
DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BBNDROVt. Ink..
1134 So. Oaklej Avė., Ohieago, IIIIimjIm 

Telefonai Canal HUfO — 801 i

VleulnlPIls tautines Ir tikybinės minties 
lietuvių dleuraitls Amerikoje.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
The IJilmanlan Baily Prieini 

PUBL1KHKD BY M AKI A.N G DILI), Ino.. 
8384 So. Oakley Avė., Clilcaao. Illinois

Tbe most Influentlal I.lthuanlan Daily 
ln America. Bstabllsbed in 1909.

No. 67 3c a Copy Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Kovo-March 20 d., 1941 m. Kaina 3c VOL. XXV

TRUMPAI
Jon. Vaiva

Šio Europos karo metu1 
plačiai buvo rašoma ir kal
bama apie nervų karą. Čia 
svarbiausi vaidmenį vaidi
no Vokietija. Tačiau šiuo 
laiku atrodo, jog nervų ka
ro vedimą į savo rankas pe 
lėmė Jungtinės Valstybės.

Jungtinių Valstybių ve
damasis nervų karas yra 
tuo reikšmingesnės, nes čia 
yra neapsakomi žaliavos, 
mašinerijos ir žmonių pajė
gos šaltiniai.

AMERIKOS ORLAIVIAI JAU GRAIKIJOJE
DAUG ŽUVUSIŲ 
NACIŲ ATAKOSE
Puolime Dalyvavo 
Šimtai Orlaivių

Jungiančios Jėgos

LONDONAS, kovo 19 d. —
Vokietijos aviacija per išti-

______ są naktį sėjo padegamąsias
Roma-Berlynas šiuo me-?r sprogstamąsias bombas

tu rodo aišku nervingumą,! net AnglijOS iaivų statybo8 
nes nežino ką darys Ameri-1 mieatu Hul1' kur yra dide’
ka. lis skaičius žuvusių ir

Amerika gali pašiųsti ka žeistų.
Pranešimai iš subombar-

su

ro laukan savo didžiulį lai
vyną.

Amerika savo laivais ga- 
ii pristatyti Anglijai reik- sių kada nors Pravest’' ant

duoto miesto sako. jog ata
ka buvusi viena smarkiau-

miesto.
Orlaiviai virš miesto pra-

menis.
Amerika gali imtis kari-

y, . 1 skrido ištisomis bangomis,nių žygių Tolimuose Rytuo-1 ®
se ' (Berlyno pranešimai sako,

•Visa tai Amerika gali. Ar j >og P"»«d<>“‘ keletas 
ji tai darys — yra kitas orlaivių), 
klausimas, kuris ašies vals- Išliko 12 mėnesių kūdikis
tybėms daugiausia ir rūpi. ... ,Viena smarkaus sprogimo 

bomba pataikė į požeminęApie Japonijos užsienio | 
Ttrtrrteterio' Matsuoka susto
jimą Maskvoje pasitari
mams su Kremliaus ponais 
kasdien vis kitaip praneša
ma. Paskutiniuoju praneši
mu Matsuoka Maskvon tik
rai vykstąs. Galima laukti, 
jog po pasitarimu tarp Mat- 
suokos ir Molotovo Kinijo
je prasidėtų komunistų 
riaušės, kad tuo būdu pa
lengvintų japonams karą 
prieš kinus.

Tiesa, tai gali ir neįvykti, 
nes už šį nešvarų patarna
vimą Maskvą gali pareika
lauti peraukštos kainos.

Iki šiol Hitleris daugiau
sia laimėjo greitu apsispren
dimu, nes jis kovojo prieš 
tokius valstybių vyrus ir

^slėptuvę, kurioje po sprogi
mo išliko gyvas tik vienas 
dvylikos mėnesių kūdikis.

Iš 300,000 šio miesto gy
ventojų daugelis sužeistų 
ir nemažas skaičius žuvu
sių. Benamių skaičius labai 
didelis.

Kelios padegamosios bom- WASHINGTONAS, kovo 
bos buvo sukėlusios gaisrą 19 d. — Prieš pradėdamas 
vienuolyne. Tačiau pačios atostogas Prezidentas Roo- 
vienuolės gaisrą užgęsino. j seveltas paskyrė visą eilę 

! svarbių konferencijų, ku
rios surištos su krašto ap
sauga.

1 Šiandie Prezidentas kon- 
feravo su laivyno sekreto-

NAIROBI, Kenja, kovo 19 rium Knox ir William J. 
d. — Oficialus pranešimas Donovan, kuris ką tik grį-

Užėmė Strateginį 
Miestą Etiopijoj

BR'Tish
DEMOCRACY

US-
DEMOCRRCy

ROOSEVELTAS
PASITARIMUOS

Žinių Santrauka

BRUSELIS, Belgija, kovo Į 
19 d. — Vokietijos karo gu
bernatorius Belgijai išleido 
įsakymą, kuriuo visi Belgi
jos valstybiniai tarnautojai, 
sulaukę 60 metų turi išeiti 
pensijon.

JUGOSLAVIJA PRISIDĖS 
PRIE AŠIES, VOKIEČIAI

Turkų Pasitarimai Su 
Anglais Ir Graikais, Praneša

Belgradas, kovo 19 d. — 
Diplomatiniai sluogsniai 
Belgrade praneša gavę ži
nių, jog anglai jau atgabe
nę Graikijon Amerikoj ga
mintus orlaivius, kurie ski-

riami laukiamoms kovoms 
Balkanuose.

Sakoma, jog šuos orlai
vius anglų lakūnai perskri
dę iš Kairo Graikijon. Oriai 
vių skaičius ir tipas nes
kelbiamas.

Paskutinės 
Pastangos 
Prieš Paramą

Jugoslavija sutikusi
Tuo tarpu vokiečių sluo

gsniai pareiškia, jog Jugos
lavija sutikusi prisidėti prie 
ašies sąjungos. Sutartis bū 
sianti pasirašyta ateinantį

WASHINGTONAS, kovo trečiadienį.
19 d. — Nedidelė respubli- Šiuos pranešimus vokie- 
konų opocizijos grupė šian- ; čiai paskleidė po įvykusių 
die pasirengusi dėti pasku- pusantros valandos konfe- 
tiniąsias pastangas atstovų rencijų tarp Vokietfjos mi
nimuose, kad būtų sumažin-( nisterio von Heeren ir Ju
ta $7,000,000,000 suma, ski- goslavijos užsienio minis- 
riama paramos Anglijai terio Markovič.
programai. 1 Šie sluogsniai prideda,

jog sutarties pasirašyme 
dalyvausiąs ir Japonijos už 
sienio ministeris Matsuoka. 

Tačiau aukšti jugoslavų

Tačiau administracijos 
šalininkai įsitikinę, jog ats-1 
tovų rūmai atmes visus pa
tiektuosius priedus ir šį są
matą patvirtins didele di-| 
džiuma.

Tikimasi tik kelių narių 
balsavimo prieš.
Senatas skubiai veiksiąs

sluogsniai tvirtina, jog Ju
goslavija pasiryžusi nenusi
lenkti vokiečiams. Patiki
mi sluogsniai praneša, jog 
ištremtas Graikijon Jugos
lavijos buvęs premjeras

POPIEŽIUS UŽ 
GREITĄ TAIKĄ

VATIKANO MIESTAS, ko 
vo 19 d. — Trims tūkstan
čiams tikinčiųjų Popiežius 
Pijus XII šiandie pareiškė 
reiškiąs vilčių, kad kovojan 
čios valstybės greitai suda
rytų taiką.

Kalbėdamas Šv. Juozapo 
šventės proga, Popiežius pa 
reiškė: “Dabar mes trokšta
me, kad šiandie kovojančios 
tautos kaip galima greičiau 
padėtų savo kalavijus ir su 
darytų tikrą taiką, pagrįs
tą teisingumu”'.

Minios skaičiuje buvo 
daugelis naujavedžių.

Bus Skandinami 
U. S. Laivai, Gayda

ROMA. kovo 19 d. — 
Gayda, žymus fašistų reda
ktorius, šiandie rašo, jog 
Amerikos laivai savu noru 
išstatytų save pavojun, jei 
jie mėgintų palaužti ašies 
blokadą prieš Angliją.

Pasak Gaydos, visi Ame 
rikos laivai bus atakuojami 
ir skandinami, kai “aiškiai 
kariniais tikslais” krovinių 
laivai ras reikalo palaužti 
"teisėtai paskelbtą bloka
dą”.

"Dabar Jungtinės Valsty
bės jau nusimetė kaukę. 
Jos įsikišimas karan šalia 
britų imperializmo prieš 
ašies darbo tautas dabar 
pa^kclb'as be jokių pram* 
nytų pateisinimo ieškoji

Tikimasi, jog senatas ki-, Stojadinovič už provokiš- 
tą savaitę sąmatą skubiai kurną.
priims. Saracoglu-Edeno

Tuo tarpu prieš galutiną pasjtarimai 
balsavimą atstovų rūmai Turkijos patikimi šal-
turės persvarstyti patiek- tintai praneša, jog anglų 
tuosius priedus, kurių tar- orlaiviu Palestinon išvyko 
pe yra pasiūlymas padidin- Turkijos užsienio ministe- 
ti sąmatą iki $10,000,000,-J ris Saracoglu. Manoma, jog 
000, kitu pasiūlymu norima ' jįg vyksta Egiptan pasitari- 
sąmatą sumažinti pusiau ir mams gu Anglijos užsienio 
pagaliau vienas priedas siū- reikalų sekretorium Edenu, 
lo, kad paramą gaunančios Į Istanbulio laikraštis Yeni 
valstybės patiektų kokią j Sabah rašo, jog tik stiprus 

! anglų pasipriešinimas ga
lįs sulaikyti vokiečių laimė
jimą Balkanuose.

Graikai esą pasirengę 
500,000 kariuomenės pasių
sti šiaurėn prieš vokiečius. 
Albanijoje kovoms su ita-

GRENOBLE, Prancūzija, 
kovo 19 d. — Šiandie Pran
cūzijos valstybės galva mar 
salas Petain pareiškė savo 
tautiečiams, jog Jungtinių 
Valstybių parama yva būti
na Prancūzijos maitinimui.

žo iš plačių kelionių po Bal
kanus ir šiaurinę Afriką.

Vėliau su Prezidentu kon 
ferencijoms paskirta Lau- 

ris jungia Addis Ababą su' c^n Currie, kuris nesenai

sako, jog anglai užėmė Ji- 
jiga miestelį Etiopijoje. Šis, 
miestelis yra tik apie 70

valstybes, kurie buvo per mylių nu0 geležinkelio, ku
daug atsargūs. Pirma Hit
leriui buvo lengva apsisprę- Jibuti, Prancūzijos Somali-
sti, nes jis savo staigiais joje
žygiais galėjo daug laimėti Italijo8 Eritrėjoje anglai 
ir beveik nieko neprarasti, Į uįėmę naujas ir svarbiąs 
kai tuo tarpu jo priešai vi-' pozicija8 prie Kerano ir at-' 
sados daug galėdavo prara- mu§ę fašįstų smarkias kon- 
sti ir nieko nelaimėti. tratakas, padarydami ita-

Tačiau atrodo, jog Balka- lams žymių nuostolių, 
nai šią situaciją nuostabiai Karinių sluogsnių many- 
pakeitė. šiuo metu Hitleris mu« pozicijose prie Kereno 
nė Graikijon nė Jugoslavi-

grįžo iš Kinijos. Toliau se
ka pasitarimai su buvusi 
Prancūzijai ambasadorium 
Bullitt, karo sekr. Stimson, 
William S. Knudsen ir ki-! 
tais.

Su Knudsenu, manoma, 
Prezidentas aptars sudary-! 
mą atskiros komisijos, kuri 
rūpintųs streikais ginklų 
industrijoje.

MASKVA, kovo 19 d. — 
Istorijai žinomas Rusijos 
caras Jonas IV “Jono Bai
siojo” vardu šiandie, sovie
tų valdžios laikraščio Izves- 
tija garbinamas už “garbin 
gus darbus valstybei”.

nors garantiją.

Anglų Atakos 
Nacių Bazėse

LONDONAS, kovo 19 d. — lais užteksią 300,000 karei-

anglai susidūrę su sunkiau
jon nebesiskubina. Kodėl? s*a padėtimi Afrikoje, nef TnrVn AtsakviTiaS 
Todėl, kad pergreitu žygiu čia italai sutraukė gausias

Vokietijai
BERLYNAS, kovo 19 d. —

Autoritetingi sluogsniai 
šiandie praneša, jog Turki- i 
jos prezidento atsakymas į 
Hitlerio notą įteikta Vokie
tijos kancleriui, bet atsaky
mo turinys neskelbiamas.

Tie patys sluogsniai pa- 
rc’VJa, jog Japonijos užsi

imti Balkanų dominacijų į Saulė teka 5:52 vai., sav- nio ministerio tikimasi Ber- 
savo rankas. ‘ le leidžias 6:02 vai. : lyne kovo 27 d.

jis gali daug pralaimėti, o savo pajėgas, 
laimėti labai mažai. Britų kariuomenę Eritrė-

Dabar Vokietija kontro 3°Je sudaro įvairiausios tau 
liuoja Romunijos aliejų ir tos: australiečiai, indai, 
derlingąjį Dunojaus slėnį.1 Pranc’Jza^» belgai, lenkai, 
Visa tai vienu neatsargiu čekai ir kitos.
žygiu jis gali prarasti. “— -----------------------------------

Anglai Balkanuose nieko ORAS
nebekontroliuoja, bet vie- HoHnannts ir šik
nu staigiu žygiu jie gali per č . P;?lvakariai vėjai.

MEXICO CITY, kovo 19 d.
— Senatas priėmė rezoliuci
ją, kuria autorizuojamas 
prezidentas Camacho duoti 
leidimą Amerikos karo or
laiviams skristi per Meksi
ką ir nusileisti Meksikos te 
ritorijoje.

BERLYNAS, kovo 19 d. —
Vokietijos oficialieji sluog-1 
sniai šiandie praneša, jog 
vokiečiai nuskandinę bent 
šešis anglų laivus. Vienas’ 
šių laivų nuskandintas 
rytą šiauriniam Atlante.

Aviacijos ministerija pra-
, ,4.- 'vių.nesą, jog vakar naktį ang

lų bombanešiai sukėlė mil- Turkų-Graikų Konferencijos 
žiniškus gaisrus Vokietijos K Atinų
laivyno bazėse Kiel ir Wil- ~, , v <. • , , mas. jog Turkijos ir Grai-
helmshavene. Atakose daly- ... m , • • vJ kijos Trakijos gubernato-
vavo žymus skaičius oriai- . . ....J nai susitiko pasitarimams
vių, kurie numetė sprogsta- T, ... . . j •, r » Karagačiuje, netoli Adri-
mųjų ir padegamųjų bombų. a olio
Taip pat smarkiai apmėty- T,... ... ..r f J Kiti Atėnų pranešimai sa

ta bombamis aliejaus sande , .J ko, jog premjeras Mussoli-
liai Rotterdame. - . . ...m prasęs Hitlerį duoti dar

Kai anglų bombanešiai vieną progą italams praves- 
bombardavo šiuos miestus, ti lemiąmąją kovą Albani- 
vokiečių bombanešiai prave- joje. Jei tai nepavyktų, tik 
dė atakas ant Londono, kur tada įsakyti vokiečių ka 
sugriauta namų ir yra su- riuomenei žygiuti Graiki- 
žeistų. jon.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
I -

Išeis Naujas 
Lietuviškas 
Laikraštis 
Amerikoje

VEDYBŲ SUKAKTUVĖMIS GĖLE
W

Visas Gyvenimas 
Dvelkia Karu U AmerikaI

Vasario 16 Sao

Komunistams uždarius 
Lietuvoje Pranciškonų lei
džiamą laikraštį “Pranciško
nų Pasaulį’’, lietuviai treti
ninkai neteko vienintelio sa
vo organo.

Pageidaujant Amerikos 
lietuviams tretininkams,
“Pranciškonų Pasaulis” bus 
’eidžiamas Amerikoje.

“Pranciškonų Pasaulis”
Amerikoje tę3 toliau Lietu- 
\oj; "-"dėtąjį darbą: skleis 
lietuviuose pranciškonišką 
dvasią, nagrinės Trečiąjį 
Ordiną liečiančius reikalus.
Bažnyčios ir mūsų Tėvynės 
Lietuvos labui, jungs bend
ram darbui visas lietuviš
kas pranciškoniškas jėgas!

Kai tik visi pranciškoniš
kieji darbai bus atlikti,
‘Pranciškonų Pasaulis’ greit 
pasirodys. .

Kovo 17 dieną prezidentui Rooseveltui su žmona suėjo
“Pranciškonų Pasaulį” re' 36 metai kaip jisdu vedę. Tad prezidentienė to atminimui 

daguos jau jį Lietuvoje re- i prezidentui prie atlapo prisega gėlę. 
d a gavęs ir dabar Amerikon ------------------- ■
atvykęs T. Justinas Vaškys, judžius nemokama. Visa tai kynįa IsDildC- Bet 
O p M įvyksta Viešpaties Atsimai- “ “ f

nymo parapijos salėje, Per- Darbo Dar Neužbaigė
Klebonų, kunigų, Ameri Avė., arti 63rd St., Mas- 

kos tretininkų, šv. Pranciš- N y v j v

Rockford, III. — Čia ran
dasi garsios Dėdės Šamo ka 1 Paulo lietuviu 
reivių stovyklos — Camp 1 ■ •• • ”
Grant. Jos užima tiek že KOlOniJOĮ 
mės. kiek pusė Rockfordo. į Organi2uotoji lietuvių ka. 
Įrengtos labai puikiai. Kiek
teko girdėt, bus mokinama
inžinierystės ir medicinos.

Mieste dabar negalima 
gauti kambarių, ar namų 
už jokius pinigus. Atrodo 
lyg iš numirusių būt prisi
kėlę Rockfordo gyventojai 
ir užpildę visus tuščius na
mus.

t”1 .įaugas Avine telvplioioi

Sao Paulo mieste, pareikšti nis brolis Petras serga plau-
padėką Amerikos preziden- čių džiova. Vienintelę mai-
tui už Lietuvos okupacijos tintoją turi tik senutę 62
nepripažinimą. Padėką ir metų motįną. Jauni vyru-
sveikinimą Rooseveltui kon- , . .... ,,, kai negali išmaldos prasy-
sulatas persiuntė valstybės 

, . . n i.. • n- ti, nes neturi jėgų vaikščio-sekretonui j Baltuosius Ru-
ti. Vyresnysis, Stasys, atėmus.
jo į redakciją vedinas 
pažastų vieno jo draugo.

uz
talikų visuomenė, kaip vi
sais, taip ir šiais metais Sao Paul°- Diario da y . . neturį ninieu 
minėio 16 vasario Noite” redakcijoj lankėsi Vaistams neturi pinigų

t-. . . iaunas vvrukas Stas StamD- bado šmėkla beldžiasi į jųLiet. katalikų bendruome- Jaunas vyruKas bras-aiamp 
nės choras vasario 16 išva- kauskas. Jisai ir jo jaunes- duris, 
karėse perstatė patriotinio
turinio operą “Didvyriai.”
Pertraukų metu buvo pasa
kyta momentui pritaikintų 
kalbų. Visuomenės atsilan-

ir

. • •»< -• kė labai gausiai.Darbai eina gerai. Masm- ...
šspės dirba po 24 valandas. Gi pačią vasario 16, va-

, , , .. niKeisior stori visoj orazi-sunku darbas gauti. * J
lijoj, minėjo “Vyčio sąjun-

Kareivių pilnas miestas; ga Programoj buvo kalba 
atrodo, kaip karo metu. Į įr “Vyčio” choro dainos, 
stovyklas be paso neįvasiuo- Rengiant minėjimus per 
si. Įleidžiami į dirbtuves v;- i-adio, duodama galimybės 
zitoriai išklausinėjami. Die- dalyvauti nepriklausomybės 
ną ir naktį eina darbas pii- šventėje ir tolimiausiuose 
nu tempu. Brazilijos užkampiuose gy-

Iš lietuvių, rodos, beda?- venantiems lietuviams, 
bių nėra. Koresp. Vasario 16 proga Liet.
_________________________ Kat. Bendruomenės ir Vy-
kauskienė, O. Dunsienė, Eva čio atstovai lankėsi pas ge- 
Marcinavičienė, A. Zubris, neralinį Amerikos konsulą 
Eva Shulskienė, O. Sinkevi- ----------------------- — ------- --

kaus ir šv. Antano mylėtojų 
A.i ^oma ‘ Pranciškonų Pa
saulį” paremti savo raštais 
ir prenumerata. Kaina lieka 
ta pati — 1 dol. metams.

Mūsų Eilė

čienė, Ig. Zelinskas, J. Ke- f 
Plymouth, Pa. — šios -ko- ris, M. Ceponienė, Eva Sliau 

lonijos lietuviai katalikai zienė, J. Urbanavičius, Pr. 
labai gražiai darbuojasi Lie- Valinskis.
tuvos nepriklausomybės at
gavimo darbe.

Lowell, Mass. Verčiant ALRK Federacijai paskel 
Visais “Pranciškonų Pa- savo lietuviškus laikraščius, jjUS auįų vajų, Plymouthc 

šaulio” reikalais prašome skaitome, kaip visos organi- lietuviai stojo darban, 
kreiptis į T. Justiną Vaškį, zacijos, klubai ir pašaipos
O.F.M., sekančiu adresu: draugijos šlavė lauk visus 
Franciscan Mon.a3tery, 135 lietuviškus komunistė ins.

Kovo 5 d. minėjo Lietu
vos nepriklausomybės p?s-

ttt 0,4. -tr , kelbimo sukaktį. Kalbėjo St.
• ’’ ew or , . Nežinia, kodėl mūsų miesto Gabaliauskas. Žmonių buvo
Y- draugijos į tą dalyką visai pįina sajė

nekreipia dėmesio. Neseniai

Meno Paroda
Maspeth. L. I., N. Y.

Lietuvių Dailė3-Meno Rate- gija nešioja šventojo vardą, 
lis surengė nepaprastai įdo- Kokia nauda draugijai tu
mią kūrinių išstatą — paro- rėti tokius narius, kurie 
aą, kuri prasidėjo kovo 17 viešai skelbia ir džiaugiasi 
d. ir baigsis kovo 24 d. Lan- Lietuvos nelaimėmis. Kada 
kymo valandos nuo 7 iki 10 mes Lowellio katalikai su- 
vak. siprasime. Lankykimės dau-

Su smulkiais 
$113.80.

surinkta
Koresp.

AKIŲ GYDYTOJAS

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akit, k>
venlrr.ut. Su iigokll jas. leisdami 
'4el .aiuin joti jus >no>lijrniSkliiunln 
•ii'todii kuria recfiilnio mokslą“ 

gali su', ik,i 
:<2 METAI PATYRIMO 

prirink liti.' „kinių, kurie pašalina 
»l-ų akių (lempitna.

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

OPTOMETRISTAI
1801 Sn .Vilianti Avenue 

Kampas 'R tos
relefona« CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien '••"0 a. m. iki 8.30 p.iu. j 

Trc« ir -eSt: 9:00 a. m. ik'
7:3 0 p m i

Sekancios draugijos iš iž-
viena pašalpos draugija pri- do paskyr5 aukų.
rašė į savo narius aiškius 
komunistėlius, ir dar drau-

Šv. Pranciškos ■— $15.00.
Šv. Onos .............. $15.0i,.
Šv.Kazimiero choras 10.0d
Sodalietės ............. 10.00
Sv. Ražančiaus .... 10.00 
Kun. kleb. A. J. Sin

kevičius .............. $5.00
Kun. J. A. Andriuška 3.00

DR VAilUSH, OPT.
LIETUVI*

UITOM* IRICALLY AKIŲ 
>»,ECIALISTAS

suvirs 2(1 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

PttPnsf vinis aklu Įtempimą kas es- 
1 priežastimi gni vos skaudėjimo, 

rvaiglmo, akių Įtempimo, nervuotu- 
Į 'O skaudamų akly kurši). Atitaiso 
, rumpui • gystę Ir toliregystę. Friren ' 

s-in teisingai akinius. Visuose atsitl Atsakančiai ir prieinama kai
liniuose egzaminu vimas daromas su . . .
elektra, parodančia magiausias klai- na pritfllKO HkiniUS.
das. Specialė atyda atkreipiama Į ... , ,. , .
mokyklos vatkus Kreivos akys ati Kiekvieną dieną randasi:

DR. KARL NURKAT
(Nurkaltia)

„ . , . . .. Po $1.00: J. Januška, K. Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak
Paskaita apie dailę buvo giau i savo draugijų susi- , -- - » d • n..,ienomis pag„i sutart).,n j /___ :__T . v-- , Domolevičiene, R. Paznaus- Hat,K.lv atsilikimų akys aliial“«mo“

Ik* akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau.

kovo 19 d. Judis (movies) rinkimus ir žiūrėkime, ką , . - . R . ....
taip pat apie meną rodomas mūsų valdybos daro, ir ne- JanuSkien8, Mrs A Zubras, 47J2 g A-J-įa-J Av-
šeštadienio ir sekmadienio duokime, kad mūsų įkurtas rumaiiu nve.
vakarais kovo 22 ir 23 d. Į- katalikiškas draugijas paža-
žanga į parodą, paskaitą ir botų komunistai. Kor.

M. i

J. Krikščiūnas, M. Brazai- Telefonas varos is7s

tienė, R. Krivelevičienė, M. ...................... .
Bagdžiūnienė, J.

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Grėblaus 
kas, M. Verbickienė,- Juš-

NEXT
|F YOURE IN A 

JUMP IN THE CHAlR
ANO 6CT 5KAVED f Y C.

BtCN VJAlTtNė IWO
MOURS ALGEAOY LiUl 1 

poni mino v/aitin6
A LlTTLt LONGtR

Dei Innce Reik,
t ’

r

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

5.™ J A-'1 fr

i a o?

7C
f <4

atneša* «.« Copyright,

Ci-

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI 1DYKITC mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes- 
I T M I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

I»R PETRAS 
VILEIŠIS,Al-lina-

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. 
3'4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W JACKSON BLVD
SUITE A-1820 

Home Office: Ncvvark, N. J.

,{E<1I»ENCTIA:
4432 So. California Avenui

Tel. I.AFayette 0771

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keist uto Savings and Loan Assoeiation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

J

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

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

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS

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

DR. F. G, WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANaI 2345
Ol'i-e Vul.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal auturtj
Rez. Tel.: HE.MIoek 3150 Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:

VIRginia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu.“

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.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 Soutn Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Autradieniai.i, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

TclefoFiias; HEMiock 38 19

DR. PETFR T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 Šo. VVestern Avė.
į Ofiso valandos:
! Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 'J 
, Nedėliomis pagal sutartį

| Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, III

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

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

Tel. YARds 0994
Rez. teh PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienųDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421

Tel. YARds 5557

DR. FRANK G. KffINN
(Kviecinsltas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pairai sutartį.

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

1 DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marąuette Road

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. SBHKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

Į 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofizo tel. VIRginia 003a 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 j>opiet

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 5921.
Res. i KENwood 5107

Į ŪR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

t
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I PITTSBURGHO LIETUvIųMS]
Nnrih ęirio kandžiu pas Oną Perembą.
IlOnn JlUv , Vakarėlis buvo labai drau-'

Kovo 16 d. tapo pakriks giškas, ne3 šeimininkė vai- * 
tyta La Verne Zuzana, Geor šino visokiais gardumynais, 
ge Fisher ir Zuzanos Mic- ,šis moterų klūbas nusista- 
kevičiūtės dukrelė. Kūmais tė pasidarbuoti seserų Pran 
buvo Aloyzas Mickevičius su ciškiečių naudai, nes vietos 
savo žmona. Laimingai aug- seserų rėmėjų būrelis suma- 
ti. žėjo ir silpnokai veikia. Jau-

_______ nos moterys, be abejo, sau-1
Sunkiai susirgo A. Berno niai pasidarbuos seserų nau- 

tas ir grįžo atgal į Alleghe- dai. 
ny General Hospital. kurią-----------
neseniai buvo apleidęs. Savo 
namuose jau keletą mėne
sių kaip serga Katrė Šab-

Kovo 15 d. “bingo” va
karas gana gerai pavyko. 
Duodama gražios dovanos.

liauskienė. Šv. Juozapo ligo- Tas turėtų daugiau mėgėjų ; 
ninėj randasi Wm. Medviec- patraukti. Greičiausiai žino
kis. J nes sulaikė pūgos, blogas o-

ras. šį mėnesį “bingo” va
karas įvyks kovo 28 d., 8:30 
vai. mokyklos svetainėje.

Senesnioji karta baigiasi 
išmirti, jaunesnieji turėtų 
susirūpinti išlaikyti, ką se-

125 DARBININKAI SUŽEISTA NELAIMĖJE ANT GELEŽINKELIO

("Draugas" Actne telephoto)

Milžinišku keltuvu keliamas vienas kelei vinio traukinio vagonas, kuriame 125 dar-
nesnieji ateiviai su dideliu Kovo 16 d. sodalietės ėjo f>ininkai sužeista. Traukinys rytmetį vežė darbininkus darbą Ravena, Ohio arsena- 

lan, kur vykdomi sakes vyriausybės saugu mo darbai. Ties Windham, O., prekinio trau 
kinio garvežys smogė į keleivinį traukinį. Tolėliau matyti apvirtęs garvežys.pasišventimu ir didelėmis bendrai prie šv. Komunijos, 

aukomis įsigijo ir sukūrė,
tai yra mūsų bažnyčias, mo
kyklas ir kitas įstaigas. Nu
bėgę pas svetimus garbės

Girdisi, kad laimės kny
gutės rūpestingai platina
mos, nes po Velykų įvyks

Sugriautas Lietuvos Žemės Okis
sau neįsigysime, tik ironiš- pramoga parapijos labui, 
kos kitų šypsenos susilauk- Tikimės, kad vakaras bus 
sime. I sėkmingas.

tis, nes mažiau “bevadovau- 
jant” būtų ir mažiau su
griauta.

Žemės Ūkio komisariatasKaltinami dvarininkai, fabrikantai ir fašistai.
- Puolamas Žemės Ūkio komisariatas. - Grjž- i klaidų, dvarų žeraės daIini 
lama prie baudžiavos laiku palikimo.

padaręs “keletą stambių

mą pravedant.” Matydami, 
kad “naujakuriai,” gavę 

Sovietų Rusijoje bolševi- dovauja, nors oficialiai jis nuomon po 5—7 hektarus,

Kovo 16 d. tuojau po pa- Teko matyti gautus iš Lie 
pamaldų mūsų Tretininkės tuvos gimimo metrikus. Me- 
ir Gyvojo Ražančiaus būre- trikai ne su kunigo parašu,, 
lis turėjo susirinkimėlį, ku- bet su viršaičio. Matytis.'kai turi >u iš sen0 P»™°- tera komisaro pavaduoto- , nepajėgia tose žemėse įsi

. 1,11 • . . . • oo rnnonfo • ioimi Irnrio 1 Ino metu nutarta Dangun kad kacapai susovietino ir
Įžengimo bažnyčioj įtaisyti metrikų knygas. Gaila Lie-
šv. Pranciškaus stovylą ir 
pasirūpinti sukelti lėšų Ve
lykų gėlėms. Vienam ir ki
tam tikslui greitai prasidės 
rinkliava. North Side lietu
viai visuomet esti duosnūs 
geriems dalykams.

tuvos ir jos žmonių pateku
sių į kacapų vergiją.

Vietinis ’ma suversti visą atsakomy- 
_________________________ b^ įvairiems trockininkams,
T’T u •• ir •• , bucharininkams ir kito-1 I. Marijonų Misijos

Gavėnios Metu

šę tokį receptą: jeigu kurią jas. i kurti, bolševikai visą kaltę
sritį jie savo nemokšišku- ' BeL kaįp ten bebūtU) bol. verčią komisariatui. Pra- 
mu ir eksperimentais yra ševikų partijos organas “Tie ėj° beveik pusė metų, kaip;

sa” užkūrė minėtam komi- naujakuriams paskirta 20, 
šariatui karštą pirtį. Iš ta- milijonų litų,
me laikraštyje įdėto straip- o dar ligšiol nesugebėta 
s:iio patiriame, kad tos “gausios” paskolos

išdalinti.

galutinai sugriovę, tai po to

Mūsų jaunam 
Juozui Krasnickui (Jos.
Kress) sekasi gana gerai.
Jis pora mėnesių tam atgal 
atidarė įvairių mažmožių 
krautuvėlę ant Page gatvės ya-ka 
— Agnės. Linkiu pasiseki 
mo. Lietuviai turėtų kibti į 
biznius.

Kovo 23-25 dd., Norvvood,
biznieriui Mass- - kun' Dr- Juozas 

Pauliukonis.
Kovo 24 — balandžio 6

kiems kenkėjams.
šį receptą bolševikai 

ima taikinti ir okupuoto
je Lietuvoje.

Skaitytojai jau pakanka- kai!
dd. — Šv. Jurgio parapijo- ma* žin0’ * visuotinę, Matomai, okupuotoje Lie-
je, Philadelphia, Pa. — kun. su^ru^ bolševikai yra įstū- tuvoje dar neatėjo laikas, 
dr. K. Rėklaitis ir kun. J.

už pasibaisėtiną betvarkę 
žemės ūkyje yra atsakin- čįa įrgį esąs kaltas komisa-
gi — dvarininkai, fabri- viox„_ ,.. ...® I natas, nors jis tų pinigų vi-
kantai ir aktingi tautinin- nedalina, nes tas darbas 

pavestas naujai įsteigtam 
žemės ūkio bankai. Dar pik-

Wesf End

mę dar taip neseniai žydė- kad už viską būtų kalti, 
jusį Lietuvos žemės ūkį. Da trockininkai, bucharininkai 

Kovo 19 iki 22 d. — švč. i bar, matyti, patys bolševikų ir kitoki “gOciališdavikai,’ 
Panelės Gimimo par., Chiea-j eksperimentatoriai pastebė-. todėl prireikė surasti kitų 
go, III.--Kun. J. Kuprev"''ius. j°> kad visos jų reformos kaltininkų. O žemės ūkic 

Balandžio 7 — 13 dd., šv. pasibaigė galutiniu fiasko.
Todėl reikia ieškoti atgailos 
ožių. Todėl

tesnė provokacija išlenda iš

Jurgio parapijoje, Detroit, 
Mich. — kun. K. Rėklaitis.

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

Kovo 11 d. Vyčių kuopa 
turėjo draugišką vakarėlį, 
kurį rengėjos labai tvarkiai 
su skaniu užkandžiu suruo
šė. Jaunimo vakarėlyje skait
lingai dalyvavo. Vyčių kuo- Kautynėse per nepriklau 
pa ruošia religinio turinio somybės karą mes parodė- 
vakarą, kuris įvyks kovo 30 me pasauliui, kad esame lais 
d., 7:30 vakare, bažnytinėje vės verta tauta, 
svetainėje. I, Gen. Skorupskis

komisariato nuodėmių “Tie 
sa” priskaito nepaprastai 
daug. Komisariatas nesuge-

pradėta Smarkiai atakuoti bąs “griebtis darbo, kaip 
žemės ūkio komisariatą.

Mes neturime jokio tikslo 
ginti subolševikintos Lietu
vos žemės ūkio komisaria
to, kurio priešakyje stovi 
komisaras Mickis, dar, ne
priklausomos Lietuvos lai
kais žinomas kaip vad. sa-

------------ 1 ----------- j lioninis komunistas. Dar
Kovo 13 d. jaunų mote- Knyga yra skambantis mažiau mums rūpi maskolis

reikiant, vadovauti žemės 
ūkio darbams.” šis komisa
riatas

“labiau panašus į didelę 
kanceliariją, kur tarnau
tojai tik raižo plunksno
mis, išrašo didžiausias 
krūvas popierio, bet labai 
mažai vadovauja žemės 
ūkiui.”

rų susitveręs klūbas turėjo praeities balsas. — T. Car- 
draugišką vakarėlį su už- lyle.

“tovarišč” Žitkov, kuris tik-, Jeigu taip tikrovėje būtų, 
rovėje tam komisariatui va- tai tuo tektų tiktai džiaug-

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jūs motutPs plnovljos.
Ir mergi tės kaip lelijos.
Jei svetel) 01101.7 norit pnvalšvtl, 
šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.
Dobrovolskio dešros tai ne mės

galiai.
Bet aukščiausios rūšies mėsos 

gaminiai.
Jei dar nerngavot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatidCklt.

* * *
Juozas Dobrovolskis kiekvieni 

valamkį jums pristatys gerlaiii- 
slas, šviežiausias rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vt-stiuvėse. krikštyno
se. iMHikIrtuose Dobrovolskio deš
romis. I /.tenka pašaukti telefonu 
CANaI 1712 Ir dešros Ims Jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės J:

Dobrovolskio
Grocery & Meat M a r ket 

2325 S. Oakiey Avė.
(Priešais "Draugo” redakeljos)

SOCKO THE SEĄDOG By Teddy

kad naujaku- Dabar bolševikai vėl giria 
tuos baudžiavos laikų pali-

. ... ,, j kimus, nes tiktai tuomet gabiu ilsios paskirtos blo- °
. . - _ ... , I Įima bus sutvarkyti Lietu-giausios žemes — “balos,* , .

užaugusios nendrėmis.”

kaltinimo,
riams

Šitokiomis fraz:mis bolše
vikai, naudodamiesi savo se
niai išbandytais receptais,

vos ūkininkus j naująją 
baudžiavą — kolchozus. Ko
misariatas taip pat “nieko 
nedaro padėti naujakuriams 
įsigyti miško,” kad žiemos

bando pasiteisinti prieš že- metu galima būtų parsiga- 
mę gavusius, kurie iš 5— 7, benti statybinę medžiagą, 
hektarų negalės išlaikyti nei i Dar blogiau esą su malkų 
arklio, tuo tarpu kai išrėk- aprūpinimu, nes esanti su-

daryta “tokia biurokratiška 
painiava, kad niekaip joje 

lingosios” sov. Rusijos gau- nesusigaudysi.” Rezultatas 
t i- tas, kad ūkininkai šąla ir

Žemės Ūkio komisaras ma-lkų negauna.

lamuotieji traktoriai dar 
tiktai “numatoma1 iš “ga-

“draugas” Mickis

rodąs “atkaklų nenorą ap
sivalyti” nuo svetimo ele
mento.
“Taip komisariatui dir

bant, klaidos ne tik nebus 
taisomos, bet dvigubina
mos,” liūdnai - konstatuoja

Straipsnis baigiamas pa
mokslu, kad reikią “kovoti 
dėl Lenino-Stalino linijos.” 
Tenka pastebėti, kad sov. 
Rusijoje dėl tos linijos kovo 
jama jau 20 su viršum me
tų, o rezultate skurdas ir 
vargas ten eina vis didyn ir
gilyn. Ten tikrai sukurta

straipsnio autorius. Galima, I ,.tokia biurokratiška painia. 
deja. pranašauti, kad dešim- ya kad niekaip joje ne3usi.
teriopos žalos Lietuvos že
mės ūkiui, jeigu eksperimen 
tatoriai greit nebus iškrau
styti, ten, iš kur jie atsi- i 
bastė, būtent, į “visko per-, 
tekusiąją,” bet kroniškai ’ 
badaujančią sovietų Rusiją.

Komisariatas taip pat 
esąs kaltas, kad nesisteigia 
grupinės sodybos, kurios 
reiškia pirmą žingsnį į vi
suotinę kolchozaciją. Girdi, 
reikią steigti bendras gyvu
liams ganyklas, girdyklas.

Tenka pastebėti, kad kaimai 
ir bendros ganyklos buvo 

, Lietuvoje užsilikusio3 iš 
baudžiavos laikų, bet nepri
klausomos Lietuvos laikais

tie pažangaus ūkininkavi
mo stabdžiai buvo beveik 
visi išnykę.

gaudysi!”

<eeni"aDRAFT?
jargle Lišterine
I.ike wet feet and fatigue, drafts weaken 
body resistance so that germs associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Natnre to over-ome such gerins on throat 
surfaces by gargling with Lišterine Anti- 
septic at the first symptom of an irritated 
throat or an oncoming cold, This pleasant 
i recaution, taken promptlyandfreųuently, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
Lambert Pharmacal Co.. Sl. Louis, Mo.

Kilis gerins 
associated with colds

KLAUSYKITE! — PATIKS!
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*
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*
*
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*
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Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti
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6912 South Western Avė. Chicago, Illinois
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“THE LITHUANIAN HOUR”

KNYGOS GAVĖNIOS LAIKUI
Marijos Gyvenimas.......................................................................................35c
Apmąstymai apie 7-nius Marijos Sopulius su novenomis ir

gavėnios skaitymais................................................................... 35c
Istorija Seno ir Naujo Testamento su 48-niais paveikslais 25c 
Gydyklos Nuo Baimės ir Mirties pav. parodo blogo ir gero

žmogaus pasielgimus ............................................................... 50c
Kantiškos — visokios giesmės .................................................. $1.75
Šventųjų Gyvenimai — kiekvienai metų dienai—kietais apd. $7.50
Kontrioji Elena — graži pasaka .................................................. 25c
Mikaldos Pranašystės ............................................................................... 25c
lengvas Būdas Išmokti Angliškai ................................................... 35c
Aukso Altorius — maldaknygė .................................................. 50c

Ta pati maldaknygė dailiais celuloido apdarais .... $1.65
Žolių Knygelė — aprašo visokias žoles ir šaknis ............... 25c
Geros Trajankos ...............  60c .... arba 3 pakai už ___ $1.50
Nervų Arbata ......................................................................................  35c
Vidurių Reguliavimo Arbata ....................................................... 60c
Dusulio Arbata .................................................................................. 60c

M. ŽUKAITIS,
333 Dean Road, Spencerport, N. Y.
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D K A U G A S
Išeina kuadlvn, ISskj rus sekmad ten Ina 

l’rvuuuicruiob Kaina: Jum. Amerikos Valstybėse:
Mitams — tti.OO; Pusei Melui — $3.5o; Trims Mėne
siams — $2.vO; Vienam Mėnesiui — ,75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui
- $4.oo Pavienis numeris — 8c.

Skelbimu kainos prUluučlauio i pareikalavua
— o —

neuo.^tiarbiams u koris t. onden tams rašlų uenazmu. 
,ui neprašoma tai padaryti ir neprisiunClama tam tiks 
>ul pašto lenkių. Kedakciia pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypab korespou 
deucijaa sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
lytl trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja masinėm> 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengUnt pole
mikos ar asmeniškumų Pasenusios koreaposdasmilos 
'alk rašt ln nededamos

- i —
Entered ms Seeond-Class Matter March 81, 1916 at 

Chieago, Illinois, L'nder the Act of March 3, 1879.

IR KULTŪRAkunigui tenka aptarnauti dešimtį tūks-,
tančių tikinčiųjų. Tokia padėtis, žinoma, ,
nėra normali. Dėl to pastaruoju laiku pra- Perskaitęs kurią storą narnos sąvokos. Atrodytų,
dedamas stiprus sąjūdis, kad surasti dau- įnygą kurios priešakyje kad ši tiesa nereikalautų į-
giau pasaukimų į dvasinį luomą ir, taip prįjungtag vįeno puslapio į- rodinėjimų. Tačiau daugelio

Fat’.. kad ,8ud?r^t. galimumus įsteigti ir vada kartais pamatai, kad fabrikų ir įmonių praktika 
išlaikyti daugiau aukštesniųjų katalikiškų , , . „ . , ; . ,* .. ,,
mokyklų ir kunigų seminarijų. *vadas yra &eresn18 uz Pat* rodo ™ai ką klt* ’

knygos turinį ir kad visai Taip, purvas ir kultūra
Pietų Amerikoj, kaip žinome, nemaža: reikaio sugaišai laiką, — nesuderinamos sąvokos,

yra ir lietuvių Per daug metų ir lietuvių gilindamasis , šimtus kny. į ••Pravdai”, kaip bolševikų

vafliniai rei a ai uvo a l ape ai. įe g puslapių. Būna atsitiki- partijos centro komiteto vy- 
žymiai pasitaisė prieš keletą metų, kuo- ... , . . . ,, .
met Brazilijon nuvyko keli kunigai iš Lie- m«' kad v,ena fraze paaa' naus,am organui, šį kart, 
tuvos, seserys Pranciškonės iš S. Ameri , ko_ nepalyginamai daugiau, parūpo padiskutuotį klausi- : 

kos, o į Argentiną — Tėvai Marijonai.

Nežmoniškas Elgesys

Po Svietą
nekaip kelias valandas tru- mą apie purvą fabrikuose. Pasidairius 
kusi kalba. i Bolševikų pasaulėžiūroje

Taip atsitiko maskolių j žmogus ir fabrikas susilie

. Prieš porą desėtkų metų, 
sako, lietuviški cicilistai va.

Kilnus Sąjūdis
“Darbininkas” rašo:

“Esamuoju momentu visa lietuvių tau
ta atsirado užstatų rolėje. Jei koks už-

bolševikams su Maskvos di
džiuoju laikraščiu “Pravda” 
(1941 m. sausio 24 d. No.

ja į vieną automatą, mecha
nizmą, nuo kurio neatskiria
ma žmogaus, kaip asmeny-

23). Kiek mes visi esame bės. Todėl jis veda kovą su

įevojosi ir su kapitalistais 
Bostono lietuviškų cicilis-1 P^rbę “Kardų,'

. ... . ' ‘ SoVin” i
tų generolas Maikis jaučiasi 
labai insoltintas dėl to, kad 
Brooklyno tautininkai repa-

Neseniai Indiana valstybės gubernato
rius Schricker pasirašė legislatūros pri
imtą bilių, kuriuo

Didysis Penktadienis padaromas tegali
nę švente toje valstybėje.
Tai bus tryliktoji iš eilės valstybė, kaip

praneša katalikų spaudos agentūra NC, 
kurioj toks bilius yra pravestas.

Ir į Jungtinių Valstybių kongresą, kaip 
mūsų dienraštyje jau buvo rašyta, yra 
įneštas toks bilius ir tikimasi, kad netru
kus jj svarstys atitinkamos komisijos ir 
bus patiekta svarstyti kongresui, kurio 
atstovai gauna iš viso krašto daug pra
šymų tą bilių remti.

Vargu kada yra buvęs didesnis reika
las dėti didžiausių pastangų gydyti suge
dusį pasaulį, grąžinti prie tikėjimo mili
jonus žmonių, kurie ekonominės gerovės 
laikais užmiršo savo sielos reikalus. Ir, 
nėra jokios abejonės,

tai labai daug prisidėjo pasukti pasaulį 
prie dabartinės padėties — karų, nera
mumų, visokių baisių staigmenų.
Duodant progos visiems krikščionims

švęsti Didįjį Penktadienį, kuris primena 
pasaulio Išganytojaus kančias ir baisią 
mirtį ant kryžiaus dėl žmonių nusidėji
mų, suklydimų, bus parodyta geros va
lios, tai viena, o antra — »

žmonės, būdami laisvi nuo kasdieninių 
darbų, rinksis tą dieną į bažnyčias ir 
siųs savo maldas pas Aukščiausiąjį, pra
šant taikos, ramybės, išganymo. 
Džiaugiamės gyvendami laisvame kraš

te. Džiaugiamės ne be reikalo. Bet taip 
pat žiūrėkime, kad turėtume laisvės ir ga
limumų daugiau Dievą pagarbinti, šven
čiant tas šventes, kurios kiekvienam krikš 
čioniui yra labai reikšmingos ir labai bran 
gios.

Dėl to visiems reikia prisidėti prie to 
kilnaus sąjūdžio, kad padaryti Didįjį Penk 
tadienį legaline švente ne vienoj, kitoj 
paskiroj valstybėj, bet visame krašte.

Stalinas Tik Save Myli...
Pažymėtina ir net labai reikšminga, kad 

Sovietų Rusijos 1940 metų “Politiškame- 
enciklopediškame žodyne” visai yra igno
ruojami tokie asmenys, kaip Kerenskis, 
Trockis, ir net Hitleris. Bet už tat labai 
detaliai yra nušviečiamas Vokietijos ko
munistų judėjimas.

Tame leidinyje Stalinas sau daugiausia 
vietos užėmė — keturis puslapius, kuo
met Leninui pavedama tiktai pustrečio, o 
komunizmo tėvui Karoliui Marksui skiria
mas tik vienas puslapis.

Tai parodo, kad Stalinas yra didelis e- 
goistas. Jis tik save temyli.

Kitame Amerikos Krašte
Centralinės ir Pietinės Amerikos kraš

tai yra perdėm katalikiški. Statistikos ži
niomis, iš šimto dvidešimts vieno milijono 
gyventojų šimtas milijonų yra katalikai. 
Vadinas, iš šešių gyventojų penki yra ka
talikai.

Palyginti su šiaurės Amerika, Pietų ir 
Centralinės Amerikos kraštai atrodo daug 
katalikiškesni. Jungt. Valstybėse turime 
virš 130 milijonų gyventojų, iš kurių tik 
22 milijonai tėra katalikai. Tačiau šio 
krašto katalikai dvasiniu atžvilgiu daug 
geriau yra aprūpinti. Tokioj Brazilijoj, 
kuri turi virš 44 milijonus gyventojų, tė
ra puspenkto tūkstančio kunigų. Vienam

sieny gyvenąs lietuvis ryžtasi atskleisti i prisiklausę bolševikiškų fra-1 purvu fabrikuose

Šakių” ir kitokių “pabūk
lų” buvo pasimoję kapita
listus nušluoti nuo žemės ir 
rojų žmonėms padaryti. O 
kas išėjo. Patys generolai 
pasidarė kapitalistais, o jų 
vaiskas persimetė į repub- 
likonus ir demokratus.

jevotis. Esą, dabartiniai A., Taigi, esą, gyvenimas ro
do, kad ant svieto nėra 
švakesnių vajauninkų—ge
nerolų, kaip lietuviški cici- 
lizmo generolai. Dėl to ir 
buvo nepakviesti į tą šau-

siūlę jam pirmo pleiso prie 
A. Smetonos, kuomet buvo

pasauliui bolševikų darbelius, tai jie zių apie milžiniškus sovietų -Bet ar purvo esama vie-; rengiamas jam New Yorke 

Lietuvoj kankina jo gimines ir drau-! laimėjimus visose gyvenimo nuošė bolševikų fabrikuose? 
gus. Priespauda yra tiek neįmanomai srįty8e, apie nepaprastą kul Kelias dienas anksčiau (1941 
žiauri, kad net pavojinga j tėvynę biš- tQros kiU 30viety g ' m. m 20 d. No. 201 *
kus rašinėtu Is ten nelaimingieji pra- minėtam ta pati “Pravda” įsidėjo ve-;Sractono8 Skolai nei vie-
syte prašo, kad ko rečiausiai jiems ra • , .. x . . . .i nas nėra buvę ant vaiuovšinėtų, arba ir visai jokių laiškų „e-! “Pravdos“ numeryje Įdėtas damąjj straipsni apie sovie-! « . .

net vedamasis straipsnis, tų teismus. Tų teismų uzda- J z noję tlk Pokerl lostl H

priėmimas. Bankiete jis bū 
tų parodęs, kaip reikia va /

siųstų, neišdrįsdami nei priežasties pa
minėti. Toks nežmoniškas bolševikų ei-1 kuris prasideda šia, tiesiog viniai apibudinami 
gesys brukte bruka išvadą, kad jie be1 pritrenkiančia, fraze: “Pur- skambiais žodžiais:
galo susirūpinę “geru vardu” užsieny, vas ir kultūra — nesuderi- (teismui) priklauso -------- .

i ^rmioiiaiu anviotn vul sužinoti ve kas: cici- TlKtl-Jiems akis kaitina nepalankūs atsilie- n s_ sąvokos . žymiausių vietų sovietų vai- , . nekviete dėl
pimai ne tik stambioj kitataučių spau-1 Praėjo 23 metai nuo bol- j stybinių organų, sukurtų , , j ___,___

sLais in°terims rankas bučiuoti.
‘Jami Pasiteiravus pas kai ku-

i riuos tautininkų veikėjus, I n4 balių A. Smetonai pasi-
viena

Kai maskolių čeką suė-
Tuo "būdu siūlosi""ir "kiti?'išveda,"'kad i rašalo jūros išlieta už ir į temoj. Jis pašauktas saugo- j >Jra generolai, ne-i mus Lietuvoj veikėjus ga-

mes, numaudami kaukę nuo veidmainin
go bolševikų veido, padedam saviškiams 
sveikiau ir blaiviau žiūrėti į jų sklei
džiamas melagystes apie tariamą ko 
munistinį “rojų”. Jie. žinoma, teigia, kad 
tai mes meluojam, o jie kalba tiesą.
Bet jeigu taip, tai kam jie apsidrau
džia nepereinama siena, kad nieks iš jų 
valstybės neišvyktų ir apie jų “rojų” 
niekam nepapasakotų? Jei bolševikų gy
venimas iš tiesų būtų į rojų panašus, 
tai jie ko plačiausiai atidarytų savo val
stybės sienas ir kviestų visus į svečius 
savo akimis patikrinti, kad čia tai bent 
gyvenimas. Jie neuždėtų. ant savo gy-

doj, bet ir mūsų kuklūs lietuviški aidai. į ševizmo režimo įsikūrimo, ' proletariato diktatūros, sis-! ka,d išfigeriaus, job

rašalo jūros išlieta už ir, temoj. Jis pašauktas saugo- ,, . . , ,, .
. v i .v • . v i • i* vi i verti net Das duris Dleisn bena į Sibirą, tai balšavikaiprieš bolševizmą, o apacio- ti socializmo užkariavimus veiu PdS auris Pieis- / j;.

tokiam bankiete. Esą, kai aplink paleidžia kalbas, kad
je sovietų Rusijoje, vado
vaujamame laikraštyje, ku
ris duoda toną visai 193 mi- 
lionų žmonių valstybei, dar 
diskutuojamas klausimas a- 
pie purvo ir kultūros nesu-

prieš visus ir visokius prie
šiškus gaivalus, dar esan
čius sovietų visuomenėje”. 
Bet kaip praktikoje veikia

Lietuvos prezidentu buvo 
Giinius, o jo visokiais ge
nerolais daug eicilistų,

sis sovietinės diktatūros Lietuvai užvajevoti ne- 
teismas, kuriam skiriama1 kūt reikėję nei vaisko, nei 
toki aukšti uždaviniai? Į šoblių: vienas padaužų pul

kas kepurėmis būt išvaikęs 1 
į bušius visus eicilistų ge-

derinamumą....
“Pravda” sakytame straip tai atsako pati “Pravda”, 

snyje rašo apie purvą so- pažodžiui rašydama: “Ar
vietiškuose fabrikuose ir gali būti tūlas teisėjas «o- nerolus, o patį prezidentą 

dirbtuvėse. Purvo esą visur: j vietų kultūros reiškėjas ir j su v*sa l°va išvežęs į Lie- 
fabrikų kiemuose, pačiuose auklėtojas, jeigu jo spren- i-uvos Sibirą Varnius. Ale 
fabrikuose, ant mašinų ir dimai rodo nepakankamą iš-f §erai> ka<^ buvo dar tokių

ventojų negirdėtos pasauly cenzūros, anį grįndų. “Pakanka pe silavinimą (gramotny), jei-1 generolų, kurie išgelbėjo 
leistųjsavo pavaldiniams laisvai pasi-Į reiti daugeiįo įmonių gu jis nežino įstatymų, jei-]™° nešlovės ir prezidentą
sakyti, neuzmautų ant jų galvos tamsy- ioiu- I „oničvio i»- no. Grinių ir visus jo genero-
bių maišo, netramdytų laisvo žodžio ir 
spaudos, nelaikytų brangiai apmokamos 
slaptos žandarmerijos — GPU, žodžiu, i rini0 susirūpinimo ^švara 
panaikintų caro laikų priespaudos įmo- čia be tvarkos mėtosi, už
neš, kurias jie šimtą kartų padaugino, nešamos sniegu, rūdyja į- 

vairios metalinės dalys, me-

kiemų užkampius ir įsiti- gu jis savo neaiškia ir ne
kinti, kad stinga elementa- tobula praktika gimdo by

linėjimąsi. jeigu jis šiurkš
tus ir neatidus žmonių at-• J
žvilgiu, jeigu teismo reika
luose — vilkinimas, o teis

ius. Padarė revoliuciją 
viskas gražiai baigėsi.

ir

ta”, kurios priešakyje sėdi 
kažkoks “draugas” šausas,Juk tie visi vergijos ir priespaudos bū 

dai patys už save kalba, kad bolševi
kiškoji “tvarka” tai didžiausia žmoni
jos nelaimė, tikras ašarų ir dejonių klo
nis. Tiesiog nesuprantama, kaip sveiko 
proto žmonės tokių faktų akyvai zdoje 
gali išdrįsti girti tai, kas pats savo dar
bais taip negailestingai apsijuodina. Bol 
ševikų gyvenimo faktai tai tarsi šalti, 
tamsūs, pilni prarajų kalnai, kurių sli
džiais žodžiais nebesugriausi ir nebeiš- <U”- _ _ _ ...... 4
lyginsi”. Laikraštis pailiustruoja Pasiskaičius šiuos “Prav-, mli° viršūnių iki sovietiškų

-----------------  savo žodžius pavyzdžiais iš dos” straipsnius, nenoromis fabrikų kiemų. Lietuvių vi-

SfdlinO KdAVVtfPC tokių pirmaeilių fabrikų, ku- peršasi mintis: ar nėra pur-,suomenė gerai žino, kad uz
* riems už nuopelnus duoti vo visoje bolševizmo siste-1 bolševizmo ir jo “kultūros”

Yosuke Matsuoka, Japonijos užsienių Lenino, Molotovo ir kitų moję, visame bolševikų gal-Į slepiasi paprastas, viską už-
reikalų ministras, keliaudamas Berlynan sovietų aristokratų vardai, vojime? Ar ne purvini sme-' teršiantis, purvas.. 
ir Romon, sustosiąs ir Maskvoje. Pav., “kai kuriuose tėkšti- genys sėdi bolševikų val-

džiagų liekanos, pusfabrika-i mo patalpose — purvas, ap- 
čiai. Bet taip yra ne tik fab- sileidimas.
rikų kiemuose. Sąšlavų ir 
liekanų krūvos dažnai gali
ma užtikti ir mūsų įmonių

Kaip matome, ir čia ta siškas žodis ‘purvas (griaz) 
pati, galima sakyti, tiesiog ’ išverstas į lietuvių kalbą 
tragiškoji, problema: purvas žymiai sušvelnintu žodžiu 

“nešvara”. Tačiau Šausas 
nepajėgs nuo lietuvių visuo

skyriuose viduje, jų tarpe ir kultūra. Teisėjas turėtų 
ir tokių įmonių, kurios pre- būti “socialistinės kultūros 
tenduoja į pirmaujančių var- 1 reiškėjas ir auklėtojas”, o 

čia — paprastas purvas!

tuos žmones veža į Ameri
ką.

Štai, Hartforde, Conn., 
gyvenanti moteris gavo gro
matą nuo savo sesers, ku
ri rašo sekančiai:

“Pas mus viskas pasikei-
tė, visk# iš mūs atėmė, da
bar turime eiti į eiles gau
ti gabalėlį duonos, bet ne
nusimink sesute, nes neuž
ilgo pasimatysime. Matai 
dabar lietuvius iš Lietuvos. 
veža į Ameriką. Neužilgo ir 
mes išvažiuosim.”

Pamatys tie žmonės, į ko
kią “Ameriką” jie pateko..

“Purvas ir kultūra — ne
suderinamos sąvokos”. Tai 
klasiška frazė, kuri, neąbe- #šiuo atvėju padarė net atvi

rą falsifikaciją. Būtent, ru- i jojame, įeis į istoriją. Po

menės nuslėpti to purvo ku
ris viešpatauja nuo pat Kre-

23 metų bolševizmo viešpa
tavimo svarbiausias sostinės 
dienraštis tai problemai pa
švenčia net vedamąjį straips 
nį! Ko vertos po to visos 
bolševikų frazės apie jų su

kurtą “kultūrą”? Kaip ga

lima dar rimtai skaitytis su 

visu tuo, kas daroma bol- 

ševikijoje, jeigu jie dar dis

kutuoja tokiomis temomis, 

kaip — purvas ir kultūra?

Nesunku suprasti, kokiu tikslu japonų 
I ministras vyksta pas diktatorius ir kodėl
I net Stalino neaplenkia.
i

Reikia neužmiršti, kad Maskva vis la
biau talkininkauja naciams ir fašistams. 
Dėl to jau ji papildė visą eilę išdavysčių. 
Dabar rengiasi dar vieną išdavystę papil
dyti — duoti užtikrinimą Berlynui ir To
kio, kad neberems Kinijos, kurią nori su
lamdyti japonai. “N-nos” dėl to padarė 
tokią pastabą:

“Nėra abejonės, kad Matsuokos tiks
iąs, sustojus Maskvoje, bus prikalbinti 
Staliną, kad jisai pasirašytų su Japoni
ja “nepuolimo sutartį” ir išduotų Kini

ją •
Vakaruose tokią niekšybę Stalinas at

liko 1939 m. Padaręs “nepuolimo su
tartį” sti Hitleriu, jisai atidavė naciams 
sudraskyti Lenkiją ir atidarė kelią ka
rui Europoje”.

Prie to dar reikia pridėti, kad panašiai 
Maskva pasielgė su Čekoslovakija, Rumu
nija ir Bulgarija.

i

lės fabrikuose dėl purvo at- džios priešakyje? Kaip ki
taip galima būtų išaiškinti 
visą tą terorą, klastą, žmo
nių eksploataciją, žmogaus 
laisvės ir sąžinės paneigi
mą, jei ne purvo apneštų

skiruose skyriuose dažnai 
mažėja produkcija ir jos ko
kybė”, nes fabrikuose ne tik 
visur pilna purvo, bet ir 
“mašinos purvinos”.

Bet ar tik šiandien bolše- j smegenų ir sąžinių išdava? 
vikai pastebėjo, kad “pur Į Dar vienas labai reikš- 

vas ir kultūra — nesuderi-1 mingas faktas. Bolševikų 
narnos sąvokos”? Pasirodo, pavergtosios Lietuvos laik- 
kad ne. Ta pati “Pravda” į raščiai laikas nuo laiko per- 
cituoja Stalino tautiečio sispausdina “Pravdos” ar
Ordžonikidzės pasakymą net 
iš 1933 metų, kūr jis dėl 
vieno fabriko išsireiškęs, 

' kad dėl purvo “galima pra 

siskelti galvą — nors savo 
galvų pasigailėtų!”

Praėjo 7 metai, bet pati 
“Pravda” liūdnai konstatuo
ja, kad dėl purvo dar šian-

“Izviestijų” vedamuosius 
straipsnius. Tačiau lietuviš
kųjų laikraščių redaktoriai 
gėdinasi pateikti Lietuvos 
skaitytojams ištisus tokių 
straipsnių vertimus, todėl 
aštresnės vietos visada iš
leidžiamos. Taip atsitiko ir 
su anuo “Pravdos” straips-

dien “reikia įtikinėti”. ‘Pur niu. kuris gvildeno purvo ir
vas ir kultūra — nesuderi-Tcultūros santykį. Bet “El-

Į kovą vėl stosim, 
save mes aukosim 
už laisvę tėvynės, 
už tiesą žmonių.

•
Į savo narsumą 
įpilsim tvirtumą 
iš gyvo šaltinio 
tėvynės širdies.

Turėsime galę 
išlaisvinti šalį 
kad ji nevergautų 
per amžius kitus.

O meilė gražioji, 
o meilė tvirtoji 
kels mūsų tėvynę 
ant savo sparnų.

Saulėtas rytojus 
sužadins artojus 
vėl arti dirvonus 

dėl duonos vaikų.

ŠIANDIENĄ | KOVĄ
Prie darbo, per dieną, 
palaimino kiekvieną 
lietuviškas žodis, 
garbė ir tiesa.

Pavasarį, žiemą 
į lietuvio kiemą 
gyvenimui skirtas 
gausumas ateis.

Iš laisvės malonių 
dygs gėlės svajonių, 
kentėjusią širdį 
pasaldins kvapu.

O Vilnius ir Kaunas 
ir Nemunas sraunas 
bus mūsų tėvynės 
vainiko žiedai.

į kovą, į kovą! 
šiandieną į kovą! 
o laimė žadėta 

rytoj teateis. Eglės šaka
> e
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Ketvirtadienis, kovo 20, 1941 DRAUGAS

Ai. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)

Draugas Vladimirovas atsisėdo prie rašomojo stalo. 
Dirbti neturėjo jokio noro, bet taip pat kažko drovėjosi 
eiti gulti į lovą, kurioje jau gulėjo Tania. Tarp knygų, 
padėtų ant stalo, pirmiausia į akis krito nedidelė bro
šiūra, kurioje buvo aprašytas šv. Semeono Teisingojo iš 
Verchoturijo gyvenimas. Draugas mechaniškai pasiėmė 
ją į ranką, pradėjo vartyti ir kur koja, kur ranka skai
tinėti. Tačiau juo ilgiau skaitė, juo ėmė daugiau dėmė- 
tis ir gilintis į jos prasmę; pervaręs paskutinį puslapį, 
susimąstė. Į smegenis šovė keista mintis: ar tikrai visa, 
kas tik yra gera ir gražu, visa, dėl ko verta gyventi, Į 
tėra skirta tik vienam proletarijatui? Kad tik proletari- 
jatas tėra neklaidingas? Tai buvo dalykai, apie kuriuos 
seniau negalėjo būti nė kalbos, nes tai buvo jam nesu
griaunama aksijoma, teigiamai, tiek pat aiškūs, kaip du 
kartu du — keturi.

A.

tų Sąjungos, kur miškai tę
siasi per tūkstančius kilo- 

1 metrų ir kur anglies gamy 
ba, kaip nuolat skelbia so
vietų propagandistai, didėja 
šimtais ir tūkstančiais pro
centų. Bet, matomai, ne vis
kas taip gražu Stalino ka- 

' ralystėje, kaip skelbia pro
paganda.i

Bet, kaip sakoma, ne čia 
! šuo užkastas. Reikalas yra 
daug tragiškesnis, ir tai Lie 
tuvos gyventojams. Sovietų 

' Lietuvos spauda skelbia, 
kad lentpiūvių pramonė da
bar smarkiai pakilusi. Tam

___  pačiam “Tarybų Lietuvos”
J. A. Valstybės painformuotos, kad vienas ar daugiau vokiečių nardančių laivų leidosi skersai Atlantiko į Ame- numeryje, kur inž. J. Vid- 

rikos pakrantes su įsakymu naikinti visus iš Amerikos uostų plaukiančius laivus į Angliją su karinėmis reikme- mantas kalba apie kuro tau- 
nimis. Čia rodoma nardančio laivo rūšis, kuri skirta veik smams vandenynuose. pymo reikalingumą įdėta

žinia apie Švenčionėlius. Ten 
sakoma: “Smarkiai išsivys
tė Švenčionėlių lentpiūvė.”
Lentpiūvės “išsivystė” ir ki
tose vietose. Bet kur eina 
tų “išsivysčiusių” lentpiū
vių gamyba: rąstai, lentos, 
geležinkelių pabėgiai, fanie- 
ra, parketas? Deja, ne Lie
tuvos žmonėms, o trauki
niais į sovietų Rusiją, kuri 
dėl savo stachanoviškų tem
pų nesugeba sunaudoti savo 
miškų. Be to, Lietuvos gy
ventojai žino, kad kiek buvo 
okupantų, tiek retėjo Lietu
vos girios. Ši yra tikroji ir 
vienintelė priežastis, kodėl 
Lietuvoje staiga pritrūko 
kuro, jog inž. J. Vidmantas

NACIŲ SUBMARINAI IŠPLAUKĘ Į J. A. VALSTYBIŲ PAKRANTES
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(••Draugas'' Acme teiepnotoi

"DRAUGAS" skelbia kontestą lietuviskijju Kaip Lietuva Pergyvena ŽiemaPRADŽIOS IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ - P 9T ’
AKADEMIJŲ AUKLĖTINIAMS

Dovanų - 20. - Piniginės dovanos 
po 5, po 3 ir po 2 doleriu

Mūsų jaunieji branginda

Malkos ant aptiekoriškų svarstyklių. - Gyven
tojai dantis nuo šalčio kalena, o miškas eina 
Sov. Rusijon.

Jis vėl atsivertė knygelę ir permetė antrą kartą aki
mis puslapius, kurie rašė apie šv. Semeono Teisingojo 
gyvenimą, šventojo, kurio vardu ir jis buvo krikštytas.
Semeonas Teisingasis buvo sūnus turtingų tėvų, bet vis
ką metė, išėjo į mišką ir gyveno didžiausiame skurde;
mito tik grybais, uogomis ir žuvelėmis, kurias pats pa- mi tą šalį, kurioje patys gy- 
sigaudavo. Labai mėgo gamtą ir didžiausią gyvenimo vena — Ameriką, turi my- 
dalį praleido vienystėje, bet jei kam reikdavo padėti, tai lėti ir tą žemę, iš kurios jų 
beregint atsirasdavo su savo švelnia ranka. Savo nuolan - tėvai yra atvažiavę — Lie- 
kumu ir švelnumu į varguolių sielas padarė didelį įspū- tuvą. Ypač dabar Lietuva 
dį. Savo gera širdimi nugalėjo turtingus ir vargšus ir. laukia jaunųjų kartų dėme- 
taip tapo Dievo žodžio skelbėju tame laukiniame, pašau- j šio. “Draugo” redakcija no- 
lio visiškai užmirštame krašte. O 1642 m. rugsėjo 12 rėdama, kad mūsų mokslei- 
dieną, sulaukęs trisdešimt penkerių metų, mirė.... Į vMa arčiau pažintų tėvų 

krašto kančias ir daugiau 
Turtingas vyras, bet meta turtus, išsižada visko ir inr._tll „avo mintiq reikšti 

beginklis, tik su meile širdyje, kuri viską atleidžia, eina raštu> skelbia kontestą> te. 
i žmones, kad, užkariavęs jų širdis, padarytų juos ge- ma ..Kas dabar dedas| a 
resnius. Vienas žmogus apvaldo visą kraštą. Bet iš jo kra§te _  okupuoto ie Lietu- UaRIe^ Ave > Lhicago. UI
. _ m • * W • V • W • “ CY U 1 Z\ f- z\ 1 z z* 1 z^ z\ 4- v vlūpų neišsprūsta nė vienas neapykantos žodis. Jis žino voje”

Keliais atvejais buvome prieš eksperimentavimą su
6. Rašiniai turi būti pri- rašę, kad labai bloga suso- gyvais žmonėmis?

siųsti kontesto komisijai iki vietintoje Lietuvoje ir “ku-Į Vyriausias kuro tvarkda- 
š. m. gegužės 15 dienos. ro fronte.” Patys sovietų rys rašo: “Miesto normos

7. Po rašiniu pasirašyti laikraščiai kelia triukšmą, yra pakankamos rūpestin-
slapyvardę, o atskirame už- kad komisijos dar kaip rei- gam, tvarkingam vartoto- 
lipintame vokelyje įdėti pa- kiant nepradėjo posėdžiau- (jui, ir, žinoma, per mažos 
aiškinimą kokia pavardė a- ti, o žiema jau gerokai įpu- netvarkingiems arba per 
tatinka tai slapyvardei, taip sėjo. Tuo tarpu malkos dar daug išlepusiems žmonėms, 
pat koks autoriaus adresas tebestovi miške! Šituo klau- Kaimo normos irgi yra pa- 
ir mokyklos vardas. ( simu pasisako nūn inž. J. , Rankamos apdairiam varte-

8. Siųsti per savo moky-Į Vidmantas, kuris “Tarybų tojui, su sąlyga, kad varto-. ““taria^Taupyti kiekvieną
tojus adresu: “Draugas”, Lietuvos” skiltyse pasiraši-j tojai pradės taupyti kurą ir gabaliuką»;
kontesto komisija, 2334 So.i nčJa kaiP° vyriausiosios ku-

ro valdybos viršininkas.
patys aktyviai prisidės prie 
kuro sutvarkymo.” Matyti.

9. Prieš mokslo metų pa 
baigą kontesto komisija pa- 

Kontesto taisyklės tokios: skelbs, kas laimėjo dovanas.

Straipsnio pradžia para
šyta pagal visus “leniniškai- 
staliniškos” scholastikos dės gyventi taip, kaip Maskoli

tik meilę. ... Ir tai buvusis kilmingasis, bajoras, turtuo
lių sūnus. Vadinasi, ne tik vargšas, bet ir šiaip pilietis, 
taip pat kilmingasis gali būti geras žmogus.... TConteste dalyvauja lie- Geriausiai parašęs aukštes. į mus. “Buržuazinės Lietuvos joje, kur žmonės, išgyvenę

.. _ . tuviškųjų mokyklų mokiniai mokyklos-ak.ad. auklėtinis-ė ūkis nepasižymėjo nei pažan po bolševikų režimu 20 su
Draugas Vladimirovas vėl pažvelgė , Tanią. J, at- sudarydarai dvi grupes: a. gaus dovaną 5 dolerius, ant. I nei sistema. Jis buv0‘viršum metų, džiaugiasi, ka,

leido man ir s, kartą, pagalvojo. Ir jo sielą apėmė didis Į Aukštesnėsės mokyklos -j ra dovana - 3 dol., trečia tvarkomas labai pasenusiais, gauna pus? svaro sviestu

Tėvyne, o saldus žodi! 
Lietuvos žmonės dar per to- Mielas gimtosios kalbos gar 
lų trumpą laiką neišmoko1 se svetimam krašte.

TAUPYK!
jausmas: ji ne tik jo neplūdo ir jam nekeršijo, bet gu- akademijos; b. Pradžios rno-
lėjo čia pat nejudėdama, tokia mažytė, tokia nelaimin- kykios.
ga. Draugas savo šventojo gyvenimo aprašymą įsidėjo į 

. ... . . . , ,. . , , . . .. 2. Kontesto tema:stalčių, o pats tyliai, tyliai, kad nepazadintų miegančios.
_ . . , . T i j m dabar dedasi tėvų krašte —nusirenge ir paskum atsigulė. Jaute, kad Tania nemie-

, , , j. tt- - • -i • okupuotoje Lietuvoje .ga, bet nedrįso tarti jai žodi. Užgesinęs sviesą, ilgai gu- ,... , , . , . ,, .. . _ . . 3. Pageidaujama, kad bu-lejo tamsyje ir galvojo, galvojo. Mąstė apie Tanią, apie . .. . , „_.. • : . „ ,. T> • i i tų rašoma lietuvių kalba.Mironovą, apie sv. Semeoną ir patį save. Kai galų gale
užmerkė akis, rytuose jau pradėjo balti dangus....

* Sr *

— 2 dol ir dar septynios do tariamai liberaliniais princi-! virš normos ir vieną kart?, 
vanos kitiems — gražios, į- pais. Niekas nesirūpino nei per metus, gegužės 1 d. pro- 
domios knygos. statistika, nei kuro vartoji- ga. ...

Geriausiai parašęs pra- m0 racionalizacija, nei ben* i Atrodytų kas būtų pa, 
džios mok. auklėtinis — ^ro kuro ūkio vaizdo išaiš , prasįegnjOi jeigu Lietuvoje 
gaus dovaną 5 dolerius, ant-' kinimu.” Tik da.bar praside-, staiga taį prįtrūko kuro.
ra dovana — 3 dol., trečia J° nauJa gadyne- “tiktai įve p atvežtį Įr malkų ir an_

4. Rašyti švariai, aiškiai dovana “ 2 doleriai, Ikitos dus tarybinę santvarką ku-|gHų .. «galingosios- sovie.
išskaitomai, vienoje lapo pu septynios dovanos — įdo- ro ukiu buvo tinkamai susi-|

Ir vėl atsitiko taip, kaip būdavo ne kartą: išsyk sėje, kairiame puslapio šo- mios knyg°s- 
draugas Vladimirovas šiurkščiai ir begėdiškai užpuldavo ne paliekant laukus ir per- I >'« tas- kad kuras PradSt3
Tanią, visaip ,ą prikamuodavo ir prikankindavo, paskum daug „esugrust, e.luč.ų, Į ‘^tu knv narstyti aptiekoriškomis
imdavo verkdamas prašytis atleidimo. 5. Rašinio didumas: a., eu b® ' redakciios jrašas svarstyklėmis, o turint gal-

Jis klūpojo susirietęs prie jos kojų, galvą prispau- Aukštesniosioms mokyk- k d t j dovana kontesto lai v0Je tą. visiems žinomą, fak
dęs jai prie kelių; Tania švelniai glostė ranka jo plau- loms _ akademijoms apie mėtojui, pažymint jo pavar- tą. kad Bolševikijoje dirba-

700 žodžių, dę Laimėtojų pavardės bus ma stachanoviškais tempais į
b. Pradžios mokykloms — paskelbtos “Drauge”. ^a^ Pridarė taip, kad kuro

... ... .. - . .............. ... apie 300 žodžių. “Draugo” redakcija išmonės nebegauna. Gai lie-
prinesciau ligi paties galo ir kad galėčiau jį isgelbeti! , f *

kus, o pati mintimis meldėsi: 
v “Mano Dieve, parodyk man tikrąjį kelią, kuriuo tu

riu eiti, kad savo kryžių, kurį pati užsidėjau ant pečių,

— Tania, tu esi angelas! — kalbėjo jai draugas Vln- 
dimirovas, bučiuodamas jos rankas. — Jei aš galėčiau j 
tikėti, kad kada nors buvo šventųjų, tai turėčiau sakyti, | 
kad ir tu esi šventoji!

Tania švelniai nusišypsojo ir pagalvojo: tiesa, tie-' 
sa, bet tik palauk, pažiūrėsime, ar kitą rainutę neimsi 
lakstyti į šalis kėdės, nepradėsi trankyti durų ir už ko 
kią nors smulkmeną neimsi ant manęs, kaip ant nau 
joko, šaukti.

Dėl to jo staigaus nuotaikos šokinėjimo, kai iš švcl 
niausio kitą sekundę, rodos, virsdavo žvėrimi, Tania ypa
čiai daug sielojosi; ji tokio staigumo negalėjo gerai su 
prasti. Gal ši ypatybė, galvojo, glūdi visų vyrų psichi
koje; jei taip, tai kam tada sakoma, kad ūpinga yra mo
teris, o vyras pastovus ir tvarkingas? O gal tik jis ir aš 
toki esame? Kodėl jis negali būti ramus ir, kai reikia, 
susitvarkyti, tik aš? Ar dėl to, kad man gyvenimas yra 
gyvenimas šioje žemėje, v> jam Dievas visiškai neegzis
tuoja, tėra buržujų pramanas? O gal dėl to, kad jis, galų 
gale, visuomet jaučiasi atsidūręs prieš bedugnę tarp 
nieko ir vienumos, o aš tuo tarpu niekad viena nesu, 
nors iš sielvarto plyštų širdis.

(Bus daugiau.)
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LžnKBlNTĄ RYTOJŲ.

MUTUAb FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICzVGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1 000,000.00 
VIR6 r 1

rūpinta. Tik, deja, viso tn 
iejį “susirūpinimo” rezultatas 'IM •- --

Lietuviškos Knygos Dabar Retėja 
Ir Taipgi Braigeja!!!

MOTERYS, MERGINOS! ŽJona Mire 
Iį Pačią DienąJūsų Grožis — (

Mūsų Specialybė

— MiMlcniišklniiMl įrengimai —

— Pat.vni.-loa Grožio Spevtallstės —

— Piit-inamoa Kalno* —

— I.lctuvlAka (staiga —

Marty’s Beauty 

Shop
6321 S. WESTERN AVĖ. 

Tel.: REPublic 9202
Marty Sudlla, Mvinlnkl

I

Vakar, 9:40 vai. ryte mi-

pes mėnesį komisijos, ku-1 
rioms pavesta kuro normas' 
nustatyti, ir baigs savo po- 
sėdžius, bet šią žiemą žmo- 
nėms tenka kalenti nuo šal
čio dantimis. Inž. Vidman-

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:

rė bridgeportietė Kazimiera tar pats prisipažįsta, kad 
Avelienė. Vieną valandą ir “normų sistema išėjo kiek 

'10 min. vėliau, 10:50 vai., sudėtinga ir ne kiekvienam
mirė jos vyras Dominikas, 
kuriam nebuvo pranešta 
apie savo žmonos mirtį. Abu

suprantama. Bet šis darbas 
dirbamas mūsų krašte pirmą 
kprtą ir nesklandumų sunku

mirė nuo natūralių priežas- j pradžioje išvengti.”. Reiškia,
! gjų. i paeksperimentuosime, o kai

i žmonėms tenka dėl to šaltį 
k;sti, tai nesvarbu! Tenka1 
š. a proga prisiminti, kad

l Velioniai paliko penkis 
i sūnus ir dvi dukteris.

Kūnai pašarvoti namuose 
942 W. 33rd St. Laidotuvės

visose kultūringose valsty
bėse egzistuoja draugijos

! įvyks šeštadienį, kovo 22 d., kovai prieš vivisekciją, t. y
8:30 vai. ryte iš namų į Šv. prieš eksperimentavimą, kad 
Jurgio bažnyčią. X.X. iir moksliniais tikslais, su
_________________________  gy vais gyvuliais. Ar paga-

I liau žmonijos sąžinė nėr”
PLATINKITE “DRAUGĄ'* Irus ir nepakels savo balso

PO Č1.OO
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsiį 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasta 
Jurgėių. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra “Ali Quiet On The VVestern 
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

A f”
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE ^ Kviečiame Pas 
Mus Svečiuosna

šešių Metų Mirties Sukaktuvės

Jau Grįžo West Pullmano
Marųaette Park. — Nuo

širdžiai kviečiame visas są 
jungietes bei jų drauges at
silankyti j kortų ir kauliukų 
lošimą, kurį rengia Moterų 
Sąjungos 67 kuopa trečia

t A.
Ciceru. — W. Grigaliūnas Naujienos 

jau grįžo iš atostogų, ku
rias ilgoką laiką leido Flo- Kovo 15 d- iš ŠS- Petro ir
ridoj ir kitose vietose. Sa- 0 P»raP- bažnyčia po d kovo 2
ko, daug įdomybių matęs ir 8edul° Pamald9 palaidotaa
turėjęs gerus laikus. Svei- Sv' Kazimiero kapinėse se- _ ___
katai sustiprinti buvo apsi- nas vestpulmametis Klemen stalįuk įr d bus labai 
stojęs Hot Springs, Ark. aas Markūnas. Orgamzuo- , gražįog Bug pat
Ten turėjęs progos susipa- Jant paraP>J_4 velionis buvo džįama laimčjimui labai gra 
žinti su geru lietuviu Adam vienas veikėjų ir komiteto „kajdra--
Tolocka, kuris Grigaliūną nar*U- Be to, tais laikais 
maloniai priėmė. Pataria vi- ^au& veikė parapijai, 
siems lietuviams, kada kas Laidotuvėms patarnavo 
važiuos į Hot Springs, ap- laidotuvių direktorius I. J. 
sistot pas savo tautietį A- Zolp.
dam Tolocką (128 Chapel -------
St., Hot Springs. Arkansas). Misijos, kurios tęsėsi vi-

pietų, Club Zig-Zag, 6819 S. 
Western Avė. Dovanos prie

Komisija deda pastangų, 
kad parengimas pavyktų. 
Bet, be narių pagalbos, sek 
mės bus mažos. Prašome vi
sų skaitlingai atsilankyti. 
Užtikriname, kad smagiai 
laiką praleisite.Jis turi gražius kambarius są savaitę, praeitą sekma- 

su visais moderniškais į- dienį 3 vai. po piet iškilmin- 
rengimais ir stengiasi pa- gai baigėsi, žmonės per mi- ti atsinešti savo laimėjime 
tenkinti savo tautiečius, ku- sijas labai skaitlingai lankė knygeles, 
rie tik atsilanko pas jį. bažnyčią. Tėvas Kazimieras 

Rap. žvirblis, dominikonas, sakė'
---------------- gražius pamokslus ir daug

Pagerbė K. Urbonus k0 mus pamokino- Te Die-:

Prašome narių neužmirš-

V. Kuchinskienė, k. pirm 
M. Paulienė, jos pagelb. 
ir visa komisija.

Kovo 16 d. draugai ir pa-
vas jam duoda gerą sveika-, 
tą ir palaimą.

žjstami K. Urbonų netikėtai 
užklupo juos su "suprisej Pasibaigus misijomSi pas’ 
party" jų 10 metų vedybi- tangomjs kleb kun A M 
nio gyvenimo proga. Linkaus

Urbonai gyvena 5624 So.
Nashville Avenue, kur ir su-

Šimtai Paspruko 
Kilus Gaisrui

Dvylikos aukštų America
Fore namuose, 844 Rush gt., 

zuota Švento Vardo vyrų kilo gaisras. Šimtai ofisų

ir misijonieriaus. 
mūsų parapijoje suorgani-

sirinko gražus būrys laimės skyrius Įsirašž apie 5Q vy. darbininkų paspruko į gat-
linkėtojų. Sudėta daug do
vanų ir linkėjimų, ir links
mintasi iki vėlumos. Svečių 
tarpe matėsi B. Nowick, J. 
Jasulaičiai, E. Daukšai, J. 
Novvick, Sophie Ward ir Ann 
Urban, J. Clupps ir kiti.

Linkime ir toliau Urbo
nams laimingai gyventi sa
vo jaukiame name ir sulauk 
ti sidabrinio jubiliejaus!

XX

rų. Gera pradžia. ! ves gaisrinėmis kopėčiomis,
----------- j kadangi keltuvai viduje dėl

Mūsų kleb. kun. Aniceto gaisro nebuvo operuojami.
M. Linkaus gimimo ir vardo Gaisras buvo kilęs antrą- 
dienos pagerbimo bankieto, jam aukšte. Nuostolių būsią 
bal. 19 d., kuris bus para-1 iki 10,000 dol., daugiausia 
pijos salėje, programoje da-1 nuo vandens liejimo.
lyvaus iš Cicero solistė H. • ---------------------
Kundrotaitė. Be to. progra- ■ Drąsos netekimas, baimė, 
mos dalį išpildys parap. mo- abejojimas ir savim nepasi- 
kyklos gabiausi talentai, ku- tikėjimo trūkumas, tai tos 
riuos jau ruošia mokytojos galybės, kurios sunaikino 
Šv. Kazimiero seserys. tūkstančių laimę ir gerovę.

Kurie manote dalyvauti Svett Marden
bankiete, prašomi rezervuo- 1_ ________________________
ti vietas iš anksto. Bankie- “

ŠI ■ IV ■Nenori išeiti is 
tarnybos

Cragino policijos leitenan- to bilietų padaryta tik 300,,
tui J. J. O’Donnell sukanka o jau daugiau, kaip pusė iš- 
63 m. amžiaus ir turi išeiti platinta. Norintieji įsigyti 
iš tarnybos su pensija. bilietus pašaukite telefonu

Jis nenori. Kreipės teis- — Pull. 7382, arba Com. 
man. Jis bando įrodyti, kad 4471. Prisiusime. Rap.
jis yra jaunesnis ir dar ga----------------------
Ii ilgiau pasilikti savo vie- Garbė žuvusiems už tėvy- 
toje. Sako, klaidingai yra nę ir garbė tėvynei, kad yra 
įregistruoti jo gimimo me- kam už ją žūti!
tai policijos rekorduose. Kan. J. Tumas

UNIVERSAI
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom rr kito 
n»-m Kankinam Rubikiam Pa 

tamavlma
(Jnk.Hiii&K 1‘atariunlnis.- Visiem

756 W. lįst S t ree* 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victorv 9670

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Albertas
Brazauskas

Jau sukako Šeši metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą sūnelį ir brolelį Albertą Bra
zauską, vos sulaukusį 21 metų amžiaus.

Netekome savo mylimojo kovo 20 d, 1935 ra.*
Paliko dideliame nuliūdime: Tėvus Oną ir Simoną, 

brolį Bronislovą, sesutes Stanislavą ir Teresę ir kitas 
Brazauskų gimines.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišulinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias ketvirtadienį, kovo 
20 d., šv. Kazimiero parap. bažnyčioje, Gary, Indiana, 8:00 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažį
stamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Alberto sielą.

Nuliūdę: TfiVAI, BROLIS, SESUTES IR GIMINES.

Dominika! ir Kazimiera Aveliai
Mirė kovo 19 d., 1941 m., a. a. Kazimiera 9:40 vai. 

ryte, a. a. Dominikas 10:50 vai. ryte.
Abu buvo sulaukę apie 60 metų amžiaus. Gimę Lie

tuvoje; a. a. Dominikas Telšių apskrityje, Varnių parapi
joje; a. a. Kazimiera (po tėvais Mikutaitė) Raseinių ap
skrityje, Kaltinėnų parapijoje, Pasausės kaiųie.

Amerikoje išgyveno apie 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: penkis sūnus, Pranciškų, 
Joną, Dominiką, Juozapą ir Julijoną; dvi dukteris, Bro- 
nislavą ir žentą Adolfą Matulevičius, Oną ir žentą Martin 
Van Kampen; anūkus Dorothy, Raymond ir Oną Matulevi
čius ir Martin Van Kampen, Jr.; a. a. Kazimieros brolį Jurgį 
ir brolienę Mikučius, ir pusseserę Domicėlę Jonikienę ir jos 
šeimą; a. a. Dominiko brolį Joną ir brolienę Oną Avelius, 
ir seserį Marijoną ir švogerį Juozapą Viskantus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnai pašarvoti namuose 942 W. 33rd St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. Iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėti į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionių sielas. Po pa
maldų bus nulydėti į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys, Žentai, Anūkai, Broliai, 
Sesuo, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Telefonas 
YARds 4908.

/

•▲KT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riauslaj Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

TYPEWRITERS
ADDING MACHINES’

MARIJONA URBONAITE
Gyveno: 2020 S.Vnlon Avė.

Mirė kovo 19 d.. 1941 m..
11:00 vai. ryte, sulaukus 7o 
metų amžiaus.

Gimua Lietuvoje. kilo iŠ 
Šiaulių apskričio, Akmenėj pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 29 met.
Paliko dideliame nuliudime: 

brolio dukterj Ameliją l.au- 
zatakienę ir jos vyrą Peliksą: 
anūkę Stellą Vancovorden ir 
jos vyrą Harold ir jų Seimą; 
anūkę George Kross; brolio 
sūnus Thomas lr 'Frank Urban 
ir Jų Seimas, gyvena n. Gary, 
Ind.. ir daug kilų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas paAarvotas koplyčioje 
3319 S. Lituanica Avė.

iaiidotuvės jvyks SeStadienj. 
kovo 22 d. IA koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydyta j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurto
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldi) 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoklrdllal kviečiame visus 
gimine?, draugus-ges ir pažjs- 
tamua-as dalyvauti Šiose laido
tu vėse.

Nuliūdę: Krolio Duktė ir 
Sūnus, Anūkai ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YAItds 1741.

— JMAll MONTHIY PAYMINTS—

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— U»»«Al TlAOt-M AUOWAMC1 —

OUI aiMMlVt CAUV OHI-TIAA HVW-MACMIM« • UAIANTII

*CTAD typewriter 
WIMIK COMPANY

KO1IIT C. OOLOBLATT, M.„««.r 

IM W. MADISON ST.

Phone DEARBORN P 444
Įistimatis—FREE —DCMONSTRATION I

PLATINKITE IR REMKITE
katalikiška si auim

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStadienio rytais. 
iŠ Stoties WHIP (1480 kll.), sn P. šaltimieru.

Litten to

PALINDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WH1P
1480 kilocyclea 

(Firat Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

IM Tm& 6oy.
makes MV 

'THlRD mcense. 
in TvVO VVEEK-S, 

Mariety i s The. 
ŠPICE OF J-IFE, 

KNOVY,

fl/NT yOi) ThZ 
0/RP WKO Got a

A/) b T YVEEK7

VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

Greičiau ugnis pavirs į le
dą, negu tikrojo lietuvio krū 
tinėje užges tėvynės meilė.

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBfi

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

t

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUVIIĮ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue 

Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 4908

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
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A.

Gimtadienio
Siurprizas

Pavykęs Vajaus 
Vakaras

Bridgeport. — Moterų Są Marąuette Park. — ARD 
gos 49 kuopos narės L. Vys 8-to skyriaus vajaus vaka- 
niauskienės įnešimu, pasvei- ras, kovo 9 d., pavyko. Žmo- 
kinta pirm. R. Mazeliaus- nių prisirinko tiek, kad ir 
kienė gimtadienio proga. Ji vietos salėj pritrūko, 
yra 49 kuopos organizatorė Vakarą vedė skyriaus pir- 
ir nepaprastu atsidėjimu mininkė Trust. Programa bu 
darbuojasi, eidama pirminin vo labai graži ir vietomis 
kės pareigas, ši kuopa yra publiką prijuokino iki aša- 
viena jauniausių ir narių rų. Didelę programos dalį 
skaičiumi sparčiai didėjan- išpildė mokyklos vaikučiai, 
ti. kuriuos tinkamai priruošė

Kovo 13 d. netikėtai ir ne- mokytojo9 seserys' Taipgi 
. , . . . . gražiai pasirodė souste —prasytai 49 kp. nares įsi- ®

, . i • - Adelė Druktenyte. Publikabnove į R. Mazeliauskienes '
buvo labai patenkinta jos 
maloniu balseliu.

VOKIEČIU LAKf'NŲ APGRIAUTAS ANGLIJOS MIESTAS............  ~ ~ .'''JSTf“

namus su dovana, gėlėmis 
ir vaišėmis. Tuojau stalas
liko skaniausiais valgiais Kalbėtojų tarpe buvo: vie 
apkrautas pačių narių pa- tos klebonas kun A. Baltu- 
gamintais. Vaišių metu pa- tis, kuris ne vien vaizdžiai
sipylė gražiausi linkėjimai, perstatė ARD darbuotę ir (“Draugas" Ame teiepnoto,
Visų pirma pasveikino nuo reikalą remti akademiją, bet Dideli nuostoliai padaryta Bristoliui, vakarinės Anglijos istoriniam pakrančių mies- 
Moterų Piliečių Lygos pirm. dar prisidėjo su stambia tui- Kovo 16 d- nakti šimtai nacių lėktuvų puolė šį miestą. Nuo karo pradžios buvo
M. Zolpienė su gėlių puokš- auka. Taipgi dalyvavo kap. ̂ tuntasis nacių puolimas Miestas labiausia nukentėjo nuo gaisrus sukeliančių bom-
te ir visas nares perstatine- kun. B. Urba, kuris nuosek- r ___________________ ____
jo išreikšti savo linkėjimus liai išaiškino akademijos ... .. . ,
idėjos sesutei. Gera draugė svarbą lietuvių visuomenei YdKBfdS V3JUI
iš jaunų dienelių B. Pentne- ir kaip gražiai akademikės Į^gjgjj

liauskui, Grigui, 
Bernadišiui,

CLASSIFIE D
PARDAVIMUI ŪKIS

120 tikrų ūkis. Culvcr, Imliu na 
I >ti namui, duržinč, sodnu*. mMkui 
ii ganyklos. laibai pigiai.

Kreipkite*:
1531 V\. U2ml St.

PARDAVIMUI RUCERNft 
IR UROKKRKft

(ievoj vieloj, biznis gerai iftdirblu: 
gyvenami kambariui Turi parduoti 
iš prležuslies ligos.
(iiIii \V. 51th St., arti Archer Ate.

PARDAVIMUI VENETIAN RI.INDs 
BIZNIS

NAMAI, KARMOS EINA 
BRANGYN!

PiuJiUtinl Rurgenul — 38 mimai
vLsokbo didumo. Mur<|iiette Purk 

apylinkėje.

Tulpgi statomo naujus nulinis ir tei
sume senus. Apskuitliuvimas veltui.

l’a'tat jiiio kainos:
2-Jų fletų mūrinis namus, po 4
kambarius .......................................
5 kambarių mūr. bungalotv. . $4,bU0 
4 kambarių mūr. bungalotv.. $3,'J50

Wlndow Kliudė ir Venetian Blinda Taipgi statome ir didelius namus 
Pastorojatn Paskolas ant Lengvų 

Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.

Turime visokių mainu.

bizniu, išdirbtas per Iii metų. Pigi 
randa. Savininkas traukiasi iš biz
nio. Parduos labai pigiai. Kreipki- 
lt**!

.1. lIEIMiUIN, 5321 K. HalsU-tl Si.

I’ARDAV IMi I ŪKIS
135 akrų ūkis, nftujas namas, 

elektros šviesos. Rašykite:
l.iilu Boyle, Centervllle, Peiina.

I l’ARD AVIMI I ŪKIS
Pulkus. 12b akrų ūkis. nauja] 

daržinė, elektros šviesa, traktorius, 
nauji įrankiai, gyvuliai, sodnas, miš
ką.'. Tarp Muskegort ir Grand 
Rapids. $6.900 cash. Mainant vertas 
$10.000.

.1. STORTZ, Grant, Michigan.

Kreipkitės pus:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. VVestern Ave.
TELEFONAI-

orrice KEP. 3713; Vak. PRO. Ot7®

PARDAVIMUI AR 1ŠRAN DAV IMUI 
Dl ONKEPVKI.A

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

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtas p« r 34 me
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas 
savininko ir biznio vielos: l.udvvlk
Gotcnvtt, 2803 Eriierabl Ave., Clricago,

Putrimui, niais iš Cicero stoties WH
Arlauskui, FC nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 

Rock, Tamaliūnui, Miliaus- Klausysimės. Kaimynai 
kui, Mikolaitienei, Stoniui, i --------------------rienė pasveikino su gėlių pasirodo kur tik dalyvauja, 

puokšte. Nuostabiai gražus ypatingai svetimtaučių tar-
vaizdas buvo, kuomet sesu- pe. Akademija ir akademi- baigus vajų, ARD 9 skyrius Paterabui, Dantai, Bell, Sha- 
tė D. Lekienė su džiaugsmu kės užima pirmą vietą. Tas rengia “bunco” ir kortomis met, Navickui ir kitiems. nflfVP
pabučiavo linkėdama “Hap- priduoda daug reikšmės lie- lošimą kovo 20 d., ketvirta- \ y
py birthday”. žodžiu, visos tuvių tautai. Gražiai kalbėjo dienį, parapijos salėje. Bus_____________ * ’! Iškeltas sumanymas pra-
atsilankiusios, kurių buvo Atkočiūnienė ir E. Prosevi-įgražių dovanų ir durų pri- n J •« n | platinti Division gatvę tarp
apie 20, išreiškė nuoširdžius čiūtė, akademijos alumnie Pradžia 7 vai. Įžanga DUONKO r fOCĮI^nifl j state įr Orleans gatvių, 
sveikinimus, linkėdamos ii- tė, ir centro valdybos narė. 25c. „„ Praneša, kad stambiųjų

Cicero. — Kad gražiai už- Kaikariui, Chmieliauskui, Pj’jgjjpgjj pl^fįflfj

AR DAUG KŪRO SUbEGINAT 21EMOS METU? j

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j 
Sutaupysite Daug Pinigų.

i.aikin heirant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:] 
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą,] 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai Įtaisomu 

Apskaičiavimas Dykai!

giausių metelių ir daug to- Pereitą sekmadienį visi su
, . Skyrius nuoširdžiai dėko- Rengimo komisija kviečia pasigerėjimu klausėmės pui nuosavybių savininkų gru-
kių brangių dienelių sulauk- sekantiems bjznieriams visus cicero ir apylinkės gy- kios radio programos, kurią priešinasi, nes namai bū- 

~"1 ’ ventojus atsilankyti. Pelnas transliavo J. F. Budriko ra- ^ų per arti gatvės.

fionftr ROCK WOpL 
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Parūpiname F.II.A. I*askollnimus 
ar Išmok ėjinmu.

už jų aukas šiai vakarienei 
Baigiantis linkėjimams, Minįat j perek cherry 

atsibaladojo trys “naktibal- Brand j Pužauskui, Erns. 
dos”, kurios negalėjo praei- ter Bros R Pužauskui. Pa(lfka
ti pro salį. neužėjusios pa- clau3sens v Trust Koe- A... j į kurie atsi.
sveikinti ir palinkėti gm- . ’ n . visiems, kurie atsi
v. , . , nigs Bakery, Cross IGA iankė kovo 2 d. į ARD 9-to
ziausių pase mių ran- gtore poczuip Prosevičiams skvriaus vaiaus vakarienegioje dienoje, R. Mazeliaus- F skyriaus vajaus vakarienę,

skiriamas vienuolyno nau- dio 
dai.

ir rakandų krautuvė, Dabar gatvė yra 48 pėdų
Chicagoj, 3409 S. Halsted Plati ir nuo namU i gatvę 
Street. Yra vos 14 Pėdų. Iš šių 14

Šios programos leidžia- pėdų norima paimti gatvei
mos kas sekmadienį iš di
delės stoties WCFL, nuo

pusaštuntos pėdos. Tada tik 
pusšeštos pėdos liktų vie-

ir už pinigišką auką: Šar- ir visiems, kurie kokiu nors 5:30 iki 6:15 vakare. Pra- nam siauram šaligatviui.kienei • •••••
Savo maloniu balseliu St ^a^ ^P&i stambią pi- būdu prisidėjo padaryti va- eitą sekmadienį programa Kalbama, kad nebus pai-

Petrauskaitė solo išreiškė auką, Norušui, Ki- Jurienę sėkminga, — būtent ypatingai pasižymėjo įvai- soma to priešinimosi, nes
linkėimus su daina “Ilgiau laS iF Rakūnui už paga1' kleb. kun. Albavičiui, kun. rumu, turiningumu ir artis- gatvė per siaura judėjimui 
šių 'mTtų”.8UpakšiŠstasS1pa- bą' Abromavičiui už vakaro ve- tišku dainų išpildymu,
sveikinti žmonos, jos vyras Pagalios skyrius yra labai dimą, vienuolyno kapelionui Visą dainų programą pil 
Jonas Mazeliauskas; iš pat dėkingas dienraščiui “Drau- kun. Urbai už kalbą, kuni- dė Budriko specialus radio 
širdies gelmių linkėjo svei- gui” už vietą laikraštyj; pa- gams Griniui ir Kloriui. mū- artistų choras su orkestros 
kiaušių ir ilgiausių metų. rapijos seselėms, mokyklos sų miesto valdininkams už pritarimu, kas į klausytojus 
Padėkos žodį tarė pati R. vaikučiams, dainininkei, kai žymią auką, visiems atsi- darė tikrai malonaus įspū- 
Mazeliauskienė visoms atsi- bėtojams, aukotojams už lankusiems už aukas, ir biz- džio. Valio už tai leidėjams: 
lankusioms narėms, kaipo aukas svetainėj, visiems da- nieriams taip pat už aukas: Beje, kita Budriko graži
atsilyginimą už dovanas ir lyviams, komisijai, šeimi- Baubkienei, Bočūnui, Vaši- programa būna ketvirtadie- 
sveikinimus. Dovaną įteikė ninkėms bei įvairioms dar- *
S. Žičkienė. Pamačiusi do- bininkėms ir visiems ir vi- 
vaną tarė: “Nuostabu, kaip 8oms’ kurie tik kokiu nors 
jūs galėjote nupirkti tokią būdu prisidėjo prie šio va- 
dovaną, kurios seniai troš- karo. Koresp.
kau įsigyti”. Vis tiktai mo-
terys moters troškimus į- MakckieilėS 
spėja — o toks įspėjimas
suteikia nepaprasto džiaugs Yl6llŲ MClŲ MlRICS 
mo. Po kalbų, dar ilgai ir , , -
draugiškai vaišinosi iki vė- JUlMUMUivJ
lumos. Kovo 21 d., Dievo Apvaiz

Gražiausius linkėjimus dos parap. bažnyčioje, 7 vai. 
siunčiu gimtadienio proga pyto, įvyksta vienų metų
R. Mazeliauskienei. Ilgai ir mįrtįes sukaktuvių pamal 
nepailstančiai darbuokitės dos už a. a. Mortą Malec- i 
mūsų tarpe. Kaimo Rūtelė kįenęt ,gerai žinomą aštuo- 

niolikietę.
M. Maleckienė buvo uoli 

katalikė, nenuilstanti para
pijos rėmėja. Užaugino di
delę šeimyną.

Tikimasi, kad pamaldose

Rengiasi Vakarui
Tnun of Lake. — Nekal

to Prasidėjimo Panelės Šv. 
mergaičių sodalieija darbuo 
jasi, platina bilietus ir ruo- dalyvaus daug žmonių. Po
šiasi vakarui, kuriam bus pamaldų giminės, draugai ir 
atvaidinta anglų kalba vei- pažįstami kviečiami į Ma
kalas “Anties of Andrevv”. leckų namus, 732 W. 19th 
Vakaras bus balandžio 20 d., St. XX
Davis Sųuare Park audito
rium. Dvasios vadas, kun.
Valančius, yra veikalo re- 
zisorius. S. J. tas.

Electrolysis Cfinic
Plaukai Išnaikinami 
Nuo Veido ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandom ii v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kninpns (’ravvforrl and Harrlson

Tel. KEDzie 7810

SKELBKITĖS “DRAUGE”

. ... 4<»e Dvorak, vienas žymių Chicago ristikų, kuris sį va- .tKas pasiryžo laimėti ar . ~ . J,_. ; . * * <1' \ _ karą Danus-Girenas salėj kreips demesį susirinkusių to
žūti, tas retai būna nugalė- Sp0rt0 mėgėjų. Ristynėse taip pat dalyvaus V. Bancevi-

Corneille j čįus ir kiti “stara.”

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų] 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPKESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 605lj
Warehoose: 9401 8o. Stony Island Ave., tai.

DINING ROOM SF.TS — PAR
LOR SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — 11E- 
FRIGERATORS — WASHEItS — 

MANGELS — STOVĖS.
411 Nailonai!? Adirrtlsrd J tems.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMIMKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

§
i

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



'3 R 7C tr n S3 Ketvirtadienis, l:ovo 20,1541

Chicago neturi teisingos 
reprezentacijos Kongrese

Illinoiso valstybės konsti
tucija nurodo, kad valsty
bės legislatūros nuospren
džiu kas kiekvienais dešim
tais metais gyventojai pro
porciniai paskirstomi dis- 
triktais rinkti atstovus kon
gresan.

Illinoiso legislatūroje įsi
vyravę politikieriai per 40 
metų neleidžia gyventojų 
proporciniai paskirstyti. Pro 
vincija iš senovės legislatū
roje turi daugiau atstovų už 
Chicago ir Cooko apskritį ir 
neleidžia gyventojų paskir
styti, nors Cooko apskrity 
yra daugiau gyventojų, ne
gu provincijoje.

Praeitais metais federali

nės vyriausybės padarytas 
cenzas randa, kad Illinois 
turi 7,897,241 gyventojų ir 
iš to 4,063,343 tenka Chica- 
gai ir Cooko apskričiai. Pro
vincijai lieka tik 3,833,899.

Nežiūrint to, provincija 
kongrese turi 17 atstovų, o 
Chicago ir Cooko apskričiai 
lieka tik 10 atstovų. Iš to 
išeina, kad Chicago ir Cooko 
apskritis neturi kongrese 
teisingos reprezentacijos.

Politiniais sumetimais kon 
stitucija taip viešai ir įžu- J 
liai peržengiama ir niekas 
nepasidarbuoja legislatūrą 
įspėti, kad visi sprendimai 
yra neteisėti, jei ji neigia 
konstituciją.

Šiam jaunuolui
pasitaisymas
neįmanomas

Policija suėmė John Pat
nick, 17 m. amž., 3148 Lowe 
avė. Prieš keturis mėnesius 
kriminaliniam teisme jis 
buvo teisiamas už automo
bilių vogimą. Teismas pa
leido jį pasitaisyti.

Ragen gavo kitą 
poziciją

Buvęs Illinois valstybės 
kalėjimų superintendentas 
ir Jolieto ir Stateville kalė
jimų viršininkas Joseph E.

! Ragen buvo išvykęs į Wash- 
ingtoną. Netrukus vyriausy
bė jį paskyrė nepiliečių re
gistracijos Chicagos distrik- 
te specialių investigacijų są-

George Czaplecki, Chicago Civic Opera žymusis barito
nas, kurs vaidins Moniuškos operoje “Straszny Dvvor” tre
čiadienį, kovo 26 d., Civic Opera House vadovaujant Har
ry Zelzer.

Išleis daugiau kaip 
4 milijonus dolerių

Chicago, Milwaukee, St.
Paul and Pacific geležinke-*
lis yra likviduotojų kontro-

ŠIEMET DAUGIAU 
DARBU IR JU BUS 
DAUGIAU

Illinois valstybės darbo

Bet jis nepasitaisė. Poli- junginiu supervizoriu (vir-
cijai išpažino, kad po palei
dimo jis dešimtį automobi
lių pavogė. Sakosi jis labai 
mylįs važinėti automobi
liais. Nuosavius negalįs įsi
gyti, tai vagia. Girdi, kaip 
pavogtu automobiliu jis va
žiuojąs, tai jaučiąsis “big 
shot.”

Kovo 5 d. apie 20 polici
jos skvadų per visą miestą 
vijosi įtariamą automobilį. 
Įtariamasis asmuo pietinėj 
miesto daly pametė., mašiną 
ir pabėgo. Patnick dabar iš
pažino, kad * tai jis buvo 
vejamas.

Policija iškelia aikštėn, 
kad šis jaunuolis iš pat jau
niausių savo dienų yra kė
lęs policijai daug nesmagu
mų su automobilių vogi
mais.

šininku).
Chicagos distrikte dau

giau kaip 253,000 nepiliečių 
įsiregistravo. Rageno parei
ga bus tvarkyti įsiregistra
vusius ir darbuotis susekti 
neįsiregistravusiuosius, pa
galiau sekti nepiliečių veik
lą.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ”

liuojamas ir yra federalinio departamento direktorius M.
teisėjo Michael L. Igoe ži
nyboje.

Šis teisėjas tomis dieno-

P. Durkin praneša, kad Illi
nois State Employment Ser
vice per vasario mėnesį dau
geliui bedarbių parūpinusi

mis leido geležinkelio likvi-j darbų> pasi,.odo> kad šl, „c, 
duotojams už 4,194,871 do-

APLINK MUS
X Aušros Vartų bažny

čioj vakar buvo ypatingai 
šviesu: minėta klebono kun. 
J. Dambrausko, M.I.C., var
do diena. Per klebono laiko
mas mišias giedojo mokyk
los choras ir L. Brazaitytė 
solo. Po visam mokykla pa
sveikino kleboną ir varg. 
Juozą Brazaitį. Vaikai džiau 

1 giasi laisva nuo mokslo die-' 
I na.

40 vai. atlaidai Šv.. Myko
lo bažnyčioj iškilmingai bai 
gės praeitą antradienį. Miš
params giedoti chorui į tal
ką buvo suvažiavę kitų lie
tuvių parapijų vargoninin 
kai, kuriems po visam varg. 
N. Kulio ir klebono pastan
gomis parap. salėj suruošta 
puota.

X Vargoninkų Sąjungos 
Chicago Provincija šiomis 
dienomis išleido Didžiojo 
Šeštadienio kompletus miš
riems balsams ir vyrų cho
rui. Giesmes ir muziką pa
tvarkė komp. A. S. Pocius. 
Kaina 50c. Vargonininkams, 
imant didesnį skaičių egzem
pliorių, daroma nuolaida.

X DLK Gedimino Sukak
ties Minėjimo Komiteto ko
misijų pirmininkų posėdis 
bus ketvirtadienį, kovo 20 
d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos salėj. Susi
rinkimas labai svarbus.
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SERVEL, Gazinls 

Šaldytuvas, apie kurį 
dabar visa Amerika kalba. 

Dirba tykiai, ilgiau nesu- 
genda. Išmėginkite savo
namuose per CO dienų.

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

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

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

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

trumpam laikui. Negaišinkit.

/

MODHN COOKCRY . . CONSTANT MOT WATM .. SIUNT KCPR1CCRATION .. OAS HIATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
* m O N I W A S A S H 6000

X Kovo 18 d., Marijonų operacija. Sąjungietės pra
lerių nupirkti reikalingų ge
ležinkeliui naujų riedmenų, 
garvežių ir įvairių rūšių 
vagonų.

367 priimu ir 54 Slattery gili bet 
pnparrnla nelinkimais^^^

Braftb 'b'oarSai Chicagoj 
antradienį į kariuomenės 
priėmimo stotį pasiuntė 424 
vyrus. Iš jų 367 priimta, 54 
pripažinti netinkamais ir 
trys palikti tolesniam okza- 
minavimui.

Tarp priimtųjų yra: (34 
tvardo) Erwin Kapchinske; 
(38 tvardo) J. Buzas, F. Ra
kąs; (41 tvardo) J. Jonkou- 
ski.

yra iki 60 nuošimčių dau
giau darbo, negu pereitų 
metų sausio mėnesį.

šiemet vasario mėnesį 
16.406 darbininkams rasta 
d a be, o praeitų metų va
kario mėnesį — 10,190. šie
met sausio mėnesį rasta 
d&ruo 17,032 darbininkams. 

Diiektorius Durkin pa-
Buvęs laikinas federalinis reiškia, kad šiandien reika- 

Ulinoiso demokratas senato- įįnga daug kvalifikuotų dar 
rius James Slattery gal bus. bimnkų ir jų visur laukia 
paskirtas federaliniu teisė- Jai tas.
ju Illinoise. Apie tai gauta j Kadangi kvalifikuotų dar
žinių iš Washingtono. bininkų gali pasirodyti per

Slattery yra nepaprastai mažai, jie pakviesti savano-

Bendradarbių susirinkime 
klebonas kun. J. Dambraus- 

. f kas, labai gražiai pagerbė 
rų vienuolyną) nuvežė $400 Sarkės narius ir visus ben-
vajaus ir $100 amžinos na- dradarbius, bet ir patsai sūnus Petras ir duktė Stella 
rėš (A. Kazlauskaitės). Vei- kun. Dambrauskas susirin- yra geri vairuotojai, išleido 

į tolimą kelionę. Pasiėmę 
dar dvi drauges jauni Dap-

progra ir nekurie net ir an-
X Sv. Kazimiero kapinės 

praeitais metais pajamų tu
rėjo $70,297.89. Išlaidų —

X ARD 2 skyrius, Bridge 
porte, praeitą penktadienį į 
centrą (šv. Kazimiero sese

šomos aplankyti. ,
X Dapkai, gyv. 4414 So.

Artesian Avė., įsigiję naują 
automobilių ir įsitikinę, kad

ištikimas šiandieninei šalies 
administracijai. Tad, gali
mas daiktas, jam bus atsi
mokėta.

riai registruotis State Em- 
ployruent Service biuruose.

kime šis skyrius dabar sto- tusiųjų buvo gražiai pagerb 
vi pirmoj vietoj. tas vardadienio išvakarių

proga ir nekurie net ir ap
dovanojo.

X S. Šlepovičius, žinomas 
$52,897.98. Ižde yra $13,333.- Chicago lietuvių biznierius 
76, o atsargos fonde $66,- (mėsos olselininkas), po o- 
600.00. Vytauto parkas pa-| Peracijos jau pradėjo biz- 
jamų turėjo $6,944.16, išlai
dų — $6,468.75.
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Gaisras Gary mieste
Gary, Ind., miesto centre 

vakar rytą kilo gaisras. Dū
mai kamuoliais pradėjo 
veržtis iš rusies namų, ties 
Fifth ir Adams gat., ku
riuose apačioj yra restora
nas ir tavernas, o antrąjam 
aukšte gyvena taverno ir 
restorano savininkai.

Iki atvyksiant ugniage 
siams, žmonės iš antrojo 
aukšto jau buvo išbėgę gat
vėn. Ugniagesiai rado jau 
besimušančias liepsnas pro 

i langus iš rūšies.
< Apie 90 ugniagesių daug 
sunkiai dirbo sukontroliuo
ti gaisrą ir apsaugoti paša
linius namus. Jiems tas pa
vyko.

Kova su gaisru buvo trum 
pa, bet triukšminga. Prie
šakinėmis gatvėmis trafikas 
kokį laiką buvo sulaikytas.

Priežodžiai
Tinginys du kart dirha, 

šykštus du syk moka.

kai atlankė Nevv Orleans, 
Floridą ir kitas vietas ir lai
mingai grįžo namo. Kovo 16 
d. jų tėvai buvo surengę 
puotą savo draugams. Ma
lonu buvo visiems pasiklau
syti įspūdžių iš kelionės.

X Lenkų-amerikiečių drau 
gija pasiuntė raštą prezi
dentui Rooseveltui, prašyda
ma paveikti į sovietų vy
riausybę, kad būtų leista A- 
merikos Raudonajam Kry-

(Panevėžio) choro. žiui ir kitoms šelpimo orga
nizacijoms susisiekti su Si- 

X Onai Sutkienei, gyv.!biru ir j ten išvežtiems ien.

3225 S. Green-St., šiomis kams pašalpas.

Švč. P. Marijos Gimimo

niui vadovauti. Gyvena Mor
gan Park apylinkėje.

X Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas, vardadienio proga,

X Dr. Eugenia Gurskis, 
duktė Frank Rukstales, gy
venančio Waukegan, III., 
šiuo metu yra internu Nor-Ivakar buvo Pagerbtas ir »P 
vegian American ligoninėj. I d°Van°‘aS S,j“ngieČių 55 kp' 
Chicagoj.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

dienomis Loretta ligoninėj 
padaryta sunki operacija. 

Šv. Onos dr-ja, India-X
bažnyčioje vyksta šventos 
misijos. Rytais ir vakarais

■* NATHAN 
! KANTO

MUTUAL
LIQUOR

CO.
Wholesale 

4707 So.
Halsted St 
Tek Blvd 

0014

CONRAD
Fotografas

Studija Jrenfrta pir
mos rOAIes hu mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
Šviesomis. Darbaa 
Oarantuotoa.

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

Res.: - ENGIewoml 5840

na Harbor, gražiai pasidar-, fcakom, lietuvikki pamokalaj, 
bavo parapijai. Surengta t0 vakaraia dar ir angliš.
‘bunco” pramoga parapijos 

iždan įnešė $39.25.
X J. Alkimavičienei, gyv.

6940 So. Rockvvell St., šv.'visi lietuviai naudotis ši.: 
Kryžiaus ligoninėj padaryta mis Dievo malonėmis, »

l.as pamokslas, šis pamok
siąs daugiausia taikomas 
mūsų jaunimui. Raginami

IT1APCUTIJ'...
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintelis 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 Kilocycles)


