūrusiems svetimose a-

Aukos LGF
Vietinis

Binghamton, N. Y. — Ši 
nedidelė lietuvių kolonija

... , , Lietuvai Gelbėti Fondo va-pystovose. Visos moterys tu- . x , _ ... „ , .
x , i-, jaus metu pabėgėlių selpi- retų susispiesti tan kluban J . . , ... .

ir išvistyti savo veiklą dar

Suvirti 20 metų praktika a lino akių 
taisyme ir gydyme

GEIiAt PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
ir toliregystę,
palengvins akių įtempimą, prašalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių 
karštį.

MODKRNI6KJAI SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI

Specialė atyda atkreipiama j vaikų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos iki 8-toa valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartj.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YARDS 1373

11111111111111111111111111111111111111111111111111111

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

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

gaii suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą.

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

OFTOM ETRI ŠTAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefoną.*, CANAI, 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS

Kasdien 9■ KO a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. Ir Sešt: 9:00 a. m. iki 

7:30 p. m.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. uuo 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 Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki ft vai. vakare

LIETUVIAI DAKTĄRAI

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

mui ir kitiems didiesiems 
mūsų tautos reikalams su
dėjo $58.00. Kiek pirmiau į 
centrą buvo pasiųsta $25.00, 

Kovo 30 d. parapijos ko- |o dabar $33.00. Aukojo: kun. 
mitetas bus susirinkęs pas k. Skripka $5.00. Po $1.00:

Pranas Rakauskas, Paul Ka 
minskas, Marijona Aleba, 
Jonas Vasiliauskas, Albina 
Juzbonis, Petras Velikis, 
Vincas Jenonis, Jokūbas 
Dziedulionis, Vincas Kazė
nas, Vladas Petrikonis, 
Stanley Kazlauskas. Po 50

plačiau.

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

Q A CIX I X"\ C — namams statyti, remontuoti ar 
* pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

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

Ofiso teL CANai 2345 
Ofi-O VaL: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniai, pagal autart k 
Rez. Tel.: HEMIock 3150

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 sutartį.

kleboną pasitarti apie įvai
rius parapijos reikalus. La
bai gerai. Visjems mums, y- 
pač parapijos komitetui tu
rėtų rūpėti bažnyčios labas, 
gerovė ir tvarka.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAUPYKITE

West End centų — Alena Bardis, Jo- 
Kovo 25 d. Vyčių kuopa nas Bardis, Eleonora Stum- 

turėjo draugišką vakarėlį, bris, Antanas Stumbris, Pra 
kurį rengėjos su skaniu už- nas Kumpikis, Juozas Mal- 
kandžiu suruošė. doikis, M. Velikis, Mary Ka-

----------- valiauskas, Elzbieta Juzbo-

— Modt-nilšklausl Trenkimai —

— l**tyrusloa Grožio BpecteUstSs —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška Įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVE. 
Tet: REPnbiic 9202

Marty Sucllla, savininke

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

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8(4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.Kovo 28 d. “bingo” vaka- nis, Petras Juzbonis, Justi

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1184

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspeet 6737 
n am g telažooM VIRginia 2421

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefofnns; HEMbs-k 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vnk. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartį

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.

Ofiao Tel.; Reaid. TeL:
VIRginia 1886 PROapeet 3584

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susltarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

AntradieniaLs, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
Tek YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ šeštadieniais.

‘ DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
TeL MlDvray 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieiuĮ

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

Gen. Skorupalda

t
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Alytaus sanatorija be šliurių ir kojinių, 
arba nemokamas gydymas

Neišplaunami aparatai, nes ju daug neturima.
Okupuotoje Lietuvoje daug 

kalbama apie nemokamo gy
dymo įvedimą. Mes jau ke
liais atvejais rašėme, kaip 
tas gydymas praktikoje at
rodo. štai keletas naujų įro
dymų:

“Tiesoje” kažkoks A. Lau
rinaitis, Alytaus sanatori
jos ligonis, aprašinėja skan
dalingą betvarkę šioje džio
vininkų sanatorijoje. “Dėl 
nežinomų priežasčių Alytaus 
sanatorijos ligoniai turi

po tris savaites vilkėti 
baltinius ir naudotis ne
pamainytomis paklodėmis 
ir pagalvių užvalkalais. 
Nors yra daug ligoniu, 
kurie smarkiai prakaituo
ja, bet jie gauna naujus 
baltinius tik kas antra ar 
trečia savaitė.
Vonios taip pat daromos 

beveik kas trečia savaitė, y Alytaus šilelio sanatorijoj 
nėra nei kailinių, nei velti
nių, nei šliurių, nei kojinių. 
Ligoniai išeina pasivaikščio
ti vien tik savo bateliais be 
kojinių, o gi žiemą gerokai 
šalta. Ligonių dauguma y.pa
beturčiai, jau4 išgulėjo sanatorijoje po 

kelis mėnesius ir visus sa
vo drabužius sudėvėjo, o 
sutaisyti nėra iš ko.”
O štai ką pasakoja Lie- 1 

tuvos bolševikų partijos kon 
ferencijoje “draugas” Voi- 
tenko apie Jonavą. “Jau du

> mėnesiai, kaip įvestas ne- 
• mokamas gydymas. Tačiau

kasdien valstiečiai ateina į 
valsčiaus vykdomąjį komite
tą skųstis, kad

jie siuntinėjami iš ligoni
nės j ligoninę, tačiau pa
galbos nesusilaukia.
Pas mus yra sveikatos 

punktas, tačiau jame nėra 
medicinos įrankių ir net 
chalatų. Jei reikia darbinin
kui suteikti medicinos pa
galbą, jis turi važiuoti iš 
Jonavos į Kauną ir gaišti 
visą dieną!”

Gal kas pasakys, kad “ne
mokamas gydymas” Lietuvo

s

je įvestas, palyginti, nese
niai, tad pradžioje susitruk- 
dymai neišvengiami. Bet 
štai atėjo Maskvos “Prav
da” 11941 m. vasario 14 d. 
Nr. 44), kurioje prof. S. G. 
Čedrovickij aprašinėja, kaip 
gydymo reikalai pastatyti 
tokiame centre, kaip — Le
ningradas. šis profesorius 
sako, kad

jau prieš dvejus metus Le
ningrado gydytojai pro
testavo, kad laboratorijos 
neaprūpinamos . reikalin
gais įrankiais.
“Pasitarime buvo nurody

ta į pasibiaurėtiną (bezo- 
braznyj laboratorijų aprė- 
pinimą. Paaiškėjo visiškas 
nebuvimas tokių elementari
nių prietaisų, kaip melan- 
žerių, reikalingų kraujo ana- 
lizams (pagamintoji didelė 
melanžerių partija pasirodė 
visiškai netinkama). Daugu
mos matuojamųjų instru
mentų parodymai rodo skir
tumą nuo 20 iki 400%. Tle- 
moglobinometrai parodo he
moglobino turį, kuris įvai
riuose aparatuose skiriasi 
vienas nuo kito 30—49 ir 
net 50%. Van-šleiko apara
tai buvo pardavinėjami vi
sai be padalinimų. Tokių pa
vyzdžių labai daug.”

Toliau autorius rašo: 
“Praėjo dveji metai. Kaip 
gi suorganizuotas laborato
rijų aprūpinimas dabar? 
Dar blogiau ir daug blo
giau,” atsako prof. Čedrovic
kij. Ligonys ištisomis valan
domis turį laukti, kol bus

išplauti turimieji apara
tai, nes jų pakankamai 
atsisako kraują tirti, nes 
“tik labai išimtinais atsi
tikimais” turima prepa

ratų.
“Ne geriau dalykai su ki

tais preparatais, o taip pat 
reaktyviais.” Nesant dirbtu
vių, sugedę stikliniai apara
tai ištisais mėnesiais lieka 
nepataisyti.

Taip atrodo “nemokamas 
gydymas Leningrade, dide
liame mieste. Ir tai vyksta

36 SUŽEISTA RIAUŠĖSE TIES ALUS FABRIKAIS

(“Draugas" Acme telcDlintnl
Policijai paleidus ašarines dujas prieš riaušininkus .ties Allis-Chalmers fabrikais, ar

ti Milwaukee, Wis., piketininkai ir pati policija nešdinasi, kad nepasvaigus. Per riau
šes valstybės valdininkai ir patsai gubernatorius Heil turėjo slėptis fabrikų patalpose, 
kad nepakliuvus į streikininkų rankas. Gubernatoriaus nuosprendžiu fabrikas uždary
tas.

Įstaigų Tarnautojai Valkatų Rolėse
“Tarybų Lietuvos” kores

pondentas aprašinėja, kaip 
dabar atrodo butų klausi
mas Vilniuje. Padėtis yra 
katastrofinga. Į Vilnių per
keliamos iš Kauno įstaigos, 
o butų nėra, nes juos užė
mę maskolių kariuomenė ir 
GPU žvalgybininkai. Bet 
duokime žodį koresponden
tui: “Faktas, kad ligšiol at
keltųjų į Vilnių respubliki
nės valdžios įstaigų tarnau
tojai maždaug taip yra iš- 
sprendę savo butų klausimą: 
pirmadienį gyvena viešbuty
je, antradienį miega pas vie
ną savo pažįstamą, trečia
dienį — pas kitą, ketvirta
dienį ir penktadienį pernak- 
voja savo įstaigoje, kur dir
ba, o šeštadienį popiet va
žiuoja į Kauną ir čia pralei
džia sekmadienį savo šei 
moję, pirmadienį gi grįžta į 
Vilnių ir vėl pradėti iš pra
džios savo odisėją.”

Galima įsivaizduoti, kaip

“dirba” tokie valdininkai, 
tuo labiau, kad maistui gau
ti turi dar stovėti valando
mis eilėse. Bet tai dar ne 
viskas. Pasirodo, kad be vi-' 
so to reikia kęsti šaltį, nes 
butuose “baisiai šalta, ne- i 
prikūrenami.” “Taip pat 
faktas (ir tai pats liūdniau
sias), — rašo laikraštis — 
kad už pinigus pavyzdžiui, 
už 100 rublių per mėnesi, 
galima gauti blogai apšildo
mą kambarį. Vidutiniškai 
imant, aštuonių kvadratinių į 
metrų kambarys kainuoja j 
60 rbl. mėnesiui be apšildy
mo. Už apšildymą gi buto 
šeimininkė paskui pareika
lauja dar po du rublius kas
dien.”

Jeigu dar prisiminsime, 
kad vidutiniškas valdininkas 
uždirba per mėnesį 250 ligi 
300 rublių, tai susidarysi
me vaizdą, kaip žmonės 
gyvena “rojuje,” kurio Sta
lino saulė, deja, nešildo!

Lietuvoj Prašo Įvesti 
Lietuvių Kalbų

“Tarybų Lietuva” rašo 
kad Dzieveniškio ir Druski 
ninku sričių gyventojai pra
šo tuojau pat įvesti mokyk
lose lietuvių kalbą. Druski
ninkuose ligi šiol dėstomoji 
kalba buvo rusų, nors šio
je vietoje maskolių visiškai 
nėra. Tad šioms sritims es
ant sovietų Baltgudijoje, bu 
vo varomas lietuvių gyven
tojų rusinamas.

NEWS FACTS ^george

MALTA, '
MEDlTERRANEAN.

INSPECTOR 
R.MEICLE OFTHE 
S-P-CA, RISKED 
HIS LIFE TO SAVE 
A GOAT, WHICH 
HAD BEEN 
STRANDED FOR 
TV/0 DAYS ON 
THE SLOPE OF
THE FORTRESS/

PAKM,
AFftICA.

A BLACK PANTHER HAS 
BEEN ATTACKING AND 

*• KILUNG NATINES MERE 
-AUTHORITIES BELIEVE 
THAT THE ANIMAL IS 
SEEKINO IT'S YOUNG, 
WHICH WERE FOUND 
HERE, AND SENT TO 
AN EhCLlSH MUSEUM.

šalyje, kur “nemokamas gy- 500 rublių mėnesiui paskir- 
dymas,” kaip skelbia agita- ta kompozitoriui Stasiui 
toriai, veikia jau dešimtme- Šimkui
čius....

Į Vokietijų Perbėgo 14 
Lietuvos Pranciškonų

Mūsų korespondentas iš 
Berlyno praneša, kad bolše
vikai jau sausio 10 d. užda
rė paskutinę kunigų semi
nariją Kaune.

GPU ėmė labiau persekio
ti ir Lietuvos pranciškonus. 
Pereitų metų lapkr. 20 d. 
GPU agentai bandė įsilaužt 
į pranciškonų vienuolyną. 
Supratę, kas jų laukia, pran 
ciškonai pasistengė slapta 
pereiti Vokietijon. Nuo ko
munistų persekiojimo Vokie
tijon pabėgo 14 pranciško
nų: 2 tėvai ir 12 klierikų. 
Kai kurie iš jų rengiasi at
vykti į Ameriką.

APLEIDO BELGRADĄ

^iktor von Heeren, Vokie-

Kauno “Maisto” fabriko 
krautuvių skyriaus vedėjas 
“tovarišč” Ryžakov to fab
riko tarnautojų susirinkime
pareiškė, kad tarnautojai tijos atstovas Jugoslavijai, 
neturį teisės skųstis, jeigu kuris iš Belgrado grįžo Ber- 
jie kilnojami iš vienos krau- lynan kilus krizei Balkanuo- 
tuvės į kitą. se.

PREZ. A. SMETONOS 

ŽODIS V AŠINGTONO 

SPAUDOS ATSTOVAMS

(Tęsinys iš 2 pusT.} 
leaders on many occasions 
both in Moscovv and in Ge- 
neva.

“The diplomatic and con- 
sular representatives of fo- 
reign countries in Lithuania 
during and after the inva
sion, are fully aware of the 
will of the Lithuanian peo- 
ple to live an independent 
life, and the shock they suf- 
fered because of the Soviet
invasion. The story of “re 

joicing” and “free” parlia- 
mentary eleetions was in- 
vented by the invader to 
mislead world opinion, būt, 
thank God, he did not suc- 
ceed.

“All the constructive and 
intensive w«ork carried on 
during 22 years of indepen- 
dence, of which the Lithua- 
nians have been proud, has 
been ruined now by the des- 
tructive policy of the invad
er. Hundreds of intellectuals 
of all professions have been 
imprisoned without trial, 
deported, or simply disap- 
peared vvithout any trace. 
Farmers, factory workers 
and people of all walks of 
life have been deprived of 
their freedom, land, homes, 
property, security, savings 
etc. The whole country is 
subjected to a reign of con- 
tinuous terror and depriva- 
tion.

“Travelers familiar with 
the conditions in Soviet Rus- 
sia and in the Baltic States 
before the crisis can vvell 
realize the extent of Lith- 
uania’s, Latvia’s, Estonia’s 
and Poland’s misfortune.

“Words of greatest value 
and signifieanse have been 
heard from the highest au- 
thorities of this great coun
try, — vvords of cheer and 
encouragement, that small 
nations have the šame right 
to the sunshine of freedom 
as the most powerful ones, 
and that right, and not bru- 
tal force, should be the 
judge in International con- 
troversies.

“I do hope the day vvill 
come when right and justice 
vvill triumph over aggres- 
sion, and that my country

f

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai!

pionctu DOCK WOPL 
Cork*0*00 

FltVOUS 1"S<AT1*> Boa»m 

CoMwti asCoMnaniM Bbamc 

SonWbe»-3OiMPraCuMcFT

Ma*oMk»-43im miOmcFr

fVme m Lattm

Hiavv Butam*
Parūpiname P.H.A. Paskolinimu 

ar UmokAJimun.

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Sovietų Lietuvos valdžia 
paskyrė pensijas 6 žmo
nėms, kurie esą arba patys 
nukentėję kovoje prieš “ka
pitalizmą,” arba jų palikuo
nys. Kaip spetintam žmogui

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051
War«hooM: 9401 So. Stony lalanti Ata, tau

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, InųM»rtuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduooame 

Tiktaim Tavernams. 
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien.

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną.

will be free and independent 
again, for Lithuania has 
proved to be vvorthy of in- 
dependence and freedom.

“Lithuania, unfortunate- 
ly, oould not offer armed 
resistance to the invader 
for obvious reasons, būt the 
spirit of resistance of the 
Lithuanian people is beyond 
doubt.

“The just and lofty Ame
rican policy of non-recogni- 
tion of the results of the 
ūse of force or the threat 
of force is the anchor of

■ hope that elementary rights 
to live an independent life

■ for the benefit and glory of 
jcivilized mankind will be re- 
stored to all small nations, 
among them Lithuania.

“The world situation, as 
I see it, makes America’s 
role tremenduosly import- 
ant. All vietims of aggres- 
sion, I believe, would be only 
too glad to offer every as- 
sistance left in their pos- 
session to those heroic na
tions now effectively resist- 
ing forces of aggression. As 
far as the Lithuanians are 
concerned, they will do their 
part. As for me, while in 
this country I intend to do 
some vvriting, to see more 
of America and to learn 
more about the funetioning 
of America’s demoeratie Sy
stem and its institutions”.

L. Sp. ž.

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu 
ri apsiginkluoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju. 
Tuomet laimėjimas bus jo 
pusėj. Butegeidis,

Žemaičių kunig.

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

KC DoubleTested-Double Action

SAKINE
- f f i tnZ

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

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMFNT

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIOHAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. REPubiic 1538—9
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

kius pinigus negalėtumėme nupirkti.
Reikia, dėl to, pripažinti, kad garbingieji mūsų ku

nigijos vadai milžinišką darbą atliko ir tikrai garbin
gai savo tėvų kraštui — Lietuvai pasitarnavo.

Kai kuriose parapijose (tokių yra mažuma) ši svar
bi rinkliava atidėta iki po Velykų. Bet rinkliava bus 
visur, nes pačių vyskupų yra taip patvarkyta ir trokš
tama, kad neliktų nė vieno kataliko, neprisidėjusio prie 
sušelpimo vargstančiųjų ir badaujančių karo palies
tuose Europos kraštuose.

Be abejonės, kad neatsiliks nuo to artimo meilės ak
to ir lietuviai katalikai, kurių broliai užjūryje taip pat 
greitos pagalbos šaukiasi ir laukia.

P,

•/

H'tlll*/

Jsž'Sii.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- « ■
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. nPtGrGnuUIlIdS
Kcdakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus vinnninw
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laiKraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Mareli 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dii-nruMio "Diuuko" rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu tvi ikiniinus ir k<•rlausius linkėjimus!

Jūsų dienruAtis ne vien lik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams (durnius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų. .

Daugeriopai tepudaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

AM LĖTO GIOVANNI CICOGNAM,
I jusliem Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Ivan Groznyj ir Stalinas
Rusija yra turėjusi daug žiaurių valdovų — carų. 

Pats pikčiausias ir žiauriausias iš jų visų yra laikomas 
Ivan Groznyj — Baisusis Jonas.

Pastaruoju laiku Maskvos spauda tą baisųjį carą 
Ivaną visomis keturiomis pradėjo statyti bolševikams 
pavyzdžiu. Sovietams jis perstatomas kaipo bolševikiš
kas herojus. Taip parašė vienas Stalino istorikas jo or-

- ganė “Izvestijoj”.
The Chicago Tribūne savo veaamąjame straipsnyje 

pažymi, kad
iškėlimas baisiojo caro Ivano pagrindinių “dorybių”
Stalinui esanti tikra palaima.
Prie Stalino Sovietų Rusijoj įvyko tiek daug baisių 

\ dalykų, kokių ir prie caro Ivano nebuvo. Anas Stalinui
tik pavydėti tegalėtų.

Prie caro Ivano daug baisių ir žiaurių dalykų įvyko. 
Jisai įsivaizduodavo, kad kiekvieno žmogaus ranka jį 
tyko pasmaugti. Dėl to jis be jokio pasigailėjimo žu
dydavo kiekvieną įtartą asmenį. Taip daro ir šiandieni
nis Kremliaus viešpats Stalinas. Jis tik daro apsukriau, 
greičiau ir žudo didesniais skaičiais.

Puolė kaimynus caras Ivanas, puola juos ir Stalinas. 
Ar.ot Tribūno, jis parbloškė

Lenkiją, Suomiją, Baltijos valstybes ir Rumunijos da
lį. Baisūs ir žiaurus dalykai įvyko prie Stalino režimo. 
Stalinas išmarino badu tris milijonus vadinamųjų

“kulakų”, kurie pasipriešino jų ūkių nusavinimui ir 
sukolektivizavimui. Stalinas, kaip ir caras Ivanas, kiek 
vieno asmens ranką įtaria esant jo priešininke. Dėl to 
daugybę kadaise jam ištikimų bolševikų jo paties įsa
kymu buvo išžudyta, kad savo gyvybei pavojų paša 
linti. Jis žudė savo draugus ir bendradarbius be jokio 
pasigailėjimo, be ypatingų tardymų, lieja žmonių krau
ją ir šypsosi kai civilizuotos Europos tautos yra pa
verčiamos griuvėsiais.

Taigi, tarp baisiojo caro Ivano ir dabartinio Krem
liaus Viešpačio Stalino yra daug panašumo ir būde ir 
darbuose. Stalino sąžinė, be abejonės, pasidaro rames- 

- nė, kai Rusijos istorijoj surandama jam panašių krau
gerių valdovų.

Kai kuriuose laikraščiuose iškeliamas referendumo 
klausimas. Esą dabar yra pats laikas duoti žmonėms 
apsispręsti, ar jie nori karo, ar taikos?

Jeigu kiekvienam Amerikoje gyvenančiam žmogui 
esą būtų leista balsuoti, milžiniška žmonių dauguma 
pasisakytų prieš Amerikos įstojimą į Europos ar Azi
jos konfliktą.

Bet vargu kada tokio referendumo sulauksime. Tokį 
patvarkymą turėtų įvesti kongresas, kurio dabartinis 
sąstatas (jo dauguma) solidarizuoja su Prezidento 
Roosevelto nusistatymu. Visos pastangos pravesti tokį 
referendumą nueitų niekais. Pagaliau, tas klausimas 
juk nėra ir naujas.

Kalbant karo ar taikos reikalu, tenka pasakyti, kad 
šio krašto piliečiai turėjo progos praėjusį rudenį pa
sisakyti, kur jie stovi. Demokratų partija, juk, buvo 
opozicijos išgarsinta kaipo “karo šalininkė,” o respub
likonų partija kaipo “taikos partija”. Bet žiūrėkit, kas 
įvyko — demokratai laimėjo. Vadinas, žmonių daugu
ma dabartinės administracijos “karo politikos” nela 
bai išsigando. Ar neįvyktų panašiai ir su specialiai d.a 
romu referendumu? Reikia žinoti, kad, ar renkant pre
zidentą, ar pravedant bet kokį referendumą, didelės 
persvaros turi tai, kaip patsai klausimas yra pastato
mas ir kuri pusė turi stipresnę propagandos mašineriją.

Lenkai vis lenkai

Kunigu Vienybės nuopelnas
Daugelyje katalikų bažnyčių Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse praėjusį sekmadienį buvo renkamos aukos 
nuo karo nukentėjusiems žmonėms Europoje šelpti. Tos 
rinkliavos proga girdėjome per radijo žymių katalikų 
dvasiškių kalbas; bažnyčiose buvo skaitomi vyskupų 
ganytojiški laiškai tikintiesiems. Ir visur, tarp kitų 
tautų,

girdėjome minint ir Lietuvos bei lietuvių tautos vardą. 
Nes, mat, ir Lietuva dėl karo priežasties pateko į bai
sią vergiją. Jos žmonės ir Lietuvoj pasilikusieji ir pa
bėgėliai kenčia vargą ir skurdą.

Tenka tik džiaugtis, kad Amerikos vyskupų komite
tas nuo karo nukentėjusiems šelpti Lietuvos neišskyrė. 
Kad taip įvyko, reikia reikšti pagarbą ir nuoširdžiai 
dėkoti lietuvių Kunigų Vienybės vadovybės iniciatyvai 
Ir jos padarytiems žygiams. Visi gerai suprantam, kaip 
svarbu yra sušelpti varge esančius žmones, ypač saviš
kius, bet begalo yra svarbu ir tai, kad lietuvių tautos 
vardas ta proga taip plačiai yra garsinamas. Ar mes 
įsivaizduojame, kad

tokio plataus savo tautos vardo pagarsinimo už jo-

“Darbininkas” rašo apie tai, kad lenkų vadai darė to
kias klaidas, kurios pražudė lenkų valstybę. Pasirodą, 
kad vargu jie iš tų klaidų pasimokino.

Šiomis dienomis iš Londono pranešama, kad ten esan 
čios Lenkijos vyriausybės premieras ir lenkų tremtinės 
kariuomenės vadas gen. Sikorski pareiškęs, kad po ka
ro Lenkija turėsianti būti didesnė, negu buvo prieš ka
rą. Lenkija turėsianti gauti Rytų Prūsiją — jai neuž
teksią vien koridoriaus. Turėsianti atgauti Rusijos pa
grobtas žemes. Girdi, šis karas turėsiąs išmušti iš vo
kiečių ir rusų imperialistinę dvasią.

Jei imperialistinė dvasia netinka vokiečiams ir ru 
sams, tai ji negali tikti ir lenkams. Jei negerai, kuo
met lenkus smaugia rusai arba vokiečiai, tai negerai 
ir tada, kuomet lenkai smaugia lietuvius, ukrainiečius, 
gudus ir t.t. Lenkams akys neatsidaro ir tos tiesos jie 
negali pamatyti.

Reiškiama vilties, kad dabartinį karą seks kitokia 
taika. “Darb.” rašoma:

“Po ano karo degė kerštu ir prancūzų ir anglų va
dai. Jie nepaisė Amerikos prez. Wilsono aukštų idea
lų. Jų taika buvo keršto taika pasidavusiai ir res
publikonišką valdžią įsisteigusiai vokiečių tautai. Vo
kiečių naujoji valdžia buvo demokratiškesnė, negu 
prancūzų arba anglų. O betgi alijantai jos nepripa
žino demokratiška, smaugė ir žemino vokiečių tautą 
ir tokiu būdu prirengė dirvą Hitleriui ir nacizmui.

“Po šio karo taikos konferencijoj bosaus ne koks 
nors Sikorskis ar Benešąs. Nebosaus ten nei Chur- 

. chillas, nei Stalinas. Nulemiantį žodį ten turės prez. 
Rooseveltas. Todėl po šio karo taika bus ne Sikors-
kinė, Churchillinė, ne Stalininė, o Roose velti nė.” 
Tikėkimės, kad taip ir bus. Jei karą laimėtų diktato

riai ir jei jie taiką diktuotų, mažosios tautos neturėtų 
jokios progos išsilaisvinti. Tokios progos neturėtų nė 
Lenkija.

(“Draugas”, 3 d. balan
džio, 1916 m.).

Iš Londono praneša, kad 
vokiečių sosto įpėdinio ka
riuomenė slenka vis artyn 
ir artyn prie Verdūno. Vo
kiečiai pražudė 20,000 savo 
kareivių. Laike paėmimo 
Malancourto, keletą batali- 
jonų tapo sunaikinta visiš 
kai.

•
Iš karės lauko per Berly

ną ir Amsterdamą telegra
fuoja, kad apie milijoną ka
reivių iš vokiečių ir pran
cūzų pusės grumiasi ties 
Verdūnu. Pasaulio istorijoj 
tokios skerdynės dar niekuo 
met nebuvo ties viena vieta.

•
Belgijoj vokiečiai Vises 

mieste pastatę didelį fabri
ką nuodingiems gazams dir
bti. Tas dujas jie žada var
toti kovoje su prancūzais.

•
Japonai dabar išrado, ko

kiu būdu padaryti tokias 
dujas, su kuriomis būtų ga
lima karėje nuodyti savo 
priešininkus.

Iš EI Paso telegrafuoja, 
kad pulk. Dodd kariuomenė 
sugavo Meksikos plėšiką 
Vilią. Toji žinia vienok nė
ra oficialiai patvirtinta.

•
Portugalijoj bedievių val

džia nubaudė tris vyskupus: 
Lisabonos. Guarido ir Porto 
už tai, kad jie užsistojo už 
bedievių persekiojamuosius 
katalikus.

Scranton, Pa. šv. Juoza
po lietuvių parap. laikė ne
paprastą susirinkimą, ku-

Po Svietq 
Pasidairius

S. L. A. broliams brolį 
Jurgelionį išmetus nuo “T.” 
redaktoriaus trono, ir nau
jam redaktoriui broliui Ba
jorui pirmam numery ap-

to, jog negali įrodyti, jog jis 
balšaavikas.

Na, o kas gi, saakysim, 
gali įrodyti, kad pats bal- 
šavikų caras Stalinas yra 
baisavikas? Ana, Lietuvoj 
žydeliai jį vadina draugu, 
saule, mokytojum, išlaisvin-

garsinus, kad brolis Mažuk- tojum ir kitokiais gražiau- 
na nėra balšavikas, visi siais vardais.
S. L. A. broliai ir seserys 
dabar nežino, kas iš tikrų
jų yra brolis Mažukna.

Tai ne vienatinis toks dy- 
vas tavorščiai. Antai, San 
Francisco gyvena svetimša
lis, trukšmadarys, darbinin
kų kurstytojas H. Bridges, 
kurio Dėdė Šamas jokiu bil
du negali išdeportuoli dėl

Išeina, tavorščiai, kad da
bar turi būt kaktoje pa- 
markiuota, kas kuo esąs.
Kitaip kaip gi įrodysi, kaip 
kad yra ir su S. L. A. broliu 
Mažukna.
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Sektinas pavyzdys
Šiais metais sueina 600 metų nuo Gedimino mirties^ 

Tą įvykį visos lietuvių kolonijos turėtų paminėti spe
cialiais parengimais. Chicagos lietuvių katalikų orga
nizacijos rodo gražų pavyzdį. Jos garbingojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino sukaktuves minės balandžio 27 
d. gražiomis iškilmėmis. Be abejonės, Chicagos ir apy
linkių lietuvių visuomenė atkreips į tai rimto dėmesio. 
Reikia manyti, kad ir kitų miestų lietuviai paseks chi- 
cagiečių pavyzdį.

riame vienbalsiai nutarta

Iki šiol tik balšavikai bu
vo žinomi visokiais fondais: 
kaliniams vaduoti, spanijai 
nuo spanų ginti, demokrati
jai gelbėti, Sov. Rusijai nuo

užprotestuoti prieš Mickaus- kapitali3tų užpuoiimo 8aug0. 
Mickevičiaus (nezaležninkų tj jr t t Dabar prad53 h.
kunigužio) pasisavinimą ka- tautininkai-sandariečiai fon- 
talikystės vardo.

Baltimore, Md. — Lietu
viai rengia “Tag Day” ba
landžio 24 d. Aukos renka
mos iš visų gatvėse Tautos 
Fondui Lietuvos pabėgėlių 
šelpimo reikalams.

dus tverti.
Antai, Usterio tautiškai 

gazietai apgarsinus, kad 
Sandaroj atsirado penkta- 
kojų, kad jų vadai parsida
vę, o pačioj organizaacijoj 
priviso visokio brudo, san- 
dariečiai žada steigti fon
dą egzeminavimui tos ga- 

Chicago. Praeitą suba- zįetos redaktoriaus norma- 
tą žadėjęs būti Beethoveno iumų. Neužsileisdami uste- 
konservatorijos mokytojų riečiai žįnoma, organįzuos 
koncertas neįvyko, nes per- fondą parodymui, kad san- 
mažai žmonių susirinko, dariečių tarpe iš tikrųjų pri-
Toks neužjautimas tikrai viso visokio brudo. 
gali atimti norą darbuotis.

e Taigi, tautiečiams priseis
* r- i i plačiai atlapoti savo kišenes.Argo fabrike kilo dideles 

riaušės tarp darbininkų ir 
fabrikos administracijos.
Pranešama, kad tas fabrikas 
iš tos priežasties užsidarė.

Atspėjom mįslę
Katinas ir lašiniai.
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Ketvirtadienis, bal. 3. '•fMl

Aliu Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

Gali rašyti ką tik nori, svarbiausia, kad 
rašytum iš širdies ir ką sąžinė sako.

Avvakum, 17 a.

Šiandien man suėjo lygiai 17 metų. Rytą atsikėliau 
nepaprastai nusiteikusi, bet kodėl, nė pati nežinau. Iš 
tikro tai buvo kažkas visiškai naujo. Kaip paprastai, pa
budau ryto šeštą valandą: kambarys buvo visas nušvies
tas rytmečio saulės. Atidariau į sodą langą ir pasileidau 
juoktis, visa nesitverdama džiaugsmu. Žemai, sode, leng
vos šalnos aptraukti sidabriniu kilimu, baigė žydėti pa
skutiniai astrai ir sidabru spinduliavo žolės lyselės. Per 
sodą, atsargiai iškėlusi letenas, perbėgo balta katė; dan
gus buvo toks giedras ir mėlynas, tik kur ne-kur po jį 
draikėsi balti plunksniniai debesėliai. Visa atrodė taip

I) K A D G A S
APIE 450,000 ANGLIAKASIŲ NUTRAUKĖ DARBA Tave Lietuvi

l'L>rauKa« Acme leirmuiu.

Paskutiniai vyrai apleidžia Montor Mine No. 10, arti Pittsburgho, Pa., kai paskelb- 
giedra ir skaidru, nors jau buvo vėlyvas ruduo. Toli mir- tas. minkštųjų anglių kasyklose darbų nutr aukimas iki balandžio 1 d. nepadarius nau
gėjo mėlyna upė su ilgų geležinkelio tiltų skeletais.

Aš priėjau prie veidrodžio ir ėmiau atsidėjusi į save
žiūrėti, tarytum būčiau mačiusi tik patį pirmąjį kartą. 
Teisybę pasakius, taip ir buvo — aš pajutau, lyg prieš 
tai niekur nebūčiau savęs regėjusi.... Ypač man patiko 
mano akių išraiška. Žmonės sako, kad aš turiu nuosta
bias akis. Ypatingai gražus esąs vokų rytieriškas pjūvis, 
o paskum ir pats žvilgsnis. Bendraklasės tvirtina, kad 
jose glūdi kažkas paslaptingo, šiandien ir aš pati in
stinktyviai, bet visai aiškiai pajutau, kad jos man pra
našauja nepaprastą gyvenimą. Aš pažvelgiau į jas gi
liai, lyg į kokį bedugnį ežerą, ir pati gerai savęs nesu
pratau. Ir juo taip ilgiau žiūrėjau, juo labiau džiaugiau
si, kad jau sulaukiau 17 metų ir kad prieš save turiu 
dar visą gyvenimą. Visą gyvenimą! Dieve, kokia laimė! 
Visą gyvenimą! Kokia nepabaigiama laimė!

jos sutarties. Apie 450,000 angliakasių nedirba. Yra žinių, kad greitai bus susitaikinta.

tarp 1926 m. ir 1930 m. vėl 
užėjo geras periodas — nu- 

• ; sibodo, mat, žmonėms radio. 
Dabar vėl rekordai atsigau
na, bet daugiau didėja an
gliškųjų pardavimas, lietu
viškieji didėja ne tokiu tem
pu. Dabar naujų lietuviškų
jų rekordų gaminimas yra 
jau beveik visai sustojęs.
Reikia, mat, rinkos; kad re-♦
kordo išleidimas apsimokė
tų, reikia išplatinti kokį

Amerikoje beveik visose ] merikonišką raštą, senieji tūkstantį.
— Lietuviai biznieriai A-

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIU BIZNIERIUMI
- Knygą iš Tilžės buvo lengviau atgabenti į 
Čikagą, kaip į Kauną. - Sapnininko išpirko 
tik... 10,000. - Prekės, kuriu neima nė už 
dyką. - Lietuviškieji rekordai. - Apie 
linksmybių vietas - saliūnus. - 
Pasisekimo paslaptis.

r, , - • ........ . _ ... . darbo šakose rasi lietuvių. — daug ką perskaitė, be-Paskum ėmiau zmrineti į savo kūną, ir čia man taip * & ** h
. • j- i u............. x • 4.1 4- •• “Drauge” iau buvo pasikal dirbdami per metų eilę jau-pat pasirodė, lyg bučiau jį pamačiusi tik patį pirmąjį & j f i r y j merikoje daugelis verčiasi

kartą. Ypač man patiko mano krūtinė, dėl ko net su- bėJimai su darbininkais, su ciasi pavargę, nebeturi uk neblogai. 
sigėdijau ir išraudau. O, kad dabar būtų kas mane ma- dzenitonum. su barzdasku- vatos skaityt, jiems nebe Aš gana plačiai vartoju 
tęs. Mane, kuri, kaip kad vakar Lidija Kovalevskaja žiu’ graboriumi ir kt Re1' įdomu. Kiek turėjau lietu reklamą, tai galiu laikytis, 
tvirtino, tik apie knygas ir filantropiją tegalvoja! Prau- k*a sakau’ pasiteirauti. J viSkų knygų, sukroviau įs o ne vienas lietuvis yra pa
šiauši ilgai ir, nusišluosčiusi, vėl nejučiomis pasižiūrėjau sekasi mūsų biznie- monte. Seniau jas po kiek tekęs į keblesnę padėtį. Žy

riams. Susitikau su vienu pardavinėjau, vėliau dai, mati per kartų kartas
Čikagos lietuvių prekybi į garsillftlf |>er radiją ir pir- įsigijo prekyboje patyrimą, 
ninku. kėjams dalinau už dyką, už tat lietuviams, nepatyru

siems, nelengva prieš juos 
atsilaikyti. Daugelis lietuvių 
metasi į saliūnų biznį, ga! 

mėgėjai, net koks 95 nuoš. Vesti sa 
liūnų biznį didelio mokslo 
nereikia, prekės čia negen
da ir nepasensta.

Ot tik pilk, gerk ir kitą 
ragink.

į didžiulį veidrodį, kabojusį lygiai priešais vonią. Pra
dėjau tikrinti, kokia linija geriausiai tinkanti mano kak
lui, apie kurį žmonės sako, kad jis esąs gražus; studi
javau savo pečių apvalainumus, liekną liemenį ir dailias, 
aukštas kojas. Galop pasileidau vilnimis figi kelių plau- darbą prekyboje, kaip se-1 kada užklvgta tokic petu
kus ir ėmiau džiaugtis, galėdama jais, lyg kokiu apsiau- kėši, kaip iš viso gyvena vigkųjų dalykų 
stu, apsigobti. Paskum mane vėl apėmė drovumas. — Be lietuviai prekybininkai Ame feai dr Ra£kug nupurto 
abejo, aš buvau labai patenkinta, kad atrodžiau “kaip rikoje? — apibėriau eile dulkes Įaį įr viskas 
tik taip;” tačiau drauge pasijutau, lyg būčiau ką nors klausimų, 
negražaus, žemo padariusi. Todėl skubiai, pati viena, ne
laukdama nė kambarinės, apsivilkau balta suknele, pri
sisegiau prie krūtinės baltą rožę ir išėjau į bažnyčią.

Namuose dar visi miegojo. Kambarinė, kurią suti
kau pakeliui, iš nustebimo, kad aš vėl viena nusiprau
siau ir apsirengiau, net nusitvėrė už galvos, bet paskiau, 
susigriebusi, pasveikino gimimo dienos sulaukus. Ji ma
ne labai myli....

Gatvės buvo visai tuščios. Pakeliui sutikau tik kelis 
darbininkus. Nuėjau į katedrą išklausyti ankstyvųjų 
mišių.

Ten atsistojau į kertę, prie savo mielosios Dievo Mo
tinos ikonos, ir ilgai žiūrėjau jai į akis, kurios taip gra
žiai spindėjo, silpnai lempelės nušviestos. Į ją žiūrėjau

_ Kaip gi pasirinkote Q dabar taįp įr stovi Rad

Nemažai lesų įdėjau lie- 
_ Mano tėvai Lietuvoje | tuvlĖkas gaidas beleisdama8 

turėjo krautuvę, tai jau bu Ir joe jau apmirštamos _ 
damas 13 metų pradėjau mažai kurie jš gajdų 
dirbti prekyboje. Mūsų šcl- gja skaityti
ma didelė, nelengva buvo

Teko nemažai išplatinti ir 
lietuviškų rekordų. Būdavo 
firmos nepriima nė daryti, 
jei nėra geros progos par
duoti. Turėdavau pasižadė-

Gaila tik, kad nevienas iš 
saliūninkų nevengia ir pats 
išsigerti, taip suardo svei
katą ir ilgai negyvena. 0 
jau tų saliūnų, tai — ga 
lybės. Vien mūsų gatvėje — 
nuo 32 iki 34 bloko, tik ta-

ten verstis, reikėjo kam iš 
ten “prasišalinti” — atva
žiavau j Ameriką. Atvažia
vau, žinoma, be kapitalo, 
bet čia tokia šalis, kad ir
be kapitalo gali pradėti ir ll. kad kells šimtus ispla-, me mažamc tarpe, yra 20 
varytis toliau. tinsiu, tlk darydavo. sa,jūnų; vjcn Bridgcporte y.

Be ko kito, dar gerokai Rekordus po karo labai ra apie 65-70 lietuviškų sa
. . . x ,. prieš Didįjį karą ėmiau pirko. liūnų? tai ką bekalbėti apie

taip atsidėjus,, jog man pasirodė, lyg jos akys atgijo; vergtis jr knygomi3 Dau visą Čikagą. Geria lietuviai,
pajutau, lyg is jų eme ; mano sielą sruventi kažkokia . . Tit Vėliau juos nustelbė po ka- * 6
nepaprasta jėga, saldus malonumas. Man iš akių ištryš- buvo ge-! r° PaPW«s ™dio' rekordP U Pram°gU ’ P
ko ašaros, ir aš ėmiau be žodžių melstis; ko aš jos mal- rag įr palyginti nebran Padavimas sustojo. Paskui, Nukeltas į 6 pusi.)
davau ir kaip meldžiausi, nė pati gerai nežinau. Tik tiek
atsimenu, kad norėjau būti gera ir atleisti visiems, kurie 
man buvo kuo nors nusikaltę, ir pati paprašyti atleidi
mo iš tų, kuriems buvau ką blogo padariusi. Bet čia 
man į galvą dingtelėjo mintis, kad nesu niekam blogo

ras ir, 
gus —

pervežimas per vandeny-j 
ną kaštavo tiek, kiek at
gabenimas iš New Yorko 
į Chieagą;

KLAUSYKITE! — PATIKS! <

padariusi ir kad niekas taip pat nėra manęs įžeidęs ar
nuskaudęs. Ir, taip pamanius, pati nežinau ko, pasidarė bet iš viso _  knygų atga-
taip širdyje graudu. * benimas iš Tilžės į Čikagą

Kai parėjau namo, tėvai buvo jau atsikėlę, o mano gaĮ būt net lengvesnis buvo 
kambaryje stovėjo išdėliotos dovanos. O, visa krūva! kaip iš Tilžės jų gabenimas 
Ten buvo gražus, didelis pjedestalas, didžiulė dėžė au į Lietuvą.
alyvų dažais, naujas, gražiai įrištas dienoraštis — su Ar daug knygų teko iš-
gražiais odos aptaisais ir atspausta .auksine plunksna; platinti? __ O gi sapnininko
tas pats, į kurį aš dabar ir rašau — ir daugybę knygų. kokį dešimts tūkstančių, dau 
kurias jau 3eniai norėjau nusipirkti: Schopenhauerio vei- gybę kitų knygų, ypač ne
kalsi, Rusų literatūros istorija ir Oskaro Wildeso rastai, mažai maldaknygių. Kai už- 
Mano tėvai žino, kad aš nemėgstu blizgučių, nei aukso, ėjo karas, knygų prekyba 
nei kitko, ir kad iš visų brangiųjų akmenų nešioju tik sumažėjo, o dabar, net ii 
vieną vienintelį — akvamariną. O, štai iš jų ir toki gra- visai apmirė. Galima šaky 

’žūs karoliai, ir dėželės saldumynų, gėlių, ir pirmoji suk- ti, kad žmonės nė žiūrėt , 
nelė, su kuria tuĄsiu eiti į universitetą klausyti paskai- jas nenori. Jauni ameriko- 
tij. (Bus daugiau.) nėja, daugiau linksta į a-

. r /•-T*'’

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMET&LĮ 

WHIP — 10:00 vai. rvte — WHIP — 1520 Kiloc.

*

s *

i

Juozas Warpulas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James

* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
*• Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų šeimyna ir Liuliojarv’ios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

šaltimieras Radio Advertisers
6012 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

Tave, Lietuvi, ir vėl grandinėm 
Klastingas priešas laiko apkalęs,
Ir vėlei tavo brangi tėvynė 
Laisva kaip andai gyvent negali.

Ką ilgus amžius širdyj nešiojom 
lr kas mums buvo šventų švenčiausia — 
Šiandiena visa pamins po kojų 
Ir mums liuosybę atnešę jausis.

Kantriai kentėkit nelaisvės jungą —„ 
Kentėki, broli, kentėki, sese —
Ir skelbk vergiją priespaudą žlungant,
Ir tą kurs vitlies netenka — drąsink.

Kankink, jei nori, to mes nebijom — 
Atgauti laisvę kelius atrasim —
Nebus kaip nori, ir mes vergijos 
Pančius sutraukę vėl nusimesim!

Laisvas Lietuvis draug su laisvaisiais 
Kelią į šviesią ateitį skinsis.
Vergijos pančiai mums nėra baisūs — 
Jais mūs gyvybę neužslopinsi.

I
Ant tavo žygių kris prakeikimas 
Mūs nepavergsi, tamsus burlioke,
Atėmei laisvę, bet jos troškimo 
Atimt lietuviui betgi nemoki.

Vichy, 1940 - « - 13.

J. Aistis (P. A. Ž.)

\ idiirinirscio Ofisą? Atdaras Sekmadieniai nuo II iki 4 vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Fleitas tiktai iš 
dantistų receptų.

80 Dienų Išniėjjlnlnnii. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tat 
suki ij/.lne.nie kiekvienų įmo
kėtų centų.

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisui: 
Kasdie iki 8 vai. v

• fK-ni.VrOMI » KK Taisome irVlfMV • PALIS laisomt ir JMI
pi.kitv pleltuH. — Mėn

Johnson, l’n-d čiai. 1 dienos p

A.A.A. Dental Laboratories

tedirbame senas 
Mėnesiniai mokes

ti P. .iohnson, I’ria čiai. 1 dienos patarnavimas.

IN<T>r<PoltATBH
Ithlthnisiti neitų Onmininm Ijihnrntnrija PnmMilyJe

1555 Milwaukee Avenue — Tei. ABM. 5550 
Aitiiirm. Ofisas; ] 202 South Stote Street — Tel. »VEB. 4«3O 
Kasdien Iki Ii vai. 4851 Irvine Park Boulevard — Tel. PAL. 4227
Antrad ir Ketvirtad. I So. Sklt---- 40t E. 47th St.—Tel. ATL. B880
iki 7-tos vai. vak. North Sl<le — 4781 Broadvvay.

J

1 KNYGOS! KNYGOS!

..Mūsų knygyne dar galima gauti 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.

LITERATE RA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, 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 — 1918-19Ž1 m.), 240 pusi................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos Ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
MAŽ1OSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi..............................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi...................50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis, 90 pusi ........................................................... M
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi...................................85
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi..................................... 85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Mculen ...................................................... 85
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

•i



fl D R A Tt g a s Ketvirtadienis, bal. 3, 1941

Pasikalbėjimas su 
lietuviu biznieriumi -

(Tęsinys, iš 5 pusi.)
ir nėra, prieš gėrimą propa
gandos niekas nevaro, tai 
geria ir seni, ir jauni — kas 
gali ir kas negali. Užtat 

daugelis greičiau miršta, 
o kai kurių šeimose jau 
atsiranda net protiškai 
paliegusių žmonių nuo gė
rimo.

Kartais pamanau, jei Ame
rika pati pradės kariauti, i 

tai gali saliūnus ir uždary-1 
ti. Šiaip jau aš pažįstu dau-1 
gelį saliūninkų, kurie yra 
mieli žmonės, geri lietuviai.

Neblogai verčiasi ir lie
tuviai bučeriai — mėsinin 
kai. Kitose šakose kad pra
simuša, tai atskiri apsuk
resnieji žmonės, šiaip gi lie
tuviams, kaip ir lenkams 
trūksta prekybinio patyri 
mo, dauguma lietuvių dirba 
paprastą rankų darbą. Dau
gelis dabar eina į biznio mo
kyklas, gal tas kiek page
rins dalykus, bet visi turi 
atminti, kad svarbiausia čia 
ištvermė, nenuleisti rankų 
dėl sunkumų ar nepasiseki
mų. Aš pats šioje biznio ša
koje dirbu jau nuo 1910 me
tų ir įsitikinau, kad

99 nuoš. pasisekimo pa
reina nuo darbo, o tik 1 
nuoš. nuo laimės.

Reikėjo pragyvenimą susi
daryti, tai ir mečiausi į biz
nį, dirbau čia atsidėjęs. Pre
kyba yra iš dalies rizikin
gas dalykas, sakysime man 
tarnautojų, įstaigos palai
kymas per dieną kaštuoja a 
pie 100 dolerių. Reikia gi 
juos surinkti.

— Šiokį tokį ramstį pre
kyboje turiu ir iš radio va
landų. Jas Čikagoje pradė
jome pirmieji, dar 1929 m. 
Po to jau atsirado “Margu
tis” ir kiti. Per radiją gar
sinu tik lietuvius, žydų ne. 
Buvo atsitikimų, kada žydai 
siūlė 5 sykius tiek, kiek kaš
tuoja mums patiems, kad 
tik užleist jiems tą radijo 
valandą, bet jiems tik kiek 
užleisk, tai pasidarysi greit 
jiems tik tarnas.

Duodame nemažai muzi
kos, lietuviškų dainų. Nors 
lietuviškų knygų žmonės be
veik neskaito, bet

lietuvišką muziką mėgsta. 
Radiją ir toliau palaikysi
me. Kokį 20 sykių bandėme 
siųsti programą trumpomis

Susikaupimo diena
Praeitą sekmadienį Šv. 

Kazimiero vienuolyne įvyko 
vienos dienos rekolekcijos a- 
kademijos alumnietėms ir jų 
draugėms — viešnioms. Re 
kolekcijas vedė kun. J. J. X. 
Glynn. Mergaičių atsilankė 
didelis būrys.

Rekolekcijos prasidėjo 
9:30 vai. rytą mišiomis. Pa 
stebėtina, kad šį kartą su
sirinkusios, vietoj išklausy 
ti mišių ir kalbėti maldas 
privačiai, kaip visados bu
vo daroma, bendrai ir bal
siai kalbėjo mišių maldas. 
Vedėju buvo vienuolyno ka- 
pel. kun. B. Urba, o mišias 
laikė rekolekcijų vedėjas. Po 
mišių rekolekcijų vedėjas 
pasakė turiningą pamokslą, 
paaiškindamas rekolekcijų 
tikslą.

Po to sekė bendri pusry-, 
čiai, paskaita koplyčioj ir 
vėliau bendri pietūs, per ku
riuos buvo skaitoma knyga 
pritaikinta rekolekcijų lai
kui.

Po piet vėl įvyko paskai
ta koplyčioj, o tai pasibai
gus susirinkusios auditori
joj giedojo įvairias šventas 
giesmes, kad prisirengus jas 
sutartinai giedoti koplyčioj 
per Šv. Valandą. Taipgi au
ditorijoj, rekolekcijų vedė
jas atsakinėjo į įvairius kiau 
simus, patiektus pačių susi
rinkusių. Klausimai vieno
kiu ar kitokiu būdu lietė ti
kėjimą ir dorą.

Per Šv. Valandą koply
čioj atkalbėta įvairios mal
dos, išklausyta pamokslas, 
atgiedota giesmės, suteiktas 
palaiminimas Šv. Sakramen
tu ir, ant galo, Šv. Popie-

bangomis. Gavome net iš 
Pietų Amerikos atsiliepimus, 
kad girdėjo.

— Koks būtų tamstos pa
tarimas naujos kartos lie
tuviams, bėgai vojantiems a- 
pie biznį?

— Amerikoje šimtai pro
gų, galima daug pasiekti, 
tuo labiau jauniesiems, ku
rie ir atatinkamas mokyk
las yra išėję. Tegu pasiren
ka sau labiau patraukiančią 
sritį, tegu myli darbą, o ša
linasi butelio ir turės sektis. 
Tas gėrimas nevieną lietu
vį pražudo. Gerai dar, kad 
bažnyčios, lietuviškos para
pijos padeda išlikti gerais 
Jei to nebūtų, daug daugiau 
žmonių toli nuvažiuotų...

K. J. Pr.

POLICIJOS SU STREIKININKAIS SUSIRĖMIMAS MILWAUKEE
F— M•v

.• •/ -s
(••Draugus” AC1II6 lelepiiolu

Policija išvaiko šalin piketininkus nuo Allis-Chalmers fabrikų, arti Mihvaukee, 
Wis., kai streikininkai pradėjo pulti fabrik us patyrę, kad daug streiklaužių grįžę dar 
ban.

žiaus palaiminimas. Tuomi litus galima jų buvo pirkti 
ir baigės rekolekcijos. tuzinais!

2) Parduodama: auksinisPo iškilmių, susirinkusių 
veiduose matėsi pilnas pa
sitenkinimas ir tvirtas pa7 
siryžimas pildyti tai, kas bu
vo dienos metu įvairiose pas 
kaitose nurodyta.

Šios rekolekcijos buvo šeš
tos iš eilės. Kasmet, maž 
daug šiuo laiku, tai yra ga
vėnios metu, alumnietės tu
ri vienos dienos rekolekci-

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

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo*! 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės! 
naudos, o bendr adarbiams i 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daug’aupia ga
li pasidarbuoti tie, kurie'
dirba krautuvėse, bankuose.'iofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero.

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

griežtesnis tiems, kurie ne
tinkamai savo šeimyną auk
lėjo; griežčiausias tiems, ku
rie ne visiems lygiai admi
nistravo teisingumą.

QUINTUPLETS
USD MUSTEHOLE for

CHESICOLDS
Klbther—Give Your CHILD This Šame Expert Care!

At the firs.t niki of the bionne Quin- 
tupleta vufch.ng toli! thr ir ctiesU uml 
tlnouts uie rubbid with Childrvn s 
klild Mubterole — u proOm t muile tu 
promptly relieve thu DISTRESS of 
children’s colds and resulting cough.i.

The Ųuints huve always hud the 
best of care, so mother— you may be 
ussured of using just about tho BEST 
produet iriude when you u e Musterole. 
MORE thun an ordmury “salve” — 
wurmitig, soothing Musterole helps 
b rea k up lotai conirestion. Also mudu 
in R.pulur and Putrų Strenpth for 
tho-u pn ferring u btronifur produet.

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prrsrription calkd 
Mrnitaru, thousands i,ow palliate terrlble re- 
currniR attacks of chokiiii;. gasping, cough- 
lnft, wheezlng Bronchini A.t’ima bv helphi" 
nature removė thtck exeess mucus. No dopcs, 
no smoltes, no lnjectlons. Ju ;t tastelecj, 
pleasant tablete. The rapid. delightful pal- 
Iiatlve action cominonly helps nature bring— . ... . jvcelcome sleep—a “Ood-scnd ’ prlnted
guarantee yrapped arounJ each porkage of 
Meiidaro lnsures an lmmedlate rifund of 
the full cost unless you are coinpletely sat- 
lsfled. You have everythlng to galu and 
nothing to lose under this positlve mouey 
back guarantee so get Mendace irom your 
druggist today for only 60c. '

Nėra jokios gėdos, jei žmo 
gus per nenumatomas ap
linkybes neturtingas pasi- 

šv. Antoninas1 daro. Svett Marden

THINGS THAT NEVER HAPPEN

THREE STOKIS 
YER 0UTj~

,t Attttt „JUtK,

T) Copyright, ’ \ / u ’

1

SOCTHE EYES!OVLR- VVORKED 
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Do they smart 
and burr4 Murinę brings quick relief. 
Try tuo drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes nre 
irritated and reddened or feel t <d.

L

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
*«rlanslM Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

laikrodis — 2,500 rb. P. Vi
leišio g. 6.

3) Parduodamas foto apa
ratas “Kontaks” (3,000 rb.), 
Kęstučio g. 38.

O štai dar du kitos rūšies 
skelbimai:

1) Pamesta odinė vyr. pir 
štinė Stalino prospekte. Pra 

■šau grąžinti už atlyginimą- 
Maironio 13.

jas šv. Kazimiero vienuoly- į 2) I. 25. Stalino prospekte 
ne, kuriose dalyvauja nevien pamestas šveicarų firmos 
tik alumnietės, bet ir vieš- laikrodis su sidabrine gran- 

Koresp. dįnėle. Radus prašau už ge
rą atlyginimą pranešti Kriš- 
čiukaičio g. 87, Kaune.

Laikrodžiai ir foto apara
tai priklauso dabar prie di- 

i džiausiu istorinių retenybių 
nes sovietuose jų nebegali 
ma visai gauti. O kai dėi 
nabago, pametusio savo pir- 

( štinę, tai belieka jam pr- 
reikšti užuojautą, nes ir pir
štinė pavirto retai užtinka
ma ir neįperkama prekė.

mos. Murinę is alkaline—pure and ^entle, 
economicai, too. Try Murinę today.

Debesis Siekiančios 
Kainos

Foa FVFę
you R t- I F—O

SOOTHES • CLEANSES . RFFRESHES

Pateikiame kelis skelbi
mus iš oficiozo “Tarybų Lie
tuvos,” kurie parodo oku
puotosios Lietuvos kainas:

1) Parduodama: vyr. ap
siaustas (500 rb.) moteriš
kas apsiaustas (700 rb.), 
naujas šveicariškas žadin
tuvas (300 rb.), Seinų gat
vė 12 bt. 3.

Tenka atsiminti, kad kal
ba eina apie padėvėtus dra 
bužius. O kai dėl žadintuve 
tai anksčiau Kaune už 25

Meilės ir teZ^uigumo jaus
mai yra kiekvieno atskiro 
žmogaus ir kiekvienos tau 
tos laisvės šaltiniai.

St. Čiurlionį:

TYPEVVRITERS
ADtlNG. MACHINES -

— SMAll MONTNIY PAYMENTS —

AU MAKIt
SOLO, RENTED 
AND REPAIRED
-ŪMIAI TtAM-M AUOWA»eC> —
oui mumi caiiv oni-visi niw.ma<mimi •ssiamvis

iCTAD TYPEWRITER 
K I X Iv COMPANY

io.ikt c. ooLDimn.
119 W MAOISON ST.

P h o n a. D E A R BO R N. P 4 4 4
ISTIM ATES—FREE-bIMONSTRATION

Listen to

PALAND ECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Electrolysis Clinic
Plnuknl ISnalklnaml 
Nno Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos 0 ▼. v. — 8:30 v. v.
Aron and Aron

3962 Flftli Avenue
Kumpas CrAwfor<l antį Harrlson

Tel. KED/ie 7810

VISOSE MIESTO DALYSE

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save”

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS ’
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktcršus
AMBULANCE Dieną ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStudienio rytais, 
Ift Stoties \VIIIP ( 1520). su I’, šultlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
*1 ii 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 W. 18th St. 

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Plaee 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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Įspūdžiai iš DKK 
vakaro

Kovo 30 d., Rowan Trees 
viešbučio patalpose dienr. 
“Draugo” štabas sukvietė 
visus savo raporterius-res 
ir korespondentus-tes, na, ir 
vaišino gardžia vakariene 
bei įvairiais gardumynais.

Reikia pažymėti, kad bu
vo labai jauki sueiga. Labai 
girtinas yra rengėjų suma
nymas.

Dalyvių tarpe matėsi daug 
kilnių asmenų bei dienraščio 
“Draugo” prietelių, būtent: 
konsulas P. Daužvardis su 
žmona, kun. Prunskis, dr. 
Račkus su žmona, dr. J. Poš
ka su žmona, pror. A. S. Po
cius, dr. Atkočiūnas su žmo
na, biznierius ir numizmati
kas Smith ir kiti. Po gardžios 
vakarienės pasanyta Raibų, 
kurių tarpe solistė Ona Pie- 
žienė dviem atvejais padai
navo keletą dainų.

Ant galo raporteriams ir 
korespondentarps išdalinta 
DKK narystės liūdymai.

Būtų gera, kad daugiau 
tokių parengimų dien. “Drau 
go” administracija sureng
tų, nes tas priduoda darbuo
tojams bei raporteriams dau 
giau noro pasidarbuoti tei
kiant žinių dienraščiai.

Girdėjau, kad berengiant 
šią puotą daugiausiai padir
bėjo Ignas Sakalas ir kun. 
P. Cinikas, MIC.,, “Draugo” 
administratorius. Rap.

Kova su džiovos liga
Tuberculosis Institute of 

Chicago and Cook County 
ekzėkutyvis direktorius pra
neša, kad šiame institute ati 
daryta ir per visą mėnesį 
bus vykdoma vadinama ank
styva džiovos diagnoza, kad 
iš anksto susekus žmonių 
šia liga susirgimus ir nuro
džius kas turi būti daro 
ma, kad išsigydžius. Nes kai 
liga įsisenėja, tada yra ne
paprastai sunku gydytis ir 
dažniausia išgijimas abejo
tinas. •

Džiovios liga Amerikoje 
daug žmonių nuvaro į ka
pus, daugiausia tarp 15 ir 
45 metų amžiaus. Tad verta 
tuo susirūpinti.

Diagnoza neapmokama ne 
turčiams. Tai finansuoja Ka 
ledų Ženklų pardavimo kam
panija.

U. S. UŽGROBK DIDE LJ ITALŲ GARLAIVI

. *• ♦ ......... J
(“Draugas" Acme telcphoto)

U. S. autoritetai užgrobė 23,000 tonų ita lų luksusinį garlaivį Conti Biancamo, kurs 
stovėjo Cristobale, kanalo juostoje, susekus jame vykdomą sabotažą. Iš laivo pašalin
ta visa apie 500 vyrų italų įgula. Laivo sto vis patikrinamas.

■ i

West Pullmano 
naujienos

S• ' v'.MI ' ilO

Kovo 28 d., parap. salėje 
įvyko Šv. Vardo dr-jos su
sirinkimas, kuriam įsirašė 
dar 5 nauji nariai. Valdy
bon išrinkta: pirm. Leo Kon- 
stant, nut. rašt. Juozas So- 
rokas, finansų rašt. Ed. Pes- 
ko, iždininkas — Evald Ra- 
davičius,

Nutarta Velykų rytą eiti 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Kitas dr-jos susirinkimas 
bus baland. 7 d., 7:30 vai. 
vakare, parap. salėje. Visi 
vyrai kviečiami ateiti ir įsi
rašyti. Sąlygos labai leng 
vos.

Praeitą savaitę užsaaė ir 
finansavo dar po vieną baž
nyčiai langą: Vladas ir Bar
bora Jurijonai, Kaz. Ročius T” M1 ~ 
ir ARD skyrius. Nauji, spal- |S L. VyCIŲ YCIKimO 
voti, su gražiais paveikslais,
langai bažnyčion bus įdėti ....

, , * . 14 kuopa laike susirinkimątuoj po Velykų, o po to bus r ....
, . .. ........... kovo 28 d. I susirinkimą at-baznycios vidus gražiai is-! 4 .
. . . įsilankė suvirš penkias de-dazytas. „ . . .šimts narių. Taipogi atsi

lankė mūsų kuopos dvasios 
vadas, kun. Julius Grinis. 
Vyčiai paaukojo mišių in
tenciją už a. a. kun. Jono 
Klorio sielą. Po. susirinkimo 
visi nuėjo į kleboniją, kur 
prie karsto sukalbėjo dalį

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos pirmas piknikas įvyks 
gegužės 4 d., Vytauto parke 
Parapija paskyrė laimėjimui 
dovanų pinigais $100. Kvie
čiame visus iš anksto daly
vauti mūsų piknike. Šokiams 
grieš gera Phil Palmers or
kestrą.

Mūsų kleb. kun. A. M. Lin- 
kaus gimimo ir vardo die
nos pagerbimo bankietui, 
kuris bus bai. 19 d., parap. 
salėje, jau viskas kuo pui
kiausiai prirengta.

Virėjos-kepėjos turi pada
riusios visus planus gar
džiai vakarienei. Bus trum
pa, bet graži, programa, o 
paskui šokiai prie geros or
kestros. Suprašyta daug sve 
čių iš Chicagos ir apylin
kių, kurie jau ir bilietus įsi
gijo. Solo dainuos pagarsė
jusi solistė iš Cicero Eleo
nora Kandrataitė; jai pianu 
lydės Gen. Locaitė. Be to, 
programoj dalyvaus mokyk 
los vaikučiai, kurie išpildys 
porą numerų. Visi laukiame 
tos dienos. Rap.

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

f »-.vss.

p

D R X U G X S

U. S. SULAIKĖ 30 AŠIES LAIVŲ

.....
("Draugus" Acme telepholoj

U. S. autoritetai Nevvarko 
vus, susekus juose sabotažą.

uoste sulaikė (užareštavo) penkis italų prekybinius lai- 
25 ašies laivai sulaikyti kituose J. A. Valstybių uostuose.

razanciaus.

..

Blanche Stanevičiūtė 
susižiedavo su 
Aleksandru Kizu

Bridgeport. — Brangų dei 
manto žiedą užmovė ant bal
tos rankelės Alek. Kizas B. 
Stanevičiūtei, dukteriai se
nų Bridgeporto gyventojų, 
Stanislovo ir Elzbietos Sta 
nevičių.

Aleksandras Kizas sūnus 
Kizų, kurie yra vieni savi
ninkų Peoples Furniture Co. 
Blanche Stanevičiūtė yra 
baigusi Lake Forest College 
gi Aleksandras Kizas — Lo- 
yola universitetą. Abu turi 
gerai apmokamas vietas biz
nio pasaulyje.

Šliūbas jaunos poros į- 
vyks Šv. Jurgio bažnyčioje, 
gegužės mėn. Vestuvių po
kylis bus Shoreland viešbu 
ty. Po “honeymoon”, jauna 
pora apsigyvens Oak Parko 
apylinkėj.

Draugai ir giminės susi
žiedavusiųjų sveikina juos 
nuoširdžiai ir gerų linkėji
mų teikia, prie kurių ir aš 
sakau: Congratulations Bla
nche ir Al! Kaimynas

Už savaitės vyčiai ir vy
lės įsigys naujus ‘sweaters’. 
Ištikrųjų, tai bus gražu, nes 
visi bus vienodi ir garsins 
Cicero Vyčių kuopą.

Balandžio 6 d. kuopa eis 
“in corpore” prie šv. Komu 
nijos mišiose devintą valan
dą.

Metiniai šokiai “Third An- 
nual Lazy Daisy Dance” bus 
šeštadienio vakare, balan 
džio 26, parapijos svetainė
je. Grieš visų gerai žinoma 
Ron Chennell orkestrą.

Komisiją sudaro sekantie
ji veikėjai: Frances Kishku
nas, Florence Arbir, Loretta 
Paulaitis ir Violet Miller, 
taipogi vyčiai — John Ka- 
sulaitis, Stanley Kishkunas, 
Joseph Miller, John Šepu
tis, Walter Arbir ir Vince 
Brožas.

Komisija darbuojas, kad 
rengiamas vakaras būtų sėk
mingas. Iš anksto nuošir
džiai kviečia visuomenę pa
remti Vyčių vakarą

Planuoja statyti
Greyhound autobusų kom

panija planuoja Chicagos 
centre statyti didelę sau 
terminalinę stotį. Per mayo- 
rą Kelly planai įteikti alder- 
menų tarybai. Visas pasta
tas atsieisiąs daugiau kaip 
penkis milijonus dolerių. 
Tas yra didelis kompanijos 
užsimojimas.

DftMESIO, D L MESIO, 
DftMESIO!!!

Jūs motutės plnavljns.
Ir mergytės kaip lelijos,
Jei svetelį miel» norit pavaišytl. 
šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.
Dobrovolskio dešros tai no mės

galiai.
Bet aukščiausios rūšies mėsos 

gaminiai.
Jei dar neragavo!, •
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebcatldėkll.

* * *
.Iiiojum Dobrni niekis klrkiieiw> 

valandą jums prl-latys geriasi- 
sl.s, šiii-ilaiislns rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vestinėse, krikštyno
se, iMuikletuose Dobrovolskio deš
romis. t /tenka pašaukti telefonu 
<’/$Nal 1712 Ir di-šros bus Jnms 
in-lstatytos. Asmeniškai kreipki
tės 1:

Dobrovolskio
Groeery & Meat Market
2325 S. Oakley Avė. 

(Priešais "Draugo" redakcijos)

- -v&i
y W > ' Y.-*r1'* 
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Paskirtas miesto 
valymui laikotarpis

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet Chicagos mayoras 
specialiu atsišaukimu į mie
sto gyventojus paskyrė lai
kotarpį pavasariniam mies
to valymui, kurs turi prasi
dėti balandžio 21 d. ir baig
tis gegužės 3 d.

Patariama gyventojams 
po žiemos apšvarinti savo 
kiemus, savo namų gretimus 
tuščius sklypus, nudažyti 
namus ir paskiau per vasa- 
rą laikytis reikiamo visur 
švarumo.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

Kišeniniu
Lietuviškai—Angliškas 

iri
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

“DRAUGA S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

The Charles Carroll 
Forum of C icago

The Charles Carroll Po- 
rum Chicagoj rengia eilinę 
paskaitą “Amerikos vieta 
pasaulio taikoje,” Palmer 
House, balandžio 6 d., 3:30 
popiet.

Minėtą paskaitą turės dr. 
Charles G. Fenwick, tarp
tautinių teisių žinovas, tai
kos sąjūdžio lyderis ir Kata
likų Taikos sąjungoje dar
buotojas.

Forumo nariams įžanga 
neapmokamai. Šiaip pūti
kai 75 centai prie durų

CLASSIFIED
—------------------------------------ )■

PAIEŠKOM AK VYKAKz
Paieškomus vyrus valyti klojimus 
(carpets) ir baldus (furniture). 
Kreipkitės prie 4447 No. Kįstate A- 
i mor.

PAIEŠKOMA MOTEItlšKfi
Reikalinga moteriškė namų prižiū
rėjimui. šaukite: INO. 2IIOO arba 
kreipkitės prie: 4447 N. ttciUic Avė.!

PAIEŠKOMA RIMTA MOTERIŠKĖ1 Kreipkitės pas:
Reikalaujama rimta. Ėsuinani mote
riškė tarp 25 ir 30 meti), kuri mo
ka apsieiti su žmonėmis ir darbuo

kis užeigoje, šaukite: I,AP. 81111.

į Kiekviena gerovė turi bū-į 
ti pirma sukurta dvasioje, 
pirma turi būti manoma, ne
gu tikrenybėje apsireikš.

Svett Marden

Būsi turtin
gesnis ir lal- 
iiiliige-nis. — 
TurėsiTAUPYK!

I’ZTIKKINTJ KYTO.IV:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3»/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Scc.

I tubtas s1000,000.00
VIRSI

WHOLE$ALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK KETK — BEDHOOM SETS 
— KliUK — KADIOS — KE 
EH1GERAIOKK — WAsHEHS —

MAN GELS — STOVĖS.
All NadOBBllj Advertlued Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

VV G IK ŠILUI O
1945 W«t 35* Street

/X fe./

ADVANCED PHOTOCftAi'UV . 

LOWEST KMH1BLI PKIC LS 

PROSE LAFAYETTE 2813

CLASSIFIED
PAKUAVIMl I NAMAS

4 fletai po 5 kambarius. Geroj viš
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir g.it- 
ve kurių linijos. Ramios , ino.no į mė
nesi. laibai pigi kaina Lietuviui b iii 
d:, pduma nuolaida. Kreipkite^ pus 
M,, įninku ant -2-tro aukšto iš užpa- 
Kulio. 10753 Su—th H ahu-li Avė:

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo. Marųuette I'ark 

apylinkėje.

Taipgi statume naujus namus ir U.l- 
soiue senus. A pskaitliaviinas veltui.

Pu.statymo kautos:
2-jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ....................................... $5,950.
5 kambarių mūr. bungaloiv.. $4,bliO. 
4 kambarių mūr. bungaloiv.. $3,950. 
Taipgi statome ir didelius namas.

Paatorojani Paskolas ant Lengvų 
ISmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. Western Avė.

TELEFONAI-
Olllce KEP. 3713; Vak. PKO. 017$

P.UIDAVIMII AK I6KANDAVIMLT 
DLONKEPYKJ.A

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdu btas per 3 4 me
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darDų. Antrašu: 
savininko ir biznio vielos: Ludivik
Gotou tt, 2303 Eniei-ald Avc-, Chicago, 
Illinois.

IŠK] KEN D E 0.1 A VKIK
220 akrų ūkis. Atsakomingai šeiniai 
labai pigi .lenda.

šiinkite: PKOspect 9131
PAKSIDEODA KIZNIAVAS NAMAS
Pardavimui Idzniavas namas, su biz
niu arba tie. Taip pat parsiduoda 
mūrinis namas 6 fletų. 3 fletai po 
4 kam Ii.. 3 fletai po du kaluli. įga
liai genis bargenas.

Atsišaukite pas savininkų
1538 Ko. AOth Avė , Cicero.

Tel. Cicero 3731

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, UI. 

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6
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Po Rinkimų Chicagos Aplinkiniuose 
Miestuose Ir Miesteliuose

Chicagos aplinkiniuose oponentas buvęs miesto iž- 
miestuose ir miesteliuose šį dininkas S. G. Ingrabam. 
antradienj įvyko mayorų ir Mayoras Penfield nesitikė- 
kitų valdininkų rinkimai. jo, kad daugumas šio prie-

Mayorais išrinkti priemies miesčio piliečių nuo jo atsi-
čiuose: mes.

Aurora — Andrew J. Car-' Miesto klerkas E. W. Bell 
ter. ir toliau pasilieka, nes jis

Berwyn — Anton Janura. neturėjo oponento. Iždinin-
Evanston — S. Ingraham. j{U išrinktas T. F. Airth.
Oak Park R. F. Mc- Evanstono aldermenais iš- 

Master. rinkti:
River Forest —. John L.

Brink.
Provincijoje:

Alton — Leo J. Struif. 
Champaign — Russell

Earl.
Galesburg — D. P. Lind- 

berg.
Peoria — E. N. Woodruff. 
Quincy — E. J. Schneid- 

man. , *
Rockford — C.

Bloom.

E. S. Bersbach, Clinton 
Merrick, John R. Kimvark, 
Harold W. Mogg, Robert. E. 
James, Bennie G. Rubin, Ed- 
dy S. Brandt, Francis L. 
Harwood ir W. Arrington.

Cicero rinkimus laimėjo 
miesto demokratų kandida
tų sąrašas. Trustistu išrink
tas Joseph Danek; policijos

Henry magistratu H. D. Sandusky; 
knygyno direktoriais A. J.

Evanstone šiandienini3 Dvorak ir A. P. Mourek. Lai- 
mayoras H. D. Penfield skau mėjo ir lietuvis A. Mickevi- 
džiai pralošė. Laimėjo jo j čius.

MIRĖ STIGMATIZUOTA TEIKIAMI PATARIMAI 
MOTERIS ! PAŠAUKTIEMS

KAREIVIAUTINEVV YORK. - Nevv York

Times telefonu iš Europos 
pranešta, kad Prancūzijoje 
mirusi ilgiausius metus pla 
čiai žinoma stigmatizuota 
moteris Marie Julie Jahen- 
ny, sulaukusi 91 metų amž.

POLICIJA SU “TVIRTOVE” KOVOJA PRIEŠ 
STREIKININKUS

C'Urautraa" Acme telephoto) 

Milwaukee policija naudoja šarvuotą sunkvežimį
“tvirtovę” kovoti prieš riaušininkus ties Allis-Chalmers 
fabrikais. Policijos kovoje su streikininkais 36 asmenys 
sužeista.

Chicagoj susiorganizavo 
| biznierių grupė vardu Sol- 
diers and Sailors Service 
Council, 140 So. Dearborn žeistas

Automobilių aukos
Cooko apskrities korone

ris A. L. Brodie praneša 
kad Cook apskrity (ir Chi
cagoj) per praeitą kovo mė
nesį 64 asmenys automobi
lių užmušta, arba vienu as-- 
meniu mažiau, negu praei
tų metų kovo mėnesį.

Šio balandžio 1 d. pirmo
ji automobilio auka mirė 
Svvedish Covenant ligoninė
je. Tai Warren Clarke, 18 
m. amž. Jis automobilio su- 

praeitą šeštadienį

Per paskutinius penkerius 
metus, netekusi regėjimo ir 
suparaližiuota, ji be per
traukos pasninkavo. Iki pra
eito spalio mėnesio jos kū
ne kas antradienis ir penk 
tadienis nuo ryto iki pusiau
dienio stigmatos 
pasireikšdavo.

gt. Ši žmonių grupė neapmo
kamai teikia kartais labai 
reikalingų patarimų šaukia
miems kareiviauti jauniems 
vyrams.

Tarp šaukiamųjų vyrii 
yra žymus skaičius tokių, -

vVinoma gt. ir Long ave. 
skersgatvy jam važiuojant 
motoriniu dviračiu.

136 ASMENIMS 
SUTEIKTA PILIETYBĖ

Federaliniam distrikto 
teisme pirmininkaujant tei
sėjui J. P. Barnes antradie
nį prisiekdinti 136 nauji pi
liečiai vyrai ir moterys.

Teisėjas naujiems pilie
čiams patarė įsigyti J. A. 
Valstybių konstituciją ir ją 
pakartotinai perdėm per
skaityti.

“Tas yra didingas, svar
bus ir nepaprastai rimtas 
dokumentas,” sakė teisėjas. 
“Atsiminkite, kad tie visi,

X Alia’s Rachnianovos ro 
manas “Naujų žmonių Fab
rikas” “Drauge” pasibaigė. 
Žinodama, kaip jis patiko 
skaitytojams, kurių dauge
lis net pageidavo, kad roma
nas būtų išleistas atskira 
knyga, redakcija duoda tos 
pačios autorės romaną “Stu
dentai, meilė ir čeką”, apie 
kurį arkivyskupas dr. F. 
Pavlikovskis (Graca) taip 
rašo: “Aš dar nemačiau ki
to tokio veikalo, kur būtų 
taip gyvenimiškai ir baisiai
atvaizduotas tikrasis Sovie-»
tų diktatorių veidas”. Pra
dėkite nuo pirmo numerio ir 
nepraleiskite nei vieno se- 

' kančių.
X Cleveland, O., Šv. Jur

gio parapijos CYO skyriaus 
krepšinio rinktinė, kovo 26 
d. laimėjusi Clevelando CYO 
čempijonatą, balandžio 5 d. 
atvyks į Chicago rungty
nėms su vietos CYO krep
šinio čempionais. Rungty
nės įvyks sekmadienį, bai. 
6 d. Svečiai atstovaus visą 
Cleveland dieceziją.

X Balandžio 27 d. Chica
goj bus “Hitleris”, “Stali
nas” ir “Musolinis” Sokol
Hali, 2345 So. Kedzie ave., 
jie pasauliui šoks diktato-

kurie pasirašė šį dokumer.- j riškus šokius. Kas nematys 
tą, pasirašė sau mirties nuo- j jų įr jų šokio, gailėsis. Bi- 
sprendį, jei revoliucija nebr- lietai “on sale”. Reikalauki-

Sudegė šluotu dirbtuvė
Gaisras sunaikino West- 

kurie įsigiję išmokėjimais' ern Broom Works, 1040 VV.
namus, naminius baldus, au-(žaizdos)
tomobilius, kurie nežino kas 
daryti su mokamomis už ap- 

Marie Julie Jahenny buvo draudą (insurance) premi- 
paprasta sodietė. 1867 me- jomis, ir daugybė kitokių 
tais ji paliesta stigmatų ir asmeninio pobūdžio reikalų, 
nuo to laiko pagarsėjo ne

Prieš išvyksiant kareiviauti 
tai visa reikalinga išspręsti. 
Nes jei tas nebus kaip rei
kiant apsaugota, susimes 
kreditoriai ir pasidalins vis
kuo.

tik Prancūzijoje, bet ir už
sieniuose. Stigmatams pasi
rodžius jinai paskęsdavo ek- 
stazoje ir kalbėdavo nesu
prantama kalba.

13 gat. Sukelta iki 25,000 
dol. nuostolių.

lors Counc. jau šimtams jau 
nų vyrų suteikė patarimų 
Už tai nereikia mokėti jo
kio atlyginimo. Tad jau
niems vyrams, kurie tikisi 
patekti į kariuomenę, verta 
ir patartina kreiptis į tą biz 
nierių grupę. Bus gauti rei
kalingi nurodymai. Kiekvie

tų pavykusi.”
Imigracijos ir natūraliza

cijos direktorius Fred J. 
Schlotfeldt pareiškia, kad 
svetimšaliai susimeta natu- 
ralizuotis tokiu skaičiumi, 
kad reikėjo padidinti ekz«- 
minatorių skaičių. Per se 
kančius tris mėnesius tūk
stančiai nepiliečių naturali- 
zuosis.

te pas kolonijos veikėjus.
X St. Gabaliauskas, po il

go maršruto per Naujos An
glijos ir Pennsylvania lietu 
vių kolonijas Lietuvai Gel
bėti Fondo reikalais, grįžo 
į Chicago.

Vito Bancevičius su 
Valdo Valdez

PLATINKITE “DRAUGĄ”
nas klausimas bus išaiškin- 

Minėtas Soldiers and Sai- j tas. <

ti

60-DIENU IŠMĖGINIMAS 
KOKYBĖS PATIKRINIMUI ANT

Servel GAZINIįl Refrigeratorių
DAR TIK KELIOMS DIENOMS... SKUBINKITE!

Tegu Servel, GAZINIS šaldytuvas

pats parinlo kaip jis dirba jūsų virtuvėje.

SERVEL, Gazinis 
šaldytuvas, apie kurį

dabar visa Amerika kalba. 
Dirba tykiai, ilgiau nesu- 
genda. Išmėginkite savo

namuose per 60 dienų.

f

Štai proga išmėginti visus 
Servel patogumus. Visados 
turėsite pakankamai ledo 
“cubes”. Galėsit matyti kaip 
Servel užlaiko maistą švie
žų ir skanų. Tuo pačiu, su
žinosite kaip nepaprastai e- 
konomiškai Servel operuoja.

Taip pat sužinosite kodėl 
Servel yra geresnis už kito
kius šaldytuvus. Servel’io 
šaldinimo aparatas neturi jo
kių ratų ar judomų dalių. 
Maža gazo liepsna atlieka 
viską. Kas geriausia, Servel 
yra visiškai tykus, negali
ma girdėt jokio krutelėjimo.

Įsitikinkite patys ir dabar 
priimkit šį pasiūlymą. Kreip
kitės į artimiausią Peoples 
Gas ofisą, prie Servel par
davėjo, ar šaukite: Wabash 
6000. Šis pasiūlymas tiktai 
trumpam laikui. Negaišinkit.

MODERN COOKERV . CONSTANT MOT WAT« . . S1LENT RERUGERATION .. OAS MIATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P M O N t VYABASH 6000 O

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

X Biznieriai ir profesio
nalai, prašome dėmesio! Be 
abejonės, Velykų proga svei 
kinsit savo kostumerius per 
dienraštį “Draugą”. Labai 
svarbu, kad pasveikinimai 
velykiniam “Draugo” nume- 
rui būtų siunčiami iš anks
to. Velykinis “Draugo” nu
meris bus didelis. Dėlto, ne 
laukite paskutinių dienų, da
bar siųskite sveikinimus.

X Sofijai Jonikienei, 4409 
So. Fairfield Ave., Šv. Ber

nardo ligoninėj padaryta 
gerklės operacija. Dabar li
gonė jau namie gydytojo, 
vyro Vilimo ir gerųjų vaikų 
priežiūroj. Jonikai yra dien. 
“Draugo” nuolatiniai skai
tytojai.

/

Jei Insurance Reik,

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

r H A T LITTLE CAME^ later-iianCartooBCo.,y.T^-By B. Linkį ,

Valstybė kovos dėl 
Michigano ežero 
vandens

U. S. vyriausiojo teismo 
skirtas vadinamas “special 
master” Monte L. Lemann
nusprendė, kad Chicagai ne-1 Kitos poros: Joe Dvorak 
reikalinga leisti daugiau var au Jack Zarevlch ir Phil 
toti Michigano ežero van- j Gruber su Diek Stoll. 
dens sanitariniam perkasui, Visi tie žymūs ristynių Si

renoj ristikai risis rytoj va
kare, balandžio 4 d., 8 vai.

, . , . . . . . Darius Girėnas salėj, 4416menduoja vyriausiąjam rc.s1 ... , . ,.
• m-• ’So. Western Ave. šiose na

nes mažesnio kiekio van
dens vartojimu nekenkiama 
žmonių sveikatai. Jis reko-

mui pripažinti jo radimą ’r 
sprendimą.

Illinois valstybės autori
tetai nusprendė kovoti tą 
keistą Lemanno radimą.

Gera knyga — išmintties 
šaltinis.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta plr- 
mo« rOAIes au mo- 
dernlfikomlfl uftlaldo- 
mla Ir Hollysrood 
ftvtPMomln. I) a r b a a 
Garantuota*.

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

Res.: • ENGIewood 5840

tynėse, kaip matome, daly
vauja ir sūnus Chicago lie
tuvių veterano ristiko Ban- 
cevičiaus, vadinamo “Dra- 
piežnas Dzūkas” sūnus Vy
tautas. kuriam ristynių spor 
to žinovai pranašauja pui
kią ateitį. V. Bancevičius, 
kaip daugelis sako, turi žal
tišką vikrumą išsinerti iš į- 
vairių oponento spąstų. Ryt 
vakare jis risis su meksi
kiečiu Valdo Valdez.

Pelnas šių ristynių eina 
įgijimui naujų uniformų 
Drum and Bugle Corp, ku- ! 
ris visuomet papuošia mū
sų tautines iškilmes. Taigi, 
tikslas vertas visų paramos ,

DR. PETRAS 
VII,EISIS, 
Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-

175 W. JACKSON BLVD.
SPITE A-1820 

Home Office: Newark, N. J.
RĖSIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel LAFajrctte 0771

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER. Sav.

Išvežiotame 
po visa 
ChleflKo

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. IIOl'LEVARD OOI4

IHARCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.


