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PASKLIDO STREIKŲ BANGA AMERIKOJE
AŠIS PAGERBS 
JUGOSLAVIJOS 
TERITORIJA

VIENA, kovo 25 d. — 
Šiandie Jugoslavija prisi
jungė prie Romos-Berlyno- 
Tokijo sąjungos penktąją

Policija Harvester Sargyboje

P. T.

Lenkijos premjeras An
glijoje, gen. W. Sikorski, 
užsienių korespondentams 
atvirai pasakoja, kad po ka 
ro Lenkija būsianti dar di
desnė, negu buvusi prieš 
karą. Anot jo, atstatytosios 
Lenkijos vakarinės sienos 
dar esą galutinai nenužymė 
tos. Bet rytinės jau “išvež
tos”. Sako, Lenkijai teksią 
dalys Poznanės, Pomerani
jos ir Rytų Prūsijos. Matyt, 
dar ir Klaipėdos krašto su
Vilniaus miestu. Apie Lietu jaunesniąja dalininke, bet iš 
vą gen. Sikorski nekalba, f ašies išgavo pasižadėjimą, 
bet su busimąją Čekoslova-i jog ašies kariuomenė neper- 
kija koketuoja. Nė iš kar-, žengs Jugoslavijos teritori- 
čiausio savo gyvenimo len-1 jos ribų.
kai nepasimokina. Berlyno oficialieji žmonės

----------- tuojau pasiskubino pareikš-
Hitleriui pagaliau pavy- ti, jog šis Jugoslavijos pri- 

ko į savo ašį įtraukti ir Ju- sidėjimas prie sąjungos yra 
goslaviją, kuri visomis prie “atsakymas Churchill ir
monėmis priešinosi, bet ap- Rooseveltui”. 
siginti neturėjo reikalingo Jugoslavijos premjeras 
atsparumo. Vienoje pasira- Cvetkovič ir užsienio reika- 
šyta sutartis su ašies vals-1 lų ministeris Markovič Bel-
tybėmis, kurių priešakyje j vederio rūmuose pasirašė ca&°3 CIO streikininkams piketuojant, 

ir sutartį, kuria pasižadama 
bendradarbiauti prieš bet 
kokius prieš ašį nukreiptus 
žygius Europos ir Azijos ka 
ruošė.

. . ("Draugas" Acme teleDiio»«’
Šimtai policistų saugo darbininkus, grįžtančius į McCormick Works fabrikus Chi-

Policijos Susirėmimas Su 
Streikieriais Chicagoj

Naudojamos Ašarinės Bombos 
Demonstracijoj

BETHLEHEM, kovo 25 d. 200 piketuojančių Garbl-
— Šiandie panaudota ašari
nės bombos, kad išskirstyti 
pikietuojančius darbinin
kus, kurie mėgino sulaikyti 
kitus darbininkus, einančius 
į darbą Bethlehem Steel 
korporacijos dirbtuvėse, 
kur CIO iššaukė streiką va
kar. Šis streikas yra vienas 
23 streikų, kurie palietė gin
klų gamybos dirbtuves Ame 
rikoje.

ninku grupę prie didžiojo 
įėjimo dirbtuvėsna. Vėliau 
pikietuotojai nebandė truk
dyti į darbą einančių darbi
ninkų.
60 nuoš. streikuoją

Steel Workers Organi- 
zing komitetas tvirtina, jog 
Bethlehem plieno dirbtuvė
je streikuoja 60 nuošimčių 
21,000 darbininkų. Jie pri-

yra Vokietija. Anglija 
Amerika spaudė Jugoslavi
jos vyriausybę, kad ji ne
pasiduotų Hitleriui. Tas ne-, 
padėjo. Pasivergimu Hitle
riui Jugoslavija išvengė Pažadai “visam laikui’

JUGOSLAVIJOS i 
PINIGUS SULAIKĖ

Lenkijos likimo. Dabar Vo
kietija susimeta prieš Grai
kiją ir Turkiją.

Bet kai Romunija ir Bul- WASHINGTONAS, kovo 25

Hitleris siūlo Graikijai 
nutraukti karą, susitaikin-

Policija išskirstė apie deda- J°S su 4ia naktim «a' 
Įima tikėtis, kad į streiką 
išeitų 90 nuošimčių.

Bethlehem dirbtuvėse be
veik visi gaminiai šiuo laiku 
skiriami apsaugos progra
mai. Čia gaminama apsau
gos šarvai laivams ir tan
kams, šoviniai, ginklai ir or 
laivių motorų dalys.

Šiuo laiku, sakoma, esa-

Marš. Graziani 
Rezignavo Iš

Žinių Santrauka , “ugiau laivų. Vadovybės 
----- Z----------------  W. WILLKIE

I ROMA, kovo 25 d. —
LONDONAS, kovo 25 d. —į šiandie maršalas Rudolfo

Paturimi imaieniu sluogsniai MONTREAL, kovo 25 d. Graziani rezignavo iš vado-
praneša, jog Balkanuose Vo — Cia šiandie atvyko Wen j vybėa Italijos šiaurinės Af- A°^. ^is strei

___:______ 'haII t. wnivu Vnris fiinmU vyDeS KallJOS siaurines ai kas gaUs lssipiesti ir kaimygarija tuojau buvo pavers- d. — šiandie Prezidentas k|etija turi kovai paruoštą cle 11 L. Willkie, kuris šiomis rikos kariuomenei. karo 
tos Vokietijos kariuomenės Rooseveltas užšaldė visus 800,000 kariuomenę, kuri ga dienomis lankosi Kanadoje jovybės įr gubernatūros Li- paniam miestelyj, Johnstown,

ti su Italija ir laikytis neu-! jos ir Japonijos), jog Ju- 
traliteto. Kadangi graikų goslavijos suverenitetas ir 
užnugary yra nglija ir Ame- teritorinė neliečiamybė bus 
rika, tai vargiai graikai pri pagerbta “visam laikui”, 
pažins Hitlerio sąlygas. Tačiau, pagal neoficialiuo 
Graikija dar ir be to jaučia- sius pranešimus, Jugoslavi-

stovyklomis, JugosLavija ga Jugoslavijos finansinius iš- H pravesti atakas ant Grai-|su prakalbomis, 
vo pasižadėjimus visų trijų 
valstybių (Italijos, Vokieti-

teklius Amerikoje. kijos ir tuo pačiu laiku sau-
Iždas šį pareiškimą pada-j goti Rusijos pasienj.

rė tuojau po to kai pranešta
apie Jugoslavijos įstojimą 
trilypėn Romos-Berly no-Ja
ponijos sąjungon.

Jugoslavija, kurios ištek-
liai šiam krašte siekią apie 

si pakankamai stipri kovoti ja pasižadėjo praleisti per $1,000,000, yra tryliktoji 
už nepriklausomybę. Žino- savo teritorijas karo reik- valstybė, kurios finansiniai 
vai sako, kad graikai atliks menis, ligonių įrengimus ir, ištekliai šiam krašte “užšal 
didžiausią klaidą nepasida-
vę Hitlerio buldogizmui. Ga
li būti visas kraštas nuterio 
tas, kadangi Anglijos, arba 
Amerikos žadama parama 
yra skardi tik žodžiais. Bet 
spėjama, kad graikai nepa
siduos gražuoju.

Kas link Turkijos, tai ne
gali būti dviejų nuomonių 
— turkai nusilenks Hitle
riui. Maskva negali turkams 
duoti kokią nors paramą. 
Stalinas nepakels nė piršto 
prieš Hitlerį. Jis žino, ką už 
tai gautų. Jis ir gaus, kaip 
tik Hitlerio ašies pusėn per 
eis Turkija ir kai naciams 
šį pavasarį nepasiseks pa
laužti Anglijos. Hitleris tu
rės gražios progos užka
riauti visą pietinę Rusiją ir 
sunaikinti supuvusį Rusijos 
bolševizmą. Spėjame, kad 
netolimoj ateityje girdėsi 
me Staliną su savo komisa
rais atsidūrusį kur į Bari 
kaio pakrantes.

sužeistuosius. dyta”. Kitos dvylikos vals-
Tuojau po sutarties pasi- tybių, kurių tarpe yra ir 

rašymo Jugoslavijoj įvesta Lietuva, turtas šiam krašte
griežta telefono cenzūra. siekiąs $4,500,000,000. 

Jugoslavijos atstovus Vie 1 Tuo tarpu amerikiečių to
nos Hotel Imperial priėmė vestmentai Jugoslavijoje 
Hitleris, kurį lydėjo Vokie- daugiausia vyriausybės ver 
tijos užsienio ministeris tybės popieros, siekią $36,- 
von Ribbentropas. 000,000.
Dvi priežastys džiaugsmui 

Ribbentropas pareiškė,
jog džiaugsmui dėl Jugosla
vijos prisijungimo prie' Sirijoje 
ašies yra dvi ypatingos prie 
žastys:

Karo Stovis

bijoję.
Jis atvyko iš Toronto, kur „r. . ,J , \ Oficialus pranešimas sa-

JIS prakalboje pareiškė, jog I kQ ltalo Gariboldi
Jungtinės Valstybės tun I _ . , T ...® , .. Gražiam stabo Libijoje va— duoti Anglijai kaip galimaBERLYNAS, kovo 25 d

Autoritetingi sluogsniai daugiau laivų, jei norima, 
šiandie praneša, jog Vokie- fcad Anglija laimėtų, 
tijos kariuomenė iškėlusi
vokiečių vėliavą buvusioj Pasikalbėjime WiUkie pa
augly tvirtovėj Agheila, re,Skė' Amerika turi
apie 150 mylių į pietvaka- sių3ti ne tik destrojerius. bet
rius nuo Bengazi, Libijoj. visus galimus laivus.

--------------------- Willkie manymu, šiuo lai-
BERLYNAS, kovo 25 d. — ku Amerika turinti užten- 

Vokietijos karo vadovybė karnai naikintuvų, kurių da 
praneša, jog vokiečių laku- lį gali parleisti Anglijai, 
nai taikliai apmėtė bombo
mis anglų karo laivą prie
Graikijos salos Kretos.

WASHINGTONAS, kovo 25 
d. — Šiandie vicepreziden
tas Wallace ir šen. Rayburn 
pasirašė $7,000,000,000 pa
ramos Anglijai įstatymą.

JERUZALĖ, kovo 25 d. - TU” baiKta ““"K"*® ve»“- 
PraneSimai U Beiruto ir Le- mal 9ur,Stl >sta‘> mu- 8,5

Pirmiausia, nes “praktiš-; . reikia tik Trezidento Roose-u.. ‘banono sako, jog gen. Henri kai kalbant, iki šiol buvę J * velto.. „ „ • . * • .Dentz įsakė keliuose mies-neutralus, Balkanai įstojo j 1 , . , i
. tuose įvesti karo stovi, kad1naujosios santvarkos grupę, *

, . , - , būtų išvengta suirutes, de-įr antra, nes valstybe, ku- * . . ,,
. , ... . monstraenų ir streikųną, sakoma, bandžiusios pa |

veikti Anglija ir Amerika,
dabar prisijungė prie mū- rytinių valstybių respub-

parašo.

sų’ likonams. Tas priežastis. 
Tribūne žino, bet užtyli

Mažėja Anglų 
Nuostoliai Jūroj

z

LONDONAS, kovo 25 d. — 
Anglijos admiralitetas šian
die praneša, jog per pasku 
tintąsias dvi savaites Angli
jos laivų nuostoliai žymiai 
sumažėję.

Paskutiniąją savaitę, ku
ri baigėsi kovo 16 dieną žų-

ROMA, kovo 25 d. — Fa- v« 23 laivai' viso 71.
šistų redaktorius Gayda 773 tonos T*10 tarPu 8ava‘- 
slandie pareiškė, jog Jugos- prieš žuvę viso 98,832 to- 
lavljos prisidėjimas prie nos ir dvi savaitės prieš 
ašies reiškia išvijimą anglų 141314 tonli-
iš Balkanų ir Graikijos ižo- Admiralitetas pareiškia.

Chicago Daily Tribūne 
randa priežastį, kodėl res 
publikonų partija 1940 me

McCormick dirbtuvės 
atdaros

CHICAGO, kovo 25 d. —
daš,~ pakeltas 'į "guUmato-, Tu° UrPu ChicaS°le Mc‘ 
rius ir jam pavesta karo va Cormick dirt>‘“vSs, kurios
dovybė Libijoje.
Vieton Balbo

Graziani karo vadovybę 
Libijoje užėmė pereitų metų 
liepos mėnesį, kai orlaivio 
nelaimėj žuvo maršalas Ita- 

| lo Balbo, buvęs Libijos ka
riuomenės vadas.

suorganizavo

atsidarė vakar, kai 3,224 
darbininkai grįžo į darbą 
ir kompanija išgavo teismo 
draudimą masiniai pikietuo
ti, šiandie tebėra atdaros, 
nors CIO unija vakar buvo 
pareiškusi, jog nė vienas 
darbininkas negrįš į darbą.

Kompanijos atstovas šian 
die pareiškė, jog į darbą 
šiandie grįžo dar 600 darbi
ninkų daugiau.

Graziani
italų kariuomenės žygius 
Egiptan, kuri paskui buvo 
priversta trauktis atgal. Jis §įuo metu prie dirbtuvės
Libijos karo vadovybėj iš- patroliuoja septyni šimtai 
buvo per visą anglų kontro- policininkų ir 300 policinin- 
fensyvą, kurios metu ita- kų laikomi atsargoje, 
lai buvo priversti trauktis į 
vakarinę Libiją.
Paties prašymu

Ašarinės bombos
Šiandie policija panaudo

jo prieš paraduojančius CIO 
Oficialus komunikatas pa I streikininkus ir jų simpati- 

reiškia, jog maršalas Graži-i zatorius ašarines bombas, 
ani iš užimtų pareigų atlei- . padegta automobilių ir au
džiamas jam pačiam pra- žeista keletas asmenų. Poli- 
šant. cija užginčija panaudojusi

Tačiau apie Graziani re- ašarines bombas ir sumušu- 
zignacija gandai jau buvo žmones.
skleidžiami kai tik pereitą, CIO atstovas pareiškia, 
gruodžio mėnesį iš generali jog parade dalyvavo 15,000 
nio štabo vadovybės rezig- darbininkų ir jog dirbtuvė-

tais neiškilusi į šalies viršū- svarbesnę priežastį. Būtent, *’ac’-W- Vi*a tai turėtų <luo jog tuo pačiu laiku anglai liavo marSaias pietro Ba- se dirba ne daugiau 600 as- 
nes. Sako. kad rvtinėse vai- VnH roaniiHlilmnu nl a t fnr m o 1 progos » ung inems .a s nuskandinę tris tonas ašies momi irnvHn forrm ‘Moucrlmi

tyhėms rimtai pagalvoti”. . laivų prieš nuskandintas ke
nes. Sako, kad rytinėse vai- kad respublikonų platforma 
stybėse, ypač New Yorko, (programa) supuola su de- 
valstybėje, respublikonai ne mokratų platforma. Ypač
turi gyventojų palankumo. 
Tenai trūksta respublikonų 
vadų. Tribūne siūlo vakari 
nių valstybių vadams padė-

1940 m. rinkimais įvyko ko 
mediją: respublikonų prezi
dentinis kandidatas karštai 
rėmė demokratų kandidatą.

turias tonas anglų laivų.
Tuo tarpu Anglijos visuo

menė, anot laikraščių prane 
praplėsti

Berlyno bombardavimus.

Dalinai debesuota ir šil 
čiau. Pietvakariai vėjai.

Saulė teka 5:43 vai., sau-; Šimų, reikalauja 
lė leidžias 6:08 vai.

doglio.
Paskutiniuoju laiku kal

bama, jog Graziani sergąs 
gerklės liga, kuri galinti pa 
reikalauti sunkios operaci 
jos.

menų, kurių tarpe “daugiau 
šia prižiūrėtojai ir profesio 
nai ai streiklaužiai”.

Policijos susirėmimas su 
paraduojančiais streikie
riais ir. jų simpatizatoriais 
įvyko prie Leavitt gatvės.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
Mirė LMA
Sekretoriaus Tėvas

Wilkes Barre, Pa. — Pir
madienio rytą mirė Vinco 
T. Kvietkausko, Lietuvių R.
K. Susivienijimo Amerikoj, 
sekretoriaus tėvas, sulaukęs 
gilios senatvės. Laidojamas 
ketvirtadienyje.

Dienraščio “Draugo” re
dakcija ir administracija V. 
Kvietkauskui, netekusiam 
mylimo tėvelio, reiškia gi
lią užuojautą.

Kristaus Kančios 
Drama

Cambridge, Mass. — Ko
vo 30 d. vakare, parapijos 
svetainėje, mokyklos vaiku
čiai vaidins veikalą “Vaka- 
rienbutis”, tai dienai labai 
tinkantis veikalas..

Reikia nepamiršti, kad 
mūsų seselės visados priren
gia vaikučius puikiai išpil
dyti programas. Ir šį sykį 
vaikučiai veikalui yra pri
sirengę kuo geriausiai. 
Religinis koncertas

Verbų sekmadienį bažny- 
čibj bus išpildytas religinis 
koncertas. Koncertą išpildys 
parapijos choras, vadovau
jant muzikui M. Karbaus
kui. Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet, koncertas bus gra
žus; verta visiems dalyvau
ti ir gražia muzikos malda 
pagarbinti Aukščiausiąjį. A.

Pavyzdinga Mergaitė
Baltimore, Md. — Viena 

kukliausių ir darbščiausių 
parapijiečių tai Ona Nage- 
liūtė. Kas mėnesį ji suren
ka dėl vienų arba dviejų 
giedotų mišių Apaštalystės 
Maldos narių intencijoms; 
yra viena veikliausių narių 
Moterų Sąjungoje ir Treti
ninkių kuopoje. Pastarais 
laikais ji darbuojasi, kad su
rinktų užtektinai aukų at
mokėti naujai įgytus bažny
tinius rūbus. Pereitą savai
tę per jos pastangas buvo 
suaukota virš $30.00. Po 
$5.00 aukojo: V. Prankuvie- 
nė, Z. Čepaitienė ir Thelma 
Haebler. Po $2.00: M. Bū-s
delienė, A. Butkienė, O. Re
meikienė, M. Vyšniauskienė. 
Po $1.00: M. Jonkaitienė, O. 
Rukštelienė, O. Žolinienė, A. 
Zablockienė ir M. Norkienė 
įteikė $1.25. Kelios davė po 
50c. Kun. dr. Mendelis dė-

CK) DARBININKŲ STREIKAS PLIENO FABRIKUOSE

1 UlrtUaiO nt:
Tėvyne, o saldus žodi! 

Mielas gimtosios kalbos gar
kaip vieno bilijono dolerių vyriausybės užsakymų šalies apsaugai. Streiku trukdomi se svetimam krašte, 
darbai.

Bethlehem Steel Corporation, Bcthlehem, Pa., Lehigh fabrikai streikuojančių CIO 
darbininkų piketuojami. Šiuose fabrikuose dirba apie 18,000 darbininkų. Turi daugiau

AR A. SMETONA TEBĖRA LIETUVOS PREZIDENTAS!
“Draugo” kovo mėn. 13 d. 

numeryje tilpo P. Grigaičio 
pareiškimas “Draugo” ben
dradarbiui, kuriame tvirti
nama esą Prezidentas A. 
Smetona pavedęs preziden
tavimo g;alią p. Merkiui ii 
išvažiavęs į užsienį, kaip 
privatus asmuo. Dėl tos 
priežasties esą jam netin
kąs nešioti prezidento titu
las.

Ryšyje su tuo pastebėti
na, kas seka. Lietuvos Kons
titucijos iš 1938 m. gegu
žės mėn. 12 d. 71 straips
nyje, tarp kita, pasakyta: 
“Respublikos Prezidentui 
sergant arba esant užsieny
je, jį pavaduoja Ministras 
Pirmininkas”. Šiuo Konsti
tucijos straipsniu remiantis 
Respublikos Prezidento ak
te iš 1940 m. birželio mėn. 
15 d. N 751, adresuotu Mi-

koja duosnioms aukotojoms 
ir Nageliūtei už jos rūpesnį 
ir pasišventimą mūsų baž
nyčios labui. Nageliūtė ne 
tik kitus paragina prie to
kių gražių darbų, bet ir sa
vo skatiko nepasigaili Die
vo garbei. Ne vienas, bet 
daugel dalykų, kurie yra 
naudojami prie Dievo alto
riaus, tai Nageliūtės asme 
ninė dovana savo bažnyčiai. 
Lai gerasis Dievulis jai at
lygina dievišku saiku už jos 
gerumą. Koresp.

likos Prezidentas būtų atsi
statydinęs arba miręs. Kons
titucijos 72 straipsnyje aiš
kiai pasakyta: “Respublikos 
Prezidentui mirus arba atsi- 
stačius, ligi bus išrinktas 
Respublikos Prezidentas ir 
ligi jis perims Valstybės va
dovavimą, Valstybei vado
vauja Ministras Pirminin
kas.

Vadovaudamas Valstybei, 
Ministras Pirmininkas turi 
visą Respublikos Prezidento 
galią”.

Kaip matyti šiame atsiti
kime P. Merkys neturėjo 
“visos Respublikos Preziden 
to galios”, p.es nesama akto, 
kuris tokią galią jam būtų 
suteikęs. Tiesa, po Preziden
to išvykimo p. Merkys iš 
Kauno radiofono paskelbė 
esą Prezidentas Smetona iš
vykęs į užsienį sekant Kons
titucijos 72 str. t. y. esą 
Prezidentas atsistatydinęs.

Bet, kaip žinoma, tai ne- 
atatinka tikrenybei. Tokį

nistrui Pirmininkui A. Mer
kiui parašyta: “Man sune
galavus, remdamasis Lietu
vos Konstitucijos (71 str.), 
prašau Tamstą pavaduoti 
mane Respublikos Preziden
to pareigose”. Šis aktas bu
vo pasirašytas ir Respubli
kos Prezidento ir Ministro 
Pirmininko (žiūr. Vyr. Ži
nių N 709 iš 1940 m. birže
lio mėn. 16 d.).

Iš aukščiau pasakyta se
ka, kad Lietuvos Respubli
kos Prezidentas nėra atsi
statydinęs, bet skaitosi esąs 
atostogose.

Ministras Pirmininkas, 
kaip Respublikos Preziden
to pavaduotojas, neturėjo 
pilnos Prezidento galios. Jis 
tokią galią tebūtų turėjęs 
tik tuo atveju, jei Respub-

Vytauto Parke 
Piknikai 1941 m.

Šv. Jurgio parap. — gegu
žės 18 ir rugpiūčio 31 d.

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

Nekalto Prasid. Šv. Pane
lės parap. — birželio 29 ir 
rugpiūčio 24 d.

Gimimo Šv. Panelės paYap.
— birželio 8 ir rugsėjo i d.

Šv. Antano parap. — bir-
1 želio 15 ir rutraėjo 14 d.

Visų Šventųjų parap. — ge
gužės 11 ir liepos 13 d.

I Dievo Apvaizdos parap. - 
J birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.

Šv. Mykolo parap. - lie
pos 20 d.

Aušros Vartų parap. — 
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.

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

šv. Juozapo parap. — ge
gūžės 23 ir rugsėjo 21 d.

Šv. Kazimiero parap. — 
liepos 6 ir spalių 12 d.

“Draugo” — rugsėjo 1 d.
L. Vyčių — liepos 4 d.

‘ Labdaringos Sųjungos — 
gegužės 30 d.

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų — rugsėjo 28 d.

Chicagos Provincijos Para
pijų Chorų — birželio 28 d

klaidingą per radio skelbi
mą p. Merkys padarė esamo 
Kaune Dekanozavo spau
džiamas. P. Merkys operuo
ta Konstitucijos 72 str. tuo 
tikslu, kad, matyt, nei Mer
kys nei Dekanozavas neskai
tė, kad pasirėmimas Konsti
tucijos 71 str. teiktų pava
duotojui tą galią, kurios 
Maskva norėtų. Todėl A. 
Smetona tebėra Respublikos 
Prezidentas ir teisėtai tą ti
tulą nešioja. L.P.Ž.

1 Žuvusio karo lauke kario 
kūnas yra tautos šventėny-Į 
bė, jo dvasia — šaltinis tau
tos ateičiai gaivinti.

Senovės lietuvių vaidyla

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena povą aktų visam gy
venimu. Saugokit Jas, leisdami 
ISet -.anilnutMi jus moderniškiausia 
metodą, kuria reg&iimo mokslas 

gali sutrikti.
32 MFTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie i>ašalins 
visų akių įtempimą.

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

OPTOMF.TKISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien S»-<>0 a. m. iki 8.30 p. m. 

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

DR. KART NURKAT
(Nurkaitis) /

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

f
Q A Q IZ Z"\ I /"N ę — namams statyti, remontuoti ar 
■ **** pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDYI/ITC įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-I I IM I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3!4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

Keistuto Savings and Loan Association 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.

%

TRAP

...don't cough! Get plcasant relief from • 
cough due (o a cold with Smith Brothcn 

Cough Drops—Black or Menthol—X.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist- 
aace i* due to Vitamin A dcfiaracy.

TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. J. 
Vaškas.

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

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

AA1ER1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lies 0968 So. Talman Avė.
Kus. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YAEls 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

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

Ofiso tel. CANaI 2345 
Ofi—o Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartj 
Itez. Tel.: HKMlock 8150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonui*: HEMlock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 Šo. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėliotais pagal suturt)

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2262 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4.ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Rc3. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2560 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspeet 6737 
Namų telefonu VIRginia 2421

Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERIGAN 

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

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Statlon on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

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 REPublic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257 
Rez. tel. PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 Šo. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:
VIRginia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ Šeštadieniais.__________

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

(2-tros lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

TeL YARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vnk. 
Nedėliomis nno 10 iki.J2 vai, dienų

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

Gen. Skorupskis

i
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VISA LIETUVIŲ TAUTA YRA TAPUSI 
SAULIŲ TAUTA

Maskvoje užtenka rašalo melams. - Geriau

sias Lietuviu tautos elementas okupantams yra 
krislas akyje. - Savieji stambūs pirkliai neuž
kliūva. - Giesmėse vienaip, tikrumoj kitaip.
Išniekintoje pavergtos Lie 

tuvos spaudoje pilna dviko
jų “šliužų” rašinių. Vienas 
tokių, nežinomos kilmės ir. 
tautybės “šliužų” V. Pode- 
ris, pasimirkęs plunksną j
Maskvos satrapų atgabentų ,. ””71 ® bingoji saulių Sąjunga buvo
nuodų rezervuarą, rašo: x

į sutelkusi po savo vėliava 
“Plutokratijos likučiai per 100,000 geriausių, rink- 

ir socialistinė statyba.’* į tinių, ryžtingų, sąmoningų, 
patriotiniai nusiteikusių lie
tuvių. Ir dabar, kaip mato-

Pradžioje jis iškilmingai 
teigia: “Buržuazinio režimo

ję valdžios ar visuomenės 
turtą, kad jie girtuokliai, 
tinginiai ir valkatos, bet 
jis juos {skundžia už tai, 
kad jie buvę šauliai. 
Skaitytojas žino, kad gar-

laikais darbininkams ir vai- me' “vietinės tvarkos “šliu-
stiečiams buvo uždarytos žiams" ir Nepriklausomybės

V , ... duobkasiamsdurys į kooperaciją, į mok- Į 
slą ir į bet kokią įstaigą.
Pirmiau kooperacijoje tega
lėjo dalyvauti

tik dvarininkai, įstaigose 
tik buržuazija ir jos klap
čiukai.

tas geriausias Lietuvių 
Tautos elementas yra 
krislu akyje,

jie prieš jį siundo piudo
savo naujos “Knuto-Soviet.i-

I nės valstybės” duondavius.
. . , . , . , ' Mes galime tik pasiguosti

Dvarininkų ir plutokratų u aplinkybe kad ažiu.
vadovaujama kooperacija sj ..Knuto.Sovietinės vaIst
jiems ir tetarnavo..” Kas „ . v. . , . ...J ........................... bes atneštąją skaudžiąją tik
bent paviršutiniškai zmo i j v j .. rovę: skurdą, badą ir vergi- 
dar is prieš ano didžiojo . . T • x • m ±, , 7, r • . , J ją. visa Lietuvių Tauta, iškaro laikų Lietuvos koope- , ...* skyrus kelis išgamas,racijos kelius ir jos išbu- 
jojimą Nepriklausomybės 
laikotarpiu, kas yra bent 
vieną sykį turėjęs reikalų su 
Lietuvos kooperatyvais, o 
tokiais yra visi lietuviai, ar 
jie būtų gyvenę Lietuvoje 
ar užjūryje,

yra tapusi “šaulių Tauta 
ir kad jokiems “šliužams,” 
kiek jie neprakaituotų ir 
nesistengtų, nepavyks šios 
Tautos išnaikinti.» ■» J , ••ą . • « *1
Ta pačia proga pastebėti-

lo.

MARTIN IR TOLIAU YRA RESPUBLIKONŲ Y ABI , įmonės įrengta valgykla,) nesį biblioteka neturinti 
bet joje taip nešvaru, jog baldų.
darbininkai verčiau valgo Kaune ligšiol jau nusavin- 
prie varstotų, “tarp dulkių, ta 2,860 gyvenamųjų namų.
klijų kvapo.” Juose yra 7,333 butai.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus, Oficiozas “Tarybų Lietu 

va” atskleidžia paslaptį,
kad obrusiteliams “laisvo-i Ar norite prisidėti prie 
sios” Lietuvos valdžia ap-! tikro misijonieriško darbo? 
moka net atlyginimą. Bū-1 Taupykite vartotus paštą 
tent, švietimo komisariatas ženklus? Štai lengvas ir vi-
mokąs specialų atlyginimą 
tiems mokytojams, kurie! ris neša 
dėsto maskolių kalbos kur
suose. Norint paskatinti, 

i kad mokytojai stengtųsi kuo 
daugiausia žmonių į masko-

siems prieinamas būdas, ku- 
misijoms didelės 

naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie

lių kalbos kursus pritraukti,'• dirba krautuvėse, bankuose,
atlyginimas mokamas tiktai 
tuomet, jeigu kursus lanko

t Uiau^aa Acme teiepnoto,

Joseph Martin, respublikonų partijos na cionalinio komiteto pirmininkas, su kitais 
komiteto nariais. Martin pasisiūlė atsistatydinti iš pirmininko vietos, bet komiteto na- bent 25 žmonės, 
riai to nepripažino ir jis tolesniai pasilieka komiteto priešakyje. Iš kairės pusės: Ezra
L. Whitla, Idaho; šen. Robert Taft, Ohio; Martin, ir R. B. Creager, Texas.

stoką darbininkuose. “Tary
bų Lietuva” rašo: “LKP (b) 
Kauno organizacijos konfe
rencijoj buvo iškelta visa

iš kurios žmonės tam tikro
mis sąlygomis galėjo išsi
pirkti, o tik su juodukų ne-

lizmui čia neturi būti vie
tos.” Ką toks pagrasinimas 
“tarybiniame” organe reiš
kia kiekvienas gerai žino iš laisve, iš kurios išsipirkti 

eilė tiesiog skandalingų reiš- 23 metų kruvino “Sovietų i nebuvo galima, o tik savi- 
' Rusijos,” to darbininkų “ro- j ninkas galėjo parduoti ki- 
jaus” patyrimo: darbininkas■ tam. Taip ir šiandien Lietu-

kinių kai kuriose mūsų įmo
nėse. Pavyzdžiui, “Gumoj,” 
“Dianoj,” “Litekse” dalis 
darbininkų sistemingai

neateina į darbą, vėluoja
si, kitur, kaip “Elnyje,” 
darbo metu net girtuok
liaujama.

Papilio miestelio (Biržų 
apskr.) korespondentas nu
siskundžia, kaip ten nuo 
gruodžio mėn. “veikianti” 
vieša skaitykla. Tačiau visa 
bėda, kad dar vasario mė-

ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

voje: tiktai pagal naujų

vius moksleivius išmesdavo 
iš mokyklos be teisės patek
ti į kurią kitą mokyklą. To
kiam išmestam į gatvę dar-

Būna tokių atsitikimų, bininkui nebėra jokios išei- 
kada neklausoma direkt o-

išmetama sį gatvę “su vil
ko bilietu,” kaip caro laikų 
švietėjai sąmoningus lietu- ninkas gali būti “pervestas” 

ar “perduotas” kitai įmonei, 
bet jau jokiu būdu ne savo 
laisva valia pakeisti darbą.

‘viešpačių” įsakymą, darbi-

riaus įsakymų, ir to rezul
tate įmonei padaroma nuo
stolių. Taigi, darbo discipli-

ties: jis turi badu mirti pa
tvoryje, nes, nustodamas 
darbo, jis nustoja teisės 
naudotis butu ir bet kuriuo

Chicaffos krautuvė, atdaros antradienio, ketvirtadienio 
Ir Sefttadlenlo vakarais Iki 10-tos valandos-

Kažkoks darbininkas vie
šai nusiskundžia, kokia tvar ; 
ka įsiviešpatavo buv. brolių 
Sadinskų baldų įmonėje, ku
rią bolševikai nusavino. Įmo 
nės direktorium paskirtas 
buv. darbininkas Rabzys, 
bet nusiskundžiama dėl jo 
šiurkštaus elgimosi. Įmonės 
vadovybė visai netikrinanti, 
kokie baldai išleidžiami. 
“Labai dažnai užsakymai at-

na mūsų įmonėse daug kur ) kitu būdu pelnytis duoną.
dar netinkamoje aukštumo- , T .J Pagal dabar Lietuvoje jau

įvestą rusišką ^‘darbo ko
deksą,” darbininkai yra tik- 
riausieji baudžiauninkai, nes 
jie neturi teisės pakeisti sa
vo darbavietę, jie yra prira-

. . Taip pastatęs klau
simą, laikraštis ieško ne- 

tam nėra reikalo aiškinti “šliužams” visišjjtfti<fleuikliu tvarkos kaltininkų: “Nei 
begėdiško V. Poderio me-, vo, kad stambūs pirkliai, partinės organizacijos, nei

kaip Alperavičius arba'profsąjungos, nei trestai 
rangovai, kaip Ugovskis, rimtai tuo klausimu nesirū-

na, kad Poderiams ir kitiems

Tačiau “šliužas” Poderis 
savo rašiniu siekia kito tik
slo—denuncijacijos, išdavi
mo. Jis nurodo, kad “Zapyš
kio kooperatyve buhalteriu 
įlindęs V. Šileika, buv. sme
toninės policijos vachmis
tras, — jaunalietuvių dina- 
mistas ir šaulys. Jį buhalte
riu pasodino jo pusbrolis

susikrovę dešimtis milijo
nų Nepriklausomoje Lie 
tuvoje normaliais ir nenor

je’

pino. Profesinės sąjungos, 
darbininkų komitetai, ne 
tik kad neveda sistematin-

maliais būdais dabar ei- Sos kovos su tinginiais, dar 
na “aukštas ir atsakomin-1 bo disciplinos laužytojais, 
gas” pareigas “Knuto-So- bet ^ai kur pasidaro net jų 

vietinės” Lietuvos vai- užtarėjais. Įmonės direkto-
stybės aparate.

Mūsų nelaimingoje pa- 
St. Šileika, stambus Scmval-1 vcrgtoje Tėvynėje, “tarybi- 
dys jaunalietuvių šulas ir n5s tvarkos„ jgyvend 
saulys, kuris dabar teoera kaip matyti į. ,ietuvišk . 
kooperatyvo valdyboje Eže- penktakojų spaudos 
rėčio durpyne yra koopera- sunkiai eina Saukę 
tyvo skyrius, o vedėju to doję ankg{iau je darfe._ 
skyriaus paskirtas uolus ninUų sąmonin .
saulys. Į valdybą dar įeina koji ir uo, dal . 
Jurgis Pikši,ingis - šaulys ..90clenktynŽ8e„
soyimstas . . Cekiskes vietiškieji” Lietuvos
valse, kooperatyvas jsteig- 4iai dahar ja„ atviraj
tas naujai ir į valdybą pri
lindo nepageidaujamo ele
mento: Tultys, tautininkų
šulas ir šaulys, Butvilas — 
stambus žemės nuominin
kas, kuris pardavėju pasta
tė savo sūnų Antaną, šaulį 
aktyvistą”.... “Buv. Zapy
škio pašto viršininkas Bal
čiūnas, pasižymėjęs savo re
akcine veikla, jaunalietuvis, 
šaulys, dabar tarnauja Kau
ne ryšių valdyboje. Buvęs 
policininkas ir pasižymėjęs 
šaulys Viktoras Vizgaitis 
tarnauja Vilkijos vykdomo
jo komiteto raštinėje buhal
teriu. .” Kaip matote,

“šliužas” Poderis nerado 
savo įskundžiumiems lie
tuviams prikišti, kad jie 
kur apsivogę, kad Išeikvo-

bilo apie darbo disciplinos

kinti prie tos dirbtuvės, kur i liekami iš žalios medžia- 
juos užtiko naujoji tvarka.! gos,” — sakoma nusiskun-
Todėl jų padėtį negalima 
net lyginti su baudžiava,

dime. Toks darbas esąs kli-| 
entų apgaudinėjimas. Prie

riai dažnai pro pirštus žiūri 
į tai, kas darosi patikėtose 61 
jiems įmonėse arba įkalbi- 
nėjimais, įtikinimais bando 
paveikti tokius darbinin
kus.” O toliau patiriame iš 
“Botago—tarybinės valsty
bės” oficiozo, kad “vien aiš
kinimo bei įtikinėjimų 
nepakanka”.. Prieš tokius ££ 
užkietėjusius tinginius dar
bo disciplinos laužytojus tu
ri būti imtasi griežtų prie- 
monių. Bet kokiam libera- (ų

(į KNYGOS! KNYGOS! |
~ MI_ __ r .

. .Mūsų knygyne dar salima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

a,s- s. , 
čia | i
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Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
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na. Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina —
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tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
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Bend..darbiam* lr korespondentams raštų nebežino, 
|ei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama taiu tiks 
lul pašto ženklų. Reda kelia pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespou- 
denci.lies sulig savo nuožiūros. Korespondentu piaio ra
šyti trumpai ir aiškiai t Jei galima rašomųjų uiasmšl*), 
paliekant didelius tarpu* pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusio* koresposdnseljo* 
lalkraštin nededamoa — • —

Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavus.
Entered a* Second-Class Matter March 81, 1318 at
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Stalino Pažadai
Visiems žinoma, kaip sunkioj padėty y- 

ra mažosios valstybės Europoje. Jas smau
gia diktatoriai tiesiog banditiškomis prie
monėmis. Sakoma, kad skęstantis ir šiau
do griebiasi. Tą priežodį šiandien puikiai 
galima pritaikinti mažosioms Europos val
stybėms.

Balkanai per keletą metų gyveno lyg 
ant vulkano. Beveik jau visos Balkanų 
valstybės nacių kulnimi primįptos, paverg
tos. Šiandien tik Turkija liko nepaliesta. 
Bet jos padėtis labai kebli. Vokiečiai daro 
didelio spaudimo, kad ji dėtus prie Berly
no-Romos ašies. Nesnaudžia ir britai. Ru
sijos bolševikams Turkijos klausimas taip 
pat yra labai aktualus. Dėl to matome, kad 
paskiausiu laiku bolševikai padarė “drau
gingumo” sutartį su turkais. Esą, reikale 
Sovietai ginsią Turkiją.

Nėra abejonės, turkų politikai gerai ži
no, kad sovietų diktatoriaus Stalino žodis 
nieko nėra vertas. Tas ponas savo para
mą yra žadėjęs visai eilei valstybių. Bet 
kai Hitleris jas puolė ir smaugė, Stalinas 
nė nevamptelėjo. Stalinas jas labai skau
džiai apvylė,- tiesiog prigavo. Bet dabar 
Turkija jaučia esanti tokioj būklėj, kad 
ji ir už šiaudo griebiasi.

Suprantama, kad Sovietų Rusija neno
rėtų Hitlerio įsigalėjimo Turkijoj. Bet rei
kia žinoti, kad ji nenorėjo nacių įsigalė
jimo Rumunijoj, Bulgarijoj ir kitur. Bet. 
kai naciai ten veržėsi, Stalino norai nieko 
nereiškė. Priešintis sovietai neišdrįso, nes 
jie labai bijo karo, bijo Hitlerio.

Atsitikime, jei naciai užpultų Turkiją, 
reikia stipriai paabejoti apie Sovietų Ru
sijos pagalbą. Greičiausia ji jos nesusi
lauktų. Hitleris ir dabar mokėtų Staliną 
numalšinti, numeadamas jam kaulą, kitą.

Turkiją gali išgelbėti santarvininkai. Ji 
negali pasitikėti tais dviem “broliukais’ 
— Hitleriu ir Stalinu. Ji turi eiti Graiki
jos keliais — gintis. Turėdama anglų ir, 
pagaliau, Jungtinių Valstybių paramą. sa? 
vo laisvę ir nepriklausomybę apgintų.

Negalima, žinoma, abejoti apie tai, kad 
teatras, apskritai imant, nebūt tautai ir 
valstybei naudos padaręs. Kultūros atžvil
giu jis gana plačią vagą yra išvaręs. Ta
čiau gaila ir skaudu, kad nevykęs teatro 
vadovavimas jo kolektyve privaišino to

kurie kitiems nepripažįsta laisvės nė a- 
guonos grūdelio didumo?

Neieškokime daug pavyzdžių. Meski
me žvilgsnį į pavergtą Lietuvą. Kokią 
laisvę ten komunistai atnešė? Mokyk
las pavertė ne švietimo, mokymo ir auk
lėjimo įstaigomis, o komunistinės ne
apykantos ir burliokiško tamsumo cent
rais. Tikybiniai būreliai uždrausti. Skau
tai panaikinti. Vieton to užkartos ko
munistų kuopelės.

Lietuvos mokyklose — pradžios, vi
durinėse ir aukštesnėse — auklėtiniai 
prievarta stumiami į komunistų kuopas.. 
Mokytojai turi klausyti moksleivių kuo
pelių pirmininkų nurodymų. Mokytojų 
posėdžiuose sprendžiamu balsu dalyvau
ja miesto komunistų kuopos vedėjas, 
dažniausiai vos tik pasirašyti mokąs

dėsniai, kad mindžiojamos konstituoi- 
nės garantijos ir pan. Bet ar protinga f' įuff;io k 
leisti laisve naudotis tiems žmonėms,

Lietuvos Teatras
Lietuvos teatrui sukanka dvidešimts me

tų.
Teatras, kaip pranešama, ir dabar tebe

veikia. Labai skaudu, kad jis tretįjį de
šimtmetį pradeda tarnaudamas sveti
miems, Lietuvos okupantams. Lietuviškų 
žymių teatre nebėra. Jis tarnauja lietuvių 
tautos rusifikacijai ir Maskvos komisarų 
palinksminimui.

Reikia šia proga pasakyti, kad Nepri
klausomoji Lietuva teatrą globojo ypa
tingu būdu. Jam nesigailėjo lėšų. Valsty
bės lėšomis buvo ruošiami artistai; pasi- 
ruošusiems teatro darbui buvo mokamos 
geros algos, kad tik dirbtų, kurtų, keltų 
krašto kultūrą. Kitiems reikalams dažnai 
pritrūkdavo išteklių, bet teatrui niekuo
met.

Brangiai kainuojąs teatro išlaikymas 
gerokai sunkindavo ūkininkų ir darbinin
kų mokesčių (taksų) naštą. Ir, reikia pa
sakyti, jiems iš to mažai naudos būdavo, 
nes teatru naudojosi beveik išimtinai di
desniųjų miestų gyventojai.

Teatro darbininkai, dauguma išėję moks
lus valstybės lėšomis ir ėmę dideles al
gas iš valstybės iždo, pasirodę esą labai 
nedėkingi savosios tėvynės sūnūs. Kai Lie- 
tuva buvo priešų užpulta, dauguma jų 
pradėjo laižyti Stalino ir jo komisarų ba 
tus. .Jie savo rankomis padėjo prismaugti 
taip sunkiai įgytą Lietuvos laisvę ir ne- 
griklau&omybg,___________

DBAtJGAS

Kataliku Pagalba Europai
Be minėtų sumų komite

tas išleido pabėgėliams po 
$30.000 Anglijoj ir Prancū
zijoj, $20,000 Šveicarijoj,

Hierarchijos komitetas 

Pernai lapkričio mėnesį
kį" ga"iv'aiU"."kJurie""šu'nd'’ien Bk'audiTai'kan- ".uotini. vyskupų auvaila- ~____
džioja tą ranką, kuri taip rūpestingai juos ,Wa8h.ngtone lsr‘nko $16,000 Portugalijoj, $10,-
globojo. Norėdami ar nenorėdami, tokius generalį vyskupų komitetą KarHinnini
gaivalus turime priskaityti prie Tėvynės vargstančioms tautoms bei t,
išdavikų. ,nuo karo nukentėjuaiems Hlond Vatlkane pab€«el'a,^

Be abejonės, buvo ir tokių artistų, ku- kraštams Europoje šelpti, balinti jo nuožiūra, $10,
rie pasiliko ištikimi savo tėvynei. Apie Komitetą sudaro vyriausia nus‘Msta Liabono Patriar-
juos parašysime Kita proga. ■ ' vyskupų Ekzekutyvinė Ta-: chui p°rtugalijoj, $10,000

------------  ryba. J. E. arkivyskupas remti Italii°i*
Komunistai Mokyklose Edward Mooney, Datroit, *5’000 "■ $2’000 lenka“’sUltyitUiC Mich., pirmininka3i j i Vengrijoj, ir tiek pat pabe-

E. vysk. John B. Peterson,: 8žliam3Ištirta, kad New Yorko viešųjų mokyk
^T^ragafštingą tToVgand^Ta^Vau ^nche®ter’ N* H” vicepir’, Vyskupų komitetas perda-jseikai ant plykės užspiau- mis!). Tokį elgesį maža pa
kai kam atidarė akis ir kaip rašo “Ame-! mininkas’ J- E- arkivysku- j vė dar $50,000 Commission tų? Aišku, tokį žmogų vien- vadinti nekultūringu. Tai 
rįka”. ’ i pas Francis J. Spellman, for Polish Relief, Ine., New balsiai apšauktumėt stroš- jau panašu į priešiškumą.

“Miesto aukštesniojo auklėjimo _ New York, N. Y., sekreto- Yorke, kuri išdalino pabė- niai nekultūrišku. Gerai. Ale Juk neimgi kabinti ant gįe_
švietimo taryba jau padarė atitinkamų į Uus, J. E. Francis C. Kel- geliams savo nuožiūra. Len- Į jei tas žmogus pašėlusiai nog piakatus, kad “antau-
išvadų. Ji vieningai nutarė, kad viešose leY. Oklahoma City ir Tul- kų komisija New Yorke iš- norėtų ant drg. Pruseikos
mokyklose mokytojais negalės tapti ko- j sa vyskupas, iždininkas ir leido $901,722, už ką nu- plykės spiauti ir žinotų, kad
munistai, naciai ir fašistai. Šie trys sekantieji Jų Ekscelencijos pirkta vaistų, maisto ir dra- jis neturi laisvės tai daryti.
“izmai” yra visiškai nesuderinami su j yra nariai: John Gregory bužių pabėgėliams, ši ko-Jis turėtų teisės sakyti, kad
demokratinės valstybės siekiais, san- Murray, St. Paul arkivysku- 
tvarka. Todėl jų skleidėjai negali būti pa8; John T McNicholas, 
priimti ypač mokyklose, kur auklėjama o p Cincinnati arkivysku- 
valstybės ateitis - jaunuomenė. paa; Joh„ Mark Gannon E

Dėl šio nutarimo keliamas didelis rie vysk.; Hugh C. Boyle, 
triukšmas. Komunistai ir jų užnuodyti pittsburgho vyskupas; Ed-
pasekėjai šaukia, kad laužomi laisvės' win v O’Hara, Kansas Ci-

misija pranešė jau išdalinu- jis yra belaisvis, kapitaliz- 
si 286,000 svarų drabužių mo pavergtas ir gvoltu šauk 
ir 4,672,000 svarų maisto, tų Staliną, kad ateitų jį pa-
daugiausia vaikų įstaigoms. 
Šiemet didesnii
reikalavimai

Lenkų sušelpimas rodo, 
koks milžiniškas yra užsi

I mojimas. Karui įsisenėjus,
Išvardintieji Ganytojai y-, varga3 padidėjo Europoje:sėdžti' ži“rSti kur Sali t0' riuoja: 

ra pirmininkai kitų, atski-|ne tik pavergtu03ei bet n'liau "uap.autl, arba teatre ..Tautininkai 4ia prilipd3 
riems kraštams skirtų komi- ,ai8vuose kraįtuo3e. Karine nuo balkono taikyti užspiau- tJek li2dų kad nežino jr j 
tetų kaip, Lenkijai, Lietu-'blokada marina kontinentą. I 0 ant žemai ^i"4'“ žmo- kurį kiau3iniukua krauti. 
vai ir Pabaltijo Kraštams, |Rusų okupuotuose kraštuo- Kaua PWS » tt ir 1.1. xepaaltlki vienas kitam, o 
Prancūzijai, Belgijai, O an- jar jjjesnis vargas. Ten; Stalinui ant tankų atga- prašo pasitikėjimo jais 
dijai, Anglijai, S an navi sunku pasįekti su visokia benus Lietuvai laisvę, baisa-

ty vyskupas ir John A. Duf-

jai, Vokietijai, Austrijai ir pašalpa ne3 komuni3tai už-
Čekoslovakijai, Kinijai ir sispyrę tautas išsklaidinti
Meksikos seminarijai Las i , T • x ■„, J į ar visai išnaikinti. “Tarybų Lietuvoj rašo vie-
Vegas, N. Mex„ užlaikyti. o?,- s •

&niau hierarchija turėjo I Visokį pašalpos pareikš- nas stalln° ^versmus jau
tik keletą komisijų katalikų lavimai pašoko dešimt kar? nukentėjęs nuo tos laisvės. Staučių dolerių New Yorko 
kraštams nukentėiusiems tų. šventasis Tėvas šaukia! Daugelis žmonių mano, konsulate. Traukia juos ten 
nelaimėse’ ar persekiojimuo- katalikišką pasaulį ištiesti kad socialistinės santvarkos; kaip^ magnetas. ^Mat.Jd- 
se remti. Bet dabartinis ka- gailestingą ranką. Amerikos ...... .........
ras padidino labdarybės naš episkopatas jaučia pareigą 
tą. Pernai hierarchija buvo visiems gelbėti. Suorgani 

Niekas negali ten pasakyti žodžio, kurs' sukėlusi per 1,200,000 dole- zuotasis didysis komitetas 
reikštų nesutikimą su komunistų sklei- rįų tokiai pašalpai. Vien šiomis dienomis kreipsis į 
džiamu “mokslu”. 1 Lenkija sušelpti pernai iš-! tikinčiuosius Europai su-

Taip yra tikrovė, o komunistų apkvai- leįgta $3i2,587.96.
sinti vyrai skelbia, kad Sovietų Rusijos

Darbui subendrinti šiemet 
veiks vienas bendras epis-

mokyklų sistema esanti paremta lais
vės dėsniu. Tokių komunistų pritarėjų 
šiandie yra nemažai net universitetuo- i kopato komitetas su bendru 
se. Jei viešoji nuomonė laiku nesustip- iždu, tik bus atskiri skir- 
rės tokių “švietėjų” atžvilgiu, amerikie- toms tautybėms vyskupai, 
čių jaunuomenės auklėjimas bus smar- kurie globos ir prižiūrėr pa- 
kiai pažaiotas. Ar tik ne laikas gerai Sa, darbą Lietuviams 
apsidairyti dabar ir padaryti atitinka- sWrta9 Jo Bkscelenc|j, vy3.
mas išvadas?”

Būkime Užsigrūdinę...

šelpti ne tik per kunigus 
bažnyčiose, bet per spaudą 
ir radiją. Jau ne vienas mi
lijonas dolerių bus reikalin
gas, bet dešimtys. Vargšų 
skaičius milijonais auga. 
Drabužiai, maistas, vaistai 
neatidėliojant reikia pasiųs- 

I ti.

kūpąs Hugh C. Boyle iš Radijas gelbės 
Pittsburgho. Lietuva yra at- , Radijo stotys visoj Ame- pavojų gaisrui kilti (Anykš- 
skirai paminėta su Baltijos rįkoj dykai leis vyskupams čiuose). Taip pat tokie ne-
valstybėmis.

Lenkijai pašalpa
Pernai lenkams dirbo at

skiras didelis komitetas su

prabilti į Amerikos visuo- , 
menę. Per šimtus stočių bus I 
girdima Jo Malonybės pre- , 
lato Fui ton J. Sheen kalba. 
Kalbės atskiri vyskupai ir!

Sandariečių laikraštis rašo:
“Kiekvieno Amerikos lietuvio širdyje

yra viltis, kad toji baisi realybė greit 
pradings ir mūsų tėvų kraštas vėl bus 
laisvas. Bet tautos, kurios nori išlikti
gyvos viena viltimi negyvena. Jos pa- į vyskuPu H*^h c- B°y*e arkįVyskupai. Katalikai pa
čios turi viską pašvęsti, viskuo atsiduo-1 priešakyje. Tame komitete aiškins ir kvies
ti ir įtempti savo jėgas apsigynimui^Su- buvo du lenkų kilmės vys-
vienytos Valstijos skina bilionus dole- kupai, J. E. vysk. Stanislo- t __ Iz..„
rių prašalinimui iš Europos tirahijos ir vas V. Bona ir J. E. vysk. 
diktatūrų; Anglijos žmonės žūva savo Steponas S. Woznicki (iždi- 
krašte ir kituose kontinentuose, kad ap- ninkas).
ginti savo ir kitų laisvę. Jų miestai 
griaunami vienas po kito, jų laivai skan
dinami; turtas ir gyvybė aukojama ge
resniam rytojui. Nei Suvienytos Valsti- išleido
jos, nei Anglija negyvena vien tik vii ,$312, 589.96. Didžiausia su- 
timi. Negali ja pasitenkinti ir lietuviai. . ma buvo įteikta fiv. Tėvo 

Kas nori laisvas būti, tas turi daly- komisijai Lenkijai sušelpti 
vauti kovoje už laisvę Šioji taisyklė ne- gloo ooo Vėliau VŽ1 buvo di3 bug Courtcnay Savage, 
aPlę"ki«irAmenkosl,ctu«ų.Me.ea.mlpertuoU Sv. T6vo komisj.i tačiai žinomo radjjo direk. 
įvelti į šį milžinišką susirėmimą, kaipo 1 J
šios šalies piliečiai ir kaipo užtarėjai,. , .
Lieluvos. Naujos pareigos reikalauja iš '®nkų Anglijo,,

mūsų daugiau patriotizmo, paaiaukavi- i Prancūzijoj, Šveicarijoj, Ven 
mo ir pakeitimo kai kurių kasdieninių Kr’j°j» Rumunijoj, Italijoj, šiokiomis dienomis beveik 
pažiūrų. Būkim pasiruošę, būkim užsi- Portugalijoj, Kuboj, Ispani- per visas radijo stotis A- 
grūdinę savo pastangose laimėti, nepai- J°j ir Jungtinėse Valstybė- merikoje. .
aant į visas kliūtis.”__________________ _______________ ________ _________ ITįfeinys 5 pusi.),

kupų nuskirtą dieną — Kan
čios sekmadienį — kovo 3(1 
d.

Kovo 29 d. National Broad 
Vyskupas VVoznicki pra j casting Compeny užleis sa- 

neša, kad pernai kofnitetas. vo stotis nuo 11:30 vai. li- 
lenkams sušelpti gi 12 vai. vidurnakčio. Apie 

100 stočių perduos paruoš
tą dramą vyskupų atsišau
kimui išaiškinti. Pusvalan-

jai $46,000, kurie išdalinti toriaus vadovybėje.
Prelato J. Sheen kalba 

bus plokštelėmis perduota

kovo 26, 1941

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

valeivos ateina į salę su ke
pure, visai nekreipdami dė
mesio, kad susirinkimų sa
lė papuošta darbininkų kla- 

Ką jūs, tavorščiai, šaky- SgS vėliavomis, revoliucijos 
tumet, jei kas nors drg. Pru vadų atvaizdais (ikono-

liuosuoti iš tos vergijos.
Antai, kada ant Lietuvos 

ponavojo Smetona su fašis
tais, tai niekam nevalia bu
vo mitingų sales karčiamo-

sius skaldyti draudžiama” 
— kiekvienas pats supran
ta, kad taip nedera elgtis.”

Kaip matome, ir sovietų 
Lietuvoje kilo ta pati prob
lema, kuri diskutuojama so
vietų Rusijoje: purvas ir 
kultūra — nesuderinamos 
sąvokos.

Clevelando “Lietuvių Ži
nios” apie Amerikos lietu

mis paversti, su kepurėmis1 vių tautininkus šitaip fige-

vikai, kaip žinote, atgavo 
visokias teises. Štai kaip

“Kitų partijų iš Lietuvos 
atvykę svečiai lankosi po vi
sas Amerikos lietuvių kolo
nijas, bet ne tautininkai. Jie 
negali akių numesti nuo tūk

suteiktoji laisvė yra laisvė 
elgtis nekultūringai, palai
dai ir net chuliganiškai. Sa
lę, kurioje vyksta mitingas, 
tokie žmonės palaiko smuk
le, kurioje tariasi galį rūky
ti ir be atodairos spiaudyti. 
Beje, atsiranda, net tokių 
“drąsuolių,” kurie stengiasi 
salėje vienas kitą pralenkti 
spiaudydami. Teatre vienas 
toks “didvyris” neseniai 
spiovė iš trečio aukšto j ar- 
terį ir pataikė tiesiai į pli
kę.

Tokie žmogeliai pradeda 
net kine rūkyti ir sudaro

niaus nėra, bet tautininkai 
čia su maišu.’

Prašau Nesijuokti
Per pietus tėvas sako sū

nui:
— Džian, popiet aš noriu 

su tavim vienu du pasikal
bėti. Aš noriu su tavim pa- 
diskusuoti faktus iš gyve
nimo. ...

Popiet, kuomet abu nu
ėjo į atskirą kambarį, sū
nus uždarė duris, kad nie 
kas negirdėtų, ir tarė tėvui:

— Well, pop, pasakyk da
bar man, apie ką norėtum 
žinoti ?....

NEWS FACTS by GEORGE

NKWYORlla
A NEW SPORT PLANE, THE PlETENPOL AlR- 
CAMPERf IS OESIONED FOR HOME CON- 

STRUCTION. THE PLANE IS POWERED W1TH 
A FORD’T' OR ’A’ ENGINE. THIS PLANE 

IS A GREAT SUCCESS W1TH AMATEURS.

A CIVIC BOOY HERE HAS 
FILED A OOMPLAINT 
AGAINST THE LOCAL PARK
DEPARTMENT------ THEV
CLA1M THAT PUBLIC WATTR 
FOUHTAINS IN THE PARKS, 
HAVE TOO MUCH PRESSURE 
AND ARE THEREFORE 
UNSAFE f

M i
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Al. Rachmanova.
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Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Lietuva Netolimoje Praeityje
(Atsiminimai!

(Užbaiga)
Atlaidai — šventės 

Bažnyčios atlaidų

Kadangi per visą gavėnę 
sausai pasninkaudavo, tai 
gavėjimas darydavo įtakos

KATAUKŲ PAGALBA 
EUROPAI

(Atkelta iš 4 pusi.)

Rinkliava kovo 80 d. 
Episkopato komiteto iždi

ninkas, J. E. vysk. F. C. 
Kelley paskelbė, kad vysku
pų skirta rinkliavai diena

i darysime. “Jei kas nemyli kad savųjų nešelpia, jei mū- 
mūsų Viešpaties, Jėzaus sų aukos būtų mažesnės už 
Kristaus, tas tebūna atskir- i kitų aukas.
tas. Maran atha!” (1 Kor.
16, 22).

Šelpkime savuosius

Šiemet vyskupų kvietimas

(Tęsinys.) — tai žmonių didžiausia ir nizmui. Bažnyčios džiaugs-
Su kokiu ilgesiu akyse svajojo apie tuos laikus, kai, svarbiausia iškilą, šiandien mas Velykose rasdavo pilną 

atsiklaupusi ant savo lovutės krašto, sudėjusi karštai, at^a^ai nebeturi tos reikš- atbalsį lietuvių sielose. Jų 
karštai rankas, su plakančia iš meilės širdimi, kartojo m®8’ kokią turėjo žmonėms siela per tris dienas sykiu 
maldos žodžius, kuriuos buvo išmokiusi ją motina... I ana’s laikais. Rusams vai- 8U Bažnyčia giedojo linksmą 

Į galvą nenoromis atklydo mintys, kaip vieną kartą dant kraštą, kitokios iški- Aleliuja. Jų džiaugsmas reiš 
norėjo apie savo kūdikystę papasakoti vyrui, bet tas ne- ^°8’ ne* bažnytinės ir neįma- kėsi savotiškuose papro- 
kantriai ją nutraukė ir šiurščiai atkirto: nomos buvo, nes uždrausta čiuose, kuriuose dažytas

— Jau girdėjau! Viską seniai žinau! buvo bet kokia organizaci- kiaušinis vaidino labai svar-
Bet ji, nepaisydama to nepasisekimo, nuolatos mė- ^a’ koks iškilmių ren- bįą rolę. Plačiai žinomi be

gindavo papasakoti jam apie tuos laikus; pati nežinojo, S^mas- Žmonės žinojo be sa- tuvių margučiai — tai lie- 
kodėl, kas ją vertė pagyventi tais džiugiais prisimini- vo ParaPijos gretimųjų pa- tuvio dvasios ir meno pa
mals, bet jis kiekvieną kartą ją griežtai nutraukdavo, ne- rainJų atlaidus, į juos ruo- daras.

švente ne tik dvasiai, bet ir orga- -į kovQ d Tą sušelpti karo nukentėjusius
sose katalikų bažnyčiose 1 ypatingai lietuviams yta 
bintieji bus prašyti aukoti biangus. Visos rinkliavos 
nubentčjuaiema nuo karo. e,s • bendr’ '* korto

Kai kuriose vyskupijose 
rinkliavai diena bus nukel-i 
ta į kitą sekmadienį. Dau
gumoje rinkliava bus pada
ryta nuskirtą sekmadienį, 
kovo 30 dieną.

bus skiriama kiekvienos tau
tos pabėgėliams ar badau
jantiems. Komitete yra ir 
Lietuvos skyrius J. E. vysk. 
Hugh C. Boyle vadovybėje 
(šiemet lenkams jis nepir-

šėsi visa širdimi. Iš anksto

mininkau  j a). Episkopatas
Kančios sekmadienis yra išklausė lietuvių Kunigų Vie 

tinkamas aukoti. Kristaus nybės balso ir paskyrė mums 
Kančios diena tinkamiausia vyskupą. Lietuvių pašalpai 

• kenčiančių tautų kančioms jau prižadėta pagalba. Bal. 
palengvinti. Aukščiausias 2i d. Washingtone Vyskupų

Kaime matyti vienoj, ki- meilės pavyzdys — gyvybę Komitetas savo posėdy 
toj vietoj silpnutė švieselė aukojąs už žmoniją Kristus svar8tys

leisdamas gerai nė išsižioti. Tas pasaulis buvo jam sve
timas, todėl jis, matyti, nieko nenorėjo apie jį žinoti.... ^au kas eis j kokius

Tania atsistojo nuo pijanino ir pradėjo vaikščioti atlaidus. Moterėlės^ mergai-
po kambarį. Pagaliau sustojo prie lango. Vėl akys įsmigo tės kalbasi tarp savęs, kat- _____
į tamsią, iškėlusią keterą srovę, kuri dar grasiau liejo į ras kunigas geras nuodėm-( tai grįšiu maži langeliai — kviečia kiekvieną alkaną paruoštą 
tolimą erdvę savo vandenis.... (klausia, klaUS° &eneralinės, žiūri į tamsų pasaulį. Žmo- papenėti, nuogą apdengti, i mą

Pradėjo temti. Netrukus turėjo grįžti iš biuro drau- lšPažinties- Savo Bažnyčios (nės dar nemiega. Ką gi jie trokštantį pagirdyti, keleivį 
gas Vladimirovas; Tania atsiminė, kad reikia pataisyti atlaidams veža i kleboniją veikia? Siauroj grįčioj sun- priimti, ligonį sušelpti, ka- 
vakarienę - ir jam, ir.... jai. Kaip geriau: ar palauk- kas ką turi šventės išlaiky-1 kus, tirštas oras, čia visa Unį išpirkti... Ką padarysi- 
ti, kol jie pareis, ar visai nelaukti ir pačiai išeiti? Ne, mui* KumSai paprastai su- šeimyna. Šeimininkė skubiai me vienam iš šių, Jam pa
verčiau palauksiu ir išeisiu paskiau. Tania pasiryžo vis- , važlU0ia i atlaidus iš vaka- ruošia vakarienę, mergaitės_________________________
ką iškęsti ligi paties galo, pajust visą skausmą, kuriuo t0’ nes ryt°jaus dieną apie verpia, vyrai virves, pančius į

ją apdovanojo gyvenimas ir meilė. Ak, ta meilė, meilė, 4 valand^ ryto reikia jau veja, pusbernis krepšį pina, sios pagrindas, — ant jo 
galvojo, ji neturi nieko bendro su rožėmis, lakštingalo-,būti klausykloj, kurią ras- vaikai šakalio (balanos) mes privalom stoti. Eisim 
mis ir žavingomis mėnesienomis — meilė yra paties už- PaPrastai apgulusią šviesas prižiūri, visi gi gie- kitais keliais, paklysim, nu-
sikrauta nesibaigianti pareiga dirbti mylimam žmogui, Patentais. Per atlaidus ne- da karunką: vyrai vieną vysim ir žūsim, kaip žūna 
juo rūpintis, visiškai užmiršus pačiai save, savo asmeny- lenSva Pneitl. išpažinties. posmą, moterys kitą. Ka-( nustojusi gyvybės nuo ka
bę; tai yra kryžius, kurį, jei nori prinešti ligi paties Pne Sarsesni° “spaviedmn- runką, gan ilgoką Marijos, mieno nudrėksta šakelė.
galo, turi ne kartą žemai, žemai susilenkti.... Meilė yra ko” ,Pneitl tetekdav0 la1’ skausmų ir džiaugsmų gies- 1 - -------------------------------------
menas gebėti iš skausmo, kurį patiri iš mylimo žmogaus, mingies^ems- do klausykla, mę, įvedė Lietuvoj mūsų
susikurti sau džiaugsmą ; tai yra auka, kurią žmogiško- PaPrastai’ aPKulta būdavo garsusis vyskupas _ Valan-
ji širdis sudeda po kojų Tam, Kuris pats savo meile iš- žmonių nuo pat ryto iki ją čius ir ji taip žmonėms pa
gelbėjo žmoniją apleidžiant kunigui. Grįž- tiko, kad visose bažnyčiose

Tania apdengė stalą,* padėjo šaltą vakarienę, pagul- tant iš atlaidų’ ar Srižys i po mišparų dar šiandien te- 
namus, kalbų objektu būda- ,begiedama. Seniau gi giedo-

Žiemos vakaras

Šiai rinkliavai iš mūsų su
virš šimto parapijų episko
patas turėtų susilaukti ke
liolikos tūkstančių dolerių.

Nors garbingieji Ganytojai 
prižadėjo tiek skirti pinigų 
lietuviams sušelpti, kiek bus 
reikalinga, nežiūrint sukel
tos sumos lietuvių bažnyčio
se, mūsų savygarba neleis 
remtis vien tik kitų parama 
bei aukomis. Lenkai yra 
mums pavyzdžiu. Sudėkime 
tiek, kiek jie lygia propor
cija, tai pilnai užteks mūsų 
reikalams. Pažiūrėkime į 
graikus, kurie ligšiol surin
ko 4 milijonus dolerių. Grai
kų Amerikoje nepriskaitoma 
daugiau, kaip lietuvių!

Ruoškimės gelbėti Epis- 
Kunigų Vienybės kopatūi. Panaudokime spau- 

pašalpos pasiūly- dą, radiją, bažnyčias, įstai
gas bei draugijas. Stokime į

_ , , , _ labdarių armiją ir ištieski-
Svarbu, kad musų žmones , v. w. ............................„ „ me kenčiančiai žmonijai mie- suprastų ir įvertintų Baz

nyčios pastangas sušelpti 
lietuvius. Svarbu parodyti 
lietuvių bendradarbiavimą 
ir paramą. Svarbu sudėti di
deles sumas pinigų per mū
sų parapijas rinkliavoms nu
skirtomis vyskupijose die
nomis. Lietuviams būtų la
bai nemalonus priekaištas,

laširdystės ranką. Ką padė
sime kitiems, šimteriopai 
bus mums grąžinta.

Kun. Jonas Balkūnas,
K.V.C. sekretorius

PLATINKITE IR REMKITE 

KATALIKIŠKA St ATJDA-

IX

BALSUOKITE STRAIGHT

dė mergaitę. Ir ramiai nuėjo pasitikti vyro, grįžtančio iš 
darbo drauge su Mironovą. Kai abu susėdo prie stalo, 
Tania tarė:

— Būk toks geras, pašeimininkauk pats: aš vienai 
studentei pažadėjau ją dar šiandien aplankyti!

Draugas Vladimirovas atsidėjęs pažvelgė jai į akis; 
bet ji jo žvilgsnį tvirtai išlaikė. Aiškiai žiūrėjo į jį. Tik,

vo atlaidai. Kas sakė pa- davo vakarais beveik visuo- 
mokslą ir ką pasakė. Pakąr se namuose, 
toj a pamoksle pasakytus pa
vyzdžius. Kokiu buvo kuni- , -. . .vės dvasia ir papročiais. Ji 

trumpam laikui atgimus, 
pasireiškė tiek savo dvasios

gai, kiek ir iš kur. Pasipa
sakoja, kaip kas užtikęs ge-

Maloni Lietuva savo seno-

kai užpakalyje užsidarė durys ir į veidą papūtė ledinis " i galia ir savybe, kad pasau-
dojo sumą, kas votyvą, kas b Jvejas, neteko ligtol turėto tvirto ryžtingumo ir- senojo ” y iįs atkreipė į ją dėmesį. Lie-,mišparus. Kaip atrodė pro-1 *

r, . . , . tuvos sielos ugnelė buvo il-Gvildenami buvo vi-; ®
gą laiką saugoma kaimie-

kad medžiagos1 kalboms piT P“****“. « «»:
užtekdavo visai dienai. Ilum0J’ progai pasita,k,U8' 

išsiveržė aikštėn. Ar teks

savimi pasitikėjimo.
Ar tikrai gerai padarė? Ar neberas kitokios išeities? ce81Ja 

Ar nereikėjo pykti, kovoti, gintis? Juk taip būtų buvę aok*e atlaidų įvykiai 
lengviau, negu dabar tylėti!

Tania nebijojo kovos, tik norėjo ne taip kovoti. Ji . ... ■««
norėjo keliauti toliau pasirinktuoju keliu — norėjo my- tikrumoj jiems nieko gra-. lietuyių dva8įai pražydėti

nai

lėti vyrą, būti jam švelni, rūpestinga, nugalėti jį savo 
vidiniu tvirtumu ir tikėjimu, amžinai vildamasi, kad, vis

žesnio ir įdomesnio, kaip iš
kilmingą šventę, netekdavo grynai 8a™18’ nauJa]8 
matyti. Visi nuoširdžiau pa-

žie-

® DEMOCRATIC

[X] JOSEPH DANEK
FOR TRUSTEE 

(one to be eleeted)

FOR JUSTICE of the PEACE
(five to be eleeted

dais, ar ji bus nukąsta sve-
dėlto, turės kartą pabusti ir jo sieloje užsnūdę geno “ - "„„.""T, "'toli. Urnų šalčių ir vėjų? Tai gąz-
pradai, tik, gink Dieve, ne ašaromis ir priekaištais! Ta-1________________ s_ ___ . dinantis lietuvį klausimas,i mesnemis giminėmis, pasi-nia instinktyviai juto, kad eina tikruoju keliu ir kad,
pradėjusi jam prikaišioti, kišti, kur reikia ir kur nerei- sveclu°Ja - — kad neivyktu antroii dilema
, . .. ..... ... , , , save iškelia puota. Jkia, savo asmeninius Įgeidžius, jį tik dar daugiau pada- r * Tautos ateitis
rys užsikirtusį ir aikštingą. Todėl iš jos neišgirs nė vie- žodžiu — Bažnyčios šven-1 Lietuva vėl pavergta ir 
no baramojo žodelio; turi pats pamatyti ir įsitikinti, kad tė buvo sykiu jų sielos šven- smaugiama tamsiųjų jėgų. 
taip nedera daryti! tė. Jų mintys ir dvasia pil- Baisus likimas, neaiški atei-

Tanios širdį apėmė nuolankus pasitikėjimas ir viltis, nai sutapdavo su Bažnyčios tj8 Tačiįiu lietuvio širdis 
Tačiau neilgai ta nuotaika truko; juo toliau ėjo, juo aš dvasia; užtat švenčių lauk- nujaučia savo prisikėlimą, j 
tresni kirto į veidą ledai, juo liūdniau darėsi širdyje. davo, kaip šiandien laukia piaka gera viltimi, pasitiki 

— Dieve, kodėl mane užmiršai? — kartojo jos lūpos malonumų ieškotojai “Good Lietuvos sielos gyvaisiais 
šventraščio žodžius, ir jai pasirodė, kad, jei tučtuojau time”. syvais, kurie neleis jai nu-
neužeis i bažnyčią, tos būsenos negalės iškęsti riė ket- Anais laikais žmonėms ne- vysti, ar mirti. Tie syvai — 
virtį valandos. Reikia melstis, melstis Tam, Kurio širdis žinodavo kito kaiendoriaus tikybinė, žmonių širdyse sle 
visiems atvira, melstis už save, už vyrą ir už Mironovą! kaįp Uk bažnytinj Jie ne. piama dvasia. Ji viena iš- 

Tania norėjo užsukti į bažnyčią, kuri buvo artimiau- žįnojo kurią mėnesio dieną gelbės Lietuvą, kaip gelbė- 
siame skersgatvyje, — bet ji buvo uždaryta; prie durų yra gimę8jų vaikas, kuriuo J° atstatymo netolimu metu, 
buvo priklijuotas kažkokio klubo vardas. Skubiai nubė- 1&iku 8ėti Jlvaį piauti kaip gelbėjo ilgą laiką nuo 
go prie kitos bažnyčios, bet ir ten prie durų kabėjo dl- šienag tačiau laikas matuo- "“U pasikėsinimo ant jos 
džiausiąs užraktas.'Nusiminusi nuėjo miesto gatvėmis to- jamas buv0 ir sprendžiamas gyvybės. Šiuo momentu dras 
lyn. kol galiausiai priėjo nedidutę bažnytėlę, pro kurios Bažnyčios šventėmis. Jeigu kant Lietuvos kūną piktam 
langus skverbėsi silpna, raudona švieselė. Bažnytėlė buvo kok{J jvykia neatitikdavo ties, mums besidžiaugian 
atdara. Bet tai buvo ne ortodoksų maldos namai šventę, ar šventojo dieną, žiais laisve kas daryti? Pa-

Tania įėjo į vidų. Bažnytėlė buvo tuščia, tik prie tai pažymėdavo kelios die- sakysit dirbti, jėgas stipt-
grotelių klūpojo vienintelė sena bobelė. Tania išsirinko no8 pr|eį ar po šventės įvyk rinti, ugdyti dvasios galiū-
tamsiausią kampelį, kur jos niekas nematytų, atsiklau- davo nus, kurie gelbėtų tėvynę,
pė ant kelių ir sudėjo maldai rankas, o iš aklų pradėjo
ristis nebesuvaldomos ašaros. \elykos

Pažymėtina lietuvių Vely- 
(Bus daugiau.) kų šventė, kuri jiems ir šian-

ar pas gązdinantis gi dėl baimės,

Skaitykite Katalikišką Spaudą maloniausia švente.

Bet kur būsimiems galiū
nams semti dvasios, gauti 
jėgų? Ne kur kitur, kaip 
Lietuvos sieloje, kuri reiš- 

dien palieka brangiausia ir kiasi jos liaudies dvasioj.
i Tikyba ir lietuvybė tos dva-

•» . z.--

RINKIMAI 
ANTRADIENĮ, 

BALANDŽIO 1 d., 
1941 m.

Polis Atdari nuo 
6-tos valandos ryto 
iki 5 tos vai. vakare.

Xt Ted. J. Zaremba

[X] Frederick Weil 

S Jerry J. Brousil 

|Xj Frank J. Guerra 

[X| James Novotny

*

.f- ■''k .

r

fxl HENRY J. SANDUSKY 
FOR POLICE MAGISTRATE

(one to be eleeted)

FOR CONSTABLE
(five to be eleeted

[XI Donold O’Brein 

[X] Michael P. Ohler 

fxĮ Matthew Schramm 

S Anthony Mickiewicz 

[X] John Vandenburg

FOR DIRECTOR of the LIBRARY BOARD
(two to be eleeted)

X] Anton J. Dvorak [x] Anton P. Mourek

ON SEPARATE BALLOT:

FOR PARK COMMISSIONER
(two to be eleeted)

X) Clarer ce Arndt [x| Joseph Paoli

Balsuodami Už Demokratus Parodysit 
Savo Pasitikėjimą Prez. Rooseveltui
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Jungtinės Valstybės Ginkluojasi
Demokratijos arsenalas džio prasmėje) Jung. Val

stybės kitų dar kol kas ne
turi. Masinė gamyba vienu

Mūsų šalis gali būti “de
mokratijos arsenalas”, nes 
mea tiesiog vadovavome ma- >P» arba vieno3 Plunksnos 
ainėa iSdirbystės srityje. E- p»b'«žimu negali būti pa- 
konomininkai įrodo (tarp, versta » dirbtuves
kurių turime vokiečių pa- Tam darbui reikalinga ypa 
duotąjį raportą), kad Jung. tinga mašinerija ir patyrę 
Valstybėse 1935 m. turėjo išlavinti darbininkai. Dėl 
44 nuoš. pasaulio išdirbys- tos priežasties Jung. Valsty- 
tes (Industrialle Mobilma- bės ir steigia centrus, kui 
chung Hamburg 1936, 76 p.), jauni darbininkai nuo,, 16 iki
Nuo 1899-1937 m. mūsų ša-,26 met,J «"*’• išmokti ama 
lyje dirbinių buvo pagarain-. tl» ar kok‘b sPec‘al»i 
ta iki 270 nuoš. (The Out- mim«- Vir5 minėtieji reika-
put of Manufaeturing Indus- Įai kaiP tik ,ir sukčlė P™' 
tries — 1899-1937 — Natio-1žasčl9 steigti niujos rusies 
nai Bureau of Economic Re
search 1940). 1937 metais
medžiaginių dirbinių gamy
ba siekė tiktai 3 nuoš. virš 
1929 m. gamybos. Gi nuo 
1925-29 ta gamyba siekė 16 
nuoš. 1940 metais geležies 
ir plieno aparatai (apie 70 
nuoš. jų) jau buvo dešimts 
metų pasenėję; gi 1925 me
tais tiktai 44 nuoš. jų buvo 
susenėję. (American Machi- 
nist, May 27, 1940). Tad, 
matyti, daug atsilikta. 
Kariuomenės ir laivyno

pramonių.
Naujos pramonės

Pirmoji rūšis šių naujų 
pramonių yra taip vadina
mos pastovios dirbtuvės, ku
rios yra valstybės nuosavy
bė, bet yra vedamos priva
čių asmenų. Šios dirbtuvės 
gamina sprogstamąją me
džiagą, amuniciją, šautuvus, 
tankus ir kitus pabūklus, 
kurie nėra gaminami ra
miaisiais laikais. Kritin- 
giems laikams praėjus, val-

FILMININKAS VRA P/VPR*STAS KAREIVIS? no tikslams bus sunaudota 
4,500,000 tonų plieno. W. S. 
Tower, American Iron and 

1 Steel Institute, sako, kad 
kas metai ginklavimosi tiks
lams bus sunaudota 8,000,- 
000 tonų plieno. Laikui bė
gant, kariuomenei didėjant, 
ši kvota padidės.

A. P. Sandys 
(Bus daugiau.)

PLATINKITE ‘DRAUGĄ”

»r»»t c i ■»i, MOiOifir

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

Doublr Tested •RC BAKING
Double Action

Ūse only onc levcl tea-1 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

OUINIUPLEIS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD , This Šame Expert Care!

At the firtst sigr. of the Dionne Quin- 
tuplets catching voki—tl.eir (.-liesta and 
throats ure rukbed with Chililren'a 
Mild Musterole — a proiluct made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
thildreti’s colds and reaulting coughs.

The (juinta have alwaya had tho 
beat of care, ao muther—you may be 
ussured of uaing just about the BEST 
proiluct made when you u -u Muaturole. 
MORE thun an ordinury “salve”— 
tvarming, aoothing Muaterule helpa 
breuk up local congestion. Alao made 
in Regular and Eztra Strength for 
thuae pn ferrlng u stroiiger prodm-t.

Filmų žvaigždė James Stewart įstojo kariuomenėn. Sa
vo 12,000 dolerių mėnesinę algą pakeitė 21 doleriu. Jis 
yra kvalifikuotas skridikas. Tad gal ir bus paskirtas la
kūnų korpusan.

Trečioji rūšis. Ši susidaro j Ketvirtoji rūšis, šios pra 
iš privačių pramonių, kurios monės yra privatūs bizniai, 

stybė perims šias dirbtuves pagįos vįsas išlaidas paden- Bendrai kalbant, privačios 
į savo rankas ir palaikys jas gja yęjgtybė šiame atveju- dirbtuvės ir pramonės ne- 

je apsiima atsimokėti ran- labai imasi ginklų gamyba, 
govams už naujus pastatus, Visupirmiausia mašinerijos 
naujas mašinas, kurios yra įtaisymas apima milžiniškas 
ginklavimui ruošiamos. Vai- kapitalo sumas, ir antra, ši 

riniai pabūklai yra dirbami, stybiniams projektams, ku- *& kas mėnesis per pramonės rūšis yra tiktai
Laivynas teturi tiktai aš r*e $650,000,000. (Fo penkjs metus sumokėti su- liglaikinė; karui pasibaigusi

reign Policy Report, De- derėtą pinigų sumą. Pramo- ji sustos veikusi.
fense Economy of U. S., J. nįnįnkas raštu gavęs pana-, šios keturios pramonių 
C. de V ilde and George Mon- užstatą iš valstybės gali rūšys apima visas gamybos 
sonL tuomet gauti paskolų iš ban- sritis ginklų išdirbystės pro-

Antroji rūšis. Dirbtuvės kų ir kitų įstaigų. Po pen- gramo j.
ir mašinerija, kuri yra Gink kių metų valdžia perima pjjeno pramonė 
lavimosi Korporacijos nuo- nuosavybės raštą — titulą,

arsenalai
Jungtinių Valstybių ka- kaiP atsargą. Iki sausio m. 

riuomenė teturi tiktai šešias m,» Karo ir Laivyno
ginklų dirbtuves, kur šau- Departamentai pasirašė su- 
tuvai ir visokios rūšies ka-i4ar4^s šiems naujiems val

as-
tuonias karo laivų dirbtu
ves. Taip pat turi vieną šau
tuvų fabriką, vieną lėktuvu 
dirbtuvę, vieną torpedų ga
mybos stotį, vieną minų ga
mybos stotį, ir vieną para
ko gamybos dirbtuvę.
Mūsų pramonės ne 
ginklams gaminti

Nežiūrint visos tos žalia
vos, kurią mes turime šioje 
šalyje, mes vis tik šlubuoja
me daugelyje gamybos sri-

savybė, yra jos palaikoma, bet pramonininkas gali, jei
Ši korporacija 
privačioms pramonininkams ' 
dirbtuves gaminti ginklus.

išnuomoja nori, iš valdžios visą pra-

Laivų statymui bus reika
linga 3.500,000 tonų apdirb-

Nuomos 
korporacija įteiks perda vi

lto plieno; aviacijai ir tankų 
monę nupirkti. Sausio mėn., reikaiam3 _ 100000.
1941, tokių sutarčių buvo nų.

000 to- 
Vienas valdžios ekspor-

laikui užsibaigus, pravegta ir jų guma giekė; tas teigia, kad iki liepos m.

čių. Ir tai esti dėl to, nes mo raštą Karo ir Laivyno 
mes, kada diktatoriškos ša- 1 Departamentams, arba par- 
lys ginklavosi, vegetavome
ir viską taip sau per pirš
tus leidome. Reikia prisi
minti, kad didesnės mūsų

duos jas pramonininkams o- 
riginalia kaina, atskaitant 
vartosenos kaštus. Sausio 
m. 1941 m., ši korporacija

dirbtuvės nebuvo pastatytos jau buvo pra vedusi sutar- 
ginklų gamybai, tad ir šlu- čių, kurių sumos siekė $349,- 
buojame šios rūšies garny- 779,683; aviacijos gamybos 
bos srityje. Be virš paminė- tikslams buvo nuskirta 
tų arsenalų (tikroje to žo- $283,206,197.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

No VVflNTĄ P6
Errit maka

He SiCK' Civu3 
Po Cork 

Pa

First Time 
i Eve« sovs/ 

eytokioN 
wrto PiPnr

klKE
5PAG0ETTI

Hrt'

jk-r»KCit-ciL ^rc»r( c. N,-/. /ZŽA

$100,000,000.

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OUEST POSSIBLE PRI< ES

PHONE LAFAYETTE 2813

Been in a

1 1942, kariuomenės ir laivy

IRAFT? [
jargie Lišterine
Likę wet feet and fatigue, drafta weaken 
body resistance so that germs asaociated 
with colds may get the upper hand. Help 
Nature to over-ome such germs on throat 
surtaces by gargiing with Lišterine Anti- 
septic at the first symptom of an irritated 
t iroat or an oncoming cold. This pleasant 
erecaution.taken promptly andfreųuently, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
tjimbert Pharmacal Co.. SI. Louit, Mo,

Kilis germs 
associated with colds

WOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

Afc/es/ MrsAAAf

ALL MAK(S-NIW IIIUIIT I

TYPEVVRITERS
IG MACHINES

— SMAll MONTMIY rAYMENTI —
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

•M llllllll <MtT •■A1AMIII
xCTAD TYPEWRITER X3IMI\ COMPANY

■OHIT C. .OtMtATt. Mm**- 
114 W. MADISON ST.

Phone DEARBORN 8444
ISTIMATIS— FR E I — DIMONST. ATION

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

DARATA SHHARLIS
(po pirmu vyru Poškienė)
Mii-6 kovo 23 d., 1941, 5:17 

vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimus Hhainokin. l’enna.
Paliko- dideliame* nuiiudlme: 

vyrų Benediktų: 2 sūnų. Jonų 
ir marčių Veronikų ir Vincen
tų ir marčių Albin; 3 seseris 
Penn: ylvaifljoje, Aunu Gedmin 
ir jos šeimų. Mary Miller ir jos 
šeimų ir Margaret Digrys ir Jos 
šeimų; brolį Antanų; giminai
čius Jurgį ir Prancišką švar- 
lius, jų sūnų kun. Mykolų švar- 
iį ir dukteris Julių, Antoinet- 
te ir Josephine ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
134 3 So. 60tll Avė., Ciceroj.

laidotuvės įvyks ketvirtai!., 
kovo 27 d Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
pa.r. bažnyčių, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. I'o pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnai. Mar
čios, Sc Prys, Brolis ir Giminės.

ba.id. direktorius Antanas B. 
Petkų.*, tel. Cicero 2109.

€!tchin?, DtrnmiF 
i nisfctvhir

i -jt HonerBitk
Forųu.ck relief from iiChing oi eezema, | iniples. 
athlete’s foot, seab.cs, rashes and other ex- 
ternally caused skin troubles, ūse world-famous. 
cooling. antiseptic, liquid D D. D. Freacription. 
Greaseless. stainless. Soothes ’.rriUtion a.id 
quickly slope intense itch.ng. 35c trial bottle 
pfbves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PriESCRIFTIOM, 

N -v

Aslhma Mikus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prcscrlption calli-d 
Mcndaco, thousands now palltate terrible re-
eurring attaeks ot chokirig, gasping, cough- 
lng, wneezlng Bronchial Asthma by helplng

MATEL'ŠAS KI SZEVMCZ

Mirė kovo 23 d , 1941, 1:06 
vai. popiet, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Jos
vainių miesto. Amerikoje iftgy- 
vi no 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris. Apolonijų Jagielo- 
wicz ir žentų Krank, ir Jadvy- 
gų: sūnų Stanislovų; 3 anūkus, 
pusbrolį Stanislovų Witkie\vicz 
lr kitas gimines.

Velionis gyveno su draugu 
Bitnutu, 3221 No. Natehez.

Kūnas pašarvotas koplyčioje. 
1735 Wabnnsia Avė.

* I^ildoltivės įvyks ketvirtad.. 
kovo 27 d. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto ims atlydėtas į šv. Myko
lo parap. bažnyčių, kurioje (- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į švento Kazimiero 
kalines

Nuoširdžiai kviiečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose inidotuvėse.

Nuliūdę:— Dukterys. Sūnus, 
'Žentų.*. Anūkai. Pusbrolis Ir Gi
minės.

I^ild. direktorius ljtehawlcz 
ir Sūnai. tel. CANal 2515.

VISOSE MIESTO DALYSE

Mes, lietuviai, neleisime 
paminti švenčiausių savo 
teisių. Mūsų broliai nebus 
vergai ir neis baudžiavos. 
Ne šiandie, tai ryt, o keršto 
valanda išmuš.

nature remove thlck cscess mucus. No dopes, 
no smokes. no lnjectlons. Just tasteless,

Rleasant tablets. The rapid. dellghtful pal- 
atlve action commonly hclps nature bring 
welcome sleep—a “God-serd" A printed 

guarantee wrapped around each pacituge ot 
Mendaro lnsures an immedlate refund ot 
the tūli cost unless you are completely sat- 
Isfled. You have everything to guln and 
nothlng to lose under tliis posltive money 
back guarantee ao get Mendaco trum your 
irugglst today tor only 60c. ' , r

Nėra jokios gėdos, jei žmo 
gus per nenumatomas ap
linkybes neturtingas pasi
daro. Svett Marden

•ABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Sūriausiu Patarnavimai — Moteris pataraaoj*

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštndienio rytais, 
iš Stoties V'HIP ( 1480 kil.). su P. Šaltlnileru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN^ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782* -- -

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. I8th St. 

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. Callfornia Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Klūbo Pastangos LRKSA Kuopų

Valdybų Dėmesiui

KANDIDATUOJA RINKIMUOSE CICEROJE

Neina Veltui
Cicero. — šv. Antano Pa

rap. Namų Savininkų Klū
bo susirinkimas buvo kovo 
19 d. Į susirinkimą atsilan 
kė daug namų savininkų ir 
šeši nauji nariai įsirašė. Da-

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymo Amerikoje Chi 
cago apskrities ribose esan
čių kuopų valdybų (pirmi-1 
ninku, sekretorių ir iždinin
kų) taip pat nuolatinių at-

Frank Guerra, Demokratų

pasidarbavo kelios rėmėjos C|ięI»InLimsi 
j ir paaukojo. Lai Dievas joms 
atlygina.

Tėveli, sveikinam Jus var
dadienio proga ir linkime 
kuo geriausio pasisekimo 
gyvenime ir sveikatos.

B. Yuraitienė,
ARD 22 skyr. pirm

CLASSIFIED

bar klūbas turi apie 300 na- slovų j ap3kritj 3varbus gu.
r"i- - sirinkimas įvyks sekmadie-

Sckretorius Ed. Mikutis nj k()v0 30 d 2 va, popieti
perskaitė prisiųstus laiškus. Gimim0 panc16s Svč. para- 
korespondcnciją. Jų tarpe pjjos sa,čj prje 68 jr So 
buvo svarbus laiškas nuo Waahtenaw gatvių. 
miesto asesoriaus Frank
Christenson. Laiškas lietu-
viams labai svarbus, kad ri- dalyvauti visi kviečiamieji, juos, užtikriname lietuviams prielankią valdžią.
šasi su mūsų kolonijos gc nes rei^^s pasitarti naujų —...... -........ —.......... ...... .......................... ..
rovė. Klūbas seniai iš mies- "ariu vajaus reikalu ir pa- rųjų, lietuviai turėtų ji pa
to valdybos reikalavo, kad daryti nuotrauką (nusifoto- remti. A. F;

ant kampų 16-tos ir 50 tos graluoti) planuojamam
“Garso” numeriui Chicagai Cicero. — Federacijos 12 
ir apylinkei. Ig. Sakalas, skyriaus labai svarbus su-

Kiekvienam tenka 
319 dolerių

Labdarių centro mėnesi
nis susirinkimas įvyks ko
vo 26 d., 8 vai. vakare, Die
vo Apvaizdos parapijos sa 
Įėję. Prašoma visų kuopiį 
ir atstovų susirinkti. Daug 
yra svarbių reikalų aptarti. 
Artėja ir gegužės 30 d.

Valdyba

1*\RI*A\IMII NAMAS
4 lietai po 5 kuiiiliiiriiiH Geroj vio
loj. Arti bažnyčios, mokyklos Ir įjt- 
vokarių linijos. Ramins $100.(Ui į m€- 
msj. kuliai pigi kuinu Lietuviui Ims 
ii- .'durna nuolaidu. Kreipkite. pus 
tu .įninku ant 2-tro anksto iš užpa
kalio. 10753 South \\ uiiii'li Avė.

avė. būtų parūpintos švie
sos (“Stop and Go lights”). 
Per šių gatvių kampą į 24 
valandas pravažiuoja apie 
20,000 automobilių. Prie mi
nėtų gatvių randasi ir Šv. 
Antano parap. ir viešoji mo
kyklos. Čia kasdien pereina

IŠR\NI)\\IMI | |CE CHI.AM 
PMtl.OR

ISslranduoJa alskrinilnė, su visais )- 
I renginiais. Biznis gerui išdirbius per 
, 23 metus.- Arti lietuviškos bužnvčios.

Ant kumpo. 4358 Sn. I ’itirf eid A- 
I ve-nie. tel. VIRainiu 11577,

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

’ rtMkutint Bargenai — 38 liautai
visokio didumo. Murųuette Purk 

apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir U- 
*ome senus. Apskaitliuvimas veltui.

Pa.'tiuj mn kainus:
2-jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ............ ........................ $5,950.
5 kambarių mūr. butig ilotv. . $ l.boO. 
4 kambarių mūr. bungulotv,. $3.950. 
Taipgi statome ir didelius namus. 

Paslorojani Paskolas ant Lengvų 
Išmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainu. 

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUKOMSKIS CO.

6921 So. Western Ase.
TELEFONAI-

Offiee KEP. 3713: V»k. l’ltO. 0t7«

Ką tik naudingo ir įdo
maus sužinojai iš “Draugo”, 
papasakok tai kaimynui, 
draugui, prieteliui, kad
jis užsiprenumeruotų ‘Drau

Taxpayers Federation of 
Donald O’Brien, Demokra- Illinois apskaičiavo, kad na-

cionalinių skolų kiekvienam
asmeniui Illinoise tenka 

Šie du kandidatai demokratų sąraše yra lietuviams ge- apįe 3^9 dolerių Ir jei sko-

kandidatas į Justice of Peace tų kandidatas į Constable.

susirink,me privalo ™ bus padidintos Iki 65 bi-

LRKSA Chic. apskr. sekr. sirinkimas bus 30 d. kovo,
_______________________parapijos mokyklos kamba-

‘Draugą” sau už organą. Jis ry, 1 valandą. Bus padary-
daug prisideda garsindamas ta daug pranešimų iš Fede- 
mūsų susirinkimus ir pra- racijos apskrities, ypač apie 
mogas. Už tai širdingiau-' ruošiamą DLK Gedimino 

šimtai vaikų. Jiems gręsia siai -ačiū. Taip pat ačiū kle- 600 metų mirties paminėji- 
pavojus. Miesto asesorius bonui kun. I. Albavičiui, mą, kurį, kaip žinome, mo
savo laiške pažymėjo, kad bun. J. Kloriui už skelbimus šia Federacijos apskritis ir 
klūbo reikalavimai yra vyk- “Pranešėjuj”, vietos biznie-j Liet. Vyčių apskrities cho- 
domi šviesos jau parūpin- riams už dovanas, publikai ras balandžio 27 d., Sokol 
tos ir trumpoje ateityje bus už skaitlingą atsilankymą. ! Hali, 2345 So. Kedzie. Tai- 
pastatytos gatvėse. Klubas Komisiją sudarė sekanti na- gi, draugijų atstovai, susi- 
už tai dėkingas miesto vai- riai:* P. Zakarienė, Išganai- rinkite. A. Valančias
dyfc>aį tienė, Romonienė, A. Raha-. ---------------------

Toliau sekė įvairių komi- čauskas, J. Mažonaitis *r Vg|v|([J f)iPnd 
sijų raportai. Išgirsta daug Stankus. Ši organizacija tu- 
svarbių, naudingų mūs ko- r* daug jaunų ir gerų veikė- |\0nC6FfdS 
lonijai pranešimų. Išduotas JU* tai yra visuomet ge-
raportas ir iš “bunco". kuri ros pasekmės. , Mirose Park. - Lietuvių _

Amerikos Piliečių Klūbas ir seserys Kazimierietės.

lijonų dolerių, tada kiekvie-
___________________ ______ nam asmeniui teks dar di-
balių savo jaunutei dukrelei, desnė skolų našta, 
nesigailėjo vaišių, nei sma- Taip yra dėka nepapras- 
gumo. Susirinko virš 100 žiaus skyrių veikla yra ir 
svečių, kurie sunešė tiek do- kituose didesniuose mies- 
vanų, kad pati nesugebėjo tuose.
visus atrišti. Amerikos Raudonasis Kry

Eleanora yra populiari žius n&ci°naliai taip pasi-
West Sidėje lietuvaitė. da tvarkęs, kad netikėtais įvy- 
lyvavusi jaunimo veikime. ' ^*a*s visokia pagalba 

Po balandžio 20 d. JoechleĮ "“omenei užtikrinta, 
apsigyvens netoli Jackson
Park, kur perims valdymą Kiekvienas kovotojas 
apartment namo.

Gražiai Pagerbtas 
Klebonas

ir

TAUPYK!

ka-

ei-

Būsi turtin
gesnis ir UU-
III i Ilgesnis. —
Turėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SATINUS 
and LOAN A^SOCIaTIUN

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.. Chicago 
Canal 8887

Mokame 3>/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS Si 000,000.00
VIRS r ’

įvyko kovo 13 d. Į “bunco” 
atsilankė labai daug publi
kos, o dovanų buvo tiek 
daug. kad nei vienas atsi- mai įvyks balandžio 1 d. 
lankusių neišėjo tuščiomis. Dviejų komisijonierių ter- 
Miesto valdininkai: J. J. Vi- minas baigės. Užpildymui 
terna, teisėjas Sandusky, dviejų vietų net vienuolika 
Danek ir kiti prisidėjo au- asmenų kandidatuoja. Tam 
komis ir patys atsilankę pa sąraše yra ir Wm. J. Con- 
rėmė pramogą. Iš respubii- way. lietuviams labai gerai 
konų pusės buvo adv. L. Ki- žinomas biznierius. Jis gy- 
zas, Jono Bartašiaus žmona vena lietuvių kolonijoj, vi
su dukterim. Reikia neuž- suomet darbuojasi su lietu- 
miršti, kad Kizas ir Barta- viais ir remia visus gerais 
sius yra kandidatai į mies- užmanymus. Sąraše nėra nei 
to valdvietes. vieno lietuvio kandidato, tad

Mūsų klūbas labai didžiuo Convvay tikisi lietuvių pa- 
jasi turėdamas dienraštį rarnos rinkimuose. Ir, ištik-

A. F. Pocius, pirm.

Cicero Park Board rinki-

Gary. — Kovo 23 d. Sv. 
Kazimiero parapija suruošė 
pagerbimą kleb. kun. Juozl 
pui Marčiui vardadienio pre 
ga. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta. Altoriai skendo 
gyvose gėlėse. Juos išpuošė 

Šv.

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

Žemaičių kunig

W0RKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY
SOOTHE

this cheese 

that’s digestible 
as milk itself!

SPREADS! SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLYl

PARDAVI.MI I AR IŠRA\RAVIMI I 
1)1 OMiEPYhLA

Parduosiu arba lSrunduosiu Iriionos 
Kepimo Biznį, su namu ari,a atski
rai. Biznis gerai Išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo su
lytos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas 
eavininko ir biznio vilios: l.udnik
Gotoutt. 2803 EmeraU Avė., Cbieago, 
Illinois.

Kidneys tiusf 
Clean Out Acids

Ezcess Acids and pols-rnous wastes ln your 
flood are removed cniefly thru 9 million tiny 
delicate Kldney tubes or Uiters. And non- 
rrganto and non-systemlc dlsorders ot the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Jtights, Nervousness, Lcg Pains, C'.rcles Un 
Per Eyes. Dlzziness, Br3ackache, 8wol!en 

ages. In many such 
i ases the diuretic action oi the Doctor's pre-
i crlptlon Cj-stes helps the Kidneys clean būt------ . .-------pluę —------------ ......---------- • —

Lietuvių Susivienymd Ame- Kazimiero Akademijos Rė- 
rikoj 125 kp. Velykų dieną, mėjų 22 skyrius įteikė gra
bai. 13 d., rengia koncertą altoriui užtiesalą, pui 
Blue Goose salėj, prie 23 kiai apnertą. Taip pat įtei- 
ir Lake gatvių. Programą gražią albą. Tuo tikslu 
išpildys žymus Chicago lie-'
tuvių artistai ir “Pirmyn” 
choras. Visi prašomi iš ank
sto rezervuoti dieną. Prog
ramos pradžia 4 vai. popiet.

S. J.

EYES OVERVVORKEDT Do they smart 
andbum? Murinę bringsqu/ck relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel t 4|J.

Excess Acids. This plūs the palllatlve work o. 
Vyatez may easlly make you fee. likę a new 
(erson ln Just a few days. Try t'yste* under 
the guarantee ot money back unless com- 
p’ete.y satisfled. Cystez costs only 3c a dose 
at druggists l id tt-.- cuaramee piotects you.

' SKELBKITĖS “DRAUGE-

Jei Insurance Reik,
Murinę is alkalinc—pure and *entle, 
economical, too. Try Murinę today.

vSs E Ves
SOOTHES . CLEANSCS • REFRESHES

Dain. I ndis Kiepura dainuoja svarbią rolę šį vakarą 
statomoj Moniuškos operoj — “Užburtas Dvaras”. Veika
las statomas Civic Opera House.

Didelė "Shower” 
Vestuvių Išvakarėse

Kovo 20 d. vakare Aušros 
Vartų parapijos salėje S. 
Lakavičiai iškėlė puotą savo 
dukteriai Eleanorai, kuri ba
landžio 20 d. išteka už Wal- 
ter Joechle.

Laidotuvių direktorius S. 
Lakavičius yra vienas ge
riausiai žinomų lietuvių Chi 
cagoje, todėl, suruošdamas

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
Atstovu

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ii

Elecfrolysis Clinic

The Prudential Ins. 
Co. of America

OF'PIC'E •
175 W. JACKSON BLVD.

SIUTE A-1S2O 
Home Office: Newark, N. J.

RERIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAPayette 0771

Plaukai Išnaikinami 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos O v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kumpas Crawfortl and Harrleon
Tel. KEDzie 7810

MINING ROOM SETS — PAR- 
LOR SETS — Hl.BROOM SETS 
— RIGS — ItAIIIOS — KE 

FRlGEitAlOlls— HAsHEKS —
MANUKLH — STOVĖS.

*11 Natlonally Ari vert laetl Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai I

nokini DOCK WOPL 
CoWK««Af*»
FtMOOt k$S<ATil»O Bmsm

MAMNWV.CMWOTt.ta- Parfiptnaine F.H.A. PaAkolinimufl 
ar lAmokėjftmoB.

Mett taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avc. Republic 6051
W*rahonM: B401 So. Stony Island Ava. Ul

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

. AGENTAI: 
Jonas Kodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas 

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499 1

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

•i
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POLICIJA SAUGOJA
McCORMICKO
FABRIKUS

McCormicko fabrikuose 
dirbama su policijos pagal
ba. Vakar, sakoma, dar dau
giau darbininkų grįžę į dar
bą, nes policija varžo strei
kininkams piketavimą.

Kol kas neįvyko rimtesnių I 
tarp streikuojančių ir grįž
tančių į darbą darbininkų 
susikirtimų. Kai kuriose viei 
tose keli darbininkai apstum 
dyti. 10 asmenų areštuota. ,

Visgi stovis yra nepapras 
tai įtemptas. Ir sunku pa
sakyti, kas toliau galės 
įvykti. Tarp streikuojančių
jų nepaprastas bruzdėjimas.

Policija ieško
motoristo

Pirmadienio vakarą Went 
worth avė. gatvėje, ties 31 
gat., nežinomas motoristas 
smogė į skersai gatvės pra
einantį berniuką, nutrenkė 
jį ant bėgių ir čia pat va
žiuojąs gatvėkaris berniuką 
visiškai užmušė.

Tas nelaimingas berniu
kas yra Stephen Sadich, 9 
m. amž., 3025 Wentworth 
avė.

Policija susimetė surasti 
pasprukusį motoristą.

VAIZDAI IŠ “THE ETERNAL GIFT” MIESTO VVARDŲ RIBOS 
BUS PERTAISYTOS

Miesto tarybos žemėlapių 
dirbėjai šią savaitę imasi 
darbo perkilnoti Chicagos 
wardų ribas, kurios per de
šimtį metų neliestos ir per 
tą laikotarpį vienuose war- 
duose žmonių skaičius su- 
mažėjo, kituose — padidėjo.

Miestas paskirstytas į 50 
wardų. Prieš dešimtį metų 
kiekvienas wardas turėjo 
apylygi gyventojų skaičių. 
Šiandie dvidešimts septyni 
vvardai turi, imant bendrai, 
po 68,000 gyventojų, o liku
sieji dvidešimts trys vvar
dai — tik po 45,000.

Iš visų vvardų 5-asis vvar- 
das šiandien tirščiausia ap
gyventas, 1940 metų cenzo 
duomenimis, turi 92,123 gy
ventojus, 7-asis vvardas turi 
89,372, 2-asis — 87,530, o 
48-asis — 81,805 gyvento
jus. Kiti keli vvardai turi 
nuo 75,000 iki 81,000 gyven
tojų.

Tuo tarpu 1-asis vvardas 
turi tik 28,058 gyventojus.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

134 NAŠLAIČIAMS 
RASTI PASTOVUS 
NAMAI

ma

Nuotraukos padarytos iš garsinės-judančios filmos, ku
ria vaizduojamos iškilmingos katalikiškos mišios. Filmą 
pavadinta “The Eternal Gift” (Amžinoji Dovana). Per 
mišių “Offertorium” (viršuj kairėje): kun. J. R. Keane,
O.S.M., Sopulingosios Dievo Motinos nuolatinės novenos 
įkūrėjas, mišių celebrantas, laiko šv. kieliką; jam dijako- 
nu asistuoja kun. Hugh Calkins, O.S.M. (Viršuj dešinėje) 
prelatas Fulton J. Sheen, filmos aiškintojas. (Žemai) Jo Į Kiti kiek daugiau. Kai ku-
Eksc. arkivyskupas S. A. Stritch, Chicagos arkivyskupi
jos ganytojas, kurs patvirtino pagamintą filmą.

PROVINCIJA KONTROLIUOJA
ILLINOIS TEISMĄ

Illinoiso legislatūroje iš- ėmus juos visus kartu tu- 
keltas sumanymas valstybė- rintieji mažiau už Cooko ap 
je įvesti proporcinę repre- skritį gyventojų turi 6 tei- 
zentaciją vyriausiojo teismo sėjus. Tai gi provincija ne- 
reikale. teisėtai.kontroliuoja vyriau

siąjį teismą.
Žiniomis iš

rie iki 48,000.
Šis nepaprastai nelygus 

vvarduose gyventojų skai
čius tikrai šaukiasi naujo 
paskirstymo — naujų ribų 
išvedimo.

Tad tuo reikalu ir bus pa
sidarbuota, kad gyventojų 
skaičiai būtų lygesni.

Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Nauji 
Old Golds viduj. 
Visi dabar parduo
dami Old Golds 
yra NAUJI Old 
Golds.

APLINK MUS

1818 metais Illinois buvo 
priimtas J. A. Valstybių
unijon kaipo valstybė. 1870 į provinciniai atstovai legis- 

Kolumbo, Vyčių globoja- 1 m teisėjams į vyriau-į latūroje, sakoma, neleisią nė
svarstyti sumanymo peror-

Springfieldo,

Catholic Home Finding sįąjj valstybės teismą valsty 
Association ot Illinois" pra- w padalinta j septynis ju- 
eitais metais 134 našiai-' rįdinius distriktus. Nuo to 
čiams surado namus. Iš jų laiko iki šiandien distriktų 
70 įsūnyti ir įdukrinti. Kiti ribos nepakeįstos, nOrs juo- 

se gyventojų skaičiai žymiaikol kas dar laukia to ofi
cialaus pripažinimo.

Ši organizacija per savo 
26 metų veikimą 2,475 naš
laičiams surado namus.

Organizacijos dvasinis di
rektorius yra Kolumbo Vy
čių kapelionas J. E. Spring
fieldo vyskupas J. A. Grif- 
fin.

ga nizuoti juridinius distrik
tus taip, kad Cooko apskri
tis galėtų turėti 4 teisėjus, 
o provincija — 3. Mat, pro
vincija ir legislatūroje turi 
daugumą atstovų, ko netu
rėtų būti. Nesiskaitoma su

ir labai pakitėjo.
Tad šiandien Cooko ap

skritis, kuriam gyvena dau-' konstitucija ir viskas! 
giau kaip viena pusė Illinoi-^
so gyventojų, skaitosi sep
tintuoju juridiniu distriktų

Dienraštis “Draugas” — 
visiems prieinama mokykla.

ir vyriausiajam teisme turi Skaitant “Drangą” galima 
tik vieną teisėją. O kiti šeši daug išmokti, daug sužino- 
distriktai (provincijoje) ti.

(“THAT LITTLE GAME” I nter-nat’l Cartoon Co., N .T.— By B. Link

į uooka That FaFAce- 
1F HE HAD A 
vv^Ak HeAnr 
The 'krrTV'vVbucD 
Go Toujards 
SOME LIUIES J 

Ho- HO—

They cant 
HiD Tou, CAM 
They b»uu » 

Rakė *e/h in 
And <5imme 

The Pasteboarps

Hurėk, kas dedasi ant tų durų? Kas tai 
naujo pridėta — tai as! Ir klausyk — kas 

tai naujo yra pridėta garsiam cigaretui... pri- 
duot jam net dar geresni skonį.

Tai Old Gold’s nauja sudėtinė — praturtinta 
garsiu importuotu tabaku, ilgus metus bran
dintu, ir tą jum teikia ši firma su ilgiausiu 
patyrimu tabako srity j. Gaukite pakelį naujų 
Old Golds šiandien!

'NAUJAS— Praizinis importuotas tabako., 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Go!d sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su C!d Co'd bus der smagesnis.

SeitluMsi ».n.. . :<o, Tcbaku p.«.vįai—IsiVjrf 1760

Kasdien bus 700 
vyru kvota

Cooko apskrities vyrų kon 
skripcijos viršininkai prane
ša, kad balandžio mėnesiu 
drafto boardat Chicagoj ir 
apskrity kasdien turės į ka
riuomenę parinkti ir induk
cijai siųsti po 700 vyrų.

Vyrų skaičius bus padi
dintas atsižvelgus daugiau
sia į tai, kad kovo mėnesį 
daug pasiųstų vyrų pripa
žinti netinkamais.

Velykų ir pavasario 
geliu paroda

Chicagos parkų distriktas 
ir šiemet rengia iš eilės jau 
29-ąją metinę Velykų ir pa
vasario gėlių parodą Gar
field ir Lincoln parkų gė
lynuose. Paroda bus atida
ryta balandžio 5 d. ir tęsis 
iki balandžio 20 d. nuo 8:00 
ryto iki 10:00'vakaro kas
dien ir neapmokamai.

Ateinantį antradienį Au
rora, III., mieste įvyks ma- 
yoro (burmistro) rinkimai. 
Yra net keturi kandidatai. 
27,258 įsiregistravę piliečiai.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

"^NATHAN
KANTEB
MUTUAL
LIQUOR 

CO.

Wholesale 
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd 

0014

X DKK (Draugo Korės-Į 
pondentų Klūbo) susipažini
mo hankietėlis įvyks sekma
dienį, kovo 30 d., Rowan 
Trees Hotel (500 W. Engle- į 
wood St.). “Draugo” kores
pondentai, negavę dar pa
kvietimo, bet norintieji da
lyvauti tame vakare, prašo
mi “Draugo” telefonu pra
nešti Ig. Sakalui.

X Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas praeitą sekmadie
nį turėjo siurprizą. Po su
mos sukviestas paprakti- 
kuoti dainas klebono pager
bimo bankietui choras, pa
dainavęs ilgiausių metų, pa 
sveikino savo vadą ir apdo
vanojo.

X Laiškai iš Lietuvos su 
maskoliškais pašto ženklais 
jau nenaujiena. “Draugo” 
redakcijos narys gavo laiš
ką taip pat su rusiškais paš
to ženklais, tik antspauda 
dar lietuviška.

X West Side šiomis die-, 
nomis yra didelis judėjimas, 
ypatingai rytais, kuomet 
streikuojantieji McCormick 
darbininkai renkasi į* West 
Side Hali išklausyti prane
šimų ir sudaryti eiseną, šim
tai darbininkų užtvenkia 
gatves, šimtai susirenka ir 
žiūrovų. Visų veiduose reiš
kiasi pasiryžimas laimėti 
streiką.

X Janušauskų, žinomų 
Brighton Park biznierių, 
dukrelė Bertha kovo 25 d. 
minėjo gimtadienį. Ji yra 
Šv. Kazimiero akademijos 
mokinė.

X J- ir H. Mickeliūnų, ži
nomų Marąuette Park vei
kėjų, namus praeitą šešta
dienį buvo užplūdę giminės, 
draugai pasveikinti Micke- 
liūną vardadienio proga.

X Lietuvos žmonės nori 
gauti “Draugą”. Pav., Povi
las Žutautas iš Vilkaičių 
kaimo, Telšių apskr., prašo 
administracijos siuntinėti 
jam dienraštį ir pasižada 
atsiųsti prenumeratą. Deja, 
dabar į Lietuvą neina nei 
vienas Amerikos lietuvių 
laikraštis, išskyrus komu
nistų.

X Vinco Tereikio laidotu
vėse, praeitą pirmadienį, da
lyvavo daugybė žmonių. Lai 
dotuvių karavane buvo virš 
50 automobilių. Nors a. a. 
Vincas Tereikis buvo be ar
timos šeimynos, tačiau tu
rėjo labai daug gerų pažį
stamų ir draugų, kurie skait 
lingai dalyvavo jo šermeny
se.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rflSIes su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesom Ir. Darbas 
Garantuotas.

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

Res.: - ENGIetvood 5840

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

IHARGUTIT -
RADIO LAIKRAŠČIO 9TI 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)

SICK, NERVOUS
PDAIIIfV“EVERY n UKANIVT MONTH’ ■

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
8ome wnmen euffer eevere montbly 
pain (erampa, backache. headache) due 
to female functional diaordera vrhile 
other’a nerveetend to beeome upaet and 
they get croea, res t leis and moody.

So wby not take Lydia E. Pinkbam’a 
Vegetable Compound made e«pecta//y 
to help tired. run-dovm, nervoua wnm- 
en to no amilinr thru “difllcult daya.” 
Pinkbam’a Compound eontalna no opi- 
atea or habit-forming ingredienta. It

fa made from nature’e own benefldal 
roota and herbe — each with Ita own 
•perto/ purpoae to HELP WOMEN.

Famoua for overSOyeara—Pinkbam’a 
Comoound ie tbe beet knovvn and one 
of the moef effechne “vroman’a” ton les 
obtninable. Try it!

v


