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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Balkanuose vykstančios 
staigmenos atkreipė j save 
pasaulio dėmesį ir šiuo metu 
nemenkesnės svarbos situa
cija Italijoje jau nebepaste- 
bima. Vokietija nuostabiu 
sumanumu įstengė tuo pačiu 
laiku okupuoti Bulgariją ir 
Italiją.

Tačiau Italijos okupacija 
pravesta tylomis. Mat, to rei 
kalavo karo strategija. Bet, 
kaip ten bebuvę, šiandie Mu
ssolini jau bėra paprastas 
Vokietijos kalinys. Tad iri 
nenuostabu, kad šiuo metu 
Vokietija daro spaudimą į 
Graikiją ir Turkiją.

RUSIJA REIK ALMJ J A ROMUNI JOS B A ŽIU
— -  ' ” — ~ I a kurpkiccr*11 ■ Ans>«iii
Senato
Papildymai
Įstatymui

Kad šiandie italų moralė 
labai nupuoluą — nestebėti
na. Juk Italija kariauja, su 
pertraukomis, jau penkti 
metai. Tačiau apčiuopiamos 
naudos jokios. Tik puikūs 
pažadai ir didžiausios impe
rijos popieroje. Deja, per 
penkeris metus italams paža 
dai apkarto ir nesamų impe
rijų grožis nubluko.

Vokiečių okupacijos, kuri 
pasidarė jau neišvengiama, 
Italijos žmonės dar neįsten
gia pilnai suprasti. Ilgas ka 
ras jų jausmus atšipino ir 
netikėtinumai juos apstulbi
no. Ypač pietų Italija dar ne 
įstengia situacijos suprasti, 
nors šiaurėje jau prasideda

,WASHINGT0NAS, kovo 5 
d. — Šiandie Senatas prie 
administracijos paruoštojo 
paramos Anglijai įstatymo 
priėmė priedą, kuriuo reika
laujama, kad Prezidentas 
gautų specialų Kongreso su
tikimą prieš sutikdamas pla
tesnėms išlaidoms. Kitas pe
nato priimtas priedas nusta-

i to, jog paramos Anglijai įs
tatymas galioja iki 1943 m. 
Liepos 1 d. ar anksčiau, jei 
tai nutartų kongresas. 
Kreditas už bazes I

Senatorius Tobey, kuris 
: iki šiol nebuvo pareiškęs sa
vo nusistatymo projektuoja
mo įstatymo atžvilgiu, šian
die pareiškė, jog, jo many-' 
mu, Anglijai būtų galima 
daug daugiau padėti pasky- 
riant $2,000,000,000 kreditų I
už laivyno bazes Anglijos 
nuosavybėse Karibų jūrose. Į 

i Toliau jis pabrėžė, jog pa-^ 
gal paruoštąjį įstatymą 
Amerika atsidurtų kare peri 
vieną naktį, šis įstatymas, į 
anot jo, padarytų Preziden- i 
tą Rooseveltą “karo viešpa
čiu ,uropoje”.

plisti riaušės ir sabotažas. Į . .Komunistų
šiandie niekam nepaslap- „ „

tis, kad Italijos reguliarioji "Valymas" Kinijos 
kariuomenė ir juodmarški- 
nių fašistų gaujos niekados 
nebuvo draugai. Tai ypač 
pradeda ryškėti dabar.

Kariuomenei

Visai panašią sau duobę, 
atrodo, kasasi ir “genialu
sis” Stalinas. Štai šis Krem
liaus valdovas labai suma
niai (1) Rusijos poziciją iš 
pasaulinės plotmes pavertė 
Hitlerio vasalizmu, (2) kal
bėdamas apie taiką, sugundė 
Hitlerį platesniam karui pa 
žadėdamas saugumą rytų 
fronte, (3) savo kariuome
nės nepajėgumą iškėlė pas
kelbdamas Suomijai karą ir 
(4) diplomatiniai prakišo 
Skandinavijoj ir Tolimuose 
Rytuose ir pagaliau diplo-

Anglų-Bulgarų 
Santykiai 
Nutraukti

ANGLŲ PASITARIMAI
JUGOSLAVIJOJ. G RAI
KIJA PASIRYŽUS KO
VOTI. TURKIJA SU AN- 

I GLIJA.

SOFIJA, kovo 5 d. — Šian
die Anglija nutraukė diplo
matinius santykius su Bul
garija. Tuo būdu padaryti 
pirmieji žingsniai, kurie ga
lį paversti Bulgarija karo 
lauku.

Tuo tarpu Graikijoje už
sienio sekretorius Edenas ir 
gen. Sir John Dili baigė pa
sitarimus su Graikijos vado- 
rybe apie Graikijos apsaugą 
prieš bet kuriuo momentu 
galimą vokiečių ataką. 
Daugiau kariuomenės

Vokiečiai kas kartas dau-I
giau kariuomenės koncen
truoja Graikijos pasienyje. 
Eilės sunkiųjų bombanešių 
ir kovos orlaivių pasiruošę 
laukia Bulgarijos aerodro- 
dromuose.

Jugoslavijoj Anglijos am
basadorius Sir Ronald Cam
pbell konferavo su premjeru 
Svetkovič ir užsienio minis- 
teriu Markovič.
Graikai tęs kovą

Vokiečių atakos pavojui 
kas kart labiau didėjant 
Graikijos karo vadovybė iš
leido pranešimą, jog “įvykių 
akyvaizdoje Graikijos ka
riuomenė ir žmonės pasiryžę 
kovoti ta pačia nemirštama 
jėga už savo laisvę ir tėvy
nę”.

Sofijoj gaunami praneši
mai sako, jog vokiečių ka
riuomenė, siekianti 150,000 
kareivių, jau pasiekusi Grai
kijos sienas.

Iki šiol diplomatiniai sluo
gsniai tvirtina, jog anglai 
dar neišsodinę savo kariuo
menės Solonikoj, nors Romo 
je Gavda rašo, būk, Soloni- 
kon anglai pasiuntę ištisą 
Kanados diviziją.
Turkija ištikima

Įvykiams vykstant neap
sakomu greitumu Turkijos 
vadovybė Ankaroje paskel 
bė. jog jų valstybė pasilieka 
ištikima sąjungai su Angli
ja, nežiūrint Hitlerio pastan
gų-

Vakar Vokietija pasiuntė 
Turkijos sostinėn savo žmo
nes su pareiškimu, jog Vo
kietija trokštanti padėti sau 
goti Turkijos “interesus ir

ANTONESCU 
TARIASI SU 
iGOERINGU iI
I BELGRADAS, kovo 5 d.—I 
Aukšti diplomatiniai sluogs- 
niai šiąnakt praneša, jog RoI

i munijos premjeras gen. lon 
Į Antonescu išvykęs Vienon 
pasitarimams su Goeringu, 
nes Rusija pareikalavusi, 
kad Romunija tuojau suteik
tų Rusijai laivyno bazių prie 
Juodosios jūros.

Šiuos pranešimus diploma
tai gavę iš Bukarešto. Jie 
tvirtina, jog Rusijos reikala
vimai esą ultimatumo pobū
džio ir nustatę trumpą laiką 
Romunijos atsakymui.

I

AMERIKOJ 
REVOLIUCIJA

I
ASTORIA, Ore kovo 5 d.

1 — Žiūrėdami pro padidina 
, niuosius stiklus i krantą Ru-i 
i sijos laivo Sergei Kirov ka- 
i rininkai baisiai nudžiugo, 
j Mat, kareiviai iš Fort Ste
vens maršavo pakrante neš
dami raudoną vėliavėlę.

Amerikos pajūrio lakūnui 
teko ilgai aiškinti rusams, 
kol juos įtikino, jog revoliu
cija Amerikoje dar neįvyko. 
Vėliavėlė tebuvo tik kuopos 
ženklas.

Anglijai Reikalinga 
Daugiau Laivų

LONDONAS, kovo 5 d.— 
tai norvegų, kurių tarpe ne- ( Admiraliteto pirmasis lordas 
maža žurnalistų. Visi kalėji- A. V. Alexander šiandie 
mai esą pepildyti. House of Commons posėdyje

Vokiečiai buvo sumanę su pareiškė, jog Anglijai reika- 
daryti norvegų kariuomenės ’inga “daugelio naujų laivų 
regimentą, kuris tarnautų ir didelio skaičiaus vyrų”, 
vokiečiams, bet šis jų suma- kad galėtų kovoti prieš Vo- 
nymas nepavyko, nes neatsi- kietijos submarinus, didžiuo 
rado norinčių į jį įstoti. | sius bombanešius ir laivyną.

Policija vedanti rašysenos Mirties submarinai 
tyrinėjimus daugelyj Oslo Capt. Cunningham Reid 
mokyklų, kad surastų anoni- pareiškė Commons posėdyje, 
minių laiškų kai kuriems mo jog Vokietija statosi flotilą 

NEH V ORKAS, kovo, 5 d. kiniams ir jų tėvams rašyto mažų, greitų submarinų, ku-

Naujos Rūšies Choras

Apsaugos 
Pasitarimai 
Su Meksika

Žinių Santrauka

SHANGHAJUS, kovo 5 d.
— Japonų pranešimai iš Tai-
yuan, Shansi provincijoj, sa' rimaj au Meksiko8 vynau8y- 
ko, jog per pirmąsias dvi va, dė, apsaug0B.
sario mėnesio savaites Kini. TuQ bMu giaur88 Ameriko9 
jos komunistų kariuomenė, kontinento ap8aug8 nueitus 
pravedusi savo eilėse valy-l tų nu0 Arktikos iki Pa. 
mą, kurio metu nužudyta ar „am08 8,eiaurio
gyvų žemėje užkasta 1,600 g]U0 tarpu Jungtinių Val- 
“nepageidajamo elemento". „tybių jr Meksikos i,ivyn0 

Japonai tvirtina, jog šis jr kariuomenSs ek8pertai 
valymas pravestas "pagal, gvar8t0 8peci(inius apsaugos 
tiesioginius įsakymus iš tre-'planu8 Manoma, jog šiuose
čiojo internacionalo, kad bū- planuo8e įtraukiama Meksi- 
tų panaikinta trynimasis par kog laivyn0 bazė8 kurionlis 
tijos narių tarpe ir sunaikin ga|ėtų naudotia ir jungtjnčs 
ta nepageidaujamas elemen
tas”.

WASHINGTONAS, kovo 5 
d. — Šiandie vedama pasita-

Valstybės.
Su Panamos respublika 

Jungtinės Valstybės jau an-žmonių akims, gali dar būti 
matinę karjerą baigė Balka- suvaidinta viena įdomiausių 
nuošė. tragikomedijų Romunijos są

Visa tai rodo aiškų Krem- skaiton. Romunija šiai tragi
Berlyno komedijai jau ir sceną ruo Užėmė Italų Fortųliaus silpnėjimą ir

augimą. šia — iš Rusijos pasienio
________ jau kraustomi Romunijos ar

Dėl Hitlerio aferų Balka- kyvai ir žmonės. Rusijos ka- 
nuose Kremliaus kamaradai, j riuomenė laukia pasienyje.
tiesa, tartum ir parodė ne-l Atėjus reikiamam momen-| ša, jog anglų kariuomenė 
pasitenkinimą. Deja, šiuo tui, Hitleris patelefonuos Etiopijoje užėmė, netoli eže

NEW YORKAS, kovo 5 d. 
— Vokietijos radio vakar 
naktį pranešė, jog Romuni-, 
jos karo vadai pakviesti Vo
kietijon, kad “studijuotų Vo 
kietijos metodus kariuome
nės apmokyme ir Vokietijos 
ginklus”.

Masiniai Areštai 
Norvegijoje

STOCKHOLMAS, kovo 5 d. 
— Pranešimai iš Norvegijos 
sostinės sako, jog sąryšyje 
su Norvegijos ir Vokietijos 
kareivių konfliktais, Oslo 
apylinkėje suareštuota šim-

ATĖNAI, kovo 5 d. — Avi
acijos komunikatas sako, jog 
anglų bombanešiai apmėtė 
bombomis priešo laivus Ad
rijos jūroje. Vienas laivas 
buvęs netoli Chimaros, o ki
tas prie Yalonos, Albanijoje.

— Šiandie čia suareštuotas
ksčiau yra sudariusios sutar karluOmenėn šaukimo komi- 
tį bendrajai apsaugai.

jus.

slj°s (draft board) narys Karolius _ Lupescu 
Irving Schlller, kuris kalti- 
namas paėmęs iš vieno as- Portugclijon 
mens $100 kyšį pažadėda-1

Etiopijoj mas atkelti jo šaukimą ka-1
KAIRO, kovo 5 d. — Ang- riuomenėn.

lų generalinis štabas prane-

BUKAREŠTAS, kovo 5 d.

riuos valdo “mirties įgula”, 
Visi įgulos nariai, vykdami 
Anglijon, maža vilčių teturį 
sugrįžti ir jie tai žino.

Šių submarinų torpedos te 
gali veikti tik iš labai ma
žo nuostolio todėl ir jų pabė-

metu pasaulis jau aiškiai ži
no Stalino politiką — tad ir 
paskutiniuoju Maskvos pa 
reiškimu nenuostebo ir nie
ko nelaukė.

Tiesa, Balkanuose, pašau 
lio komunistų ir Rusijos

Maskvai — “Galite žygiuoti ro Tana, svarbų italų fortą 
Romuni jon”! Na, Sov. Rusi- Burye 
ja, reikšdama “protestą, 
užims dalį Moldavijos.

BUKAREŠTAS, kovo 5 d.
— Pranešama, jog šiandie iš
Rusijos pasienio skubiai ga- 

Burye yra tik 150 mylių į benama tau.
šiaurvakarius nuo Eetiopi-

Ir vėl pasilies propaganda 
apie Rusijos galybę, apie 
Staliną didįjį ir nenugalimą
ją komunistų armiją.

jos sostinės Addis Ababos. 
Tuo tarpu Italijos Somali-

joj 20 ar 30 anglų kareivių 
suėmė 469 italus.

sybės arkyvai. Tuo tarpu 
Rusija tebekoneentruoja Ko
munijos pasienyje kariuome
nę.

— Šiandie pranešama, jog gįmas yra beveik neįmano- 
buvęs Romunijos karalius mag 
Karolius pabėgo Portugali
jon iš Ispanijos, kur jis Ro
munijos vyriausybei prašant TOKIJO, kovo 5 d. — In 
buvo laikomas arešte. formuotieji sluogsniai prane nesuvyliojo.

Sakoma, jog Karolius ir ša, jog netrukus Vokietijos 
Lupescu Portugalijon pabė- ambasadorius Japonijai per 
go pasinaudodami Lenkijos Sibirą išvyks Berlynan, kad

gerovę”. Tačiau turkų fas

ORAS
diplomatiniu pasu ir automo praneštų savo vyriausybei 
bilium pažymėtu Lenkijos di apie situaciją Tolimuose Ry- 
plomatiniu numeriu. ’ tuose.

Debesuota. Galima sniego 
ar lietaus. Pietryčių vėjai.

Saulė teka 6:18 vai., sau;? 
leidžias. 5:46 vai.
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE Nubaustas Aferistas 
R. J. Boltz

•vo 6, 1941

rzz —=v
galime. Gailestingumu va- 
duodamies mes aukojame į-

Kovo 2 d. mūsų bažnyčioj vairioms amerikoniškoms j- Mūsų Kampelio 
buvo du krikštai: VYalter staigoms,

į' Naujienos Iš
kodėl neaukoti

Philadelphia, Pa. — Vi- 
Nors gavėnios metu turėtų siem8 {ia buvo žjnomas Ro.

Clark puolė gyvybių gelbė
ti, kai ištiko antroji, vietoj 
žuvo ir policininkas. Vie
nam sugriautam name žuvo 
A. Treralola ir jos dvi duk
terys. Vieno žmogaus lavo-juos prilaikyti; ne tik pri- t j Boltz . • . •

laikyti, bet ir panaudoti sa- • i- ’ ka P P® nas dar nesurastas griuvė-
J p , sirode, norėjo pasipelnyti

vo sielos išganymui. . milioninžm pajamom nuo
Rogalakio ir Sophie Butkus savo broliams ir sesutėms Kewanee, III. — ls musų , Katalikiškų laikraščių, Į ;vaįraU8 iUOmo žmonių, ku-

_   _ — • • t • • « . w . • I nl « z-v n tin i ni m oi _ 1x1 _ _ _ a • 1 1 i • w f *sūneliui duotas vardas Wal- jų mirtinoj kovoj už tautinę miestelio mažai žinių pasi- kiek teko patirti oglesbiš- ; rįe dgj0 pįnįgUS tikėdami
ter. Krikštan atnešė: Char- gyvybę? Kuomet Europos rodo laikraščiuose. Gal dėl kiai mažai prenumeruoja.! aukšto nuošimčio. Apskai
tos Butkus ir Agnės Viliu- tautų likimas bus sprendžia- to» kad dabar čia darbai vi- Būti be katalikiško laikraš- įįuojama kad apyvartos da-

r i • ••• i _____ a____ ii___ i- j_____ • . i__ i uncn H i vHt nvoan tr^rui pina u.-šis. Elmer Mauler ir Ida Ba- mas, Amerikos lietuvių bai- sose dirbtuvėse gerai eina čio šiais laikais reiškia bū
sią dukrelė pakrikštyta var- sas ir doleris daug reikš. *r žmonės labai užimti ir ti labai toli atsilikusiu nuo
du Patricia-Ann. Kūmais Būkime prisiruošę.
buvo: Norman ir Loretta 
Stone.

pasitenkinę tuo. gyvenimo pažangos.

ręs per tris milionus dole
rių. Kaip j tokį didelį “biz
nį”, ir Valdžios autoritetai nl4

siuose.

Ekspliozija" padarė milži
niškų nuostolių: daug na
mų visiškai sugriauti, o ap
linkui namus visi langų stik 
lai išbyrėję. Sunkiau ir leng 
viau sužeista virš 30 žmo-

arc sure to be 
just \vhat you \vant— 
light, delicious and of 
fine texturc.

Doubl.T.atcdKC BAKING

Ūse only one Icrel tea-T 
spoonful to a eup of 
sifted flour for mušt rccipes.

Doukle Action

MIll'ONS OF POUNDS HAVF BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Mūsų parapijos draugijos Parapijos reikalai irgi pa- I PaflrdhA I lAflIVAI 
rėtu suruošti viena dide- v___ ic oo * ruĮjaiMę Llvltlvulgerėjo. Vasario 15 — 22 dd.

pradėjo kreipti dėmesio. 
Boltz, matydamas, kad vis
kas išeina j aikštę, praeitais 

Albany, N. Y. Prieš metais, pasigrobęs savojo

Ekspliozijos vieta tikrai 
šiurpulingą teikia vaizdą.

Matęsturėtų suruošti vieną dide
Vasario 25 d. pasimirė lę pramogą Lietuvai Gelbėti buvo surengtas parapijos 

Marijona Makarienė. Paliko Fondui. Tėvynė reikalauja naudai balius. Liko gražaus k*ek laiko, kaip jau buvo bet Dė
1 podukrą nuo mūs darbo ir aukų. Tai- pelno spaudoj paskelbta, vietos dčs Samo slaptoji polięija'

lietuvių parapijos klebonas jį susegė ir perdavė teisin- ' DR. P. ATKOČIŪNAS

PLATINKITE “DRAUGĄ

.nuliūdusį vyrą,
Mrs. Tovvnsend, dvi seseris gi, darban visi!
Čia North Side ir vieną se- -------
šerį Lietuvoje. Palaidota West End 
Šv. Kazimiero kapuose va-«
sario 28 d. is Dangun Įžen- Kovo 2 d. moterėlės po gį įp kity gražiy giesmiy ai- * ti lietuvis i fondui au* | klausimus
gimo bažnyčios. Ilsėkis ra- globa Šv. Marijos Nepersto- dus. Tas labai girtina. į k°jo. |Nors vįsą iaįką sakėsi esąs 3147 S. Halsted St., Chicago
mybėje šios žemės vargus jančios Pagalbos ėjo ben- Visi žmonės žino, kad jau1 Dabar po $1.00 aukojo: !nekaltas, tačiau teismas nu- 
pabaigus. drai prie šv. Komunijos. Lietuvoje per šimtmečius Aleksandras Vildžiūnas, Jo- baudė 900 metų kalėjimo.

---------- Taipgi ir Vyčių kuopa per giedamos giesmės ir viskas, nas Vildžiūnas, Juozas Dzi- i Kaip paprastai tokiose
Vasario 28 d. pasimirė sumą, kad pagerbus savo kas žmogaus sielai buvo kas, Jonas Riekus, Petras bylose, nuteistojo advokatai

Felix Olczak, lenkas. Palai- globėją šv. Kazimierą, ėjo naudinga, bolševikai naiki- Vildžiūnas, Aleksandras Ra nesnaudžia ir suranda kab-
dot.as kovo 4 d. Šv. Stanis- bendrai prie šv. Komunijos. na jr griauja. Todėl nors manauskas, Antanas Vai- liukų bylai pernagrinėti.
lovo kapuose, Milvalle iš Po mišių Vyčių kuopa tu- mes, ateiviai šioje laisvoje kauskas, Pranciškus Lipins-
Dangun Įžengimo bažnyčios, rėjo bendrus pusryčius, ku- šaiy> kur gaiįma, ir kiek ga- kas, Apolinaras Jakaitis,

Žmogus daug vargsta, ka- riuos rengėjos Onaitienė ir iima, turime palaikyti tas Darata Augustinaitienė, An
muojasi šiame pasaulyje, vi- Serzikienė labai tvarkiai su- giesmes. tanas Preikšą, Kazimieras
sokius planus daro ir sva- ruošė. Po pusryčių apie de- _______ Vaičiūnas, Kostance Preik-
jones pina, iki negailestinga šimts narių tapo pakelti į Prasidėjus gavėniai, pa- šiukė, Antanas Dzikas, Ka-

Sekmadieniais šv. Antanokun- K- Strimaitis Lietuvai gurno rūmams. Vasario 18

LIETOVIAI .DAKTARAI

l - • ~ T)ĄNTTfiT A fi
bažnyčioje dar galima išgir-1 Gelbėti Fondui paaukojo d jis buv0 apklausinėtas ir j44g go 4gth cOUf4 Cicero
sti “Pulkim ant kelių”, taip- $20.00. Jo paraginami ir ki- jam prįsėję atsakyti net į ..............................’•

186
Antradieniais. Ketvirtadieniais

ob-nndun **' I’nnktadieniais
Šaunaus. Vu)aildos; 10_J2 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
, ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

1—4 ir 6:30—8:30 vakare

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. F. G. WINSKŪNAr “L^TER J. PHILLIPS

Taip buvo ir čia. Iš pradžių 
sakėsi nekaltas, vėliau R. 
Boltz jau pareiškęs “apgai
lestavimą”. Ir stebėtina, nuo 
900 metų nušokta tik į 20- 
40 metų kalėjimo. Daugelis 
sako, kad kaip saulė sutirp-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cepnajk Road

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagul sutartį.

PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road

Ofiso tel. CANai 2345 
Oli-o Vai : 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pairai sutari j 
Rez. Tel.: HKMInek 3130

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutari j.

Telerolnas; HKMluek 38111

DR. PETER T. BRAZIS

mirtis tuos planus suardo pirmąjį laipsnį, o klebonas maldos mūsų bažnyčioj bus zimieras Sniceris, Antanas
ir svajonių, lūkesčių siūlą į trečiąjį laipsnį. Kalbėjo laikomos trečiadieniais ir Aviža, Kazimieras Zostau- . .
nutraukia. Tik giliai tikįs inž. A. Mažeika, varg. Sa- penktadieniais 7 vai. vakare, tas, Petras Tamonis, Juozas, ° .
asmuo, Aukščiausio valią dauskas, klebonas ir kiti. Naudinga proga pelnyti Die Tamonis, Kazimieras Rim-
visame pripažįstąs, nemur- Kalbėtojai sveikino jaunimą v0 malonių sau ir broliams kus, Povilas Aviža, Mateu
ma ir su tąja valia noriai ir ragino, kad skaitlingiau tėvynėje Lietuvoje, einan- I šas Urbonas, Antanas Šal
sutinka. lankytų savaitinius draugiš- tiems erškėčiuotu gyvenimo tis, Antanas Chilinskae,

Mirtis, kuri gana dažnai kus vakar®hus ir daugiau keliu. John Polik, Mateušas Ber
mūs kampelį atlanko, ska- rūPintUSi kiekvienas narys j - - - - - - Įnadišius, Petras Pocitis, Juo
tin» mus tapti vis geresniais Patraukti nauJ4 narid 1 kuo’, “Draugas”

”ir geresniais, mokina veng- lankosi pas mus, todėl bis- Karmazinas, Stanislovas šiurpulinga gazcT (ir van-
ti pykčio, pavydo ir kitų1 Vyčių kuopa čionai gana kutį ir papeikimo reikia. Ne- Matulaitis, Jonas Aviža. Po dens, kaip rašo anglų spau-į Telefonas CANai 7329 
šios žemės dulkių. gyva ir daug darbuojasi, pamirškime, kad mūsų šven- 50c aukojo: Juozas Rušas, da) ekspliozija trim atvė-

p ir nriP tn Rengiamas jų religinio tu-.'U priedermė yra platinti Juozas Jankauskas, Kaži-1 jais: pirma 5 vai. ryto, ant-
P • • • ’ • įvyks katalikiškus laikraščius ir mieras Jodis, Juzė Glebai- roji sekė 13 minutų vėliau,

visokiais būdais juos remti, tienė. Iš viso $33.00; su kun. o trečioji truputį po 8 vai.

gali sutirpdyti jo laiką baus
mei atlikti. Kaip, iš tikrųjų, 
bus, vėliau pamatysime.

K. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Oliso valandos:

neskaitlingai zas Miknevičia, Apolinaras gyventoj miesto daly ištiko Popiet- nuo i tki s: vak. 7 
° 1 1 Nedelionns pagal sutartj

Vasario 11 d. italais ap-
iki 9

Ofiso Tel.: RezitL TeL:
VlRginia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS DR. CHARLES SEGAL
pat lenkia, o kapa metelių rini° vakaras- kuris 
ant pečių sakyte sako, kad Sav®n*os metu. 
veikiai keliausime ten, kur

“Bingo” vakarai čionai 
ruošiami kas antrą ir pas- 

________ kutinį penktadienių vaka-
Lietuvai Gelbėti Fondan rais ir nors dauB yra <vai Girdimai KampellS 

rios rūšies dovanų, bet mė-

mūsų draugai ir pažįstami 
nukeliavo. Retai Spaudoje

X. K. Strimaičio auka $53.00. i Pasigirdus pirmai eksplio, 
zijai, policininkas James

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
* ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEEIey 0434.
Tel. Cicero 1484

koUdT,milnatlfmmnZio ne P61* daugiausiai at-' III. - Neseniai
koti daugiau negu suaukojo. .. . [turėjau progos aplankyti šį
Tuo tarpu sudėta tik $28.00. | ’ i miestelį. Pats miestelis ir jo
Aukojo: kun. J. Misius $5,; Gavėnios metu šioje vys- apyiįnkės gražios.
Ieva Rilienė $3.00. Po $2.00: [kupijoje panaikinta korta- j Iš iįetUvių gyvenimo nie- 
Povilas Bajoras ir Elizabeth vimo pramogos, bet kasmet ko įdomaus. Veikimo veik 
ir Amelia Senulis. Po $1.00: kiekvienas parapijonas rū- Jokio DaUgelis mėgsta daž- 
Fr, Levanaa, Iz. Lukšys, J. .pinasi išplatinti laimės kny- nai pro stiklelį “pažiūrėt į 
Senulis, K. šaulys, K. Liau- gučių ir pasiekti apylinkės • dangų”. raip pat randasi , 
danskis, Ig. Valkauskas, J. pažįstamus ir draugus. Toks moterUi kurioms liežuviams ' 
Macel, V. Bumblis, Ig. Bum-, parengimas sukelia gražaus po mirties bus iahai bĮoga. 
blis, S. Rumblienė, S. Bag-1 pelno parapijos labui. Pilnai
donas, Agota Povilauskienė, pasitikime, kad ir šių metų iimimimmiiiiimiiiiimiiiiiimiiiimiiiii

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
išekz&minuotl jas modurnižklausta 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašaliu* 
vis* aklų Itcmpim*.

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

OPTOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

Treč. lr seftt: 9:00 a. m. lkl 
7:80 p. m.

i

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. A. JENKINS
(IJctuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taiynri patral sutartį.

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880 Chicago, Iii.

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, n to.

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

Tel. YARds 0994
Rez. tel. PLAaa 3200

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

Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pairai sutartį.

M. Gelažauskiūtė, V. Mar-. laimės knygutės sukels gra- 
cinkevičius, A. Vaisas, Jėzaus pelno. Vietinis
Razminas. Rinkliava eis ir
toliau.

Su dėkingumu aukos Lie
tuvai Gelbėti Fondan bus 
priimamos klebonijoj ir baž
nyčioj. Jokių komišinų ir ki
tų išlaidų nereikės mokėti. 
Kiek bus suaukota, tiek bus 
pasiųsta Lietuvai Gelbėti 
Fondan.

Amerikos lietuviai gali, 
ir privalo, pagelbėti mūsų 
senajai tėvynei numesti ko
munizmo jungą ir laisvę at
gauti. Tūkstančiai pabėgė
lių iš kacapų kalėjimo tie
sia rankas į mus amerikie
čius pagalbos maldaudami. 
Gelbėkime savo brolius, kiek

AKIŲ GYDYTOJAS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR, VAITUSH, OPT.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ees 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Tel. CANai 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnblic 7868LIETUVIS

OPTOMI-.HUCALLY AKIŲ 
8TEC1AUSTAS

HuvirS 20 melų praktikavimo 
Mano Oamntaviiiiaa

Palengvinta akių įtempimą km, pa
ti priežastimi galvos skamlSJimo, 
svaigimo, aklų jlompimo, nervuoiu 
mo. aknutlamų aklų karšt). Atitaiso 
inimpuri gystę ir toltre.gyatę. Prlren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose eg»iminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Hpeclalė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
'nišom oa.
Valandos- nuo 10 lkl H vai. vak 

Nedėliomis pngnl sutart)
I langei T atsilikimų akys atitaisomo* 

be akinių. Kainos pigina, kaip
plrmlMi.

4712 So. Ashland Ave.
Tel.-fonaa YAKHH ISIS 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namu tel. PROspeet 1930
Tel. YARds 5921.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Rezidendja: 6600 So. Arteslan Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloe
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
* Kastas .Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiuto
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnait? ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Lin Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bnrtkų Šeimyna ir Liuliojartfios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Ave. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”
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L IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
MAŠKOLIAi ŠiAUCU OKURUOIOJE LIETUVOJE

Masiniai areštai. - Baisios provokacijos. -
Gimnazistai slapstosi miškuose. - Kalėjimas 
už himną. - Juokas iš GPU.

Lietuvos Informacijų Biu-ijos klasių (vidurinės moky-!1 
ras yra gavęs per savo ko- klos) mokiniai. O kai dėl vy 1 
respondentus žinių apie bol- resniųjų klasių mokinių, tai i 
ž.evikų įvestą teroro režimą didelis skaičius pasodinta j

J

•Ma*
. .£Jk, r.< -<•*;/••>>>* 

'• vi*”

.1

Lietuvos himnas; 
Sveikinimai;
Dr. K. Audenio paskai-

4. Koncertinė dalis.

tą sveikindamas jj kaip lie
tuvių tautos simbolį.

Po visam, Lietuvos Pre
zidentas giliu susijaudinimu ta; 
atsidėkojo už gražias pamal
das.

Pirmąjį sveikinimo žodį 
pratarė Lietuvos Preziden
tas. štai ištisa jo kalba. 

Vasario 16 d. popietis bu- “Brangūs tautiečiai ir 
vo pašvęstas pilietiniam pa- tautietės!
minėjimui. Salė buvo išpuoš

Prezidentas
paminėjime

Pilietiniame

ta Lietuvos ir Brazilijos vė
liavomis, o taip pat Vytim.

kalėjimus ir valsčių dabok
les. Keliolikai gimnazistų iš 
daboklių pavyko pabėgti.
Jie, slapstydamiesi miškuo
se, yra laimingai pasiekę
Vokietiją. Lietuvių veikėjai 
deda pastangų, kad šie jau-. 
nuoliai galėtų toliau eiti 
mokslą.

Bolševikai dažnai imasi 
provokacijų mokinių atžvil-

Dalyvių prisirinko per 300: 
tai skaičius labai aukštas 
imant domėn Rio lietuvių 
mažytę koloniją. Atvykus 
Lietuvos Prezidentui, jis bu
vo sutiktas karštais katu
čių plojimais. Užėmė vietą 
garbės prezidiume, kurio de-

Vytauto laikų paminklas. “Pelėsiais ir kerpėm apaugus” Zapyškio bažnyčia sta- I šinėj sėdėjo Lietuvos Minis-

- '-v ».? •e*'*
okupuotoje Lietuvoje.

Patirta, kad GPU agen
tai sistematingai vykdo to
liau lietuvių suiminėjimus.
Paskutiniuoju laiku bolševi
kai siaučia ypač provincijo
je. Tarp gausingų maskolių 
aukų yra ne tik suaugę žmo 
nės, bet ir gimnazistai. Lie
tuvių jaunuomenė, išauklėta 
patriotinėje dvasioje, komu
nistų agitatoriams yra vi- giu. Gauta žinių, kad Tnoki- 
siškai neprieinama. Nežiū- niai be jų sutikimo ir ži- 
rint visų pastangų, į moky- j nios įtraukiami ne tik į 
klose steigiamas pionierių pionierių ir “komjaunuolių” 
ir komunistinių jaunuolių kuopas, bet ir į jų valdo- 
organizacijas lietuvių mok- muosius organus. Tų moki- 
sleiviai bei šiaip jaunimas nių atžvilgiu, kurie nesilan- 
nesideda. Jose aiškiai vyrau ko į šių organizacijų susi- 
ja nelietuviškas gaivalas, rinkimus arba net demon- 
Komunistams nesiseka suvi- stratyviai atsisako dalyvau- 
lioti net kelių lietuvių jau- ti jų veikime, imamasi re- 
nuolių, kad į valdybas (ko- presijų. Tokio pat likimo su- 
mitetus) įtraukus bent dėl 
akių vieną kitą lietuvį.

tyta DLK Vytauto. Ši bažnyčia yra daug visko pergyvenus. Per prancūzmetį Napole 
ono kariuomenė ją buvo pavertus tvartu. Ir šiandie dar tebstovi arklių apgraužti 
groteliai. Nepriklausoma Lietuva ją buvo padarius tautine šventove ir dėta daug rū
pesčio jos apsaugai ir išlaikymui dar ilgiems šimtmečiams. Rusams okupavus Lietu- Saurusaičiu — L. B. S. “Vil- 
vą ir šios bažnyčios likimas neužtikrintas. Ar gi svetimi, atėjūnai, gali branginti už- nis” ir Liet. Katalikų Ko- 
grobto krašto istorinius paminklus? miteto atstovai.

Paminėjimas ėjo šia pro- 
1 grama:

tras Dr. Graužinis, o iš kai
rės kun. J. Janilionis su J.

silaukia mokytojai, kurie 
nerodo pakankamo uolumo, 
skatinant komunizmą mo- 

Tokio patriotinio lietuvių k>klose' Mat' m<lkyt0Jams
jaunuomenės nusistatymo 
akivaizdoje bolševikai grie
biasi jiems įprastų provo
kacijų ir teroro. Nuo jų 
tenka nukentėti ir mokyto
jams, kuriems prikaišioja
mas “laiko dvasios nesupra-

yra uždėta pareiga globoti 
ir remti pionierius ir “kom
jaunuolius.”

Tautos Himną. Ypač dažnai 
bažnyčiose po pamaldų jau
nimas užtraukia “Lietuva, 
Tėvyne mūsų.” Po kiekvie
nos tokios demonstracijos 
tenka susilaukti skaudžių 
represijų iš bolševikų oku
pantų ir išgamų pusės, bet 
tai nepalaužia jaunimo ko- 
votojiškos dvasios.

LIETUVOS PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA 
TARP RIO DE JANEIRO LIETUVIU

(Mūsų specialaus korespondento)

Turiu daug malonumo pa
sveikinti lietuvių koloniją 
šiame gražiame didingos a- 
teities, erdviame Brazilijos 
krašte, — pasveikinti jus, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėje, Vasario 16 d.
Mums nėra ir negali būti 
linksma dabar, kada gimta
sis kraštas, kaip ir daugelis 
kitų kraštų, klastingai pa
vergtas liūdi, sielojasi ir 
laukia išvadavimo dienos, 
tačiau mes esame įsitikinę, 
jog teisybei laimėjus, bus 
teisinga taika atstatyta, jog 

1 visos tautos karo sūkuryje
(Tęsinys 6 pusi.)

1. Lietuvos Prezidento 
atvykimas j Braziliją

Vasario 14 d. portugalų 
laivu “Serpa Pinto” atvyko 
iš Lisabonos į Rio de Janei-

Turime taip pat žinių, kad!ro Lietuvos Prezidentas An- 
GPU agentai teroru bando tanas Smetona. Lietuvių ko-
įtraukti į šnipinėjimo dar
bą net lietuvių dvasiškius.

visi Rio laikraščiai pasiun
tė savo reporterius-fotogra- 
fus, kurių dauguma tą pa
čią dieną patalpino nuotrau
kų atvaizdus ir palankius 
aprašymus.
2. Lietuvos Prezidentas 
Vasario 16 d. iškilgiėse

Rio lietuvių kolonija bu
vo suruošusi gražias Lietu
vos Nepriklausomybės pa
minėjimo iškilmes, kurios

DONT BARK
... don’t cough! Get pleasant rclief from a 
cough due to a cold with Smith Brothers 

Cough Drops—Black or Menthol—5tf.

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Viramin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist

ance is due to Vitamin A dehciency.

lonija skaitlingu būriu pa
sitiko aukštąjį svečią. Susi
rinkusių vardu pasveikint,

Iš okupuotosios Lietuvos kolonijos kapelionas kun. J.
1 patirta, kad gyventojai ar- | Janilionis, į kurio kalbą at- 
timiausiu laiku prisibijo nau sake Prezidentas padekoda- ėjo pamaĮdomis bažnyčioj,

Taikydami tuos pat me- | maginių areštų ir kito- mas už pasitikimą ir trum 
todus, kaip ir sovietų Rusi-j kjų persekiojimų bangos. pai apibudindamas savo ke- 
joje, bolševikai įvairiais bū-; Nežiūrint visų ligšiolinių ,lionės tikslą. Po to, atskirai 
dais stengiasi įtraukti moki-Į priemoniu okunantams ne Pasisveikino su kiekvienu 

(imas” ir net prikergiamas į nius į šnipinėjimo darbą.
“liaudies priešo’-’ vardas.
Pakanka, jeigu kurioje mo
kykloje vis dar nepasiseka 
įsteigti pionierių ar “kom
jaunuolių” kuopos, kaip to-, nėjami apie mokytojus, tė 

vus ir t. t.

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ 

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais, 
250 puslapių .................................................... 95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ........................................................... Ą 5

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

pilietiniu aktu bei koncertu 
salėj ir lietuviška progra
ma per radio.

Bažnytinės iškilmės įvy
ko lietuviams gerai pažįsta
moj N. S. do Carmo bažny
čioj, į kurias atsilankė Lie

su Ponia, 
Lietuvos Ministras Dr. Grau 
žinis ir gražus lietuvių bei

priemonių, okupantams ne
nevyksta sutramdyti gy- j lietuviu-

Kur nepavyksta jaunuolių | vcntojų pasiprie-inim<) b„t | Dar laive IJeluvos Prezi. 
patrauki, v.l.oj.ma.s, tenljis dar nu0,at didgja To., sveikino Brazi,jjos
vartojam, teroras ,r provo- , bolševik virMngse ka,_ Cas-I p ..
kacjos. Mok,n,a, apklaus,. I ba kad „e . tuvos Prez,dentastello Branco, kuris vėliau, 

išlipus, savu automobiliu
nuvežė j Copacabana Palace prictciing” asmenų būry3 
Hotel. Sutikime taip pat da
lyvavo Lietuvos įgal. minis- Mišias atgiedojo kol. ka
tras Dr. K. Graužinis, kuris pelionas kun. J. Janilionis,

sijų neapsieisią. Bolševikai 
tiktai laukia, kad iš Lietu
vos išsikraustytų vokiečiai, 
kurie išvyksta Vokietijon.

kios mokyklęs mokytojai 
patiria okupantų terorą. O 
jeigu kurios mokyklos mok
sleivis nepalankiai išsitaria
apie naująjį režimą, tai tais atsitikimais pavyksta Tuomet, esant mažiau liū- ! atatariant nrnf Henrinue

1 , -• + i r . • x- dininku bolševikai kain iie > 1 Pat laik4 orlaiviu atskn- alaLarianl Pro1- Hennąueskaudžiai nukenčia ne tik jaunuolius suterorizuoti ar,UIIlinK4’ uoibevutai, Kaip jie, nhnmi rhrv
X, , • , r. X • • i X- • 11 natvs sako “užkurais h-,;1 do is Buenos Aires. uosta veaamam cnorui. cno-toks mokinukas, bet ir jo i suvilioti j savo pinkles. , Pdlys saKo, uzKursią Dai . • , a-iedoiimai buvo1 fli

šią pirtį liaudies priešams.”.! Kartu su Prezidentu ke- | ro bei solo g edojimai buvo m 
Masinių represijų bolševikai I liauJa Ponia Prezidentienė, , reto grožio. Antrą pamaldų 
paskutiniuoju laiku vengė -N sūnus Julius su žmona ir * sudarė iškilmingas Te 
dar ir todėl, kad prieš “rin- dviem mažais vaikučiais, De,,m su Sakramento
kimus” į sovietų aukščiau- k™ų vienas gimė pakeliui Pa aiminimu ir užbaigos pra 
siąją tarybą dar labiau ne- “ Berlyne. Iš pirmo pama-Ikalba’ kūną atliko Apasta- 
suerzinus lietuvių tautos. lymo Lietuvos Prezidentas hskojo Sosto protonotaras 

atrodė gerokai pasenęs ir mons. Luiz Gonzaga do Car- 
Jeigu šios žinios pasitei-1 pavargęs; veido išraiškoj ir mo- YPač buvo Sraži ir ge

sintų, tai lietuvių tautai, ir aky8e pasįiįko daug pergy- liai turininga prakalba, ku- 
taip jau prisikentėjusiai nuo vento vargo. Pirmieji ištar- rios žodžiai iki ašarų virpi- 
okupantų, teks patirti dar į tį žodžiai buvo dusiŪ3i bet 'no širdis; atskirais žodžiais 
žiauresnių persekiojimų.

Džiugu konstatuoti, kad 
bolševikams tiktai labai re
tais atsitikimais pavyksta

tėvai bei mokytojai. Mums'-----------
yra žinoma daug tikrų at- j Šiaip jaunimo nuotaika 
sitikimų, kad buvo suimti 1 yra giliai patriotinga. Dau- 
arba bent ilgai kamantinė , gelyje vietų mokiniai kla- 
jami net pirmųjų gimnazi- į sese ar net viešai sugieda

LIFE IN THE ROAR <»kane

T

Nežiūrint baisaus teroro 
ir visokeriopų persekiojimų, 
kauniečiai apie okupantus

♦>

r
//'

v IT'«> ALL RlGHT, DA GHVING A H|TCH-WIKCR 
A LtFT TO DĖS MCHNES/"

jie plaukė iš tvirtos nepa
laužtos valios.

Lietuvos Prezidento pa
reiškimu jis atvyko Brazili
jon tik trumpam laikui ir 
jau vasario 26 d. laivu “Ar-

kalbėjo į Lietuvos Preziden-

sugeba paleisti net juokų.
Kai Kauno gatvėmia vaikš- /gentina.. išp|auka j g. A. 
čiojantį pilietį paklausi, kuo | guy Va,stybes ir ten vei. 
jis verčiaai.Jis neretai atsa-! kįausiaj paaihksią9 iui Lle.

tuva atgaus laisvę ir nepri
klausomybę.

Lietuvos Prezidento atvy
kimu buvo taip pat gyvai

-------- ‘-------------------------- susiįdomavu8i plačioji B r a-
Kelias i gėri ir išminti',|ų visuome„ė: dar prieš 

niekad neina per žaliuojat!- atvykimą spauda paduodavo 
čias lankas, papuoštas lell- žjnių jr d?dav0 atakirus ap.
jy žiedais, žmogui visuomet raSymus 0 atvykimo dieną 
tenka žengti sunkiu akme
ningu keliu. — D. Reskinas

ko: GPU. Tai reiškia: gu 
liaju po ulicam (vaikščioju 
gatvėmis, imant pirmąsias 
raides).

DOCrOR’S AMAZING LIRUIO
GRCAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(•xternal’y caused)

Ui
.1. PRAISED

FROM 
COASi

TO
COAST!

No matter what vou’ve tried tvithaut 
suremta for unsigfitly aurfare pimplmt, 
blrmiahra nnd similar akin irritationa, 
here’a an amazingly aurreaaful doe- 
tor'a formula—powerfully aonthing 
Lioihd Žemo—which quickly relievea 
iteninu aoreneaa and atarta right in to 
hrlp nature promote KAST healing. 
30 yeara continuoua aurreaa! Let 
Žemos 10 different marvelnualy effee- 
tive ingredienta hrlp YOUR akin. 
Alao ofntment form. Severe raaea 
may need Extra Strength Žemo.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu 
įrodyti Faktai!

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę 

pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų 

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3 '4 nuošimčių.

PlnlKtil kn-1
rlutts gulite | JŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS

na m. nmž. 30 1 32 | 3 4 | 315 1 38 | 40 1 «S | 60
$ 5.000| $ «.(>?•’ $ C.73||; 7 47 '$ 8 37 $ 9 3h!$ 1 0. 4 5$ 14 4 1'$ 27 1 4

1 0.0001 I2.19| 1 3 47| 14.94| 7 6. 031 1 3 60 20. 90| 28 3 21 4 2 28
1 fi.oon| IR.28! 2O.2I| 22 4 1 24 9 6| 27 90 31 30| 43 23l 0.3 4 2
20.000 | 24.38] 26.95| 29 S 9 ' 33 .27! 37.20' 4 1 8 1 | 5 1 0 5 84. 57
2 5.000 Į 30.47] 33.69| 37.30! 4 1 69, 40.61' r> 2 271 7 2. or>' mr» 7 1
30.OnO | 3fi.r.7| 4h 42j 4 4 83 1 4 9 .911 65 81' <’» 2 7 21 S 0 4 7' 120 85
4(),(HI||| 48 7fi| 63.901 69.781 60 66| 74 4 1 83 0 3, 115 3n 109 1 4
5ft.oon| 80 951 67 3S| 74 72 83 DU 93.02' 1 "4 54' 144 131 2 11 42

įsigykite nuosavas namus imgnl mūsų Ilgamečio lislinokeJlmo planą

Keistuto Saiinss & Laan Association
3236 South Halsted Street

Tel. Cahimet 4118 Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius

Kiekvieno taupytojo IndiHini ligi t.N.OOO npdnurstt Fcdernllnčj 1-tnlgoJ 

............................ —
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D li A IJ G A S
Išeina kaadlen, Ikakyrua uektnudienjua

Preuuuieraioa Kauni: Jum. Amerikos Valalybfiue; 
Melams — 40.oo; Pusei Mi tui — $3.50; Trims Mėne
siams — $2 00; Vienam Menesiui — .75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Melui
— $4.00 Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų karnos prisiunčiamos pureikalavna

Bend. .darbiame ir korespondentams raštų negažin*. 
lei neprašoma (ui padaryti ir neprislunčiama tam tiks 
'ui pušį o ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou 
denci.ėLs sulig savo nuožiūros. Kon spondeutu piašo la
kyti trumpai ir aiškiui (Jei galima rašomųjų mašinėle) 
oaliekuul didelius tarpua pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenualoa korespoadeoaljo* 
lalkraėtin nededamos. — * —

Entered as Second-Clasa Matter Marih 3 
ChieuKo, Illinois. L'nder the Act of March 3, 1879.

Gavo Per Nosį

nepaprasta karo technika ir ypatinga 
strategika. Bet tai buvo tada, kai santar
vininkai nebuvo pasiruošę, kai vis dar bu
vo linkę manyti, kad vokiečiai pasitenkins 
vieną, kitą “vokišką” kraštą iš savo kai
mynų atsiėmę.

Dabar jau kas kita.

LIETUVOS OKUPANTU TIKSLAS
(Lietuvos generalinio konsulo Jono Budrio 
kalba vasario 16 d. proga)

Po pirmo Lietuvos pakto jų Baltijos valstybių užgro 
su Sovietais aš gavau iš ♦ bimą. Toliau Finansų Ko iiŲ.'iy

'fv. » C.

Santarvininkai pasiryžo kariauti iki ga , . ... ...i i*™ u., į.u^su i Eltos kabeli Amerikos lie»-! misaras is vienos, gi kariuolo. Jie tam pasiruošę. Nėra ir be laimeji- * b
mo vilčių tuvių spaudai. Tame kabely menės vadovybė iš kitos pu

Hitlerio blilzkriega-s į Anglijos salas buvo pranešama apie tą. sės, vertė paskubinti. Pii •
nepavyko. Jo partneris Mussolini su- primestą mums paktą ir ga-' masis neturėjo iš kur paim- 
sniuko. t le pridėtas toks prierašas, ti lėšų bazėms ir kariam^
Ir su tais faktais, žinoma, reikia skai-! ~ "Lietuvoje bolševizmo ne- išlaikyti, gi antrasis susini- 

Įbus!” Taip keistai €^akam- pino savo įgulomis. Baltijos
I Kas, pagaliau, karą laimės, šio klausi-' ^jo ši frazė man’ kad aš- kraštuose klusnumu — per- Į šiandie, tavorščiai, padė-

79916 *' j mo mes čia nesvarstome. Svarstome grei- j perduodamas žinią spaudai, daug pagundos ir blogų gju jums ant delno groma-
— — j tesnio karo užbaigimo galimybes, kurių paskutiniuosius žodžius iš- jiems pavyzdžių — žmonės tą vieno Kauno darbininko,

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas pa
leido į darbą visus savo agentus, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriausybė pri
pažintų jo smurtą, pasmaugusį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvę ir nepriklauso
mybę. Bet šio krašto vyriausybė, stovė
dama už demokratiją ir mažųjų tautų ap
sisprendimą, nekreipė jokio dėmesio į bol
ševikų agentų pastangas. Kaip gerai ži
nom,

pripažinimo Stalino smurtui nedavė ir 
čia esamą Baltijos valstybių turtą “už
šaldė”.
Pastaromis dienomis “caras” Stalinas 

ir vėl buvo davęs įsakymą savo agentams, 
jei ne ką kitą, tai bent išreikalauti išduoti 
Sovietų Rusijai Amerikos pakraščiuose e- 
sančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos lai
vus. Tuo reikalu Sovietų Rusijos ambasa
dorius Vašingtone Umanskis lankėsi už
sienių reikalų departamente ir pareikala
vo leidinio užgrobti Baltijos krašto turtą 
— laivus. Bet ir šiuo kartu nieko nepešė. 
Jungtinių Valstybių pasekretorius Sumner 
AVellcs energingai ir nė kiek nedvejoda
mas atsakė, kad

Jungtinės Valstybės Sovietų Rusijai to
kio leidimo jokiu būdu negali duoti, nes 
jos nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užgrobimo.
Iš to paaiški, kad Jungtinių Amerikos 

Valstybių vyriausybė savo pirmykščio nu
sistatymo griežtai laikosi. Bolševikų pas
tangos išgauti savo biauriam, banditiškam 
smurtui pripažinimą ir užgrobti čia esantį 
Baltijos valstybių turtą bus tuščios.

Toks šio krašto vyriausybės nusistaty
mas Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui duoda daug vilčių ir mus, lietuvius, 
akstiną tam tikslui daugiau dirbti ir ener
gingiau kovoti.

nedaug tematome. Norime, ar nenorime, 
dabartinis karas užsitęs toliau ir, be to, 
yra daug baimės, kad jis gali praplisti 
po visą pasaulį.

Šimtai Tuksiančių...
Ilgai dirbęs Jungtinių Valstybių imigra

cijos tarnyboje V. Jankauskas “L-voje” 
rašo apie savo pareigas ir savo besirūpi- 
nimą lietuviais imigrantais. Dar 1940 me
tais jo rūpesčiu buvus įvesta taisyklė, rei
kalaujanti atvykusius į Ameriką lietuvius 
užrašyti lietuviais, bet ne rusais, lenkais, 
ar vokiečiais, kaip paprastai būdavo da
roma. Jo pranešimu,

braukiau. Gi Kaunui prane- aplink gyvena daug sočiau, !jono Stulpino, kiek jisai 
šiau savo įspūdžius dėl tų važinėja nuosavais gerais[ prisikamavo, kad aplink jo 
išbrauktų žodžių, pareikš-1 bėrais žirgais, turi po kai - 1 butą būtų nužeminta tvora, 
damas, kad jau pats faktas, I vę ir net daugiau. Svieste neprileidžianti prie jo sau- 
jog ši frazė suskambėjo, i ir kitų gėrybių, kurių ne- jės žinoma, ne staliniškos, 
verčia susirūpinti ir, mano j matyti pas tuos karius na- i aje įos kurį virš mūsų vi-' 
įsitikinimu, kaip tai nebūtų mie, čia pilnos krautuvės ir, šviečia. J. Stulpinas gy- 
skaudu, tas bolševizmas a- nuostabu, jokių eilių prieš vena Šančiuose. Jo butą 

Įteis! Ateis ne todėl, kad jas; prie langų nieks sei'ių ^engia.nti aukšta tvora, kū
jam yra tam dirva, ar kad neryja, o kam tik reikia — j ri nepraleidžianti saulės. To
jo panorės Lietuvos žmonės;' užeina, padavė kokį tai litą
bet ateis dėlto, kad tai rei-1 ir gauna ko tik ir kiek tik 

j kalinga Maskvos politikai, Į nori. Nei tau leidimo, ne, 
kuri lauks tik patogaus mo-! kortelių. O červoncui jokiom 
mento, kad užgrobti Balti-! pagarbos. Ar tai ne svar
jos valstybes. Iš paktų su bios priežastys tųnuo 1900 iki 1914 metų j Jungtines A-

merikos Valstybes per Ellis Island at- visomis trimis Baltijos res- užgrobimui, tos “betvarkės 
vykę apie 200,000 lietuvių. publikomis turinių, buvo kuri ten buvo, prašalinimui
Nemažai lietuvių atvykę ir po Pasauli- aįšku, kad ne tos valstybės,' bei sulyginimui su rojum 

nio Karo iki buvo įvesta 1921 metais imi-
gracijos kvota.

Po to karo, tikrinant imigrantus, p. Jan
kauskas pastebėjęs, kad lietuviai jau bu
vę kitokie — save vadindavę lietuviais.
Bet vis dėlto būdavę liauno “Ienkpalai- 
kių”, kurie save išdidžiai užsirekomenda
vę lenkais. Panašiai pasielgdavę ir kai ku- žemę mokės, pirks savo į- 

guloms maistą, mokės ir už 
viską kitą. Saugokis to, ku- 

! ris siūlo didelius nuošim-

dėl jis kreipęsis į butų sky
rių, kad tvorą nužemintų. J 
Stulpinas nunešęs prašymą, 
kuris buvęs priimtas. Užė
jęs po savaitės ir gavęs at- 

kad šis reikalas
būsiąs kuo skubiausiai iš
spręstas. Laukęs du mėne
sius, bet veltui. Pasiuntęs 
žmoną, taip pat veltui. Dar
be susižeidęs ir turėdamas

kraštu į ganymą,

bet pati tų paktų iniciatorė: Sovietuose. Rojum, kurio že- 
ilgainiui negalės jų tęsėti. mės gelmėse neišpasakyti 

į turtai glūdi, bet tik nesuge
bėjimas juos išnaudoti, ne
gali suteikti to rojaus gy-

Vienas iš keturių tada ma-į 
no privestų motyvų buvo — 
finansinis. Maskva perdaug 
prižadėjo: už kareivines ir

rie lietuviai iš Klaipėdos krašto.

Žinios Apie Staliną

c’ž bylos Nr., bet nepasakė, 
kur randasi toji įstaiga. 
Klaidžiojęs ir klausinėjęs,
kol suradęs tą įstaigą.

*
Rezultatas tas, kad po 4 

mėnesių tvora dar nebuvo 
nužeminta. . . . Sovietų Lie
tuvos laikraščiai dažnai ra
šo, kad okupuotoje Lietuvo
je turinti būti “bolševikiška 
tvarka.” Iš šio aprašymo 
matome, kad tokia “tvar
ka” tikrai jau įsigalėjo!

Wm. Staupickas, TMD 
globėjas, praneša, kad tos 
draugijos centre dar yra 
daug knygų, tik niekas jų 
neskaito. Žemiau paduoda ir 
parašą, kurį peržiūrėjus rei
kia pasakyti: gerai kad 
žmonės jų ir neskaito, ba 
ten randasi tokių knygų, 
kurių skaitymas būtų tik 
laiko gaišinimas ir dar gal
vos balarnintinimas. Ameri
ke, mat, “time is money.”

Blitz - Ar Ilgas Karas?
Sigrid Schultz daug metų išbuvo Ame

rikos laikraščių korespondente Berlyne. Ji 
dabar grįžo į Ameriką ir savo paskaitose 
nušviečia tarptautinę Europos padėtį.

Aną dieną, kalbėdama Chicagoj, jinai 
pranašavo, kad Vokietijos naciai yra pri
sirengę lemiamam žygiui — blitzkriegui. 
Ir, girdi, jei tasai planuojamas žygis bū
tų pasekmingas, karas Europoje baigtus 
per tris mėnesius. Kitu atveju vokiečiai 
esą pasirengę kariauti tris metus.

Toks pareiškimas nėra be pagrindo. Kad 
vokiečiai prie ko tai didelio rengiasi, aiš
ku iš paskutiniųjų jų žygių Balkanuose.

Aišku, kad ne be reikalo nariai su
traukė milžiniškas karo jėgas K imuni- 
jon, ne be reikalo paklupdė Bulgariją 
ir ją pavertė savo kariuomenės stovyk
la.
Prie naujo ir, kaip jie nori, galutino 

blitzkriego vokiečiai rengiasi, kaip sako 
anoji korespondentė, nebijodami Italijos 
fašistų susmukimo ir net teikiamos Ame
rikos pagalbos britams. Italija atsigau- 
sianti, o Amerikos pagalba Anglijai dide
lės reikšmės nesudaranti. Sjiėjama, Kad

per kelis būsimus mėnesius bus dideli, 
baisūs mūšiai.
Tačiau ant kiek tie mūšiai bus lemianti 

ir kuri pusė ims viršų, sunku tuo tarpu 
pasakyti.

Bešališkai žiūrint j čia iškeltą klausi
mą, esame linkę manyti, kad karas nesi
baigs hlitzkricgu, bet jis užsitęs toliau.

Tiesa, kad Hitlerio vadovaujami naciai 
pasaulį nekartą nustebino netikėtumais,

Piautuvas “Darbininko” 18 Nr. rašo: 
“Niekas taip gerai nepažįsta Stalirio

kaip jo slaptosios policijos viršininkai. 
Jie yra Stalino ištikimiausi bendradar
biai ir komunistų tarpe jie sudaro pa
čią grietinėlę. Bet ir tarpe jų atsiranda 
tokių, kurie panori eiti savais keliaic 
ir daugiau nebenori Stalinui vergauti. 
Vienas iš tokių buvo neseniai žuvęs W. 
G. Krivitsky, ilgai buvęs OGPU slapto
sios policijos viršininku Vakarų Euro
poje. Apleidžiant Staliną šis eks-agen- 
tas parašė įdomų veikalą vardu: “In 
Stalin’s Secret Service” (Stalino Slap
tojoje Tarnyboje), kuris greitai pasi
rodė vokiečių, prancūzų ir anglų kalbo
mis. Iš šio veikalo pateiksime šio laik
raščio skaitytojams keletą įdomesnių 
žinių.
1. Kas palaiko komunizmą
kitose valstybėse?

ir reikalingiausių daiktų. • 
“Mūsų kraštas milžiniš

kas ir turtingas, bet įvar
čius — tavo kapitalas pa-'k°s jame nėra”, taip kalbė- 
vojuje, ar iš anksto nesi
ruošiama jį grąžinti, ar ne

ventojams net nei papras
tųjų kasdieninių patogumų Palaukęs 14 dienų, gruodžio

laiko, paklausęs, kaip skun- k4 skaitai, tai turi būt 
das. “Reikia turėti kantry- į ver^a skaityti, 
bės ir laukti atsakymo.’ SPRAŠAU NESIJUOKTU

Tėvas: — Nekišk valgyda
mas peilį į burną!

Vaikas: — Kąd ir tėvelis 
taip darai!

Tėvas: — Tu esi vaikas, 
o vaikai turi padoriai val
gyti-

9 d. atsilankęs ir gavęs vėl 
tą patį atsakymą, tik su tuo 
skirtumu, kad užrašė jo pa
vardę. Palaukęs 7 dienas 
vėl atsilankęs. Šį kartą pa
tarėjas pasišaukė į pagalbą 
tarnautoją, kuris paaiškino, 
kad skundas nusiųstas į

jo rusų delegatai Skandina
vijos vikingams senais lai
kais, “ateikite valdyti mus”.
Tais žodžiais prasidėjo rusų
tautos istorija, bet jie tebė- statybos skyrių. Paprašius, 
ra teisingi ir šiai dienai, šio- kad tarnautojas paskambin- 

žmonės per trumpą laisvo J1 tauta metė žmonijai nau-1 tų ten, jis paskambino ir 
gyvenimo laikotarpį ne tik JU8’ doriniai gal ir viliojan- j pasakė, kad reikalas dar 

čius šūkius, bet tikrovė nuo I neišspręstas, nors faktinai 
tų šūkių ir teorijos skiriasi visai nebuvo nusiųstas skun 
ir Sovietai tęsia tą pačią im- į das. Tarnautojas sakė, kad 
perijalistinės Rusijos politi- per 3 dienas bus sutvarky-

tęsės. Gi mokėti teko ne 
Maskvoje spausdintais po
pieriukais, bet trijų šalių va 
liūtą. Tų trijų valstybių

nepalyginamai geriau už So
vietų Rusijos žmones gyve
no, bet ir iš savo nedidelių 
kraštų eksportuodavo aukš
tos kokybės maistą ir pre
kes už milžiniškas sumas 
todėl ir jų valiuta buvo pa 
remta auksu, o ne vien Mark 
so “Kapitalu” ar sidabre 
kieno tai plaukuose.

Čia, Amerikoje, išeinau 
čioje lietuvių kalba rusiško

ką — prie tikslo eidami gruc tas reikalas. Palaukęs 7 die- 
boniška jėga ir klasta. Nau- nas, vėl atsilankęs gruodžio 
dodamiesi proga, Sovietai 23 d. Iš tarnautojo gavęs 
užgrobę tiek mūsų, tiea ki- griežtą atsakymą: “Tamstos 
taš žemes, naikina susipra- skundas seniai pasiųstas į

(Nukelta 1 6 pusi.) Į statybos skyrių.” Jis nuro-

Jonas Marjnuza dažnai iš
eina su savo žmona pasi
vaikščioti. Sykį žmona daro 
jam pastabą:

— Džian, nesuprantu, kam 
tu taip įdebi akis į kiekvie
ną moterį ir merginą, ku
rias tik sutinkame?

— Matai, brangioji, — at
sakė vyras, aš žiūriu į kiek
vieną mąstydamas, ar nepa
matysiu tokios gražios, ko
kia tu esi.

Krivitsky rašo save veikale, pusi. 53, 
kad niekuomet nei viena komunistų par-| ja spaudoje pernai pastebė- 
tija pasaulyje negalėjo padengti išlai- jau keletą išsireiškimų ir
dų savo pajamomis. Maskva turi pa-, lietuvių kilmės rusų paatan- 
dengti nuo 90 iki 95 nuošimčių visų ko-
munistų partijų išlaidų, šie pinigai, ku-, 
riais palaiko komunistų spaudą ir jos

gas sukurti čia kokią tai ke
turių Baltijos kraštų drait

parsidavusius redaktorius ir agentus ir,^^' Parod® man> J°g
visą propagandą, yra apmokami iš So-; 
vietų iždo per O. M. S. sekciją (OtdėL 
Meždunarodnoj Sojuz).
2. Ar rūpi komunistams
nekaltųjų gyvybė?

Komunistai sužinojo, kad balandžio 
16, 1925, beveik visa Bulgarijos vyriau
sybė dalyvaus pamaldose Sveti katedro
je, Sofijoje. Todėl per įsakymą Bulgari
jos komunistų partijos buvo katedroje 
per pamaldas paleista bomba, kuri už

tai ne jų žodžiai, ir ne jų 
iniciatyva. Jau pirmose ge
gužės mėnesio dienose da
viau Kaunui vėl įspėjanti 
kabelį, išdėstydamas faktus 
ir savo išvadą — kad tai 
padiktuoti veiksmai ir žo
džiai, laukite įvykių iš Ry
tų. Aišku, kad Kauno vy
riausybė ir paskiri žmonės 
orientavosi ir laukė įvykių.mušė apie 150 nekaltų žmonių. Vienas

dėl tos nežmoniškos nelaimės kaltinin-! Tačiau būta daug patriotų 
kų esąs Dimitrov, dabartinis pasaulio j ^ur’e da^ mėgino laimėti • 
komunizmo “Comintern” vedėjas, (pp.
49-50).” *»iw

♦ • *
Netrukus pasirodysiąs naujas žurnalas. 

Jį Įeisiąs, kaip praneša Kunigų V-bės Biu
letenis, kun. JustinaR Vaškys, O.F.M., šio
mis dienomis atvykęs iš Lietuvos. Tai bū
siąs bolševikų uždaryto Lietuvoje “Pran
ciškonų Pasaulio” tęsinys.

laiko, tikėdami, kad gal ko 
kie pasaulio įvykiai atito 
line tą nelaimę ar ir net vi
sai ją prašalins. Tas, kas 
įvyko birželio mėnesį, turė
jo įvykti bent pusę metų 
anksčiau ir tik Suomijos 
pasipriešinimas atidėjo tri-
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tįr
Al. Raohmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
• Romanas 

II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)

Ak, šita namų apyvoka! Su baisiausiu nepasitenki
nimu jis sekė, kaip ji tiesiog veržte verždavosi prie šios PI tautos žadintojas J. Ba- vo tėviškę vėl grįžo pėsčias, 
rūšies darbų, kuriuos dirbti susipratusio komunisto žmo- sanavičius neveltui buvo į- Suprantama, koks buvo tė-

SU LIAUDIMI PRIEŠ CARO PRIESPAUDA
NUOTYKIAI IŠ SUKILĖLIŲ VADO KUN. MACKEVIČIAUS GYVENIMO
Pėsčias iš Kievo į Žemaitija. - Su dalgėmis 
prieš caro pulkus. - Baisi sužeistojo 
kelionė. - Paskutiniai žodžiai prie kartuvių.

Į pirmąjį “Aušros” pusią- neturėdamas, iš Kievo į sa-

Žemė, kurią valstiečiai tu-1 vyrams, ypač sužeistiesiems. Sekančią dieną nuvedę į
rėjo činšo teisėmis ar dir- T , ... , . . g . mirties vietą rusai dar kal-J .. .. Lapkričio pabaigoje tas bu- , . . . ...
bo kaip baudžiauninkai, da rys, kuriame buvo Mackevi-
bar be sąlygų turi paaida-,turėjo gtQt j kruvjną
ryti jų amžina nuosavybė. 
Tegu tk vieni iš jūsų pasi-

mūšį su maskoliais. Rusai 
vis vedė naujas jėgas į ko-

bino miriop pasmerktąjį iš
duoti sukilimo vadus, žadė
dami už tai gyvastį ir lais
vę. Kun. Mackevičius jiems 
teatsakė:

Padariau viską, ką Lai-

rasęs: vų džiaugsmas sulaukus pra 
Žmonės, nežinantieji sįmokįuaio sūnaus. Keletą 

praeities, istorijos, visada

nai jis laikė tikra gėda. Tania adydavo baltinius, sutvar
kydavo daiktus, nušluostydavo dulkes, kartkartėmis per
statydavo į kitą vietą baldus, žodžiu, kaip įmanydama i praeities, istonjua, visuua savaį£įy paviešėjęs, 1846 m. 

f rūpinosi, kad butas būtų kiek galint jaukesnis ir malo- pasilieka vaikais ’. jįs įstojo j Varnių semina-
nesnis. Galėjai matyti jau už šimto žingsnių, kad ji yr a Į Tame posaky daug tiesos; rjj^ kunigu buvo įšventin- 
nepaprastai laiminga, galėdama nors savaitę atsitrauk-■ praeities vyrų patyrimas ^as jggg m 
ti nuo savo tiesioginio darbo, kurio svarbą Leninas iš- nušviečia mūsų darbo ir ko- ..
kėlė, nurodydamas, jog kiekviena virėja turi dalyvauti v4 Kelią, o jų pasiaukojimas t f?** 
valstybės kūryboje. Trumpai tariant, viskas, ką Tania uždega mūsų valią nepalau-® 8 an ems va ains 
darydavo, draugui Vladimirovui labai nepatikdavo ir jį ziamu pasiryžimu 
erzindavo; jam buvo nepaprastai gaila to brangaus lai- Nakvynė prie 
ko, kurį — tarė — ji praleisdavo veltui, besivozodama, bažnyčios durų 

* kaip jis mėgdavo sakyti, su šitais skarmalais. Jam rū
pėjo tas milžiniškas uždavinys, kurį turėjo Sovietų Ru
sijoje atlikti moteris, o tuo tarpu jo žmona tą brangų,

Viena iš tokių asmenybių, 
kurios atminimą apnešė ge-

lieka duoną uždirbti, o kiti; vog lauką Sukilglių 8kaičiugl 
ema ten, kur šaukia tėvy-|vig „ sukniu-l

|. . ,. v j • , kiau savo pareiga, dabarbo pašauti, apliedami krau-. . ... darykite jūs, ką manote e-ju tą žemę, kurią anksčiau, , ,i, iai- sant reikalinga.,, , ... , . .. ibuvo gausiai prakaitu lais- °Mackevičius su keliais sim ° ....... Mirties sprendimas buvo
tais sukilėlių pasitraukė į . ; įvykdytas.„ , . . , .. kurie galėjo įssislapste. Kun. iKrokinmkų ginas, čia Jie . , . . » • *, _. ... , , Mackevičių sužeidė į koją. ...turėjo altorių ir laikydavo ‘ .. J . I Nesvarstykime klausimo,., m. - j-j v Du sukilėliai nuvede ji i ...pamaldas. Turėjo nedidelius .................. * ar visi to sukilėlių vado• v ... . . . . mišką. Tačiau čia jų pade- , ...nsulius-dezutes sū maistu. J , 'veiksmai butų sektini, betį tis buvo beviltiška — pa- .. .

p . ... .. Apsiginklavę jie buvo me- likdami miške jie būtų mirę,?1 mCS ne?a lme Pamirs 1
Pats per d.dehus vargus, šautuvais. aš.;.. Q zmon.ų, knnems tėvynės .r

sjęs mo sus, o pe8' tria, išpustytomis dalgėmis, jojo — lengvai galėjo pa- dar^° zmonlU a,sve uvo 
cias bekeliaudamas per sa-1.. . . T . , x. . , , mielesne uz savo gyvast)._ s . kirviais. Jų kasdienio dar- tekti maskolių rankosna. Jie > . i. ..K. J. Prjnskis

ne ir pareiga... 

Miškuose su sukilėliais

vo šalį, Mackevičius labai 
gerai pažino valstiečių var
gą ir juos atjautė. Jo kam-

.. , .. , rokas praeities dulkių sluok , . . , . , .negrąžinamą laiką leido adydama kojines, plaudama_i.k„„ bariai buvo labai paprasti,
vystyklus ir besitursinėdama virtuvėje! Tačiau keisčiau
sia tai, kad, nors ir kiek jis ant Tanios pyko, vis dėlto,

snis, yra kovotojas dėl liau- . , , ., T ,J J 1 be brangių baldų. Lankyto-dies teisių prieš slegiant) i
caro rėžimą kun. Mackevi- ją tik stebino didelis gau-

negalejo nepripažinti, kad dar niekuomet taip gerai ne- .. ... sumas knygų, kurias Mac-• , • , , , ............... . , - , , cius. Gimė jis neturtingoje .... . ... ..sijaute, kaip dabar: baltiniai visuomet būdavo sutvarky- „ .............J . . .. _ kevicius mėgo skaityti ir'žemaičių šeimoje netoli Ty-ti, nosines svarios ir kojines niekuomet taip negrauzda-1 . __ . ...., . , . , , .... ; tuvenų. Tėvams truputei)vo kojų, kaip kad seniau, kai jas nevikriai uzadydavo ... . , , •- Z , i parodžius pats pramoko skaiMasa. Grjzdamas namo, pats to nejausdamas ir nenore- i . . - ., , ... , . , i tyt ir rašyt. Knygas taipdamas, visą kelią džiaugdavosi, tiesa, kuklia, užtat rū- 1 _ , , ,. . , _ pamėgo, kad piemeniu darpestingai pataisyta vakariene, tuo, kad šalia kėdės lauk-.. . . , , i būdamas ir beskaitydamasdavo padėti kambariniai batai, šalia lėkštės gulėdavo ,nekartą ir gyvulius praga-laikrastis, kad lova visuomet būdavo švariai paklota — , c, , ,--------------o-r -------o-— • —, , . i nydavo. Supykęs tėvas jau . .. . * _*• • . •kad ir užsimušk, nebūtum radęs nė mažiausios blakelės, . , . . kus. Kartą neturtingoj šeibuvo bemanąs sūnų atiduo-1nors jų knibždėjo visi namai. Bet kai tik įeidavo į ko-

kurioms skirdavo savo at
liekamas lėšas. Jis buvo 
draugiškas su kaimiečiais,

■ atjausdavo jų skausmus, ne
vienas yra matęs, kaip jis 
drauge su tėvais verkdavo 
laidodamas jų brangius vai

bo įrankiai virto dabar jų 
ginklais. Aišku, kad blogai 
ginkluoti, karui nepasiruo
šę kaimiečiai negalėjo stoti 
atviron kovon su reguliaria 
caro armija. Užtat sukilė
liai nepraleisdavo progos 
daryti nakties žygius, neti-

jojo — lengvai galėjo pa
tekti maskolių rankosna. Jie i 
nutarė naktimis bėgti į Ka
raliaučių.
Sugautas ir caro
žandarų... pakartas

Su dideliu vargu pasiekė 
Nemuną. Nutarė krūmuose1 
palaukti nakties ir persikel

i L
ITCHING

SKIN b
Ar kenčiate nieiiejima,
nudegimą, arba odos ligą? f 
Jlekentėkit! Žemo per 30 
metq gelbėjo žmonėms. Pa- 
ialina eesema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c. |1.00. ___

ti mokytis kalvio amato:
— Su knygomis, matai,

ponaitis, kai kalvėj neturės

moj žiemą nugaišo karvė. 
Vargiai ar būtų sveiki ir gy
vi išžiemoję vaikai, bet jų 
alkį pamatė kun. Mackevi
čius ir nusiuntė savo karvę

ketai užklupti kazokus ar Į ti per upę. Tačiau vienas 
kitus dalinius. Sukilėliams i kolonistas (turbūt iš Rusi-: 
sekdavosi juos nugalėti, nu-: jos atgabentas) pažino, kad 
ginkluoti; tuo labiau kad j tai sukilėliai ir pranešė ru- Į 
vietiniai gyventojai duoda- sų kareiviams. Šių ištisas;
vo tikslias žinias. Buvo at
sitikimų, kad net karčiam- 
ninkai žydai išgirdę iš be-

ridorių, tuoj smilkteldavo j sąmonę mintis, kam tokiais 
menkniekiais kvaršina sau galvą, ir vėl pradėdavo niurg-
zti, o i kambarį įžengdavo su paniurusiu veidu, plūsda- ak“' ^dengęs \ais knygų 
mas ir kažką sau po nosimi bambėdamas. lapaig 8paugig prje ml|žin|š

O ypač įsiusdavo, pastebėjęs, kad Tania jo ūpingu- Rq rankų darbo... 
mo dedasi visai nepastebinti. Ji atsisėsdavo šalia jo prie

’ stalo su kūdikiu ant rankų, ir jeigu vaikas užmigdavo, Sūnus gi aiškinosi, kac
tai iš jos veido galėjai spręsti, tartum laiko apsikabinu- labai pamėgęs šviestis, labai I Kum Mackevičiui vis šir- 

* si brangiausią pasaulyje turtą: atrodydavo, tartum tose nori8 mokytis. Ir tėvai jį į dį sopėjo, kad liaudį skriau-
mažytėse kojytėse ir rankutėse glūdėtų visos pasaulio būtų leidę mokytis, bet ne- j džia okupantai rusai- Paga- į Rusama baisiai įkyrėjo
paslaptys. Paskum tie amžini pokalbiai su ta maža, kvai- buvo iš ko. Tada ryžtingas liau jis nebeištvėrė ir 1863 Į jr^8Ug sukilėlių veikimas.
la būtybe, kuri juk nesuprato nė vieno žodžio, ką jai sūnūs ėmėsi prašyti, kad metam nutarė pats stoti ko- Į Jie giuntė kaskart didesnius

• ■ ---- ni,. . vnn uz naverptuui laisvp
būrius sukilėliams medžioti.

Žemė tiems, kurie 
ją dirba

pasakodavo! Ir galėk tu man taip ištisas valandas, pa- Kištų jam eiti į Vilnių ir į von už pavergtųjų^ laisvę, 
darius švelniausią veidą, plepėti ir plepėti! Ir kaip žmo- Kn vienam be pagalbos ieš- prisidėti prie sukilėlių.„At- 
gus nepyksi? Juk kaip galima tokiems niekams eikvoti koti mokslo...
tiek daug brangaus laiko, kada tavęs laukia dideli dar- Motina pati nevalgydama 
bai, kai valstybei verkiant reikia kiekvienų rankų, kiek- kiaušinius ir sviestą į
vienos smegeninės? Juk ar tie žodžiai turi nors kokią mKstą, sudarė kelis rublius, 
prasmę? Ar yra juose kas nors, ftas vaikui papasakotų, surišę maisto mažą rišulėlį 
parodytų kelią, kaip darbo žmonių klasė turi išsikovoti *r peržegnojusi išleido pės- 
pergalę? Ne, nieko, visiškai nieko.... ji žino tik vieną čią vaiką į tolimąjį Vilnių.
•meilę ... Tania atrodė panaši j žmogų, kuris būtų per Antanukas ėjo ilgai. Nakvo

sisveikindamas taip kalbėjo 
į parapijiečius:

būrys apsupo nelaimingus 
tris žmones. Abu sveikieji 
sukilėliai pabėgo, o sužeis- žemo
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girtuokliaujančių rusų apie'tasis kun. Mackevičius pa
jų planus, pranešdavo suki- teko į priešo rankas. Mu- 
lėliams, atnešdavo maisto.' ravjovas liepė jį atvesti į 

1 Kaip perkūnas užgriūdavo ; Kauną. Norėdami padidinti 
ant rusų visai nelauktas su- kun. Mackevičiaus kančias, 
kilėlių būrys, pridarydamas! rusai jį pririšo kryžiumi
labai daug nuostolių.
Baisūs sunkumai ir 
paskatinis mūšis

prie lazdų, kurios jį varant 
į Kauną daužė jo sužeistą' 
koją, sudarydamos nežmo
niškas kančias. Kaune užda
rė į kalėjimą. Caro valdi- i 
ninkai kalėjime jam laisvę | 
žadėjo, kad tik jis paaaky-,

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe
-.4

tų, kas yra sukilimo vadai, 
Būriais ėmė gabenti žmones Į kokia sudarytoji slaptoji su- 
į Sibirą kai tik sužinodavo,1 kilėlių vyriausybė. Tačiau 
kad jie maistu ar kitaip re- jis buvo nepalaužiamas. Ta-

— Praradome brangiausi j mia sukilėlius. Sukilusieji 
turtą — laisvę... Laisvos že-. valstiečiai nebeturėjo kur 
mės vaikai daug kartų pa- j j^ti savo sužeistųjų, kad 
kilo, kad numestų retežius, tįk kuriuose namuose atras- 
kad vėl atgautų laisvę. Da
bar vėl atėjo valanda, Ru

da išneštas jam mirties 
sprendimas, kurs tui ėjo bū
ti įvykdytas 1863 m. gruo
džio 26 d. Iš vakaro kun. 

davo, tai... amen visai tai I Mackevičių vežiojo po mies-
šeimai. Atėjo rudens šalčiai, Į tą, kad kitus nuo sukilimo

ištisus metus niekam nepataręs žodžio, gyvenęs be ma- ■'» tai' ta‘ P“ ' tioje iškankinti pavergtieji!kuria kaip peilis miš-i atbaidytų, žmonėse įstrigo
ziausios meilės kibirkštėlės, tebuvęs gyvas vienu meilės nes- Kartais kas truputėlį b.llrtOo . ___
ir švelnumo išsiilgimu ir dabar norėtų apsisvaiginti vir- paveždavo...
tinę fantastiškiausių žodžių. Koki beprasmiai, koki kvai- Pagaliau pasiekė Vilnių.
li atrodė Vladimirovui tie žodžiai — ir vis dėlto kartais Kur dėtis? Nei pažįstamų, P.rafKta kova dėl lais-
pats save nejučiomis pagaudavo, kaip, tartum mažas nei pinigų. Atsiklaupė prie vės visų, be skirtumo tiky-
vaikas, klausosi savyje skambančios muzikos ir paskęsta bažnyčios... Buvo vakaras. I bos, kilmės, kad visi būtų 
švelniose, maloniose svajonėse, užliūliuotas šitos melo- Suvargęs jaunas keliaunin- laisvi ir lygūs krašto pilie-
dijos apie motinos meilę. Bet toki momentai neilgai kas pasidėjo savo rišulėlį, čiaj.
trukdavo: vos tik tokį jausmą pajusdavo savyje kylant, priglaudė savo galvą ir už-________________________
tuoj vėl su jėga nuo jos atsiplėšdavo ir grįždavo i seną - < migo prie bažnyčios durų. 
ją — pikčiurnos --- nuotaiką ... 'Pėsčias , Klevą

Ir dabar, pabudęs iš savo snaudulio ir žvilgterėjęs I _ . .... , I Taip j) bemiegant) prie
į Tani,, išgirdo, kaip ji. vystydama vaik, | m.nkšt, fla, vigų Sventų baž <io8 d 
nelinį vystyki,, švelniai tarė: ryto gurado vjenag

— O, tu mano mielas, pilkas kiškeli!

griebėsi ginklo, kad nusi- i kuo8e besislapstant tiems j0 liūdno veido paveikslas, 
mestų gėdingą slegiantį jun

THAT LITTLE GAME

lis. Vaiko vargingi drabu
Draugas Vladimirovičius pasistatė pats sau tą klau-;.. . • -x • j” 1 1 ' ziai, suvargusi išvaizda ir

a-sim, ir pradėjo galvoti: taigi, kiškeli, ir dar pilkas! Ir,įgpūdingag pMakojima8 
kas iš to? Lyg kam nuo to pasidarė geriau? Kaip gali;pie ke,jonę jr jog tHlg|ą ,g. 
būti vaikas kiškiu? Ir tai. kaip tik pilku? Kodėl būtinai baj vienuo)j Jjg
pilku? Ir perpykęs vėl griebėsi pradėtos skaityti kny. prlglaudž Antanuk, vienuo- 
go. - "Marksistinės psichologijos." j |yne kur jjg už patarnavi.

- Ak. tu mano auksine žuvele! - vėl išgirdo Ta-' mą ga,ėJo gaut- pradijog 
nios bals,. Vaikas žiūrėjo į motin, išvertęs savo dideles moks|ą Kai reikžjo ejti j
akis ir nieko nesuprato - bent taip jam rodėsi bet i aukįte8nę mokyUlą. ncbuvo ... .  ................ ..............
Tania vėl kažką niūniavo po nosimi ir dainavo, dainavo, kj^Qg išeities kain nėsčiam ««pUc »t th* Amt Byniptoin oi »n irriutwi 
dainavo. Draugas Vladimirovas vėl pasiėmė knygą KjkelUuti « Ki’ ir čia mo rhr0“"r H" nnc<Tm,n*'•‘”'1 Thui p'9““"' 
pradėjo iš naujo skaityti tą patį sakinį, kurį buvo jau Rytig netuript jokių jgjų
anksčiau Dievas žino kiek kartų skaitęs, bet nieko T?ko vergtis prlvačiomi8 pa_ 
nesuprato:

■•“‘"•DRAFT?
gargle Listerlne
Likę wnt fpct Rml dmft» u»»kpn
botly rPRintanf** no that germa anaociatR'1 
with enlda may Rct the itpprr hand. Help 
Natlire to over omo surh (p-rms nn t.hroat 
•iirfanpi, by gandini? wit.h Liaterine Anti- 

irrjUUd
oncoming c<H<l. rhia pleaaani 

j>r«!»»tion .taknn prornptly and fraipipn t ly. 
may aparė ynu a lo»<. unpkaaani aingp 
Lambert l’harmaral Co.. Si. A/o

(Bus daugiau.)
mokomis. Ryžtingas jaunuo 
lis ir tą nugalėjo. Pinigų

Kilis genu 
usociated wlth colds

— Mudcrniškiaiisl | rengimai —

— l*Stynurfos Oroilo Spcviallslės —-

— Prletuamoa Rslnoe —

— LIctuvlAka J.staig*

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S WESTERN AVE.
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sncilla, ravlnlnk*

ii 99 Intcr-n.t’1 Cartoaa B. Lillk|

-faiHK i'll EAT 
AMotnep op Ine'. 
PiHK An' GP.ee H 
SANOujtCHESr
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Lietuvos okupantu Prez. A. Smetona tarp 
tikslas ;.- ^J Rio de Janeiro lieuviu

(Tęsinys iš 5 pusi.) 
tusius žmones. Tačiau tai 
veltui — tas triumfas tik 
laikinas; Lietuvos žmonės 
per savo savistovaus gyve
nimo laikotarpį įvertino tą 
laisvę ir jų nesuviliosi rusų 
balalaika ir betvarke, kuri 
dabar suardė visą krašto 
gyvenimą. Teroras ir milži
niška armija gali tuo tarpu 
laikyti Lietuvos žmones bai
mėje, bet neužimponuos 
jiems.

Laikinai atsidūrę nelaimė
je, Lietuvos žmonės turi 
daug ką užmiršti ir kentė
ti, o drauge ir dėti viltis į 
tą savo tautos didelę dalį 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, Kanadoje, Pietų A- 
merikoje ar kur kitur. Į 
mus visus jie kreipiasi: ne
duokite užmiršti mus! Kiek
viena proga garsiai kalbėki
te apie padarytą ir daromą 
mums skriaudą: gi tuos mū
sų sūnus, kuriems pasisekė 
pabėgti nuo teroro, laikinai 
priglauskite ir pagelbėkite. 
Jie dar bus reikalingi mums.

Organizuokitės, rinkite me
džiagą, ruoškitės prie to mo
mento, kada vėl bus svarsto
mas tautų likimas. Būkite 
mūsų gynėjais ir užtarėjais, 
kaip savo laiku, kad buvo
te. Į Jūsų broliškas rankas 
atiduodame mums išplėštą 
trispalvę vėliavą — laiky
kite ją pagarboje. Netgi tau 
tos himną giedoti dabarti
nėje Lietuvoje, toje pseudo- 
laisvių šalyje, uždrausta. 
Tad Jūs, broliai-sesės, kurie 
gyvenate tikros demokrati
jos ir laisvių šalyje, kur 
žmonės laisvai gali kalbėti 
ką mano; toje šalyje, kuri 
teikia laisvę ne tik savo 
žmonėms, bet užjaučia ir 
užtaria ir kitur nuskriaus
tuosius, — tautos reikalais 
susirinkdami, šalia Jungti
nių Valstijų himno, susikau
pę giedokite ir “Lietuva, Tė
vynė mūsų!”

Lietuvi, budėk!

(Alkeltu iš 3 psl.l 
praradusios savo nepriklau
somybę, vėl bus laisvos, ir 
vėl bus laisva Lietuva.

, Pamilę Braziliją, kaip ant- 
ią Tėvynę, davusią sąlygų 
jums gyventi, jūs nepamir
šote ir nepamiršite pirmo
sios savo Tėvynės Lietuvos, 
davusios jums gyvybę ir jus 
užugdžiusios. Mes neturim 
nusiminti sielvarto slegia
mi, nes mes ne vieni, nes 
mes turime prakilnių, drau
gingai mums nusiteikusių 
tautų, kurios užjaučia mus 
didžioje mūsų nelaimėje, ku
rios geidžia, kad lietuvių 
tauta vėl būtų laisva, lai
minga ir nepriklausoma. 
Priverstas palikti savo gim
tinę, aš tvirtai tikiu grįžti 
jon laisvon. Svetimšalių už
uojauta pasireiškusi svetin
ga prieglauda, duoda man 
ir jums daugiau galios tikė
ti savimi ir savos tautos at
sparumu prieš nelaisvę.

Tautinės šventės proga, 
malonu pažymėti, jog Bra
zilijoje, valdomojoje tvirtos 
rankos ir didžios išmonės 
Prezidento Getulio Vargas, 
man buvo Jo Vyriausybės 
daug palankumo parodyta. 
Nei aš, nei latvių tauta, nei 
juo labiau jūs, Brazilijos 
lietuviai, neprivalome pa
miršti to gražaus gesto, 
man pareikšto per Vyriau
sybės atstovą lipant iš Lai
vo Brazilų žemėje.

Mano atmintyje paliks vi
są gyvenimą ir ta valanda, 
kada jūs džiaugsmingai pa
sitikę mane ir mano šeimą, 

' žengiančią į svetingą šalį, 
nuoširdžiai pasveikinote. Po 
ilgos ir vargingos mano ir 
manųjų kelionės toks jūsų, 
tautiečiai, sutikimas, tapo 
man tikra paguoda tvirtai 
laikytis savo pareigoje, kiek 

| tatai nuo manęs pridera, 
kad Lietuva būtų vėl atsta
tyta kaip laisva ir nepri
klausoma valstybė lietuvių 
tautos laimei ir žmonijos 
gerovei.

DARBININKŲ VADAI SU FEDERALINIL TARPININKU

Draugas' Acme tilvphulo)

United Automobile Workers (UAW) vadai federaliniam tarpininkui James Dewey 
įteikia savo pareiškimą, kad Fordo fabrikuose darbininkai pasiryžę streikuoti, jei 
Fordo kompanija nepripažins jų reikalavimų. Iš kairės: Michael Widman, Fordo 
UAW pirmininkas; James Dewey, tarpininkas; R. J. Thomas, UAW prezidentas, ir 
Maurice Sugar, UAW advokatas.

iškilmingą tautinę šventę, dėjo koncertinė dalis. Ji su- "JT. Marijonu Misijos 
tebūna paskatinimas, vieny- sidarė iš solo dainų ir plas-I 

i bėję gyvenant, nenuilstamai tinių šokių, kuriuos atliko 'javenios Metu 
dirbti antrosios ir pirmosios kolonijos artistai ir jų ar- 
tėvynės naudai. Skaistesnio timesnieji prieteliai.
rytojaus tikėjimas, Apvaiz-' , ,. ....1 , , > r Dainų karalium šioj sven-
dos laiminimas, gerais dar- ... , m .. . „., . b tej buvo T. Mažeika, Riobais grindžiant, yra, kaip
kiekvienas jaučiame ir nu
simanome, yra didi žmogaus 
ir tautos galia.

Miesto Teatro dainininkas 
j— baritonas, šokių karalai-

Kovo 3 — 16 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Worces- 
ter, Mass. — kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis.

Kovo 9-16 dd. šv. Jurgio 
parapijoje, Chicago, III. — 
kun. Juozas Dambrauskas.i temis ėjo 3 sesutės Berna- 

! tavičiūtės. Gražiai dainavo 
Dar truputį paouvęs sve- Br. Lechavičius neperseniau būry, Conn. — kun. Mikas

tingoje Brazilijoje, aš vyks- šiai iš Lietuvos atvykęs. Į-į Urbonavičius, kun. Jonas
tu į Š. A. Suv. Valstybes, domūs buvo ir kiti nume- Jančius ir kun. dr. Juozas
kur kaip žinote, gyvena ne- riai, kuriuos atliko vietiniai Vaškas.
maža mūsų tautiečių lietu- artistai, lietuvių prieteliai. Kovo 16 _  18 dd Pitts-
viy. As esu įsitikinęs, kad j Visas paminėjimaa tęsS. ton. Pa. — kun. dr. J. Vaš- 
nors mes išsiskirsime, ta- |sj apfe 4 valandas Po vi3am, ka„.

Lietuvos Prezidentas pareiš- Kovo 16 — 19 dd. Lowell. 
kė savo pasitenkinimą gra- Mass. — kun. Petras Mali- 
žiai atlikta programa ir dar
valandėlę laisvai šnekučia- , 
vosi su atskirais žmonėmis.
Pastebėtina, kad viena vie
tinė ponia, prisiartinusi prie 1 
Prezidento, pasveikino su

čiau mūsų sutvirtinti ben
dravimo ryšiai paliks nenu
traukiami.

Mano didžiausias linkėji
mas, kad kitą tautos šven- 

! tę Lietuva galėtų laisva ir 
i nepriklausoma švęsti. Šito
kią viltį gaivindami savyje,
dirbsime toliau išvieno ne- ašaromis akyse, pareikšda-
pailsdami”. ima savo giliausios užuojau-

. . ... ... tos dėl Lietuvos nelaimėsAntruoju sveikino latvių
kolonijos vardu Dr. Arnai- j O tuo tarpu Lietuvos ka- 
do Bruvers, kuris savo gra-, riuomenės buv. savanoriai 
žioj kalboj pasidžiaugė Lie- paėmė Prezidentą ant ran-

Kovo 10 — 30 dd. Water-

nauskas.

VVOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

Jie fat/ T/fat/t/ttto

MODERN

COMPI.ETE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OU EST PORSIBLE PRK tS 

PHONE LAFAYETTE 2*13

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk nt lt--h«.w this old World 

■*‘»es mukę projęr t -tn- n<»w eomea a 
pr< «< i-iptinn wIip| ih known to ph&r 
ina<*ists as Allenru and wlthln 4* 
t oura ufter you start to take thH 
bwlfr a. tlng formula paln, agony und 
IndHinrtiat lon t»y excesn urlc
r.cld has atari v«l to depart.

♦ Allenru does just whut Ibiu nutlce 
uays lt wlll do—»t is puaranteed. You 
ran get one generous bottle at brad
ini; drugstorea ešery wh«*re for 85 
cents aad lf lt doesn't brlng tbe Joy- 
m results you expe<*t—your ron-iey 
<hole heartedly rutumed.

Dievu pasitikėk, o patsai Antrą vertus, jums, mie- 
netingėk. lieji lietuviai, mano atsilan-

Vysk. P. Karevičius kymas jūsų draugėje per šią

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

tuvos tautine švente ir iškė
lė lietuvių tautos charakte- ( 
ringus bruožus, kurie jai tei- į 
kia didelės garbės pasaulio 
tautų šeimoj.

Atstovas iš San Paulio p. 
Čemarka pasveikino Muzi
kos dr-jos ir biznierių var
du.

Lietuvos Ministras Dr.I 
Graužinis ilgesnėj kalboj 
nušvietė pavergtosios Lietu
vos padėtį.

Dr. K. Audenis gražioj 
portugalų kalboj paskaitė 
turiningą paskaitą, kurioj 
palietė Lietuvos istorijos 
bruožus, pastaruosius įvy
kius ir perspektyvas atgau
ti nepriklausomybę.

Po pusvalandžio pertrau
kos, kurią svečiai praleido 
lietuviškame bufete, prasi-

kų ir išnešė iki automobi
lio.

Kišeninis
Lietuviškai -Ans h s» 

ir
Angliškai Lietu viškan

ŽODYNĖLIS
•lame yra 18.000 reikalin 

glausiu žodžių Dabar ge 
nausia proga pirkti. nei> 

parduodamas nupiginta kai 

na Galima gauti ‘Drauge 
knvgvm dabar: kaina

tik $1.00
•DRAUGAS

4334 South Oakley Avė
Chieago. Illinois

Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP,
1480 kilocycles 

(Firat Statian on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

KRAFT FRENCH 
DRESSING

AMERICA S IARGEST 
SEllING BRAND ..

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

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, soatica, lumbago. ru-u- 
r ai gia and neuritis—are certainly happy <wer 
their duicovery of NU K ITO. Now tlu y have 
found a ųuick-acting formula which speedily 
relieves thoee exhausting museular aclies and 
paira. NURITO m trustworthy anddeoendable 
—contams imi opiates. If you want to feel agum 
the joy of relief from pain—so you can work m 
peace and sleep in comfort — be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very tirst three doses do not relieve that cru« l 
jiain lo your satisfaction—your money will f>e 
refunded Don’t suffer. Ask your druggist lodą y 
for NURITO on tlus guarautee. (T.N.C )

RENKITE SAVUOSIUS!

^ScralohiniBš; ^Itchin?Relitve
ItchFast 

-or Msnry Bacli
Forquickrel»ei» am itehing of eezema, pimples. 
athlete’s foo*. ncabiea, rashes rnd other ex- 
ternally caused skiri iroubl-'S, ūse u orld-f ..mous, 
cooling. antiseptic. l ųu.d L). D. D !*rescription. 
Grcaseless, stainless. Soothcs ’rritaooi ar.d 
ųuickly stops intense itehing. 3u< *ri »i botlle 
provesit. or your money bav*. A&k your 
druggist today n-r O. D. D. FK-M-ftiPTION..

CetReucf
Thisfasttysų 
-or Monry Baili

Forqu»ck relief from itehing of eezema. pimples, 
athlete’s foot, scabie3, rashes and other ex- 
temally caused skili troubles, U9e world-famous. 
cooling. antiseptic. liųuid D. D. D Prescription. 
tireaseless, stainless. Soothes imtation a kI 
quick!y stops intense itch.ng. 35c tiial bottle 
pro ves it, oryour money back Ask vour 
druggist today for D. D. D. PrtESCRlPTION.

BARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
*«riaoalu Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Itadlo Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI Į AMBULANCE 
J VISOSE MIESTO DALYSE Į DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBt!

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

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 

L J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARdg 0781-0782

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

Visi Telefonai: YARda 1419

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Litnanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VOKIEČIŲ KARIUOMENft BULGARIJOJE

į

Liet. Am. Piliečių 
t Reikalai

Marųuette Park. — Liet.; 
Am. Piliečių Klūbas turėjo 
susirinkimą vas. 23 d., pa
rapijos svetainėje. Pirm. J. 
D. Simons vadovaujant, su
sirinkime aptarta keletas 
svarbių dalykų.

Adv. J. Grišius pastebėjo, 
kad randasi nemažai žmo
nių, kurie turėjo registruo
tis, bet nesiregistravo. Kol I
kas viskas eina ramiai, bet 
ateityje gali būti nesmagu
mų. , * '

\ Taksai kas kart labiau 
spaudžia žmones. Tuo reika
lu žmonės turi daugiau do
mėtis, negu iki šiol domė
josi.

J. Janavičius iškėlė klau
simą, kad ant 71 gatvės bū
tų pastatyta apsauga vaiku
čiams einant į mokyklą. Ne- 

f mažai vaikučių eina skersai 
71 gatvės, bet niekur nėra 
jokios apsaugos. Klūbas nu
tarė rūpintis tuo reikalu. 
Adv. J. Grišius žadėjo para
šyti laiškus į vietines tris 
mokyklas, kurias liečia tas 
klausimas, prašant koopera- 

\ cijos. Rašt. E. Birgelis kreip
sis į Safety Council.

A. J. M.

Reikšmingas
Sekmadienis

Iš Labdarių Veiklos
Labdarių centro susirin

kimas buvo vasario 26 d.
Išklausius raportus iš 

kuopų veikimo, visi priimti.
2-ji kuopa iš Roselando 

pridavė centrui $300.00 iš 
buvusio vakaro. M. Povilo
nis ragino ir kitas kuopas 
darbuotis. Centras dėkojo 
2 kp. už pinigus.

a Sudarytas komitetas Ka
pų Puošimo dienai tvarky
ti iš H. Srubienės, Dargio, 
Nenartonio, Gedvilos ir 
Bartkaus.

Pranešta, kad M. Jurevi
čius atsikraustė į Labd. ūkį

’ vasario 28 d.
Šiuo laiku ūkis visako

pilnas: gyvulių, paukščių, 
mašinerijos. Melžiamųjų 
karvių dabar yra 17. Vėliau 
bus daugau.

Pranešam visiems, kad 
ūky galima gauti pieno, sū
rių, sviesto, kiaušinių kas
dieną.

Garbės nariais iš Bridge
porto įstojo Juozas ir Bar
bora Naujokai įnešdami 
$100.00 senelių namo staty- 

k mui. P. Fabijonu it is.

Bridgeport. — Federaci- , 
jos skyriaus iniciatyva, tau-; 
tos—tėvynės intencija šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje 
kovo 2 d. įvyko iškilmingos 
mišios—suma, kurias laikė 
praloto M. Krušo pavaduo
tojas kun. St. Gaučas. Cho
ras giedojo dienai pritaikin
tas giesmes.

Tai buvo balsas į danguj 
į Lietuvos globėją Šv. Ka
zimierą.

Šv. Kazimiero altorius 
skendo gėlėse, lempučių, 
žvakių ir elektros šviesose. | 
Bet visos bažnyčios šviesos 
šiemet nedegė, kaip kad 
praeity per Feder. skyr. už
prašytas mišias, taipgi tau
tos intencija. Todėl šiemet 
mišios, nors buvo iškilmin
gos, bet pusiau gedulo.

Momentui pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. J. Prun 
skis. Pamokslą baigė šiais 
žodžiais: “Vienas Vokieti
jos veikėjas per kulturkam- 
pfą pasakė: nors jūs pers- 
kriostumėt mano krūtinę, 
išplėštumėt mano širdį, ne
galite padaryti, kad mano 
širdis plaktų kam kitam, 
kaip Dievui!”

Pamokslas buvo taip jau
dinantis, kad ne vienas 
klausytojų ašaras šluostėsi.

Garbė Federacijos sky
riui. J. Š.

("Draugus" Acme telepnoio)

Vytauto Parke
Piknikai 1941 m.

Šv. Jurgio parap. — gegu
žės IS ir rugpiūčio 31 d.

CLASSIFIED

Šv. Kryžiaus parap. — bir
želio 22 ir rugpiūčio 17 d.

Nekulto Prasid. šv. Pane
lės parap. — birželio 29 ir 
rugpiūčio 24 d.

Gimimo Šv. Panelės parap. 
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.

Šv. Antano parap. — bir
želio 15 ir rugsėjo 14 d.

Visų Šventųjų parap. — ge
gužės ll ir liepos 13 d.

Dievo Apvaizdos parap. — 
birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.

Šv. Mykolo parap. — lie-
Nuotrauka pačių vokiečių padaryta ir cenzūros praleis- ^°s 

ta. Rodo, kaip vokiečių kariuomenė pontoniniu tiltu per Aušros Vartų parap. 
Dunojų sunkvežimiais įsiveržia į Bulgariją. Prie pasku- rugpiūčio 10 ir spalių 5 d

FARDAVIMI I AR IftRANDAYIMt I 
DI ONKEFYKLA

Parduosiu arli* įšranduusiu Duonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai Biznis gerai išdirbtus per 3 4 me
tus. Ebu 72 meti) senumo ir noriu po
ilsio. l’ardavlnio arba rand&vlmo są
lygos prieinamos. Jei kss norės, lš- 
moktnaiu duonkepio darnų AntruAss 
savininko ir biznio vietos: l.mbvtk
GoUmtt, 2803 Emt-rald Avė., ('liit«go, 
Illinois.

SOOTHE
MAKK THIS t

OVER-
WORKED ______

THIS SIMFLE TCST TODAY
EYES!

KYIS OVERWORKEDT Do they smart 
and bum? Murinę brinąsquJck relief. 
Try two d r opa of Murinę night and 
morning and whenever your Žyra are 
irritated and reddened or feel tired.

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini llargenai — 38 namai
visokio didunm. Marųuette Park 

apylinkėje.

Taipgi statome tiaujua namus ir t. i- 
soine senus. Apsknltllavtmaa veltui.

PH.-tatyiiM> kainos:
2-jų fletų mūrinis namus, po 4
kambarius ................................... |o,95t».
5 kambarių mūr. bungulow. . $4,bu0. 
4 kambarių mūr. bungalow,. 13,950. 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
Išmokėjai ų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO. 

6921 So. Western Avė.
TELEFONAI

Office KEP. 3713; Vak. PRO. 0178

tinio sunkvežimio prikabinta swastika.

visomis aukomis davė gry- ir kiti. Dalyvavo taipgi skait 
linga giminė: Petrošiaus ma t 
mytė, seserys, brolis, tik j

no pelno $75.61.
Nepaisant to, skyrius yra

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
— gegužės 4 ir lieųros 27 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 23 ir rugsėjo 21 d.

Šv. Kazimiero parap. —
pasiryžęs ir savo žadėtą 8a^a’ kad jo a. a. tėvelis jįepog 6 ir spalių 12 d 
kvotą LGF sukelti. i neturėjo progos sulaukti a- “Draugo” — rugsėjo 1 d

Pirmininkas ir nariai pa-jnūko; . Petrošienės tėvą
sidalinę knygutes renka au- Starkai. brolis Ernest, Si 
kas.

L. Vyčių — liepos 4 d. 
Labdaringos Sąjungos —

nusai, Gasiūnai, Zakarai, Si-1 gegUfes 30 d.
. ± . . .. monavičiai, Sominėliai ir k. šv Kazimiero Akad. Rė-

Tat, brangus lietuviai, ju- . ,
sų pareiga, pagal išgalės, W ir S- Petrošiai yra pa- rotų.) - rugsėjo -8 d._____
aukoti ir pagelbėti tiems, vyzdingi katalikai. Auklėja
kurie daug veikia, kad pa- lr dvi ikreles: Bernadettą

_ ir Sylviją. Pirmoji lanko 
riškus retežius, kuriais ap- Nekalto Prasidėjimo Pane- 
kaustė Maskvos Stalino ak- Sv- parapijos mokyklą, 
li vergai. Koresp. kurioi ir Joa motina baiSe

gelbėti nusikratyti praga

Murinę is alkai in e—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

1ĮJRIN& 
vis EYtS

SOOTHES * CLEANSES • REFRESHES

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

Į ---------------------------------------
i PLATIN KIT t “DRAUGĄ”

AR DAUG KŪRO SULEGINAT 21EM0S METU?Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

‘ gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas Dykai!

rioNFTM DOCK WOPL 
CoųKBOAftD 

flBSCUS tRaaATlKO Boasm 

Gonto t i ti oCoHTOtinM Qoa»®i

5on Ufeoe- 30lm kr Cukc Ft

HamH>o^45i» k*CuwcFi

Pujth Brarrr tH Lattbs

CONRAD
Fotografas

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

ENGlevvood 5883 
ENGlevvood 5840

’i I

pradžios mokslą. Vėliau bai
gė Chicago Academy of Fine 
Arts ir yra talentinga siuvė-

.. . ja. W. Petrošius turi gerąVasario 24 d. įvyko sau- J ,..... _ ... darbą VVestern Electric dirbmos krikštynos sunaus Vi-
c-i • n * tuvėj. Viena svečiuiIi-mo ir Silvijos Petrošių, J 

gyv. adresu 4345 So. St.
Louis Avė. -N a-u j am piliečiui 
duota vardas Dennis. Krikš
to tėvais buvo dr. J. G.

Šaunios Krikštynos 420 West 63rd Street
Tel.: Biznio

Res.:

HlATY DotLB*N«HA7UltAL»- 
MAAonav. Co nc*m. Etc Parūpiname F'.II.A. Paskolinimus 

ar Išmokėjimus.

Iš LGF Veikimo
Bridgeport. — LGF pir

mo skyriaus susirinkimas į- 
vyko vasario 25 d., Bubnių 
name, 3247 S. Union Avė.

Šis susirinkimas buvo vie 
nas skaitlingiausių, nes tą 
vakarą įstojo net penki nau
ji nariai, būtent Pranas ir 
Antanina Juškai, J. Maze- 
liauskas, D. Liekienė ir pla
čiai žinoma nenuilstanti vei
kėja ir ARD 2 skyr. išugdy- 
toja ir jo pirmininkė Ant. 
Vaišvilienė.

Nenuostabu, kad. turint 
taip susipratusius ir nuošir
džius visuomenės dirvoje 
veikėjus, mūsų LGF skyrius 
nuveikė didelius darbus: su
rinko nemažai aukų paverg
tos tėvynės Lietuvos pabė
gėliams sušelpti ir pačios 
Lietuvos likimu rūpinasi, 
kad kaip greičiau ištraukus 
ją iš kruvinojo tirono nagų 
ir gražinus jai laisvę.

Pasidžiaugta buvusiu sėk
mingu nario Jono Ramoškos 
pagerbimo vakaru, kuris su

Tėvų žemėje norima ’iro 
lių savanorių atmintį paver 
sti į dulkes, bet atminkite 

Stone ir Bernice Petrošienė, tą teisingą posakį, kad dau-
Krikšto puotoje dalyvavo gelio mirusiųjų dulkės gar- 

daug svečių, kurių tarpe ma- siau prakalba už gyvuosius 
tesi ir žymių biznierių, pav. grabus.
L. ir V. Kučinskai, savinin- * * *
kai didžiausios lietuvių tar- Dienraštis “Draugas” — 
pe Green Mill duonos kepyk- visiems prieinama mokykla, 
los; M. ir A. Malinauskai, Skaitant “Draugą” galima 
savininkai valgyklos; T. Pe- daug išmokti, daug sužino- 
trošius, savininkas taverno ti.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito 
vi.ni llankifiani Suteikiam Pa 

lamai Ima.
tilnkAinoA Patarnavimai V Išimu

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

r

SICK, NERVŪUSn 
CRANKY™ "EVERY H 

MONTH’’

ke.- taip ptu purauodame visokiausių stogų ir sien. 
Jungimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warehow>e: 9401 So. Stony Ialand Avo.. ten

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “Wo man’s Friend”!
Rome womcn suffer severe monlbTy 
pnln (cramiHi. bnckache. bradnche ) due 
to female funrtlonnl dlaordera wblle 
oth*r'a tend lo become upaet and
they <et erose, rentleos and moodjr.
* So why not take I.yriia F Pinkbnm’a 
Ve»e1able Compound muile r»it*ciabv 
to help tired run»down. nervoua wom- 
en to aro smiling tbru ’ difllrult deya.” 
Pinkham'a Compound contains no opi- 
•tea or habit-forming ingredienta. It

fe made from nature’a own benefVIal 
rnot', and herbe — eacb with Ds <»wn 
įprrtnl purpoee to HELP W()MEN.

Famou* for over60years Pinkham'a 
Comnotind te tbe beet fcnnwn and nne 
of tbe "iroman'i" ton tęs
obtainable. Try it ! f

'os Dabar Retėja 
Ir Taipgi Braegeja!!!

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

PO 01.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarai^.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į- 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.

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

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė
Chicago, Illinois

— NATHAN 

KANTO

i MUTUAL 
LIQUORI co-

L.2- Wholesale 
4707 So.

Halsted Si 
TeL Blvd 

0014

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — UEDKOOM SETS 
— KUGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — UA.SHEKS — 

A1ANUELS — STOVĖS.
Ali NaUonally Advcrtlscd Itenu.

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewskl 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest Slst Street 
Chicago, III. 

Telefonuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

z Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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PWOC RAMIAI PIKIE
TAVO SKERDYKLAS

Packinghouse Workers’ Or 
ganizing Committee (PWO- 
C) organizatoriai vakar ra
miai piketavo gyvulių sker
dyklas. Nuo 5:00 ryto pra
dėtas piketavimas prie vi
sų įėjimų į skerdyklas. Po-’ 
licija nesikišo, nes piketinin-j 
kai einančius j darbą dar- Į 
bininkus tik apklausinėjo ir' 
jų nesulaikė nuo darbo. Tik į 
nepriklausančius PWOC uni
jai įspėjo, kad jie iki ryto
jaus įstotų unijon, nes ry
toj be unijos ženklų darbi
ninkai ir darbininkės nebus 
įleidžiami į skerdyklas ir 
neturės darbo.

Taigi šiandien numato
mas tikrasis piketavimas. 
Unijos vadai sako, kad visi 
darbininkai turi priklausy
ti unijai.

Policija atsako, kad pike- 
tininkai neturi teisės sulai
kyti einančių į darbą darbi
ninkų, nepaisant to, kad jie 
nepriklauso unijai. Organi
zatoriai yra kitokios nuo
monės.

/AIBINIS UŽSIMOJIMAS: 
ARBA 3 METU KARAS !

Parvykus iš Berlyno Chi-' 
cago Tribūne korespondentė 
Sigrid Schultz paduoda įdo-J 
mių ir patikimų žinių apie 
vykstantį karą Europoje.

Ji pareiškia, kad Vokieti-j 
jos planai niekam nežinomi., 
Tik žinoma vienas dalykas:

f i
Naciai planuoja žaibinį už
simojimą (blitzkrieg) prieš 
Angliją. Jei šis žygis jiems 
pavyks, trijų mėnesių lai
kotarpiu karas baigsis. Bet 
jei nepasiseks, dar trejus 
metus bus kariaujama ir j 
nežinia kuri pusė laimės. I

Anot Schultz, vokiečių ka
riuomenės vadai yra paruo
šę visus “blitzkriegui” pla-] 
nūs su mažiausiomis smulk-' 
menomis. Jie tikisi, kad tas 
jiems duos reikalingų išda
vų. Jei ne, jie padarę planus 

i visais pasieniais ir pajūriu 
apsikasti ir gintis.

, Visus žaibinio puolimo ir 
kitus planus turi patsai Hit- 

: leris. Tik jisai, ne kas ki
tas, tars galutinį žodį, kas 

I turi būti daroma.

NAUJOS AUDROS KALIFORNIJOJE; NAUJI POTVYNIAI

* (“Draugas” Acme telephoto)
Kalifornijoje pasireiškė naujos audros, padidėjo lietus ir pakilę potvyniai sugadino 

plentus, paplovė geležinkelius, sutrukdė susisiekimus ir padarė kitus milžiniškus gy
ventojams nuostolius. Čia vaizduojamas suardytas Santa Fe geležinkelio tiltas sker
sai Los Angeles upės. Ims laiko atstatyti.

Ž;

Plėšikai visgi laimėjo
Keturi plėšikai įėjo į ju- 

bilierio Hyman Horwitz ofi
są, 36 So. State gat. Du

Mayoras nori daugiau 
policijos

Chicago mayoras Kelly

Įsakė likviduoti 
kompanijos unija

pasiliko prie durų, kitu du pareiškia, kad miestas yra

NORVEGAI NEMANO 
PASIDUOTI NACIAMS

Norvegijos pasiuntinys J. į 
A. Valstybėms Wilhelm Mor 
genstierne pareiškia, kad 
norvegai nieku būdu nesi
duoda naciams pavergti ir 
prieš užpuolikus kovoja vi
somis prieinamomis priemo
nėmis.

Anot pasiuntinio, Ameri
kos spaudoje kuone kasdien 
tenka užtikti žinių apie nor
vegų griežtąjį nusistatymą 
prieš nacius. Su priešu jie 
kovoja patylomis, be triuk
šmo. Dėl to, daug norvegų 
pakliūva į kalėjimus, į kon
centracijos stovyklas. Nacių 
vykdomas teroras jų nebai
do.

Daug kas pasakoja, kad 
i norvegai per ilgai taikingai 
gyvendami ir naudodamies 
lengvu gyvenimu per daug 
ištižę ir netekę tautinio at
sparumo. Pasiuntinys Mor- 

už-

APLINK MUS

Reikia tikėtis nesmagu
mų, jei policija pradės kiš
tis į piketininkų žygius or
ganizuoti darbininkus.

Daug neunistų darbininkų 
vengia nedarbo. Savanoriai j 
rašosi į uniją. Užsimoka du 
dolerius įstojimo ir vieną 
dolerį duoklę unijai. Tas yra 
šauniausias nusistatymas. 
Nes kaip darbas, taip pat ir 
geresnės darbo sąlygos už
tikrinamos.

Keturi pakliuvo 
policijai

Policija suėmė keturis 
jaunus plėšikus, paskuti
niais laikais siautusius pie
tinėj miesto daly. Jie daž
niausia užpultas savo aukas 
ne tik apiplėšdavo, bet dar 
ir drabužius nuvilkdavo ir 
vienmarškinius, arba ir ba
sus paleisdavo.

reikalingas įsigyti dar apie 
1,000 policistų daugiau pat
ruliuoti gatvėse senovės bū
du. Jaunųjų gaujos šiandien 
kai kur vyrauja. Jos žino, 
kad policija kai kurioms 
miesto dalims yra retenybė. 
Kai visur bus daugiau po
licijos, gaujos nedrįs užsi
imti piktaisiais darbais. Jos 
žinos, kad jų žygius gali 
pastebėti policistas.

Visa nelaimė, pareiškia 
mayoras, kad miestas netu
ri reikalingų fondų, kad ar
timoj ateity būtų galima di
dinti policijos skaičių.

Šiandie Chicagos policijos 
departamentas turi iki 6,000

M ilk Wagon Drivers’ uni-j Gaisras ištiko Bali Bali 
ja piketuoja 100 krautuvių, klūbą, 7223 S. Chicago avė. 
kuriose parduodamas May- Niekas nenukentėjo. Nuosto- 
wood Farms Dairy pienas, lių iki 15,000 dolerių.

£•*
ų

SERVEL, (lažinis 
Aaldytnvas, apie kurj 

dabar visa Amerika kalba. 
Dirba tykiai, ilgiau nesu- 
E«*n<la. Išmėginkite savo 

namuose per «fl dleny.

Tai pasiūlymas! Tegu Servel 
GAZINIS Šaldytuvas pats 
parodo kain jis dirba jūsų 

virtuvėje.

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

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

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

pradėjo aktualų darbą.
Ofise buvo 8 tarnautojai, 

penki vyrai ir trys moterys, 
o jų priešaky pats Horvvitz.
Plėšikams pareiškus savo 
tikslą, moterys suklyko, o 
Horwitzui pavyko išjudinti 
alarmo skambalą.

Piktadariams nebuvo lai
ko ilgiau grumtis. Jiems su
simetus durų link, staiga 
tarpdury pasirodė deimantų 
pardavėjas Louis Rose iš 
New Yorko. Jam iš rankų 
piktadariai išplėšė dėžę su 
žiedais ir neapdirbtais dei
mantais vertės 15,000 dol. 
ir pabėgo. Atpyškėjusi poli
cija plėšikų nė pėdsakio ne
rado.

Nukentėjusieji pakviesti įjofįsines pareigas 
seklių biurą dirstelti į bran
genybių vagių nuotraukų ko 
lekciją. Rasi, bus galima už
puolikus identifikuoti.

Sako, tas daug gelbėjo
Cooko apskrities iždinin

kas J. Toman praneša, kad 
kai jis pagrasino varžytinių 
keliu parduoti personalines 
nuosavybes tų, kurie kelinti 
metai neužsimoka nustaty
tų mokesčių, užtrauktų mo
kesčių mokėjimai žymiai pa
didėjo. Iš šiandien kasdien 
vis daugiau surenkama.

Kai kurios stambesnės fir 
mos ryžtasi per teismus ko
voti prieš mokesčių kolekta- 
vimą. Jos sako, kad mokes- 
tys per aukštos, kad jų per
sonalinės nuosavybės pet 
aukštai, neteisingai įkai
notos.

Federalinis apeliacijos 
teismas Chicagoj nuspren
dė, kad Aluminum Products' genstierne tai griežtai 
Company likviduotų kompa- S^na- J*3 nurodo, kad nor- 
nijos darbininkų uniją ir ve&ai ūkininkai, jūrininkai 
pripažintų Utensil Makers ir žuvininkai yra nepapras- 
uniją. Be to, nusprendė at- ta darbingi ir savo gyveni- 
gal į darbą priimti kai ku- me Patiria tokių sunkumų, 
riuos paleistus šios unijos ' kokių retai kur rastum vi- 
darbininkus, kurie atstatyti sam Pasauly- Jie sunkiai, ne-
už jų veiklą unijos reikalais.

Apie 20 policijos skvadų 
vakar rytą per 20 mylių vi
josi įtariamą autoistą. Vi ! nomi 
jimąsis prasidėjo iš Lincoln 
parko ir-pasibaigė ties 132 
gt. ir Doty keliu, kur įtaria
masis pametė automobilį ir 
pabėgo.

paprastai sunkiai dirba, sun 
Riose sąlygose gyvena, jie 
kietu gyvenimu užgrudenti

I ir gerieji laikai jiems neži- 
Tai gi tokie žmonės 

negali ir būti ištižę, bet iš
tvermingi.

Pasiuntinys reiškia vil
ties, kad netolimoj ateity jo 
tauta nusikratys nekviestų
jų svečių, kurie visur ver
žiasi tik vienu sumetimu,vyrų. Nemaža jų dalis eina! The Chicago Joint Coun-

__ <___ ___ i cil of the International hitus pavergti.

Illinoiso 33 divizija 
priimta kariuomenėn

Illinoiso nacionalinės sar
gybos 33-ioji divizija vakar 
priimta federalinės regulia- 
rinės kariuomenės tarnybon 
ir šiai tarnybai ji prisaikin- 
ta. Diviziją sudaro 12,000 
eilinių karių ir karininkų.

Šios savaitės gale divizi
ja pradės nusikelti į Forrest 
stovyklą, Tullahoma, Tenn., 
kur ji bus apmokoma. Iš
vyks dalimis. Iki kovo 25

the
Į
Brotherhood of Teamsters 
vienbalsiai paremia America 
First Committee, kurs dar
buojasi prieš Amerikos įsi 
kišimą karan.

Priežodžiai 
Širdelė ne avelė —

nepaduosi.
Jūrą perplaukęs klane nu

skendo.
Jei pasivadinai grybų, taiAutomobiliu važiuojąs vy

ras su jauna moterimi ties1 ir lysk į krepšį. 
93 gt. ir Yates avė. sulaikė
einančią Miss Laverne 
Lange ir apiplėšė. Atėmė 30 
dolerių.

Tėvynės maras — tai iš
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, 
kurios dienos praslenka te
atruose, smuklėse ir šokių 

d. visa divizija bus nusikė- į salėse. — C. Cantu. 
lūšį. ,

Divizijos vyriausiuoju va- Į V 
du yra maj. gen. S. T. Lavv- 
ton, o štabo Viršininku — 
pulk. H. T. Thornton.

ALL MAKIS-NIW>,i RKBUILT

TYPEVVRITERS

ADDING MACHINES
— SMAtl MONTNLV PAYMSNTS—

šieno

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanki to » Doctor’s prejcrlption ealled 
Mendaco, thousands nove palllate terrlble rę- 
currlng attaeks of choklns. gasping. cough- 
Ing, wheeilng Bronchlal Asthma by helplng 
nature remove thlck eacesa mucus. No dopes, 
no smokes, no lnjections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The raptd, dellghtful pal- 
llatlve action commonly helps nature brlng 
veelcome sleep—a "Ood-send." A prlnted 
guarantee arapped around each package of 
Mendaco insures an lmmedlste refund of
the full cost unless you are completely aat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under this posltlve money 
back guarantee so get Mendaco ' 
drugglst today for only 80c. •

> from your

KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ. SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

COMITAMT HOT W*n« .. MUKT »tWOHAT>ON , .'oat HtATIMO Ą
THF PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANYsO*«» a ą a

TAUPYK!

hi Insurance Reik,
PAS 

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VU EISIS,

Atstovas

The Prudential lns. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JACKSON BLVD.
. SPITE A-1820

Home Office: Newark, M. J.
RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

J ils motutės plnavljos.
Ir mersrytės kaip lelijos.
Jei sveteli mielą norit pavalgyti, 
Saukit DobrovolskJ deSrns prlsta-

' tyt.

Dobrovolskio tleSros tai ne mės
galiai.

Bet auk.Vla uslos rOSIes mėsos 
graminiai.

Jei dar neragravot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatldėkit.

* * *«
.havznis Dobrovolskis kiekvieną 

valandą jums pristatys gerinu
sias. Av Icilausla* rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vestuvėse. k rlkAt juo
se, hank lėtuose Dobrovolskio deš
romis. Ižtenka pašaukti telefonu 
CANai 1712 Ir dešros tais Jums 
pristatytos. Asns-nlskal kreipki
tės j:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market 
2325 S. Oakley Avė.

(Priešais "Draugo" redakcijos)
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*STAR Į’
Phone DEAR3ORN 8444

PREE — DIMOMtT«AnOHj

Bilui turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERALSAVIN6S 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3į/^% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskaa, See.
TURTAS Si 000,000.00

VIRS r ’ ’

X DLK Gedimino 600 me
tų mirties sukakties minė
jimo komiteto visų komisi
jų pirmininkų susirinkimas 
įvyks šį vakarą, kovo 6 d., 
Aušros Vartų parap. mo
kykloj 8 vai. Visi prašomi 
susirinkti. Labai svarbu.

X Leo Budaitis, sūnus S. 
ir O. Budaičių, laikančių bu- 
černės ir grosernės biznį 
adr. 23116 So. Hoyne Avė., 
po dviejų metų liuosnorės 
tarnybos National Guard, 
vakar pašauktas į regulerę 
kariuomenę corporal laips
niu. I

X Dar vienas motery cho
ras, susitveręs praeitą sek
madienį Tovvn of Lake. Tai 

i Moterų Sąjungos 21 kp. cho
ras, kuriam vadovaus sąjun
gietė, žinoma pianistė O. 
Skiriūtė-Metrikienė. Pirmo
ji repeticija bus penktadie
nį, kovo 8 d.

X Šv. Jurgio parapijos 
choras ir orkestrą dideliu 
įtempimu ruošias prie dide
lio koncerto, kuris įvyks ba
landžio 20 d. Chorą ir or
kestrą ruošia komp. A. Po
cius.

X Ind. Harbor, Ind., lie
tuvių Maldos Apaštalavimo 
dr-ja kovo 23 d. rengia kau
liukais žaidimo pramogą. 
Nariai prašomi pasidarbuo
ti pramogos pasisekimui, o 
visi dalyvauti.

X Motery Sąjungos 21 
kp., Tovvn of Lake, ruošias 
prie 25 m. gyvavimo sukak
ties minėjimo balandžio 27 
d., parap. salėj. Bankieto 

I reikalu ypatingai darbuoja- 
1 si pirm. Čepulienė, Sudei- 
! kienė, Norkienė, Vaznienė, 
Sriubienė ir k.

X Ind. Harbor, Ind., ‘Drau 
gą’ pardavinėja Antanukas 
Giraitis. Ne tik pardavinė
ja, bet moka gražiai pakal
binti užsiprenumeruoti, kad 
kasdien lankytų namus. Ka
talikas be katalikiško dien
raščio šiuo metu negali ap- 
seiti.

X Kun. J. Dambrausko, 
naujo Aušros Vartų parap. 
klebono priimtuvių ir var
dadienio proga bankietas į- 
vyks kovo 23 d. Malonu pra
nešti, kad parapijiečiai įsi- 

jgyja bilietus ir džiaugiasi 
Ijo paskyrimu, nes, sako, ji- 
, sai visa širdimi atsidavęs 
parapijai ir savo iškalbin
gais gražiais pamokslais 
išjudins visą parapiją. Tat, 
ir rengiamame bankie
te verta dalyvauti, nes vi
sas pelnas skiriamas para
pijos naudai.

>

IHARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JI METAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocydes)

X Bridgeportletis, Jonas 
Gerulis kovo 1 d. prie Har- 
rison ir Dearborn paslydo 
ant šaligatvio ir krisdamas 
sužeidė galvą. Parvažiavo 
namo taksi, ir nieko ypa
tingo nejautė. Sekmadienį 
pradėjo jaustis negerai, nu
vežtas į Šv. Kryžiaus ligo
ninę ir kovo 4 d. mirė. Lai
dotuvės įvyks kovo 6 d. iš 
Šv. Jurgio bažnyčios. Laido
jamas Mt. Calvary kapinė
se, Hart, Michigan.

t


