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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Komunistų partija, kuri 
nuduoda esanti darbininkų 
judėjimu, bet ištikrųjų yra 
tik totalitarinės politikos ir 
ekonomijos įrankis, visados 
sau vadus aiškiai pasiren
ka iš turtingųjų. Amerikoje 
komunistai daugiausia pa
ramos susilaukia iš turtin
gųjų-

Štai šiuo laiku Amerikos 
komunistų aktingasis dikta 
torius ir vyriausias Stalino 
agentas yra kilęs iš turtin
gos šeimos ir savo laiku už 
dirbęs nemaža pinigo.

Robert Minor, komunistų 
partijos sekretorius, gimė 
San Antonio, pasiturinčioj 
šeimoj ir nesenai buvo ge
riausiai apmokamų laikraš
čių kortunistų tarpe.

Bendrai tie, kurie kontro
liuoja visuomenėje marksis
tinę sistemą, pavyzdžiui, 
Stalinas Rusijoj, valdo to
kius turtus, kokių joks ki
tas žmogus nevaldė.

Kiekviena absoliutinė 
ekonominė kontrolė suburta 
vieno asmens rankose, neiš
vengiamai veda prie dikta
tūros.

Nepersenai iš Europos 
grįžo Col. Donovan, kuris 
lankėsi beveik visose pietry 
tinės Europos ir šiaurinės 
Afrikos sostinėse. Šiandie 
gaunama neoficialių žinių, 
jog Donovanas Washingto- 
nan parvežę ne perdaug ma 
lonių žinių, nes, jo many
mu, anglų padėtis Balkanuo 
se ir Afrikos šiaurėje ne
santi pergeriausia.

Pavyzdžiui, Graikija iki 
šiol sėkmingai kovojo prieš 
italus daugiausia dėl savo 
viršžmogiškos drąsos ir ita
lų silpnumo, bet ne dėl kari
nio pasirengimo ar strate
gijos.

Tačiau, jei graikams teks 
susidurti su stipriu ir gerai 
apginkluotu priešu, kaip vo 
kiečiai, tada, Donovan ma
nymu, pasirodys visai kita 
medalio pusė.

Donovano pranešimu, ir 
Turkijos kariuomenė yra 
menkai apginkluota ir Rusi
jos pagalba netik nesitiki, 
bet ir negali tikėtis.

Šiaurės Afrikoje anglai 
negalį nieko tikėtis ir lauk
ti iš gen. Weygando, kuris 
nepasirengęs veikti paski
rai nuo Vichy vyriausybės.

Tuo tarpu Vokietijos pra
nešimai džiaugsmingai kal
ba apie sėkmingus vokiečių 
kariuomenės žygius Afriko
je.

Jugoslavijai įstojus ašin, 
nors su tam tikrais apibrė
žimais, šiandie reikia noro
mis nenoromis pripažinti 
dar vieną Vokietijos karo
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U. S. SVEIKINA 
JUGOSLAVIJA
WASHINGTONAS, kovo 27 

d. — Jungtinės Valstybės 
šiandie pasiuntė naujajai 
Jugoslavijos vyriausybei 
sveikinimus ir pabrėžė, jog 
Prezidentui Rooseveltui duo 
ta teisės padėti valstybėms, 
kurios kovoja už savo ne
priklausomybę.

Sumner Welles, einąs val
stybės sekretoriaus parei
gas, pareiškė, kad Amerikos 
ministeriui Belgrade įsaky
ta pranešti naujajai Jugos
lavijos vyriausybei, jog ži
nios apie valdžios pasikeiti
mą Amerikoj sutikta ma
loniai ir jog pagal naujajai 
išleistą įstatymą Preziden
tas Rooseveltas galės teikti 
efektingą materialę para
mą.

“Atšaldyti” pinigai

Welles taip pat davė su
prasti, jog Jugoslavijos fi
nansiniai ištekliai šiam kra
šte, kurie nesenai buvo su
laikyti, gali būti dabar vėl 
paleisti dabartinės vyriau
sybės naudojimui.

Tačiau jis pridėjo, jog 
šiuo momentu padaryti ko
kį nors galutiną pareiškimą 
šiuo klausimu yra peranks- 
ti.

Atstovauja tautą

Prieš pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais Welles 
konferavo su Jugoslavijos 
ministerių Amerikai, ku
riam jis parnešė apie Ame
rikos pareiškimą, pasiųsta 
Belgradan.

Po šios konferencijos Ju
goslavijos ministeris parei
škė spaudos atstovams pil
nai sutinkąs su naujosios 
vyriausybės politika ir pa
brėžė, jog naujoji vyriausy
bė tikrai atstovauja Jugos
lavijos žmones.

ROMA, kovo 27 d. — 
Virginio Gayda redaguoja
mas Giornale dTtalia rašo, 
jog Jugoslavijoje {vykęs 
perversmas yra Anglijos 
agitacijos padaras.

pajėga paremtos diplomati
jos laimėjimą.

Tiesa, Jugoslavijos įstoji
mas Romos-Berlyno-Tokijo 
sąjungon Balkanų situaci
joj kažkokio nepaprasto per 
versmo nepadarė ir nepada
rys.

Tačiau šiuo laiku įvykiai 
Jugoslavijoje rodo, jog gali
ma laukti, kad Hitlerio pa
stangos nueitų niekais. An
glija ir Amerika šiuos įvy
kius mielai sutinka.

Jūrų keistenybės

T oki j o-Berl ynas 
susitarė, naciai

J

BERLYNAS, kovo 27 d. — 
Japonijos užsienio reikalų 
ministeris Yosuke Matsuo- 
ka šiandie kelias valandas 
konferavo su užsienio reika
lų ministerių von Ribbentro 
pu ir priėjo “pilno sutarimo 
visose trilypės sąjungos pro 
blemose”.

Oficialieji sluogsniai pa
reiškia, jog konferencija 
baigta “draugingo sutari
mo atmosferoje”.

Tuojau po kenferencijų, 
kurios įvyko Ribbentropo 
oficialiojoj rezidencijoj, Vo
kietijos užsienio ministeris 
nuvyko padaryti pranešimą 
Hitleriui.

Prieš konferenciją Matsu- 
oka aplankė pasaulinio ka
ro metu Vokietijos žuvusių 
kareivių paminklą kur pa
dėjo vainiką.

Viena bomba 
400 namų

NEW YORKAS, kovo 27
Rev. Michael Coleman, pa 

reiškė, jog bomba buvusi 
buka ir krisdama sukilusi 
trūkimą pravažiuojančio 
traukinio. Sprogdama ji su
kėlusi drebėjimą, kuris bu
vo galima justi už 12 mylių. 
Ji sunaikinusi 400 namų.

Žinių Santraukai

WASHINGTONAS, kovo 27 
d. — Col. William J. Dono
van, kuris nesenai grįžo iš 
kelionės Europoje ir Afrika 
je, pareiškė, jog nacių Vo* 
kietija pasirengusi dominue 
tl visą pasaulį ir kreipėsi į 
amerikiečius apsispręsti, 
“ką mes darysime”.

NAIROBI, Kenja, kovo 27 
d. — šiandie anglų, karo 
štabas praneša, jog Etiopi
jos nereguliarioji kariuome
nė užėmė keletą italų postų 
į vakaras ir rytus nuo Ya- 
velio, Etiopijoje.

ATĖNAI, kovo 27 d. — 
šiandie sostinės graikai me
tė kasdienį darbą ir susirin
kę gatvėse diskusuoja pas
kutiniuosius įvykius Jugos
lavijoje. “Mūsų Jugoslavi
jos broliai su mumis”, gir
dėti šauksmai. Arba: “Mes 
žinojom, jie neleis, kad mus 
smogtų į nugarą”.

MASKVA, kovo 27 d. — 
Atsistatydinęs Jugoslavijos 
ministeris Maskvai Milan 
Gavrilovič, šiandie pareiškė 
laukiąs įsakymų iš naujo
sios vyriausybės. Rusijos 
spauda apie pasikeitimą nis 
ko nerašo.

Korėjoj suimta 
8 amerikiečiai

TOKIJO, kovo 27 d. — 
Pranešama, jog Korėjoj su
areštuota penkiolika asme
nų, kurių tarpe bent astuo
ni amerikiečiai. Suareštuo
tieji kaltinami agitavę prieš 
Japonijos karą Kinijoje.

Japonijos užsienio minis
terija užtikrino Jungtinių 
Valstybių ambasados sekre
torių, kuris įteikė protestą 
ambasadoriau Grew vardu, 
jog skubiai bus pravesta pil 
nas apklausinėjimas.

Sakoma, jog dauguma 
areštuotųjų yra misionie
riai.

Anglų kareiviai
Turkijoj, sakoma

ISTANBULIS, kovo 27 d. 
— Turkija šiandie dar la
biau paspartino karinius pa 
siruošimus, ypač prieš gali
mas parašutininkų atakas, 
kai tuo pačiu laiku gauna
mos žinios, jog 500.000 Vo
kietijos kariuomenės jau pa 
rengta atakoms prieš Grai
kiją.

Čia taip pat eina gandai, 
jog Turkijon pasiųsta Ang
lijos kariuomenės.

Debesuota ir smulkus lie
tus priešpiet, šiaurės vėjai.
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JAUNASIS KARALIUS 
PERĖMĖ VALDŽIĄ

Belgradas gali atmesti sutartį, 
pareiškė Churchill

BUDAPEŠTAS, kovo 27 d. 

— Šiandie Jugoslavijos val

džia perėmė septyniolikos 

metų karalius Petras II ir 
prisiekdino naująją vyęįau- 
sybę, kuri gins krašto ne
priklausomybę.

Pereitą naktį Jugoslavi
joj įvyko riaušės ir kruvi
nos demonstracijos.

Pranešama, jog regentas 
princas Povilas, kuris priė
mė ašies paktą, pabėgo su 
savo graike žmona Graiki
jon.

Premjero Dragisa Cvetko- 
vičiaus, kuris buvo išvykęs 
Vienon ir pasirašė sutartį,

SUAREŠTAVO
STREIKO
VADUS

RICHMOND, Ind., kovo 
27 d. — Po kruvinų susirė
mimų tarp pikietininkų ii 
policijos prie International 
Harvester dirbtuvių vartų 
šį rytą, valstybės policija 
padarė kratą CIO Farm 
Eąuipment Workers orga
nizacinio komiteto būstinėj 
ir suareštavo visus, kurie 
tuo metu tenai buvo.

Kai kurie policininkai iš- 
sirykiavo dvigubomis eilė
mis, prie raštinės, kai kiti 
įėję vidun suėmė visus esan
čius viduje ir suvarė į lau
kiančius lauke policijos au
tomobilius.

Keliolika suimtųjų dar te 
benešiojo aukštesniųjų riau 
šių žymes.

Atidarys traktorių dirbtuves

CHICAGO, III., kovo 21 
d. — Tuo tarpu Chicagoje 
šiandie pikietuojančių eilės 
sumažėjo ir riaušių neįvyko, 
nors pranešama, jog pieti
nėj Chicagos dalyj trims 
darbininkų namams išdaužy
ta langai.

Šiuo metu skleidžiami gan 
dai, jog kompanija esanti 
daryti ir traktorių dirbtuvę, 
kuri yra šalimais atidarytų
jų McCormick dirbtuvių.

CIO susirinkime, 2344 W. I 

23 rd pi. salėje, šį rytą 
streikuojantiems darbi-i 
ninkama pranešta, jog pir
madienį vėl bus suruošta 
masinės demonstracijos, ku 
riose dalyvaus darbininkai 
iš visos Chicagos ir apylin
kės.

vyriausybė nuversta. Pats 
premjeras, jo užsienio reika 
lų ministeris Cincar-Marko- 
vič ir dauguma kabineto na
rių suareštuota.

Kruvinos demonstracijos

Pranešimai iš Belgrado 
sako, jog pereitos nakties 
demonstracijose yra daug 
užmuštų asmenų ir nemaža 
sužeistų.

Svarbemiuose Belgrado 
gatvėse riaušės vyko ištisą 
naktį.

Sostinės ir provincijos de 
monstracijose minia nešė 
Anglijos ir Rusijos vėlia
vas, šaukdama: “Tegyvuoja 
Anglija ir Rusija!

Šalin Vokietija ir Itali
ja!”

Belgrado radio šiandie 
paskelbė atsišaukimą, kvie
čiantį kariuomenę palaikyti 
karalių ir naująją vyriausy
bę. Tuo pačiu laiku visi at
sargos karininkai pašaukti 
tarnybon.

Karo vyriausybė

Jugoslavijos karo aviaci
jos vadas, gen. Dusau Simo- 
vic paskirtas naujuoju prem 
jeru ir sudarė kabinetą.

Kiti du kabineto ministe- 
riai yra serbai, kurie buvo 
atsistatydinę pareikšdami 
protestą prieš sąjungą su 
ašim.

Nors oficialiai dėl perver 
smo Jugoslavijoj priežas
čių nepaduodama, bet stebė
tojai įsitikinę, jog rimčiau
sia priežastis buvus Jugos
lavijos visuomenės nusista
tymas prieš ašį.

Reuterio pranešimai sa
ko, jog serbų ortodoksų pa- 
triachas kvietęs serbus pa
laikyti jaunąjį karalių, ku
ris kartu su žmonėmis sau
gosiąs Jugoslavijos savigar
bą ir garbę.

»
Churchill pareiškimas

LONDONAS, kovo 27 d. — 
Šiandie ministeris pirminin
kas Churchill pareiškė, jog 
Jugoslavijos vyriausybė ga
li atšaukti sutartį su ašimi.

“Nors aš nežinau, kas 
įvyks ir nevienas negali bū
ti tikras apie ateitį,” parei
škė jis, “aš manau, jog ga
lima tikėtis, kad mes susi
lauksim Jugoslavijoj vy
riausybės, kuri panaikius 
sutartį, pasirašytą užvakar 
ir bus pasirengus ginti Ju
goslavijos teritoriją ir gar
bę nuo užpuolikų”.

Jis taip pažadėjo Angli
jos ir Amerikos paramą.
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MimERIKOS lietuvių gyvenimas, žygiai ir darbai
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

WBISIM 
Po Misijų

Misijos baigtos Šv. Anta
no bažnyčioj. Per ištisą sa
vaitę tėvas Kidykas, S.J., 
skelbė Dievo žodį. Jo iškal
bingi pamokslai klausytojus 
pripildė neužmirštamais pa
mokymais. Šios misijos gra
žino prie tikėjimo keletą 
žmonių, kurie jau keliolika 
metų buvo apleidę Bažny
čią. Tėvui Kidykui, S.J., gir- 
dėjusieji pamokslus yra la 
bai dėkingi.

Paskutinį sekmadienį bu
vo neišdildomas įspūdis, kuo 
met per pirmas mišias bu
vo šeimynų šv. Komunija 
Beveik visa parapija ėjo 
prie Dievo stalo.

Tėvui Kidykui lai Dievas 
teikia sveikatos tęsti tą sun
kų darbą.

J

Lietuvių svetainės kampi
nėj patalpoj Collins Bros. 
atidarė gėlių parduotuvę. 
Ši krautuvė puošia visą kam 
pą ir labai gražiai atrodo, 
nes priešais šv. Antano baž
nyčią. Kainos gėlių žemos, 
ypač perkant bažnyčios pa
puošimui. Todėl prireikus 
gėlių bažnyčiai ar namams 
papuošti, pirkime jas pas 
Collins Bros.

Atskirai telpa skelbimas.
Koresp

Svarbus Federacijos 
Susirinkimas

Kovo 31 d., pirmadienio 
vakare, 7:30 Federacijos 4 
sk. įvyksta svarbus susirin
kimas Lietuvių žemutinėj 
svetainėj. Prašomi susirink
ti ne tik dr-jų atstovai, bet 
ir kiekvienas katalikas, ku
ris supranta svarbą ben
dros darbuotės, kuris jau
čia pareigą šelpti mūsų bro
lius pabėgėlius iš pavergtos 
Lietuvos, įstojant nariu į 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą. 
Federacijos susirinkime pri
imami LGF nariai. Be to, 
kiekvienas gali pasiimti kvi
tų* knygutę rinkimui naujų 
narių.

Prieš kelis mėnesius bu
vo pakeltas klausimas apie 
spaudos platinimą. Prašomi 
ir spaudos rėmėjai dalyvau
ti susirinkime. Bus svarsto
ma kaip geriau susiorgani
zavus katalikiškai spaudai 
praplatinti. “Draugas” De
troito lietuviams daugiausia 
patarnauja, bet neužtenka
mai išsiplatinęs. Valdyba

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu 
ri apsiginkluoti tvirta va 
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju 
Tuomet laimėjimas bus jo
pusėj.

MIESTELIS NUKELIAMAS Į KITĄ VIETĄ

civ puviO į

125 metų senas Missouri miestelis Greenville, turįs 650 
gyventojų, iš savo vietos kiek tolėliau nukeliamas. Jo vie
toje bus padarytas ežeras. Tas yra ryšium su statoma 
nauja Wappapello užtvanka kontroliuoti potvynius. Vir
šutiniam atvaizde rodoma nukeliamo miestelio svarbiau 
šioji gatvė. Apačioje — namai iškeliami.

priklausytų, jei visi vyrai ra širdimi ir nesudrumsta 
suprastų kiek jie patys sau sąžine sulaukus Išganytoje 
naudos gali turėti iš šios ap- Prisikėlimo šventės — Ve- 
draudos. lykų. Einant Bažnyčios pri-

A. L. K. Susivienijimas pažintais lietuviams papro-

atliekamos yra pamaldos 
kaip senovėje Lietuvoje; su 
“Kalėjimu”, "Kristaus Kars
tu” ir “Prisikėlimu”. Bažny
čia bus padabinta. Vyrai 
budės prie Švč. Sakramento. 
Pereitą sekmadienį šv. Jur
gio draugija sutarė gražiai 
pasirodyti ir viešai pagerb
ti V. Jėzų. Moterys nuo jų 
neatsiliks.

X Išpažinčių klausoma 
kasdien rytais ir po Kry
žiaus Kelių trečiadieniais ir 
penktadieniais bei šeštadie 
niais nuo 7:30.

X Nauja mūsų vargoni
ninkė Angelą Dyčkauskaitė 
organizuoja chorą ir tikisi 
gražiai pasirodyti aite j an
čių švenčių proga.

X Catholic charities Ap- 
peal — rinkliava šią savai
tę per namus. K.K.M.

Balandžio 6—13 dd., Mon
treal, Canada — Kun. Vin
cas Andriuška.

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

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

Tėvyne, o saldus žodi!' 

Mielas gimtosios kalbos gar 
se svetimam krašte.

Litten to

PILINDECH'S 
YUBŪSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP.
1480 kilocyclea

(First Station on Yenr Dial)

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

TT. Marijonų Misijos 
Gavėnios Metu

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

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lies 3958 So. Talman Avė.
Uea. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848

01 J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marąuette Road

Tel. CANai 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARls 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRginia 0038 
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
Ru. 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 fi vai vakare

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

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. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

/

čiais, Didžiojoj Savaitėjeturi keturias apdraudos kla
ses suaugusiems ir keturias 

žemaičių kunig. klases mažamečiams. Kai 
kurie apdraudos skyriai 
(certifikatai) yra kartu ge
riausias pinigų taupymo bū
das. Amerikoje visi apsi
draudžia, bet kad apsidrau- 

savo

Butegeidis,

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Labdariu

iiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiimiiiiimiir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

A. L. K. Susivienijimas 
Kovo 30 d. (šį sekmadie

nį) pas mus žada atvykti dusis galėtų atgauti 
generalinis A. L. K. Susi- apdraudos pinigus neįvykus 

PrddZId vienijimo organizatorius P. Į nelaimei, mažai kas žino.
Katilius. Jisai norės pasi- j Būtų patartina visiems 
matyti su kuopos nariais, I vyrams, ypač jaunesniems, 

norės patirti, ar galima ras- atsilankyti į šį susirinkimą 
ti Susivienijimui daugiau ir patirti kiek naudos gali 
narių. Todėl tuoj po sumos turėti apsidraudę A. L. K. 

T..:k“P‘J°Je T’*"““!™ šaukiamas A. L. K. S. kuo- Susivienijime.

pos susirinkimas. Velykos
Šia proga tenka pastebė- Už poros savaičių turėsi- 

yra padaryta šios rinklia- tį jog A L R Sua.ma8 gy. me Velykas. Prie jų rengia
mos pradžia. ellie Karaš-|vuoja geraį jisaį pasidarė si visa kolonija ir visi žmo- 
kaitė ir Ona Jankauskienė stambi katalikų tvirtovė A- nės. Lietuviai yra pratę sa- 
ap an ė to sniuosius lie- meTikoje. Daug prie jo pri- vo velykinę išpažintį atlik-
tuvlus ir iŠ jų gavo aekan- klauso, bet žymiai daugiau ti prieš Velykas, kad su ty
čias aukas: J. Ceika ^2; J. ’ J 8 r

Ložonis $2; R. Šapalienė $1;
J. Vosylius $1; J. Jankaus
kas $1; J. Jakimavičius $1;
V. Zalionis $1; Fr. ,Walloga 
$1; Mrs. T. Dudrick $1; P.
Žulys $1; J. Genys $1; J.
Leimontas 50c; Tumasaitė
K. 50c; Šaulienė 50c; 2. Ma- 
Ieckis 25c; MorkeviČius 25c;
A. Varinauskas 50c; Mrs.
H. Bagdon 50c; ir pats at
nešė Mat. Vyšniauskas 50c.

Klebonas ieško daugiau 
darbuotojų. Reik apeiti vi
sus ir padėti jiems padaryt 
gerą darbą.

Pernai metais mūsų pa
rapija suaukojo Šiems rei

kalams $68.70; Tikimasi, jog 

ir šiemet, kai darBai yrat
pagerėję, sudėsime nema

žiau.

Rinkliavos

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
’ KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Visoje Amerikoje yra da
roma Labdarių rinkliava, 
taip vadinama “Catholic 
Charities Appeal”. Buffalo

visą šią savaitę. Baigsis Ver 
bų sekmadienį. Pas mus jau

Suvirš 20 metų praktikai lino aklų 
taisyme lr gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataiays kreivas akis. trumparegystę 
ir toliregystę;
palengvinsi akių įtempimą, prašalins 
galvos skaudSjimą, svaigimų ir akių 
karštį.

MODERNI ŠKfALSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Spectalg atyda atkreipiama į valkų
akis.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 
VALANDOS:

10-tos iki 8-to« valandoa kasdien. 
Sekmadieniaia pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
IšekžAmlnuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
38 METAI I* AT Y RIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vls< akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL OM3 — ChlCaga 

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

Treč. lr Sešt; 9:00 a. m. Iki 
T:80 p. m.

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

Ofiso teL CANai 2345 
OfLo Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutartį, 
Rez, Tel.: HEMIock 3IM

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

ATSIDARĖ NAUJAS

GĖLYNAS
(Lietuvių Svetainės Kampinėje 
Krautuvėje)

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
(VAIRIAUSIU GftLIŲ

Tūkstančiai vazų nuo $1.00 ir aukšč.

įsigykite Savo Gėles Velykoms 
Pas Mus

PASKOLOS

Telefornas: HEMka-k 584#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 lkl 9 

Nedėliomis pagal sutartį

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

Telefonas CANai 7329

Trumpam Laikui Specialiai Nupigintos Kainos

Tek LA. 8077

COLLINS BROS.
3570 W. Vemor Hy., Detroit Mich.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL: Rfllid. TeL:
VIRginia 1888 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 
Tre£lad^i£Sekniad^tik susltarius;

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

__ » ■ ..... ...................

Tapkite Finanažnicri Nepriklausomi!H

TAUPYKITE mQ8,i Įstaigoje. Jūsų indeliai rilpes- 
■ VI I M I C tingai globojami ir ligi $6,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. 
3M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MCSę PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS 
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlandžiant 
Vieno Klijento!

Nei

Keistute Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINOS am) LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Kamp. 15t(>9 gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3680

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. AsMand Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

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

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt°, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal antartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonai VIRginia 2421

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

TaL YARda 0994 
Raa. teL PLAaa 3900

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

Kautynėm per neprikteu- 
flomybėn karą mes parodė
me pasaulini, kad esame lais 
vės verte tauta.

trolu orą įtoub
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Komunistu Agentai Kursto Lietuvos Žmones Baisioms Egzekucijomsį-'Ar Jaučiatės Nuvargę 
Be Vikrumo?

Kaune ir kituose miestuose pradėjo degti fab
rikai. - Paprasta komunistų provokacija. - 

Būsią kovojama tikrai komunistiškai. - Girti 
ne tik darbininkai, bet ir sargybiniai.
Lietuvos bolševikų parti- ; Kaip matome, okupuoto- 

jos centro komiteto sekre- je Lietuvoje priėjo prie to, 
torius A. Sniečkus ir komi-1 kad
sarų tarybos pirmininkas M.
Gedvilas išleido bendrą nu
tarimą “apie socialistinių 
įmonių apsaugą ir jų prieš
gaisrinių priemonių padėtį.”
Nutarime sakoma, kad

dėl nepakankamo budru
mo ir rūpestingumo pasku 
tiniuoju laiku kilę gaisrų 
fabrikuose.
Vien naktį iš vasario 1 į 

2 d. Kaune įvyko du gaisrai
— “Bostono” tekstilės fab-•
rike ir buv. Tangoros dažy
mo — apretūros fabrike, gi 
Vilniuje degė kailių fabri
kas “Furs.” Nutarime sako
ma:

»»
“Kaip parodo paruošiamo
jo tardymo duomenys, pir 
mais dviem atvejais įvy
ko priešingų elementų iš 
anksto sugalvotas padegi 
mas.”
Ryšiu su tais įvykiais įsa- 

, kyta imtis priemonių prieš
galimus tolimesnius gais
rus. Per 48 vai. įsakoma pa
tikrinti priešgaisrinės ap
saugos ir sargybos padėtį; 
visiškai sukomplektuoti 
priešgaisrinę apsaugą ir sar 
gybą iš patikimų žmonių, 
nustatyti tikslių postų dis-

► lokaciją visose įmonėse ir 
įstaigose; tuojau įvesti lei
dimų sistemą visose pramo
nės įmonėse, prekybos bazė
se, elevatoriuose, sandėliuo
se, naftos sandėliuose ir t. 
t.; visiškai sutvarkyti visus 
ugniagesybos įrengimus, to
se vietose, kur nėra vanden-

T tiekio, įrengti specialius at
sarginius bakus, statines su 
vandeniu ir kibirus prie jų. 
Įmonių ir įstaigų vadovams 
leidžiama priimti priešgais
rinei apsaugai ir sargybai

* darbuotojus asmeniniu pasi
rinkimu be darbo biržų.

pradėjo degti fabrikai.
Bolševikai būtų per pado
rūs žmonės, jeigu jie pri
sipažintų, kad gaisrai ky
la dėl visuotinės suirutės 
ir nerėpestingumo, kuris 
įsiviešpatavo jų tvarko
mose įmonėse. Todėl kal
tinimas, kad fabrikai bu
vo padegti “priešingų ele
mentų,” tenka laikyti ei
line bolševikų provokaci
ja-
Be abejojimo, nėra nega

limas dalykas, kad bolševi
kų teroras, jų atneštas dva
sinis ir materialinis skur
das, o taip pat pastangos 
išspausti iš darbininkų pa
skutinius syvus yra prive
dęs atskirus žmones prie 
galutinės desperacijos. To
dėl reakcija galėjo pasireik
šti, o ji tikrai reiškiasi, sa
botažo aktais. O bolševikai 
to ir tesiekia, kad galėtų 
surasti daugiau priežasčių 
dar labiau sustiprinti tero
rą ir kraštui nuleisti krau
ju

Kokia visuotinė betvarkė 
viešpatauja bolševikų valdo
mose įmonėse, matyti ir iš 
ano Sniečkaus bei Gedvilo 
nutarimo. Čia reikalaujama 
sutvarkyti priešgaisrines

VYRIAUSYBES BOARDAS NAIKINTI STREIKUS

("Draugas” Acme telephotoj

Pirmąjį kartą Washingtone susirinko prezidento Roosevelto paskirtas tarpininka
vimo boardas kovoti su darbininkų streikais šalies saugumo pramonėse. Iš kairės pusės 
sėdi: dr. Frank Graham; gamybos kodirektorius Sidney Hillman; boardo pirmininkas 
Clarence Dykstra; darbo sekr. pavaduotojas Daniel W. Tracy, ir William Davis. Sto 
vi (iš kairės): Eugene Meyer; Roger D. Lopham; Cyrus Ching; Walter C. Teagle; Geo. 
M. Harrison; Geo. Meany; Thomas Kennedy ir Philip Murray.

riuos
stengiasi žmones kurstyti 
prieš “priešingus elemen
tus” ir parengti dirvą 

baisioms, bolševikų žiau
rumo vertoms, egzekuci-

ib°^es kTsttui Tai Bent "Rojus:" Sviesto Kilogramas 28 Rub.,
Dešros — 30 Rub.
Net obuolių negalima gauti! sidarąs, bent skaičiais, ne

iš vieno asmens, neseniai, menkas uždarbis.
Ir vis dėlto šeima su 2

Maskvoje kilogramas svie
sto kainoja 28 rublius, deš
ros — 30 rbl., d kostiumas 
net iki 3,000 rublių. Geras 
darbininkas specialistas įva
ro į mėnesį iki 500 rublių 
uždarbio.

Skauda galvi, — iSpūtę viduriai?

1 Kada tik užsikemša jūsų žarnoa 16- 
puuta viduriai, dvokia kvapus, ai
trumas. užkietejlmaa, Imkite PEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- 
suojanti, kramtojna guma švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte Jausi

te tikri, palengvinimą, ir atgausite 
vikrumą. Jauną ir senų milionaj 
naudojusi nebrungiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka ir jūsų Seimai. Nuslpirkit
KEEN-A-MINT šiandien.

Ir vis dėlto Maskolijos j 
žmonėms, kuriems tarnybos 
reikalais tenka iš kitų mies
tų atvykti į Maskvą, čia, 
kiek pajėgdami visko prisi
perka, nes provincijoje dau
gelio dalykų iš viso negali
ma gauti. Pav., yra žinomas 
atsitikimas, kad iš Kijevo 
atvažiavęs valdininkas pri
sipirkęs Maskvoje net mais
to produktų. Vienas rusas, 
atvažiavęs iš Odesos, pasa
kojo, kad ten negalima gau
ti net obuolių.

Ši Vakarą Demokratu 
Masmitingas Ciceroje

Šįvakar, kovo 28 d., 8:00 
vai. vak. šv. Antano parap. 
salėje, Ciceroj, įvyksta dide
lis Cicero Lietuvių Demokra
tų Masmitingas. Dalyvaus ir 
kalbės visi demokratai kan
didatai. Bus įvairiausių pa
marginimų. Tarp kitko, bus 
duodamos dovanos. Visi Ci
ceros lietuviai užkviečiami.joms. Tuose mitinguose sugrįžusio iš Maskvos, pa-

kalbama apie “mirtiną tirta keletą bruožų apie gy-; mokyklinio amžiaus vaikais' Nesigailesite atislankę. 

smūgį juodosios rankos 
pasikesintojams,” graso
ma “išrauti priešą su šak
nimis,” pasisakoma, kad 
būsią kovojama “tikrai 
bolševikiškai” ir t. t.

venimo sąlygas raudonojoje gyvenanti vienam kambary- 
sostinėje, į kurią, kaip ra-lje. Žmona tam pat kamba- 
šo sovietų Lietuvos laikraš- ryje ant primuso verdanti

Mūsų, lietuvių, didvyriš
kas pasiryžimas, ištvermė, 
valia, dvasios pasiaukojimas 
gražino mums laisvę.

Petras Vaičiūnas

Kišenini*

Lietuviškai—Angliškas 
ir

Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

O iš oficiozo “Tarybų Lie
tuvos” sužinome, kas deda
si subolševikintuose fabri- 

priemones, išvalyti fabrikus tuose: “Fabrikuose, įmonė-
nuo šlamšto ir griozdų ir se jr įstaigose pagaliau rei-
t. t. Charakteringas nutari
mas leisti

samdytis sargus be darbo 
biržų. Mat, sargais buvo 
pasamdyti įvairūs nepa
tikimi elementai, girtuok
liai ir latrai, tad nenuo
stabu, kad fabrikų prie
žiūra yra tiesiog apverk
tinoj padėtyj.

TRADt

čiai, “esančios nukreiptos 
viso pasaulio proletariato 
akys.” Mūsų informatorius 
aplankęs savo senus pažįs
tamus, gydytoją su žmona. 
Žmona taip pat dirbanti kaž 
kokioje įstaigoje, kur uždir
banti 700 rublių mėnesiui. 
Pridėjus prie vyro algos, su-

Rodos, geresnės rekomen
dacijos, kas dedasi bolševi
kų valdomuose fabrikuose, 
jau nebereikia. Juk patys 
bolševikai išleido įsakymą, 
kad visi darbininkai būtų 
samdomi tik per darbo bir
žas! O dabar dėl visuotinės

valgį ir skalbianti baltinius. 
Ji turinti kas rytą 5 vai. 
skubintis į pieninę ir stovė
ti eilėje; kol gaunanti vai
kams kiek pieno. Gydytojas 
ir jo šeimos nariai buvę ap
sirengę labai blogai. Nega
lima esą nei iš tolo jų apsi
rengimo lyginti su Europos 
ūkininko drabužiais.

Tarp kita ko, gydytojas, 
kuris savo laiku studijavęs 
vienam Vakarų Europos 
universitete, reiškęs baimės, 
kad dėl svetimšalio apsilan
kymo jis neturėtų nemalo
numo iš viską persekiojan
čių GPU žvalgybininkų. Pra-

...don’t cough! Get pleasant relief from a 
a cough due to a cold with Smith Brothers 
S Cough Drops—Black or Menthol—5 C

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

ance is due to Vitamin A deficiency.

kia įvesti bolševikiŠKą ai<9 
cipliną! Fabrikuose ir įmo 
nėse turi būti griežtu nu
statyta. kur galima rūkyti 
ir degtukus braižyti o kur 
negalima. Norintiems rūky
ti tui i būti paskir*:?. • tan: 
tikra patalpa, bet nevalia 
rūkyti ir ugnimi žaisti kur 
tik kas įsigeidžia.” Pasak
laikraščio, “vieną kartą vi- 

Tai patvirtirm Paimamos | su griežtumu reikia pradėti

negailestingą kovą sut .girta
vimu. šimtai darbininkų, nu
sigėrę nesilaiko nustatytos 
darbo disciplinos, nebeatsa
ko už savo veiksmus ir dirb 
darni darbą prie mašinų 

ne tik patys dažnai susi
žeidžia, bet taip pat daž
nai sugadina darbo prie
mones. Visu griežtumu 

reikia daboti, kad fabri

kų ir įmonių sargybiniai, 

eidami savo pareigas, bū

tų blaivūs ir pilnai jaus

tų savo didelę atsakomy

bę, dabodami socialistinę

nuosavybę
•

Dalis tokių sargybinių ima

ma iš darbo biržos ir nepa

tikrinama, koks elementas 

ten susitelkia. Todėl ir sar

gą imant reikia visu atidu

mu žiūrėti, kad neprasi

skverbtų priešiškas elemen

tas, kad neprasiskverbtų gir 

tuokliai ir nesilaiką discip

linos žmonės.”

1 KNYGOS! KNYGOS!^

rezoliucijos fabrikų darbi
ninkų mitinguose, per ku-

THINGS THAT NEVER HAPPEN

ive Got "the cafl. 
ooT^ipe and e 
coopte of Nice. 
ClRuS VYKO VV8NT 
To PlEET Vou, Cor*JE- 
°n anp 'take a 

JOV RlDt

NqThiH<6 POlNO? 
GlRt-5 PONT 
'hterežt me en’ 

To Uoy KlPES 
i p Rather/ 

5TrtV MEąe. ' 
VVORK.The w- 
»N MV NAME: 
5TAc,p5 For WoRK

betvarkės kalti — liaudies šęs kitą kartą jo nebelanky- 
priešai.... Į ti.

Ciceras Lietuviai Remia Z
ir kiekvienoje valstybėje, 
apskrityje ir miestelyje. To
dėl ir Ciceros lietuviai yra 
raginami balsuoti “Straight 
Democratic” antrad. rinki
muose, kad tuomi parodžius 
pasitikėjimą Prez. Roose- 
veltu.

Cicero gyventojai ypatin
gai šiuo laiku įvertina de
mokratų partijos patarnavi
mą žmonėms — daugiausia 
Jerry Viterna pasidarbavi
mu — įvedimu naujų gat
vės šviesų — ant 50th Avė., 
nuo 12th St. iki 25th St. ir 
ant 16th St. nuo 48th iki 
52nd.

Per pereitą mėnesinį kan
didatai, ypatingai lietuvis 
Antanas Mickiewicz, kalbėjo 
įvairiuose susirinkimuose, į 
kuriuos Ciceros gyventojai

Demokratus
Artinantis rinkimams a- 

teinantį antradienį, bal. 1 d., 
Ciceros demokratai nuošir
džiai kviečia miesto gyven
tojus, ypatingai Ciceros lie
tuvius, palaikyti Demokratų 
partiją, kuri savo nuveik
tais darbais yra parodžiusi 
kad sugeba valdyti miestą 
kaip jo gyventojai norėtų 
kad jis būtų valdomas.

Visi kandidatai dabarti
niame Demokratų sąraše y- 
ra daug sykių parodę savo 
palankumą Ciceros lietuvi
ams ir norėdami dar geriau 
lietuviams patarnauti, yra 
įtraukę į kandidatus ir mū
sų tautietį Antaną Mickie- 
wicz, kuris yra demokratų 
kandidatas į Constable.

. .Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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Bulgarijos Likimas
Šios savaitės “America” įdėjo Alfred 

Werner straipsnį, kuriame atpasakojama 
Bulgarijos tragedija ir visos aplinkybės, 
privedusios ją prie tos tragedijos — ne
tekimo nepriklausomybės.

Straipsnyje pažymima, kad Vokietijos 
naciai ne iškarto okupavo Bulgariją. Prie 
to žygio jie seniai rengėsi. Kaip visur ki
tur, taip ir čia, sistematingai veikė penk
toji kolona ir rengė kelius nacių armijai. 
Jų propaganda stipriai paveikė į keletą 
žymesnių bulgarų organizacijų, į neku
rtuos laikraščius, universiteto studentus ir 
į visą eilę įvairių profesijų žmonių. Penk
tosios kolonos veikimui naciai nesigailėję 
didelių pinigų sumų. Suprantama, kad ne 
pigiai tai vokiečiams kainavo, bet vis dėl
to daug pigiau, negu būtų kainavusi tie
sioginė krašto okupacija.

Straipsnio autorius sako, kad Bulgarija, 
būdama maža valstybė (6,000,000 gyven
tojų) nebūtų galėjusi atsilaikyti prieš mil
žiniškas mechanizuotas Vokietijos jėgas. 
Bet jos vairo valdytojai politikai vis dėl
to, nėra be kaltės. Jie ne pilnai suprato 
momento padėties svarbą, jos tinkamai 
neįvertino, pergreit pasidavė likimui.

Bulgarija, būdama ypatingoj geogra
finėj padėtyje, galėjusi pasekti šveicarų 
politikų pavyzdį.
Šveicarija, kaip žinom, ligšiol išliko da

bartinės katastrofos nepaliesta. Nors ir 
jai buvo rimtų pavojų būti okupuotai, ta
čiau ji nuo tos nelaimės išsisuko.

Bulgarija dabar yra okupuota. Ji pa
versta milžiniškų Vokietijos karo jėgų 
stovykla ir ginklų sandėliu. Jos žemė bet 
kurią dieną gali virsti baisaus karo lauku.

šiame rašinyje keliose vietose sumini
mas Lietuvos ir kitų valstybių, kritusių 
imperializmo auka, vardas. Straipsnis bai
giamas išreiškiant vilties, kad Bulgarija 
ir kitos diktatorių pavergtos tautos, ar 
anksčiau ar vėliau, ir vėl išsilaisvins ir
bus nepriklausomomis valstybėmis.

Ta pačia proga reikia pažymėti, kad 
Sovietų Rusija keliais atvejais buvo žadė
jusi pagalbą Bulgarijai, jei ji būtų užpul
ta, bet

Stalinas ją apvylė, nė žodžio nepasaky
damas prieš nacių įsiveržimą.
Tiek tepelnys ir Turkija, pasitikėdama

pažadėtąja Stalino pagalba.

tas Jugoslavijos karalium.
Dabar aišku, kad jei vokiečiai mėgins 

versti Jugoslaviją pildyti nuverstosios vy
riausybės sutartis, turės paskelbti karą 
ir kariauti.

Anglija tuo įvykiu džiaugiasi, nes tai 
stiprina jos poziciją Balkanuose. Taip pat 
geresnėn padėtin pastato Graikiją ir Tur
kiją.

Kur Jie Dingo?
Tokį klausimą bolševikams stato “N- 

nos”. Jos rašo:

Vyriausybė Ir Streikai
Vyriausybė įsakė užbaigti darbininkų 

streiką Allis-Chalmers dirbtuvėse, Milwau- 
kee, Wisc. Kompanijos, pirmininkas liepė 
darbiųinkams, kurių yra 7,800, tuoj su
grįžti prie darbo.

Vyriausybės atstovai, duodami įsakymą 
baigti streiką, pažymėjo, kad jokiu būdu 
nebegalima laukti, kol ginčai tarp darb
davių ir darbininkų bus išrišti įprastu bū
du. Dirbtuvėse darbai turi eiti. Pasitari
mai gali būti vedami, kai darbininkai dir
ba.

Vyriausybė šiuo streiku buvo užintere- 
suota, nes Allis-Chalmers dirbtuvės turi 
už 45 milijonus dolerių užsakymų gamin
ti krašto apsaugos stiprinimui reikmenis.

Toksai vyriausybės parėdymas yra pir
mutinis. Jų galima laukti ir daugiau. Dėl 
to unijų ir pramonės vadams į tai reiktų 
atkreipti rimto dėmesio.‘Valstybės tiesio
ginis įsikišimas į darbo ir kapitalo aan- 
tykius yra pavojingas. Jis veda prie vie
nokios ar kitokios rūšies diktatūros. Kam 
nežinoma, kad nei vienoj diktatorių val
domoj valstybėj ir kalbėti nevalia apie 
įtreikus.
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Kol kas vyriausybės įsakymas yra tai
komas tik tokiai pramonei, kuri turi val
džios užsakymų. Bet vis dėlto yra suda
romas precendentas. Jei šiuo momentu 
streikai dar Labiau plėsis, galima laukti, 
kad vyriausybė visur pradės kištis. Tai 
gali privesti prie visos eilės nesusipratimų.

Kaip anuo kartu rašėme, organizuotieji 
darbininkai turi saugotis nesąžiningų va
dų ir sabotažninkų. Prieš einant i streiką, 
klausimą turi gerai apsvarstyti ir vienin
gai veikti. Iš kitos pusės, darbdaviai tuoj 
turi gerinti darbininkų būklę ir viaas dar
bo sąlygas. Tai bus tiknausias kelias iš-

Lietuvio pabėgėlio nuotikiai ir 
įspūdžiai keliaujant

. Kunigai verčiami būti šnipais. - Ir komunistai 
metami į kalėjime. - Kaip žydelis komunistas 
norėjo įtikinti kunige, kad Dievo nėra. - 
lietuvis su portugalu susikalba lietuviškai.

Po Svietą
Išlipau Lisbonos aerodro- la. Tikslių žinių ir nelauki, 

vengti streikų, nesusipratimų ir tų visų me. Pavasaris sutiko mane nes per radiją ir spaudą tik Pasidairius 
pavojų, kurie yra surišti su tiesioginiu vįgu gavo žajuinu įr šaunu- maskoliškai bolševikiškos
valstybės įsikišimu į darbininkų ir darb
davių santykius.

mu. Krūtinėje lengva ir ra- žinios. Bet kokios jų žinios? Girdėti, kad Maskvos' rau ^vo namus. Ar ne keisti
Man čia prisimena vienas donaskverniai lietuviški žyd- sutvėrimai? 
pasikalbėjimas lietuvio ka- berniai, žiemai atėjus; dau-|

mu, bet vis tik ne Lietuva... 
n_. n ..... kad ir graži gamta, kad ir
l/Cl rCrVCrSmO JUgOSlBVIJOJ portugalai šypsosi, bet šir- riškio su rusų bolševikų ka- £Ūau Jau i Floridą neva- prffftffll Nesijuokti

. ; dies gilumoje jauti, kad esi riu. Rusų bolševikų pasiun- šiuos, bet važiuos į Rusijos
Vakar kiek plačiau raseme apie Jugo-1 pj^ais, — tremtinys, ku- tinybėje Kaune kariuomenės roj«> kur skaisčiai niekad

XV,)sudaZms Z‘aP™uą “ 1 «viš-Į šventės vaišėse susirišo lie- nenusiteidšianti Sta.ino sau-

Siandien jau pranešame, kad sulaužiusi k«- P“ “vuoaiua, j savo tė- tuvis kariškis su rusu. Lie- le šviečia ir šildo; ten, sako, 

tautos valią vyriausybė yra nuversta. Ka- vų žemę, kurioje siaučia ki-
riuomenė valdžios vairą paėmė į savo ran-1 ti vėjai, kurie drasko gra- _ _ _ _
kas ir pabėgusio Jugoslavijos regento vie-' žiuosius lietuvių idealizmo dą tikrą tiesą”. — “Gali drą Jos spinduliai turi labai 
tą užėmė jo brolėnas Petras, kuris apšauk-, ir pasišventimo žiedus... į šiai sakyti” — prasitarė dauS gydomosios galios.

Siaučia dideli bolševizmo aukštas ruaW kariškis. Lie- Esą, kurie tik komunistine

speigai ir šalčiai, kurte 
naikina krikščionybės ii 
lietuviškumo pasėlius ne 
tik iš žmonių protų, bet 
ir iš širdžių ir valių.

•y
Ir pats nepamatai, kaip 

pradedi savo dūšioje svars
tyti viaas mūsų valstybės ir 
kariuomenės vadų klaidas, 
kurios dabar lietuviui skau
džiai keršija... Prisimeni vi
sus tuos lietuvius rašytojus 
ir menininkus, kurie šian
dien liaupsina Staliną, Mo
lotovą ir kitus Lietuvos lais
vės žudikus, ir negali žmo
gus suprasti, kodėl taip grei

tuvis sako: “jei nesupyksi, galėsią Stalino saulėje 
tai pasakysiu apie jūsų spau kaitintis kiek tik norės, nes

tuvis kariškis nusišypso ir 
taria: “Pas jus, rusus, yra 
du laikraščiai: “Pravda”

liga serga, ten nuvažiavę 
Stalino saulėj pasikaitina, 
tai kaip mat tuoj ima ste-

bu laikraščius skaityti, nes 
jei skaitai “Pravdą” (Tie 
są), tai nerandi “Izvestijos” toji Stalino saulė! 
(“žinių”), jei skaitai tik |
‘‘Iz vesti jas ’ ("žinias”), tai i 

pasigendi “Pravdos” (“Tie- ’ Koks stebėtinas pasaulyje 
sos”). Rusų kariškis smar- sutvarkymas! žiemai artė- 
kiai perpyko ir pasišalino^ jant, ne tik paukščiai, bet ir 

ir. daugiau su lietuviu ne- daugelis žmonių, neišski- 
kalbėjo. i riant nei komnacų, kurie,

Lietuvoje kaskart gyveni- gal būt, dar net ir pirmuti- 
mas sunkėja, žmonės bai- niai, skrenda ir važiuoja į

giau prie jų nelimpa. Tai 
bent gydomosios galios turi

L.

Jonas Surinkęs aną dien 
nuėjo pas daktarą pasiroda- 
voti savo sveikata. Išegza- 
minavęs daktaras sako:

(‘Tiesa”) ir “Izvestija” <‘Ži- buklingai iš tos ligos ir pa-1 ~ Tamsta _esi veikas, 
nios’), bet visuomet turi a- gįja. Paskui toji liga dau- Jokios US°S nėra,

“Kauno laikraščiai buhnija apie Lie
tuvos komunistų suvažiavimą, kaip la
bai svarbų istorinį įvykį. Bet įdomu, kad 
jame ne tiktai nepasirodė, bet nė ne- 
prisiuntė kokio nors laiško arba svei
kinimo nei Aleksa-Angarietis, nei žal- 
pys, nė J. Šukys, nė kuris nors kitas tai jie pakeitė savo kailį ir 
senesniųjų lietuvių komunistų šulų. pasidarė adoratoriais Lietu-

Matyt, Angarietis ir žalpys jau tik- ,vos laisv88 duobkasių... Ar 
rai yra “likviduoti". Atrodo kad atei- nesj ildo čja ž s vokie.
tiko kas nors ir šukiams-Sakalauskams. v. . _ ...

T * . , vii*.. cių kardinolo Faulhabeno
Juozas Šukys, buvęs brooklynietis, o , .

paskui gyvenęs po vardu Sakalauskas pažyma8- Kas Kristų 
Grand Rapidse, turėjo vietą Minske. Te- Parduoda už 30 sidabrinių,

tas savo tėvynę parduos už 
20 sidabrinių”. Keista! žmo
nės, kurie daugiausia turė
jo privilegijų, kurie geriau-

mes apimti. Daugelis norė
tų bėgti, bet labai sunku 
pasprukti pro bolševikų sar
gybinius, sunku pereiti sie
ną, nes ją saugo vielos, šu
nys, kareiviai. Vienas vy
riškis inteligentas atbėgęs 
iš pavergtos Lietuvos š. m. 
sausio mėnesio viduryje, pa 
sakoja. kad jis netoli rūbe 
žiaus pusny gulėjų valan
das, kai sargybinis paėjo 
toliau, lietuvis pribėgo prie 
vielų tvoros, perkirpo astuo
nias dratas ir su brauningu 
rankoje perbėgo stipriai sau 
gomą Lietuvos rubežių li 
atsidūrė Vokietijoje. Labai

dažnai pasitaiko, kad lie
tuvius bėgančius ant sie
nos nušauna, arba sužei
džia arba pagauna.

Todėl pavergti lietuviai bi
jos peržengti Lietuvos rube-

nai buvo ir jo žmona, Šukienė-Benesevi- 
čiūtė. Pirmiau juodu dažnai parašyčio 
savo draugams į Ameriką, girdami so
vietų rojų. Bet jau dabar ilgokas laikas,
kai apie juos nieko nebegirdėt. Nepasi- sįai gyveno, šiandien klupš-
rodė ir komunistų suvažiavime Kaune. 1 bakeliais puola Stalinui po 
Gal būt, akmenis skaldo kur nors Sibi-1 kojų ir jo batus. Tie,
re, kartu su “draugais” Angariečiu iri
Žalpių?” kurie tik trupiniais mito,
Klausimas pastatytas visai vietoj ir jis kurie posūniais buvo lai- 

turėtų susilaukti atsakymo. komi, ypač mūsų sodžius,
šiandien jie į daugiausia 
parodo atsparumo ir drą
siai savo gyvenimu pasa
ko: “bolševizmas, Stalino 
ir jo sėbrų kalbos yra me
lagystė ir vagystė”.

Džiaugiasi Vajumi
“Amerika” rašo:
/‘Lietuvai Gelbėti Fondo vajus davė 

gražių vaisių. Rajonai puikiai pasirodė.
Kaip ir buvo laukta, Naujoji Anglija 
užima pirmą vietą. New Yorko—New 
Jersey rajonas savo kvotų bus jau iš- t6į Vagystė, n'e8 jia tik"p. 
pildęs, tik dar ne visos sumos nusiųstos' . . .
į centrą. Tikėkime, kad šiomis dienomis 
visų rajonų kvotos bus užbaigtos.

Katalikai savo fondą išaugino. Masės I 18 vlsa J18 Luri
išjudintos. Dirva darbui paruošta. Lėšų geriausią ir brangiausią: ti- 
yra. Dabar — tiesioginis darbas. Negir-, kėjimą, pasitikėjimą žmonė- 
dėti, ką veikia tautininkai ir socialistai”, mis ir turtą, kurį jis savo 
Toliau tas pats laikraštis klausia, ar prakaitu buvo susitaupęs, 

verta katalikams laukti, kada kiti išsiju- . . ....
dina ir sako: 1 Ati^ bolševikai į Lietu-

“Laikas skubiai bėga, o jis tikrai ne- v^’ daugiausia iš žmonių iš
dirba mūsų naudai. Ar verta katalikams! plėšė viens kitu pasitikėji- 
laukti, kada kiti išsijudins? į mą ir sugyvenimą, nes da-

Ar nevertėtų tuojau atlikti, kas bū
tina ir galima? Daugiau sušelpti būti
nai paramos reikalingus pabėgėlius. Iš
vystyti propaganda ir informaciją an
glų kalba. Paremti tas nepriklausomos 
Lietuvos Europoje įstaigas, kurios jau 
nebeturi lėšų. Sudaryti Amerikoje lie
tuvių vykdomąjį komitetą, kurs nusta
tytų Lietuvos vadavimo veiklos kryptį,
palaikytų reikalingus santykius”. , .. .
Tasai klausimas, kiek mums tenka gir- us* nežino ką sulauks 

dėti, yra rimtai svarstomas, ir spėjama, rytoJ-
kad netrukus jisai vienaip ar kitaip bus* Lietuva pasidarė kaip ka- 
išriitM. ______ _____ _____ (| giajrBM — viiV tyla ir ty?

Bolševizmas yra melagye- žių kuris labai dažnai ap.
šlakstomas lietuvio krauju.,
Užtat daugelis gyvena bai- 

valstybes ir, be to. išplėšia mėje „ kiti slapatosi

bar visas lietuvio gyveni
mas nusėtas špijonažu ir iš 
davyste,

Rusų bolševizmas laikosi 
Lietuvoje tik gąsdinimais 
Ir šnipais.

Už tat lietuvio gyvenimas 
pasidarė nesaugus ir nejau-

Lietuviai gyvena netikru
mo dienas, kurie ištikimi sa
vo sąžinei ir nelaižo Stalino 
puspadžių... Bet

ateina sunkesnės dienos 
ir lietuviams komunis
tams.

Lietuvis komunistas, paleis
tas iš kalėjimo,’buvo paskir
tas Raseinių apskrities vir
šininku. Nors ir komunis
tas, bet lietuviškas kraujas 
nebuvo dar visai sumaišy
tas su rusų vandeniu. Lietu
vis komunistas, Raseinių 
apskrities viršininkas pra
sitarė: “Maniau, kad mes 
turėsime daugiau valdžios, 
maniau, kad gyvenimas bus 
gražesnis, bet apsirikau — 

perdaug rusai ir žydai kiša

W T’ • I " I
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vėl būriais skubiai važiuoja 
i į šiaurę ir sniegu apklotus 
kalnynus, pavėsio ieškoti, gi 
vėliau vėl skubinasi atgal į

— Kaip jautiesi, kumutė? 
— Kaip nedirbu, jaučiuo

si labai gerai, bet kaip tik 
pradedu dirbti, tai tuoj imu 
ir apsergu. L.

tik tai 
Užteks,truputį nusilpęs, 

kad užrašysiu lašų apetitui 
padidinti....

— Daktare, bijok Dievo! 
— sušuko Surinkęs. — To
kiu laiku. Dabar toks bran
gumas, o žmona nuolat ma
ne bara, kad aš perdaug 
valgau-----

šiltus kraštus, saulės šilu
mos ieškoti. Už kelių mėne
sių, atsiminę, paliktus be 
priežiūros, savo namus, vėl 
skubiai keliauja į šiaurės — 
į savo namus. Bet vasaros 
karščiams užėjus, kada sau
lė čia panašiai, kaip ir šil
tuose kraštuose, pradeda 
kaitinti, kada ir čia taip 
gera ir malonu, tada tie pa
tys žmonės, kurie žiemos 
metu saulės karščio ieškojo,

Kaltinamasis: — A, taip. 
aukščiausias teisme, jis 

i man sykį per žandą, aš nie
ko; jis man kitą sykį per 
žandą, aš nieko; jis man 
penktą sykį per žandą....

Teisėjas: —r Palauk, o 
kas atsitiko su trečiu ir 
ketvirtu sykiu? Su valgei?

Kaltinamasis: — O ne! 
Tretį ir ketvirtą sykį tai 
kad jau daviau jam per 
žandą, tai atsiėmė už pir
mą ir antrą sykį____

savo nosis kur reikia ir tos kalėjimo sienos. Taigi,
kiek nereikia”. Šis apskri
ties viršininkas lietuvis ko
munistas jau kalėjime sėdi 
už atvirą žodį! Neseniai vie
nas lietuvis komunistas teis
mo valdininkas, sunaikinda
mas 200 bylų nusišovė Kre
tingoje, nes pajuto, kad už 
tiesos žodį gręsia ir jam šal-

šiandien į kalėjimą meta
mi ne tik patriotai lietu
viai, bet ir lietuviai komu
nistai, kuriuose lietuviš
kumas ir tiesos meilė nė
ra visai išblėsusi.

(Bus daugiau.) 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

1KANSAS.
FJACKRABBrTS HAVE 
' developed AN 
APPETITE FOR TOM B- ’ 
STONES... THEIR HUNGER 
WAS SO GREAT THAT * 
SOME STONES HAVE ų 
BEEN GNAVJED IN TVJOZ

BROOKM
m y.

ISADOCE EAGLE HAS 
A HORSETHATOBEVS ’ . ..
TRAFF1G SIGMALS, BUT EAGLE WA5 
ARRESTED FOR NOT BE1NG IN THE I. 

DRlVERkSEAT/ j

z
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AMERIKOS JAUNIMAS IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Šiemet Amerikos lietuviai tų Sąjungos ir LRKSA na- 
nepaprastai skaitlingai su riai ir dar kiek kitų.... Tai 
didžiausiu pasiryžimu minė- gi didelei jaunimo daugu- 
jo Lietuvos nepriklausomy mai mūsų tautos reikalai 
bės paskelbimą, nors tėvy- yra visai svetimi, 
nė Lietuva pavergta, ir per
gyvena labai sunkius lai
kus

Tad ar ne laikas jau būtų
mums susiprasti ir eiti prie
kūrybinio darbo? Būtent, 

Nuožmusai ^munistų vai organizuoti šioa šalies jau.
nimą į centralinės organiza
cijas — ypač Lietuvos Vy
čius. Tik subūrę visas savo 
jėgas krūvon ir dirbant ben
drai, tik turint visą savo

dovas, “draugas” Stalinas, 
sutrempęs visas padarytas 
sutartis, paėmė savo “glo- 
bon” Pabaltijo valstybes, jų 
tarpe ir Lietuvą.

mi LAIVYNO LAKŪNAI SULAIKYTI MIKĖ FILOSOFAS
(Tęsinys)

mus kartais perdaug greit 
perdega. Kažkoks nuovargis, 
kuris tik retkarčiais trum
pam laikui prasiblaivo, sle
gia mūsų pečius ir lenkia 
mus prie žemės. Persigėrėm 
mūsų tėvams dažnai nepa
žįstamu snobizmu, dažnai 
pešamės dėl nepamatuotos 
garbėtroškos, dėl karjeriz
mo, o didžiuosius tautos už
davinius ir sąjungos reika
lus pamiršom.

Ir nebeįstengianti nuošir
džiai įvertinti naujų min
čių, naujų užsimojimų, nes 
mus slegia nebeatšaukiama 
praeitis, kurioj paskendę su- 

i silpnęjom bereikalingai ap
gailestaudami didingųjų pra 

i bėgusių dienų. Dažnai kiek- 
Principai — įstatymai, ku se ar miglose drąsiai žengs viena nauja mintis mums 

pirmyn. Kai aplinkui audros atrodo nepriimtina ar ne
siaučia, kai gyvenimas visa įgyvendinama. Kiekvienas 
energija verda, dairytis nė- daugiau kūrybinės inicija- 
ra kada. Galima arba tik tyvos turįs asmuo, ar orga-

Acme telephoto i
Pensacola laivyno oro stotyje autoritetai areštavo du 

lakūnus vėliavininkus J. C. Thompson, 23 m., (kairėje) ir 
P. C. Brown, 22 m. amž. Tomis dienomis jie skrizdami 
vienoje farmoje nusileido taip žemyn, kad dirbusią su ki
tais darbininkais moterį, penkių vaikų motiną, užmušė 
lėktuvo sparnu. Sakoma, bus traukiami karo teisman.

Į NAUJA RYTOJŲ.
Jon. Vaiva.

gyvenimą palaiko. Mes ta
pom tik bereikalinga visuo
menės našta. Tuo bereikalin- 
gu balastu nenorime būti ir, Apie vidurdienj karštis 
nesame. Deja. tas jaunuo- paaidarž nepakenčiama8.

I liškas karštis, ypač visuo- Karštis ujp kankin0 kad 
meniniam gyvenime, pas vargšuj Mikei liežuvis j kau.

lą sudžiūvo.
— Yra vienas išsigelbėji

mas nuo to karščio, — gai-

Aš tau duosiu paršą, jei tu 
man atiduosi karvę?

— Tegul tau Dievas at
lygina, geras žmoguti — 
džiaugiasi Mikė.

Jis padavė karvę mėsinin
kui, o pats, išsikėlęs iš ve
žimėlio paršą, nusivarė, lai
kydamas už virvutės, pri
rištos prie paršo kojos.

Mikė keliavo toliau paten- voja jisai, — aš pasimelšiu ... , , . . . ., J . .. . . . kintas, kad visi jo norai is-karvę ir atsigaivinsiu pienu.
Prisirišęs karvę prie sau

so medžio, vietoj kibiro ant 
žemės pasidėjęs odinę kepu
rę, Mikė pradėjo milžti. Bet 
vargas! Jis neišspaudė nė
lašelio pieno.

Karvė buvo pieninga, bet 
Mikė taip ją 
vargšė baubė iš skausmo.

' Neiškentusi spyrė milžėjui į 
kaktą, kad tas keliais kū
liais nusirito.

Laimė pro šalį važiavo

sipildo. Po kurio laiko jį pa
vijo jaunas berniukas, po 
pažastimi nešdamasis žąsį.

Kad nebūtų nuobodu, Mi
kė pradėjo kalbėti apie sa
vo laimę ir puikius mai
nus, kuriuos ką tik padarė. 

Iš savo pusės berniukas
milžo, kad į gyrėsi, kad pasipjovęs žąsį 

krikštynoms.

Gi visa kita, už ką mūsų jaunimą organizuotą, bus 
tautos sūnūs per šimtme- Sadma atnešti pilną naudą 
čius kovojo, tūkstančiais savo tautai ir Bažnyčiai, 
galvas guldė, kad tik tėvy- G kad tai galima atsiek- 
nė būtų nepriklausoma ir Li, mums gali būti geras pa- 
laisva, dingo lyg koks sap- vyzdys, kaip nepriklauso- 
nas. Tūkstančiai mūsų tau- mos Lietuvos jaunimas bū
tos šviesuomenės, kurių di- vo suorganizuotas į pavasa- 
džiausias prasikaltimas bu- rininkų bei ateitininkų sąjun 
vo tik tas, kad jie atsidavu- 8as’ kur į trumpą laiką pa-
siai savo tėvynę mylėjo, jai sidarė į nepaprastai gaiin- riais paremtas gyvenimas, 
tafnavo, atsidūrė kalėjimuo- §ą pajėgą katalikų veikime. Kiekvienas neaprėpiamo 
se, buvo ištremti ir dauge- .Vyčių tikslas bei siekiai yra 'kosmoso atomo judėjimas, 
lic iš jų jau galvas paguldė. Lie patys kaip ir virš minė- kiekvienos, kad ir menkiau-
Lietuva į trumpą laiką tapo Lų organizacijų: dirbti sa- sįos gyvybės egzistavimas dr^a* pirmyn veržtis, arba nizacija pas mus labai ne
sukaustyta dar drūtesniais vo tautos ir bažnyčios nau- paremtas tiksliais gamtos
vergijos pančiais, negu Mu- dai. įstatymais, kurie niekados
ravjovo koriko laikais. Joks Apie praeities vyčių orga-| nesikeičia. Ir žmogus, būda- 
pasipriešinimas bei balso kė- nizacijos nuopelnus musų mas to didžiulio kosmoso
limas ten dabar neįmano- tautai nėra reikalo minėti, menkutė dalelytė, norėda
mas.... tai visiems žinoma. Pra- | mas gyvenime laimėti, turi

Vienintėlė viltis Lietuvos dŽi°je * VyČiU orSanizaciia prisilaikyti įstatymų, pagal momis dulkėmis būti neno- jusiu velenų apsiaustą, gink
laisvei iškovoti ’ Lietu qS turėdama nuoširdžią katali- kuriuos galvotų ir dirbtų rime- Gyventi norime. Žino- Dieve, “nedrausminga.” Kar

žmonėms iš komunistinio

— Pakilnok ją — sako 
Mikei — kokia sunki. Ne
veltui aštuonias savaites 
grynais grūdais penėjau.

mėsininkas, veždamasis par-r Bus nemažai taukų.
— Taip, — sako Mikė, ją 

viena ranka kilnodamas, — 
bet mano paršas atsvertų 
dvidešimt tavo žąsų.

Jaunasis berniukas susi-
aš mirštu nuo mąstęs apsižvalgė ir, purty-

są
— £, ė! — paklausė mė

sininkas — kas tau, drau
guži, ar tik ne girtas.

— Ne! — atsakė Mikė — 
priešingai: 
troškulio. damas galvą, sako:

užsimerkus, kaip dulkei, pa- madoj, nes neleidžia visuo-. _ Nepanašu; juk niekas — Klausyk! Aš tave dar 
vėjui skristi. menei saldžiai miegoti. Ap- taip netrokšta, kaip girtuok- tik dešimt minučių tepažįs-
Gyventi noiim kerpėjom velėnomis, kaip liai> Bet tavo laimė, išgerk, tu, bet tu man atrodai pui-

Mes jauni. Prieš mus visas tas pustantis seniau didingo vargšas berneli. kus vyras. Bet vistik reiktų
dar neišgyventas gyveni- Į ąžuolo kelmas ir bijom pasi- jja padėjo Mikei atsikelti tau pasakyti vieną, kad ir
mas. Todėl ir vėjo nešioja- judint, nes numest apkerpė- jr pada,vė indą su vandeniu, nemalonų dalyką apie tavo

Atsigėręs ir atgavęs jė
gas, Mikė klausia:

kiškos visuomenės bei vadų Tai neišvengiama. Tik neiš- me k° norime ir ko siekia- tais kokio nors jau - visai _  Pasakykite, kodėl ma-
lungo išsilaisvinti'likosi "tik paramą &alėj° dauSiau Pa' maneliai ir bailiai bijosi prin me- Nepasisekimo mums nė- prie žemės prilinkusio, va- no karvė neduoda pieno?
pas užsienyje gyvenančiu- sitarnauti savo tautaL Tik cipų, dreba prieš juos ir ra ko bijotis, nes jis aplan-! karykščia diena kvepiančio' Mėsininkas vos neišsitarė,
savo tėvyne mylinčius bro- vėliaua’ kada atsirado Pa’ ; kratosi jų. Kartais kvailiai ko tik tu°8’ kurie nežino ko visuomenės darbininko aki- kad jis nemokąs milžti. Bet

y ę y vydo ir nesutarimo, ši nepa- mano juos apeisią Tačiau siekia- kurie kaip tos dulkės mis žiūrint net perdaug susigriebęs sako:
liūs. Taigi nuo jų ir pri 
klausys Lietuvos ateitis. be pasipriešinimomainoma organizacija ture- principai išmintingesni už 

jo nukentėti, kas ir dabar išmintinguosius, tvirtesni už skrieja.
Ir kadangi šioje šalyje gy- dar yra jaučiama. tvirčiausius. Jie visados jau- Gali P^iLaikyti tokių, ku-

vena didžioji lietuvių išei- Bet vyčiai žengia pirmyn. nj jyg patj jaUnatvė mate- r*e tikslais mūsų idė-
vių dalis, tad šios šalies lie- Organizacija išgyvavo 29 raatiškai tikslūs ir malonūs iom’s šaiposi, kurie mus ne- 
tuviam3 ir puola didesnė šio metus ir šiemet mini savo kajp poezija ar muzika Be išmanėliais jaunuoliais vadi- 
darbo bei atsakomybės Lie- organo “Vyčio” sidabro ju- nebūtų meno, nė garsų na’ Lačiau ten kur nėra idė- 
tuvos nepriklausomybei at- biliejų. Taipgi reketų atsi- harmonijos, nė paveikslų jw, ten nėra nė progreso. Te
gauti dsflis. Bet mūsų pastan minti, jog šis žurnalas yra nė paties gyvenimo. Todėl 
gos būtų veltui, jei mes veik daug tūkstančių jaunimo at- ir žmOgus, nenorėdamas bū
sime neorganizuotai, jei mū- lankęs ir prisidėjęs prie lie- ti išstumtas iš gyvenimo, 
sų veikimas nebus planin- , tuvybės įsamonijimo, pagei- tUri susįrastį sau principus,

pavėjui akyplėšiška.
Negalim žengt į kapą 

Taip. Mūsų pareiga klau
syt senesniųjų gerų patari
mų. Nesinaudot jais būtų ne 
tik akyplėšiška, bet ir la-

— Tavo karvė sena ir 
niekam tikusi.

— Net papjauti? — klau
sia Mikė.

— Duok ramybę, kaip jau 
valgysi senos karvės mėsą.

— Ach — dejuoja Mikė,

gas ir centralizuotas. Tai bėję3 jaunimui tapti geres- 
turėtų būti aišku visiems, niais lietuviais.

bai neišmintinga. Bet mes
negalime ir nenorime kartu — kad aa turėčiau gražų 

nai degeneracija vyksta. Kai su jais į kapą žengti. paršelį, kaip tavasis, tai
laivas iš uosto išplaukia, jo Mes gerbiam praeitį, bet būtų___ jįs tinkamas nuo
kapitonas žino kur jis plau- ji mums tik tiek verta kiek paf gaiVos iki kojų: mėsą 
kia. Ir mes eidami gyveni- mes galim ja pasiremdami galima užsūdyti, iš žarnų

jais tikėti ir pagaliau jiems man turim žinoti ko šie- iir iš jos pasimokydami atei- dešrų pasidaryti, kraujas

Šios šalies mūsų vyres
nioji karta nors ir gerokai 
organizuota, smarkiai sen
sta ir retėja, gi S Lietuvoj 
pasprukti tepavyko i’k ma 
žam skaičiui veikėjų. Tad 
šiandiena, labiau, negu ka
da nors pirmiau, mūsų aty 
da turėtų būti kreipiama <

Tai atsiekta dar ir todėl 
kad “Vytis” visiems prieina 
mas, nes jis leidžiamas lie 
tuvių ir anglų kalbose 
Mums reikia atsiminti, jo£ 
tik labai maža šios šalie 
jaunimo dalis užtektinai su 
pranta savo tėvų kalbos 
kad galėtų lietuvių spaudą

šios šalies jaunimą, kuris laikraščius skaityti, tad aiš 
jau gausesnis už senąją kar-Į ku, jog dar mažesnė jo dali; 
tą. Gi čia yra pajėga, kurią1 mūsų spaudą skaito, 
išjudinus, būtų galima at- Šiuo metu Lietuvos Vy 
skleisti naują šios šalies lie-1 čiai turi naujų narių vajų 
tuvių gyvenime veiklos la- šia proga visuomenė, ypa 
pą. ' vadai, yra kviečiami ateiti

Deją, mūsų jaunimas men- vyčiams į talką. Dėkim vi 
kai organizuotas. Nors ne- sas pastangas, kad jaunimą 
mažas jaunimo skaičius iri rašytusi į dabar veikiančia: 
priklauso prie įvairių drau- kuopas. Kur vyčių kuopo 
gijelių bei kliubų, bet ar neveikia, gaivinkim ten ank 
daug iš jų skaito lietuvišką čiau veikusias arba nauja: 
spaudą? Jei bent centrali- organizuokim.
oil}, kaip L. Vyčių, Studen- Bet neužtenka vien tik

pasišvęsti. I
Principinis žmogus visa-

Jos eis tiesiu keliu. Audro-
____________________ I
traukti šion organizacijon 
šios šalies jaunimas. Jam 
reikalinga dvasinė mūsų tau 
tos parama. Jaunimas pats 
jer save netaps patrijotais 
lietuviais, jei nebus kam to 
patrijotiškumo jam skiepy- 
.i. Taigi labai svarbu, kad 
prie to darbo prisidėtų mū- 
ų veikėjai, vadai ir ypač iš

Lietuvos atvykusieji . pabė
gėliai, ir stoti jaunimui tal- 
on; žodžiu bei raštu jį są- 

noninti būti ne tik gerais 
Vmerikos piliečiais, bet ir 
gerais lietuviais — dirbti 
aavo tautos ir bažnyčios 
labui.

A. J. Mažeika,

kiam, kitaip niekados nieko tį kurti. Kitaip ji tėra tik 
nepasieksim. žmogui nesise- prisiminimas, tiesa, gal kar
ka kai jis nežino ko jis no- tais ir labai malonus ir jau- 
ri ar neužtenkamai drąsiai dinąs.
siekia. Kartais ir mūsų idė- Tennysonas kartą pasakė: 
jas gali visi keturi vėjai iš- "f hwld 11 tr,lth- wl,h ,li " ujo. tin) 
nešioti, bet jei mes jų siek- <*»>o
lim įjungdami visas savo T° onc in diven, toms.
pajėgas, ir nepasiekę paju-l t*®* "" " 1' ftfppinn
sim savyj pasitenkinimą, <»tone»

harmoniją ir jėgą. °f ,,lcir d,ad •••*«• higiier
• (thlmn”

sparnų se- Praeitis yra po mūsų ko

vėl kam nors tiktų.
— Klausyk, — sako mė

sininkas — aš tau padėsiu. . 
juk reikia artimui padėti.

paršą. Aname miestelyje, 
kurį aš perėjau, kažkas pa
vogė viršininko paršą. Ir 
aš labai abejoju, ar tu tik 
,ie tą patį vedi. Žinoma, vir
šininkas pasiuntė žmones 
vagių ieškoti, ir tu numa
nai kas būtų, jei tave su
tiktų. Mažiausiai, kol daly
ką išaiškintų, tau tektų pa
sėdėti kalėjime.

Mikė neapsakomai išsi
gando.

— O, Jurgutėliau! gelbėk 
mane, drauguži, iš tos ne
laimės. Tu geriau pažįsti šį 
kraštą ir gal kur pasislėg
tum. Imk paršą, o man ati
duok žąsį.

— Biesas žin! — atsake 
berniukas — tai bjaurus rei 
kalas. Bet vistiek draugo 
takiame pavojuje palikti aš 
negaliu. (Bus daugiau.)

Snobizmas
Šiandie mūsų

latvė ir gyvenimo metų jų. Mes galim grįžt ir džiaug 
našta dar nepalaužė. Mus tis ar bejėgiai apgailestaut 
dar viskas žavi ir vylioja. arba mes galim ’/askart 
Jr skaistus pasaulis ir nau- kopt aukštyn ir ieškot nau 
jas rytojus ir užsimojimai jų kelių. Tad. aukštyn! Pąž 
nauji. Jei kartais pasaulis veikim drąsiai į ateitį. Ko 
savo patrauklumo nustojo, kia toji mūsų ar mūsų tau 
jei mūsų jau nebežavi kiek- tos praeitis bebūtų buvus — 
vienas skaisčiai nušvitęs ry- ji jau išgyventa ir jos jau 
tas — pergreit pasenom ir nebeprikelsim. Mūsų laukia 
netekom to jaunatvės karš- naujas gyvenimas, nauji

L. Vyčių C. Pirm. čio, tos ugnies, kuri patį, darbai.

1 iilurmi, -čio Ofisą? Aulams sekmadieniui nuo II iki I vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

BU IMenų Išniėfftiuma-. Jei
nebosite pilnai patenkinti, tai 
au grąžiname kiekvieną {mokė
tą centą.

Taisome Ir perdirbame eenae 
pleltaa. — Mėnesiniai mnkea- 
člal. 1 dienos patarnavimas.

VALANDOM: 
Tollnte-.nl Ofisai:
Kasdie Iki 8 vai. v

Pres.
G. P. JOHNSON
. i A. A. A. Den tai Laboratories

(INCORPORATED)

Vklurni. Oflaaa:
Kitądien Iki 6 vai. 
Antrad l.r Ketvirtad, 
Iki 7-tos vai. vak.

UWMl Mllvvnitkce Avenue — Tel. AKM &5&O 
ana Kooth State Strvet — Tel. WEp. 4«!W» 
IMSI Irving Park Boulevard — Tel. I*AI.. 4227 
So. Side— WM F 47|b M. — Tel ATI,. «880

North Side — 4731 Broadvvay.
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Kur Galima Gauti Gimimo 
Certifikatą
(Žiūrėk “Dr.” 65 numeryje) 
Mui ne

Jeigu gimei po 1892 m.

Jeigu gimei prieš 1905 m., 
rašyk County Clerk, County 
Seat, apskrityje, kur gimei.

» i • o* * n e \r- Mokestis 50 centų,rašyk j State Bureau of Vi- 
tai Statistics, Augusta, Missouri

Maine.

Jeigu gimei prieš tą lai
ką, rašyk j Town or City 
Clerk tame mieste ar mies
tely kur gimei.

Mokestis 50 centų.
I

Maryland
Jeigu gimei po 1898 m. 

rašyk į State Bureau of Vi
tai Statistics, Baltimore, 
Maryland.

Jeigu gimei prieš 1898 m. 
Baltimorės mieste gali gau 
ti certifikatą iš Health De
partment.

Nėr ankstyvesnių rekordų 
kitur.

Mokestis 50 centų.
Massachusetts

Čia rekordų turi net nuo j 
1850 m. Rašyk į State Bu
reau of Vitai Statistics, Bos 
ton, Massachusetts.

Mokestis 50 centų. 
Michigan

Detroite — Paštu siųski
te prašymą.

Dept. of Health, 3919 
John R. Rekordai nuo 1893 
iki šiandien. Mokesties ne
reikalaujama.

Clerk, Circuit Court, 212 
County Building. Yra kiek 
rekordų Detroitui ir Wayne 
apskričiui nuo 1867 iki 1905 
m. Mokestis 50 centų.

Jeigu gimei po 1906 m., 
rašyk į Bureau of Vitai Sta
tistics, Lansing, Mich.

Jeigu gimei prieš tą lai
ką, rašyk į Clerk of the Cir
cuit Court, County Seat, ap
skrityje, kur gimei. Mokes
tis $1.00.

Minnesota

Jeigu gimei po 1900 m., 
rašyk į State Bureau of Vi
tai Statistics, St. Paul, Minn

Jeigu gimei prieš 1900 m., 
rašyk į Clerk of the Dis- J 
trict Court, County Seat, 
apskrityje, kur gimei. Mo- 
kęstis 50 centų.
Nebraska

Jeigu gimei po 1905 m.,, 
rašyk j State Bureau of Vi- ■ 
tai Statistics, Lincoln, Nebr.J

Jeigu gimei po 1910 ro., 
rašyk į State Bureau of Vi
tai Statistics, Jefferson Ci
ty, Missouri. Jeigu gimei 
prieš 1910 m., St. Louis mie 
ste, rašyk į St. Louis De- 
partament of Health (nereik 
mokėti). Jeigu gimei kitur 
Missouri valstijoj, rašyk j 
Recorder of Deeds, apskri
tyje, kur gimei. Mokestis 50 
centų.

Jeigu gimei po 1883 m.

New Hampshire
rašyk į State Bureau of Vi
tai Statistics, Concord, New 
Hampshire. Kitur rekordų 
nėra. Mokesties nereikalau
jama.
New Jersey

Rašyk į State Bureau of 
Vitai Statistics, Trenton, 
New Jersey. Rekordus turi 
nuo 1848 m. Mokestis $1.00. 

: Nevv York

Jeigu gimei Nevv Yorko 
mieste (Bronx, Queens, Rich 
mond) prieš 1880, rašyk Ci
ty Board of Health. Tarpe 

Į 1880 ir 1897 m. rašyk į Di- 
vision of Vitai Statistics, 
Albany, N. Y. Nuo 1897 m. 
rašyk j Registrar of Re- 
cords, 125 Worth St., Nevv 
York City.

Manhattan ar Brooklyn — 
norintieji gauti gimimo cer- 
tifikatus iš šitų vietų gali 
kreiptis prie Registrar of 
Records, 125 Work St., Nevv 
York City. Nepaisant kada 
gimei tenais.

Jeigu gimei Albany, Buf- 
falo, Yonkers prieš 1914 m. 
rašyk į Registrar of Vitai 
Statistics, City Hali, Albany. 
Po 1914 m. Division of Vi
tai Statistics, Albany, Nevv 
York.

Gimę kituose miestuose 
prieš 1880 m., rašykite Re
gistrar of Births tame mie
ste. Po 1880 m. rašykite į 
State Division of Vitai Sta
tistics, Albany, Nevv York 
City. 50 centų už kopiją ir 
$1.00 už certifikuotą kopiją.
Ohio

Jeigu gimei po gruodžio

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geru Į 
t mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu 
tprendė padirbti dar geresnį alų, kurj užvardino NEC 
PAR. Šis Alus yra pagaminta- i? importuotu pirmo, rfi 
’ies produktu

Urmo (wbolesale) kainomis pristato i aline* ir kita 
staigas. Visuomet kreipkitės pas NURKŲ. kur eausit* 
rreitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 080J

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

NAUJAS ITALŲ VADAS AFRIKOJE

("Draugas'’ Acme telepnoiu)

Gen. Italo Gariboldi (centre), kurs paskirtas vyriau
siuoju italų kariuomenės vadu Afrikoje atsistatydinus va
dui maršalui Rodolfo Graziani, kuriam nesisekė kariauti 
prieš britus. Su gen. Gariboldi stovi (dešinėje) gen. Romel, 
vokiečių vadas Afrikoje.

20 d., 1908 m., rašyk į State 
Bureau of Vitai Statistics, 
Columbus, Ohio. Jeigu prieš 
tą laiką, rašyk į City Board 
of Health, arba Clerk of the 
Probate Court, County Seat,, 
apskrityje, kur gimei. Mo
kestis 50 centų.
Pennsylvania

Jeigu gimei po 1906 m., 
rašyk į State Bureau of Vi
tai Statistics, Harrisburg, 
Penn. Jeigu prieš 1906 m., 
rašyk j City Board of 
Health, Clerk of the Or-

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

phans’ Court, County Seat, 
apskrityje kur gimei. Mo
kestis $1.00.

Rhode Island
Šios valstijos rekordai sie

kia 1853 m. Rašyk j State 
Bureau of Vitai Statistics, 
Providence, Rhode Island.

Mokestis 50 centų. 
VVashington

Jeigu gimei po liepos 1 
d., 1907 m., rašyk į State 
Bureau of Vitai Statistics, 
Olympia, Washington.

Jeigu gimei prieš tą lai
ką, Seattle, Tacoma ar Spo- 
kane, rašyk į Health Officer.

— Modcrni&klanHl įrengimai —

— Patyrusios Groiio SpccialIotSa—

— Prieinamos Kainoa —
t

— Lletavlftka įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Mart* Hnrilla sav'nmkl

COMPLETK

ADVANCED PHOTOGRAPHY

LOWE8T l’OSSIBLE PRIVES 

PHONE LAFAYETTE 2M13
%

ntt MAUS - NIW «»• KIBUIIT I

TYPEVVRITERS

ADDINC MACHINES

— SMAll MONTHIY PAYMENTS — 

AU MAKK

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— ŪMAI TRAM4M AUOWAK1 —
•va alavini caaav wvw-vacmim« Hmm

aCTAD typewriter 
COMPANY

IOIUI t. lOlMUn, NUm,..
IM W. MADISON SY.

Phone DEAR3ORN P444
FREE — OIMONSIAANO^rj

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tet — SEELEY 6103

Jeigu gimei kitur, tai ra
šyk County Auditor, County 
Seat, apskrityje, kur gimei.

Mokestis 50 centų.
VVest Virginia

Jeigu gimei po 1917 m., 
rašyk j State Bureau of Vi
tai Statistics, Charleston, 
West Virginia.

Jeigu gimei prieš 1917 m., 
rašyk į Clerk of the County 
Court, savo apskrityje kur 
gimei.

Mokesties siųsk 50 centų. 
VVisconsin

Jeigu gimei po 1908 m., 
rašyk j State Bureau of Vi
tai Statistics, Madison, VVis
consin. Jeigu gimei prieš tą 
laiką, rašyk j Registrar of 
Deeds, apskrityje kur gimei.

Mokestis 50 centų.
Čia paduodame afideivitą 

apie asmens gimimą Jung. 
Valstybėse. (Kadangi reikia 
anglų kalboje pasiųsti šitą 
afideivitą, jis anglų kalboj 
ir paduodamas).
State of
City of
County of

I, (vardas)...................... .
being dūly sworn, depose 
and statė:

That I am a resident of 
the United States, living at

That I am a Citizen of the 
United States, having been
naturalized on (date)..........
by (name of court) ..........
at (place of naturalization
..........  Certificate No...........
or

That I know (insert name 
of person in behalf of whom
affidavit is submitted) ........
was born on or about the
(day).......... (month) ....
(year) .......... at (village,
town or city) .......... (Coun
ty) .............. (State)..........
that (his—her) father’s
name was..............; that his
—her mothers name ..........
that my knowledge of the Į 
birth of the person in be
half of whom this affidavit 
is made is based upon the J 
following:

(signature of affiant)
Subscribed and sworn to 

before me this .... day of 
___ 19..........

Official title
My commission expires....

KAZIMIERA
TCKSKIENft

(|m< lč»al- Alčluii-kllitč, gyveno
|M> iiiiiii.: 531 XV. 33nl Sl.)
Mirė kovo 20 d., IMI m., 

3 ^val. popiet, «uluukun puaėa 
amžiumi.

GIiiiuh Lietuvoje. Kilo lft Tei
sių upskrldlo. I'biftkės parapijos, 
Tuuiuk* nų kaimo.

Amerikoje iAgyvcno 27 met.
Pūtiko dideliame nuliūdime: 

sūnų Teodorų; dukterį Elsie 
Murozus; brolį Vaclovų Ir bro
lienę Ali'iuuskus; seserj Adolfi
na ir ftvogerj Antanų Hutnius 
ir daug kilų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnai pašarvotas Antuno .\1 
Miilllps koplyčioje, 33n7 South 
l.iluuuieu Avė. latl<lotuvAs j- 
vyks Aefttud., kovo 2* d. lft ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio pur. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų, l’o 
pamaldų Ims nulydėtu j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Bro
lis, Se.-į.to, ir Giminės.

iuiidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, tel. Yards 4908.

QUINIUPLEIS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COIDS
Mother-Give Your CHILD 
This Šame Expert Care!

At the lirst sign of the Diunne Quin- 
tuplets catching cold—their chcsts arui 
thruuts are rubbed with Children’a 
Alild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’a colds and resulting cougha.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarining, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a Htronger produet.

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prescription called 
Mendaco. thousands now palllate terrlble te- 
currlng attaeks of choklng. gasping, cough. 
lng, wneezing Bronchlal Astnma by helplng 
isture remove thlck ezcess mucus. No ii dopes.

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.

no smokes, no lnjections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid. deiightful pal- 
Ilatlve action commonly helps nature brlng 
welcome sleep—a “Ood-send." A printed 
guarantee wrapped around eacli package of 
Mendaro insures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
isfled. You have everything to guln and 
nothing to lose under this posttlve money 
back guarantee so get Mendace Irom your 
druggist today for ouly 60c. <• r

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

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•«rlatulM PaUmarlrnaa — Uoteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotum Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

■n

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir ftefttadiento rytais, 
ift Stoties WHIP (1480 kll.). su P. šaltimieru.'

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFavette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
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Penktadienis, kovo 28, 1841

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LRKSA Kuopų 
Valdybų Dėmesiui

p b y tr o x s
HARVE9TOR CO. STREtKI NINKAI ŽYGIUOJA

Atlaidai Dievo 
Apvaizdos Bažnyčioj

Kovo 30, 31 ir balandžio 
1 dienomis, Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioj, West 
18th St. ir Union Ave., pri 
puola keturdešimtės valan 
dų atlaidai.

Atlaidai prasidės sekma
dienį, kovo 20 d., 10 vai. per 
sumą. Po sumos graži pro 
cesija ir Visų šventųjų li
tanija.

Per tris dienas: sekma
dienio, pirmadienio ir ant
radienio vakarais 7:30 vai. 
mišparai, pamokslas ir ant
radienio vakare procesija. 
Rytais, pirmadienį ir antra
dienį mišios 5:30, 6:15, 7, 8, 
suma ir pamokslas 9 vai. 
Išpažintys bus klausomos

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymo Amerikoje Chi 
cago apskrities ribose esan
čių kuopų valdybų (pirmi 
ninku, sekretorių ir iždinin
kų) taip pat nuolatinių at
stovų į apskritį svarbus su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 30 d., 2 vai. popiet, 
Gimimo Panelės Švč. para
pijos salėj, prie 68 ir So. 
Washtenaw gatvių.

Šiam susirinkime privalo 
dalyvauti visi kviečiamieji, 
nes reikės pasitarti naujų 
narių vajaus reikalu ir pa
daryti nuotrauką (nusifoto
grafuoti ) planuo j amam
“Garso” numeriui Chicaga. 
ir apylinkei. Ig. Sakalas,

(‘■Drąugaa''. Acme tel<k»u<»« • ■?.
Vedami apraišiotomis galvomis policijos sužeistų carbininkų Harvester co. darDi 

ninkai žygiuoja Chicago City Hali link protestuoti prieš policijos brutalumą.

kas vakaras prieš, per ir po LRKSA Chic. apskr. sekr. Šauni Puola 
mišparų’. Rytais: nuo 7 va-

Wesl Pullmano 
Naujienos

Pas Biznierius 
Janušauskus

Landos iki po sumos.

Pamokslus sakys šie ku
nigai, klebonai. Rytais: kun.
S. Bartkus ir kun. J. Mar- ' ,e „ u Brighton Park. — Kovo
tia. Vakarais: kun. M. Svar- KoV° 28 d/. P° . pa“aldų' 23 d. pas plačiai žinomus vi
li., kun. A. Baltutis ir kun. Para,plJ°S Sv; suomenės veikėjų. ir .tam-

J. Dambrauskas, M.I.C.

mai ir toliau taip darbuotis Vokiečių unija 
Dievui ir Tėvynei. IMIyvis

----------------- Anglijoj
Nuostoliai Berlyne 
dideli
LONDONAS, kovo 26 d/ -

, Hitlerio nuvertimas yra bū 
1 tinas, kad užtikrintų taiką 
ir ateitį Vokietijai.

Sakoma, jog socialistų or 
ganizacijų narių ir jų sim 
patizatorių skaičius siekiąs 
tūkstančių.

LONDONAS, kovo 26 d. —
Vokiečių socialistų grupės 
šiandie paskelbė, jog Angli
joje sudaryta “Vokiečių so-

Ekonomini© karo ministeri- cialistų organizacijų Angli-Vardo vyrų dr-jos pirmas biua biznierius Juozapą ir - - - x. .. ............................., • A.. ,.
susirinkimas. Kviečiami vy- Mikalina Janušausku. 4001 J0S Pare,«unas siand,e pa- umia • kurlos tlksllai 

šios parapijos atlaidai es- rai - seni ir jauni - įaira- So Washtenaw Ave. ’ivvkoi ’ J°g atak°S<! dirbU' kad ’'nUga'
ti labai patogiame laike, t. syti į tą kilnią organizaci- puota parapijos kunigams “5 Berlyno. P^ito gruo-. lėtas Hitleris ir jo sąjungi- 
y. penktoj savaitėj gavė- ją. Bus išrinkta šiems me- metinio lankymo proga. Da- 8aUS1° meBesi bomi‘l mnkai ‘

nios. Visiems katalikams tams valdyba. lyvavo kleb. kun. A. Briška,
geriausia proga įgyti atlai 
dus ir atlikti Šv. velykinę.

vikaras kun. V. černauskas
Jau buvo rašyta, kad šį jr buvęs vikaras kun. S. Jo- 

Kuu. A. P. Martinkus, Pavasayi mūsų bažnyčion neliS( varg j KU(jirka ir 
klebonas bus id®ta 8ražūs, spalvuoti, zakristijonas Zaulienis, taip

6edulo Pamaldos
Brighton Paik.

CLASSIFIED
PARDAVIAU 1 MAMAS

4 lietui po 5 kumouriub. Giroj vie
toj. Arti bužnyčios, mokyklos lr gut- 
vokurių linijos. Raudos $ litu.ou į inC- 
nesj. Labai pigi kuinu Lietuviui bus 
d;.cdutna nuolaidu. Krelpklt&s pus 
su. įninką ant 2-tro aukšto iš n ž pa
šalio. 10733 .Ii \\alm-h Ave.

KEIMtALI SGf DARIU S ĮSRAI
Reikuilnui prityrę vyrai dirbti gele
žtes dirbtuvėje. .vtstAiiukile tuojuiis:
.MID-CITY AlU'Hl. IKON CO., 5333 

žvilgsnis į praeitį turi *"u,h suu vh“‘“£‘”
mus sustiprinti, turi suža- PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
di n t i ir pakelti mūsų ener- . NAMAS
giją, mūsų darbingumą, mū- • -Greitam pardavimui 2-jų 
sų pasiryžimą naujiems dar- au^štų namas. 4 randaunin- 
hams, naujiems žygiams. ^ai. Puikioj padėty. Cemen

tinis besmontas. Kreipkitės:
1612 So. Union Ave., telef.
CANaI 6396.

Vygandas

Kas pasiryžo laimėti ai 
luti, tas retai būna nugulė 
ras. Corneill*

TAUPYK! BiImI turtingesnis Ir laJ- iniiigrsnls. — Dirėsi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LDAN AsSOCUTION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 

Canal 8887
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS 000,000.00

VIK* r

džio ir sausio mėnesį bom- ninkai”. 
bos sugriovusios kai ku-1 Pareiškimas sako, jog soį 

' riuos požeminių traukinių cialistai esą įsitikinę, kad 
tunelius.

A*4*
&

vev

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN! A

I”'atkutini Rargenai — 38 na nut Įsukių didumo, .Marųuetlie Park apylinkėje.
t'aipgi statome naujus liautus ir L..1- 
sonie senus. Apskaitliavlmas veltui.Pantatymo kaino.,:
2-jų fletų mūrinia namas, po 4
Kambarius .................................... $5,950.
5 kambarių mūr. bungalovv. . $4,bU0. 
4 kambarių mūr. bungalow.. $3.950. 
Taipgi statome lr didelius uainaa.

l Rast oro jam Paskolas ant Lengvų 
lšmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

| Kreipkitės pas.
CHAS. P. SUROMSKIS CO. 

6921 So. Western Ave.
TELEFONAI;

orrice Rt r. :i;i3; v ak. pro. oi7«

i

Šiuos pareiškimus jis da-' 
rąs pasiremdamas anglų la

su paveikslais, langai ir vi- gi a1pilankg biznieriai: Pi- kunų ir ,“kitų slu°gsnių”, 
dus išdažytas. Praeitą sa- lipavičiai, Zokai, Gurskienė, Pra"esimais- .

į vaitę aukojo po $125.00, kad čeponiai, Karalukai ir dau- R !°SC . °86 aPgnalua 
Perei-' Paden^s išlaidaa vieno lan' giau svečių. Šaunią vaka- yn° P° C1J°S prezlden'

tą Savaitę" Nekalto Prlridė- g<> sekantieji: Juozas ir Ma- įenę paruošti šeimininkeį tūros Pa8tatai- teismo rū' 

jimo Panelės Šv. bažnyčioje ! Janušauski€nel pagelbėjo
mai ir kiti žymesnieji na-

SOCTHE EYES!MAKC THIS SIMCLE TĘST TODAY

IYIS OVERWORKIOY Do they smart 
andbum? Murinębringsquick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
moming and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel t <d.

this cheese 

food that’s digestible 

as milk itself I

SPItEADS! SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLYl

buvo dvejos mišios už mi 
rūsio jauno kunigo Pranciš
kaus Jurgaičio sielą. A. Er

olet Jesulaitytės, Aleksis ir I jos dukrelės ^ha ir Lino- "“*• Taip P&t padaryta nuo

Bronislova Zubiai, Marku- ra.
stolių svarbioms dirbtu-

nienė ir parapijos choraa du januSauskai 8avinin_1 ’em"'
Murinę is alknline—pure and „entle, 
economical, too. Try Murinę today.

PAKDAVIMVI AR IftRANDAVIMVI 
DIOBKEPYELA

Parduosiu arba išranduosiu Duonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 7 2 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo h»j- 
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš- 

I mokinsiu duonkepio darni]. Antrašas 
l savininko ir biznio vielos: LmlvvlktJotovvtt, 2803 Emerald Ave., CIli.'Mgt,,
į Illinois.

Dienrašti** “Draugas” — 
visiems prieinama mokykla. 
Skaitant “Draugą” galima 
daug išmokti, daug sužino
ti.

ciene ir R. Rekašienė tame mazcsr"ua lanžus Prl« var‘ kai moderniškos bučernės. 

pasidarbavo surinkdamos s°"ų' .. J . . , ; Yr» dosnūs aukotojai Mi
auki] pas gimines ir pažį-EaznyC1°S “k°- niems darbams. Be to, M.
8tamU8 i°: J- lr Eu«- Strazdai $10, . Janu8auskienė d^į 8uren.

Suslovičiai $5. Malonu pa -I
Pagyrimo vertos tos dvi žymėti, kad West Pullmane 

moterys. Yra sakoma, kad yra nemaža gerų žmonių.
miręs tuojau pamirštamas. ---------------
Bet, anaiptol Jau septyni ..Dėdė;. Dom. Pučkoris, 
metai, kaip kun. Jurgaitis kuris yra nuo jaunų dienų nupjrkę arti8tjni langą Yra 
miręs, o jo atmintis rauda- geras staliorius, jau padir-; nuolatiniai ..Draugo.. skai. 
ei pas daugel, žmonių Pa- bo daug naujų stalų parap. • jaj jp Seinwj
maldose dalyvavo ir kun. 8alėn. ae„iau būdavo pri-i du sūnas jr dyl dukrc.

Pranciškaus mamyte ir se- trak8ta atalų, o dabar jau viena, pe

gia “bunco party” seserų, 
TT. Marijonų ir labdarių 
naudai, taip pat stambūs 
parapijos rėmėjai. Nekalto

šutė tas trūkumas bus prašalin- yra vedęs, kitas sūnus, Juo-
Negana to, po pamaldų tas- Vadinasi, vis tai ren- zapas veda biznį Dukrelės 

pakviestas būrys moterų ir giamasi prie kleb. kun. A. Linora iank0 parapijos mo 
kun. Jurgaičio mamytė rr M- Linkaus pagerbimui jo kykĮ^( o Bertha   Šv. Ka-
sesutė pas vaišingus B. ir R. gimimo ir vardo dienos ban-
Rekašius pusryčiams. Į kieto- kuris bus bal- 19 d -

tai yra po Velykų ŠeŠtadie-
Didelio dėkingumo jaučia 

O. Jurgaitienė ir sesuo So
fija ir reiškia gilios padė 
kos R. Rekašienei, A. Er- 
čienei ir visiems, kas tik 
prisidėjo prie mišių aukos.

Rap.

nio vakare, parap. salėje.
Rap.

Niekad negaHm a ko nors 
pasiekti, kol esi įsitikinęs, 
kad to pasiekti nestengsi.

Svett Marden

PAULINA 
Russian and Turkiški Baths

MAUDYMRS — BLEKTRIKINIAI TRBATMtNTAI — 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 
Išmėginkite mftsų garą mm akmenę kttmhj. 

Telefonas: VIRginia W98
VALANDOS: ft-tą vai. ryto Iki 12-tą vai. naktį kasdien. 

TfntetAhiFikm — totemų mtovv

A. F. CZESNA, savininkas » 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

zimiero akademiją.
Linkime Janušauskų šei-

ki Insurance Reik, E Ves
SOOTHES . CLEANSES • REFRESHES

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
VILEIKIS,

The Prudential Ins. 
Co. of America

Ol'FlCE-
175 W. JACKSON BLVD.

SLITE A-1820 
Home Office: Nevarfc, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel LAFayette 0771

AR PAUG KORO SUpfcGINAT 2IEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insaliuoaite savo naram, nes:J 

L Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą
3. Padidina uamų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma-l

ApskaUiavimas tykai!

r«wm BKK M3RL
CnKMAH

SanVhaaJOuiMiCMKrt

MmMtaa Du,«« Qwh

L Parūpiname P.H.A. PaMkollntmoa « 
ar UmokėJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Wcstem Ave. Republic 605]
WnrtH(TM.: M01 Bo. SSsny Island Ava. Ul

Elecfrolysis Clinic
Plaukai Išnaikinami 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO

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

Valandos 0 v. v. — 8:30 v. v.
Aron and Aron

3962 Fifth Avenue
Kampu* Cr»wforrt anrt Karrison

Tel. KEDzle 7810

WHOL£SALE
FURNITURE

BROKER
lilNINO ROOM 8ETR — PAK
LOK SETS — BEUROOM SETS 
— RIGS — KABIOM — KE- 

FKJGEKATOKS — WA.SHERS — 
MA5GELS — STOVĖS.

<11 NatkRMlIf Artvrrtlsed Items

v m

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRĘSENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Kajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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CHICAGOS MAYORAS DARBUOJASI 
NUTRAUKTI STREIKĄ
Harvester kompanija atmeta mayoro pasiūlymą.

Chicagos mayoras Kelly 
pareiškia, jo nuomone, “Na
tional Labor Relations” boar 
do yra ne tik pareiga, bet 
ir prievolė tuojau imtis žy-

tačiau nesako, kad tuo keliu 
būtų paperkamas policijos 
viršininkas Allman, arba 
uniformuotos policijos va
das kap. Prendergast. Bet

gių kokiu nors būdu nu-įsu žemesniaisiais viršinin
traukti vykdomą darbinin
kų streiką International Har 
vester Co. fabrikuose, išly
ginus tarp darbininkų ir 
kompanijos kilusius nesusi
pratimus. Jau kelinta savai
tė streikai tęsiasi, tūkstan-

kais, anot jo, visaip gali 
būti. R. Travis yra CIO uni
jos organizatorius. Šis klau
simas yra svarbus ir tas 
bus tiriama.

Streikuojančių darbininkų 
delegacija prašė mayoro,

DUOKIME PROGĄ LANKYTI MOKYKLĄ KAIP DIDELI GAISRAIS į RICHMONDE, IND.,

čiai darbininkų netekę dar- kad nuo McCormicko fabri- 
bo, kai kurių duonos pelny- kų būtų ištraukta policija.
tojų šeimoms darosi nepa
kenčiamas būvis.

Mayoras sako, kad eilė 
streikų laukia to boardo žy
gių. Prieš porą savaičių 
boardui pasiųstas prašymas, 
kad jo pastangomis būtų 
pravestas Harvester darbi
ninkų balsavimas, kuriai 
unijai jie nori priklausyti, 
ar CIO, ar Amerikos federa
cijai. Bet boardas nesisku
bina veikti tuo klausimu. Jis 
turi nustatytą nuosavą tvar
ką. Tas prašymas, sako, ga
lės būti vykdomas tik už 
kokių trijų mėnesių. Prieš 
tai turi įvykti kompanijos 
ir darbininkų vadų apklau
sinėjimai. Tokia esanti pro
cedūra, su kokia boardas 
neturi noro pasimesti.

Mayoras Kelly pareiškė, 
kad jis kreipsis į tą boar- 
dą Washingtone ir patars 
jam prasilenkti su ta ilga ir 
nereikalinga, bet dar pa
tiems darbininkams kenk
sminga, tarpininkavimo pro
cedūra. Tegul darbininkai 
ko veikiau balsuoja ir tegul 
grįžta į darbą. Krašto sau
gumo stiprinimo laiku tos 
ilgos procedūros ir įvairios 
raudonosios gijos tegul bus 
padėtos į šalį. Ne laikas už
siimti ilgai trunkančiais for 
malumais, ypač šiais nera
miaisiais laikais.

CIO streikuojančių darbi
ninkų vadas R. Travis pasa
koja, kad, matyt, kompani
ja apmokanti kai kuriuos 
policijos viršininkus tikslu 
streikininkus provokuoti, 
kelti sąmyšius ir darbiain- 
kams daužyti galvas. Travis

Bet mayoras nesutiko. Jis 
sako, kad fabrikų apylinkė
je turi būti išlaikoma rei
kalinga tvarka.

McCormicko fabrikuose 
darbas eina. Kiek daug dar
bininkų kasdien eina į dar
bą policijos apsaugoje netu
rima tikrų davinių. Kompa
nijos pranešimais negalime 
pasitikėti.

Traktorių fabrikas tačiau 
ir tolesniai yra uždarytas.

Mayoras Kelly tarėsi su 
McCormicko kompaniojs vir
šininkais. Jis pasiūlė kom
panijai, kad ji visus savo 
su darbininkais nesusiprati
mus spręsti pavestų naujam 
prezidento Roosevelto suda
rytam tarpininkavimo boar
dui. Tie nesutiko tuo pa
grindu, kad tas boardas ne
gali kištis, jei streikas pa
skelbtas ir vykdomas. Sako, 
to boardo funkcija yra rū
pintis, kad darbininkai ne
streikuotų ir prieš streiko 
paskelbimą rasti priemonių 
taikai.

Gelbėjo vaikams! 
automobilio užmuštas

Ashland avė. ir 77 gt. 
skersgatvy automobilio už
muštas WPA išlaikomas sar 
gas gelbėti vaikams perei
ti skersai gatvių John Hack, 
60 m. amž.

Policija suėmė autoistą 
Byron Nelson, 18 m. amž., 
kurs teisinasi, kad netekęs 
mašinos kontrolės.

Mokyklą lanką vaikai di
džiai apgaili savo gerą 
sargą.

t “Draugas" Acme telephoto)

Nors jie yra paliegę fiziniai, Frank ir Johnnie lanko 
mokyklą taip, kaip ir kiti vaikai. Bet daugumas paliegu
siųjų fiziniai vaikų negali lankyti mokyklų dėl vienokių, 
ar kitokių trūkumų. Šiems yra reikalingi transportiniai 
autobusai į mokyklą ir iš mokyklos, atitinkami suoleliai 
mokyklose ir kiti jų stoviui palengvinimai. Dabar Chica
goj ir kitur pardavinėjami vadinami Easter Seals (Vely
kiniai ženklai). Tuo keliu siekiama sudaryti fondą, ku
riuo būtų galima užtikrinti kiekvienam paralyžiaus ligos 
sužalotam vaikui lankyti mokyklą taip, kaip sveiki vai
kai lanko. Šią kampaniją vykdo Illinois Ass’n for the 
Crippled Children. Visuomenė turi tuo susidomėti ir įsi
gyti tų ženklų kuo daugiausia. Dėl Easter Seals (ženk
lų) reikia kreiptis šiuo adresu: C. H. Williamson, 35 E. 
Wacker Drive, Chicago.

RAUDONOJO BANDITO KALBA IŠVADAVO 
KUNIGĄ

Nesenai pro Chicagą į San, nierius pinigų neturėjo ir 
Francisco išvyko kun. Um- tuo reikalu atsisakė kreiptis
berto Delmasso, S.C., buvęs 
per pirmąjį pasaulinį karą 
italų kariuomenės kapelio
nas, o per paskutinius 20 
metų Kinijoje misionieria- 
vęs. Jis pasakoja, kad 1929 
metais buvo pakliuvęs kinie
čių komunistų banditų ran- 
kosna. Bet dėka vieno ban
ditų vado gerai atminčiai, 
jis paleistas.

1929 m. birželio mėnesį 
Kvantungo provincijoje (Ki 
nijoje) raudonieji banditai 
nutvėrė kun. misionierių Del 
masso ir reikalavo, kad jis 
išsipirktų. Kai jis pranešė, 
kad neturi galimybės to pa
daryti, jis apkaustytas gran

į misijų vadovybę, jie susi
spietė krūvon pasitarti, kas 
toliau daryti su kunigu. 
Pradėjo diskusijas. Jie leido J 

ir pačiam kunigui tarti savo 
nuomonę.

DAROMI NUOSTOLIAI
National Board of Fire 

Underwriters 75 metų su
kakties minėjimo direkto
rius W. E. Mallalieu pareiš
kia, kad J. A. Valstybėse 
1940 metais gaisrai sukėlė 
taip didelius nuostolius, kad 
tų nuostolių pinigais būtų 
galima pastatyti krašto lai
vynui 43 karo kruizerius. 
Gi su trejų metų tais nuo
stoliais būtų galima per 
vienerius metus išlaikyti vi
są šalies karo laivyną ir 
dar liktų lėšų įsigyti vieną 
stambų kruizerį.

Šį įstabų palyginimą di
rektorius Mallaleau padarė 
iškelti ir praplėsti naciona
linį šūkį: “Nacionalinis sau
gumas per saugumą nuo 
gaisrų.’’ šiuo šūkiu remda
mosi National Board of 
Fire Underwfiters ir vykdo 
šiandien kampaniją, kad vi
sa šalis, kad kiekviena šei
ma ir kiekvienas pilietis vi
somis priemonėmis kiek ga- 

| Įima prisidėtų prie gaisrų 
i mažinimo ir tuo būdu iš- 
I vengtų ne tik nelaimių su 
žmonėmis, bet ir medžiagi
nių nuostolių.

LIEJAS DARBININKU 
KRAUJAS

Vakar rytą Richmond, 
Ind., atidaryta International 
Harvester Co. fabrikas, kurs 
dėl streiko nuo vasario 18 
d. buvo uždarytas.

Piketininkai susikovė su 
grįžtančiais į darbą darbi
ninkais. Kilo riaušės įsiki
šus policijai. Keliolika asme
nų sužeista ir paimta į li
goninę.

Galų gale policija išvaikė 
kaip piketininkus, taip grįž
tančiuosius į darbą. Prasidė
jo įtariamųjų areštavimai.

Reikalingi sunkvežimiu 
draiveriai

Kariuomenės ąuartermas- 
ter depot Chicagoj reikalau
ja civilinės tarnybos draive- 
rių (šoferių) sunkveži
miams. Priimami nuo 18 iki 
50 m. amžiaus vyrai. Atsi
šaukti į 1819 Pershing rd. 
prieš bal. 1 d. Tenai bus lai 
komi kvotimai.

Kunigas misionierius trum 
pai išaiškino, kad jo visa 
veikla mieste yra vien tik

Penktadienis, kovo 23, T3T4T

Minėjo Graikijos 
nepriklausomybę

Graikų kilmės amerikie
čiai Chicagoj minėjo 120 
metų Graikijos nepriklauso
mybės sukaktuves antradie-

gailestingumo darbas. Ir pa-;ni° vakare Coliseume. Apie 
3,000 asmenų buvo susirm-

18 asmeny pažino 
piktadarius

Policija areštavo Claude 
Dillon, 38 m., ir Edward 
Barry, 30 m. amž. Jiedu 
įtarti eilės tavernų apiplė
šimais. Nukentėjusieji ta- 
verninkai pakviesti juos 
identifikuoti. 18 asmenų 
juos identifikavo.

brėžė, kad jo žodžių tikru
mą gali patvirtinti mieste
lio gyventojai.

Po to vienas banditų va
das atsistojo ir pasakojo, 
kad jam kitados teko būti 
Paryžiuje. Tenai jis ne vien 
pakliuvo skurdan, bet dar ir 
susirgo. Ir, štai, vadinamos

kę į šias iškilmes.
Amerikoj gyveną graikai

vykdo kampaniją sukelti mi
lijoninį fondą šelpti dėl ka
ro nukentėjusius civilinius 
graikus Graikijoje.

dinėmis ir pajuokimui buvo . . ...
triukšmingai vedžiojamas &a^e8^ngumo seserys jį pri

gatvė * sav0 *r neaP‘
mokamai globojo iki pasvei-

Namyung miestelio 
mis. Banditai sušaudė mies
telio mayorą ir slaptos tar
nybos agentą. Kun. Delmas
so pagaliau buvo pririštas 
prie stulpo ir kas momentas 
buvo laukiama mirtis.

Kadangi banditų vadams 
labiau kaip kas kitas rūpė
jo gauti išpirkimą, o misio*

ko. Matyt, ir šis kunigas, 
sakė banditų vadas, priklau
so tai pačiai gailestingą jai 
Bažnyčiai.

Jam baigus kalbėti kun. 
misionieriuss Delmasso atris 
tas nuo stulpo, nuimtos nuo 
jo rankų ir kojų grandinės 
ir jis visiškai paleistas.

California avė. susi
lauks autobusy

Illinois prekybos komisi
ja pranešė Chicago Surface 
Lines, kad California avė., 
tarp Fulton gt. šiauriuose ir 
72 gt. pietuose, turi būti 
įvesti gatvėkariniai autobu
sai. Tas turi būti įvykdyta 
keturių mėnesių laikotar
piu.

Šiam tikslui bus nupirkta 
20 naujų autobusų vertės 
150,000 dolerių.

Žuvo keturi asmenys
Netoli Lovvell, Ind., du ke

leiviniai automobiliai susi
daužė priešakiais. Keturi 
asmenys žuvo ir vienas 
sunkiai sužeistas. Visi iš 
Valparaiso, Ind.

Auroros Lietuviai 
Įsidėmėkite!

Rytoj, kovo 29 d. popiet, 
atvyksta kun. Antanas Šve
das, M.I.C. iš Marijonų Se
minarijos į Šv. Petro parapi
ją klausyti išpažinčių. Pasi
liks iki sekmadienio, atlai
kys šv. Mišias ir pasakys pa
mokslą. Pasinaudokite šia 
proga atlikti savo Velykinę.

X Kun. J. Kloris, Šv. An
tano parap., Cicero, vikaras 
susirgęs praeitą antradienį 
išvežtas į Loretto ligoninę. 
Yra dr. S. R. Palutsio prie
žiūroj.

X Misijos šv. Antano baž 
nyčioj, Cicero, vyksta sėk
mingai. Rytais, o ypatingai 
vakarais, prieina pilna baž
nyčia žmonių. Misijos baig
sis sekmadienį, kovo 30 d.,
3 vai. popiet.

X Lab. Sąjungos įvykęs 
susirinkimas praeitą trečia
dienį buvo liudininkas gra
žaus ir vieningo organizaci
jos veikimo. Visi gėrėjosi 
raportais iš kuopų, ūkio, 
prieglaudos statybos ir k.

X Serga M. Petkūnienė, 
gyv. 5920 So. Carpenter St., 
nuolatinė “Draugo“ skaity
toja. Linkime greit pasveik
ti.

X Vasario 16 minėjime 
aukotojų Lietuvos reikalams 
sąraše buvo pažymėta, kad 
Petras Plečkaitis aukojo 1 
dol. Turėjo būti Pijus Pleč
kaitis aukojo 2 dol.

X “Avė Maria” radio va
landos iš stot. WHIP (Ham- 
mond, Indiana) programose, 
pradedant Verbų sekmadie
niu, per ištisą Didžiąją Sa
vaitę, bus religinio turinio 
vaidinimai. Pirmas vaidini
mas “Iškilmingas Kristaus 
įjojimas į Jeruzalę“ eis oro 
bangomis 4 vai. popiet.

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos cho
ras vienatinis Chicagoj lie
tuvių choras, kuris šios ga
vėnios metu duos religinį 
koncertą balandžio 6 d. Cho
rui vadovauja art. J. Kudir
ka.

X Labdarių Sąjungos nau 
jas ūkis puikiai vedamas. 
Kas jį matė labdariams pe
rimant nesitikėjo sulaukti 
to, ką šiandie matome. Jau 
dabar ūkis veik išsiverčia 
savo pajamomis be pagal
bos iš šalies.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Plytomis daužomi 
langai

Pietinėj miesto daly nak
tį nežinomi asmenys pradė
jo svaidyti plytas į langus 
tų namų, kuriuose gyvena 
grįžusieji į darbą McCor
micko fabrikuose darbinin
kai. Tenka ir nekaltiems 
žmonėms, kurie su streiku 
nieko bendra neturi, matyt, 
klaidingai. Prie plytų priri
šamos poperiukės su para
šu: “Žinome, kad esi ske- 
bas. Tu pakliūsi į mūsų ran
kas.“ Policija naktimis bu
di.

Vakar anksti rytą Mar
ųuette nuovados policija ties 
Oakley ir Blue Island avė. 
areštavo keturis vyrus, ku
rie sėdėjo sustojusiam au
tomobilyje. Viduje rasta
P'** ...___

PLATINKITE “DRAUGĄ’

CONRAD
Fotografas

8tud,ja (rengta pir
mos rflfttes su mo
demiškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENOIewood 588S 
ENOIetvood 5840

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Ree.:

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiiky Skausmų

Mekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieki nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eypelleriu. šis sensacingas lini- 
mentar ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Psin- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.
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' RADIO LAIKRAŠČIO įTĮ METAI

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

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

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare. 
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak. 
rW H F C — (1420 Kilocycles)


