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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Šiandie, kai paramos Ang
lijai /statymo projektas ta
po pilnutiniu įstatymu ir 
kai galima tikėtis, jog Ame
rikos parama ne tik Angli
jai, bet ir kitoms už savo 
tautinę gyvybę kovojan
čioms valstybėms pradės 
plaukti galimai didžiausiu 
gausumu, pravartu pažvelg
ti kokios galimos šio įstaty
mo pasėkos.

Įstatymo svarstymo metu 
buvo daug kalbama apie pa
vojus Amerikai, kuriuos šis 
įstatymas sukelsiąs. Tenka 
labai abejoti, kad šiuo laiku 
karo pavojus Amerikai būtų 
padidėjęs, nes Prezidentas 
įstatymą pasirašė. Nors mes, 
nemanom, kad šis įstatymas; 
karo pavojų būtų pašalinęs 
ar sumažinęs, kaip kai kas į
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FORMALI CHURCILLO PADĖKA AMERIKAI
7 Bilijonų 
Sąmatas 
Kongresui

Nemalonus Įrašas.

WASHINGTONAS, kovo 12 
d. — Šiandie Prezidentas 
Rooseveltas pasiuntė Kongre 
sui laišką, kuriuo prašoma 
paskirti $7,000,000,000 vy
riausybės numatytai progra
mai, pagal kurią būtų gami- 

I narna demokratijoms “kiek
vienas galimas ginklas, oriai 

I vis ir amunicija”.
I Prezidentas pareiškia, jog 
i “Amerikos saugumui yra bū 
[ tina, kad mes sustiprintu-Į 
mėm demokratijų didvyriš-! 
ką pasipriešinimą agresijai, 
ne tik palaikydami, bet ir 
padidindami reikmenų siunti 
mą iš šio krašto”.bandė įrodinėti. Anaiptol.

Šiandie situacija nė kiek! Du bilijonai orlaiviams ,
nepasikeitė. Pavojai Ameri-; Patiektasis sąmatas biud-, 

žeto direktoriaus Smith pas- jkai vienon ar kiton pusėn ga «-
li pakrypti tik po kelių ar 
keliolikos savaičių. Kurion 
pusėn įvykiai pasuks 
die sunku pasakyti.

Rirstatyta9 įvairiomis kate- Į 
gorijomis. Daugiausia pas-1 

šian-jkirta ($2,054,000,000). “or
laiviams ir orlaivių medžią- i 
gai, įimant motorus, atski
ras dalis ir kitus reikmenis”. 

Tuo tarpu ruošiami planai,
šiandie fceųka apgailestąu- 

ti, jog šių, tiesa, nepaprastų 
žygių Amerika ėmėsi per vė kad kuogreičiausia šį Prezi-!
lai. Tavėluota bent šeši mė
nesiai. Jei panašus įstaty
mas ir suintensyvintas karo 
reikmenų gaminimas ir siun 
timas būtų pravestas daug 
anksčiau, kažin ar šiandie 
vokiečių legijonai žygiuotų

dento prašymą 
patenkintų.

Kongresas

• ... »»..* «««» >»

F

r -

!• • • • --i.: 7 *
*—•»*»•*y*"*- • : - - - ? .v .

Paminėta
Popiežiaus
Sukaktis

Nuskandino Italų
Transporto Laiva

LONDONAS, kovo 12 d. —
Komunijos ir Bulgarijos lau Admiraliteto pranešimu, an-
kais. glų submarinas nuskandino

Deja... šiuo metu prieš dik pilną italų kariuomenės tran VATIKANO MIESTAS, 
tatūras kovojančioms valsty sportinį laivą. į kovo 12 d. — Šiandie Sisti-
bėms teks sukaupti visas pa Pranešimas tepasako, jogį no koplyčioj, minint Popie- 
jėgas ir Amerikos ginklų pa laivas nuskandintas Vidurže žiaus Pijaus XII dviejų me 
dedamoms pravesti lemiamą mio jūroje
sias kovos.

Amerikos Lakūnai
Šiuo momentu Berlynas ir 

Roma, pasipiktinę Washing- 
tono pravestuoju paramos 
Anglijai Įstatymu, daug ra
šo apie Japonijos ministerio

Anglijos Tarnyboje

Vokiečių Bombos 
Buckingham

DUBLINAS, kovo 12 d. — RūmUOS 
Airijos vyriausybės infor
macijų biuras šiandie prane
ša, jog nežinomos tautybės 
orlaivis numetė bombų prie
Cordonagh ir Innishotven, 

tų karūnavimo sukakti' kar- be‘ nuo9‘oli,» nepadaryta.

dinolas Granito Pignatelli di 
Belmonte atlaikė mišias, ku
rias išklausė pats Popiežius.

ISTANBULIS, kovo 12 d. 
— Anglijos pasiuntinybės

NEW YORKAS, kovo 12 i , ............................., . .... S suvaržymai, kurie paliečia ird. — Is Amerikos civilinių n_ ... A.
lakūnų tarpo virš 500 įsira-

Karas palietė ir Vatikano B”'Karijai š‘ab® ”ariai Pe
rmesta. Ir čia įvesta maisto! "eSa- '°«

kęs vienas anglas, kuris bu-

Popiežių. Šie suvaržymai, 
Vatikane menkesni negu pa 
čioj Italijoj. Pavyzdžiui, Va
tikano miesto gyventojams 
leidžiama vienas svaras ka
vos į mėnesį, kai italams ka
vos visai neleidžiama.

Indokinijos-Siamo 
Pažadai Japonijai

TOKIJO, kovo 12 d. — 
Prancūzijos Indokinija ir 
Siamas užtikrinęs Japoniją 
jog jos neturinčios jokių ti
kslų pasirašyti bet kokias su 

sai. Japonija nori, kad Ang- rusais. Rusija nepamiršo sa tartis su trečiąją valstybe, 
lijos-Amerikos laivyno pajė- Vo pretenzijų į Kinijos rytui kuri priešinga Japonijos in
gos būtų sukoncentruotos geležinkelį ir Sakalino salų! teresams.
Atlante, nes tada japonams aliejų. !’ Tačiau Prancūzijos arr.ba-
būtų laisvos rankos Ramia-j Reikia manyti, jog nepuo- sauorius Japonijai įteikęs 
jam vandenyne. Kitaip ta-, limo paktą iš Rusijos Japo- Tokijo vyriausybei notą ku
riant, Japonijos ekspansijai nija galėtų nupirkti tik au- ria reikalaujama, kad Japo-

vizitą. Iš Romos-Berlyno šė į Anglijos lakūnų eiles, 
pranešimų atiodytų, lyg Ja- Virš 400 jų yra Kanadoje, 
ponija būtų tas įrankis, ku-Į kur jie apmoko Kanados la- 
riuo Amerikos parama Ang-[ kūnus. Apie keturiasdešimt 
lijai bus sustabdyta. i perskenda Anglijon Ameri-

Tačiau, kad Japonija tuo kos bombanešius. 
įrankiu norėtų tapti šiandie Nedaugelis dalyvauja Ame- 
reikia labai ir labai abejoti, rikos lakūnų Anglijoje gru- 

--------------- j pėje “Eagle Sąuadron”.
Kad šios Matsuoka ir Hit-

lerio (konferencijos Romoje gyg būtų nukreiptas į Aziją, 
bevertės) konfenrencijos ga Tai gali padaryti tik Japo- 
li pasibaigti be rezultatų nija savo kariniais žygiais.
duoda progos manyti skirtin _______
gi Tokijo ir Berlyno intere-J Reto, Japonija nepasitik:

ĮSTATYMAS YRA NAUJA 
“MAGNA CARTA“.

Diktatoriniai U. S. Troškimai, Berlynas
LONDONAS, kovo 2 d. 

— šiandie ministeris pir
mininkas Churchill forma
liai padėkojo Jungtinėms 
Valstybėms už pravedimą 
paramos Anglijai Įstatymą,

Churchillas pasakė kalbą 
House of Commons posėdy
je.
Amerikos pavyzdys

“Aš tikiu, jog Rūmai no
rėtų kad aš jų ir visos tau- 

kurį jis pavadino naująja:. , .. .....J r J J tos vardu įsreiksciau
“Magna Carta”.

Jungtinių Valstybių kari-

musų
gilų ir pagarbos kupiną dė
kingumą”, kalbėjo Churchill.

“Galingiausia demokrati
ja efektingai pareiškė savo 
pasiryžimą panaudoti savo 
milžinišką industrinę ir fi- 
nnansinę pajėgą, kad užtik
rintų nacizmo nugalėjimą, 
kad tuo būdu tautos, didelės 
ir mažos tautos, galėtų gy
venti ramiai laisvai ir tole
rantingai.

“Taip pasielgdama Jungti
nių Valstybių vyriausybė ir 
žmonės faktinai pasirašė 
naująją Magna Carta, kuria 
ne tik pasirūpinama teisė-

Beveik visi neutralieji ste mis ir pagal kli

bėtoji įsitikinę, jog Jugosla rį sveika ir Progresuojanti 
vija, kuri iš visų pusių ap į civilizacija gali iškilti, bet ir 
supta aries sąjungininkų, tu 6av° Pavyzdžiu parodo pa
ros nusilenkti vokiečių rei reig!> visų laisvų žmonių ir
kalavijams ir tuo būdu ati taut'l' ne;Qrint kur Jlc SV 

ventų, kai tu nešti atsakin-

nei misijai dalyvaujant,

Laukiama
Turkijos
Atsakymo

BELGRADAS, kovo 12 d 
— Patikimi šaltiniai pareiš 
kia 3avo įsitikinimą, jog ne 
trukus esą galima tikėtis, 
kad Jugoslaviją būtų priver
sta prisidėti prie Romos-Bet 
'.yno-Tokijo sąjungos.

darys dar vieną kelią vokie
čių invazijai Graikijon 

Taip pat laukiama, 
bet Kuriuo momentu ir Tur
kija patieKS savo atsakymą 
vokiečiams, kurie deda di 
džiausiąs pastangas atitrau

I

JOS

LONDONAS, kovo 12 d. — kti turkus nuo Anglijos. 
Paskutiniuoju laiku trys au

cialioji karaliaus ir karalie
nės gyvenamoji vieta.

Padegamosios bombos nu
mesta netoli rūmų skersai 

vęs, kaip paprastai, girtas ir keljo Tenaj taip pat nukrito
Anglija niekad nesirūpinęs.

LONDONAS, kovo 12 d. — 
Laukiama svarbaus vyriau
sybės pranešimo sąryšyje su 
Graikija. Gaunama nepatvir 
tintų žinių, jog Australijos 
ir Naujosios Zelandijos ka
riuomenių daliniai atvykę į 
Atėnų uostą ir jog netrukus

gumą ir naštą, kad šios tei
sės būtų palaikomos”.

Platesnė kalba
Vėliau Churchillas prane

šė House of Commons, jog 
jis galįs pasakyti platesnę 
kalbą specialiai Jungtinėms

Patiki sluogsniai sako, Valstybėms skirtoj radio kai 
kšto sprogimo bombos nu- būk Rusija pažadėjusi Tur j boj Tačiau jis nepasakė ka- 
krito Buckingham rūmų kie- kijai nepurhmą, jei Turkija da šios kalbos galima tikė- 
me, kur užmuštas policinin- pasirimetų kovoti Graikijot tis.
kas ir nuversta dalis sienos, i pusėje. Amerikos karinės
Buckinghamo rūmai yra ofi-

Ispanų - Vokiečių 
Santykiai Glaudūs

MADRIDAS, kovo 12 d. - 
ir daugiau sprogstamųjų Užsienio ministeris Serrano 
bombų, bet nuostolių dau- guner šiandie pareiškė, jog 

niekas neturėtų abejoti ispg 
: nijos “draugingumo Vokieti- 
į jai tvirtumu”. Anot jo, abi 
valstybės kovojančios už La 
patį tikslą — naująją Euro 
pą.

giau nepadaryta.

Sėkmingos Atakos ! 
Kiel Kanale

LONDONAS, kovo 12 <V

Dalinai debesuota ir šalto
Azijos pietuose. Tuo tarpu kščiau minėta kaina. Tačiau nija laikytųsi nuostatų anks-, ka. šiaurvakariai vėjai. 1 asmenų užmušta ar sužeista, 
Vokietijai svarbu, kad Ame- x,d. ūai..a Japonijai perbrr.f čiau «u T ''ancūzila .išryti Saulė teka 6:05 vai., saulė! bet karinių nuostolių nepa- 
rikos-Anglijos laivyno dėme- gi. sutarčių leidžias 5:51 vai. įdaryta).

misijos
pasirodymas House of Co
mmons posėdyje buvo pir
mas oficialus pasirodymas. 
Visi amerikiečiai buvo uni
formoje. Vėliau jie pietavo 
su grupe Parlamento atsto
vų.
Berlynas nepatenkintas 

BERLYNAS, kovo 12 d. —
Pasisakydami piktai prieš 
Prezidento Roosevelto pasi
rašymą paramos Anglijai įs 
tatymą, autoritetingi vokie
čių sluogsniai pabrėžia, jog

(Iš Londono gi praneša- Jungtinės Valstybės trokš- 
laukiama anglų Saloniknje. — Aviacijos ministerija pra mH) jog į§ neutraliųjų diplo- i tančios užvaldyti visą pašau

_____________ neša, jog anglų bombanešių matų gauta žinių, kad Fran-į^i *r Pareiškė, jog Italija, Vo
ISTANBULIS, kovo 12 d.— atakoje pereitą naktį suksi- co šiandie atleidęs iš parei-Į kietija. ir Japonija pasiren- 

Atvykę iš Bulgarijos anglai ta milžiniški gaisrai Kiel in- gų gavo ambasadorių Berly-' puotos žygiams prieš Ameri- 
pareiškia, jog graikai jiems dustriniam centre. k ne, nes Vokietija dariusi per kos paramą Anglijai,
pranešę, kad vokiečių bom- Ministerijos žinių agentu- daug didelį spaudimą, kad ^a* pabrėšiąs ir Japonijos 
banešiai jau bombarduoja ra pareiškia, jog “daugelis įtrauktų Ispaniją į karą). užsienio ministeris vizitas
graikų miestus, šie bom bar- bombų pastebėta sprogstant Be.iynan ir Romon,
duojamieji miestai esą Grai- laivų dirbtuvėse ir dokuose”. Berlynas esąs nenustebęs,
kijos Trakijoj. (Berlyno sluogsniai pranci MANILA, kovo 12 d. — Į kad šis ^statymas priimtas,

l ša, jog viename šiaurinės Vo Philippinus Amerika skubiai vokiečiai tik nori Amerikai 
’ į kietijos mieste apmėtyta siunčia karo laivus, vėliau- priminti, jog jis nesutinkąs

bombomis namai ir keletas sios gamybos submarinus ir su Monroe diktrina. Paga 
didelį skaičių naujausių ka liau. šis įstatymas tik tepra- 
rinomenės ir laivyno bomba- tęsiąs karą ir suteiksiąs 
hanešių. L Amerikai aiškaus pelno.
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pradėti pirkti. Remkime mo-
| terų darbą — klaidos nepa- 

Ligonių netrūksta mūsų darysime, 
parapijoj. Sunkiai serga Šv. --------------------
Jono ligoninėj Aleksandras West End
Stanevičia, Mercy ligonine*
je operacija padaryta Frank Kovo 4 d. įvyko šv. Vin- 
Račkauskui ir A. Jankienei. cento bažnyčioje pamaldos 
Visiems ligoniams linkiu prie šv. Kazimiero, Lietuvos 
greitai pasveikti. Ligoje globėjo. Žmon ų prisirinko I 
žmogus tikrai supranta svei pilna bažnyčia. Visi maldai 
katos brangumą. kreipėsi prie t v. Kazimiero,

----------- kad prigelbėtų ištraukti te
praeitą sekmadienį mūsų vynę Lietuvą iš kacapų ver- 

klebonas sykiu su kun. Ka- gijos.
ružiškiu važinėjo į East Va- -----------
ndergrift 40 valandų užbai- Vyčių kuopa laikė mėne- 
goj. Sv. Kazimiero parapi- sinį susirinkimą, kuriame, 
ja East Vandergrift labai apkalbėta daug bėgamų rei- 
gerai tvarkosi. Visi, kaip kalų būsimo seimo. Kadan- 
bitės, darbuojasi bažnyčios gi susirinkimas įvyko šv. 
naudai, nepamiršta nei sa- Kazimiero dienoje, kuopos 
vo tautos reikalų. pirmininkas Kazimieras Ruz

----------- I gis pavaišino narius pyragu
. Northsaidiečiai, nors yra ir arbatėle. Susirinkimas ir 
duosnūs, tačiau ne visuomet vaišės baigėsi linkėjimais 
teisingai nuvokia parapijos Kazimierui Ruzgiui ilgiau- 
reikalus ir tikros vienybės šių metų.
— sutarimo toli gražu nė- -----------
ra. Vieni nori seserų Pran- Kovo 6 d. šv. Vincento 
ciškiečių, kad jos čia apsi- moterų klūbas laikė mėne- 
gyventų ir pagelbėtų kata- sinį susirinkimą, kuriame 
likiškame parapijos veikime, rengėjos kortavimo pramo
ksti griežtai nenori. Vieni gos išdavė apyskaitą. Ren- 
nori kad parapija įsigytų gėjos: Brown ir Weyman 
nuosavą svetainę, kiti neno- labai daug pasidarbavo, tat 
ri ir mano, kad galima ir ir apyskaitą rankų plojimu 
toliau skursti, kaip skurdo- priimta, nes virš poros šim- 
me per 35 metus, šiandieną tukų dolerių liko parapijos 
pasaulis skubinasi šuoliais labui. Klūbiečių parengimai 
žengia pirmyn, mes turime visuomet būna sėkmingi.
kartu daryti pažangą, ki-1-----------
taip būsime aplenkti arba Praeitą savaitę išplatin- 
sutrypti. tos po visą parapiją laimės

----------- knygutės. Visiems pasidar-
Moterų klūbas per penkis bavus, be abejo, bus gražaus 

metus pasekmingai darbuo- pelno parapijos labui?
jasi Dangun Žengimo baž- -----------
nyčios naudai. Vieni tą klū- Kovo 9 d. Šv. Vardo drau- 
bą remia, kiti iš jo šaiposi, gijos nariai ėjo bendrai prie 
nors aiškiai mato klūbo nau šv. Komunijos, šv. Sakra- 
dingus darbus. Moterys mentas buvo išstatytas vie- 
skieidžia “laimės” knygutes, šai adoracijai, kuri baigėsi 
vieni įsigyja, kiti nuo tolo palaiminimu.
jų kratosi. Kodėl jų kratosi, 
nes klaidingai supranta pa
rapijos reikalus. Manding 
kiekvienas parapijonas turė
tų įsigyti po knygutę, nes
kitaip nėra ko nei svajoti Tikėkime visi į tiesos ir 
apie žemės pirkimą svetai- laisvės laimėjimą, į Lietu 
nei. Parapijos iždas turi vos prisikėlimą. Nors trečio- 
augti. “Duosiu, kaip pirks”, jo internacijonalo piautuvas 
kitas pasako. Gerai, bet su ir nori nugramdyti skais- 
tuščia kasa negalima nei čias

North Side

Sunkokai serga Žalimienė 
Barbora. Linkime jai greit 
pasveikti. Vietinis

‘•THINGS THAT NEVEB HAPPEN”

CA/lTMfil Ct v

Iš Ramaus Miestuko
Hastings, Pa. — Miestu

kas mažas — apie 5,000 gy
ventojų. Darbų nedaug, min
kštų anglių kasyklose, kito
kių darbų nėra.

Jaunimas paaugęs išvaži- 
nėja, ypatingai merginos, 
nes čionai nėr joms darbų.

Lietuvių nedaug. Senųjų 
; kokia 15 šeimynų, o jaunie-

TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

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.

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas

Kovo 24 balandžio 6
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun.
dr. K. Rėklaitis ir kun. An-I
tanas Ignotas.

Kovo 19 d. iki 22 d. — Šv. 
Panelės Gimio par., Chica
go, III. — Kun. J. Kuprevičius.

Balandžio 7 — 15 dd., Šv. 
Jurgio parapijoje, Detroit, 
Mich. — kun. K. Rėklaitis.

mis ar vyrais apsiveda. Tai 
jaunimas laipsniškai ištau- 
tėja.

Hastings ramus miestu- 
(••otRugua Aeme leiem.uto) kas — guli ta'p kalnų, 40 

Australų kariuomenė apleidžia transportus Singapore mylių nuo Dubois ir 90 m. 
uoste, Kinijoj, ir vyksta į skirtas1 jai stovyklas. nuo Pittsburgh ir 24 m. nuo
------------------------------------------------------------------------------ Altoona, tai yra didesni

miestai.
Lietuviškų laikraščių ma-LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

Moterų Draugija 
Švenčia 35 m. 
Jubiliejų

Urbonavičius, kun. Jonas Rai. u d. įki 13 d. — šv. u su įvairių tautu mergino- , , . .- ■ - - - . I Jančius ir kun. dr. Juozas Vincento Pauliečio parapijo-
Vaškas. jC) Spring Valley, III. — kun.

Kovo 16 — 18 dd. Pitts-
ton, Pa. — kun. J. Vaškas.

T. jj T n Kovo 23-25 dd., Norvvood,Kovo 16 — 19 dd. Lowell, i
Mass. — kun. Petras Mali- Mass. kun. Dr. Juozas 
nauskas. Pauliukonis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
žai kas skaito, tik 2 skaity-
tciai randasi “Amerikos Lie 1446 So. 49th Court, Cicero

įdomu, kad po 35 ga! 2 skait“ “&«*- | ... ..
draugijos gyvavimo, iš pir- le” *r SLRKA kuopele yra i Valandos: 39-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
mutinių 50 narių, 21 yra dar iš 14 narių, kuriems “Gar- Į3147 S. Halsted St., Chicago 
veiklios draugijoj, būtent: :sas pareina. Pas mane pa-' * >•

DANTISTAS

J. Kuprevičius.

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 Streetir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

ku-reina “Moterų Dirva’ 
Taraškevičienė. I. „ . .. ■ . , .. : ną as mėgstu skaityti. K. J

Cleveland, O. — Septynios pirmutine draugijos pirm., __________________
Karolina

dešimtys metų jau prabėgo Elzbieta Rutkauskienė, Ona 
nuo atvykimo ir apsigyve- i Žukauskienė, Barbora Iva-; 
nimo pirmo lietuvio Cleve- nauskienė, Ieva Baltrušai- 
land mieste. Tuo lietuviu tienė, Marijona Raulusevi- 
buvo a. a. Pranciškus Frei- čienė, Agota Kuncaitienė, j

monas, organizatorius pir- j Ieva Debesienė, Ona Vili- 
mos lietuviškos Šv. Jurgio maitienė, Agota Bubelienė, j

mą atlikti milžiniški darbai 
savo Bažnyčios ir tautos la
bui.

draugijos.
Atvykus P. Freimonui, 

pamažu pradėjo apsigyven
ti ir daugiau lietuvių. Ir po 
16 metų pradėta organizuo
ti pirma lietuvių draugija, 
kuri suorganizuota liepos 31

Juozapata Vaivadienė, Kot
rina Vitkauskienė, Marijona 
Svinarskienė, Agota Mačiu- 
tienė, Kotrina Jančikienė, 
Ona Parnarauskienė, Ieva 
Sigliauskienė, Barbora Ka- 
valiūnienė, Morta Jankaus
kienė ir Uršulė Kemežienė.

Energija ir darbai iškels 
j mus į pasaulio tautų viršū
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

P. Babickas

DR. F. C. W1NSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANai 2345 
Oii-u VaL: 2—4 ir 7-9 
Trečiadieniais pagal a>utartj 
Kez, Tel.: HEMIock 3I5Ų

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 sutartį.

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — "8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

d., 1887 m.
Dėka šių pirmtakūnių ne- 

Per devynioliką metų »e-1 nuilstančiam darbui ir jų
tuviška veikla plėtėsi, bet 
jokio žygio nepadarė subū
rimui lietuvių moterų į drau 
gijinį gyvenimą. Ir tiktai 
suorganizavus net penkias 
draugijas pradėta svarstyti 
apie moterų draugiją.

Atvykęs į Clevelandą kun.
1 pralotas V. Paukštis ir pa
matęs didelę spragą lietu
viškame moterų veikime, pa
siryžo ją užpilctyti ir kovo 
28 d., 1906 m., sukvietė Cle
velando lietuvių moteris į 
susirinkimą, kuriame suor
ganizuota Aušros Vartų Mo
terų draugija, į kurią susi
rašė 50 narių. Į valdybą į- 
ėjo Karolina Taraškevičie- 

, nė pirmininkė, Magdalena 
Skripkauskienė nut. rašti
ninkė ir Morta Neveraus- 
kienė iždininkė.

i f

PASKOLOS

Remkit? tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

dideliam pasiryžimui per 
draugijos 35 metus gyvavi-

iilliiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
AKIŲ GYDYTOJAS

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
At-tovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1820 
n o nie Office: Ncwark, N. J.

RESTDENCTJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFaycttc 0771

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.ME I RICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
.Mano Garantavimas

Palengvinis akių įtempimų kas es
ti priežastimi galvos skaudS.iimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudumų akių kurštį. Al įtaiso 
trumpari gystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikug. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartj.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainus pigios, kaip 
pirmiau.

4712 So. Ashland Ave.
Telefonas YARDS 1373

— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDVI^ITP mŪ8iJ įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
■ #\vzl I l\l I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Izian Corporation. Mokame 
3'4'/,. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSV PASITIKfiJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžianl Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Ix>an Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALuraet 4118

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

4

Telefoliias: IIEMImm k 581!»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
I’opiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:
VIRginia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kusdieu nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Tručiad. ir Sekmad. tik susitariąs.

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

(2-tros lubos)
TcL MIDway 2880 Chicago, I1L

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa. leisdami 
iAekzamln joti Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių tlcmpim*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Aventle 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0623 — Ohleaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien ?:00 a. m. iki 8.30 p. mr. 

Treč. ir SvSt: 9:00 a- m. iki 
7:10 p. m.

DR. A. JENKINS
(Letuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo I—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROapeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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

Tel. YARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomis lino 10 iki J'2 vai, dienų
Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. KARL NURKAT
(Nnrkaitis)

Res 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 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vul. vak.
Atsakančiai ir prieinama kai-1 Nedėliomis pagal s,įtartį.

' Office tel. YARds 4787

Tel. CANai 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6-8:30 P. M. 
^^^NcdėHouiis£iufaHmtartį^

na pritaiko akinius. 
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Namų tel. PROspeet 1930
Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

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

Tel. CANai 0257
Ree. tel.: PROspeet, 6659

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

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

6 iki S vaL vakare
V
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MASKOLIAI IR ŽYDAI - LIETUVOS KOMUNISTU VIRŠŪNĖS, VADAI
Garbės prezidiume: Meskup'ai, Morozov'ai, 
Gladkov'ai, Guščinai. - Visi ploja Stalinui už 
laisvę Lietuvai. - Dirbtuvėse girtuokliaujama. 
- Nacionalizuoti namai be priežiūros. - Visur 
trūksta švaros.
Jau buvo rašyta, kad 

Kaune buvo susirinkusi,
Kauno miesto bolševikų par 
tijos konferencija. Tam įvy
kiui oficiozas pašventė ve-; 
damąjį straipsnį, kuriame 
sakoma, kad “Kauno miesto
bolševikai susirenka į savo žmonės 
konferenciją monolitiniu bū
riu, be galo atsidavusiu vi-1 
so pasaulio darbo žmonių 
vadui ir mokytojui draugui 
Stalinui.”

čenko, Kudakov, Gladkov, 
šimanas, Ivanov, Sovos- 
tianov, Nikolajev, Ozerov, 
Stendelis, Kikalin, Mina- 
jev, Guščin, Kvaracej ir 
Michalevskij. Iš viso j 
prezidiumą išrinkta 35

Be minėtų “Lietuvos liau
dies” atstovų matome dar 
tokius “geriausius Lietuvos 
sūnus,”

kaip Sniečkus, Paleckis, 
Gedvilą, Preikšas ir kt.Toliau pažymėsime šiuos 

bolševikiškos auksaburnys- 
tės perlus, kurie puikiai pa
rodo, kokiomis frazėmis mai teko tik vienas lietuvis ir
tinami nelaimingosios Lietu-! tas atsiųstas iš Maskolijos, 
vos gyventojai: “Daug ken- būtent, 
tėjusi Lietuvos liaudis ga-

Į mandatų komisiją pa-

ko ranka,” kaip sake oficio
zas. Tctrauskas apie tai pa
sako: ‘Kauno miesto komi
tetas mažai užsiėmė darbo 
drausmės įmonėse sustipri
nimo klausimu, lygiai kaip 
ir gamybos kokybės pageri
nimo klausimu.

bėjo “Tiesos” redaktorė Po visų tų “klestėjimo' 
“draugė” Šmitaitė ir proku-, pavyzdžių vis dėl to buvo 
roras maskolis Kaša, kuris priimta rezoliucija, kad Kau 

no miesto komiteto “poli!i

Atskiruose fabrikuose,

reikalavo “bolševikiškai 
kovoti dėl revoliucinio tei

singumo įgyvendinimo.”
Bekalbant kažkokiai Do

meikienei, kuri išsitarė, kad 
“daugelis komunistų labai

kaip “Elnis Petrašiūnuo-liberališkai (t) žiūri į mu
se darbo metu girtuok-,Sų priešus,” buvo atsimin
iau ja. “Gumoje, Diano-i kad jar nepagiųSta le- 

je, “Litekse ir kitur jegrama Molotovui. Todėl 
žmonės sistematingai ne- “grįaQSmjngoms ovacijoms 
ateina i darbą, vėluojasi. įarybų vyriausybės vadovo
Paminėjęs tokius “klėstė-' garbei ilgai nebuvo galo.”

Dar kalbėjo “draugas” įe
ik, Movšės sūnus, Meskup.

vo pačią demokratiškiausią 
pasaulyje konstituciją —
Stalino Konstituciją. Visa 
tai yra didžiausias Lietu
vos liaudies kovų laimėji
mas. Tie įvykiai aukso rai
dėmis bus įrašyti į mūsų 
šalies metraščius, į viso pa
saulio darbo žmonių istori-,
ją Bolševikai yra didžiausi j tuvių kalba, tai į sekreta- 
reformatoriai. Kur prisilie-! riatą pateko keturi lietuviai 
čia bolševiko ranka, ten| ir trys šie “Lietuvos liau- 
klesti daugiapusis puikus' dies” atstovai: 
gyvenimas, fabrikai ir ga-

Vaizdas iš nepriklausomos Lietuvos šienvežio. Suniek- 
• Niunka. Likusieji šeši yra šeję lietuviai komunistai, kaip pranešama, dabar varto 

šie “Lietuvos liaudies” j visus pakelėse stovinčius apsamanojusius kryžius ir vie- 
atstovai: Perov, Aizin, nus ant vietos sudegina, o kitus sugabena ant šventorių
Ostrovskij, Grinevskaja,’ iir surneta- sulaužo parodymui pasityčiojimo iš katalikų 

’ 2 J įsitikinimų. Lietuvos kryžiuose atsispindi ne tik lietuvių
uso\ ir omo ai e. . reiigįngUmaSi bet ir tautinis menas. Dabar bedieviams 

Kadangi visi šie “Lietu- 1 pavergus Lietuvą, visas lietuvio praščiokėlio menas ko- 
vos liaudies- atstovai lietu- j muniBtinių vandalų naikinamas
viškai nemoka, o protokolų 
bent dalis buvo vedama lie 100 partinių komunistų.... i yra žemas ne tik politiniu, I 

bet ir doroviniu bei kito-

ša!peter, Volianskyte ir
Lugovoj.
Konferencija pradėta te

legramos skaitymu “pažan
giosios žmonijos genijui” — 
Stalinui. Jo vardą paminė-

myklos ima dirbti nematy
tais ligtol tempais, suklesti 
žemės ūkis, kultūra, mok
slas ir menas. Liaudis ima 
gyventi laimingą ir pilną 
gyvenimą. Tai ryškiai maty
ti mūsų respublikoje. Mums Jus’ v’s’ konferencijos da- 
reikia trumpiausiu laiku su-! b?v’ai atsistojo ir kelias mi-

nutes plojo mylimo bolševi
kų partijos ir tarybų liau
dies vado garbei.” Atlikus 
šį talmudišką rankų nusi-
plovimo ritualą, prasidėjusi

li panešti kelionės laivu ar darbo dalig 
lėktuvu. Dabar Lietuvos ;

likviduoti savo atsilikimą ir 
atsistoti į priešakinių res
publikų eilę.”

Būna žmonių, kurie nega-

žmonės, skaitydami “Tary
bų Lietuvą,” pajunta tą pa
čią reakciją, kaip ir keliau
dami laivu ar skrisdami lėk
tuvu. ...”

Dabar pasižiūrėkime, kaip 
ta pati “Tarybų Lietuva” 
aprašinėja minėtą konferen
ciją. “Lietuvos liaudis” jo
je buvo atstovaujama šių 
žmonių, kurie pateko į pre
zidiumą:

nė linija pripažįstama Pa
singa ir jo atliktas darbas 
— patenkinamu.” Vėliau iš
rinktas miesto komitetas iš 
35 narių, kurių daugumą su 
daro tokie “Lietuvos liau
dies” atstovai, kurių pavar
dės baigiasi maskoliškais 
“ov” ir naujosios “aristo
kratijos” garsais “avičius” 
ir “manas.”

šis “Lietuvos liaudies” at
stovas irgi parodė nepapra
stą “klestėjimą:”

Mirė Kardinolas
Schulte

BERLYNAS. — Mirė kar
dinolas Schulte, Koelnės ar-

-Stambiausiose įmonfse , kivyskupas> 69 m amž Prie 
partija neįsitvirtinusi. , žaatis _ širdies ,iga

Yra eilė įmonių, kurio-________________________
se turime vieną ar du na
rius, arba jų visai nėra.

jimo” pavyzdžius, Petraus
kas ima į nagą Auto trestą, 
kuris veikiąs “visiškai ne
patenkinamai.” Dėl trans
porto sukrikimo dvėstančios 
kiaulės, kurios siunčiamos 
iš provincijos į Kauną. Juo' 
toliau, tuo daugiau tokių 
“klestėjimo” pavyzdžių Pet
rauskas pamini. Pasak jo,
"iki šiol visai mažas skai- Paimsjme pramonę. Cia
čius gyventojų buvo iškel-. daug kas šlubuoja Lcnkty.
tas iš rūsių į patogesnius I darbo kėlimas daž.

o butų klausimas . , ...nai buvo pasiekiamas gami-
visiškai neišspręs- • , , , - , .. Dr ¥ , nių kokybes sąskaiton. Pre-

butus,
Kaune
tas.”

Kitą dieną komunistinio 
jaunimo organizacijos cen
tro komiteto sekretorė 
“draugė” Bordonaitė

nusiskundė mokytojais, 
kuriuos reikia “auklėti.”

kyboje ir gi ne viskas tvar- Į 
koje. Paimsime 
liūs.

geležinke-

PLATINK J T & “DRAUGĄ’

Toliau sužinome, kaip 
“suklestėjo puikus gyveni
mas” pačioje bolševikų par
tijoje, ir tsi pačiame cen
tre, Kaūhe.' Iš “draugo”
Petrausko, Kauno komiteto 
sekretoriaus, pranešimo pa
tiriame, kad bolševikų par- „
tijai dar vos pradėjus steig- turi ne tik Partor- Ka“no . . .

I ganizacijų, bet ir pavienių vykdomajam komitetui tei-tis, o jau reikėjo imtis griež

“Tarybų Lietuva” prane-1 
ša, kad bolševikų partija • 
jau ir anksčiau “koncentra-!

kiais atžvilgiais, tai turėsi
me vaizdą, kaip atrodo šie 
administracijc;. veikimo 
“kontrolieriai.” Toliau Pet-

“Draugas” Šimanas, Kau
no miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas (anksčiau

rauskas sako: “Dauguma tas Pareigas burmis'
fabrikų ir dirbtuvių, tame tra3’- atvirai. Prisipažino

w . Išriti oov, Iri i nor'fiinrskaičiuje ir stambesnių, ne- bolševikų partijos 
miesto komitetas

Buvo laikas, kada Kau
ne geležinkelio stotyje, bu 

vo tiek daug neiškrautų 
vagonų, kad greit nebūtų 1 
buvę vietos pravažiuoti 
keleiviniams traukiniams. 1 
Daug kur nacionalizuoti 
namai palikti be priežiū
ros, nesirūpinama švaru
mu, nemokama butų nuo
mos.”

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jfis motutės pinovijos.
J r ntprgvtės kaip hliios.
Jei svetelį miela norit pavaiSyti, 
šaukit I >obrovolskj dešras prista

tyt.

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai.

Bet aukščiausios rūšies mėsos 
gaminiai.

Jei dar neragavo!.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebent Įdėkit.

* * ¥
Juozas Dobrovolskis kiekviena 

valanda kinis pristatys gerinu
sias. .šviežiausias rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vrskin'si-. krikštyno
se. Iiiuikii’tnose Dobrovolskio deš
romis. t ' /tenka pašaukti telefonu 
CANai 1712 Ir dešros Ims jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės j: 1

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market 
2325 S. Oakley Avė.

(Priešais “Draugo" redakcijos)

čistkos.” Net 721 komunistų.” šį viešą prisi-ciausios
kuopelės buvusios tuojau 
paleistos, o iš 102 “pirmi
nių partijos organizacijų 
sekretorių” 48 įiegavę par
tinių dokumentų. Tokio fak
to akivaizdoje reikią

pabaigti su organizaciniu 
palaidumu ir nediscipli
nuotumu.”
Lietuvos bolševikų parti-

vo žymų Kauno darbininkų i ja gavusi teisę “kontroliuo- 
ir tarnautojų aktyvą.” čia • ti administracijos veikimą.” 
greičiausia, bus pasprukusi Į Bet kaip atrodo, tie, kurių 
korektūros klaida: norėta rankose yra visas Lietuvos 
parašyti “žydų Kauno dar- | gyvenimas? ‘Draugas” Pet

rauskas pato duoda atsaky
mą:

komunistų politinis lygis
5 ra žemas.”

bininkų ir tarnautojų akty
vą”, o išėjo “žymų.” Bet ir 
tai netiesa, nes Kaune vis 
dėl to buvo daugiau kaip

pažinimą įsitėmysime ir su
gretiname su minėtu “Ta
rybų Lietuvos” straipsniu, 
kur sakoma, kad bolševiz
mo įvedimas Lietuvoje esąs 
“Lietuvos liaudies kovų lai
mėjimas.” Bet nežiūrint vi
so to bolševikų mikroskopi
nio skaičiaus, anot Petraus
ko, “Kaune sausio 12 d. atė
jo balsuoti 98.5% visų turė
jusių teisę balsuoti”., nors 
Petrauskas tiktai dar siūlo 
Lietuvos žmones “perauklė
ti komunistinėje dvasioje” 
Kam tai bebūtų reikalinga, 
jeigu beveik 100% “balsa
vo” už Stalino bernų sąra
šą?

Iš tolesnio aprašymo ma
tome, kaip viskas “suklesti

kia plačiausią paramą ir 
jam vadovauja.” Po to kal- KLAUSYKITE! PATIKS!

Pozdniakov, įeik Meskup, i 100 žydų, o Kaune niekuo- I jeigu dar nuo savęs pri-
Morozov, Šupikov, Paras- met nebuvo daugiau kaip ! dė&ime, kad komunistų lygis ten, kur prisiliečia bolševi-

Kišeninis
Lietuviškai- Auiksto- 

ir
Angliškai -Lietuviška.**
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Jame yrs 18,000 reikalin 
žiaurių žodžių Dabar ge 
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Skelbimų kainos prhlunčlamoi pareikulavua.
— o —

Send.-derbiams Ir korespondentams raštu nedarnia. 
t«l neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam tiks 
<ul pašto ženklų. Kedakcila pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou- 
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piaio ra
lytl trumpai lr aiškiai (jei galima rašomųjų mašiBils) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koreapoBdoaoiJos 
lalkraštin nededamos

4
Entered as Second-Class Matter Marei) 31, 1016 at

Cbieago, Illinois, Under the Act of March 8, 1879.

Stalino "Malonė"...
Kai pusė milijono Vokietijos kariuome

nės, nuo galvos iki kojų apsiginklavusios, 
su tankais, lėktuvais ir kitais visais mo
derniškais baisiais karo pabūklais, laukia 
vadovybės įsakymo

pulti Turkiją ir Graikiją, Stalinas per i 
užsienių reikalų komisarą Molotovą pra
neša turkams darąs “didelę malonę”... į 
jis Turkijos nepulsiąs.
Turkai, taip kaip graikai ir bulgarai, 

nekartą yra girdėję Maskvos ponų komi
sarų pažadų jiems padėti, jei kas užpultų 
jų tėvynę. Bet turkai jau galėjo suprasti, 
'kad Maskvos pažadai nėra verti nė surū
dijusio skatiko. Maskvos politika yra veid
mainiška, judošiška, kuri ne vieną tautą 
jau pardavė Hitleriui.

Stalino pažadėjimas nepulti Turkiją, tai 
nėra jokia turkams malonė, bet dar vie
na Maskvos išdavystė.

Pijaus XII Sukaktis
Visas katalikiškas pasaulis vakar minė

jo dviejų metų Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII karūnavimo sukaktį. Ypač iš
kilmingai toji sukaktis buvo paminėta Ka
talikų Universitete Vašingtone. Įspūdin
gose pamaldose dalyvavo ir šio krašto

diplomatak

Tautų Žudymas
Didieji Europos diktatoriai yra užsimo

ję išžudyti visas mažąsias tautas. Jas žu
do Sovietų Rusijos bolševikai, neatsilieka 
ir Vokietijos naciai. Jie nepasitenkina val
stybių nepriklausomybės pasmaugimu, bet 
tuojau imasi gyventojus persekioti ir žu
dyti.

Jau ne vieną kartą mūsų dienraštyje j 
buvo pranešta, kad bolševikai, pagrobę ! 
Lenkijos dalį, i

šimtais tūkstančių lenkų ir kitų tauty
bių žmonių išveža į Rusijos gilumą ir 
ten juos palieka likimui... badauti, iš
mirti.
Negeriau elgiasi ir su okupuotosios Lie

tuvos žmonėmis. Pranešama, kad jau de
šimtimis tūkstančių lietuvių išvežta į Si
birą ir kitus Rusijos kraštus. Vežami in
teligentai, vežamas jaunimas, vežami net 
vaikai, būk tai amatų mokytis.

Tai yra biaurus, nežmoniškas užsimo
jimas išžudyti lietuvių tautą ir Lietu
vą apgyvendinti rusais, kad ji daugiau 
jau nebegalėtų atsikelti...
Visai panašiai elgiasi su pavergtomis 

tautomis ir “kultūringieji” vokiečiai.
Vienas Chicagos dienraščio koresponden 

tas neseniai lankiusis nacių pagrobtoj Len
kijoj ir savo akimis matęs, kaip biaurio- 
rais ir žiauriomis priemonėmis yra vokie
tinama buvusioji Lenkija. Ir čia nepasi
tenkinama vien tik vokiška propaganda, 
bet imamasi neįtikėtinų priemonių:

nūn senų laikų gyvenę savo nuosavoj 
žemėj ūkininkai, lyg kokie gyvuliai, yra 
varomi lauk ir jų vietose apgyvendina
mi vokiečiai.
Išvaromieji ūkininkai iš savo namų yra 

verčiami palikti atėjūnams visą invento
rių, visą turtą.

Lenkas savo krašte yra didžiausias ver
gas. Jis nebeturi jokių teisių. Jam viskas 
draudžiama. Savo rūbuose turi turėti įsi
siuvęs ženklą, kad jis lenkas, kad okupan
tai su panieka į jį galėtų žiūrėti, kad jis, 
kaipo vergas, niekur su jais nesimaišytų.

Tikrai yra šiurpu skaityti tokias žinias. 
Jos tiesiog neįtikėtinos.

Lenkijos ponai, tiesa, kai jie valdė kraš
tą, kai jie buvo prisigrobę svetimų teri
torijų, prastai elgėsi, lenkino ir net žudė. 
Daug persekiojimų ir skausmų iškentėjo 
ir Vilniaus krašto lietuviai, patekę į Len
kijos ponų rankas. Dabar patys lenkai 
mato, ką reiškia būti pavergtiems, perse
kiojamiems, naikinamiems. Bet dėl to

nebuvo kalta Lenkijos liaudis. Ji šian
dien kenčia už savo ponų klaidai ir kal

‘Kadangi gyventojų prieauglis pasku
tiniame dešimtmetyje krito daugiau kaip 
pusiau, galime tikėti, jei toks mažėji 
mas tęsis, kad 1950 m. aiškiai parodys 
ne tik nupuolimą augimo skaičiuje, bet 
ir gyventojų skaičiuje. Po to mažėjimas 
bus dar daug greitesnis, nes bus daug 
mažesnis skaičius ir moterų, galinčių 
gimdyti.

Žmonijos ateitis darosi baisesnė, kai 
pradedame sulyginti šalis, tautas, val
stybes, ypač miestą su kaimu”. 
Amerikoje reiškiantis ir kitas pražūtin

gas dalykas, čia pralenkiama visus kitus 
kraštus divorsais: vienas divorsas tenka

Nedarbas Mažėja, Bet...
“Bedarbių šioje šalyje visuomet bū

davo. Bedarbių netrūko nei 1929 m., tai 
yra didžiausios “prosperity” metais. Ap
skaičiuojama, kad normaliais metais be
darbių Amerikoj būdavo 2,000,000.

1933 metais nedarbas Amerikoj buvo 
pasiekęs aukščiausio laipsnio. Tada iš

bedarbių armija buvo nukritus iki pen 
kių milijonų. Bet paskui vėl pakilo ir 
pasiekė iki 9 milijonų. Tada prasidėjo 
ginklavimosi darbai ir bedarbių armija 
vėl ėmė tirpti, šių metų pradžioj bedar
bių dar buvo septyni milijonai. Apro- 
kuojama, kad iki šių metų vidurvasario

Rusi BcMii Smurtas !r Lietuva
Kai artėjančio karo kvapas 
visur jau suuodžiamas, kai

jausti.
Čia paduodami tik keli pavyzdžiai, kaip 

šiandien yra naikinamos mažosios t?utcs.
Jų daug daugiau būtų galima išskaičiuoti.' Dviveidiška politiku 

Bet mes vis dėlto esame giliai įsitiki
nę, kad, ar anksčiau ar vėliau, atšips dik-i Pabaltijo kraštai, apsi
tatorių kardas, o gal ir visai suluš. Tei- sprendę nepriklausomi ir spėjamas ne to i e-
sybė ir žmoniškumas ims viršų. Kad ir ginklu išsikovoję laisvę, 8^8’ .as. va’ ^arn 18Ven6ti
suvargintos, nukankintos ir nuskriaustos sparčiai kėlėsi iš Didžiojo ar atsisPirti Pr*ea ką ar su j 
tautos, kurias šiandien norima sunaikinti, Karo griuvėsių. Jų sekmin- ^uo ta^koJe’ tampa aidžios 
pareikalaus savo teisių ir tos teisės joms ga kultūros pažanga stebė- mados dalykas. Peršasi jai, 
turės būti grąžintos. j03i ir pašaliečiaL Iš rytų> kalbina ją anglai su pran

cūzais, neatsilieka nuo jų nė
Po Svietą

vokiečiai. Tariasi, derasi Pasidairiusiš Sovietų Rusijos, šono 
tiems kraštams vaidinosi ta- j 
čiau pavojus. Norint jo iš-|vieni viešai' antri siaPčix 
vengti, teko rūpestingai ir Katrie gi laimės Stalino ma- 
stipriai dirbti. Maskvos nu- lonę? Latvija ir Estija, ku-' 
sistatymas šių save kaimy- rių sienos tiesiog siekiasi su 
nų atžvilgiu visą laiką bu- Sovietų Rusijos sienomis, 
vo dviveidiškas. Vięšai ji darosi tų derybų objektu.

vyriausybės atstovai ir įvairių kitų kraštų skelbėsi jų užtarytoja, gy- Maskva nori išsiderėti joms
nėja, o slapčia, per savo at- savo globą. Tai juk "podstu-

Pastarais metais Katalikų Bažnyčioslstov5'bi’» ir ‘‘omunizmo or- pai” (prieigos), per Kuriuos 
Galvai tenka pakelti daug didelių rūpės-' Sanacijos. tinklą, rausėsi ims ir užpuls kažkoks ne- 
čių ir skausmų. Daugelio pasaulio kraštų P° J4 santvarkos pamatais, prietelis vargšę bolševizmo 
bažnyčia yra persekiojama, kunigai kan- Estijoje, Latvijoje ir Lietu- imperiją! Lietuva tuo tarpu 
kinami, katalikų veikimas suvaržytas. Jo voje kominternas ne sykį nutylima. Koktu Maskvai a- 
Šventenybė meldžiasi ir dirba, kad grei- mėgino sukelti revoliuciją, i pie ją balsiai kalbėti; Lie-
čiau sugrįžtų pasaulin taika, kad valsty
bės vėl pradėtų gyventi normalų gyveni
mą. Ir visi tikintieji šiais laikais privalo 
jungtis maldomis ir darbais si šventuoju
Tėvu, kad Aukščiausias grąžintų pasauliui... , Maskvos pinigaistaiką ir ramybę. r °

bėt tie jo mėginimai baig- tuvą skiria nuo Sovietų Ru-, 
davos visišku nepasisekimu. | sijos lenkų koridorius. Lit- į 
Priešingai, visos tes* trys vinovą pakeičia Molotovas. f 
valstybės, bekovodamos su Ką tai reiškia ? — klausia, 

gausiai diplomatai. Tai reiškia, jog 
palaikomu komunizmu, tapo Litvinovo orientacija arčiau 
vis atsparesnės. Galiausiai, bendrauti su vakarų valsty- 
įsitikino Maskva, jog neį- bėmis pakeičiama Molotovo

šiuo klausimu kun. V. Andriuška, M.I. stenSs iš Vldaus išsprogdin-! orientacija krypti į Vokią.į 
C., parašė “Laivui” straipsnį, kuriame įro-įU Pabaltijo kraštų ir juos Vokiečiai laimėjo derybas,' 
dinėja Jungtinių Valstybių proporcinį gy- aau pajungti. Savo tikslui o anglai su prancūzais pra 
ventojų skaičiaus mažėjimą. Nuo 1930 iki siekti reikėjo ieškoti kito laimėjo.
1940 m. gyventojų prieauglis siekiąs tik kelio. Tas kelias susirado. Lietuva, neturėdama tie- 
7 nuošimčius, kuomet pirmesniais dešimt- _ . ..................................... ’. o . .
mečiais vaizdas buvęs visai kitoks, būtent: . . , i

Nuo 1790 m. iki 1860 m. prieauglis, venSiamo karo smekla- Di-; Rusija, rodėsi, galėjo kiek,
buvo nuo 36,4 nuoš. iki 32.7 nuoš. kas josios valstybės priima saugesnė, nei Latvija ir Es- 
dešimtmetis. Nuo 1860 m. iki 1870 m. Sovietų Rusiją Tautų Sąjun-įtija, jaustis. Be to, nuo 19201 
buvo 26.6 nuoš. Nuo 1890 m. iki 1900 gon, kad galėtų didžiulės m. sutarties jos santykiai- 
m. nupuolė iki 20.7 nuoš. Likusiuose de- bolševizmo imperijos pagal- su Sovietais visą laiką bu-' 
šimtmečiuose nuošimtis buvo: 21 nuoš.'ba lengviau nubaidyti tą vo geri, nes buvo sustiprin- 
(1900 — 1910 m.); 14,9 nuoš. (1910 m. šmėklą. Štai Prancūzija no- ti nepuolimo sutartim, pre-į 
— 1920 m. — Didžiojo karo laikotar- rėdama atsverti Rapalo su- kybos ir kitais susitarimais. Į 
pis); 16.1 nuošimtis (1920 m. 1930 rišusią Sovietus su Jokių nesusipratimų nebuvo
m,)‘ 'Vokia, su jais irgi susita-Jtarp milžino ir nykštuko!
Atsižvelgdamas į tuos skaitmenis, auto-' . ... .. , , . , .. , ,® , . na visokiose srityse bendrai Maskva nesykj pabrėždavo .nūs daro tokių išvadų: . • , . .dirbti. Didžiųjų valstybių kitiems, jos santykiai su 

diplomatai ima lankytis Lietuva esą pavyzdingo ge- 
Maskvoje, o Maskvos diplo- rūmo. Jei priminsime Gent- 
matai atsiteisia jiems toly- leman Agreement, abiejų ša- 
giu atsilankymu. Visa tatai lių sutartą, tai jų bendra- 
esą daroma taikos laDui. Di-j vimas rodysis ne tik pado- 
dėjant bolševikų svoriui, di- ras, bet ir mandagus. Va 
deja ir jų panaberija. Mask- Klaipėdos ir Vilniaus bylo- 
va vis garsiau ir garsiau se, kurios Lietuvai buvo lyg 
ima šūkauti ginsianti ne tik kokie opūs politikos pikta- 
savo žemių ribas, bet ir pri- šašiai, Maskva dėjosi palai-! 
eigą (“podstup") į tas ri-'kanti lietuvių teisę, nors, Į 
bas, mažuosius savo kaimy- tiesą pasakius, kai tekdavo1 
nūs. Mažieji tačiau nesidžiau jiems kur gintis dėl tų bylų, 

7 vedyboms. Tai tikrai skaudūs reiškiniai. tokiu neprašytu Sovie- ši atsikalbinėdavo padėti.
tų pažadu, nes nujaučia, ką Tokį Maskvos nusistatymą { 
reiškia toks riterišku ap- galima pateisinti dėsniu, jog i 
siaustu pridengtas jų mo- kiekvienam tik savo marš-

“Darbininkas” rašo: jus. Nesidžiaugia, bet ir ne- kiniai arti kūno. Taigi tiek

Besižudantis Kraštas

si jaudina perdaug: Europo-1 lo.
je ramu tebėra.

Dėdės Šamo perspėjimas
Maskva pažada

Nesauga pasireiškė Lie-
Ramu tai ramu, bet vis tuvai pirma iš vakarų šono.

skardžiau ima dundėti gink- Vokia staiga pareikalavo
. , . . 1° skardas. Jo dundesį nu- grąžinti Klaipėdą, vienintė-

v,KO bedarbiavo ap.e 15 milųonų darbi- gir8ta ir , A valstybės, ku Lietuvos uo8lą jr j( buvo

1937 m. laikai buvo pagerėję tiek, kad ligSio1 laik,ė9i visai ”UO' tu0Jau Skinta. Salinant tą
saliai nuo visokios politikos opą, buvo sudaryta ir ne-
Europoje. Štai Prezidentas puolimo sutartis su Vokia.
Rooseveltas siunčia Europos Tokiu būdu suduota Lietu- 
galiūnams, ginklu barški- Į vai smūgis per Klaipėdą 
aantiems, raštą, kuriuo ra-, virto jai apsidraudimu Ne
gina pasižadėti nepulti jo iš- muno srityje. Paliko klau- 
vardintų valstybių skaičių-• simas, ką žada rytai. Ne- 

bedarbiu beliko keturi milijonai. Reiškia je yra Lietuva, Latvija ir trukus ir jis paaiškėjo, štai
vis dar bus du sykiu bedarbių daugisu,■ Eatija. .Maakva, tebevaidi- Lenkija žaibo greitumu su- 
negu normaliais metai, praeityje. nugi demokrlto ,iberalo ro_ triuSklnta ir jau dalinaraa

gu normaliais metais praeity, bet pra-? dlPlon'atO<>je. palankiai tarp didžiųjų kaimynų. Gal 
monės visų bedarbių negali suimti j dar- ,lvertml Roosevelto raštą ir taip buvo sutarta Miskvo- 
bus dėlto, kad išrasta daug mašinų, ku-ruo pasižada gerbti Pa- je prieš pat karą. Vokiečių 
rios atstoja darbininkus”. baltijo nepriklausomybę, spauda pasisako, kad Vil-

“Saulė” apgarsino labai 
linksmą naujieną vyrams. 
Moterys prašomos neskai
tyti.

“Johnstovvn, Pa. — James 
Rickson likos apskųstas aną 
dieną už suplakimą savo 
moteries, o priežastis tosios 
revoliucijos buvo tokia, kaip 
pats aiškino ant palicijos:

“Mano moteris turi šėto
nišką užvydėjimą, nes kada 
nueiname ant judomų pa
veikslų ir tenais parodo pa
togias merginas, tai ji man 
uždraudžia žiūrėti ant jų 
arba mane išbara teatre 
prie visų žmonių. Jeigu ka
da pasitaiko dirstelėt ant 
praeinančios moteries, tai ji 
išbara mane ant ulyčios. Ne
galėdamas ilgiau išlaikyti 
tųjų paniekinimų, uždaviau 
jai kelis ypus per veidą.”

Sūdžia žmogelį paleido, o 
moterėlei iškirto gerą pa 
mokinimą, kaip turi godoti 
savo vyrą! •

Na, o sakote, kad teisme 
su moterimis vyrai visuomet 
pralošia.

ti kaip patrijotai. Lietuviš
ki komunistėliai begiedoda
mi Lietuvos himną, nugie
dojo į Maskvą net ir pačią 
Lietuvą.”

Sovietų Lietuvos valsty
binė knygų leidykla netru
kus išleisianti Lenino bro
šiūrą “Žingsnis pirmyn, du 
žingsniai atgal.” Reikia ma
nyti, kad šis veikalas oku
puotoje Lietuvoje turės mil
žinišką pasisekimą, nes Lie
tuvos žmonėms vis dar ne
siseka prisitaikinti prie sta- 
chanoviško tempo, kada vi
si darbai eitų vienas žing
snis pirmyn ir du atgal!

Okupuotoje Lietuvoje en
ergingai veikia maskoliška 
firma “Sojuzutil,” kuri su
pirkinėja visą garbečį (at
matas). Dabar bolševikų 
partijos organas “Tiesa’ 
paleido net šūkį — “Nieke 
neparduoti spekuliantams.’ 
Tenka pastebėti, kad Lietu
voje anksčiau atmatas su
pirkinėjo įvairūs “hande- 
liai.” Dabar, kaip matome, 
ir jie pakliuvo į spekulian
tų kategoriją.

“Lietuvių Žiniose,” išei Į 
nančiose Cleveland, Ohio, j 
žirnis savo “krisluose” vie
noj vietoj taip rašo:

“Kuomet višta pradeda! 
kaip gaidys giedoti, sako ne J 
laimė artinas, bet n? kitaip! 
yra kuomet komunistai pra į 
deda tautos himnus giedo-

Prašau Nesijuokti
Žemaitis: Sakyk Rokai, 

dėl ko tu visuomet eini gal
vą nulenkęs. Žiūrėk į ma
ne: aš visuomet laikau iš 
kėlęs.

Kukutis: Matai, Žemaiti, 
pilnos javų galvos (varpos) 
visuomet linksta.

niaus kraštas būtų grąžin
tas Lietuvai. Ar patiems lie
tuviams jis ginklu atsiimti, 
ar, vadovaujantis 1920 m. 
Maskvos sutartimi, taikos 
keliu prisijungti? Maskva 
nesileidžia kalbon šiuo klau
simu ir pati ginklu užima 
visą Vilniaus kraštą. Turė
damas dalyką savo ranko
se, Molotovas pareiškia Lie 
tuvos atstovui, jog 1920 m. 
sutartis pasenusi. Lietuviai, 
naudodamies anuomet sun
kia Sovietų būkle, pasisavi
nę tąja sutartimi gudų ap
gyventus plotus. Ir pats Vil
niaus miestas nesąs lietu
viškas. Ar būsią galima Lie
tuvai priskirti kiek Vilniaus 
krašto, tai paaišlįėsią, kai 
Lietuvos delegacija atvyk
sianti Maskvon. Per visą 
laiką Sovietai nekėlė abejo
jimų dėl 1920 m. sutarties 
rimtumo, o jau c’* bar iš kar 
to ima jos purtintis. Nuva
žiavus Lietuvos delegacijai 
Maskvon, paaiškėjo visa: 
Sovietai siūlo Lietuvai grą
žinti Vilniaus miestą ir tik 
mažą dalį Vilniaus krašto 
su sąlyga priimti raudono
sios armijos garnizonus, at
sižadėti savai|nos užsienių 
politikos, derinti Lietuvos 
ginklo pajėgą į Sovietų ar
miją! Tai ne derybos, o jau 
diktatas. Sutikti ar nesutik

ti su juo? Latviai ir estai 
sutiko su dar sunkesnėmis 
sąlygomis. Nesutiksi, tai 
ginklu turėsi ginti savo lais
vę. Ir Lietuva ryžtasi tapti 
Maskvos vasalu. Ar gerai 
buvo padaryta, — pasakys 
ateitis. Dabar šiuo klausi
mu nėra vienodos nuomonės. 
Kalbant apie sienas, nieko 
nepadėjo delegacijos argu
mentavimas lietuvių teisei 
etnografiniais žemėlapiais 
ir kitais šaltiniais, rusų da
rytais. Tai, girdi, istorija, 
o gyvas reikalas Visai kas 
kita. Byt po siemu (taip tu
ri būti) ir gana! Padiktuo
tos sutarties tokia prasmė: 
Lietuva lieka nepriklauso
ma, suvereninė, valstybė; 
Sovietai pasižada nesikišti 
į jos vidaus gyvenimą, nei 
į jos visuomeninę tvarką, 
nei į administracijos daly
kus; užsienių politika, abie
jų kariuomenių bendravimas 
yra derinami. Kuriais dės
niais tas bendravimas ir 
bendras darbas yra pasie
kiamas, kaip lyginti kilsimi 
nesusipratimai, — Maskva 
vengė aiškiau pasisakyti. 
Sutartyje tyčia palikta vi
sokių spragų, kad pro jas 
lengviau būtų galima pasi
reikšti užpakalinėms, klas
tingoms, agresijos mintims.

(Bus daugiau)
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Al. Raehninnova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Aut. Pauliukonls

(Tęsinys.)
Išvijo! Išvijo dėl šitos Ninelės! Kas jai yra, tai Ni-1 

n^lei, kad ji taip vyrams patinka ir moka apsukti jiems 
galvas? Taip, tai ta linguojanti eisena viską daro. Bet 
ir mano figūra juk ne tokia bloga, taip, taip, visai ne
bloga, galvojo Ona Ivanovna, tamsu, todėl niekas į vei
dą nežiūrės! lr ji pasistengė taip eiti, kad ir jos žing
sniai įgautų tą lengvą grakštumą, kuris taip patinka 
vyrams.

Sustojo prieš vieną iš daugelio klubų. Pro duris 
skverbėsi būrys žmonių. “Lytiniai klausimai” perskaitė 
vienoj iš didžiųjų skelbimų lentų. Kažkas lyg dūrė j šir
dį. Ona Ivanovna apsisuko ir pamažu nusvyravo tamsia 
šonine gatve tolyn, žvaigždės, suspindusios šaltame auk
se, pradėjo blykšti, o tarp namų eilių ėmė klostytis leng-1 
vos ūkanos. Oras pasidarė drėgnas ir šiaurus, o Ona Iva-; 
novna vėl pajuto tą patį šaltį, kuris nučiuožė jai pe-, 
ciais, kai ji išėjo iš namų....

Gatvė buvo tuščia, nė vieno žmogaus. Staiga ji pa
juto, kaip kažkas tvirtai paėmė ją už rankos, ir gilus 
vyriškas balsas tarė:

— Kur. mano mieloji? Aš esu čia atsiųstas iš pro
vincijos. Visai nemaniau, kad čia galėčiau rasti vaikščio-Į 
jančių vienų tokių puikių moterų!

Ona Ivanovna pajuto, kaip kažkas ją prie savęs 
prisitraukė ir pradėjo spausti. Ji stengėsi bent taip nu
kreipti veidą, kad nepažįstamasis nepastebėtų daugybės 
strazdanų, kurios gadino jos odą....

Namo sugrįžo labai vėlai. Vaikai jau miegojo Užtat 
kitai dienai buvo pinigų, ir vaikams nereikės kęsti bado. į 
Ona Ivanovna, nors buvo mirtinai pavargusi, vis dėl to 
negalėjo užmigti. Ilgai, ilgai žiūrėjo tuščiomis akimis į 
nakties tamsą. . . .

Tania pastarosiomis dienomis pradėjo nerimti, ne-, 
būdama tikra, ar Niurką laimingai parvyko į kaimą; 
bijodama, kad jai neatsitiktų kas bloga, galų gale neiš
kentė ir nutarė parašyti laišką.

Po poros dienų gavo iš Niurkos sesers atsakymą, 
kuriame ta rašė, kad jos motina esanti visai sveika, kad 
niekas Niurkos nevadinęs grįžti atgal į kaimą ir kad 
apie ją jos visai neturinčios jokių žinių.

Ta žinia Tanią smarkiai sukrėtė. Ji taip buvo prie 
Niurkos pripratusi; taip mylėjo ją už jos nuolankumą, 
už jos nepaprastą klusnumą ir nuostabų, nežinantį po
ilsio darbštumą. Tačiau Tania, iš savo pusės, taip pat 
visą laiką stengėsi, kad Niurkai nebūtų prie jos bloga. 
Žinoma, negalėjo taip pat nepastebėti, kad jos viduje 
kažkas vyksta, bet tą prieš kiek laiko prasidėjusį vyksmą 
aiškino seniau išgyventu nepaprastu įvykiu. Kaip sunku 
tokiais dalykais nusikratyti, pati žinojo net per gerai iš 
savo prityrimo. Bet kad būtų Niurką nuo jos pasitrau-, 
kusi, nė puse lūpų neužsimindama apie priežastį, tat jai 
rodėsi keista; daugiau negu keista — tiesiog mįslė. Su 
sinervinusi pradėjo galvoti, kas galėjo jai nutikti ir kas 
Niurką vertė taip pasielgti. Galop atsiminė, kad Niur-1 
ka paskutinėmis dienomis atrodė kažkaip keistai nusi- • 
teikusi, į kažką įsigilinusi, būdavo viskam abejinga ir 
negirdėdavo, ką jai sakydavo arba ko klausdavo, ištisas 
valandas melsdavosi arba rymodavo užmerkusi akis. 
Jaugi būtų ją taip sukrėtusi praeitis, kad vargšelė ga
liausiai ryžosi pažvelgti mirčiai į akis? O ga) už tos jos 
elgsenos slėpėsi kokia kita paslaptis? Tania mąstė ir 
mąstė, visaip laužydama sau galvą, bet nieko tikro ne
galėjo nuspręsti, o jos baimė, kad vargšei Niurkai ne
būtų kas bloga nutikę, vis ėjo didyn.

♦ * *
Burtininkės Nastės tardymas truko labai ilgai. Ją 

vedžiojo nuo vieno tardytojo prie kito, ir visi negalėjo 
atsistebėti jos keista elgsena. Ji visuomet laikydavo vei
dą užsidengusi skarele, o jei jai įsakydavo skarelę nu 
sitraukti, tai kad ir paklausydavo, bet pirmąją proga ją 
vėl užsitraukdavo. Kai jai galiausiai paskelbė kaltinimą, 
ji be jokių gudragalviavimų ir išsisukinėjimų stačiai pa
reiškė, kad yra į aną pasaulį nuvariusi penkiolika žmo
nių; bet kai Lik pradėdavo klausinėti smulkiau, kaip ji 
juos ten nuvarė, tai užsikirtus) tylėdavo, ir tiek, nesą 
kydama nė žodžio; į visus klausimus atsakydavo tylėji
mu. Teisėjai norėjo griebtis prievartos, bet prieš jėgos 
vartojimą užprotestavo gydytojas, pareikšdamas, kad už 
tokį veiksmą visiškai nesiims atsakingumo, nes, iš viso, 
dar didelis klausimas, ar kaltinamoji, dėl savo silpnos 
sveikatos, išgyvensianti paprastąjį — kai visi į ją žiū
rės, nors ir nieko nedarytų — procesą. O tatai teismo įs
taigoms buvo labai svarbu, nes buvo norima sudalyti 
didelę viešą bylą ir tuo būdu kirsti mirtinį smūgį viso
kiam burtininkavimui bei prietarams.

PRACGA8

KOOSEYELTAS PASIRAŠO ANGLIJAI PARAMOS BILIŲ

i'urnuKaa Acme telephotoi
Prezidentgs Rooseveltas savo raštinėje, Baltuose Rūmuose pasirašo istorinį Angli- i mėnesį pirmasis Clevelando 

jai paramos bilių, dėl kurio kongrese buvo atkakliai kovota. kinietis Tom Chan Poy pri-j
r------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------ėmė katalikybę. Kas mielą |

penktadienį kiti jo tautiečiai 
'jį broliškai pajuokė, kadan-, 
! gi jam nebuvo lengva gau
ti bemėsinio valgio. Visi ki
niečių gaminami valgiai ne-l 

i suderinami be mėsos. Šian
dien tie sunkumai ištinka ne 
tą vieną, bet jau net 14 as-; 
menų. Bet tas menkas daik-j 
tas palyginus su katalikybe, j 
kuri žmogui yra už viską j 
brangiausia.

Juos visus katalikybėn ir,

Bendradarbiavimas galimas. - Dinamitas po 
diktatūros pagrindais. - Bolševiku interesas 
palaikyti fašizmą ir nacizmą. - Būt gerai, jei 
A. Smetona nesikištų i bendra darbą.

Amerikoje yra susidariu- zuos, kad Rusiją pastatys 
si Amerikos Lietuvių Tary- tokion padėtin, jog ji turės 
ba, į kurią įeina visų trijų persiorganizuoti. Negalės gi 
patriotiškai nusistačiusių atsilaikyti ta viena dikta- 
grupių atstovai. Labai svar- tūra, kuri dar be to yra su- 
bu visuomenei žinoti, ką į- puvusi ir ekonomiškai ir ka- 
vairių grupių vadai mano riškai.
apie bendrą darbą ir Lietu- Toliau atsiminkime, kad 
vos atstatymą. Apie katali- Stalinas, grobdamas, paver- 
kų nusistatymą “Draugas” gdamas tautas, deda dina- 
yra daug kartų rašęs, apie mitą po savo diktatūros pa- 
tautininkų nusistatymą kai grindais. Tai vis bus sprog- 
kuriais klausimais gavome stamoji medžiaga, kuri pa- 
progos skaityti pasikalbėji- dės sugriauti bolševizmo di- 
me su p. Bačiūnų. Čia dabar ktatūrą.
dedame socialistų laikraščio Esu giliai įsitikinęs, kad 
redaktoriaus P. Grigaičio Stalino diktatūra yra taip 
pareikštas mintis į jam duo- ankštai susirišusi su Hitle- 
tus klausimus. rio, kad griuvus vienai,

— Kaip Tamsta žiūrite į- Srius ir kita- 
vairių lietuvių patriotinių Stalinas būtų buvęs
grupių bendrą veikimą dėl gudresnis, jis būtų prisidė-

jęs prie demokratijų, ar tik
rai neutraliai būtų laikęsis, 
jei nebūtų pasidaręs Hitle
rio partneriu, gal ir būtų 

as jn. jĮUg.-i.laUmas, buvusi prQga jo diktatūrai
išlikti, bet ir tai abejotina. 

Mano pažiūra į bolševiz
mą ir fašizmą skiriasi nuo 
v iešpataujančios nuomonės

Lietuvos atstatymo?
— Tų lietuviškosios visuo 

menės grupių bendradarbia
vimas

kad visos dirbtų bendram 
Lietuvos reikalui, neišsiža- 
dėdamos ir savo organiza
cijų veikimo.

Vienintelis pagrindas tam 
bendram veikimui — demo
kratijos principai. Lietuva 
bus atsteigta, kai demokra- 

i tijos laimės karą. Kai Hit
leris bus sumuštas, grius 
visos diktatūros, neišski- 

; riant nė Stalino, šioje sri- 
J tyje, gal būt, mano nuomo
nė skiriasi nuo daugelio ki
tų Amerikos žmonių. Dau
gelis mano, kad žlugus Hit
leriui, tik Musolinis eis... šie 
no piauti, o Stalinas pasi
liks. štai dėl ko dalis visuo
menės nelabai noriai remia 
Amerikos pagalbos akciją 
Anglijai. Bet tai klaida. At
minkime, kad įvykus demo
kratijų pergalei, demokrati
nės minties atgijimas bus 
pasauly toks stiprus, kad 
nušluos diktatūrą ir Rusi
joje. Gali tai įvykti ne su
syk, bet po savo laimėjimo 
damokratinės valstybės vi
są Europą taip perorgani-.,

(Tęsinys 6 pusi.)

NEWS FACTS GEORGE

AL£XANMIA,wm.
ARCHE010G1STS HAVE UNCOVEREO 
DE FIN ITE PROOF THAT RAMESESU 
GREAT KING OF EGYPT, BĖGAM 
IN HIS FATHERS WAR AT THE

' AGE OF TEN//

cMiF.
At a partv tendered to fannv 
BR1CE, SHE TOLD OFTHE TIME WHEN 
SHE WAS DlSČOVERED BV THE LATE 

FLO ZIEGFELD WHEN VVORKING IN 
BURLE8OUE . SHE WAS DbBiOUS AS TO IDEN-

TITV ANO SAID. IF VOCI*E ZIEGRlD |‘M CLEOF^TRA'
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12 KINIEČIŲ PAKRIKŠTYTA 
CLEVELANDO KATEDROJE 

Katedros rektorius suteikė Krikšto sakramentu
CLEVELAND, O. — Ana- rios daug sekmadienių pa- 

dien vietos Šv. Jono kated- aukojo kiniečius katekizuo- 
roje įvyko nepaprastos iš- ti, ir dar du katedros auk- 
kilmės. Dvylikai kiniečių su- lėtiniai. Išėmus du, visi ap
teiktas Krikšto sakramen- krikštyti kiniečiai suaugu- 
tas. Jų seniausias buvo 58 šieji gerai sukalba angliš- 
m. amž., o jauniausias — 6 kai.

* Įdomu pažymėti faktą,
katedros rektorius, visus pa ... . .. . ,r kad ne vienas šių naujų ka-
krikštijo sanktuariume.

Prieš porą savaičių Cleve- 
i landė tarp kiniečių buvo vos
vienas katalikas. Po to ne
tikėtai 12 kitų prisidėjo, 
paskiau dar vienas. Vadin

talikų neužsiima baltinių 
skalbimu. Jie visi dirba ar
ba restoranuose, arba krau
tuvėse.

Yra vilties, kad ir kiti ki-
si, dabar Clevelandas gali niečiai laikui bėgant pagal- 
pasididžiuoti, kad turi jau vos aP^e naują religiją ir 
keturiolika kiniečių katali- priims katalikybę.

1 kų, jų tarpe keturi vaikai.
Praeitais metais rugpiūčio PLATINKITE “DRAUGĄ

Amerikojė, ypač tarp libe
ralų. Amerikoje praplitusi 

i nuomonė, kad fašizmas ir 
bolševizmas — nepermal- 
daujami priešai. Aš manau 

i — ne, jie, geriausiame at- 
j sitikime — konkurentai, bet 
, greičiausia jie — partneriai. 

Be fašizmo negali būti bol
ševizmo, be bolševizmo — 
fašizmo. Iš paviršiaus šios

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

dvi ideologijos yra neva o- krikštan prirengė ncnuilsta- 
pozicijoje, bet gyvenime — mas Bažnyčios dirvoje dar- 
didžiausis bolševizmo pro- bininkas M. J. Burke, M.M. 
pagandos arkliukas kad tai Kun. Burke dešimtį metų 
neva vienintelis būdas ko- misionieriavo Kinijoje ir 
vai su fašizmu; tas impo- kalba kantoniečių (Kinijos 
nuodavo liberalams, juos provincija) tarme. Jam pa- 
palenkdavo. Taip pat ir fa- dėjo uršulietės seserys, ku-
šizmas išsireklamavo kitoje i -________________________
visuomenės dalyje, kaip bū
das kovoje su bolševizmu.
Tačiau jei nebūtų bolševiz-1 
mo, nebūtų nė fašizmo. Fa
šizmas juk pirmiausia ir 
atsirado Vengrijoje, kaip 
priemonė kovoti su žiauriu 
bolševizmo nešėj'u Belą Kū
nu. Vėliau fašizmas įsigalė
jo Italijoje ir Vokietijoje, Į 
vis kaip priemonė gelbėtis! 
nuo bolševizmo. Taip pat 
nei bolševizmas nebūtų po 
krizės atsilaikęs, kai reikė-1 
jo pereiti prie NEPo politi
kos, jei fašizmas nebūtų bol
ševikams davęs naujų in-

— Modemiškiausl Įrengimai —

— Patyrusios Grožio Specialistės —-

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška {staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPubiic 9202

Marty SucilLa. savinink*

® Lietuviškos Knyges Dabar Retėja 
Ir Taipgi Braigėja!!!

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 £1.00
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 V esteri] 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
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

DON! BARK
• ..don’t cough! Get pleetaot relief from a 
cough due to • cold with Smith Brothers 

Cough D rope— Black or Menthol—S*.
Smith Bros. Cough Drops vo tha 
only drops contaiai.<g VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of 

murous memhranes of noee and throat to 
cold infections, wheo lack of resist- 

aace it due to Vittmia A deficiency.
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Lietuvių visuomenės 
grupių

bendradarbavimas
(Tęsinys iš 3 pusi.)

spi racijų savo propagandai. 
Kol yra fašizmas, tol Mask
va gali mulkinti žmones, sek 
mingai varyti propagandą. 
Todėl ir yra bolševikų inte
resas palaikyt... fašizmą, na
cizmą. Molotovas teisingai 
pasakė, kad jų pagrindiniai 
valstybių interesai suvedė 
bolševikų valstybę bendra
darbiauti su nacių Vokieti
ja, čia nėra koks diktatorių 
kapryzas.

Tuo tarpu Anglija ir A- 
merika nenori to suprasti.

Demokratija nors nėra 
agresyvi prieš bolševizmą, 
bet demokratiniame pasau
lyje negali gyvuoti diktatū
rinis bolševizmas. Todėl fa
šizmo žlugimas, demokrati
jos laimėjimas atneš ir bol
ševizmo žlugimą.

— Kokios Tamstų nuomo
nės ryšium su paskutinio 
Lietuvos prezidento A. Sme
tonos atvykimu?

— Kai mūsų tokia pažval- 
ga j Lietuvos ateitį, tai 
mums pakenktų, jei mes ne- 
pravestume aiškios ribos 
tarp mūsų siekimų ir buvu
sio tautininkų režimo Lie
tuvoje. Kiekvienas mūsų 
žingsnis, iš kurio visuomenė 
gali padaryti išvadą, kad 
būsimoje Lietuvoje bus at
gaivintas panašus režimas, 
koks buvo prieš okupaciją 
— silpnintų mūsų pastan
gas.

Kai dėl Smetonos, tai vien 
šiuo principiniu sumetimu 
mums būtų sveikiausia, jei 
Smetona nesikištų į mūsų 
bendrą darbą. Kaip pabėgė
lis, privatus asmuo, jis turi 
teisę čia gyventi ir mes kai
po asmeniui galime simpa
tizuoti, bet su juo nenorime 
turėti bendro politiniame 
veikime.

Man atrodo, kad užsieny 
jam netinka nešioti nė Lie
tuvos prezidento titulą. Jis 
savo prezidentavimo galią 
pavedė Merkiui ir išvažiavo 
kaip privatus asmuo. Ar 
kai bus atsteigta nepriklau
soma Lietuva, jis galėtų rei
kalauti, kad prezidento ga
lia būtų grąžinta — kitas 
klausimas. Atrodo, kad bu
simoj nepriklausomoj Lie
tuvoj tos problemos nebus, 
Lietuva bus atsteigta demo
kratiniais pagrindais — iš 
tų ideologijų nešėjų reikia 
laukt pavergtų tautų atsi
kėlimo, o atgimstančios val
stybės taip pat kursis de
mokratiniais pagrindais. 
Reikia tik laukti, kad prie 
tų demokratinių principų, 
kurie buvo paskelbti Stei
giamajame Seime, atstato
moje Lietuvoje bus dar pri
dėti socialiniai reikalavimai.

— Kaip Tamsta žiūrite j 
katalikų ir socialistinės sro
vės bendradarbiavimo gali
mybes?

— Manau, ka dabartinės 
aplinkybės — sąlygos Lie
tuvoje, Jungtinėse Valstybė
se ir visame pasaulyje su
daro galimybę socialistinei 
srovei ir katalikų srovei su
rasti daug bendrų proble

mų: pirmoj vietoj — Lietu
vos nepriklausomybės at- 
steigimas, toliau — demo- 
kratybės įgyvendinimas bu
simojoje nepriklausomoje 
Lietuvoje, trečia — atrodo, 
socialistai su katalikais ga
li susitarti ir daugumoje so
cialinių problemų. Bažnyti
niame ir religijos klausime 
tos dvi srovės gali susitarti 
vadovaudamos tolerancijos 
ir pilnos sąžinės laisvės pa
grindais. Pas mus socialis
tus programe nėra nei vieno 
punkto, kuris reikalautų ko 
kio nusistatymo religiniame 
klausime — gali tikėti, ga
li netikėti. Ir tarp socialis
tų yra tikinčių, mūsų spau 
dą skaito ir katalikai, ir mes 
nenorime jų teisių siaurinti. 
Katalikų parapijos ir mo
kyklos turi tam tikrą reikš
mę lietuvybei, nors kas lie
čia švietimo sritį, tai aš ma
nau, kad gerai tą darbą at
lieka viešos mokyklos. Eu
ropos katalikų pavyzdžiu, 
būtų gerai, kad Amerikos 
katalikai dar daugiau susi
rūpintų socialinių klausimų 
sprendimu ir darbu etinėje 
srityje. Rasių, tautų sugy
venimas Amerikoje dar nė
ra idealus. P. J.

Redakcijos prierašas. Šia
me pasikalbėjime paliestais 
ir kitais klausimais dėsimeI
pasikalbėjimus ir su kitų 
lietuvių grupių vadais. E- 
sant reikalui visoms gru
pėms, aiškiai stovinčioms už 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą, reikia 
gerai išsikalbėti ir išsiaiš
kinti bent tais klausimais, 
kurie visiems yra bendri.

DANTE, GARSUSIS MAGIKAS, CHICAGOJE

Ateinančio oirmadienio vakare, kovo 17 d., Chica
gos visuomenė turės malonią progą pamatyti po visą 
pasaulį pragarsėjusį magiką, “stebukladarį,” Dante. Tą 
vakarą Erlanger Teatre Dante atidaro savo žavingą, 
paslapčių pilną, gražuolėmis papuoštą, magikos spektak
lį “Sim Sala Bim.”

Dante buvo garsiojo, dabar mirusio, magiko Howard 
Thurston’o draugas ir mokinys. Jis ir dabar yra per
ėmęs visas Thurston’o stebėtinas magikos paslaptis. Jis 
su savo 35 asmenų trupe tik ką sugrįžo iš 13 metų 
maršruto po Europą, Aziją ir Afriką.

“Sim Sala Bim” yra beveik trijų valandų persta
tymas su muzika ir žaviomis scenerijomis. Jis patiks 
lygiai 10 metų amžiaus vaikams kaip ir 80 metų se
niams.

Tikietų kainos: vakarais — nuo 50c. iki $2.00 ir 350 
sėdynių po $1.50. Trečiad., šeštad., ir sekmad. popiet, 
nuo 50c. iki $1.00.

pati. Todėl ji buvo pripra-1 Priežodžiai* 
šiuši savo sūnus, kad jie

Apie nepaprastą 
įvykį Jenoje

1939 metais Jenoje, Vo
kietijoje, išeinąs mėnesinis j 
žurnalas “XX Jahrhundert”! 
įdėjo šitokio tikro atsitiki-' 
mo aprašymą.

I
Vienas žmogus, kuris vi-j 

są laiką jautėsi visiškai 
sveikas, vieną dieną staiga 
ėmė ir nualpo. Greit buvo 
pašauktas gydytojas; jis 
pripažino, kad ligonio pade-1 
tis labai rimta. Ligonio 
žmona susirūpino paršaukti 
namo savo du sūnus, kurie 
tuo metu buvo išėję iš na
mų: vienas buvo mokykloje, 
kitas pas savo draugą mo-| 
kėši griežti smuiku. Motinas 
paskambino jiems telefonu, 
ir jiedu kuo skubiausiai vy-; 
ko namo. Vienas pasiskolino 
dviratį, o kitas sėdo į auto
mobilį.

Sukdami į gatvę, kurioje 
gyveno, abu broliai susitiko 
ir susidūrė; per katastrofą 
abu jie buvo užmušti. Kai 
judviejų lavonus parvežė na
mo, motina, pamačiusi, ap
alpo ir, gavusi širdies smū
gį, mirė. Tėvas, kurio liga1 
buvo netiesioginė šitos bai
sios nelaimės kaltininkė, pa
matęs, kas atsitiko, staiga 
pasveiko, lyg kas pirštu bū
tų jo ligą atėmęs.

Šitas įvykis atrodo juo 
nuostabesnis, kad motina i 
prieš kiek laiko fcuvo sap
navusi, kad jos abu sūnūs į 
žuvo per katastrofą važiuo
dami dviračiu ir kad jie mi
rė tą pačią dieną, kaip ir ji

parduotų dviračius ir iš vi-i 
so jais nebevažinėtų. Sūnūs 
paklausė gal ne tiek tikėda
mi motinos sapnu, kiek jos 
norą pildydami.

Šitą atsitikimą atpasako
jo ir tuo laiku leidžiamas 
austrų katalikų laikraštis 
“Schoenere Zukunft”. Pabai
gai tasai laikraštis pridūrė, 
gali kas pasakyti, kad tai 
atsitiktinumas ar kas nors 
panašu, bet kiekvienas krikš 
čionis, tokius dalykus aiš
kindamas, visada primins 
Dievą, tą Didžiąją Paslaptį, 
ir Jo neištiriamus sprendi
mus.

Kas pasiryžo laimėti ai 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Corneille

VVOLK STLDIO
1945 35* Strret

AID \\< L.l> PHOTOGRAI’in 

l.<»WKST POHKIBI.E l’KK LS

PHONE LAFAYETTE 2*13

d

V
►M

A. t A.

ELENA
DALABAUSKAITE

Mirė Milu lkUM 45 m. amž.
(Simuti l.iituv ij. Kilo iš l'u- 

nevėžio apskr.. Vubul ui tik ii |iu- 
rapijoK. Švyliu ku:uio.

Ainm lkoje išgyv< no 37 m.
Paliko dideliam*' nuliūdime: 

seserį Malvlrų I’u iilaip-kbnę. 
3X25 Peodor Si.. Indiiinu Hur- 
bor, Indiana, kuri rūpinasi lai
dotuvėmis. ir pusbrolį Niko
demų. Balsevičių-

Kūnas pašarvotas Julius 
Prusierki koplyčioje 3X3' Ma
in St.. Indiana Harbor, Imi.

I.ald itiivės ivyks šeštadieni, 
kovo 15 d. Iš koplyčios 9:00 
val. rvto bus atlydėta i šv. 
Pranciškaus par. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sieki. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa’-ė 
tamus-as dalyvu-iti
dotuvėse.

šiose lui-

Nuliūdę: Sesuo ir l’iisbnills. (

Sovietiškos kultūros fon
das paskyrė 100,000 rublių 
už dailies kūrinius. Tačiau 
drauge paskelbtos sąlygos 
parodo, kokie “dailės” kūri
niai bus remiami. Būtent, ■ 
dailininkams užsakoma pa
gal sutartis ir net iš ank
sto pateiktus eskizus. Gali-1 
ma įsivaizduoti, kad iš šių• 
eskizų teišeis naujos Sta’i- 
no ikonos.

IW REBUILT

TYPEVVRITERS
AND

A D D I N G MACHINES.

A. t A.

Tinginys sako — galėsim 
— turėsim, gersim — gy
vensim.

Nesidžiaug giriamas, ne
verk baramas.

Nuo lašelio prie stiklelio.
Širdelė ne avelė — šieno 

nepaduosi.
Jūrą perplaukęs klane nu

skendo.

Jei pasivadinai grybų, tai 
ir lysk į krepšį.

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

Double Teited * Double AetionKC BAKING

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

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

*

— JMAll MONTHIY rAYMENTS—

AU MAKIt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— LMUAl TtAM^N

OHI II.U1LTB CIT OHI.TIU MITT-HACHIHI •UMANII,

4-CTAD typewriter 
□ IMK COMPANY

■ OIIHT C. OOlDtlATT. Mana,,.
119 W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
L^stįmaus— FREE — DIMONSTRATIO^J

— " ■ —t-Ji

Listen to

PALANDECH ’S 
YUGŪSLA V-AMERICAN 

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

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

VISOSE MIESTO DALYSE

KLEMENSAS MARKŪNAS
Mirė Kovo 11 d.. 1911. 3:30
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Joniškiu para
pijos. Kulšių kaimo.

Amerikoje išgyvena 4 1 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

moterį Nellie i po tėvais Lu- 
kšnitytė); 5 dukteris Kmilie 
š.iorevviez, jos vyrų Aleksand
rų. Iš.enų Stusky. jos vyrų 
Jurgį. Itutb Hortcn, jos vyrų 
Herbert, Berniee Janisek. jos 
vyrų Henry ir Kthel Gox ir 
jos vyrų < irville; sūnų Antanų 
ir jo moterį Heraldine; brolį 
Steponų ir j> šeinių; 13 anū
ku; ir kitu giminiu, draugu Ir 
pažįstamu, o Lietuvoje seserį 
Anodijų Petkevičienę ir ios 
šeimų ir daug kitu giminiu.

Kūmi.-: pašarvotas namuose
12257 S. Green St.

laiiilotuvės įvyks šeStadjenj. 
kovo 15 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Pet
ro ir Povilo parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa- 
ualdos už velionio sielų. Po 
natnaldiį bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines

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

Nuliūdę .Moteris Dukterys, 
Sūnus, Marti, Anūkai, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. YARds 0781.

aNd tkanks a 
miiiion for

jelling ME abouu 

ĮAlRACVt "y VVHOIE FAM-LYl 

* IOVES IT!

Lai skamba per amžius
vaikams Lietuvos _ . Tae
laisvės nevertas, kas negina 
jos . Įrašas Laisvės varpe

^ScratchingSs ^ItehingRtHeve
’ ItchFast
-or MonryBach

Foręuick reliei from itehing of eezema. pimples. 
athlete’s foot* aeabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troublas, ūse world*f:imous. 
cooling. antiseptic, liųuid D D. L). Presoiption. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itehing. 35: jų u bottle 
proves it, oryour money bntk. Ask your 
druggist today fur D. D. D. PntSCRiPllON.

CerRcuer llf||l||l* ^isFistV/at/

druygist today fur O. D. O. P HESCRU-TION.

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••rianaiai PsUmavimM — Moterii paUrnanJa

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

4605-07 SOUTH IIERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRF1ELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS 

PAGERBIMAS ‘

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

Radi-o Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
Iš Stoties \VHIP (1480 kil.), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Califomia Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

I. J. ZOLP
1616 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
AI.BERT V. PETKUS

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
40 Valandų Atlaidai $1000 Lietuvos 

VadavimuiNorth Side. — Kovo 16 
d. šv. Mykolo bažnyčioj per 
sumą prasidės 40 vai. atlai
dai.

Per tris dienas šv. Sakra
mentas bus išstatytas nuo 
5 vai. ryto iki po mišparų. 
Rytais ir vakarais bur sve
timų kunigų išpažinčių klau 
syti.

Pamokslus sakys: sekma
dienį vakare kun. A. Briško, 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos klebonas; 
pirmadienio rytą kun. B. 
Grinius, vikaras Visų šven
tųjų parapijos, Roseland; 
vakare kun. J. Dambraus
kas, M.I.C., kleb. Aušros 
Vartų parapijos. Antradie
nio rytą kun. Ed. Abroma
vičius, vikaras Šv. Antano 
parapijos, Cicero.

Kviečiu visus parapijonus 
ir aplink gyvenančius lietu-, 
vius lankyti bažnyčią rytais 
ir vakarais ir naudotis ypa
tingomis Dievo malonėmis.

Kun. J. šaulinskas, kleb.

III K Y PLAN "SIIOU OI SIIOHS”

l'.UtlUUMI I Alt I
I>1 O.\kEl‘YKL \

! Paskutini Margeliai — 3» mimai
Parduosiu arba išranduosiu Duonos j visokio didumo, .Marųuette1 l'ark

Been in a

Kopimo Biznj. au numu ariju atski
rai. Biznis Kerai išdirbtus per 34 me
tus. Emu 72 metų senumo ir noriu po- 

i italo. Pardavimo arba rundavimo sų- 
| lygos prieinamos. Jei kns norės, ift- 

mokinaiu duonkepio darnu. Antrašus 
savininko ir biznio vieton: Lu«lwik
Gotovvtt, 2803 Enierald Avė., (.'imago, 
Illinois.

CLASSIFIED
NAMAI, KARMOS EINA 

BRANGYN!

West Pullmano 
v Naujienos

Minint Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį, ir pasmerkiant sovie
tinės Rusijos grobuonišką ir 
begėdišką Lietuvos okupaci
ją bei naikinimą, patrijotin- 
gieji lietuviai, dalyvavę O- 
riental auditorijoj, vasario 
16 d., sudėjo virš $1001) Lie
tuvos vadavimo reikalams.
Tai graži ir reikšminga au
ka. i
Aukojo sekančiai:

Justinas Mackevičius,
Standard Federal Savings , , . , . _ . A
and Loan Association pir-; John Balaban, center. as chairman of the Chicago Leaion Juice Recipe Checkt
min‘nlrn<»   %mnon ' Amusement Division for Greek War relief, gets things RneumatlC rain ųllickly

j under way for The Shovv of Shows which his committee
Lietuvių Vaizbos Butas is sponsoring, at the Civic Opera House, April 2, proceeds

I Lithuanian Chamber of |Soi"S t0 Greek cause. Scores of Hollywood atars, as
_ . t,v • t t well as all local radio, stage and cafe personalities vvillCommeree of Illinois) per J., appear jn njght of star3 show pictu£d are L tQ R .
P. Varkaią — $10.00. l Lorraine Lee of Earl Carrolt’s Vanities, Mr. Balaban,

J P. Varkala _  $10 00. I Francetta Malloy, Niek Giovan, representing Greek Re
Po $5.00: Jonas Brazaus-

| ticū. x iicnc auti many inuic vvm uc m eile IIllIllUIl UUllitr r- i" n_ •
kis, dr. A. Juozaitis, Anta- show. Tickets are now on sale at 10 So. LaSalle St., Room i ** V*TW
nas S. Pocius, kun. Ig. Al-1 802; at 77 VVest Washington St. (Greek Relief Headąuart- 
bavičius. 1 ers) or phone reservations can be made — State 2274;

and State 7414.Po $3.00: St. Kybartas, K.
Augustas, P. Miller.

Po $2.00: P. Stirbis, Jo
nas ir Petronė Šulcai,
Grybų šeima.

IRAFT?
gargie Listerine
Likę wet (eet and fatigue. drafts weaken j 
body resistance so that germs assoriated . 
wirh eolds may got the upper hand. Help 
Nature to over.oinc surh germs on throat i 
surfaees by garglinc with Listerine Anti- i 
septic al the first symptom of an irritated 
throat or an oneomintt cold. This pleasant 
rrecaution.iukenprnmptlyandfreųuently, 
may spare you a long, unpleanant siege. 
Lambert I’harmacal Co., St. Louits, Mo,

Kilis germs 
associated with eolds

apylinkėje.

Tuipgi statome naujus namus ir tc.i-
soiue senus. Apsku itliavimas Veltui.

1'a.stat) mu kainus:
2-jų flelų murini s namas . 1 <> 4

$ '.'J50.
5 kaiiibainj mūr. Ihllllg.lloiv . . $ l.bUO.
4 kambarių mūr. bungalovv . . $3.950.
Tuipgi statomo ir didi iltis namus

Pustorojaiu l’ask<Ji.is aut Lengvų

J.

M/ORKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY
SOOTHE

EYES OVERWORKEO? Do they smart 
and bure? Murinę brings quick relief. 
TrytiAO drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.
L

IŠUlokėjmų.
Maži nuošimčiai.

Turime visokių mainų. 

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO. 

6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAI-

Office BtP. 3713; Vai.. 1*110.017#

IšKANDI (l,l.\M.\s K A.MB AKYS
išranduojamas kambarys p.n n min
iai vyrui ar motirvi prie geros šei
mynos. Valgiui pagal susiturimų.. |{e- 
ferensai pageidautini. Koše,audė. 
šalkite: CO.Mnioilore 4521 vakarais.

Kovo 9 d. mūsų bažny-1 
čioje prasidėjo misijos, ku-į 
rios tęsis visą savaitę. Baig 
sis kovo 16 d. Misijas veda 
tėvas Kazimieras Žvirblis, 
dominikonas, žmonės misi-Į 
jose skaitlingai dalyvauja.

Klebono kun. A. M. Lin- 
kaus su parapijos komitetu 
posėdyje vienbalsiai nutar
ta šį pavasarį įdėti į bažny- 

• čią naujus gražius langus ir 
naujai bažnyčios vidų išde- 
koruoti. Vienas langas kai
nuos $125.00. Jau atsirado 
keletas, kurie savo lėšomis 
įdės po langą, būtent: Jono 
ir Emilijos Andriuškų šei
myna, Radavičių šeimyna, 
Frances Savičienė su sūnum 
Bronislovu ir Kaz. Alvins- 
kas. Kitą sykį paskelbsime
daugiau.

Mūsų kleb. kun. Aniceto 
Linkaus jo gimimo ir vardo 
dienos iškilmių bankieto, 
kuris bus bal. 19 d., parap. 
salėje jau įsigijo pereitą sa
vaitę bilietus daug žymių 
žmonių. Bankietas bus gra
žus. Norintieji dalyvauti re
zervuokite vietas iš anksto. 
Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą bus gardi vakarienė, 
graži programa ir šokiai 
prie geros orkestros. Prog
ramą paskelbsime kitą kar
tą. Rap.

Grįžę iš tarnybos 
atgaus savo pozicijas

Drafto keliu pašaukti ka
reiviauti Chicago parkų dis
trikto tarnautojai ir darbi
ninkai ir paskiau paleisti iš 
tarnybos atgaus savo šian
dienines pozicijas, praneša 
parkų distrikto boardo pre 
zidentas R J. Du įhsm. Tai[ 
nusprendė boardus

If you suffer from rheumatic* arthri- 
tis or neuritis pain, try this simple 
inezpensive home recipe that thoiaands 
are using. Get a patkage of Ru-Es 
Coi>pound today. Mis it with a qu«rt 
of water, add the juice of 4 lemons. 
It’s easy. No trouble at all and
pleasant. You need only 2 tablc-
spoonfuls two times a day. Often
uithin 48 hours — tometimes over- 
night —. splendid . results are

1 obtained. If the pains do not
quickly leave and if you do not
feel better, Ru-Ez vvill cost you

I nothing to try as it is so!d bylief, Ine., (back row) and Bert Wheeler, star of the Vani- your druggist under an absolulo
’ . I moncy-back _ guaranice. Ru-Ex

I ties. These and many more will be in the million dollar £%lCiun<b, -for- sale an<’ rccom-

Atgaivino, bet nėra Susirinkimai 
vilties Lietuvių Namų Savininkų 

Klubo šv. Antano parapijoj 
Po $1.00: VI. šemetulskis, i * Chicago Medical School metinis vakaras “bunco-card 

Pr. Dirvelis, M. A. Pranie- Clinic’ 710 So’ Wolcott Sat »' party” įvyks ketverge, kovo 
kis K Jurgelionis V Ra- eidamas Charles Dilia, 60 13 d. parapijos svetainėje,
.onas, J . tVaklzunas, J. Ba. '”' *ir- « -L Įžanga 25c.

Rašt. E. W. Mikutisnevičius, Ig. Paurazas, Juo- dies atako. Jis įneštas kli-
aas Rikis, Juozu Vaicik. nikon ir Plaukti ugniage-, 
Anton Blasky, M. Grakau, s*a‘
S. Šimkūnas, Adomas Zuba- Po 40

Marųuette Park. — Sek- 
minutų sunkaus ma<iienį, kovo 16 d., 2 vai. 

vice, Matas Sveikauskis, M. darbo nelaimingasis atgai- P°P^e^> Marijonų Bendradar- 
Kazickas, Alex Pecelūnas, vintas ir paimtas į apskri- kių 5 skyrius laikys mėne- 
August Kondrot, J. Sandrai- ties ligoninę. Nesama vilties s^ni susirinkimą parapijos 
tis, Alfons ir Martha Ma- jam pasveikti, sako gydy- svetainėje. Marijonų Bendra 

darbiai prašomi skaitlingai

Maisto produktai 
brangsta

ateiti į susirinkimą. Kvie-1 
ciami ir nauji nariai prisi
rašyti !

5-tas skyrius

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Itankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Paturimi imas Visiems

756 W. 3 lst Stree;
A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

CONRAD
Fotografas

Studijų Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotus.

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

Res.: - ENGletvood 5840

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

v£s E Ves
SOOTHES . CLEANSES • REFRESHES

I’AIUIAVIMI I MCRINIS NAMAS
21/, aukštų, 3 flctų mūrinis namas. 
Karšto vandenio šiluma. l'ždaryti 
porėiai. Arti mokyklos ir bažnyčios. 

2130 W. 22nd Place

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AR DAUG KŪRO SUBEG1NAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:J 
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą;] 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;

i. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 
Apskaičiavimas Dykai!

si'
Vi
si'

HtAYT 3uittm««MATTWlAL»-

Maeomiy. Cortcnrrc. Eit

PK)N«R COCK W0PL 
CoRKBOARD 

Fispous lnsjutimo Boavm 

CoKmc)tt9CoM*otino«i Boajtci

Sorr Uboe- 30 ut « • Cubk Ft

MaboW»5 45l*»f««CuwcFt

Pkam# Boasbi ih Laytm

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 
ar UiiiokėJImuH.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605:
Warehouše: 9401 So. Stony Island Ava.. t«u.

siuliai, Juozas Zubavičius, i tojai.
J. Dimbelis, V. Misiurevi- I
cius, Juozas Belickas, Juo
zas Plankis, Anastazija Pla- 
nkis, Mrs. A. Kazy, M. Ka- 
ziūnas, A. Valančienė, M.
Urbelis, M. Tvarijonas, A.
Vilis, Jonas P. Ažukas, Juo- U’ S' darDO hepartamento 
zas Tarnas, D. J. Diržius,' statistik« biuras prareša. 
Jonas Budreviče, J. Valai-!kad vasario mėnesį maistas 
tis. Wm. šliauteris, Kondro- dvicm nuošimčiais pabrango 
tienė. Dominikas Stukas.' Palyg'nus kainas su sausio 
Antanas Pakeltis, Povilas mėnesiu.

; Skirmontas, Ch. Valantis, I Tas dar nėra daug nuo- 
: Jonas Rimkus, Stasys Šimu-j skaudos. Bus ^skaudžiau, 
lis. kaip kongresas padidins mo-
' Jeigu kieno pavardė ar dėsčius pasaulio demokrati- 
aukos suma netiksliai pažy- j U vadavimui, 
mėta, malonėkite pranešti “
Valoniui arba Lietuvos Kon 
sulatui.

Už visas Lietuvos vada
vimui aukas nuoširdžiai dė
kojame.

Liet. N. D. Kom-tas

A*

cheese
digestibfe 

as milk itselfl

SPREADS! SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLY!

TAUPYK! Bflsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

rZTIKKINTĄ HYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, See.

TURTAS 000,000.00 VIIM r 7

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laika!
ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ 

DABAR!

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

NATHAN
KANTEB
MUTUAL
L1QUOR

CO.
Wholesale

4707 So
Halsted St 
Tel. Blvd

0014

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių r.......... .......................................... .95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik .. ........................................................... .45 iri

Su persiuntimu 50c. *
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme- (@|

niskai kreipdamiesi ar rašydami į:
“DRAUGAS” | ii

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. M M

HIMNO ROOM SETS — PAB
LUK SFTS — lilčUROOM SKTS 
— KIJGS — RADIOS — RJE- 
FRIGERATORS — UASHRRS — 

MAAGKLS — STOVUS.
*11 Nadonally Adrerlised Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051 I

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

<
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SMARKI CHICAGIETĖ MOTINA
Kas yra tos demokratijos? klausia ji senatoriaus.

Chicagos viena motina, tankūs diktatoriniam biliui. 
Mrs. E. V. Dodge, kuri su ‘ Dabar, tamsta, nurodai,j 
šimtais kitų motinų buvo kad mes turime remti visam 
išvykusi j Washingtoną pro- pasauly demokratijas tikslu 
testuoti prieš H. R. 1776 bi- apsaugoti savo šalį. Kas gi 
lių, prieš pr avėsiant šį bilių mus puola? Nuo kurio lai- 
ji parašė laiškų senatoriui ko D. Britanija virtusi de- 
Claude S. Pepper (dem. mokratija? (Aš vartoja 
Fla.). Ragino senatorių ne- tamstos terminą). Kaip J 
balsuoti už minėtą bilių. Se- daug jos žmonių turi balsa- 
nato daugumai pripažinusi vimo teises?
bilių, senatorius Pepper te- “Graikija demokratija? 
legrama atsakė Mrs. E. V. Kada tas įvyko? Istorija 
Dodge dėl jos laiško. Sena-! man sako, kad Metaxas (ne- 
torius telegramoje pareis-' senai miręs Graikijos dik-!

WPA GALVA

tatorius) studijavo nacional 
socializmą Vokietijoje ir 
žiauriai jį vykdė savo kraš-

APDRAUDOS BOARDAS 
PRIPAŽĮSTA NAUJAS

!RATAS
Illinois valstybės darbo 

Į departamento Unemploy- 
! ment Compensation divizijos 
! direktorius M. P. Durkin
praneša, kad federalinis so
cialinės apdraudos boardas 
(Federal Sočiai Security 
Board) pripažįsta Illinoise 
suplanuotą išbandymui ne
darbo apdraudai naują pro
gramą pradėjus 1943 metų 
pradžią. Būtent, iš kai ku
rių darbdavių bus imamos 
mažesnės ratos bedarbių 
apdraudai.

No more 

plug-juggling 

for me!”

v maudas Acillti lelepnolo)

kia:
“Žmonės per savo atsto

vus prašneko kongrese. Aš 
esu tikras, kad dabar naci-į te. Jam mirus Graikijos vai-’
ja susilies vieningan kūnan dyrne neįvyko atmaina, 
mūsų šalies apsaugai. Tas “Kaip dalykai su Kinija? 
bus atsiekta mums gelbstint Ar ir ji yra demokratija 
demokratijas.” Kaip, tamsta, išaiškinsi

Mrs. Dodge gavusi tą te- j ciangkaišeko karo vedimą 
legramą senatoriui pasiuntė su Sov. Rusijos pagalba? 
laišką. Ji rašo: “Čia yra respublika, ne 1

“Tamstos telegrama yra! demokratija. Ji turi rūpin-
niano inteligentijai įžeidi-: tis nuosavais reikalais, btt!•imas. Tamsta pažymi, kad ne vaduoti tariamas pasau- 
žmonės prašneko per savo lio demokratijas. Pravestas 
atstovus kongrese. Taip — 1776 bilius yra daugiau nie-! 
80 nuošimčių žmonių nepa- kas kaip tik totalitarizmas.”'

Hovvard O. Hunter, kurį 
prez. Rooseveltas paskyrė j 
nacionaliniu WPA komisio-

*» nienum.

rr

Naujas WPA valstybės 
administratorius

Work Projects Adminis- ; 
tration Illinois valstybėje 
nauju administratorium pa
skirtas Hovvard S. Drew iš 
Oak Parko. Metinė alga 
8,000 dol.

Buvusis administratorius 
C. E. Miner pakviestas į 
Washingtoną aukštesn n 
pozicijon.

Nepaprastu greitumu 
fabrikai statomi

Elvvoode, neto.i Jolicto, 
municijos fabrikai nepapra
stu greitumu statomi. Pra 
nešta, kad darbrd atliekami 
toli greičiau, negu planais 
numatyta.

Dirba iki 10.000 darbinir. 
kų. rukus šį skaičių no 
rimą padidinti. Fabrikrr 
kašte< • 20 milijonų do’
Apie LOv patalpų jau pasta 
tyla.

Kompanija susirūpinu
si ir nesitaiko su 
darbininkais

Į International Harvester 
Co., kurios keliuose fabri
kuose vyksta darbininkų 
streikas, reiškia susirūpini
mo dėl biznio mažėjimo. Ne- 

' toli pavasaris. Ūkininkams 
reikalinga daug įvairių rū- 

j šių mašinerijų, kurių gamy
ba žymiai sutrukdyta.

Nepaisant to nusiskundi
mo, kompanija nenori tai

kintis su darbininkais. Riek * 
! viena darbininkams numa- ! 
l toma lengvata jai nepaken
čiama.

America First" 
plačiai organizuojasi

"America First” organi
zacija visoj šaly pradėjo 
kampaniją tikslu įtraukti 
milijonus narių — vyrų ir 
moterų ir toliau atkakliai 
kovoti prieš J. A. Valsty
bių įsikišimą karan Euro
poje ir Azijoje. Skubotai 
organizuojasi ir savo eile3 
didina Chicago ir Illinoiso 
“America First” skyrius.

Pirmiausia imamasi kovo
ti prieš šalies vyriausybės 
pasiryžimą siunčiamus į An 
gliją ir Graikiją ginklus ir 
karo reikmenis panaudoti 
karo laivus lydėjimams. 
Toks žygis J. A. Valstybes 
juk stačiai įsiurbtų karan, 
jei priešas užpultų laivus.

N'orthbrook miestelio re
zidentai piliečiai balandžio 

[l—15 d. laikotarpiu (dviejų1 
savaičių) turės tris atski
rus rinkimus — rinks: par
ko boardui, mokyklos boar- 
dui ir miestelio ofisams val
dininkus.

Matė, kaip sužeista 
žmona- - - - - - - - - - - —..

Enoch Carlson, 55 m. am
žiaus, 10522 Church gat., 
matė, kaip greitasis trauki
nys ties 104 gt. ir Vincen- 
nes avė. sunkiai sužeidė 
skersai bėgių einančią mo
terį. Carlson apgailėjo įvy
kį.

Netrukus jam policija pra 
nešė, kad sužeistoji yra jo 
žmona, kuri paimta į Little 
Company of Mary ligoninę.

‘THAT UITLE CAME I’iter-nat’lCartoonCo.jK.Y.— By B. Link
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Nauju planu remiantis, 
už pastoviai dirbančius dar
bininkus iš darbdavių bus 
imamos žemesnės ratos, bet 
už kitus pasiliks ir toliau 
kaip yra ratos.

Už pastovius darbininkus 
bus imama tik pusantro nuo 
šimčio. O iš kitų, kurių dar 
bavietėse darbininkai daž
nai mainininkaujami, bus 
imama iki 3 6-10 nuošim
čių. Šiandie visiems rata 
yra 2 7-10 nuošimčių už iš
mokamus darbininkams at
lyginimus.

Direktorius Durkin pa
reiškia, kad iki 1943 metų 
mokamoje ratoje nebus pa
keitimų.

Jis taip pat nurodo, kad 
kurie darbdaviai išlaiko ir 
apmoka šešis, arba daugiau 
darbininkų, turi mokėti ne
darbo apdraudos ratą. Šią 

i ratą moka tik vieni darb
daviai. Darbininkai iš savo 
uždarbio prie to nopriside-! 
da.

Apgultos mokesčių 
kolektoriaus raštinės

Federalinių mokesčių ko
lektoriaus raštinės Chicago
je (senuose pašto rūmuose) 
žmonių apgultos nuo ryto 
iki vakaro. Ateinantį šešta
dienį vakare yra paskutines 
valandos sumokėti mokes
čius už pajamas. Kadangi 
daug žmonių nepagalvojo 
anksčiau užsimokėti, dabar 
turi sunkumų, nes paskuti- 

j nėmis dienomis yra nepa-
1 prastas susikrušimas.

Spėjama, kad apie pusė 
1 milijono žmonių dar neuž- ‘ 
į simokėję mokesčių. Kaip jie
visi tokiu trumpu laiku at
liks, negalima nė įsivaiz
duoti.

Dėdės Šamo iždan 
plauks didelės sumos.

SU-

Ugniagesiams buvo 
darbo

Pirmadienio vakarą kilę 
du gaisrai ugniagesiams su
kėlė daug darbo.

Vienas gaisras padarė iki 
10,000 dol. nuostolių Costa 

I Macaroni kompanijai, 2334 
Polk gt.

Kitas iki 15,000 dol. nuo
stolių sukėlė Illinois Hair 
and Feather firmos dirbtu
vėje, 1451 So. Sangamon 
str.

Ugniagesiai pareiškia, kad 
i abudu gaisrai įtariami.

Į

ST

Elektros įjungimai sienose dėl kambarių, kur extra keletą 
įjungimai yra reikalingi. Užsisakykite pėdom arba jardais.

• Visi elektros išbėginiai, ku

rie jums reikalingi, len kur 

jums reikia.

Parankios naujos “Plng-in” 
juostelės, tinkamos bile ilgiui 
<lel prikabinimo bile kambaryj 
ir galimos nuteplioti sulyg sie
nų spalvos.

Išbėginiu! tarpai sutaisomi

sulyg pageidavimu, {sodinimas 
labai paprastas-greitais-ekono- 
miškas. šeši pavyzdiniai paklo
tai randasi naudojimui įvai
riems kambariams. Pavyzdinis 
virtuvėj apkietas iš 3 pėdų ilgio 
juostelė su išbėginiais kas 6 co
liai ir kas reikalinga dėl įsodi
nimo lik $6.10, Įsodini mas 
ektra.

Kuomet šauksite, klauskite apie musų 2b mėnesių 
išmokėjimo planų dėl naujų įtaisų ir vielų įvedimo.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street ir 10 kaimyniškų branchstorių. 

Telephone RANdolph 1200

APLINK MUS
___ XJ&Vn.Ąugustinas Dir
velė, buvęs misijonierius A- 
merikoje, gautomis žinio
mis, bolševikų nušautas Kre 
tingoje.

X D K K (“Draugo” ko
respondentų klubo) labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 13 d., 
redakcijoj. Tarpe kitų da
lykų — pirmoj eilėj susipa
žinimo vakaras (bankietas), 
kurio ir tikietai jau. at
spausdinti.. Būkit visi na
riai ir kurie anksčiau esate 
gavę kvietimo laiškus.

X Misijos šv. Jurgio baž
nyčioj sutraukia daug žmo
nių. Iškalbingai Dievo žodį į 
skelbia marijonas kun. J. j 
Dambrauskas, Aušros Vartų ! 
parapijos klebonas. Ketvir- I 
tadienį bus daug svečių ku
nigų.

X Mt. Carmel bažnyčioj, 
Melrose Park, sekm., kovo 
16 d. prasidės misijos, ku
rias ves vienas pasionistų 
kunigų. Misijos bus visą sa
vaitę lietuviškai.

X Moterų Sąjungos 60 
kp., Melrose Park, didelė 
“bunco party” įvyks sekma
dienį, kovo 16 d., Blue Goose 
salėj (kampas 23 Avė. ir 
Lake St.). Pradžia 2 vai. po 
piet. Komisija kviečia visus 
atsilankyti. Lauks ir vieš
nių sąjungiečių iš kitų kuo
pų. Bus daug gerų dovanų.

X Jau mėnuo kai kunigas 
Brigmanas pavojingai tebe
serga DuBois, Pa., ligoninė
je ir nuoširdžiai prašo, kad 
visi pasimelstų už jo greitą 
pasveikimą.

X Visų šventųjų parapi
joj, Roselande, šiemet pra
vestas šv. Vardo dr-jos na
rių vajus. Gauta arti 200 
narių. Draugijai vadovauja

t
Mikas Povilonis, “Draugo” 
intertaiperis.

X ARD 2 skyrius, Bridge 
porte, pastarame susirinki
me, padaręs buvusio vajaus 
vakaro apyskaitą, tikrai nu
džiugo didelėmis sėkmėmis. 
Dėkoja visiems prisidėju- 
siems ir pasidarbavusiems.

X Melrose Parke, Mt. Car 
mel bažnyčioj per 40 vai. 
atlaidus, kurie prasidėjo pra 
eitą sekmadienį, pirmadie
nis buvo paskirtas lietu
viams. Kun. Biskis, M.l.C., 
atliko pamaldas, o kun. J. 
Dambrauskas, M.l.C., pasa
kė pamokslą. Giedojo lietu
vių choras.

X Kun. J. J. Jakaitis, M.
I.C., kurs šiuo metu misio- 
nieriauja Pietų Amerikoj 
rašydamas laišką iš Argen
tinos “Draugo” adm. kun.
P. P. Cinikui, MIC., džiau
giasi pirmaisiais šių metų 
“Laivo” numerais, taip pat 
ir žymiu pagerėjimu dien
raščio “Draugo” kaip turi
niu, taip ir spauda. Sveiki
na visus pažįstamus.

X Šv. Baltramiejaus pa
rapijos, Waukegan, III., mo
kyklos 8 skyrius buvo su- j 
rengęs pramogą Barwell 
Reereation patalpose, kur 
visi ypatingai grožėjosi mo
kinių (mergaičių) rankdar
biais. Pramogoj figūravo 
šios mokinės: Dorothy Ma- 
sotas, Helen Račas, Anne ( 
Akramas, Helen Petraitis, 
Joanna Jonaitis, Irene Mic
kus ir Eleonore Kliora. Vie
tos laikraštis “Waukegan 
News-Sun” įdėjo grupės at
vaizdą.

PLATINKITE IR REMKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

IBARCIJTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 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 pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocydes)

»


