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Karas Balkanuose
BALKANŲ SITUACIJA

Šiandie vokiečių propa 
ganda nori įtikinti pasau
lį, jog Balkanuose anglai 
sutiks antrąjį Dunkirką. 
Tačiau ši vokiečių propa
ganda labiau negu neįtikė- 
tina, nes antrasis Dunkir-

„ kas anglams, jei jis išviso 
įvyktų gali pasikartoti tik 
pačiai Anglijai kapituliavus.

Dunkirke anglai buvo su
traukę visas tuo laiku gali
mas savo karo pajėgas, ku
rių didžioji dalis žuvo. Po 
Dunkirko anglai buvo likę t beveik be ginklų. Tuo tarpu 
Balkanuose anglai tepasiun- 
tę tik palyginamai mažą da 
lį savo karo mašinerijos. 
Pralaimėjimas Balkanuose, 
jei jungtinės anglų, graikų 
ir jugoslavų pajėgos ir pra
laimėtų, būtų tik paprastas

» paskiro mūšio pralaimėji
mas.

VOKIETIJOS PADĖTIS
Tuo tarpu Hitlerio inva

zija Jugoslavijon ir Graiki- 
jon galima laikyti vienu di
džiųjų Anglijos strateginių 
laimėjimų, nežiūrint kokių 
rezultatų sulauksime iš šio 
Balkanų karo.

Kaip ten bebuvę, Balkanų 
karas vokiečiams daugiau 
panėši į Dunkirką, nes šiuo 
karu naciai gali daug pra
rasti, o laimėti labai maža, 
kai tuo tarpu anglai praras 
ti gali labai maža ir laimėti 
daug.

Jei anglai laimėtų karą 
Balkanuose, liktų maža abe 
jojimo, kad ir toliau Rusija 
pasiliktų artima Vokietijai, ą Turkija be jokio klausimo 
atvirai išeitų prieš vokie
čius. Be to, šiandie vokiečių 
didžiosios pastangos ’iukrei
ptos į Balkanus.

Knox padėjėjas 
vyks Anglijon

>
GAIKAI IR JUGOSLAVAI*

Šiandie mus stebina grai
kų ryžtingumas ir jugosla
vų pasiryžimas kovoti. Ta
čiau ir graikai šiuo laiku ir 
jugoslavai turi tik dvi išei
tis — galimybė išlikti lais
vais ar pasiduoti vokiečių 
dominacijai. Juo labiau, kad 
šiandie vokiečių dominaci- 
jos pavyzdžius Europoje ai
škiai pastebi.

Jugoslavijos pasiruoši
mas prieš vokiečių domina- 
ciją neatrodo, kad būtų pra
sidėjęs su vyriausybės pasi
keitimu. Atėnuose “pabė
gęs” Jugoslavijos regentas 
Povilas sutikta iškilmingai 
ir nuoširdžiai. Tuo tarpu as 
menys su priešais sudarę 
sutartis valstybių sostinėse 
nesutinkami iškilmingai. 
Reikia manyti, jog regentas 
jau ir seniau žinojo, kad 
jam teks pasitraukti.

WASHINGTONAS, ba
landžio 8 d. — Sekr. Knox 
šiandie paskelbė, jcg laivy
no posekretorius James Fo- 
rrestal vyksta Anglijon 
dviems savaitėms, kad su 
darytų tampresnius ryšius 
tarp U. S. laivyno departa 
mento ir Anglijos admirali
teto.

Knox pareiškė, jog laivy
no departamentas rūpinasi 
užpirkimu reikmenų Angli
jos laivynui, pagal priimtą
jį paramos Anglijai įstaty
mą, ir taip pat rūpinas tai
symu Anglijos laivų.
Ginklų suvienodijimui

Savo pareiškimo pabaigO' 
je sekr. Knox pažymi, jogi 
Forrestal vykstąs Anglijon, 
kad būtų galima surasti bū 
dus suvienodinti anglų ir1 
Amerikos ginklus ir ypač^ 
laivų įrengimus.

Laivyno oficialieji žmo
nės sako, jog vienas Forres
tal tikslų bus surasti būdus, 
kad Anglija panaudotų dau 
giau Amerikos laivyno gin
klų, kurie neįprasti anglų 
laivuose. j

Tuo būdu būtų žymiai pa 
greitintas paramos teiki
mas

Užėmė anglų
bazę Irake

VICHY, balandžio 8 d. — i 
Pranešimas iš Beiruto, Le- 
bano sako, jog Irako kariuo 
menės grupė vakar užėmė; 
anglų orlaivių bazę Cinel- 
debane, netoli Bagdado.

Fabėgęs iš Irako regentas 
princas Ilah pereitą penkta- 
dienė pareiškė, jog Irako 
karininkų grupė pravedusi 
perversmą Irake yra “sve
timšalių įrankiai”.

Rodoma, kur vokiečių armijos įsiveržusio s Jugoslavijon ir Graikijon. "Pranešama, kad 
vokiečiai visur susiduria su atkakliu jugoslavų, graikų ir britų priešinimosi.

VYKSTA ARSIOS GRAIKŲ 
VOKIEČIŲ KOVOS

Vokiečiai užėmę strateginį miestą. 
Graikai pasitraukė iš Trakijos

JUGOSLAVIJOS 
PASIRENGIMAS 
Kai kurie diplomatiniai šiuo 

gsniai tvirtina, jog “nuver
gtosios” jugoslavų vyriausy 
bės pasirašytoji Vienoje su
tartis buvo tik paprastas vo 
kiečių prigaudinėjimas, nes 
jugoslavai niekados nė ne
manę sutarties laikytis. Tai 
buvo tik paprastas jugosla
vų manevras vilkinti vokie
čių puolimą, kad Jugoslavi
ja galėtų geriau kariniai pa 
siruošti ir anglai, suskubtų} 
išlaipinti savo kariuomenę 
ir ginklus Graikijoje.

Tai žinojęs ir princas Po
vilas ir užsienio ministeris 
ir bendrai visa “nuversto
ji” vyriausybė. Pagaliau, tai 
žinoję ir anglai. Todėl dėl 
sudarytosios sutarties Lon
donas ir nesijaudino.

Jugoslavai
Albanijoje

BERNAS, balandžio 8 d. 
— Jugoslavijos pasiuntiny
bėje turimomis žiniomis, ju
goslavų kariuomenė užėmu
si Scutari miestą Albanijoje.

Telefoniniai pranešimai 
iš Jugoslavijos vyriausybės 
naujosios vietos Vranje, 
Serbijos kalnuose, sako, jog 
jugoslavai paėmė ir italų 
miestą Žara, Dalmatijos pa 
jūryje. »

Jugoslavijos vyriausybė 
persikėlė iš Belgrado į Vran 
je, kuris yra prie geležinke
lio tarp Belgrado ir Saraje
vo.

Po Skutari paėmimo ju
goslavų kariuomenė žygiuo
janti toliau į pietus, kad kuo 
greičiausiai susijungtų su 
graikais kovoms prieš ita
lus.

•
Naciai tebeprotes-
tuoja dėl laivų

WASHINGTONAS, ba
landžio 8 d. — šiandie 
sekr. Hull pranešė, jog Vo
kietija prisiuntusi naują 
protesto notą prieš suėmi
mą Vokietijos laivų Ameri
kos uostuose.

Hull atsisakė plačiau pa-į 
aiškinti apie prisiųstųjų pa 
skutiniuoju laiku notų turi
nį.

Tačiau patikimi sluogs
niai pareiškia, jog notoje 
vokiečiai pažymi, kad Hull; 
atsakomoji nota nepaaiški- iI
nusi kokiais teisiniais pa
grindais pasiremdama Ame 
rika suėmusi vokiečių lai
vus.

Tuo pačiu laiku Hull pra
nešė, jog italai dar nieko į 
Amerikos prašymą atšaukti 
italų laivyną atstovą.

Žinių Santrauka Naciai-fašistai
užėmę Derną

DALLAS, TEX. — Wi ROMA, balandžio 8 d. —
Hiam S. Khuttsen "pareiškia, Oficialus pranešimas’ šian 
jog netrukus Amerikos or- die sako jog Italijos ir Vo- 
laivių gamyba prašoks pa-kietijos kariuomenės uėmė

reikalavimą. , LibijoB uostą Derna-
j Šis miestas yra ir strate- 

* * giniai svarbus, nes jame

NORFOLK, Va. Pajū-I yra vandens ištekliai, kas
rio sargybos laiveliai suradę labai svarbu kovoms dyku- 
sudužusio laivyno bombane- muose ir geras uostas. 
šio vietą, bet gyvybės ženk- Sakoma, jog šiose atako- 
lų nes i ir a tą. Orlaiviu kelia- se dalyvauja bent dalys tri- 

vo 1®* jų Vokietijos kariuomenės
divizijų.

SATTLE. — AFL suspen Italijos karo vadovybė
davo Boeing Aireraft Em-i taiP pat praneša, jog italų

, , . , « u I ir vokiečių kariuomenės už
ployes Aeronautical Mecha _
nies’ uniją, nes ji buvusi 
“komunistų strategijos au
ka”.

•
WASHINGTONAS. — 

Nuo pereito liepos mėnesio 
Amerika apsiginklavimui iš 
leido $3,802.896,576.

ėmė Libijos miestus Barče 
ir Tocra.

Italai taip pat pripažįsta, 
jog anglų orlaiviai atakavo 
Tripoli.

Nacių bombos 
Anglijoje

LONDONAS, balandžio 8
d. — Pereitą naktį vokiečių
lakūnai numetė aukšto spro
gimo bombų Anglijoje. Pa- 

šiuo metu dirba 24 valandas i liesta Anglija gkotija jr

NEW YORKAS. — Ame
rikos orlaivių industrija

į dieną, kad išpildytų ketu
rių bilijonų dolerių užsaky
mus U. S. kariuomenei ii 
siuntimui į užsienį.

šiaurinė Airija.
Pašauta penki vokiečių 

orlaiviai.
Aršiausios atakos praves

ta Liverpoolyj, nors gyvy
bės aukų nėra daug. Taip

WASHINOTONA8. — pat po lg dįenų pirmą kar. 
Įtakingi sluogsniai praneša. tą atakuota Londonas, 
jog pirmasis karo reikmenų Anglų apmė-
siuntinys Jugoslavui >«>„ ūbomis Kiel. Bremer-
yra pakeliui į Balkanus.

WASHINGTONAS. 
Valstybės departamentas; 
gavo pranešimą iš Amerikos- 
ministerio Jugoslavijai, jog 
visi amerikiečiai Jugoslavi
joje yra saugūs.

haven ir Emdeną.
, Atakose žuvo penki anglų 

_ | orlaiviai.

ORAS
Dalinai debesuota.
Saulė teka 5:19 vai., Saulė 

leidži&R 6:24 vai.

BERLYNAS, balandžio 8 
d. — Vokiečiai šiandie skel
bia jog jų kariuomenė užė
mė Skoplje, svarbų pietinės 
Jugoslavijos industrijos ir 
karo centrą, kuris yra apie 
100 mylių į šiaurvakarius 
nuo Salonikos.

Vokiečiai, pabrėždami, 
jog šiose kovose dar nesuti
kę anglų, reiškia vilties, 
jog su anglais teks susirem
ti Salonikoj.

Tikslas neaiškus

Iki šiol dar nepaaiškėjo 
galutinas vokiečių siekis.

Kai kurie sluogsniai įsiti-1 
kinę, jog vokiečiai per Var- 
dar slėnį pasuks tiesiai Sa- 
lonikon, nors kiti tvirtina, 
jog jie galį pasukti Albani- į 
jos linkui. - — ->■ - j

Vokiečių pranešimai, sa
ko, jog nacių kariuomenė 
per dieną pažengia pirmyn ' 
apie 28 mylias.

Sunkumai
Kiek anksčiau vokiečių i 

karo vadovybė pranešė, jog j 
karas vyksta patenkinamai, Į 
nors sutinkama sunkumų.

Dienos komunikatas sa- J 
ko, jog “nežiūrint geografi- 
finių kliūčių ir sunaikintų 
kelių, vokiečių kariuomenės 
atakos Serbijos ir Graikijos 
frontuose prieš stiprų prie- 

! šo pasipriešinimą sėkmin
gai tęsiamos”.

Karo vadovybė taip pat 
praneša, jog orlaivių ata
kos pravesta Bristolyj. Li
verpoolyj ir Ipswich, Angli
joj-

Graikų-zelandiečių 

susirėmimai, Roma

į ROMA, balandžio 8 d. — 

Laikraštis Messagero šian
die paduoda pranešimą iš 
Ankaros apie tariamuosius 
susirėmimus tarp Naujo
sios Zelandijos kariuomenės 
ir graikų Struma slėnyje.

Pranešimas sako, jog ze- 
landiečiai apšaudę graikus, 
nes jie manę, kad graikai 
bando pasitraukti be kovos 
prieš vokiečius. Esą žuvę 
apie 40 graikų.

Graikijos karo vadovybė 
tuojau pasiuntusi Naujosios 
Zelandijos karius kitur, 
kad išvengtų susirėmimų 
ateityje. j, į

ATĖNAI, balandžio 8 d. 
— Pranešama apie aršias 
kovas tarp graikų ir vokie
čių kalnuose netoli Nevro- 
kopi. Graikų šaltiniai, sako, 
jog šios kovos išėjusios 
graikų naudon ir net vokie
čių šaltiniai pastebi, jog 
graikai parodę griežtą pasi
priešinimą.

Tačiau Vokietijos karo 
vadovybė pabrėžia, jog ko
vos vykstančios patenkina
mai.

Iš pranešimų atrodo, jog 
graikams padaryta žymių 
nuostolių jugoslavams pasi
traukiant.

Belgrade penktą kartą vo 
kiečių aviacija numetė pa
degamųjų bombų.
Dideli pavojus

Atėnų pranešimai sako, 
jog graikai tebelaiką perėji
mą tarp kalnų į strateginį 
Struma slėnį.

Vokiečių parašutininkams 
nepavyko nusileisti graikų 
užfrontėje. Suimta 130 pa- 
rašutininkų ir daugelis žu
vo.

Kariniai stebėtojai paste
bi, jog pilnutinis jugoslavų 
pasitraukimus sudarytų vo
kiečiams progą pravesti 
atakas ant Graikijos pro 
Vardar slėnį.

Pasitraukė iš Trakijos
Graikų karo vadovybė 

pripažįsta atitraukusi savo 
menką kariuomenę iš vaka
rinės Trakijos, nes šis plo
tas buvo neįmanoma apgin
ti ir graikai išvengę berei
kalingų aukų.

Anglų orlaiviai pravedė 
atakas Struma slėnyje Bul
garijoje. Daugiausia palies
ta vokiečių kariuomenės 
transportas.

Turkijos radio praneši
mas sako, jog pirmomis ka
ro dienomis vokiečiai skau
džiai nukentėjo. Radio taip 
pat pabrėžė, jog italams Al 
banijoje kyląs pavojus.

Saugo Amberikos
ambasadą Romoj

ROMA, balandžio 8 d. — 
Šiandie prie Amerikos am
basados pastatyta sustip
rinta kariuomenės sargyba, 
kai minios entuziastiškai 
demonstravo prie Mussoli
nio namų dėl paskelmo ka
ro Jugoslavijai.

Mussolini žmonėms pasi
rodė balkone du kartus, bet 
į minią neprabilo.

t
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
ATGAIVINTOS VYČIŲ KUOPOS PROGA 

(Medžiaga L. Vyčių istorijai)

U. S. NAIKINTUVAS VIZITUOJA AUSTRALIJĄ

Philadelphia, Pa. — Da
bar, kada ir vėl tarp vieti
nių kazimieriečių įsikūrė 
vyčių kuopa ne pro šalį bus 
pažymėti ir tai, kad praeity 
Vyčių kuopa buvo vadina
ma antroji kuopa, reiškia 
L. Vyčių organizacijai įsi
steigus tarp kazimieriečių 
tuojau atsirado vyčiai. O ka
da praslinkus keliems me
tams, pakriko, tai tūli drį
so už tai net kaltinti a. a. 
kun. Juozą Kaulakį. Bet ve
lionis anaiptol tame dalyke 
nebuvo kaltas. Kartą čia bu
vo atvykęs kun. dr. Ignas 
Česaitis su misijomis. Po 
misijų rašančiam šiuos žo
džius teko girdėti, kad kun. 
dr. I. Česaitis buvo atvykęs 
atgaivinti Vyčių kuopą, bet 
klebonas kun. Kaulakis, ne
leidęs. Gi, ištikrųjų, svečias 
buvo atvykęs ne vyčių or
ganizuoti, bet mišinių pa
mokslų sakyti. Velionis kun. 
J. KauLakis ne tik kad ne
draudė L. Vyčių kuopos at
gaivinti, bet dar nuoširdžiai 
prašė misionieriaus savo į- 
taka paveikti jaunimą, kad 
atgaivinus vyčius. Apie tai 
pats kun. dr. I. Česaitis yra 
rašęs rašančiam šiuos žo
džius. Tačiau jo balsas ta
me dalyke buvo balsu ty
ruose...

Antra, lygiai prieš 30 me
tų Philadelphijoj buvo iš
leistas jubiliejinis “žvaigž
dės” numeris (balandžio 14, 
1911 m.), kuriame tarpe ki
tų veikėjų buvo įdėtas ir L. 
Vyčių organizacijos steigėjo 
Mykolo Norkūno atvaizdas 
toks, kokį jį matome šiame 
dienraščio numery, ir žemiau 
perspausdintas apie jį straip 
snis.

Mykolas Norkūnas gimęs 
1869 m. Krūminių sodžiuj, 
Valkininkų parapijos, Tra
kų pavieto, delei tėvų ne
turto galėjo vien mokytis 
pas sodžiaus daraktorių (mo 
kytoją). Dar vaiku būdamas 
turėjo ypatingą palinkimą 
prie išpiaustymo iš medžio 
figūrų ir malevojimo. No
rėjo keliauti į didesnius 
miestus mokytųsi tų dalių, 
bet tėvai bijodami, kad vai
kiukas ten praras tikėjimą, 
jo neleido. Ištarnavęs ka

riuomenėje Mykolas atvyko 
į Ameriką 1892 metuose ir 
dirbo iš kart ant farmų pas
kui prie namų budavojimo 
ir per du metu skrybėlių 
dirbtuvėj Haverhill, Mass. 
valstijoj. Parėjęs iš darbo 
vakarais eidavo vakarinėn 
mokyklon, kurios neapleido 
per 5 metus. Žymiai prasi
lavinęs sunkiųjų prie prezi
dento Clevelando metų lai
kuose norėjo įstoti į Suv. 
Valstijų kareiviją, bet drau
gų atkalbėtas vietoj to ė- 
mėsi už knygų kuDČvstės.
Kartu su A. ZdaneviČe su
darė Bendrovę ir išleido 
“Bostono Lietuvių Laikraš
tį”, kurio redaktorium buvo 
kun. J. Žebris. Dėlei neži
nomos priežasties Zdanavi- 
čei dingus iš Bostono, o su 
juom išnykus ir laikraščio 
skaitytojų adresams, M. 
Norkūnas,- buvęs Bendrovės 
prezidentu ir gyvendamas

MYKOLAS NORKŪNAS
Haverhill, matė Bendrovė 
negalėsiant toliaus leisti 
laikraščio. Taigi sušaukęs 
akcijonierių susirinkimą, 
pardavė spaustuvę kun. J. 
Zebriui, kuris aną pasitrau
kęs į Waterburį leido “Ry
tą”.

Tame laike gavo lengves
nį darbą kurpių (čeverykų) 
dirbtuvėje ir pabaigęs 5 me
tų vakarinės mokyklos kur
są galėjo gražiai paišinti vi
sokius paišintus. Mokinosi 
po tam dar 3 metus archi
tektūros ir gavo už 3 metų 
diplomą. Apsivedęs 1903 m. 
turėjo mesti į šalį savo vi
sus aukštus siekius, turėda
mas uždirbti duoną nevien

vi irt mas /oNt' to 
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U. S. naikintuvas Clark yra Sydney prieplaukoje, Australijoj. Jis plaukia pro sto
vintį australų kruizerį Sydney. Clark yra priešaky U. S. flotilės, kuri vizituoja Aus
traliją.

sau bet ir šeimynai. Dirb
damas paprastus darbus, 
liuosose valandose mokinosi 
fotografijos amato ir išsiu- 
vinėjimo uniformų ir karū
nų draugystėms. Jo pati ir
gi to darbo mokinosi Varša- 
voj, taigi dabar jis iš to ir 
gyvenimą daro, išdirbdamas 
draugystėms ir parapijoms 
vėliavas, kukardas, karei
viškas uniformas, nutrauk
damas fotografijas ant ne
paprastųjų iškilmių ir t.t.

“žvaigždės” skaitytoju bu 
vo nuo pat pradžios,“ visuo
met ją platino ir jos idėjas. 
Nuo seniai prisirašęs prie 
Susiv. L. R. K. A. kalbino 
ir kitus prie tos organizaci
jos rašytis. Buvo vienu iš 
organizatorių šv. Stepono 
draugystės Haverhill ir ki
tų draugijų kituose mieste
liuose. 1902 m. apsigyveno 
Lawrence, kur daug pasi
darbavo, kad atitrauktų vil
niškius lietuvius nuo pristo- 
jimo į lenkų parapiją, kai
po jie buvo raginami. Auš
ros Vartų, šv. Lauryno drau 
gystėse jo triūsas turėjo 
kuogeriausią pasisekimą. Jis 
gi pastatė ant kojų ir S. L. 
R. K. kuopą Lawrence, kuri 
daug sunyko tik po Cleve
lando seimui, kada “žvaigž
dė” nustojo būti organu. 29 
d. kovo 1909 m. kartu su 
bostoniškiais, ypač J. Jaro- 
ševičia ir P. Mikalausku į- 
kūrė Lietuvių Rymo Kata
likų Tautos Mylėtojų sąjun
gą, kuri paskui susiliejo su 
Liet. Blaivininkų Sąjunga. 
Kaip anos taip ir šitos or
ganizacijos prezidentu buvo 
išrinktas Mykolas Norkūnas 
ir dabar yra visų Blaivinin
kų pirmininku.

Savo prakalbomis ir agi
tacijomis organizavime Nau
jos Anglijos lietuvių katali
kų Mykolas Norkūnas neap
sakytai daug pasidarbavo. 
Daugybė draugijų yra jam 
dėkingos, jog neatsižiūrėda
mas ant brangaus laiko ir 
kaštų, visada buvo pasiren
gęs joms patarnauti, jei rei
kėjo kur surengti kokią iš
kilmę, apvaikščiojimą ar 
prakalbas. Meilė tautos, ka

talikiškos lietuvių tautos ir 
pasišventimas dėl savo šei
mynos ir sunkūs darbai, kad 
šeimynėlei duonos uždirbtų, 
ogi prie to dar agitacijos ir 
organizavimas Blaivybės 
kuopų daug susilpnino My
kolo Norkūno sveikatą. Tarp 
brangiausių jo širdžiai vei
kalų yra jo rengiamas “Al 
bumas Lietuv|škų Naujos 
Anglijos ir Draugijų Baž
nyčių”. Tą veikalą jis tikisi 
išvysti atspaustą už poros 
mėnesių”. j Vidikauskas 

v.? ■ •

Meilės ir teisingumo jaus-į
mai yra kiektieno atskiro 
žmogaus ir kiekvienos tau 
tos laisvės šaltiniai.

St. Čiurlionį:

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Lietuvos duobkasių 
lizdas katalikų ir 
tautininkų klube

Hartford, Conn. — šioje 
kolonijoje yra Lietuvių Ū- 
kėsų klubas, kuris neseniai 
įsitaisė svetainę ir klubą. 
Prie to klubo priklauso dau
gumoje tautininkai ir kata
likai. Bet nesuprantama ko
dėl tas klubas negali atsi
kratyti pataikavimo penkta- 
kojams komunistams, kurie 
garbina Stalino “saulę”?

Klubas išnuomuoja sve
tainę Lietuvos graborių klap 
čiukams, kur niekinama Lie
tuva. lietuviai, kovoja dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo. Ar gi klūbiečiai 
nejaučia, kad šiandien jų

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

TIK viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa, leisdami 
lSekiAnilnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vl«4 aklų Įtempimų.

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

OFTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0523 — Chlcnga 

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

Treč. Ir fceSt: 9:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.-

D Ą C 1/ I O — namams statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilil

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

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
314%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

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

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

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

.......

broliai pavergtoje tėvynėje 
kruvinomis ašaromis verkia 
ir šaukiasi viso kultūringo 
pasaulio pagalbos — išlais
vinimo iš Sovietų barbariš
kos vergijos. Klūbiečiai, pa
galvokite ir gal suprasite 
kokią skriaudą jūs darote 
Lietuvai ir pavergtiems lie
tuviams. Pilietis

Nuo balandžio 15 dienos 
Budriko WCFL, 1000 k., ra
dio programos bus permai
nytas laikas: bus vieną va
landą vėliau. Pranešėjas.

Eucharistinis
Kongresas

Kingston, Pa. — Kovo 30 
d. Scrantų vyskupas W. J. 
Hafey paskelbė, kad meti
nis vyskupijos Eucharistinis 
Kongresas įvyks gegužės 14 
d., Kingstone.

Rengimu rūpinsis 11 vie
tinių katalikų parapijų, į ku
rių skaičių įeina ir lietuvių 
Šv. Marijos parapija, kur 
klebonauja kun. J. V. Inčiū- 
ra.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea G958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Vei. 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 Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKŪL’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 YARda 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.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

/

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
l uĮ įr 6:30—8:30 vakare

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

DR. F. C. WINSKUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao teL OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartu 
Rea. Tel.: HKMlock »1&O

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofna-s; HKMkock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7829

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALDTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALAND08:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal eutartį.
Ofiao telefonai PROspeet 6737Hunų telefoną VOglaU MU

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.

Ofiso TeL: Resid. TeL:
VIRgtnia 1886 PROspeet 3534

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:06 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South ^Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šežtadioniais.

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

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

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

Sekmad. mio 10 iki 12 vai. ryto.

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

TeL YARda 0994 
Rea. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dienų

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

Gen. Skorupskia
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MASKOLIAI SKELBIA LIETUVIU 
TAUTA ATSILIKUSIA

0 kaip yra "pažangioj" Rusijoj! Kg rašo 
"Pravdoj" patys komunistai? Lietuva 
atsiliks, jei maskoliai ilgiau jg valdys.

— Maskolių okupantai, at i žibalo. “Pravda” skaičiuoja, 
sibastę Lietuvon, per vadi-j kad visoje sovietų sąjungoje 
namą lietuvišką spaudą ir tiktai didesnėse įmonėse per 
mitingus skelbia, kad lietu- metus be reikalo sudegina

SOPULINGASIS KELIAS - SVE NCIAUSIA GATVĖ PASAULY

ma “daugiau kaip pusė mi- 
liono tonų benzino”.
Mokslas laipsniuose

Prof. I. Agroskin, aukš
tųjų mokyklų komiteto pir
mininko pavaduotojas, apra
šinėja, kaip sovietų sąjun
gos suteikiami mokslo laips
niai. “Atskiri institutai lei
džia ginti menkaverčias, di- 
letantines disertacijas, ku
riose moksliniai apibendri
nimai pakeisti elementari
niais samprotavimais, ir už 
tokius darbus suteikiami 
mokslo laipsniai”. Vyriau
sioji atestatų komisija tu
rėjusi panaikinti 79 institu
tų tarybų nutarimus, kurie

vių tauta esanti toli atsili
kusi nuo kitų “broliškų res
publikų, kurios turi laimę 
daug seniau naudotis sovie
tinės santvarkos laimėji
mais”.

Norėdami parodyti, kaip 
“pavyzdingai” yra susitvar
kiusios kitos “broliškosios 
respublikos”, mes laikas nuo 
laiko skelbiame ištraukas iš 
bolševikų partijos vyriausio
jo organo “Pravda”. Štai 
nauja tokio “pavyzdingo su
sitvarkymo” porcija. Tenka 
dar pabrėžti, kad būtų per 
gaila popierio cituoti visus 
tuos skandalingus faktus, 
kurių diena dienon pilna
Maskvos spaudoje. Mes čia . _..... • nepamatuotai suteikė moks-pasitenkmsime tik keliomis , , , ... .7„. , . i lo daktarų laipsnius. Grazi-įstraukomis. . ... .jos pramones institutas per 
Miestuose 3 posėdžius suteikęs docen-

“Pravda” aprašinėja, kaip laipsnius 41 lektoriui. Vy- 
atrodo sovietų miestai. O riausioje atestatų komisija 
vaizdas tikrai pasibaisėti- j grąžinusi 1,049 docentų laips 
nas. Daugelyje miestų “są- I n*° patvirtinimo bylas. Pa- 
šlavos ir purvas taikingai sa-k autoriaus, daug diser- 
sugyvena su asfaltu ir nau- | Nacijų esą net neliteratū- 
jų namų fasadais, antisani- riniai parašytų .
tariškumas virsta įprastu Geležinkeliuose
reiškiniu”. Pav., Ufoje tur- , „ . , , .v... „.Xl . ,. “Pravda pasisako, kaipgaus aikštele įskilusios di- . ...... , ,.v. , _ „ c sov. Rusijoje veikia gelezin-dziules sąšlavų krūvos . Sa-' , . ..,. .... kelių bagažo siuntimo sky-ratove del antisanitarines * ".. . ..riai. Kažkoks pilietis įssiun-kieme būkles nustatytu lai- r ,
. , ,. ... ,. tęs iš Tichvino stoties j Le-!ku nebuvo galima atidaryti • * * .
mokyklos”. Ivanove “iš 599 ni”grada lr tatai

..... . . I “greitąja skuba”. Praėjo dupatikrintų kiemų 436 pasiro o j

dė kraštutiniai antisanitari-1 m5nesiai’ 0 bagazo ]ls dar 
nėję padėtyje”. Tokia pat’ neSavo' Jis kreiP«8ia i “sky 
būklė, kaip pamini laikraš- riaus kovai su ba«az0 din’ 
tis, Taškente, Frunze, Pia- 8imais” <ir tokio- Pa3irod°. 
tigorske, Kazanėje. Soči. Ka- ‘ esama!> viršininką, o šis ra- 
zanėje 68 naujų namų gy-'miai atsak«s: “Na' kaa {ia

Sopulingasis Kelias yra Jeruzalė
je Kryžiaus Kelias, kuriuo žmonijos 
Išganytojas sunkaus kryžiaus pri
slėgtas buvo žydų minios lydimas į 
Kalvarijos kalną.

Kryžiaus Kelias yra žinomas mū
sų bažnyčiose Kryžiaus Stotys, ku
rios atvaizduotos taip, kad tikintie
siems stočių reikšmė būtų supran
tama, kaip tas aktualiai įvyko.

Čia “Drauge” dedami paveiks1- 
lai yra kaip šiandien Jeruzalėje at
rodo tos visos vietos. Išganytojo lai
kais buvo kitokios. Kai kurios šios 
šventos, istorinės vietos nužymėtos 
bažnyčiomis.

Nebuvusiems Jeruzalėje yra ne
paprastai įdomu matyti tas šventas 
vietas ir įsigilinti į jų prasmę.

Ketvirtoji Stotis. “Jėzus susitinka su savo 
šv. Motina”. Šioj siauroj Jeruzalės gatvėj Išga
nytojas nešdamas kryžių susitinka su sopulių 
suspausta savo Motina — Švč. P. Marija.

Trečioji Stotis. “Jėzus pirmąjį kartą parpuola 
po sunkum kryžium”. Šios vietos pagarbai mel
džionių grupė rodo savo pasiryžimo imti ant sa
vęs sunkią kryžiaus naštą.

Penktoji Stotis. “Cyrenejietis padeda Jėzui 
nešti kryžių”. Tai vieta, kur lydintieji Išgany
toją kareiviai privertė Simoną Cyrenejietį pa
dėti Kristui nešti kryžių. Šioje vietoje šiandien 
yra dviejų aukštų koplyčia.

Ventoj ai jau 3 metai negali tokio, kad bagažas dingo?
prisiprašyti prijungti jų bu Tai pasitaiko!” Maskvoje, 
tus prie kanalizacijos vamz-! Jaroslavo stotyje, kaip to- 
džių. Rodos, pavyzdžių apie liau rašo laikraštis per trum
miestų “susitvarkymą” pa
kaks....
Tekstilėj

Ta pati “Pravda” skun-

pą laiką buvo konstatuota 
1,300 atsitikimų, kad baga
žas išsiųstas, o lydimieji do
kumentai liko stotyje. “Yra 
ir bagažo plėšimo atsitiki-

džiasi, kad tekstilės fabri-1 mų”f liūdnai konstatuoja 
kai, verčiami didinti gamy
bą, tuo pat metu mažina 
gaminių kokybę. Netinka

laikraštis.

Kursus

mos medžiagos išleidžiamos 
kaip pirmos rūšies. Laikraš-

‘Pravda” nurodo, kaip so
vietų Rusijoje gyventojai

tis sako: “Viena priežasčių,: aprūpinami kuru. Pav. Vo- 
bloginančių audinių kokybę,, roneže vienam vieninteliam 
yra nerūpestingumas, pur- malkų sandėlyje užsirašė
vas, nekultūringumas’

“Pravda” aprašinėja, kaip 
sovietų sąjungoje fabrikuo- kų nėra ir “niekas nežino, 
se elgiamasi su degamomis kada bus”. Ten “malkomis 
medžiagomis — alyvomis, j neaprūpintos net mokyk- 
nafta, benzinu. Pav., “tur- los”. “Pravda” žodis žodin 
binų ir transformatorių a- ražo: “Tiesa, Voronežo mies 
lyvos mūsuose dirba 8-12 to vykdomasis komitetas be- 
tūkstančių valandų. Vokieti- veik kas savaitę svarsto ku- 
joje ir Amerikoje toms pat r° trestų darbą, priiminėja 
alyvoms nustatytas 70-120 ilgiausias rezoliucijas, bet 
tūkstančių valandų naudoji nu° to padėtis nesikėičia. 
mo laikas”, žmonių nerū Rezoliucijų tiek surašyta, 
pestingumas esąs stačiai ne- kad jeigu jomis būtų kure- 
įtikėtinas. Pav., Odesos ge- narnos krosnys, Ui pačiam 
ležinkelių stotyje per 45 die- vykdomajam komitetui tik- 
nas bereikalingai išpilta 72 riausiai iki pavasario nebe- 
tonos benzino ir 28 tonos reikėtų malkų...”

5,000 žmonių, norinčių gau
ti malkų, bet sandėlyje mal-

Krautuvėse

Kažkoks “draugas” Heller 
aprašinėja, kaip aprūpina
ma Maskvos universalinė 
krautuvė. Fabrikas “Plati- 
nopribor” pristatęs 1,100 e- 
lektros plokštelių virimui. 
Jau iš pirmo siuntinio 500 
plokštelių pasirodė netinka
mos, tad jų rūšis buvo nu
žeminta. Fabrikas užsigavo 
ir iš viso sustabdė tolesnį 
siuntimą: “Nenorite plokšte
lių laikyti pirma rūšim — 
negausite ir kitų dirbinių”. 
Fabrikas savo grasinimą iš
tesėjęs... Ana Maskvos uni
versalinė krautuvė žiemą 
gaunanti vasarines medžia
gas drabužiams, o vasarą — 
žiemines!

Visur betvarkė

“Pravda” deda straipsnį, 
pavadintą “Plepėjimas vie
toje gyvojo darbo”. Geležin
kelių komisaro įsakymu į 
Omską buvęs atsiųstas “to
varišč” Orlov, politinio sky
riaus vedėjas, nes toje sto
tyje pasireiškusi baisi be
tvarkė. Orlov pradėjęs šauk
ti posėdžius. Sausio 2 d. jis 
sugebėjęs atlaikyti net 5 po
sėdžius. “Plepėjo nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. nakties”. O 
kas tuo metu darėsi stoty
je? “Neseniai iš remonto

dirbtuvių išleido 10 garve
žių, kuriuose surasta 392 de
fektai”. Garvežių — “ligo
nių” esą tarp 30 ir 35 nuoš. 
Tarp darbininkų, sistematin
gai vengiančių darbo, Oms
ko depo esą 18 komunistų 
ir 35 “komjaunuoliai”. 
Gaminiai

Moskvorecko pramonės 
tresto valdytojas pareiškė, 
kaip atreferuoja “Pravda”: 
“Trūkumų mūsuose žymiai 
daugiau, nekaip pasiseki
mų”. “Pronin, Maskvos vyk
domojo komiteto pirminin
kas (burmistras) darė pra
nešimą, kaip dirba sovietų 
įmonės: Maskvoje vyriškų 
baltinių pagaminta perpus 
mažiau, negu reikia. Mask
vai reikalinga kasmet 2 mi- 
lionai paprastų virtuvės puo 
dų, o pagaminama pusė mi- 
liono. Į rinką paleidžiamas 
“visoks bradas” (drian).

Dirbtuvės gaminančios to
kias galanterijos ir triko
tažo, prekes, jo “žmogui ne 
patogu, o kartais net gėda 
jas nešioti”. Pronin čia pa
rodęs “broko ir pasibaisėti
no darbo pavyzdžių”. Į Mas
kvą pristatyta 10,000 spy
nų, kurias “galima atidary
ti nagu”. Rudenį ir žiemą 
Maskvos krautuvėms prista

Prisfovai Su Bizūnais
Sovietų Lietuvoje darbi

ninkams prižiūrėti, kad jie 
tikrai dirbtų kaip katorgi
niai, paskirti specialūs bri
gadininkai. Dabar paskelb
tas įsakymas, kad brigadi
ninkams pakeltas atlygini
mas 20%, o be to įvedama 
premijų sistema. Jeigu toks 
negrų prižiūrėtojas iš darbi
ninkų išspaus 10% virš nu
statytos normos, jis gauna 
1% priedo prie atlyginimo, 
jeigu 15% — tai priedas 
didėja iki 1.5% ir t. t.

Rusė "Valgio" 
Bendrovės Bosas

Sovietų Lietuvos laikraš
čiuose galima dažnai užtikti 
nusiskundimų, kad “Valgio” 
bendrovė, kuri nepriklauso
mos Lietuvos laikais turėjo 
didesniuose miestuose val
gyklas, dabar veikianti la
bai blogai. Tokio reiškinio 
priežastys dabar yra paaiš- 
kėjusios. Mat, ši bendrovė 
yra nacionalizuota, o jos 
priešakin pastatyta iš Mas
kolijos atsibasčiusi “tavorč- 
ka” Gerasimova.

toma maudymosi kostiumų, Rymosi”. Keletą pavyzdžių 
sandalių, šviesių spalvų, au- patieksime kita proga, 
dinių, o pavasarį ima ateiti | Kaip matome, Lietuva tik- 
botai, žieminiai kos^ium;A- rai yra atsilikusi nuo kitų
ir žieminės kepurės. Sverd- 
lovo rajono skrybėlių fabri
kas ištisus metus siuvąs 
šiaudines moteriškas skry
bėles.
Išvados

“broliškųjų respublikų”. Bet 
jeigu maskoliams ir jų įran
kiams — Paleckiams, Ged
vilams, Sniečkams ir Ickams 
Meskupams pavyktų dar pus 
mėtį Lietuvoje pasišvaisty
ti, “pažangiosios broliškosios

Visi Ciceros Lietuviai 
Remia Ant. B. Petkaus 
Kandidatūrą

Ateinantį šeštad., bal. 12 
d. įvyksta Cicero School Dis
trict No. 99 rinkimai.

Gerai žinomas lietuvis biz
nierius, laidotuvių direkto
rius Ant. B. Petkus, kandida
tuoja į Ciceros Mokyklų Di
rektorius. Jo kandidatūra y- 
ra susidomėję ne tiktai visi 
jo tautiečiai, bet ir visi Ci
ceros gyventojai.

Visą Ciceros mokyklų sis
temą yra pasiėmę į savo 
rankas profesionalai politi
kieriai, kurie eikvoja savo 
politikos tikslams mokyklos 
fondą. Tie politikieriai, ku
rie prieš rinkimus nuduoda 
esą didžiausi Ciceros gyven
tojų interesų globotojai, pa
ėmę valdžią į savo rankas 
užmiršta savo prižadus ir 
sauvaliauja su žmonių sun
kiai sumokėtais mokesčiais.

Turbūt, reikia pasigailėti 
skaitytojo, nes darosi kok 
tu nuo viso to “pažangaus” 
sovietų Rusijos ir kitų, so
vietiškais pagrindais dezor- ševikiškais ir stachanoviš 
ganizuojamų, kraštų “tvar- kais tempais...

Pavyzdžiui, 1935 metais
Ciceros mokyklose buvo

............................ , 5,487 mokinių ir 178 moky-respublikos tikrai bus pa- . . ,. . , . ... , .. . tojų. Šiais metais yra tiktai

Vtdumilesčlo Ofbw Atdaras Sekmadieniai nuo tl Iki 4 vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

VAT.ANDOS: 
Tolimesni Ofisai: 
Kandie ikt 8 vai. v

Vlilurm. Ofisas; 
Kasdien Iki 6 vai. 
Antrad Ir Ketvirtad. 
Iki 7-toa vai. vak.

vytos. Griovimo ir dezorga-| 4 ?21 mokinių ^g mo 
nizacijos antyje okupuotoje 1928 metaig Cicerog
Lietuvoje tikrai dirbama bol , . . . ... .....•_ i___ :x gyventojai mokėjo $1.14 ant

kiekvieno $100. vertės savo 
nuosavybės. 1940 metais jau 
moka $2.12 ant kiekvieno 
$100. vertės!, Politikieriai 
sukūrė daugybę bereikalin
gų pozicijų mokyklose į ku
rias pastatė savo sėbras ir 
draugus, kuriems mokomos 

[geros algos.

Antanas B. Petkus, iš
rinktas į Ciceros Board of 
Edueation narius, prižada 
kovoti prieš visokį politiš
ką žmonių išnaudojimą. Jis 
yra nusistatęs prašalinti po
litiką iš Ciceros mokyklų ir 
sugrąžinti taupumą į moky
klų sistemą. Antanas B. Pet
kus yra bepartinis kandida
tas, nepriklauso jokiai parti
jai, ir turi užgyrimą visų 
orzanizaciių Ciceroje.

Gaminame Piritas tiktai IS
duntistų receptų.

no Dienų Išmėginimui, .tel 
nebūsiu* pilnai imtenklntl. tai 
stųriųMnume kiekvienų įmo
kėtų centų.

* Taisome Ir perdirbame senas
imkit“ pleitus — Mėnesiniai mokes-

O. P. JoiinhoM, Pres. Žlal. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dentai Laboratories
JNCORPORATKP

nidilaii.ln Plrllų Gaminimo lal»orntorlja Pnaaulyje

t.*i>5 Mllwaukee Avenue — Tel. Alt'f. 55IMI 
202 Smitlt State Street — Tel. »FEB. 4«3O 
4M3I IrvItiR Park Boalevartl — Tel. PAli. 4227
So. Shl<-----4OI E. 47th St. — Tel. ATL. «880

North Skle — 4781 Broartway.



I
t » t

4 DRAUGAS 'č^dienis. bai. 9 d., 1941

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2S34 South Oakley Avė. Chica K®. Illinois
Publlshed Daily, except Sundaya 

A member of the Catholie Press Association
Sub*cription*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugą*” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumerato* kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Lietuvių katalikų dicnraAčln “Draugo” rėničjaina ir skaitytojams 
siunčiu tvaikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius kiltai 1 karna įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas. gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugfija jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
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Pilietybės diena
Visose Jungtinių Valstybių dalyse jau pradedama 

rengtis minėti taip pavadintą dieną “Aš esu ameriko
nas” (“I am an american”).

Tą dieną minėti Jungt. Valst. Kongresas nutarė 1940 
m. gegužės mėn. 3 d. speciale rezoliucija, autorizuojant 
Prezidentą paskelbti tuo reikalu proklamaciją. Tos die
nos minėjimas bus kasmet trečią gegužės mėnesio sek
madienį. Tuo būdu šiemet ji bus gegužės mėn. 18 d.

Prezidentas Roosevelt savo proklamacijoj kreipiasi 
į visų valstybių aukštuosius pareigūnus, į vi&o krašto 
kultūrines, patVijotines ir visuomenines organizacijas 
rengti tą dieną tokias programas, kurios iškeltų čia- 
gimių ir naturalizuotų šio krašto piliečių reikšmę, nuro
dyti šiandienines jų pareigas.

Šį sąjūdį, nėra abejonės, stipriai parems visa Ame
rikos visuomenė, kuri labai gerai nusimano, kad Jung
tinių Valstybių istorijoj dar nebuvo didesnio reikalo 
ypatingu būdu vertinti Amerikos pilietybę, kaip šian
dien.

Šiais laikais, kuomet demokratija taip stipriai iš
siskiria iš tų valdžios santvarkų, kurios savo paval
diniams atėmė visas teises, reikia visokiais būdais 
branginti Jungtinių Amerikos Valstybių pilietybę ir 
turimas piliečių privilegijas. *
Pagrindinis “I am American Day” tikslas yra, kad 

pagerbti ir pasveikinti tuos, kurie metų bėgyje tapo 
pilnateisiais piliečiais t. y. arba Amerikoj gimusieji 
jaunuoliai suėjo 21 metų amžiaus arba ateiviai gavo 
pilietybės popieras. Tokių kasmet susidaro apie pus
trečio milijono.

Bet, žinoma, ir Kongresas ir Prezidentas savo pa
reiškimuose, .skelbiant pilietybės dieną, nori, kad visi 
piliečiai, ar jauni ar seni, įsigilintų į tos dienos reikšmę.

Kam nežinoma, kad šiandien, kaip niekuomet ligšiol 
dar nėra buvę, kai kurie gaivalai sistematingai nori 
pagriauti Jungtinių Amerikos Valstybių demokratinę 
santvarką. Ir komunistai, ir naciai, ir fašistai čia už
laiko savo geriausius propagandistus, kurie iš pagrin
dų nori nuversti, sunaikinti tai, kas per su virš pus
antro šimtmečio buvo pastatyta, kas buvo išlaikyta. 
Prie dabartinės demokratinės santvarkos, piliečiai turi 
laisvę ir Dievą garbinti taip, kaip jų sąžinė diktuoja ir 
veikti taip, kaip mato geriausia. Ji garantuoja spaudos, 
susirinkimų laisvę; ji gina nuosavybės teises.

Komunistai, naciai, fašistai perša savo santvarką
— diktatūrą, kuri atima pilietines teises, kuri pilietį 
didžiausiu vergu padaro, kuri jį nebeskaito net žmo
gumi, bet savo pragariškos mašinos dalele. 
Diktatūrų agentų veikimas yra taip stiprus, kad ne

mažai silpnesnės valios žmonių suklaidina ir savo pu
sėn patraukia.

Tą pragaištingą šio krašto demokratijai darbą sėk
mingiausia galės sulaikyti giliai įsisąmoninę piliečiai. 
Dėl to — “I am American Day” arba Pilietybės Dienos 
programa turės būti tokia, kuri piliečių sąmoningumą 
pakels, kuri nušvies ne tik piliečių čia turimas privi
legijas, bet ir jų teises aiškiai nurodys.

Kai visi piliečiai gerai supras savo pareigas, jo
kių pavojų Jungtinių Amerikos Valstybių demokra
tinei santvarkai nesusidarys.
Mes nė kiek neabejojame, kad ir lietuvių visuomenė 

noriai dėsis prie Pilietybės Dienos — gegužės mėn. 18 
d. minėjimo. Mes čia tuo reikalu tik vieną dalyką pri-

i minsime — grie šio sąjūdžio dėkimės organizuotai

Didžiojo Penkiadienio minėjimas
“The Daily Tribūne”, anglų kalboj leidžiamas dien

raštis, įdėjo lietuvio kunigo Juozo E. Gedros, besidar
buojančio Vašingtone kitataučių tarpe, pareiškimą Di
džiojo Penktadienio minėjimo — šventimo reikalu. Ji
sai yra to judėjimo draugijos sekretorius Vašingtone.

Kun. Gedra pareiškė, kad visi geros valios žmonės 
turi susijungti ir dideliu susikaupimu minėti tą nepa
prastai reikšmingą dieną — Didįjį Penktadienį. Jis 
sako:

“Meditacija prie Pasiaukojančio Kristaus dėl žmo
nių tevaizduoja religijos idealų atgimimą, žmogaus 
savigarbą ir broliškumą tarp žmonių”.
Tokios maldos — meditacijos šiemet ypač yra reika 

lingos, nes visi gerai žinom, kas darosi pasaulyje šiuo 
momentu, kuomet tikintieji rengiasi minėti Išganyto- 
jaus mirtį ir prisikėlimą — Velykas.

Stalino politika
“Darbininkas” rašo:

“Kai dėl Stalino politikos, tai ji tiek visiems žino
ma, kad nuobodu apie ją prisiminti. Ji visados ta pa
ti: Stalinas mirtinai vokiečių bijosi, neišdrįsta nė žo
džio jiems pratarti, ne tai kad juos pulti. Vien gundo 
ir bara silpnesniasias valstybes, kad vokiečiams pa
siduoda — Rumuniją, Bulgariją, Jugoslaviją. Dabar 
su Turkija būk tai darąs nepuolimo sutartį. Jis gi 
Hitlerio talkininkas. Gražus talkininkas, nėr ką sa
kyti. Kad nebijotų, tai pats savo sėbrą pultų. Talki
ninkai taip nesielgia. Hitleris, kad nebūtų taip už
imtas, jam parodytų. Bet Stalinas tur būt žino, kad 
Hitleris ne tik dabar, bet ir vėliau negalės jam nieko 
“parodyti”. Kitais žodžiais, jei toks bailys Stalinais 
išdrįsta atvirai vokiečius erzinti, tai jis turi būti tik
ras, kad Hitlerio arklys lenktynių neišlaimės... Tad 
metas savo lažybas ant kito arklio perkelti. Ot kaip 
tik čia ir įžiūrima Romos Berlyno ašies silpnybė. Jū
reivių sakoma; kai žiurkės ima iš laivo kraustytis, 
tai esąs ženklas, kad laivas pradės skęsti. Stalinas 
apleidžia “draugų” stovyklą. Reiškia — “draugai” 
rimtam pavojuj.

“Bet dėl tariamos sovietų su turkais sutarties ten
ka abejoti, kad ji būtų rimtai išlaikyta. Sovietai lau
žo savo žodį be mažiausio garbės pojūčio. Net išori
niai jie nepažįsta paprasčiausios žmoniškos sarma
tos. Jie bijo vien lazdos ir bailiškai-vergiškai prieš ją 
nusilenkia. Pirmiau bijojo Hitlerio lazdos. Dabar ge- 
rinasi Anglijai ir Amerikai, kad jos, kai laimės karą. 
užgirių banditišką Pabaltijo užgrobimą. Bet štai kur 
neužginčyjamas sovietų “garbės” vainikas: gerinasi 
Anglijai ir Amerikai ir tuo pačiu laiku vykdo tose 
šalyse priešvalstybinį sabotažą...”

(“Draugas”^ 9 d. kovo, 
1916 m ).

Iš Paryžiaus 7 balandžio 
telegrama praneša, kad nuo 
pat pradžios iki šiol prie 
vienos Verdūno tvirtovės vo 
kiečių žuvo 200,000.

•
Senatas valstijos New Jer 

sey 12 balsais prieš 5 pa
naikino visai mirties baus
mę. Mirties bausmę nutarė 
pakeisti kalėjimu iki mir
ties.

Moterų Sąjungos Chica
gos apskritys nutarė rengti 
rankdarbių parodą, kuri bus 
Šv. Jurgio parap. salėj.

Petrapilyje buvo latvių 
suvažiavimas. Svarstyta nu
kentėjusių nuo karo latvių 
šelpimo klausimas.

Wilkes Barre, Pa., gatvė- 
karių tarnautojai įtūžę ant 
policijos ir savo administra
cijos sudaužė 10 karų ant 
linijos Vyoming Valley. 
Daug pašalinių žmonių žy
miai nukentėjo.

•
Iš Vašingtono praneša, 

kad Anglijos karo laivas su
laikė Jungtinių Valstybių 
laivą “Dirigo”, įtariant - jį 
vežant vokiečiams kviečius.

•
Vokiečių lakūnai nuskri

do į Angliją. Mieste Hull 
metė bombas. Suardė didelę 
geležies fabriką.

"Totalitarinis karas"
Tokia antrašte “N-nos” įdėjo vedamąjį, kuriame ra

šo, kaip diktatoriai rengiasi prie karo taikos metu, 
kaip jie veda savo darbą kitų valstybių viduje, organi
zuojant “penktąją koloną”, sabotažą ir t.t. Iš to pa
daro tokią išvadą:

“Prieš šitokius kovos metodus demokratijos ilgą 
laiką buvo bejėgės. Jos tikėjo diktatorių parašais po 
sutartimis ir iškilmingais jų prižadais. Jos nesirūpi
no apsisaugoti nuo diktatorių agentų. Jos manė, kad, 
jeigu jos elgsis padoriai su agresoriais, tai ir agre
soriai stengsis neišeiti iš padorumo ribų. Už šitą sa
vo klaidą demokratijos užmokėjo labai brangiai. Jos 
ką-tik nepražudė visko.

“Tačiau Amerikoje dar ir šiandien yra nemažai 
žmonių, kurie visą laiką šaukia, kad valdžia privalo 
nedaryti nieko, kas galėtų duoti Hitleriui arba Mus- 
soliniui “teisėtą pagrindą" paskelbti karą Jungtinėms 
Valstybėms! Jie dar vis negali suimti į galvą, kad 
šių dienų agresoriams teisėtumas nieko nereiškia: 
jeigu jie ligi šiol atvirai Amerikos neužpuolė, tai tik
tai dėl to, kad dar neatėjo patogi valanda ją užpulti. 
Bet slaptas diktatorių karas prieš Ameriką jau seniai 
eina. Hitlerio “Bundas” ir Gestapo agentai, Stalino 
“komunistų partija” ir GPU agentai, Mussolinio fa
šistų organizacijos veikia visose 22-se šio kontinento 
valstybėse..

“Su totalitarinėmis diktatūromis taikos negali bū
ti. Jeigu demokratijos jų nesunaikins,. tai jos sunai
kins demokratijas”.
Žinoma, kad šis totalitarinis karas to siekia. Dėl to, 

Jungtinėms Amerikos Valstybėms, stiprinant krašto 
saugumą, labai yra svarbu sustiprinti kova su “penk
tąja kolona” ir visais priešvalstybiškais elementais.

U. S. nepatenkinta
nacių areštais

WASHINGTONAS, ba
landžio 8 d. — Jungtinės 
Valstybės laukia, kad Vokie
tija pasiaiškintų dėl Ameri
kos ambasados Berlyne tar
nautojo suareštavimo.

Sekretorius Hull įsakė pa
siųsti notą Vokietijos užsie
nio ministerijai, kai sužino
ta, jog Amerikos ambasados 
tarnautojas buvo sulaikytas 
“be pranešimo ar paaiškini
mo ambasadai”.

Manoma, jog šie areštai 
turi sąryšio su Amerikos žy
giais suimant Vokietijos lai
vus.
gyno.

Rusai apie Invaziją
MASKVA, balandžio 8 d. 

— Šiandie Rusijos spauda 
be jokių pastabų, žymioje 
vietoje rašo apie vokiečių 
karo paskelbimą Jugoslavi
jai ir Graikijai. Pereitą šeš
tadienį Rusija pasirašė su 
Jugoslavija draugingumo 
sutartį.

Apie šią sutartį Maskvos 
laikraščiai rašė, jog tai esąs 
svarbus dokumentas vi
siems, kurie kovoja prieš 
karo išsiplėtimą.

Balandžio 27 d. — savotiška Chicagos lietuvių diena, Tinginys sako — galėsim 
kurioj minėsime D. L. K. Gedimino 600 metų mirties — turėsim, gersim — gy- 
sukaktį. . vensim.■A

Po Svietą
Pasidairius

Prie Stalino “laisvės” da
bar Lietuvos žmonės tapo 
visiškai laisvi: nuo žemės, 
namų, gyvulių, javų, paukš
čių ir kitokių kapitalistiškų 
išmislų. Seniau būdavo gas
padoriams didžiausia mūka: 
duonai, svirnai nuo javų, 
grūdų lušta. Gyvulių taip 
pat. Vedink, mainyk grūdus, 
žiūrėk gyvulius. Arba su 
tom žąsim, kiaušiniais, svie
stu, kiek gaspadoriai prisi- 
mūčydavo, kol tie daiktai 
patekdavo ant vokiečio, an- 
gliko arba kito buržujaus 
stalo. O dabar esi laisvas 
nuo tų triubelių: ką raudon
armiečiai ir GPU nesuvalgo, 
tai į Maskvą siunčia. Gas
padoriams belieka tiktai dai
nuoti: “Oh ty Rusija, moja 
matiuška karmilica!” (Oi, 
tu Rusija, mano motina 
maitintoja!), garbinti Stali
ną ir dirbti stachanoviškai.

rys skundžiasi ant s v 
rų už dabinimą savo veidų, 
kaip tai neseniai atsitiko 
New Yorke. Prieš sūdžią 
stojo jauna porelė Vern 
Boltz, pati 22 metų ir jos 
vyras, 24 metų. Pačiulė ap
skundė savo vyrą, kad ne
sirūpina jos užlaikymu, bet 
dar ją erzina kožną dieną 
maliavodamas savo veidą ir 
juodindamas antakius, o pa- 
čiulei taip tas pabiuro, kad 
ant savo vyro daugiau ne
gali žiūrėti.

“Kas gera vištai, tai ge
rai ir gaidžiui.”

“S-roje” Dėdė Pakaušis 
tlumočija apie senų • ččsų 
prietarus, kurie esą paeina 
iš viduramžio Indijos ir Ma
žosios Azijos, kad žmonės, 
norėdami save išganyti pri
valo gavėnioj atsisakyti nuo 
visokių linksmybių. Ate da
bar esą nuo tokių prieta
rų baigiama atsikratyti.

Ar tik ne Dėdės Pakaušio 
įkvėpimu vienas Chicago 
lietuvis politikierius buvo 
surengęs gavėnioj šokius, 
kuriais laimėjo kaip anam 
priklode Zablackas.

Pasirodo, tavorščiai, dar 
stipriai laikosi tų “viduram
žio Indijos ir Mažosios Azi
jos prietarų”....

Prašau sa ulės. ed i torialą: 
“Vyrai skundžiasi ant

savo moterų, kurios malia- 
voja savo veidelius, bet kar
tais atsitinka kad ir mote -

i l
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— Tu ir vėl čia! — sako 
profesorius ubagui. — Juk 
prieš valandą daviau tau 
10c.

— Dovanok tamsta, bet 
žmonės mane suklaidino. Jie 
sakė, kad profesoriai visuo
met būna užuomaršos ir iš
siblaškę.

Vienas vargšas: Girdėjau, 
kad tu turi daug ir turtin
gų draugų-----

Kitas vargšas: Tikrai, tik 
tai bėda, kad visi mano 
turtingieji draugai yra — 
blogi draugai.

Bosas: Mums reikalingi 
darbininkai blaivūs. Tas, 
kurį vakar atleidaau, daž
nai pasigerdavo. O tamsta, 
ar blaivus?

Darbininkas: Labai daž
nai.

Migdolai.
Auksas išbandomas ug

nim, moteris auksu, vyras 
moterimi, o balšavikas sen- 
vičiais.

Spėjame Mįsles
Keverza, ve verža, po lau

ką keverzoj a.
Kas?
Atspėsim rytoj.

u S FACTS ^GEORGE

BEN BURKE, A JOBLESS SALESMAN 4 '
ENTERED A PHONE BOOTH AND CALMLY 
SĖT ABOUT SHAVINCi - HE WAS BOOKfci 
OtįA CHARGE 0F DISORDERLY CONDUCT/

A '/,'EALTHY COAL 
magnate after A 
W'tD NIGHT’ WAS 
/ P.RESTEO FOR INTER- 
-FER1NG VVITHTHE 
W0RK OF THE STREET* 

- CLEAN C^PART-
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Trečiadienis, bal. 9 d., 1941

Aliu Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukams
»

(Tęsinys)

Rugsėjo 26 d.
Lidočkos jau nebėr, Lidočka jau mirė! Bet aš to vis- 

tiek negaliu gerai suimti sau į galvą. Tai pirmą kartą 
miršta man toks artimas žmogus.

Vakar dėl Lidockos aš labai nerimau ir’ apie 10 vai. 
nuėjau pas ją. Ji mane sutiko dar gatvėje, bet buvo to
kia keista: ant šono užsimaukšlinusi skrybėlę, be palto, 
nors jau smarkiai šalo, suknelė buvo visa atsegiota, kad 
net baltavo krūtinė. Ji buvo panaši tiesiog į beprotę. 
Rankoje laikė kažin kokius popierius ir, pamačiusi ma
ne, norėjo pasitraukti j šalį, bet aš ją nusitvėriau už 
rankos.

— Kur tu bėgi? Kas tau yra?
Rodėsi, ji manęs visai nepažino; ji tik pažiūrėjo į 

mane išplėštomis akimis ir paskum susyk ėmė balsu 
šaukti:

— Ei, žmonės, gerieji žmonės, visi eikite čia, pažiū
rėti, kaip aš atrodau! Aš visai nesu p. slaptojo tarėjo 
duktė! Aš nesu kunigaikštienės Dolgorukovos duktė! Aš 
esu duktė p-lės Plotnikovos ir tai dar neteisėta!

Petras Klimas. Lietuvos ju veikalų (Herodotus, Dio- vykį atvaizduoti ir išaiškin 
Pasiuntinys Prancūzijoje, dor, Siculus, Strabo, Monu- ti.
jau 1916 metais buvo para- mentum, Ancyranum, Pom- gtai kodėl istorijo8 moks.
šęs Lietuvos Senovės Bruo- ponius Melą, Plinius, Taci- le yigų svarbiausia yra isto_

Ir ii ėmė taip mostuoti savo tais dokumentais kad ZUS (atsPausdinta Vilniuje tus, Ptolomaeus, Marcianus, rįko intencija arba pasirinklr ji eme taip mostuoti savo tais dokumentais, Kaa mg m) per 2g metug „g HeracleenseSi Ammianus
jie net iškrito jai iš rankų. Apie mus beregint susirinko 
žmonių minia, vieni ėmė juoktis, kiti klausinėti ir už 
jausti. Kažkas sušvilpė, o viena moteris tarė:

— Ė-ė, jai, matyt, ne viskas namie!

toliau rinko ir tyrinėjo mū
sų istorijos medžiagą, šio 
karo pradžioje* jau buvo be-

, , . , ................... , maž sutvarkytas I tomas,Gerai bent, kad as dar susigriebiau, jog Lidocką rei- , . ., . 1 . įkurs apima senovę ir pirkia kuo greičiausiai nugabenti namo. Todėl, vienos mo
terš padedama, surinkau išmėtytus popierius ir tuo tar 
pu vienam dokumente atsitiktinai pamačiau: “Ploniko 
vos neteisėtai gimusi duktė adoptuojama Kovalevskio,

muosius septynis amžius po 
Kristaus.

Dabar, nepaisydamas įvy-_ _ _ ♦
slaptojo tarėjo.” Aš paėmiau tvirtai Lidočką už rankos kių ir Lo, kad Rusijos am

basada Paryžiuje išvogė pri
vatiniame sandėlyje sudėtą

ir nusivedžiau ją namo; dabar ji jau ėjo su manim vi
sai nesipriešindama. Tik jos akys buvo užverktos ir vei
das visas pasruvęs ašaromis. Mus ant laiptų pasitiko ta- vi®4 jo biblioteką sykiu su 
rėjo žmona. Ji buvo iš pykčio net pažaliavusi, veidas iš- kitais asmeniniais jo daik- 
sikreipęs. Kai tik pamatė Lidočką, nutvėrė ją už rankos Lais, P. Klimas galutinai su- 
ir suriko: redegavo tą pirmą tomą ir

— Tu, vagie! Tu pavogei raktą! Tu, kurią aš pa- papildė jj reikalingais pa
ėmiau iš gatvės ir priglaudžiau! veikslais ir žemėlapiais.

Paskiau dar mačiau, kaip miss skubiai užbėgo į Visas veikalas turės bent 
viršų ir kaip tarėjo žmona, nesivaldydama iš jsiutimo. 
taip kirto Lidočkai per veidą, jog ta net sukrito ant laip
tų. Daugiau aš ^lu nebegalėjau žiūrėti į tą šiurpų re
ginį ir parbėgau namo, nors iš tikro gal geriau būčiau 
padariusi, jei ten būčiau likusi, nes jie visi, matyt, buvo 
visiškai netekę proto.

Kai parėjau, namie nieko nebuvo. Tėvas buvo ligo 
ninėje, motina išvažiavusi pirkti pirkinių. Vienuoliktą va
landą pas mane atbėgo Lidočkos tarnaitė ir atnešė su 
lankstytą popierio gabalėlį, kuriame ji rašė: “Brangioji 
Alia! Aš mirštu. Aš negaliu ilgiau gyventi. Tu viską 
žinai. “Mama” mane primušė. Aš esu duktė panos Plot
nikovos, tos moters, kurią aš mačiau savo gyvenime iš 
viso tik vieną kaitą ir kuri tąsyk man davė medauninką.
Mane laiko uždarę vonios kambary. Aš padariau taip, 
kaip man buvo patarusi Petuchova: susiieškojau rašo 
mojo stalo raktą ir pasiėmiau dokumentus. O dabar mir 
štu, nes ilgiau tverti nebegaliu. Perduok šį pirmąjį ir 
paskutinį laišką mano tikrajai motinai. Tačiau Elizaveta 
Aleksandrovna įrodinėja, būk aš mirštanti tik dėl to, 
jog neapkenčiu jos! Juk ji tš manęs pavogė mano tik 
rąją motiną! Bučiuoju Tave, mano brangioji Alia!”

Gavusi tą laišką, beregint nurūkau į Kovalevskius.
Kai kambarinė atidarė duris, pamačiau, kad jau per vė- šimtu # paveikslų ir žemėia- 
lu. Aš išgirdau baisų tarėjo žmonos klyksmą. Buvo taip pių.
baisu. Bet manęs prie Lidočkos neprileido. Miss papasa-, Priede yra paduotos rci- 
kojo, kad Lidočka prieš kelias minutes vonios kambary'kalingos ištraukos iš senų-
pasikorė. Nors ir tuojau pašaukė gydytoją, bet ji3 jai _________________________
jau nieko negalėjo padėti. — O rytoj bus jos laidotuvės

metalo. Salia gyvatės iškaltas įrašas: “Dukteriai, tėvas, 
. Rugsėjo 28 d. į kuris ją prakeikė.”

Lidočkos laidotuvės buvo nepaprastai puikios. Susi- Pasakojama, kad vargšė pamilo artistą, bet tėvas 
rinko visas miestas. Oficijaliai buvo paskelbta, kad ji nieku gyvu nesutiko jos už jo išleisti. Tada ji nuo tėvo 
min staigia mirtimi. Ji buvo palaidota šeimos kape. Eli- pabėgo, ir šis ją prakeikė. Bet vargšę suvedžiotą mergai- 
zaveta Aleksandrovna iš laidotuvių buvo pargabenta na- tę netrukus pametė ir artistas, su kuriuo ji buvo pabė- 
mo be sąmonės ir ilgą laiką negalėjo atsipeikėti. Slapta- gusi, ir ji nusiskandino, o tėvas jai atminti pastatė šito- 
sis tarėjas, tiesa, neverkė, bet, pažiūrėjęs į jį, žmogus kį paminklą. Žiūrint į jį, žmogų pagauna nepaprastai 
negalėjai tiesiog tverti skausmu. didelis liūdesys ir šiurpas.

Kapuose aš likau dar ilgai ir vis negalėjau suprasti Ar tikrai gali būti tokia didelė neapykanta? Ne jau 
tikrovės.... žmonių sutaikyti negali nė mirtis? Taip ir Lidočka mirė

Netoli nuo Lydos amžinojo poilsio vietos yra įžymus nekęsdama moters, Jturi padarė jai daugiau gero, negu
antkapis, kurio paminklo žmonės ateina pasižiūrėti iš 
kažin kur. Tai yra didžiulė iš geležies nulieta apskriti 
plokštuma, kuri vaizduoja veidą. Ten, kur turi būti 
akys, burną ir nosis, padaryti tam tikri pjūviai, iš kurių

DRAUGAS

IŠBANDOMAS N i’UAS TINKAS

(“Draugas'' Acine

Pulk. V,. B. Hardigg (dešinėje) ir inžinierius H. T. Wcolson apžvalgo naują 25 tonų 
tanką M-3, kuris paduota išbandymui Aberdeen, Md., laukuose.

P. KLIMO LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJOS I TOMAS

Marcellinus, Jordanes, Pau
tas uždavinys. Nuo jo inten
cijos priklauso tyrinėjimų

lūs Diaconus, Cassiodorus, kryp(įg Lietuviui Lietuvos 
Christianus, Saechsische
Weltchronik, Simon de Ke
ža, Johannes Turoczius, Dlu- 
gosz, Laurentius, Blumenau, 
Erasmus Stella).

*

istorija turi nusekti iš am
žių gilumo tą lietuvių tau
tos kelią, kuriuo ji priėjo 
šių dienų būtį. Kaip, kodėl 
lietuvių tauta per amžių am
žius tverdama yra šiandien 
tokia, o ne kitokia ten, o ne i
kitur, ir kaip tai atsitiko, 
kad šiandien ji turi tų, o ne 
kitų sunkumų savo gyvato
je — štai uždavinys, kurį

Štai to tomo prakalba: Il
gai Lietuvos istoriją tyrė
ir rašė žmonės, kurie nejau-/
tė arba nebrangino jos lie
tuviškumo. Jų akyse lietu
vių tauta net atsiskyrė nuo gali pasiimti tiktai tyrinė- 
Lietuvos vardo. Užuot sekę1 tojas lietuvis, 
lietuvius amžių laimėjimuo-' Gali kilu klausimas _ 
se ir nelaimėse, jie apsirėžė ka9 yra lietuvių tauta, Ar 
tuo ar kitu žemės gabalu, i uk d?1 t0 e3ame ,jetu. 

keletą (bene dešimt) tomų. kur lietuviai išplėtė arba at- vįak kaj įa[bame kitoniška 
, ¥ , !Ia,ke savo valdžią; tuo bū-^ba kaimynams nesupran-

x . du ilgainiui svetimi istori-LPirmojo tomo turinys: , . ° tama kalba?
kai net prarado tautą lietu
vių žemėse.Prakalba. I žiloji senovė. 1.

Akmens amžiai. 2. žalvario 
amžiai. 3. Senovės gintaras. Istorijos metodas pats sa-
4. Kalbininkų spėjimai. 5. vaime leidžia ir privalo tyri- 
Graikų žinios iki V amž. nėjimų sritį laisvai aprėžti 
prieš Kristų. 6. Herodotas. ar nustatyti. Gamtos moks- 
7. Pytheas. 8. Germanų pa- luose mes išimame iš paste- 
sirodymas. 9. Strabonas. II betų faktų jų bendrumus ir
Pirmieji amžiai po Kristaus. 
10. Įžymieji geografai 
la, Plinius, Tacitus, Pto

N^ė-
tolo-

lanų ir grotų legendos. 14. 
Archeologijos duomenys (se

iš jų išvedame dėsnius, ku
riais suvokiame gamtos į- ■ skirtingos kalbos. Kalba y- 
vairumą. Istorijoje — prie- ra tautai kaip žolynui žie- 

mėjus. 11. Didžioji tautų šin^ai — mes ieškome įvai- das. Bet tai ne tik gražna 
maišatis. 12. Aisčiai tautų rūmo, skirtingumo, savitu- ar papuošalas: kalba tautai 
maišaties epochoje. 13. A- mo. Faktų faktai su smulk- yra jos narių giminystės ir 

menomis rūpi istorikui, kurs paveldėto bendravimo liūdi- 
seka jų rezginio plėtrą ir ninkas. Kalbos ryšys susi

nieji ir viduriniai geležies kitimus. Kadangi faktų į- ėjo šių dienų kartą su pra- 
amžiai). 15. Kalbos liudy-į vairumas yra neaprėpiamas, ėjusių amžių kartomis į vie- 
mai. 16. Kai kurios išvados, tai istorikas pirma turi lais- ną šeimyną, kurios ginčai 

vai pasirinkti tą ar kitą jų suteikia skausmo, bet neiš- 
grupę arba net kurį vieną ardo meilės. Tik iškrikimas, 
iš jų. Jis gali aprėžti ir lai- to ryšio atsižadėjimas ir 
kotarpį, kuriame jis nori pa- nenoras juo susirišti tautą 
sirinktus faktus ar kurį į- suskaldo ir ją pražudo sve

____________________________________________________ timų tautų nauaai.
augi žolė, o apie juos rangosi gyvatė taip pat atlieta iš Lietuvos atgimimas buvo

Tas tomas yra papuoštas

būtų padariusi kita jos vietoje, moters, kuri ją augino 
kaip tikrą savo dukterį ištisus 13 metų---- Ir dėl ko vi
sa taią

(Bus daugiau.)

II
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LIETUVIAI, TELKIMĖS Į KROVA!
P. T.

Tautiečiai! Lietuva į žabangas pakliuvus;
Bolševikai ją smaugia, ji kraujuos pasriuvus,

Visam krašte raudonas teroras siaučia.
Mūsų visų prievolė jai ištiesti ranką,

Tuščių šūkių ją vaduoti juk nepakanka.
Daugiau sunkaus darbo ir žygių imtis tenka.

Visi į talką! Kas gi jai neužjaučia?

Neužjaučia Tėvynei tautos išdavikai,
Kurie susidėjo su raudonais žudikais.

Jiems šiandie tenai yra tikrasis rojus.
Bet kitiems visiems tautos sūnums ir dukterims, 
Tikriesiems tautiečiams, kaip broliams, taip seserims 
Tenka kentėti. Ir mūsų širdys nenurims

Iki bus grąžintas jai laisvas rytojus!

Lietuvoje mūs broliai pavergti, suvaržyti.
Prie sunkiųjų katorgos darbų pristatyti.

Ten jie neturi jokių teisių, nei balso.
Mes, ačiū Dievui, čia turim laisvę, spaudą.
Ir Washingtonas girdi mūsų tautos raudą.
Dėlto imkimės žygių prieš Maskvos apmaudą.

Tegul pasaulis aidi nuo mūsų garso!

Visų pavergtų tautų išeiviai darbuojas,
Vaduoti kraštus kiekviena proga naudojas.

Lietuviai išeiviai taip pat turi veikti. 
Tinkamais raštais nušviesti darbus mūs tautos, 
Nepriklausomai gyvenusios ir savitos, 
Kultūringos ir paties Aukščiausiojo skirtos —

Šie faktai įdomūs — tik reikia juos teikti.

Kiekvienam išeiviui gimtinis kraštas brangus, 
Kiekvienas ten turi palikęs savo draugus.

Daug kas turi seseris, brolius ir tėvus.
Su jais negali susisiekti jokiu keliu.
Jie uždaryti, prislėgti būdu brutaliu, 
žinomu pasauliui Maskvos žygiu įžuliu —

Verčiami garbinti bolševikų dievus.

Tad telkimės į krūvą, imkimės budėti
Ir dėkimės prie Fondo Lietuvą Gelbėti.

Nes, štai, įvykiai kai sraunus vanduo liejas. 
Karas netikėtai gali būti nutrauktas,
Visų tautų likimui sprendimas sulauktas.
Vyrai, dabar reikalingas lietuviams rautas!

Tegul mūs darbais visos tautos žavėjas!

Ne visur ir ne visada kal
ba sudaro vyriausią skir
tingą tautos požymį. Tačiau 
lietuviams likimas lėmė iš
laikyti ir tą jos tautinio sa
vitumo ženklą. Lietuvis ne
galėtų būti tikras lietuvis, 
jei jis ne tik nemokėtų, bet 
ir nenorėtų vertinti savosios

pagrįstas lietuvių kalba ir 
todėl lietuvių kalbos ir tau
tos sąvokos pasidarė viena
reikšmės. Tas faktas api
brėžė uždavinį ir šiandieni
niai Lietuvos istorijai. Ji tu
ri visada turėti prieš akis 
šių dienų lietuvių tautą, kai 
ji tiria praeitį ir kai ji tą 
praeitį vertina. Kitaip api
brėžtu uždaviniu daromi ty

rinėjimai tegali būti tik me
džiaga mūsų istorijai.

Kai kurios to tomo bai
giamosios išvados: Ką duo
da mūsų istorijai visi tie ty
rinėjimai, kuriuos apžvelgė
me ligi šio perijodo galo, t. 
y. ligi 800 m. po Kristaus? 
Toks klausimas nekartą ga-

(Tęsinvs 5 pusi.)

| 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.
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Lietuvio pabėgėlio nuotikiai 
ir įspūdžiai keliaujant

Stipri Saiazaro ranka. - Įsimylėjęs portugalas 
ir gitara. - Ispanės ir portugalės labai 
dažytos. - Kova jūrų vanago su žuvėdra. - 
Mes grįšim j Lietuvę. - Komunistas 
nepataria skaityti savųjų raštu.

li džiūgauti, kai kiti fron
tuose lieja kraują.

pereini gatvėmis, nejučio- Simpatingą ir šaunią Li
nais išsprunka žodžiai: por- saboną apleidau vasario m. 
tugalai neturi bažnyčių, bet 13 dieną. Sėdu į ispanų lai
kai akyliau apsidairai, tai vą “Cabo de Hornos”, 22,000 
beveik kiekvienoj gatvėj tonų svorio. Iš oro atrodo 
randi puošnias ir jaukias gražus ir didingas. Kai įli- 
bažnyčias. Lisabonos bažny- pau vidun, šiurpas nukrėtė: 
čios beveik visos be bokštų, nešvara ir netvarka kiek- 
todėl susidaro vaizdas, kad viename žingsnyje. Pulkinin- 
Lisabona be bažnyčių. Lisa- kas S. Jurgutis surado man 
bonos katalikai yra pamal- lovą žmoniškesnėje vietoje, 
dūs jr atlieką savo religi- bet toj salėj važiavo 120 
nes praktikas, net šiokį a die- žmonių, ispanų emigrantų 
niais bažnyčiose tenka ma- vykstančių Argentinon. Mė
tyti gausiai jaunus vyrus sų laivas turėjo 952 gyven- 
klausančius mišias ir einan- tojus, iš jų 180 — adminis- 
čius prie šv. Komunijos. tracijos. Bet vasario m. 27

Lisabonos kavinės pilnos d' mdsų skaičius | gausi ką nora naujo, švie;
vyrų, moteris — retenybė. Padidęjo: Ekvatoriuje viena žaus bet ir vėi ta pati mo 
Kai vyras esti tarnyboj, Prancuze’ vykstanti Argen- notonija. O peiliai, šakutės, 
žmona negali viena išeiti į tinon Pas vYr^’ sulaukė su- turbūt, surinktos iš kokio 
miestą, į turgų ją lydi tar- Jl buv0 labai nePaten‘i nors Ispanijos muziejaus: 
naitė. Mergaitė viena su vy- kinta- kad gimė ispanų M-1 surūdiję, sulankstyti, neiš- 
riškiu neina nei į kiną nei ve’ nes buv_° isitikinusi> kad valyti. Visuomet privalėda- 
j pasilinksminimo vietas. Vy vaikas tures butl IsPamj°s vai nusinešti kokį popierga-

(Tęsinys)
Kai atvyksti į Lisaboną,

LAIMĖJO MASTERS TITULĄ

I h auMU**' Kelne tel+'Uiiolol

Craig Wood, kurs laimėjo 1,500 dol. Masters atvirojo 
golfo čempijonatą, Augusta, Ga., rodo savo žmonai, kaip 
jis tai atsiekė.

riškis pamilęs mergaitę, ne- P’bet^s- 
gali lankytis į jos namus, Mūsų laivas vežė įvairiau- 
pasikalbėjimai vyksta už
lango: vyriškis stovi šali
gatvyje, o mergaitė pasirė
mus ant lango žvelgia sva-

diniai, kurie parodo tų am
žių būseną!

Iš neramaus germanų, hu
nų ir slavų judėjimo epo
chos mums teko iškvosti vi
są esamą medžiagą, idant į- 
sitikintume, jog lietuvių gi
minės nebuvo to judėjimo 
apimtos, nors ir gavo pa
justi jo šoninius smūgius. 
Buvo. berods, tvirtinta (Jor
dano), kad aiščiai buvo pa
sidavę gotų valdovui Erma- 
narikui (IV a.), kurs juos 
pavergęs ne smurtu, bet sa
vu šaunumu ir išmintimi. 
Pasilieka lygiai neįrodomi ir 
vėlesni padavimai, kad mū
sų kraštas buvęs Atilos už
imtas (V a.), o kad dar vė
liau čia buvę atsikėlę iš ry
tų alanai ir skandinavai iš 
anapus Baltijos jūrų.

VI a. pradžioje iš nepa
keistų savo sodybų atsilie
pė patys aiščiai, siųsdami 
pasiuntinius Ravenos Teo- 
dorikui. šio pastarojo atsa
kymas — laiškas atžymėjo 
vieną iš didžiųjų mūsų isto
rijos etapų. Po to dokumen
tai bus vėl kuriam laikui 
nutilę, leisdami pasakoms 
ir legendoms paveržti jų vie
tą, tačiau mūsų giminių bū
tis ir veiksmai nebepaliaus 
buvę jaučiami Baltijos pa
kraščiuose. Nuo IX a. mes 
galėsime tat pažymėti jau 
visai konkrečiais istoriniais 
liūdymais.

BARBORA GAILIENĖ
( įhj tčva'.i stuMilaUZ1: ic.vmvio: 

1711 Wi*Mt 43nl strift)
Mirė kovo X d., 1911, Miilau- 

Uun plIMI'H UIIIŽiUIIH.
(Įklius Lietuvoje, Kilo ift 

TaiiruKės apskričiu Zvlngii; pa
rapijos. Kalniškiu kaimo.

Amerikole išgyveno 30 met.
I’aiiko dideliame nuliūdime: 

brolj Mvki'ij, Stasuli brolio 
ilukteri Josephlne Anderson Ir 
jos Seimu, brobo sfimi Mykolo, 
2 pusbrolius: PranrlAkų ir Juo
zapa Kučinskus Ir ii) Selinąs 
ir daug kitu giminiu, draugu 
ir pakista m ii : o Lietuvoje pa
liko broli Kasimiero le kitus 
gimines.

K finas pašarvotas .1. b’. Kn- 
deikio koplyčioje 4C05 S. Ifer- 
initage Avė. Laidotuvės ivvks 
penktad . bai. 1 1 d. Ift koply
čios !l 30 vai. ryto bus ntbd?- 
ta j šv. Kryžiaus par. bažny
čią, kurioje jvvks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. I’o 
pamaldi) bus nulydėtu j šv. 
Kazimiero kupinės.

N.io.ftirslžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir nažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę.- Broliai, llui'io Būk
lė ir Sūnus, Ibi broliai. Gimines.

Laidotu via direktorius J. F. 
Eudeikis. tel. YAKds 1741. ..

BERNAS, balandžio 8 d. 
— Dėl iškilusio Balkanuose 
karo Šveicarija tegalės gau
ti daug mažiau maisto reik
menų ir aliejaus iš užsienio. 
Tačiau atsargos esama kol 
kas užtenkami ir suvaržymų 
vartojimui nebūsią.

Per paskutiniuosius me
tus Šveicarija importas iš 
Jugoslavijos tesiekdavo tik 
dvidešimtąją dalį.

TT. Marijonu Misijos 
Gavėnios Metu

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

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

Aslhma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s preseriptlon called 
Mendaco, thousands now palltate terrible re- 
currlng attaeks of choklng. gasping. cough- 
lng. vheezlng Bronchlal Astnma by helplng 
nature remove thlck excess mucus. No dopes, 
no smokes, no lnjectlons. Just tasteless, 
pleaaant tablets. The rapld. dellghtful pal- 
llative action commonly nelps nature brlng 
velcome aleep—a “Ood-send.” A printed 
guarantee vrapped around ench package of 
Mendaco insures an immediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to gain and 
nothlng to lose under this posltive money 
back guarantee so gi t Mendaco Irom your 
druggist today for oniy COc. -

Žvilgsnis į praeitį turi 
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas
P. KLIMO LIETUVIŲ 

TAUTOS ISTORIJOS 
I TOMAS

(Atkelta iš 4 pusi.)
Įėjo kilti net kantriam skai
tytojui. Bet jo kantrybė ne
turėjo pasilikti bergždžia, 
nes tie ieškojimai išryškino 
pačius pagrindinius dalykus 
tolesniems tyrinėjimams.

Pirmiausia mes įsitikino
me, kad lietuvių giminės nuo 
žiliausios senovės beveik ne
pakeitė savo vietovių ir kad 
bent nuo pirmųjų krikščio
nybės amžių jos jau siekė 
Baltijos jūrą tarp Vislos ir

... | Dauguvos. Nei graikai nei
mininkauti ir savo valią dik- Patarnavimas prie stalo seniejį romėnai nėra davę 
tuoti prie stalo ir ant denio. | buvo “klasiškas”: patarnau- tiesioginių žinių apie mūsų

................ ~ toja. duQno8 gabaluS numes. kraštuSi bet jų pasakojimai
davo kaip šunims, lėkštė bu- apje skitus, sarmatus, neu 
vo tik viena ir toji gerokai

šių tautybių žmonių, dau
giausia žydų, kurie dan
ginos! iš vokiečių ir pran-

lį, ar skepetaitę, kad pats 
nusivalęs galėtumei imti į 
rankas. Vieną sykį laivo ka
pelionui parodžiau nešvarias 
šakutes ir peilį, jis patarė 
nuvalyti ant stalo briaunos.cūzų žemių.

jingomis akimis į tolį; la-, Tįkrai jkyrus tas sutvėri- Tiesa, buvo ir naujų ir gra
bai dažnai tenka matyti mer mag žydas. Pirmomis dieno- žiu peilių, šakučių, bet jie 

mis dar buvo sukalbamas, tekdavo ispanų emigran- 
o paskui jis jau pradėjo šei- tams.

gaitę stovinčią kambary 
prie lango, o mylimasis vy
riškis braukia rankomis per 
gitarą ir kalba j mergaitės 
širdį. Tai yra griežti papro
čiai. Bet lengvabūdės mote 
rys ir vyrai moka tuos pa
pročius apeiti. Vieša opini-

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Unksmes Patarnavimas 
Visiems

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

Tei. Victory 9670

Kai tik padės ant stalo svie3 
tą, tai žiūrėk žydelka 5 por
cijas ir paglemžė, o veng

ia smarkiai tokius perlei- ras- a^ rumunas ir turi va1’ nudėvėta, į kurią dėdavom 
džia per dantis. saus^ duon4- Jei Pa‘ visus patiekalus gaunamus

Keista, portugalai gražių praš° sviesto> tai Patarnau- per pietus ar vakarienę, 
ir taurių papročių saugoto nervinasi, nea sak®> Prieš dedant patiekalą į lėkš
jai, o prostitucija veikia le- kad ^aU V1SOS Porclj°s 13‘ tę, nueidavom ant laivo de- 

duotos. nio jr liekanas įšmesdavom
Eiti valgyti pusryčių, pie- į i vandenyną, ar stovintį ki

tų ir vakarienės nebuvo jo- birą ir dėdavomės naują pa- f gab keiti abejojimų
na į gatves. Linksminasi ir kio malonumo ir noro, nes tiekalą. Mums prie stalo pa- 
džiūgauja. šiais metais prieš valgis visą laiką būdavo mo- j tarnaudavo daugiausiai vyk 
užgavėnes Lisabona viešai notoniškas: zupė, žuvis ir stantieji į Argentiną; jie 
karnivalą neišvydo: negi ga- mėsa. Kitą dieną manai, kad buvo vežami nemokamai. 
___________________________________________________  Dauguma mūsų patarnauto

jų vyrukų be jokio išsilavi-

galiai.
Portugalija mėgsta karni 

valus. Visu puošnumu išei-

rus ir net apie hiperborė
jus priartino to meto pasau
lį prie paslaptingų šiaurės 
sričių ir užvėjų. Dar arčiau 
susiejo su tuo pasauliu mū
sų pakraščius pamėgtas ir 
išgarsintas senovėje ginta
ras, kurio kilmė vargu be-

Ali M AKIS - NIW am. KIIUIIT

TYPEWRITERS
A O D I ii G MACHINES

— SMALL MONTMLY PAYMINTS —

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-ŪMIAI TVAM4N AUOVAMC1 —
•Mt ■ItMIlTB CAMT •Nt«VIAt NIW-««

jlCTAD typewriter JIMI\ COMPANY
totui C. •OIMIATT,

114 W MADISON ST.

Pnone DEAR3ORN P444

NEWS FACTS ^GEORGE

cMiF.
* HARRY UTTRELL WAS V/ATCHING A 

FOOTBALL GAME WHEN THE ANNOONCER 
lMFORMEP HIM THROUCH THE LOUD- 

-SPEAKER THAT HIS WlFE HAD A BABY 
— THE CROWD CHEEREI

a ALTI MORE, md.
’taME AGE" by EDGAR ALLAN POE,
WAS DISCOVERED IN SEtOND-HAND
IN VJEST BALTIMORE. THE FINDER BOUGKl | 
IT. WITH 5 OTHERS FOR >17.5 AND IS 
OFFEREB/10,000 ** IT. THE PROPRlETOR’

TAMS L 
P

w -fo,/:*##

nimo ir mandagumo. Iš pul
kininko Jurgučio vienas is

Pagaliau aisčių vardas, 
bemaž tuo pačiu metu kon
kretizuotas kaip mūsiškis 
galindų ir šūdinių vardais, 
atvertė visai tikrą mūsų is
torijos lapą. Jis leido mūsų 
istorijai prasidėti kartu su

Į^IBUMATIS^R^^^EM£NS^AnON^J

. . . ... pirmuoju naujosios eros am-panas tarnautojas kęsinosi r J J 
..... vi* žiumi. Ir koks neišsemiamasatimti duonos gabalą, tar-

damas: “jau tu antrą por
ciją paėmei”. Kai pulkinin
kas rūsčiai pažvelgė, ispa
nas nudūlino.

(Bus daugiau.)

pasirodė mūsų kalbos šalti
nis mūsų santykiams su kai
mynais pažinti ir kaip įsi
dėmėtini archeologijos ra-

Flatinkite ^drauga"

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save”

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS 
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

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

VISOSE MIESTO DALYSE

I

•AKT, UTO. LAIDOTUVIŲ DZB1KT0SIAI

KELNER - PRUZIN
••risnalaa Patanaviaiu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4441 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir Sefttadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
fl NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

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

Visi Telefonai: YARds 1419

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

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

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
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MINĖSIME GARBINGA SUKAKTĮ
Antroj programos daly matysime scenoj šių 
dienų 3 broliukus: Hitlerį, Stalinu ir Musolinį 
paskandinusius Europa kraujuj ir ašarose.
Balandžio 27 d. L. R. K. šauly. Juos tą vakarą ma. 

Federacijos Chicagos apskri tysite scenoj, girdėsite jų 
tis ir L. V. Chicagos apskri dainas. Kiekvienas jų siūlys 
ties choras rengia DLK Ge- pasauliui savo štofą: Hitle- 
dimino 600 metų mirties su- ris — nacizmą, Musolinis — 
kaktuvių paminėjimą Sokol fašizmą, o Stalinas — ko- 
Hall, 2345 S. Kedzie Avė. munizmą. Bučiuosis ant sce-

Lietuva turėjo gerus ka- nos ir šoks. Tą šokį jiems 
riautojus, bet tikru vidaus nutrauks pragaro atstovas 
tvarkytoju pirmasis buvo Sov. Rusijoj. Prieš jį dikta-
Gediminas. Jis buvo išmin
tingas ir veiklus valdovas. 
Visas tvirtąsias jėgas auko
jo Lietuvos gerovei ir su-

toriai pasirodys menkučiai. 
Jis kvatosis ir pagalios visi 
diktatoriai pasijus jo glo-' 
boj, jo stiprioj rankoj. Ant

stiprinimui tvarkos viduje, galo įeis pilname gražume 
Priešai irgi nesnaudė. Nuo demokratija ir ji bus trium- 

latos mūsų kraštą terioda- faliai sutikta. Šią programos 
vo ir plėšdavo, ypač pasižy- dalį išpildys Lietuvos Vyčių
mėjo kryžiuočiai ir kalavi- Chieago apskrities choras, | 
juočiai. Gediminas juos nu- vedamas muz. J. Saurio. 
malšino. Lietuva, viešpatau- t Tikietų iš anksto galima 
jant Gediminui, buvo tvirta gauti, kad prie langelio ne- 
ir garsi visoje Europoje sa- j reikėtų ilgai stovėti.
vo pergalėmis.

Jis pirmasis pradėjo rū
pintis lietuvių švietimu ir 
krikštu, kuris,. Mindaugui 
mirus, buvo nuslopintas at
gal į stabmeldybę. Pastaty
dino dvi katalikų bažnyčias: 
Vilniuje ir Naugarduke. Iš

Nevėžio Banga

Suorganizuotas 
naujas politinis 
klubas

Roseland. — 9 Ward Lith-
Vokietijos parsikvietė vie- uanian Democrat Club — 
nuolių dominikonų if pran- naujas klubas. Į valdybą iš- 
ciškonų ordino. Be to, jis rinkti: Mykolas Pavilonis — 
rūpinosi atstatydinti mies pirmininkas, Povilas Gegz- 
tus, kurie per karus buvo nas įr Steponas Dombro — 
sugriauti.

Įspūdingas Vilniaus mies
to įkūrimas. Kaip paprastai,
taip ir šį kartą: Gedtfcrfnas rašt., Petras Kučinskas 
su savo kariais išvyko į me- — iždininkas. Klubas susi- 
džioklę: ristais žirgais, rinkimus laikys kas antrą
ginkluoti smailiais durklais, antradienį kiekvieno mėne-

vice pirmininkai, George 
Smulskis — nut. rašt., Jo- 
kimas Pivoriūnas — finan-

aštriais kardais ir daugybe 
skalikų. Visą dieną skambė
jo giria nuo skalikų; mau
rojo stumbrai ir žvėrys, kai 
smaigė strėlėmis ir kapojo 
kardais drąsusis kunigaikš
tis Gediminas ir kariai. Jau

Ig JUGOSLAVŲ KARO FRONTO

(.“Draugas*' ACine telepnoto*

Vokiečių kareiviai veržiasi jugoslavų outpostų link, kuriuos vokiečių lakūnai bombomis padegė. Tai pirmoji 
iš to karo fronto nuotrauka. Prisiųsta per Berlyną.

vykinama Stalino programa, 
ir dirbama penktakojų nau
dai ir todėl sutvertas 9th 
Ward Lithuanian Democrat 
Club, kuris bus tikrai demo
kratiškas ir jame nebus vie
tos jokiems Stalino garbin
tojams.

Kviečiame visus roselan- darbininkų apklausinėjimus. }{ta sfcauciū0

Darbo boardas apklau- Smūgis ang)g armjjai 
sinėja Harvester ROma, balanso T d. -
rJarhininklK Italijos žinių agentūra Ste- Pranešimai .iš Šveicarijos

fani pareiškė, jog anglų ka- sako, jog 300,000 Bulgarijos 
National Laboi Rclations rįuomeneį — pirmiesiems kariuomenės prisidėjo prie

boardas nusprendė vesti In- j anglų kariuomenės būriams vokiečių ir pradėjo atakas 
ternational Harvester Co. I pietryfių Europoj _ sutei.

CLASSIFIED
PIRKITE PIGIAI I»l IKV K E ISA 

Labai pisia kaina parsiduoda kėisLs 
arba prekinis bufetus geroj padėtyje 
ir turi būti parduotas greitu laiku 
Tai tikras biu-».-nas. Kreipkitės 
23.14 So. oakley Ate., gaukite CANai 
KO 10.

MAINYKI!"
Maniuelle Parke 

nanuy mainysiu ant 
kur.

GltOvelilll 19«5

1>AUSI1HO1>A REISAS 
(PASE — PltEKIMs lll'EFTAK)

Parduodamu. Reisas, prekinis bu
fetas turi 9t, imJius ilgio 24 lnčius 
pločio ir 4X lnčius aukščio Kaina 
tik $15.00. Kreipkitės j

K. SAT.} ur A. SKIRI!',
4358 So. Falrfield Ate 

Tel. Vlr. #577
lt \ lt(. I*.\ Al M A ItO I KTTE i*tgi*i.' IK APVElNkSt

.Jen*iar‘,““‘v^n*uloW8' nuo
$4500 Ir aukščiau. 6 dufleči&i *6500 
r aukščiau, 14 keturflečiai $11.500 

tr uukftčlau. 7—10 fletų $•>, -,On ir 
aukščiau 12-bizniavų namų nuo 
$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka-

i tidzių. Kainos nuo $2700 ir aukš 
' ir namai galima pirkti ant lengvu 
, Išmokėjmų. Kreipkitės pas-

CH ARLES P K l ROMSKIS 
COMPANY,

0021 So. \\ esteru Ate 
KEPublic 3713; Vakarais Prospect 
0176.

NAM.} t
- fleti j mūro

Pigesnio bile

motorizuotosios kariuome
"nės būriai skuba į naująjį
Balkanų frontą.

7^

7 '

diečius: vyrus ir moteris ra
šytis prie naujai sutverto 
klūbo. Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 15 d., 8 vai. 
parapijos svetainėj.

Šiame susirinkime bus 
klūbo krikštynos, o krikšty
nose esti ir vaišės visiems 
dykai. Klūbo valdyba ren
giasi prie tų krikštynų.

Remiantis gautais iš apklau
sinėjimų daviniais boardas 
paskirs darbininkams balsa
vimus pasisakyti, kokiai uni
jai jie nori priklausyti.

smūgiai, kai 
orlaiviai pravedė atakas 
Graikijoj ir Jugoslavijoj. 

Tuo tarpu anglų sluogs ,I
niai pareiškia, jog Anglijos

Kovo mėnesį paroliuo- 
ta 187 kaliniai

Tikybinis abejingumas y- 
ra nusižengimas tikybai, 

į Kas neutralus tikėjime, tas 
yra Dievo priešas. . Maeder

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Perkrausto RaJdtis, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
\Vorth, III. Tel. Oak 193-J-l

Electrolysis Clinic
Plaukai Ifinatklnaml 
Nuo Velilo Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos (i v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampas f’rawforrl and Harrison
Tel. KED/.ie 7810

Illinois valstybės parolių 
Klūbietis boardas praneša, kad kovo 
— mėnesf jis 187 kalinius pa-

roliavo (sąlyginiai išlaisvi
no) iš valstybės bausminių 
įstaigų.

Nori pirkti lėktuvą 
britams!

Boardas dabar pradėjo 
Kanadoj sudaryta organi- apklausinėjimus paroliuoti 

zacija, kuri darbuojasi ras- 40 kalinių daugiau. Tarp 
. United ti ne tik Kanadoj, bet ir J. yra nuteistųjų už žmog- 

Lithuanian American Citi- A. Valstybėse individų arba žudystes
draugijų, galinčių nupirkti_________________________

šio, parapijos svetainėj.

Demokratiško klūbo jau 
seniai pageidavo lietuviai 
demokratai. Bet, kadangi 9 
Warde yra politinis bepar- 
tyvis klubas —

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
temo. Kunigaikštis išvydo 
neregėto grožio ir dydžio zen p<>litic^ club of the 9
stumbrą. Jis bėgti, o kuni- War^ > Pr^e kurio prikišu 
gsikštis vytis. Pagaliau įsi-'s0 daug ir lietuvili

vijo į kalną, stovintį tarp 
Neries ir Vilnelės Įtakoje; 
ten nudėjo. Pavargęs ir nu
ilsęs negrįžo į pilį, bet su 
kariais apsinakvojo toje gra

tų, ir tas klubas visados rem 
davo demokratus rinkimuo
se. tai nebuvo reikalo tver
ti demokratų klubą.

Bet, Stalino garbintojams tuvais nuveikta.
Lėktuvų kaina:

Anglijai lėktuvų ir tuo bū
du padėti britams laimėti 
karą. Sako, tuo keliu dova
noti lėktuvai būsią pavadin
ti dovanotųjų vardu ir jiems 
bus pranešta, kas tais lėk-

žioje vietoje. Sapnavo gele- užvaldžius “United Lithua- 
žinį šarvuotą vilką, kuris, nian American Citizens Po- 
išplėtęs nasrus, į jį žiūrėjo litical Club, ir pradėjus vy- 
ir staugė. Šį reikšmingą sap kinti komunistinę programą, 
ną išaiškino Perkūno šven- uždraudus Staliną lyginti 
tovės krivis — Lizdeika: prie Hitlerio ir Musolinio; 
Vilkas — didelis ir tvirtas užgyrus rusų okupavimą 
miestas, o staugimas — ga- Lietuvos; nutarus prieš Sta- 
lingumas ir garbė miesto, lino garbintojų norą sureng- 
Tuojau Gediminas įkūrė to- ti masinį susirinkimą Roose- 
je vietoje miestą ir ant kai- velto kandidatūros užgyri- 
no pastatydino pilį. mui, ir tam susirinkimui ne-

Balandžio 27 d., Sokol įvykus, nes klūbo valdybo- 
Hall, prie 23 ir So. Kedzie je ir egzekutyviam komitete 
gatvių bus atvaizduotas taš buvo didžiuma Stalino gar- 
i8torini3 įvykis. Scena bus bintojų; nutarus aukoti pi- 
kaip Panerių kalnai. Gedi- nigų ir siųsti delegatą į “A- 
mino sapnas, šarvuotas vii- merikos žmonių” suvažiavi- 
kas, «sapno aiškintojas Liz mą, kuris šaukiamas New 
deika bus gražiai atvaizduo- Yorke, nes to suvažiavimo 
ti žymiausių mūs scenos pa- iniciatoriai yra komunistai, 
jėgų — artistų mėgėjų. susibūrę į vadinamą “Ame- 

Kita programo? dalis bus rikos Taikos Mobilizaciją”, 
— “Pasaulio Triubeliai” ir kuri yra grynai penktakojų 
jo triubelmekeriai. čia prieš organizacija — demokratiš- 
publiką atsistos kruviniausi ko nusistatymo nariai įsiti- 
pasaulio diktatoriai: Hitle- kino, kad toliau nebegalima 
ris, Stalinas ir Musolinis, būti tokioje organizacijoje, 
sukūrę karo ugnį visam pa- sykiu su komunistais, kur

Spitfire” 
40,000 dol., o bombonešis — 
80,000 dol.

Lemon Juice Recipe Checks 
Rheumatic Pain Quickly

If you suffer frnm rheumatic, arthri- 
tts or neuritis pain, try this simple 
incxpensive home recipe that thousands 
are usmg. (iet a package of Ru-Es 
Compound today. Mi« it with a quart 
of water, add the juice of 4 lemons. 
Its casy. No trouble at all and 
pleasant. You need only 2 table-
spoonfuts tuo tinies a day. Often
uithin 48 hours — someiimcs over- 
night — splendiJ . results are 
obtained. If the # palus do not 
ųuiekly - leave and if you do not 
feel better, Ru-Ex will cost you 
nothing to try as it is sold by 
your druęglst under an absolute 
money-back guarantee. Ru-Ea
Compound is for sale and reenm- 
mended by Good Drugstoret Ever y w here.

TAUPYK!
Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

IZTIKRI NTA RYTOJU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN AASOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chieago 

Canal 8887
Mokame 3į/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
I <1 000,000.00
I VIR. r ’

IMNING ROOM SETS — PAB- 
I.OK SETS — ItElUtOOM SETS 
— KLOS — RADIOS — RE- 
FU1GERA1ORS — VVAsHERS — 

MAN GELS —• STOVĖS.
<U Natlonally Advertised Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

f

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuviukų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktaim Tavemams. 
Vai.: nuo 9 iki S kasdien.

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPublic 1538—9

J

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rudinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chieago, III.

Telef onuold te: 
VlCtory 1696

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

9
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Harvester Co. darbininkai
sutiko dirbti ilgesnes valandas

International Harvester Vadinasi, minėtuose fabri- , 
Co. praneša, kad MeCormick kuose bus dirbama per vi- 
Works, traktorių ir West sas savaitės dienas po 8 va- 
Pullman (Chicagoj), taip landas.
pat Rock Island, Rock Falls .
ir Richmond (Indiana) fab-, Kompanija darbo valandų
rikų darbininkai jau sutiko padauginimu siekia dviejų
dirbti 48 valandas per savai- jaiykų kaip jį sako. Būtent,
te, kad pasistūmėti pirmyn, ... .. ...»v , . pagreitinti vyriausybes užkas buvo sutrukdyta strei-
i t t* o j u i j sakytus darbus ir duoti pro- kais. Uz 8 darbo valandas J v
daugiau kompanija darbinin &os darbininkams pelnyti 
kams pusantro karto atly- tai, kas jų prarasta per 
gins. streiką.

"D e s o I a t a' 
pamaldos Didįjį 
Penktadienį mu

Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčioje, kur vykdo
ma Sopulingosios Dievo Mo- 
tinos novena, Didįjį Penkta- plaukėjų pasaulyje. per'Na. 
dienį vakare kunigai servi- 
tai turės vadinamas “Deso-

X Juozas Jodka, kun. Mi
ko Jodkos brolis, šiomis die
nomis daro didelius dalykus

lata” pamaldas Švč. P. Ma
rijos pagarbai. Šios pamal
dos yra atminimui Dievo 
Motinos atvienėjimo mirusį 
ant kryžiaus Išganytcją pa-

lik taika gali išva
duoti demokratiją

Chicagos universiteto fi
ziologijos prof. emeritas d r. 
Anton J. Carlson yra nuo
monės, kad demokratijai 
yra rimtas pavojus. Anot jo, 
demokratiją nuo žuvimo ga
li išvaduoti tik karo nutrau
kimas paskelbus paliaubas 
ir padarius taiką.

Jis sako, kad karo tęsi-

Cooko apskrities 
kvota 8,407 vyrai

Pranešta, kad Cooko ap
skrities drafto boardai balan 
džio mėnesi turės pasiųsti 
kareiviauti 8,407 vyrus, ar
ba 35 nuošimčius vyrų dau
giau kaip kovo mėnesį.

Už balandžio mėnesį kv«- 
ta padidinta dėl to, nes pra
eitais keliais mėnesiais iš 
pasiųstų vyrų nemažas skai-

laidojus. Per pamaldas bus Jodka lanko
1 sakomi trys pamokslai apie
Dievo Motinos sopulius.

Šios pamaldos yra sen.os. 
[ Servitų kunigų ordinas jas 
I vykdo su ordino pradžia — 
daugiau kaip per 700 metų. 
Pamaldos bus priskaitomos 
prie novenos pamaldų penk
tadienį.

Pagaliau bėgiai bus 
pašalinti

tional Collegate Svvimming 
Meet, East Lansing, Mich., 
jis laimėjo trečią vietą “200 
yard breast stroke” rung
tynėse. Kun. Mikas buvo iš
vykęs pamatyti brolio pasi-\ 
rodymą rungtynėse. Juozas j

mas kaskart vis daugiau čius pripažinta netinkamais, 
valstybių įtrauks karan. Tas 
padidins kraujo liejimą, ne- f- 
sutikimus ir žmonių skur- i 
dą. Iš to kils įvairių rūšių 
revoliucijos, kurių šalininkai 
daugiausia laimės. Bet demo 
kratija bus parblokšta taip,' 
kad vargiai ji galės kada 
nors pakilti.

State Gollege ir turi ilgą re
kordą visokių laimėjimų 
plaukimo pasaulyje.

X J. Smetona, sūnus prez. 
A. Smetonos, šiuo metu gy
vena Rio de Janeiro, Brazi
lijoj, mokosi anglų ir por
tugalų kalbų ir ieško darbo, 
kuris užtikrintų jam ir šei
mai pragyvenimą. Jei bus 
palankios aplinkybės, gal 
būt, atvažiuos ir į USA. Be 
to, Brazilijoj, rengiasi pas
kaitomis brazilų tarpe aiš
kinti okupuotos Lietuvos 
reikalus.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Tūkstančiai aplankė 
slalomus fabrikus

Demokratija reiškia žmo
nių laisvę. Besitęsiąs karas 
šią laisvę visiškai suniuž- 
gins. Kiekvienam turi būti 
žinoma, kad prarastą laisvę 
atgauti neįmanoma be nepa
prasto pasiaukojimo ir kru
vinų kovų. Kartą įvesta dik
tatūra, arba autokratizmas 
sunkiai pašalinamas.

To atsižvelgus šiandien ir 
reikia darbuotis, kad šis ka
ras kuo veikiau būtų nu
trauktas.

Praeitą sekmadienį tūk
stančiai žmonių pirmą kar
tą aplankė statomus šalia 
Jolieto, III., vyriausybės fab
rikus šoviniams paruosti.

Iš anksto buvo paskelbta 
įspėjimas, kad lankytojai 
nedarytų jokių nuotraukų. 
Už tai numatomos aštrios 
bausmės.

Jugoslavai sudaro 
fondą

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

Chicago and Western In
diana geležinkelio kompani
ja pranešė, kad gegužės 1 
d. ji nutrauks naudojimąsi 
geležinkelio bėgiais, kurie 
perkerta miesto didinamą 
airportą. Naudosis naujai iš
vestais bėgiais aplink air
portą iš šiaurinio šdno. parapijos kleb. kun. dr. J.

Apleisti bėgiai tuojau bus Končiui. Kun. J. Klimas, vi- 
išardyti ir pašalinti ir mies- ^aras tos parap. iškeltas į
tas užbaigs 
airportą.

ten padidintą

Mažiau automobiliu 
aukų

Chicago mayoro Kelly su
daryto “Keep Chicago Safe 
Committee” generalinis sek
retorius George W. Fleming 
praneša, kad Chicagoj mažę 
ja automobilių aukos.

Automobilių nelaimėse ko
vo mėnesį žuvo 46 asmenys, 
o praeitų metų kovo mėnesį

Chicagoj gyveną jugosla
vai susimetė rūpintis suda
ryti fondą nukentėjusių dėl 
karo civilinių jugoslavų šel
pimui. Fondą sudaryti kam- — 47.
panija bus praplėsta visoj šiemet per pirmąjį metų 
šaly. ketvirtį žuvo 22 asmenimis
--------------------------------------------------- mažiau palyginus tai su pra-
PL A TINKITE “DRAUGĄ” eitų metų tuo laikotarpiu.

J “THAT LITTLE GAME” Inter.naVl(kkrto«BC«.,ll.T^By B. Link

Tat pat polltfia»
pqk.Hi, bot NauiT
Old Gaidį vida|. 
Visi dabar parduo
dami Old Gelds 
yra NAUJI Old 
Gaidį.

"AKYS” NULEMIA! Akimirkos greitu- 
mu jūs sužinosite, jog kas tai naujo pri

dėta! Ir kas tai naujo pridėta garsiam cigaretui 
taip pat — naujas skonis.

Išbandykite šiandienį Old Gold—praturtintu 
parinktiniu importuotu tabaku! Smulkūs lapai* 
. . . kvapūs lapai! . . . padaro Old Gold malo
nesniu cigaretų negu bet kada! Gaukite pakelį 
šiandien.

‘NAUJAS— Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

s.i»i.«.i amtiui Tabako praūži—i*iur« nto

X Kun. A. Jeskevičius, M.

I.C., yra išvykęs į Mt. Car- menės. Prašo, kad nors Ve- Kryžiaus ligoninėj, jau par- X Simonas Kvietkus, 
mel, Pa., kur ilgesnį laiką tykų proga atjaučią jų būk- vežta namo. Laipsniškai “Draugo” agentas Rytinėse 
bus pagelbininku lietuvių ję pasveikintų laiškais. Ad- sveiksta. valstybėse, praneša, kad po

resas: Peter Yankus, State

airių parapiją'— Lewiston, 
Pa.

Sanatorium, Maryland. X Karpaty-rusų laikraš
ty “Pravda”, išeinančiam 
Phila., Pa., mūsų korespon
dento K. Vidikausko pasi-

sese, praneša, 
Velykų grįš į Chicago.

X Juozas Zubavičius (bul- 
variškis), vienas seniausių
lietuvių Amerikoje, žymus darbavimu, įdėta prez. A. 

kp., Bridgeporte, a'mžiniems vis» laM™S’ ir kultūri- Smetonos atvaizdas ir straip 
nariams ir veteranams vei- nių »staiSM rėm5Jas ir nuo- sms.
kėjams pagerbti vakarienė, latinis dienr- "Draugo" skai 
bal. 6 d., sutraukė per du ‘^ojas, šiomis dienomis pa- 
šimtus žmonių. Per vaka- sidavė aPendiko operacijai, 
rienę dar gauta keturi am- šv- Kryžiaus ligo-

X Labdarių Sąjungos 5

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

zim nariai. Vakarienės pa- nin«i- Draugai ir pažįsta-
sisekimui daug veikė J. Dim- mie3i Prašomi ligonį aplan-
sa. kyti.

5< Juozapo Vyšniausko, I * Trys lietuviai: laidotu- 
gyvenusio Brighton Parke vių direktorius Ant. Phil- 
ir mirusio 1938 m., kūnas lips, mūs dienraščio koresp. 
Šv. Kazimiero kapinėse bal. Red Cherry ir P. Rančius 
4 d. perkeltas į nuosavą lo- vasario mėnesį Kolumbo Vy
tą. Velionis buvo tėvas skait čių organizacijoj pakelti į 
lingos šeimos: Zigmanto, ku 4-tą laipsnį. Red Cherry y- 
ris yra žinomas Red Cherry ra K. V. naujų narių vajaus 
vardu, Antano, Edvardo, pirm. Town of Lake, Bridge- 
Juozapo ir Adelės. port, Brighton Park ir 18-tos

X Petras Yankus iš Ma. gatvės apylinkėse, 
ryland valstybės sanitarium X M. Petrošaitė, 4456 S. 
praneša, kad toj įstaigoj ra- Hermitage Avė., kuri po 
ndasi ir lietuvių, kurie veik sunkios automobilio neiai- 
pamiršti lietuviškos visuo- mės ilgą laiką gulėjo Šv.

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
i. Greitai ir lengvai įtaisomai 

Aps&at&avimoa Dykai!

ibocKwopi

hwn hauvun (mm

9>n«U^90u>H>QMKrt

Parūpiname P.H.A. Paskoltnlmoa 
ar UmokAlImna.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Repuhlic 6051|
War*hoaM: 9401 So. Stony Island Ava, tai.

X Darius - Girėno salė, 
4416 So. Western Avė., da
rosi populeri ir svetimtaučių 
tarpe. Bal. 13 d. joj rengia 
šokių vakarą Kolumbo Vy
čių Ark. Quigley kuopa.

X Liet. Vyčių merginų ir 
moterų bowling lygos bovli- 
ninkės balandžio 13 d. daly
vaus Herald-American bow- 
ling turnamente. Tikimasi, 
kad lietuvės, to sporto mė
gėjos gražiai pasirodys.

X Motery Sąjungos 20 
kp., Brighton Park, narės 
vakar buvo suruošusios eks
kursiją į Webb kavos pa
kavimo įstaigą.

N. KANTF.R, Sav.

Išvežioja me 
I><> visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. BOl'I.EVAKD (1014

lei Insnct Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIAIS, 
Atstovas

, X Z

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Oarantuotas.

ENGlewood 5883 
ENGlewood 5840

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

SCITE A-1S2O 
Home Office: Newark, Tf. J.

RESTDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel LAFayette 0771

ITIARGIJTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVUĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.


