
DRAUGAS
LKITtZIA MARIJONŲ BENTIROV®. Ink 
1334 So. Oaklcy Avė.. ChlcaKO. llllnuU

Telefonas Canal 8010 — 8011

Vienintelis tautines Ir tikybinės minties 
lietuviu 'tOnraMla * morlkole.

No. 77

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

3c a Copy Chicago, Illinois, Trečiadienis, Balandžio-April, 2 d., 1941 m.

DRAUGAS
Tlie lJtliuanlan l»sllj Friend 

PTTBLISHEI) HY MARIAS (iii 1.1). Ino. 
1334 So. Oakiey Avė., Chlcaxo. Illinois 

^___JTele£botie__Canal_8010_^2_j80H-___l-

The most lnfluentlal Lithuanian Daily 
ln America Eatabltahe<1 (n 11109.

Kaina 3c VOL. XXV

Ir P. Amerika Jau Eina J. A. V. Pėdomis
GALI SUIMT 
PRANCŪZŲ 
LAIVUS

WASHINGTONAS, ba-

Daugiau laivųJon. Vai vi
DU PRALAIMĖJIMAI

Vokietijos užsienio minis
terijoj šiandie nemažas gal
vos skaudėjimas, paskuti
niosios savaitės bėgyje Vo
kietijos laimėjimas suduo-
ta, du. nors ir ne galutini I landžio t d _ giandie Jun. 
ir mirtini, bet žymūs smū- j gtinSs valstybės paėmė 
giai, kurie gali išsivystyti į ..priežiūrai.. devyniolika
rimtą naciams pavojų. Prancūzijos prekybinių lai-

Vienas svarbiausiųjų pra vų kurių tarpe jr garsųjj 
laimėjimų - nepavykusios keleivinj $80i000 000 laivą 
Hitlerio pastangos išlaikyti Normandie
Ameriką neutralia. Antras g. praneSimą padarS žy.
— Jugoslavijos pasipriešini 
mas Vokietijos valiai. Ir 
vienur ir kitur Vokietijos 
diplomatija ir špionažas 
dėjo didžiausias pastangas, 
bet laukiamų vaisių nedavė, 
o nacių prestyžas ir namie 
ir užsienyje žymiai nusmu
ko.

KOVOS JUROSE 
Tuo tarpu Viduržemio jū

rose įvyko dvi reikšmingos 
staigmenos — anglų-italų 
laivynų kovos ir anglų-pran 
cūzų susišaudymas.

Anglų-italų kovose, kaip 
ir buvo galima tikėtis, ita
lai išėjo pralaimėtojais. Ir 
šiandie Anglijos transpor
tiniai laivai jau laisvai gali 
plaukioti rytinėj Vidurže
mio jūros dalyj. Italijos lai
vynas, netekęs svarbiųjų 
laivų, neišdrįs pasirodyti 
anapus Kretos salos. Viena 
italams išeitis — iš pasalų

muš iždo pareigūnas ir da
vė suprasti, jog Amerika 
gali suimti visus laivus, ku
rie yra U. S. uostuose.

Šis pareigūnas pareiškė, 
jog Prancūzijos laivai Ame
rikos uostuose yra saugomi 
pakraščių sargybos ir uostų 
vadovybės.
Gali panaudoti suimti laivus

Jis taip pat pareiškė, jog 
kol kas nesvarstoma apie 
suėmimą kitų valstybių lai
vų.

Manoma, jog Prezidentui 
Rooseveltui sugrįžus paaiš
kės, kas bus daroma su su
imtaisiais laivais. Manoma, 
jog suimtieji Vokietijos,
Italijos ir Danijos laivai ga- BERLYNAS, balandžio 
li būti panaudoti Amerikos d _ Nacjų sIuogsniai sįan.

("Urauirap" Aeme teleuhoroi

Berlynas - Roma 
Reikalauja, kad 
Laivus Gražintų

A. EDENAS
BELGRADAN
PASITARIMUI

BELGRADAS, balandžio 
1 d. — šiandie Jugoslavijos 
vyriausybė pateikė pasiūly
mus, kurių turinys nepaskel 
bta, kroatų reikalavimams, 

ba kad tuo būdu iš jų susilau-
landžio 1 d. — Patikimi šal- j ktų Pintinės paramos jau
timai šiandie praneša, jog nojo karaliaus Petro vyriau 
Vokietija ir Italija pareika- ®y^ei-
lavusios, kad Jungtinės Vai- ^'uo ^arPu Belgrade sklin- 
stybės grąžintų suimtuosius da £andab 3°S sostinėn jau 
laivus ' atvyko arba bet kurią va-

šiuos protestus valstybės landą atvyka' Anglijos už- 
departamentui įteikė Itali- sienio sekl'«torius Edenas 
jos ir Vokietijos ambasado- Į ’r ®en* J0*111 Ra"
riai vakar. Įteiktose notose' skutiniu03u Uiku jie lank5si 
pabrėžiama, jog Amerikos' Atėnuose ir Belgradan

PERU UŽĖMĖ 
LUFTHANSOS 
AERODROMU

WASHINGTONAS,

at-

reikalams, kai toks pat skai 
čius Amerikos laivų būtų 
pasiųsta Anglijai.

Prancūzijos freiteris Ile 
de Ouessant buvo gavęs lei

užpuldinėti laivus, bet tai išvykti į Martiniąue,
atsvarbios karinės 

nesudarys.

vyksta pasitarimams apie 
apsaugą.

U. S. pakrančių sargyba užėmė New Yorko uoste esamą italų garlaivį Belvedere tautine ar vidaus teise. Jugoslavai Albanijon 
(kairėje) susekus jame, kaip ir kituose ašies laivuose, vykdomą sabotažą. Taip pat už- Tuo taspu Danijos vyriau ^aU nebeabejojama
imti ir danų atvaizde matomi prekybiniai laivai. Su italų, vokiečių ir danų laivais taip sybė jokio protesto neparei- ap*e v°kiecni ataką ant Ju- 
pasielgta visuose J. A. Valstybių uostuose. Dar nežinoma, kas su visais užimtais lai- škė. goslavijos ir jugoslavai yra
vais bus daroma. ‘ P Amerikos pilnai PasirenS§- T™ Pačiu

bendradarbiavimas ,Iaiku duodama suprasti, jog
Kuba, parodydama solida- vokiečiams puolant Jugos- 

ruma su Jungtinėmis Vals- Iavi«' kita •X«°«ayi)°a ka
lybomis, suėmė Italijos frei Romėnės dalis Puls italus
terj, kuris stovėjo Havanos Albanijoje.

Pranešama, jog Jugosla-

vyriausybė negalėjusi taip 
pasielgti pasiremdama tarp

MAŽA VILTIES 
TAIKAI, NACIAI

reikšmės tet šis leidimas staiga 
šauktas.

PRANCŪZŲ LAIVYNAS
Prancūzijos laivynas da

bartinių metu irgi labai su
mažėjęs. Tačiau jis Anglijai 
daug pavojingesnis. Todėl 
galima tikėti, kad įvykis 
prie Alžiro buvo ne tikslus 
anglų įžūlumas, bet neapsi
žiūrėjimas.

Tiesa, paskutiniuoju laiku 
anglai aiškinasi, jog prancū
zų laivai gabenę reikmenis 
vokiečiams. Prancūzai pa
siuntė Londonui griežta pro 
testą, bet galima tikėtis, 
jog šis incidentas baigsis 
taikiai, nes anglai šiuo me
tu pavojingesni prancū
zams, negu prancūzai an
glams.

Anglai paėmė 
Eritrėjos sostinę

KAIRO, balandžio 1 d. — 
Šiąnakt oficialiai praneša
ma, jog anglai šiandie užė
mė Eritrėjos sostinę Asma- 
rą.

Tuo tarpu kiek anksčiau 
Romoje Italijos karo vado
vybė pareiškė, jog Eritrėjo
je anglai pasiuntė daugiau 
kariuomenės ir mechanizuo
tų dalinių kovoms prie Ke
ren ir Asmaros, bet fašistų 
kariuomenė parodžiusi “di
dvyrišką atsparumą”.

Taip pat italų pranešimai 
sako, jog graikų atakos pie
tiniam Albanijos fronte su
laikytos.

Graikų pranešimai sako,

die pareiškia, jog Jugoslavi 
jos-Vokietijos santykiai pa
siekė rimto krizio, kai tuo 
tarpu spauda piktai šūkauja, 
jog “Jugoslavijoj teroras 
auga”.

Kaip ir Čekoslovakijos su 
Lenkija atveju, vokiečių 
propaganda primygtinai pa 
reiškia, jog Jugoslavijoj 
“vokiečiai įžeidžiami ir 
skriaudžiami... visas kraš
tas paskendęs neapykantoje 
ir suirutėje”.

Tuo tarpu Vokietijos ka
riuomenė koncentruojama 
prie Jugoslavijos šiaurinio 
ir rytinio pasienio. Vokie
čių kariuomenė Bulgarijoj 
pasiųsta Jugoslavijos pa
sienyj ir pietinėj Vengrijoj 
sutraukta penkios divizijos 
(apie 75,000 karių) nacių 
kariuomenės.

Iš Jugoslavijos išsikraus
tė paskutinieji vokiečiai ir 
italai.

U. S. IR KARAS
Amerikai paėmus Vokieti

jos, Italijos ir Danijos lai
vus globoti, plačiai pasklido graikai apsupę italų
kalbos apie ašies griežtus grupę ir suėmę 202 kalinius, 
žygius ir karo galimybes. —

SAUGO U. S. 
AMBASADĄ

ROMA, balandžio 1 d. - ROMOJE 
Pabrėždamas, jog suėmimas 
Italijos laivų Amerikos uo
stuose yra “piratų žygis”, 
laikraštis U Popolo Di Ro
ma pareiškia, jog Amerika 
perduos laivus anglams.

ISTANBULIS, balandžio 
1 d. — Diplomatiniai sluog
sniai praneša, jog Turkijos 
ambasadorius Washingtone 
pradėjo pasitarimus, kiek 
paramos Turkija galinti 
gauti iš Amerikos, jei tur
kai įstotų į karą.

MASKVA, balandžio 1 d. 
— Komunistų partijos orga 
nas Pravda rašo, jog Rusi
ja nepasiuntusi Jugoslavi
jai sveikinimų, bet paaiški
na, jog “gal būt, sovietų vy 
riausybe pamiršo ar nepa
galvojo.”

VICHY, balandžio 1 d. — 
Sirijos gubernatorius gen. 
Dentz šiandie per Beiruto Ir 
Lebanon radio paskelbė nau 
jąją Sirijos vyriausybę ir 

BELGRADAS, ^balandžio ųrejpgs į žmones, kad būtų 

nutraukta gatvių demonstra 
cijos.

Galimas rusų 
jugoslavų paktas

1 d. — Vyriausybės rateliai 
praneša, jog naujoji Jugos
lavijos vyriausybė rimtai 
galvojanti apie prisidėjimą 
prie Rusijos ir Turkijos pa
skelbiant neutralumo dekla
raciją.

Sakoma, jog buvęs Jugos
lavijos ministeris Maskvai, 

pasiųstas 
ir

Vokietija įteikė Amerikos mo iki šiol visur bijota, 
valstybės departamentui Nemanom, kad U. S. šio 
protestą. Mes dar nežinom protesto išsigąstų ir juo 
to protesto turinio, bet nea- 1 mažiau galima laukti, kad 
bejojame jo tono griežtumu. Vokietija ar Italija imtųsi 
Diktatoriai visados mėgsta žygių, kurie galėtų iššaukti | Milan Gabrilovič 
garsiai pašūkauti. Ir visa Ameriką į atvirą karą. To; pasitarimams Ankaron

WASHINGTONAS, ba
landžio 1 d. — šiandie Jun
gtinės Valstybės ir Meksika 
pasirašė orlaivių bazių su-

nelaimė, jog Hitlerio šūkavi jos vengė ir vengs. vėliau vyks Maskvon.

ROMA, balandžio 1 d. — 
Greičiausia apsaugai prieš 
galimas demonstracijas šian 
die aplink Amerikos amba
sada pastatyta pilnai gink
luotų kareivių sargyba.

Tų pačių žygių imtasi ir 
prie Jugoslavijos pasiunti-

uoste.
Įtakingi Meksikos sluogs- v«a uždarė aieną su Romu’ 

niai praneša, jog Meksikos į kai tu0 tarPu anglų 
laivyno ministerija išleidusi' kariuomenė Graikijoje su- 
įsakyma, kuriuo Vera Cruz traukta * Pozici3as’ iš kuri« 
ir Tampico marinams ir mui j 3* tu03au «al8tlJ PadSti > 
tinės sargybai įsakyta per- godama prieš vokiečius.
imti “apsaugai” 12 Vokieti
jos ir Italijos laivų.

Visuose vokiečių ir italų 
nybės, kur dar uždaryta ir laivuose bus vieno karininko
aplinkinės gatvės. ir 15 jūrininkų sargyba, kad

Japonijos užsienio minis- apsaugotų laivus nuo sabo- 
teris Matsuoka šiandie dau-1 tažo.
giau negu pusvalandį tarėsi Peru žygiai
su karalium Emanueliu. LIMA, balandžio 1 d. —

Jugoslavijoj nekantriai 
laukiama vyriausybės pa
reiškimo, kuriuo būtų vie
šai paskelbta Jugoslavijos 
užsienio politika. Šio parei
škimo laukiama ketvirtadie
nį ir manoma, jog vyriausy
bė paskelbs negalinti sutik
ti su senosios vyriausybės

, Peru kariuomenė užėmė Vo- Parašytąja sutartimi ir pa

tęs kalbėjosi su užsienio mi- ^jos oriaivių linijos Luf- ™
thansa, dirbtuves ir hanga- ta nePu°"m° autartj.

Vėliau Matsuoka 45 minu

nisteriu Ciano ir išvyko pa 
sitarimams su Mussoliniu.

Šį vakar Matsuoka ir Mu- 
ssolini pasirodė Piazza Ve- 
nezia balkone, kur juos pa
sveikino susirinkusi milži
niška minia.

Naujos anglų 
bombos Emdene

LONDONAS, balandžio 1 
d. —•' Aviacijos ministerija
praneša, jog anglų bombane Vokietijos prekybinius tai- licija šiandie turėjo panau- 
šių atakose ant Vokietijos vus. doti šarvuotą automobilių
uosto ir industrijos centro Kitas vokiečių laivas, ku- ir ašarines bombas, kad nu- 
Emdeno panaudotos naujos ris nuo karo pradžios buvo malšintų prie Allis-Chal- 
smarkaus sprogimo bombos Peru uoste Paita, irgi pačių mera kompanijos dirbtuvių 
padariusios daug nuostolio. I vokiečių padegtas. kilusias riaušes.

rą, Limatambo orlaivių sto 
tyje. Hangare buvo du Jun- Riaušės prie 
kers keleiviniai orlaiviai. nu* i

Tuo tarpu Peru orlaiviai AlllS-ChalmerS
užtiko du pabėgusius vokie WASHINGTONAS, ba- 
čių laivus. Laivai pastebėti ,andžio j d _ Atstovų rt. 
apie 110 mylių nuo pakraš mų ,aivyno komisijos pir. 
čių. Kokių žygių tuo reika- mininkas yinson šiandie įne 
lu imsis Peru vyriausybė & įsMymą, kuris leistų vy- 
kol kas nežinoma. riausybei perimti Allis-Chal-
Gaisrai laivuose mer dirbtuves, ir kitas strei

Peru uoste Callao, po ne- kų paliesta8 dirbtuves, ku- 
pavykusio mėginimo pas- rio8e gaminami ginklai, 
prukti, vokiečiai padegė du Tuo tarpu Milwaukee po- 

lai-

Taip pat apmėtyta bombo Iš Venezuelos pranešama, 
mis ir Bremenas, kur dau- jog tuo pačiu laiku kilo gai- r- a r*
giausia dėmesio kreipta į sras trijuose Italijos ir vie- K A U
laivų dirbtuves. ! nam Vokietijos laive. Lai- Dalinai debesuota ir šil-

Vakar Anglijos lakūnai vai stovėjo Puerto Cabello čiau. Naktį lietus. Pietryčių
tartį, pagal kurią Amerikos apmėtė bombomis vokiečių uoste. Manoma, jog gaisras vėjai.

orlaiviai galės skristi 
Meksiką Panamon.

Per destrojerį prie Frisian salų. 
Laivui padaryta daug žalos.

laivus sudegino 
mai.

nepataiso- Saulė teka 5:30 vai., sau- 
Įlė leidžias 6:16 vai.

X
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
"Septyni Kristaus Spaudos vajus
Žodžiai" Bridgeport, Conn. — Da

bar iki Velykų A. Stanišaus-
Brooklyn, N. ¥. Ap- kaa užrašinėja visus lietu- 

reiškimo parap. choras, vad. Ivį&kua katalikiškus laikraa- 
Jono Jankaus, ruošiasi ne- iįįus> jįs tuo reikalu lankos 
paprastam koncertui, kurs j namus
įvyks Verbų sekmadienį, ba-
landžio 6 d., 7:30 vai. vaka- Parapijos choras jau pra-
re, Apreiškimo bažnyčioje, dėjo mokintis veikalą Mo-

Bus išpildyta nepaprastai 
graži Th. Dubois kantata 
“Septyni Kristaus žodžiai”.
Šis veikalas labai plačiai pa
garsėjęs muzikos pasaulyje 
savo meliodijų gražumu ir 
harmonijos turiningumu.
Kad įspūdingiau išpildytų 
šį veikalą, Apreiškimo cho
ras pakvietė pasižymėjusius 
operos solistus: Carmen Ro- 
ssi — tenorą ir Ludlovv 
White — baritoną. Taipgi 
giedos choro solistės Ange
lą Maslauskaitė ir Adelė gyvenimo 
Dragūnaitė.

tinos Širdis”. A. Stanišaus- 
kas išdalino gabiausiems i 
vaidintojams roles, kurie 
Motinų Dienoj gražiai vei
kalą suvaidins. Taipgi cho
ras pradėjo mokintis naujų 
dainų ir naujas mišias. Daug 
jaunimo ir pasišventimo, o 
visas jaunimas gali priklau
syti prie choro ir kitų para
pijos jaunimo draugijų. X.

Iš darbininkų

SUSEKTAS SABOTAŽAS ITALŲ LAIVE

oi n

Kviečiame visus ateiti pa
siklausyti šio įspūdingo kon-

New Britain, Conn. — 
Šiais laikais mūsų kolonijo
je darbininkų gyvenimas žy-

certo. Bilietų nebus. Visiems mįaį pagerėjęs, nes dirbtu- 
dy^ai. ut I vės visos dirba pilną laiką;

kai kurios dirba dieną ir
r* far ie miir naktį. Jaunų vyrų privažia-

b TIIUS vo ir iš kitų kolonijų. Kai
I kurie pritrūko ir butų nak
vynėms, ir reikia • gatvėse, 

Lowell, Mass. — Agota automobiliuose miegoti. Tuo
Dravinskaitė, kuri baigia šį reikalu susirūpino miesto 
metą Lowell State College, valdyba ir kreipėsi į mies- 
pereitą savaitę atsižymėjo to gyventojus, kad turintie- 
kaipo viena iš gabių basket- ji tuščių kambarių, priimtų 
bolo žaidėjų. atvykusius iš kitų miestų

----------- darbininkus nakvynėms.

iis-las iš mūs 
kolonijos

Gabusis mūsų miesto mu
zikos mokytojas Hypolitas 
Valentinas turės savo mo
kinių koncertą Jordan sve
tainėje, Bostone. Hypolitas 
mokina piano accordian.

Patartina atvykusiems lie 
tuviams kreiptis prie savų
jų-

Nepaprastai 
Augąs Miestas

Londrina. — Brazilijoje 
yra miestų ir miestelių, ku 
rie auga nepaprastu tempu. 
Vienas iš tokių smarkiai 

i augančių miestelių yra L011- 
drina. Londrinos miestelis 
randasi Paranos estado šiau 
rėjc ant geležinkelio linijos 
S. Paulo —* Parana. Šis mies 
telis įkurtas 1932 m. Įku- į 
riant jį buvo vos keli na- 

i mukai, pastatyti iš palmi- 
tų. Dabar miestelis jau tu

ri 10,000 su viršum gyven
tojų. Miestelyje yra didžiu
lė gimnazija, kelios pra
džios mokyklos, keli bankai, 
du kino teatrai, bažnyčia, 
įvairios valdžios įstaigos ir 
daug smulkių pramonės į- 
monių, krautuvių ir t.t.

Lietuvių Londrinos mies
tely beveik nėra, tačiau apy 
linkėse gyvenančių ant že
mės yra nemaža. J-is.

DR. KARE NURKAT
(Nurkaitis)

TT. Marijonų Misijos 
Gavėnios Metu

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

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

------------------ I BaL n d iki 13 d _ Sv
i

Dievo teismas bus griež Vincento Pauliečio parapijo- 
tas tiems, kurie negerai sa- je, Springfield, III. — kun. 
vo gyvenimą tvarkė; dar J. Kuprevičius.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Tel. CANaI 6122

Į Lowellį rengiasi atsi
kraustyti nauja geležies lie
jykla. Pradės didelį valdžios 
darbą dirbti.

Nevvmarket Mfg. kompa
nija pranešė darbininkams, 
kad netrukus jie gaus 10 į 
nuoš. algos pakėlimą. Dau
gelis lietuvių dirba šioje 
dirbtuvėje, kuri audžia Ray- 
on šilką.

Brazilija
Skaudi nelaimė

Sao Paulo mieste įvyko 
skaudi nelaimė, kuri atėmė 
gyvybę energingam ir susi
pratusiam lietuviui Stepui 
Tubiui. Vyko į darbą. Beli
pant iš tramvajaus staiga 
visu smarkumu užvažiavo 
ant jo autobusas. Velionies 
liko našlė žmona ir 6 vai
kai. Buvo kilęs nuo Kark-

Parapijos choras neperse 
niai surengė Minstrel Show. 
Visą pelną skyrė į naują 
vargonų fondą. Pelno liko 
$69.40. Rengiasi su pageri
nimais ir padauginimais pa 
kartoti tą patį veikalą po 
Velykų. Lauksime. X.

Įių. K.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

(“Draugas'' ARine tolepuoiov

Newark, N. J., uoste J. A. Valstybių pakrančių sar
gyba užareštavo penkis ten esamus italų laivus, suse
kus, kad juose vykdomas pačių italų sabotažas, kad lai
vus padaryti netinkamais. Pakrančių sargybos nariai 
įeina į italų laivą Alberta patikrinti jame atliktą sabo
tažą.

Vilaanasfaziečiai
dirba

Vila Anaztazijoj manyta 
šiais metais nebus lietuviš
kos mokyklos. Bet pradėjus 
tuo reikalu rūpintis, sušauk
tas mokinių tėvų ir prijau
čiančių asmenų susirinkimas 
ir išrinktas komitetas 1941 
metams.

Į komitetą išrinkti: L. 
Valbasys, Ant. Skadas, Ant. 
Šiaučiulis, Ant. Tamošaus-

spalio ir lapkričio mėnesių 
laikotarpy.

Dabar lietaus netrūksta 
ir visi pasėliai labai gražūs, 
bet dienomis kai nelyja, ne
paprastai karšta. Veik nie
kas ir iš senų žmonių tokių 
karščių neatmena.

Sąryšy su nepaprasta ' ši
luma, daug žmonių serga ir 
kai kas miršta drugiu (ma- 
leta).

Šiose apylinkėse gyvena 
tik viena lietuvių šeimyna

kas, B. Slivinskas, J. Liau- ir vienas nevedęs lietuvis.
gaudas, V. Degutis, J. Gu
daitis ir S. Krogertas.

Tą pačią dieną įsirašė dau 
giau dviejų dešimtų asme
nų, kurie pasižadėjo tam 
tikromis sumomis mėnesi
niai remti mokyklą.

Išrinktasis komitetas ant 
rytojaus pasiskirstė parei
gas ir pradėjo varyti darbą 
pirmyn.

Mokykloj mokslas jau tę
siamas. Juodp.

Kazys Gruzdąs

PASKOLOS

Atsakančiai ir prieinama kai 
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Būkite Malonias 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akli, visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
lSekzaminuon Jus moderniškiausia 
metodą, kuria regftiimo mokslas 

gali smelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visą akly (tempimą.

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

OPTO.M ETRI ŠTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien P OO a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir beft: 9 ,0 a. m. iki 

7:30 p m.

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

%

l’.es U&68 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

| OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 YV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARls 4787 
Namų tel. PRO.pect 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Valandos,: 1—3 jvopiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

/

Ofise tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Buvęs Ispanijos 
karininkas

Sao Paulo mieste apsigy
veno neseniai į Braziliją at
vykęs lietuvis, buvęs pilie
tinio Ispanijos karo aviaci
jos karininkas.

Pinhalao ir Jabuty 
Miesteliu Apylinkėj

Praeitais metais sėjos me
tu čia buvo didelis trūku
mas lietaus ir įsėjimas ja
vų žymiai užsitraukė. Pats 
svarbiausias sėjos darbas 
atliktas tik apie pabaigą 
'SKELBKITĖŠ^DRABOE”

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDVI/ITC mūsy i8taiE°je- Jūsy inde,i»i rūpes- l/\Ul TlxllC tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3!i%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS N.
Tel. CALumct 4118

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

DR. F. C. WINSKUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 2345 
OfLo Val.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutarti, 
Ke,.. Tel.: HEMIock 3150

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

THefofiins; HEMIock 5810

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagul autartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.FACTS YOU NEVER KNEW!1! By Bob Dart

VER OtlRtV f(V£ VEABSAGO, ACiueor WO*£NUATteS
FORME9 6Y FOORfEEN YOUNG MEN IN SALT LARE OTV...AT A 

iECENf «-UNION tMNNER.OE THE TEN THAT SMOWED UP, All 
WERE ACCOMPAMEO BV TNEMJ WIVES. CO ,

Tel. Cicero 1481

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 |»opiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pncnl sutartį.

Res. 1625 So. 56th Avenue
Tai. Cicero 1(81

DR. A. JENKINS
(IJetu vis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2560 YVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1- 4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonai VL&guua 2421

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 3584

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS,

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland 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, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 V4l. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo lft 12 v. ryto; 2-3 ir 78 v. vok.

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

Geą. Skorupskifl
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KOKIOS DARBO SĄLYGOS KOMUNISTŲ 
VALDOMUOSE FABRIKUOSE BEI KITO
SE ĮMONĖSE

Iš Kauno gauta p'.oštas 
Įdomių žinių apie darbo są
lygas bolševikų valdomuose 
fabrikuose bei kitose įmo
nėse.

“Darbininkų komitetai,” 
Maskolių okupacija? pra
džioje agitatoriai paleido šū
kius, kad nusavintuose fab
rikuose darbininkai būsią 
visiški šeimininkai. Girdi, 
dabar dirbsime jau nebe ka
pitalistams, o sau Vis* fab
rikai priklausą liaudžiai....

Dabar net nepaskelbus 
nacionalizacijos įstatymo, 
kai kuriuose fabrikuose bu
vo sudaryti vadinamieji dar 
bininkų komitetai. Į juos, 
deja, dažniausia pateko di
desni rėksniai. Tad šie ko
mitetai pradėjo sauvališkai 
periminėti fabrikus, dirbtu
ves ir kitokias įmones. Sa
vininkams buvo net uždraus 
ta pasirodyti jų įmonėse. 
Bematant, įmonių gamyba 
katastrofiškai pradėjo kris
ti, nes nemokšoms vadovau
jant, įsigalėjo didžiausia de
zorganizacija. Mitingas sekė 
po mitingo, naujieji vadovai 
ištisomis dienomis posėdžia
vo, kažkur vaikščiojo “su 
reikalais” į miestą ir t.t.
Direktoriai — neriboti fab
rikų šeimininkai.

Okupantai, siekdami pro-

riams priešintis. Bet jie tuo
jau pat buvo apšaukti tingi
niais, disciplinos laužytojais, 
net kenkėjais. Daugelyje 
įmonių anksčiau į “darbinin
kų komitetus” patekusieji 
buvo pašalinti. Yra buvę ne
maža atsitikimų, kad tokie 
“tinginiais” apšauktieji bu
vo pašalinti iš darbo, net su 
vadinamuoju vilko bilietu, 
be teisės gauti darbą kur ki
tur.
Darbininkų eksploatacija.

Dar daugiau Lietuvos dar 
bininkus pritrenkė paskelb
tasis įstatymas, kad be lei
dimo negalima keisti darbo 
vietos. Tokiu būdu darbinin
kai pasijuto prirakinti prie 
savo dirbtuvių, nes direkto
riai neleidžia pereiti kiton 
vieton ypač geresniems dar
bininkams.

Direktoriui esant viena- 
valdžiam šeimininkui, kuris 
neša net asmenišką atsako
mybę už įmonės gamybą bei 
tvarką, jis yra pačios bolše
vikų įvestos sistemos pri
verstas eksploatuoti darbi
ninkus. Mat, iš jo reikalau
jama, kad įmonė atliktų 
aukštesnių instancijų nusta
tytą gamybos planą. Be to, 
jam draudžiama atlygini
mams išmokėti daugiau, ne
gu paskirta. Tokiomis aplin-

pavertę tikrais katorginiais 
darbais. Mat, visoms būti
niausioms prekėms nustaty
tos tokios aukštos kainos, 
jog darbininkai yra priver
sti įtempti visas savo jėgas, 
kad tiktai daugiau uždirbus. 
Juk niekur pasaulyje darbi
ninkai tiek mažai neuždir
ba, kaip maskolių valdomo
je Lietuvoje (kaip ir visoje 
Bolševikijoje). Gal tiktai 
Kinijos kuli tuo atžvilgiu 
gali konkuruoti su vargšu 
Lietuvos darbininku, kuris 
vargais negalais per mėne
sį uždirba vieną porą batų. 
O čia ir jo paskutinius sy
vus spaudžia ir raumenis iki 
sustingimo tempia vadina
mosios “socialistinės” lenk
tynės, kurios žmogų paver
čia tiesiog lenktynių ark
liu....

Visų šių duomenų pakan
ka, kad pavaizdavus, kokią 
baisią baudžiavą Lietuvos 
darbininkui atnešė Stalino 
konstitucijos “saulė.”
Prekės eina sovietų Rusi joa

Bet dar pikčiau, kad “pra
kaito varymo” sistemos pa
galba Lietuvos darbininkų 
pagamintos gerybės išveža
mos į “galingąją” sovietų 
Rusiją. Lietuvos žmonės ma
to savo darbo tik nuotru
pas.

SUIMTAS ITALAS JCRININKAS ORDERIAI SU "CHOI ERA" IR RUSIŠKU "MATJ" 
Arba kaip gyvena žmonės lyg silkės bačkoj.

•> ("Draugas" Acme telephoto)

Newark, N. J., U. S. pakrančių sargyba sulaikė italą
jūrininką, priklausantį italų laivo San Leonardo įgulai.«•
Jis pavestas imigracijos autoritetams. San Leonardo 
laivas yra su kitais keturiais italų laivais Nevvarko uoste, 
uoste.

pagandos tikslų, norėdami: lybėmis direktorius stengia-
parodyti, kad prasidėjęs si- kiek galima' ^auSiau «- 
“laisvas gyvenimas,” kurį sPausti iš darbininko fr 
laiką žiūrėjo pro pirštus j k5ti galimai žemesn‘ at>ygi- 
tokius reiškinius. Tačiau "lma TodS1 direktoriaus ten
tuojau po to, kai Lietuva dencija yra’ taip sali'
jau formaliai buvo įjungta ma ‘^reikšti, “klasiškai ka 

pitalistinė:” aukšta produk-į sovietų Sąjungą, prasidėjo 
reakcija. Pirmiausia, tą pa- cija ir žemas atlyginimas.
juto minėtieji “darbininkų ‘ Prakaito varymo” sistema.
komitetai.” Jų teisės žing
snis po žingsnio buvo taip 
suvaržytos, jog pačių dar
bininkų žodis fabrike jau 
bemaž nieko nereiškia. Fab
rikams vadovauti buvo pa-

Bet baisiausia darbininkų 
eksploatacija eina, nustačius 
akordinius darbus. Ši “pra
kaito varymo” sistema pri
dengiama skambiais šūkiais: 
kiekvienam pagal darbą, iš

Finansų komisariatas bu
vo paskelbęs, kad pretenzi
jas į buv. nepriklausomos 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministeriją ir kariuomenę 
reikėjo pareikšti iki vasario 
15 d. Į vėlesnius pareiški
mus nebūsią atsižvelgiama.

“Tarybų Lietuva” išaiški
no, kad “norint gauti nemo
kamą medicinos pagalbą, 
reikia pristatyti dokumen
tą, įrodantį, kad esi darbo 
žmogus.”

i ________

skirti direktoriai, kurių net . . , . , ....* kiekvieno pagal sugebėjimą.
pavadinimus paskolintas iš sta]ino konstitucijos
kapitalistinės sistemos. Toks . „8aul53„ jvestas akordinis 
direktorius, pagal naująją darbas ir „kiekvienam pagal 
tvarką, yra neribotas fabri- darbą„ yra vJ, ne ka3 kjtas
ko valdytojas. Jis atsakin
gas už viską, kas dedasi fab
rike, tad jam suteiktos pla
čiausios teisės. Direktoriaus 
teisėms pavaizduoti pakaks 
paminėti, kad jis kiekvienam 
darbininkui nustato net at
lyginimą. Teoretiškai, dėl di
rektoriaus veiksmų galima 
pasiskųsti “darbininkų ko
mitetui,” tačiau visur reiš
kiantis tendencijai, kad “di
rektorius yra vienavaldis 
fabriko šeimininkas,” tokie 
skundai retai kada pasiekia 
tikslą. Tad vargu ar bet ku
rioje kitoje net “kapitalis- 
tiškiausioje” valstybėje dar
bininkas yra pavestas tokiai 
fabriko direktoriaus malo
nei ar nemalonei, kaip “lais
voje” Lietuvoje.
Darbininkai apšaukiami tin
giniais.

Kai kur darbininkai, pa
tikėję okupacijos pradžioje 
agitatorių sakytoms kal
boms apie atneštą “laisvę,” 
ėmė naujiesiems direkto-

kaip sistema, paskolinta iš 
pirmųjų kapitalizmo gady
nės metų, prieš kurią visų 
šalių darbininkai savo laiku 
yra atkakliai kovoję ir ku
rios jau gerokas laikas, 
kaip yra nusikratę. Tačiau 
“išlaisvintoje” Lietuvoje 
Maskva darbininkus vėl įs
tūmė į aštuonioliktojo ir 
devynioliktojo šimtmečio 
laikus, kada “prakaito vary
mo” sistema klestėjo visose 
vad. kapitalistinėse valsty
bėse.

Blogiausia, kad darbinin
kai neturi teisės paskelbti 
net streiko, nes juk valdo — 
“proletariato diktatūra,” 
viskas priklauso liaudžiai.” 
Tikrovėje valdo ne proleta
riato diktatūra, bet Stalinas | 
su gauja sau ištikimų žmo
nių diktatoriauja ant prole
tariato.
žemiausias atlyginimas pa
saulyje.

Savo kainų politika bolše
vikai akordinius darbus yra

Šlapaberžėj, Dotnuvos val
sčiuje, buvo susirinkę keli 
apylinkės driskiai, kurie ap
svarstę kolchozo steigimo 
klausimą. Bet vis dėlto “ki
lo daug visokių klausimų.” 
Girdi, Ukmergėje, šakiuose, 
Lazdijuose ir kitose vietose 
irgi esą svarstomi kolchozų 
reikalai.

"Geriausieji Lietuvos 
Sūnūs"

Bolševikų partijos suva
žiavime Kaune, buvo daug 
kalbama apie “smetoninin- 
kus” valdžios įstaigose. 
Ypač aštriai kalbėjo “drau
gas” Chaim Aizin. . Pasak 
jo, “reikia atleisti visus nuo 
Smetonos laikų užsilikusius 
tarnautojus ir specialistus, 
anksčiau priklausiusius įvai
rioms organizacijoms.” “To- 
varišč” Fedorenko piktai iš
sitarė apie “buvusius šau
lius,” kuriuos reikią vyti iš 
įstaigų. “Tovarišč” Lobanov 
reiškė nepasitenkinimą Lie
tuvos mokytojais, kurie apie 
sovietiškos mokyklos užda
vinius per suvažiavimus 
“kalbėjo net neteisingai. 
“Tovarišč” Frolov išsitarė, 
kad “nėra tinkamas komu
nistinis auklėjimas jauno
sios kartos tarpe ir darbas 
su mokytojais.”

Iš šių kalbų matyti, kad 
Chaimai Aizinai, Lobano- 
vai, Frolovai, Fedorenko ir 
kiti “geriausieji Lietuvos 
sūnūs “netrukus dar bai
siau siaus tiek “laisvosios” 
Lietuvos įstaigose, tiek mo
kyklose.

Kauno trikotažo krautu
vės tarnautoja Basė Kacai- 
tė paleista iš tarnybos, nes 
ji sau ir savo broliui slėpė 
treningo kostiumus.

“Tiesa” nusiskundžia, kad 
rašytojai nesideda prie oku
pantų. “Jiems, mat, svar
biausia lietuviškumas,” kaip 
sako autorius.

Namuose knygynėlis, 
mano namų siela.

Danų posakis

tai

Gera knyga — išmintties 
šaltinis.

Kidneys Mušt 
Clean

Ežeran Aeldk « __________ .___
fclood are removed chlefly thru 8 mllllon tlny 
ilrllcate Kldney tubes or fllters. And non- 
organlc and non-ayatemlc dlaordrra of tha 
Kidneys or Bladder may eaune Oetttng Up 
liilhta. Nervounness, Les Palns, C.rcles Un- 
ner Kyes. Dlzzlness. Backache, 8wollen 
Anklea. or Burnine Paanasen. In many auch 
i aaea the dluretlc aetlon of the Doctora pre- 
i crlptlon (yatei helpa the Kidneys claan but 
rfzcesa Aclda. This plūs the palllatlve work o.'
• yatea may easlly make you fee. likę a new 
r«rson ln Just a few daya. Try Cyatea under 
-he auarantee of money baok unleaa com- 
pletely aatlsfled. Cyatea eontn only 3c a doaa 
et drugglata and the tuarartee protee'a you.• e

MM
OufAcids

and pole.nona vaitea ln yourihlef " * .......

Meluoja Nesusitarę
“Tarybų Lietuvos” vasa

rio 5 d. (No. 29) vedamasis 
straipsnis: Tūkstančiai ge
riausių liaudies sūnų ir duk
terų buvo kankinami kalėji
muose bei koncentracijos 
stovyklose, šimtai jų buvo 
kruvinų budelių nukankinti 
ir sušaudyti.”

“Tarybų Lietuva” vasario 
6 d. (No. 30) rašo: “šimtai 
partijos narių buvo įmesti į 
kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas. Per visą buržua
zijos siautimo laikotarpį ka
lėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose buržuazijos buvo 
nukankinti dešimtys mūsų 
partijos veikėjų, geriausių 
Lietuvos liaudies sūnų ir 
dukrų.”

Kaip matome, per vieną 
vienintelę dieną “kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk
lose kankinamų geriausių 
sūnų ir dukterų” skaičius 
nukrito nuo tūkstančių iki 
šimtų, o “nukankintųjų” 
skaičius sumažėjo nuo šim
tų iki dešimtų! Norint me
luoti, reikėtų bent savo tar
pe susitarti....

Bolševikiškoji spauda pa
teikia naujų pavyzdžių, koks1 
pragaras žmonėms susidarė 
dėl naujos butų tvarkos. į 
Kaip žinoma, raudonarmie
čiams, GPU žvalgybinin
kams ir maskolių valdinin
kams užėmus visus geres
niuosius butus, kauniečiams 
leidžiama naudotis tiktai 6 
kvadr. metrais patalpos. To
dėl į likusius butus sugrū- 
dama tiek žmonių, jog žmo
nės, tikra žodžio prasme, 
gyvena kaip silkės statinė
je.

Štai gyd. C. Ch. Joffe 
“Tiesoje” aprašinėja savo 
patyrimus: Jo bute vienam

“Tarybų Lietuva” prane
ša, kad Tverų valsčiaus gy
ventojai patys suorganizavę 
pašto pristatymą. Iš gyven
tojų sudarytas sąrašas, pa
gal kurį jie iš eilės eis atsi
imti paštą. Tokios priemo
nės gyventojai ėmęsi, nes 
paštas paskutiniuoju laiku 
pradėjęs veikti tiesiog skan 
dalingai. Pasitaikydavę, kad 
žmonės gaudavę laikraščius 
net po aštuonių savaičių.

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” džiaugiasi, kad okupuo
tosios Lietuvos lentpiūvės 
šiuo metu apkrautos darbu. 
“Jose beveik nuolat dirba
ma dviem pamainomis.” Iš 
to seka, kad Lietuvos miškų 
rąstai ir lentos plaukia “ga- 
lingojon” sovietų Rusijon

Gruzdžių kooperatyvo na
rys J. P. skundžiasi, kad 
vasario 1 d., esant 25 laip
sniams šalčio, apie 20 ko
operatyvo narių nuo ank
stybo ryto stovėjo prie krau 
tuvės ir laukė medvilninių 
audeklų pardavimo. Bet ko
operatyvas tą dieną ne tik 
nepardavęs audeklų, bet ir 
visai nebuvęs atidarytas, 
nors buvę anksčiau skelbta, 
kad nariai tą dieną gaus 
nusipirkti.

O juk diena iš dienos 
skelbiama apie “grandiozi
nius tekstilės pramonės lai
mėjimus!”

kambaryje, turinčiam 12 
kvadr. metrų, buvo apgy
vendinta viena moteris ir 
viena mergina. “Jos be butų 
skyriaus leidimo įsileido dar 
trečią merginą. Pradėjo nak 
voti jų kambaryje dar mo
terys ir vyrai. Prasidėjo 
triukšmas, skandalai, grasi
nimai.” Gydytojas du kartu 
kreipęsis į butų skyrių, kad 
triukšmadariai būtų iš jo 
buto išgyvendinti. Bet atsi
tiko taip. Vieną dieną gydy
tojas gavo orderį, kad visus 
gyventojus įregistruotų. Mer 
ginos atnešusios orderį “su 
keiksmais “cholera,” su ru
sišku “ mat j,” su grasi
nimais pagaliau pramušti 
man ir mano žmonai gal
vas.” Gyd. Joffe klausia, ka
da bus padarytas galas jo 
kankinimuisi su šeima “jau 
beveik 4 mėnesius.”

Štai kitas Kauno gyven
tojas, M. Kronzonas, “Tie
soje” skundžiasi, kas daro
si name Vilniaus gatvėje 
No. 33. Ten jau kuris lai
kas, kaip sugadinta kanali
zacija, o pataisyti nėra 
kam. Namų komisaras prieš 
mėnesį buvęs pasirodęs, o 
nuo to laiko jo niekas ne
mato. Tame pat name žmo
nės “jau 4 savaites gyvena 
be vandens ir kanalizacijos.” 
Visi skundai Ir prašymai 
nuėjo niekais. M. Kronzo
nas baigia: “Taip ir gyvena 
žmonės be kanalizacijos ir 
vandens,” o “Tiesos” redak
cija nuo savęs priduria: “Tie 
sa” jau yra rašiusi apie 
netvarką su namų tvarky
mu. Bet tai nepadėjo.”
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are sure to be 

just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

KC
J***

Double T»«i - Double Acfion

- i įįf d •■ni.

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

Kaune staiga mirė Kau
no Universiteto klinikų rent 
geno skyriaus vedėja dr. 
Ona Kerpauskaitė. Ji buvo 
kilusi iš Žemaitijos ir turė
jo 48 metų amžiaus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

f

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namtj Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas Dykai!

ronoi DOCK WOQL
CoaKBOAOD
Fitaoos femATino Boa»m

CoHEVtl UoCoMOOnmn Boavm

SorrVlfeo»-30iMM«Cti«KrT
Maw Vfco* 43im m Ome Fr
feAma Bmam iw Lavtcs

Ncavy Bui *Un»vk&*> 
Mamhbv. CoRcamtvc. Parūpiname F.H.A. Paskolintame 

ar limokėjlmtia.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
WarehooM: 9401 So. Stony Island Ava, Ul

Didžiausia Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 
Ir Lietuviškų Gėrimų 

Parduodame 
Tiktai Tavemams 

Vai. nuo 9 iki 5 kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPubUc 1538—9

v
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Subseriptions: One Ycar — $0.00; Six Months — $3.50; Thi 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.( 
Six Months — $4.00; Single Copy — 3 cents.
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DRAUGAS
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Mėnesiui —• 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams — $7.( 
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prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją masinei 
paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polemikos ar i 
meniškumų. Pasenusios korespondencijos iumraslin nededamos.

Under the Act of Mareli 3, 1879.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinc
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liaugcriupai lepauaugeja jūsų 1011.11inisuo du lira.šcio skaitytojų skai
čius!

►j, AMI.KTO (UnVA.VM CICOGNAM,
I JtlldK cu Arkil > skll|Mts,
A|M<slallškas lielegulas

Vieningumo reiškinys
Respublikonų partijos pirmininkas Joe Martin buvo 

įteikęs savo rezignaciją vyriausiai partijos vadovybei. 
Bet rezignacija nepriimta. Komitetas vienbalsiai nuta
rė ir toliau palaikyti jį respublikonų partijos priešakyje.

Kongresmanas J. Martin yra plačiai žinomas politi
kas ir veikėjas. Jisai gerai pažįsta ir krašto ir savo 
partijos reikalus. Dėl to jam pareikšta šimtas nuošim
čių pasitikėjimas. Jisai, kaip ir buvusis kandidatas į 
prezidentus Wendell Willkie, šiuo svarbiu valstybės gy
venimo momentu griežtai stovi už tai, kad partinius 
reikalus padėti į šalį ir visą dėmesį, visas jėgas pa
švęsti krašto apsaugos sustiprinimui.

Pradžioje toks pačių vyriausiųjų partijos vadų nusi
statymas karštesniems respublikonams ne visai pati- • 
ko, bet dabar jau pamatė, kad šiais laikais toksai nu
sistatymas yra geriausias ir, atėjus rinkimams, juo | 13111111113 
bus daugiau laimėta, negu būtų laimėta griežtesniu 
partiniu nusistatymu.

Reikia tik džiaugtis, kad partijų vadai tinkamai į 
vertina momento svarbą ir prie jo puikiai moka pri
sitaikyti. Tai yra demokratiškas ir patriotiškas nusi
statymas. Demokratinė santvarka ir gali veikti tik 
ten, kur žmonės prie jos yra priaugę, kur mokama ir 
pajėgiama partijos dalykus atidėti į šalį tada, kada 
valstybė iš visų pareikalauja vieningumo.

Panašūs dalykai tik Jungtinėse Amerikos Valstybė
se galimi. Čia glūdi didelė, nenugalima jos galybė.

Ašis girgžda...
Japonijos užsienių reikalų ministras Yosukc Matsuo- 

ka lankė diktatorių (Berlyno-Romos ašies) sostines. 
Jisai “broliškai” kalbėjosi Maskvoje su komunistų “sau
le” Stalinu; triumfavo nacių sostinėj Berlyne ir “bu
čiavosi” su Hitleriu; sustojo Romoje pas fašistų galvą 
Mussolini.

Kai jisai išvyko iš Japonijos sostinės Tokio, Berlyno- 
Romos ašis puikiai sukosi. Jo kelionės tikslas buvo tą 
ašį dar geriau ištepti, kad ji dar greičiau suktųsi.

Bet... dar Berlyne būdamas “draugo” Hitlerio veide 
pastebėjo “debesėlį”. Mat, Jugoslavijoj įvyko pervers
mas ir naujai pastatytoji vyriausybė laužo su juo pa
darytą sutartį. Tai buvo lyg ir gėda Hitleriui prieš 
taip didelį svečią... ’

Dar blogiau atsitiko Romoje. Nors Matsuoka ir triukš
mingai buvo pasitiktas, bet jis iš fašistų akių išskaitė, 
kad čia dalykai neina sklandžiai. Ir kaip ant keršto — 
tuo metu britai sudaužė italų pustuzinį stambių laivų, 
Afrikoje italų jėgos baigiamos sulamdyti, graikai ne
nustoja fašistams lupę į kailį. Vadinas, popieriai blogi.

Matsuoka juk buvo atvykęs diktatorius pagirti, jų 
jėgas labiau sustiprinti, daug ką jiems pasakyti. Ta
čiau, atsakydamas į sveikinimus Romoje, jisai tik te
galėjo pasakyti, kad

Japonija darbuosis už tarptautinės taikos atsteigimą...
Tuo japonų ministro pareiškimu diktatoriai nepa

tenkinti. Jie laukė iš jo ko kito. Bet Matsuoka, matyt, 
suabejojo. Jis pastebėjo, kad Berlyno-Romos ašis jau 
girgžda. Ir dabar yra didelis klausimas, ar grįžęs To
kion tas ponas rekomenduos savo vyriausybei tą ašį 
toliau tepti, ar... “dirbti tarptautinės taikos itsteigi- 
mui”.

Ar vienaip bus ar kitaip, netrukus turės paaiškėti. 
Tuo tarpu Berlyne, Romoje ir net Maskvoje rodoma 
didelio susirūpinimo.

D R X TT O X S

Streikų banga
Apskaičiuojama, kad nuo 1940 m. rugsėjo 8 d. ligi 

dabar Jungtinėse Valstybėse buvo per daug darbinin
kų streikų. Beveik rekordas padarytas. Įvairioms pra
monės šakoms ir ypač darbininkams padaryta daug 

nuostolių. Dauguma streikų nebuvo be pagrindo. Dar 
bininkai streikavo, nes buvo skriaudžiami, išnaudoja 
mi. Bet buvo ir tokių, kurie iššaukta dėl vadų užsispy
rimo ir dėl to tokiuose streikuose darbininkai tik nuos
tolių pakėlė.

Toji darbininkų streikų banga nemažėja, bet didėja. 
Šiomis dienomis sustojo darbai minkštos anglies ka
syklose. Tai paliečia netoli pusės milijono mainicrių. 
Dedamos didžiausios pastangos darbdavius ir darbinin
kus privesti prie greito susitarimo, nes, anot paties Pre
zidento Roosevelto, streikas labai pakenktų krašto ap
saugos stiprinimui.

Gerai, kad vyriausybė vis labiau ima domėtis strei
kais. Mat. šiuo momentu streikai sudaro tam tikrų pa
vojų. Vyriausybė dabar turi gerą progą labai daug nu
sipelnyti ir kraštui ir darbininkams. Pirmoje vieloje 
ji turi iš pačių pagrindų ištirti darbo sąlygas visose 
pramonėse. Ta pačia proga turi ištirti, kas darosi dar
bininkų unijų viršūnėse. Pirmu atžvilgiu ji gali pa
veikti pramonininkus, kad jie

panaikintų darbininkų išnaudojimą ir mokėtų žmo
niškas algas.

Tai padarius ir bereikalingiems streikams nebebūtų 
pagrindo. Apsivalytų ir unijos nuo tokių gaivalų, ku
riems nerūpi darbininkų gerovė, bet savi reikalai, o kai 
kada ir krašto santvarkos pagriovimas.

Darbininkai pastoviai nori dirbti. Jie nenori gaišti. 
Ir jų nieks nepajėgs sukurstyti į streikus, jei bus mo
kama algos laikantis krikščioniško socialinio teisingu
mo, jei visos darbo sąlygos bus visai žmoniškos.

Visiems šiandien, berods, turėtų būti aišku, kad siste- 
matingas ir neatidėliotinas darbininkų būklės gerini
mas, yra viena iš rimčiausių priemonių sustiprinti kraš
to apsaugą.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje didžiojo va
jaus proga komp. J. Žilevičius, L.M., šiais žodžiais at
siliepia į jaunimą:

“Šiomis dienomis mūsų kolonijoje lankosi Pranas
Katilius, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Susi- 
vienymo atstovas. Jo tikslas yra kuo daugiau gauti 
narių į Susivienymą. Lankosi po namus ir asmeni- 

k niai aiškina Susivienymo naudingumą. Susivienymas 
naudingas kiekvienam lietuviui keleriopai: 1) savo 
prisidėjimu kiekvienas apsirūpina savo ir savo šei
mos ateitį; 2) gali ligoje gauti pašalpą; *3) padeda 
palaikyti lietuvišką spaudą, nes “Garsas” yra kiek
vieno nario organu, kitaip tariant, junginiu tarp na
rio ir centro; 4) per laikraštį, ta proga, sužinome a- 
pie kitų kolonijų veikimą; 5) jaunimas turi progos 
žvilgterėt į lietuvių veikimą, nes sunkiai skaitan
tiems lietuviškai yra angliškai vedamas skyrius ir t. 
p. Tai tik keli dalykai, kurie čia suminėti, jų kur kas 
yra daugiau.

“Patartina jaunimui kuo daugiau rašytis į Susi
vienymą. Jaunimo pareiga yra palaikyti visa tai, ką 
tėvai sukūrė šiame krašte savo tautos gerovei. Jie 
nemokėjo kalbos ir tai tokias milžiniška^ draugijas 
organizavo. Jaunimui esant pas save namuose, tu
rint tiek jau padaryto, reikia tik džiaugtis ir su dė
kingumu stoti į lietuviškas organizacijas, kad su
krautus šimtus tūkstančių dolerių turto galėtumėte 
panaudoti. Jaunimas privalo tą visa gerbti ir dėti 
pastangas plėsti, bet neleisti žūti.”

Į šį teisingą ir labai įtikinantį komp. J. Žilevičiaus at
siliepimą į mūsų jaunimą reiktų atkreipti labai rimto 
dėmesio.

Neužmirškime jų
Nemažai lietuvių vyrų jau paimti į Dėdės Šamo ka

riuomenę. Neužmirškime jų. Jų artimieji ir visi, kas 
tik turime adresus, kuo dažniausia aplankykime juos 
laiškučiais, pasiųskime geros literatūros. Juk jie užsi
pelno mūsų pagarbos ir padrąsinimo. Palaikomi su jais 
ryšiai, suteiks jiems nemažai džiaugsmo ir bus mora
liniu jų sustiprinimu.

Gauta žinių, kad Sao Paulo, Brazilijoj, arkivyskupas 
sutiko priimti visus lietuvius kunigus pabėgėlius. Ten 
jau nuvyko penki kunigai. .

(“Draugas”, balandžio 2 
d., 1916 m.).

Baisyltės prie Verdūno.
šaudymai iš didžiųjų vokie
čių armolų lyg arte išarė 
prancūzų tvirtumą Malan- 
court. Smarkus šaudymas 
vienu kartu pasirodė tokiu 
įdūkusiu, jog rodos nebe iš 
armotų bešaudyta, kad ro
dos, kad sprogdinta ištisų 
parako ir kulkų sandėlių.

Po baisaus mūšio vokie
čiai paėmė miestelį ir tvir
tumą Malancourtą. Rašo, 
kad 100,000 svarų geležies 
pavydale granatų vokiečiai 
išpila ant prancūzų kiekvie
ną valandą ties Verdūnu.

Suvienytų Valstijų armi
ja besivydama Vilią, sumu
šė jo šaiką. Vilią pats liko 
sužeistas. Amerikiečiai tiki 
si, kad meksikiečių gaujos 
vadas nebeištrūksiąs iš jų 
rankų.

Rusų laikraštis “Rce” pra 
neša, kad Lietuvių Draugi
ja Nukentėjusiems nuo Ka
ro Šelpti globoja 109.448 
Lietuvos pabėgėlius: Petro 
grade — 9,748, Minske — 
11,000, Jaroslavlyje — 47,- 
000 kitus kitose vietose.

•
Nuo 23 lapkričio 1915 me

tų Kaune atidaryta lietuvių 
gimnazija. Išguldomoji kai 
ba esanti lietuviška. Gimna
zijos direktorius esąs Pr. 
Dovydaitis, buvęs “Vilties” 
redaktorius. Ji esanti įkurta 
per rūpestį veikėjo ir moks
lininko prel. A. Dambraus
ko.

Lenkijoje ir Lietuvoje 
siaučianti pavojinga liga. fe
są tai didelis sumažėjimas 
jėgų, širdies veikimo suma
žėjimas, anemija. Priežastis 
— silpnas maistas, badavi
mas.

•
Suv. Valstijų gelžkelių 

valdyba neseniai gavo 400,- 
000 gelžkelių darbininkų rei
kalavimą sumažinti darbo 
dieną iki 8 valandų. Mokes
tis turi būti paliktas sena

sis.
•
Suv. Valstijos persekioja 

Meksikos plėšiką Vilią, gi 
Carranza, valdovas Meksi
kos be pasigailėjimo perse
kioja katalikus.

•
Chicago pieno pristatymą 

turi didelis trustas. Andai 
ūkininkai norėjo gauti už 
pieną didesnį mokestį, bet 
gauti negalėjo. Tad nuo pra
eitos subatos 10,000 sustrei
kavo^

Vakar Čikagoj mirė auto
rius kelių dramatiškų vaiz
delių — Br. Vargšas.

•
šv. Jurgio parap. klebo

nas kun. M. Kriaučiūnas iš
važiuoja trims mėnesiams 
pataisymui savo sveikatos į 
St. Antonio, Tex.

Trečiadienis, baland. 2, 1941

Pasidairius
Žinote, tavorščiai, kad 

Amerike, ir visam sviete, 
taip yra: :jei žmogus, pa
vienis, ar kompanijoj, užsi
dėjęs kokį storą nori biznio 
padaryti, pirmiausiai turi 
daug prekių turėti — ne tik 
lange nuo stryto, ale ir vi
duje — ant kaunterių bei 
lentynose. Jei tik kurio biz
nio langas prekių atžvilgiu 
mizernai atrodo, žmonės pa
žiūrėję į tą biznį pasako: 
E, koks čia štoras, nieko 
jame nėra. Ir eina toliau. O 
jei užsidėjęs štorą padėsi 
lange tik porą pančiakų, po
rą šiušų, dvi špuleles siūlų 
arba porą šiuleisių, tai žmo
nės ne tik į štorą neužeis, 
ale dar patį tokį biznierių 
kreiziu išvadins.

Bet Stalino karalystėj ta
vorščiai, yra visai kitaip. 
Ten, juo štoras mizernesnis, 
tuo jo savininkui geriau. 
Visą štopą štorams ten da
lina Stalino sandeliai. Gavo 
štorninkas porą šiušų ir jis 
jau pilnas prekių. Jei suži
nos, kad turi daugiau, ži
noma paslėpęs, ne tik netek
si štoro, ale dar į Solovkas 
būsi išgabentas.

Kai užėjo ant Lietuvos 
raudonarmiečiai, jiems akys 
iš kaktų vos neiššoko: sa
vo gyvenime nebuvo matę 
tokių štorų su tiek štokių. 
Štai, kur kapitalistai, bur
žujai! Reikia juos suprole
tarinti ! Kaip tarė, taip ir 
padarė. Per trumpą laiką 
visi Lietuvos štorai paliko 
tokie, kaip Stalino karalys
tėj. Žinoma, trumpu laiku 
negi suspėsi visus buržujus 
suproletarinti. Dėl to ir po 
šiai dienai raudonarmiečiai 
Lietuvos gyventojus prole
tariną. šitą paliudija ir pa
ti Stalino aprobuota Kaune 
gazieta “Tarybų Lietuva.” 
Štai, num. 63 rašo, kad

dviejuose siutkeisuose norė
jo iš Kauno išvežti “daug 
galanterijos.” Tik pamisly- 
kit, dviejuose siutkeisuose 
norėjo išvežti viso Kauno 
prekes! Be to, pas juos dar 
rado 12 šepetukų, 138 špu
leles siūlų, 12 porų vaikiš
kų šiušų ir šešias poras mo
teriškų pančiakų. Šeduvoj 
pas Vainerį taip pat rasta 
moteriškų pančiakų, pas 
kitus muilo, siūlų ir kitų 
daiktų. Visiems už tai grę- 
sia didelės bausmės — iki 
8 metų katorgos.

Proletarinimas Lietuvos 
buržujų raudonarmiečių ran- 
komis dar tebetesiamas ir 
dabar. Radę pas ką dvejas 
poras pančiakų, arba du ga
balus muilo konfiskuoja, o 
štorninką perduoda teismui, 
kuris labai lengvai apsidir
ba — 8 metai sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir baigta.

Kai Lietuvoj nebus jokios 
atsargos, kada gyventojai 
alkani ir nuogi šildysis Sta
lino saulėj, tada bus pilnas 
balšavikiškas rojus.

/

Prašau Nesijuokti
Seniau Lietuvoj vieną sy

kį atėjo kaimietis pas poną, 
kurio pavardė buvo Jautavi- 
čius, ir kreipiasi:

— Atsiprašau ponas Kar- 
vinski....

— Aš ne Karvinskis, ale 
Jemtavičius.

— Atleisk man pone. — 
tarė kaimietis. — Aš žino
jau, kad ponas esate vie
nas iš gyvulių, tik buvau 
pamiršęs kuris.

Spėjame Mįsles
Tupi tupikas, kaba kabi- 

kas. Kad kabikas nekabėtų, 
tai tupikas netupėtų.

Kas? <

Atspėsim rytoj.

NBWS FACTS ^george
UJKKSKE, HUNGAtt. *
ThREE tfIRLS ALL 
DESPERATELY IN KM/E 
WITH THE ŠAME YOUHO 
MAN - SICNED A S 
SUICIDE RAČU THE 
IRRESISTIBLE VOUTH 
M0W DM DĖS HIS 
BOUQUETS BETW££N 
THE THREF a 
GRAVĖS.

• V

7 RKMARKino.
FARMER JONAM VILKINS. 
FOUND TO HIS 
AMA2EMENT THAT 
BlRDS MAPE A HOME 
IN HIS MAIL BOK ...

' HE HAS NOT BEEN ( 
< RECEIVINO KIKH M Al L 

FOR ABOUT A YEAR 
/... LATEIV HE MAS 4 
, BEEN RECEIVINO BIRO 
/ SEEP SAMPLES FROM

•<MAIL OROER HOUSE^
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Al. Ructmianova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis
■ ----------------------- -z".----------------- /f

(Tęsinys.)
Tania gerai žinojo, kad jis nemėgo Los lipšnios bū

tybės, todėl visuomet stengdavosi taip susitvarkyti, kad 
mergytė būtų kuo toliausiai nuo jo. Bet šiuo momentu, 
kai draugas išvydo į save atkreiptas sitas malonias aku
tes ir iš šitos beveik bedantės burnukės skambančius 
krykštavimus, jame staiga atbudo tėvo švelnumas; atgi
mė meilė, kuri beregint apėmė visą jo vyrišką būtybę. 
Jis ištiesė dukrelei ranką ir, pamatęs, kaip ji, apsika
binusi jo pirštus, pradėjo stieptis j viršų, artyn prie jo, 
išdidžiai ir nesitverdamas džiaugsmu pastebėjo:

— Matai, matai.... kakta tikrai mano, taip pat ir 
nosis!

I’o kiek laiko dar pridūftė:
- Bet burnukė daugiau j Tanios panaši!
Draugas Vladimirovas pasilenkė prie dukrelės gal-1 

vutės ir paglostė jos smakruką. Palietęs tą švelnią, ak
sominę odą, nežinojo, ir kaip besidžiaugtj. Nevikriai, kaip! 
meška, prisiglaudė prie dukrelės, ir kai ji abiem ranku ) 
tėm įsikibo į jo plaukus ir priglaudė savo veidukus prie 
jo veido, jo laimė nežinojo ribų.

— Ei, tu, tu, nebūk per daug pasiutusi! — pagrasi
no jai juokais draugas, mėgindamas ištraukti iš jos del- 
nukų plaukus.

DRAUGAS

BRITAI NUSKANDINO PENKIS ITALŲ LAIVUS

-*• a** — .. •- . -(“DrauięH^” Acme leivphouo
Italų 10,000 tonų kruizeris Žara, britų pranešimu nuskandintas Viduržemio juro 

je podraug su kitais dviem Fiume ir Pola italų kruizeriais. Britai sako, kad be minė
tų trijų jie kovoje nuskandinę dar kitus du nežinomo vardo italų laivus. Britai nenu
kentėję.

Tuo akimirksiu, garuojančiu virtuvu nešina, į kam
barį įžengė Tania. Pamačiusi vyrą' su mergyte tokioj ne
įprastoj pozoj, išsyk išbalo kaip popierius ir jau norėjo 
šokusi artyn ją atimti, bet kitą sekundę viską suprato, 
ir jos širdį užliejo šilta džiaugsmo vilnis. Tania norėjo 
dėtis, tartum būtų nieko nepastebėjusi, todėl tyliai pri
ėjo. prie stalo. Tačiau draugas Vladimirovas ją pastebė
jo. Jis galop išsivadavo iš dukrelės rankų ir atsuko į ja 
spindintį iš pasitenkinimo veidą. Tania greitai pastotė 
ant stalo virtuvą ir prie jo bėgte pribėgo. Draugas ją 
švelniai apsikabino ir sušnibždėjo:

— Tania, tu. . . . nugalėjai visais frontais’....

►

v

1

Draugas Vladimirovas susitvarkė reikmeninę, apsi
vilko paltu ir atsistojo eiti. Atsisveikindamas pabučiavo 
Tanią. Jo glamonėjimuose šį kartą glūdėjo kažkoks ypa
tingas, naujas, meilumas ir nuoširdumas, kažkoks pirmą 
kartą iškilęs bruožas, kuris Tanios sielą sukrėtė iki pa
čių gelmių, ir — pirmą kartą, kai gyvena santuokoje — 
ji pasijuto, kad yra tikrai laiminga. Su neišpasakytu 
švelnumu pažvelgė jam į akis. Draugas Vladimirovas, 
sutikęs tą žvilgsnį, tik paraudo, paspaudė kaire ranka 
jos ranką ir skubiai išėjo pro duris.

Tačiau Tania dar ilgai negalėjo nurimti. Mintis, vie
na už kitą džiaugsmingesnė, vijo mintį. Prieš dvasios 
akis atsistojo visas gyvenimas nuo tos dienos, kai ji 
pirmą 3ykį susitiko savo busimąjį vyrą. Įsigalvojo į tą’ 
didžią paskirtį, kurią jai tą dieną pastatė lemtis; dar 
kartą mintimis perėjo tuo keliu, kurį buvo ligi šiol nu
keliavusi, dar kartą sukovojo kovą, kurią buvo kovojusi 
už jo sielą. Ir dabar žinojo, kad viskas nebuvo veltui, 
kad tai turėjo gilesnę prasmę ir kad tai jos gyvenimą 
padarė prasmingą. Ji tyliai sudėjo maldai rankas.... be 
žodžių dėkodama Viešpačiui.

»
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Vieno Genialaus Lietuvio - > 
Vargai ir Darbai

Septy nerio mėty vaikas skambino iš gaidų. - 
Po dešimts valandų be pertraukos piešė 
paveikslus. - Sukūrė 130 muzikos veikalų ir 
280 paveikslų. - Genijalus kūrėjas 
ir studentų muzikantas.

LIETUVIO MARUS
Mokslas, darbas, žygių šuoliai,
Sesių rūtos ant krūtinės...
Ei, pirmyn į šviesą uoliai,
Lietuvos sūnų grandines!

Už tėvynės laisvės rytą,
Kruvina kova įgytą,
Už tautos šventas idėjas 
Mes nerimsim tartum vėjas!

Už močiutę, už mergelę,
Už gintarų jūros kraštą 
Mes sukaupę sieloj galią,
Kelsim kardą, laisvės švęstą!

Už prabočių Vilniaus Pilį,
Už šalies Aušros šventovę,
Mes, kaip viesulai, sukilę,
Nepaliausim aukas krovę!

Mokslas, darbas žygių šuoliai,
Sesių rūtos ant krūtinės...
Ei, pirmyn į šviesą uoliai,
Lietuvos sūnų grandinės!

P. Vaičiūnas

Tamsi naktis. Tania nustojo galvojusi. Ji atsisėdo 
prie atviro lango ir kupinomis ilgesio akimis pažvelgė į 
mirguliuojančias žvaigždes, kaip keleivis, kuris, ilgai 
bastęsis per pūgą, galų gale toli išvysta ^mirksint neaiš
kią švieselę, kurioj, žino, galės susišilti ir pasilsėti....

Laikas slinko labai pamažu. Valanda vilkosi už va
landos. Tania vis tebesėdėjo prie lango. Tebesvajojo apie 
meilės stebuklą, apie tą nuostabią meilę, kuri užmiršta 
pati save, kuri nepažįsta nei laiko, nei jokių kliuvinių 
nežino, kas yra baiihė, kuri viską nugali, kuri niekados 
nesibaigia, kuri pragyvena ir patį gyvenimą, įveikia net; 
mirtį-----

Jau vėlu. Tania atsistojo ir pažvelgė į laikrodį. Pu
sė dvylikos! Dabar vyras tik turės netrukus pareiti! Rū
pestingai paklojo lovą, pastatė virtuvą, sutaisė šį tą už
kąsti. Besit.rūsiant išmušė dvylika.

Tania pradėjo rimtai rūpintis, Ėmė neramiai vaikščio
ti po kambarį, kartkartėmis dirstcldama pro langą į ne
peržvelgiamą tamsą. Su rūpesčio graužiamu veidu klau
sėsi, be neišgirs kur nors atidundant žingsnius, bet — 
nieks nedundėjo; tik grasiai tūnojo išsiskleidusi nakčiau- 
sia naktis. .. .

Tania be perstojo, kaip mašina, vaikščiojo po kam
barį. Jos nerimas ir baimė vis augo ir augo. Galvoje pra
dėjo švaistytis viena už kitą šiurpesnės mintys....

— Genijai einą savuoju 
keliu, kaip gazelės (miklus 
kalnų gyvulys) lengvai lai
pioja kalnų viršūnėmis ir 
šoka per bedugnes, kai tuo 
tarpu paprastos avys ramiai 
slankioja pievose (H. J. De
mokritas).

Ta mikliąja gazele, pa
siekusia muzikos ir tapybos 
viršūnes, lietuviams buvo 
genialusis Mikalojus Kons
tantas Čiurlionis, nuo kurio 
mirties šiemet sukanka 40 
metų (mirė to laiko Lietu- į 
vos kalendoriumi 1911 m.! 
kovo 28 d., nauju kalendor. į 
— balandžio 10 d.).
Gausios šeimos sūnus

Čiurlionio tėvas, ūkininko 
sūnus, buvo baigęs dominin
konų mokyklą ir tapo var
gonininku. Jo šeima buvo 
gausi: 4 sūnūs ir 4 dukte
rys. Nuo pat mažens Mika
lojus Konstantas Čiurlionis 
parodė didelį sugebėjimą 
muzikoje: jau būdamas pen
kerių metų pradėjo skam
binti iš klausos, o septyne- 
rių metų — jau skambino 
iš gaidų. Įtakingesnieji šei
mos pažįstami, matydami 
vaiko gabumus, įstatė jį į 
kunigaikščio Oginskio or 
kestro mokyklą Plungėje. 
Čia

Čiurlionis ne tik mokėsi (

muzikos, bet ėmė ir piešti 
— bažnyčią, laimus, parką. 
Jo sukurtieji muzikos daly
kai patiko kunigaikščiui, pa
žadėjo Čiurlioniui paramą ir 
išsiuntė į Varšuvos konser
vatoriją.
Laimėtas kontestas 
praskina kelią ateitin

Čiurlioniui sekėsi. 1900 
metais jis laimėjo pirmą 
premiją, sukūręs didelį mu
zikos veikalą (simfoninę po
emą) dideliam orkestrui.
Tas atidarė kelią jo tolimes
niam mokslui — Čiurlionis, 
savo prietelių remiamas, iš
vyko pagilinti savo studijų 
Leipcigan, Vokietijon. Čia 
jis dirba daug, nežiūrint, 
kad jo pirštus vargina są
narių reumatizmas. Kai ku
rie jo muzikos veikalai bu
vo atliekami viešuose kon
certuose Vokietijoje. Grįžęs 
vėl Varšuvon atsisakė nuo 
siūlom oš konservatorijos di
rektoriaus vietos — ryžosi 
tenkintis privačiomis pamo
komis (kurių jam pavyko 
rasti gerai apmokamų), kad 
turėtų daugiau laiko atsi
duoti kūrybai.
Vėl teptukas į rankas

Greit Čiurlionis vėl pajų 
to ilgesį tapybos, piešimo. 
Nors buvo išėjęs muzikos.

y I

Jau ir po pirmos! Tania ilgiau nebeištvėrė. Priėjo

prie telefono ir paskambino į vyro įstaigą. Drebančiu 
balsu pasisakė savo pavardę.

— Čia politrukas Sidorovas! — suskambėjo metali 
nis, gilus balsas. ,

— Kažin kodėl taip ilgai negrįžta vyras. Juk susi 
rinkimas negali tiek ilgai trukti? — paklausė Tania h 
pajuto, kaip pradėjo po kojomis svyruoti žemė.

— Susirinkimas jp seniai pasibaigė, — atsakė po 
litrukas. — Nors ir gaila, bet turiu pranešti, kad mer 
jūsų vyrą suėmėme. Žinote, dėl tos istorijėlės su sekti 
ninkais “žmonių fabrike!” Atrodo, kad ne viskas tvar 
koj su jo ideologija! Kaip jau sakiau, man labai gaila 
bet nieko nepadarysi: mes jūsų vyrą buvome priversti 
apkaltinti, kad ruošė kontrrevoliuciją!

.(Gilta U tomo.).

kompozicijos aukštuosius 
mokslus, stojo jis į paišy-' 

i bos mokyklą, pagilino savo 
žinias pagrindiniuose tapy
bos dėsniuose ir ėmėsi sa
varankiško darbo.

Čiurlionis buvo retų ga
bumų žmogus. Jis domėjosi 

; astronomija, filosofija, šv. 
Raštu ir t.t., net hipnotiz
mu. Iš tų sričių jis sėmėsi 
temų savo kūrybai. Jis dir
bo su dideliu atsidėjimu, iš
tisomis dienomis užsidaręs 
savo kambaryje, kartais net 
po 10 valandų neatsitrauk
davo nuo tapomo paveikslo.

Ilgainiui jis persikėlė į 
Petrapilį, kur jo kūrybos ge
nijus rado tinkamą įverti
nimą.
Įkvėpimą semia iš 
Lietuvos liaudies

Patekus į jo rankas lietu
viškai spaudai, jis pasijuto 
patriotu lietuviu, ėmė uo
liau gilinti savo lietuvių kal
bos žinias ir net vedė savo 
lietuvių kalbos mokytoją 
Sofiją Kymantaitę. Jis ėmė 
rinkti lietuvių liaudies kū
rinių, liaudies dainas, apie 
jas viename atsišaukime net 
Išsireikšdamas:

— Liaudies menas turi 
būti mūsų meno pamatas, iš 
jo turi iškilti savotiškas lie 
tuvių stilius, jis yra mūsų 
pasididžiavimas, nes tas gra 
žumas, kurį turi savyje, y- 
ra grynas, savotiškas ir iš
imtinai lietuviškas. Pats pa
mėgęs Lietuvą ir lietuvius, 
dirbo tautos reikalams, va 
dovavo lietuvių chorui, net 
pats griežė lietuvių studen
tų pasilinksminimams, piešė 
jiems plakatus, kad tie tu 
retų mažiau išlaidų.

Nors Čiurlionis vaisingą kū 
rybą kūrė turėdamas tik 35 
metus, bet jis daug sukūrė. 
Ne veltui H. F. Amiel sako:

— Lengvu būdu padaryti 
tai, kas sunku kitiems, reiš 
kia — turėti talentą. Pada 
ryti gi tai, ką negali kiti — 
štai genijus.

Genialusis Čiurlionis save 
trumpame amžiuje sukūrė 
net apie 280 paveikslų ir 
apie 130 muzikos veikalų. 
Jis kažkaip lyg stengėsi tep
tuko linijomis ir spalvomis 
pavaizduoti ir muzikos gar
sus. Jo paveiksluose jungia- 

j .(Nukelta į 6 pusi.)

VidlLrmh-.-čin Ofi-a.- Atdara- Sekmadieniai nuo I 1 iki 1 vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

reeepl i,.

(tu liienu l-inėtiiniiiiiii. .Ii 
itelai-iie .pilnai luitcnkinti, I; 
-ninj/.iimme kiekvieną }m< 
toėl.Į eentij.
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VIKSV • HA l is , 1

PI.KlTV pleitas.
p. Johnson. Pr«-x. čiai. 1 dienoa patarnavimas
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A.A.A. Dental Laboratories
INCORP* HIATEH

Didžiausiu Fleitų (ouniuiiuu iMhoratoriju Pasaulyje

i 1555 Mllvvaiikec Avenue — Tel. AltM. 5550 
■ 202 South State Street — Tel. »VEB. 4(130 
Į IS3t Irving Park Honlevard — Tel. PAL. 4227 
! So. Sid<-----404 E. 47tli St.—Tel. ATI,. OHSO

Nortli Side — 4731 Broadvvay.
—f

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

KNYGOS! KNYGOS!

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi. . .. ......................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t„ Vaižganto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai .................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t ,

(1914-1916 m.) ................................................................... 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi......................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis. 230 pusi..............................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.................v. .50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............ 50

? KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI. Sutaisė
J. Šlapelis. 90 pusi ....................................................................50

TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.............................. 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi...................................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ........................................................ 85
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m........................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m....................................................25

DRAUGAS" |
2334 S. Oakley Avė. Chieago, III. įlj
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...don't cough! Get pleivant relief from a 
cough due to a cold with Smith Brothera 

Cough Drop>—Black ot Menthol—5<
Smith Bros. Cough Drops aro the 
only drops centainirg VITAMIN A
Vhamin A (Carotene) raidei the reshtance of 

mucoua membranei of noae and tbroat to 
cc,:d isiacdo-k wjjes lack of reuK- 

. tAce w dua m vitąmia A dežcicacr. MARK.
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Anglių kasyklose nutraukti darbai
Apie 450,000 darbininku atostogauja.

“ROLLING FORTRESS” pana udota prieš riaušininkus -1

Prieš balandžio 1 dieną 
apie pusiaunaktį visose J. A. 
Valstybių minkštųjų anglių 
kasyklose nutraukti darbai 
ir, matyt, nebus atnaujinti 
iki bus padaryta nauja dar
bininkų sutartis su kompa
nijomis, kas iki vakar nebu
vo atlikta. Sutarties klausi
mu Nevv Yorke vedami pa
sitarimai. Nedirba apie 
450,000 darbininkų.

Prez. Rooseveltas ragina 
darbininkus atnaujinti dar 
bus kasyklose ir turėti pa
sitarimus. Jis sako, kad su
stojus anglių kasyklose dar
bams gali būt rimtai pa
kenkta šalies ginklavimuisi 
ir Anglijos paramai. O to 
neturėtų būti. Angliakasių 
gi nusistatymas yra neat
naujinti darbų kasyklose iki 
bus padaryta ir pasirašyta 
nauja sutartis.

Balandžio pirmoji diena 
jau ilgiausi metai visų an
gliakasių švenčiama pami
nėti prieš 43 metus laimėtą 
savo kovą — 8 valandų die
nos darbą kasyklose, dides
nį atlyginimą ir geresnes 
darbo sąlygas. Atšventus šią 
dieną angliakasiai nesisku
bina prie darbo, jei nėra pa
daryta nauja sutartis, kuri 
paprastai pasirašoma viene- 
riems, arba ilgiausia dve
jiems metams. Netolimais 
praėjusiais laikais kasyklose 
dėl to nedarbas tęsdavosi 
keletą savaičių. Tai ne strei
kai, bet šiaip darbų nutrau
kimai.

Nevv Yorke vykdomuose

pasitarimuose angliakasiai 
už 8 darbo valandas reika
lauja pagrindinio 7 dol. at
lyginimo. Iki šioliai jiems 
mokėta G doleriai (pietinėse 1 
valstybėse 5 dol. 50c. 1. Be 
to, jie nori, kad į metus Į 
jiems būtų garantuota ma
žiausia 200 dienų darbas ir 
dvi savaitės apmokamųjų 
atostogų.

Kasyklų vedėjų atstovas l 
Charles O’Neill tvirtina, kad 
angliakasiams atlyginimo 
padidinimas per metus at
sieitų iki 200 milijonų dob 
daugiau išlaidų kompani 
joms. Vadinasi, anglių ga
myba žymiai pabrangtų Bet 
angliakasių organizacijos j 
prezidentas J. L. Levvis sa- j 
ko, kad tas atsieitų, imant Į 
apskritai, 17 centų daugiau 
už vieno anglies tono iška
simą ir per metus pasida- ! 
rytų tik iki 61 milijono dol. 
išlaidų, bet ne 200 milijonų 
dol., kai per metus iškasa 
ma iki 362,134,000 tonų.

Illinoiso valstybėje metinė 
minkštųjų anglių produkcija 
per metus yra 47,600,000 to
nų vertės pusantro šimto 
milijono dolerių, čia kasyk
lose turi darbo iki 45,000 
darbininkų, kurie suskilę į 
dvi organizacijas. Daugiau 
kaip 15,000 angliakasių pri
klauso Progressive Mine 
Workers unijai, susijusiai 
su AFL (American Federa
tion of Labor), kiti likusie
ji — United Mine Workers 
of America.

=

("Draugas" Acine telephoto)

Šerifo padėtojai buriasi į policijos departamento šarvuotą “Rolling Fortress” ten 
užsitaisyti ašarinių bombų mėtyklės, kai per CIO riaušes ties Allis-Chalmers fabri
kais (arti Milvvaukee, Wis.) pasigirdo pirmieji šūviai. Ašarinėmis bombomis riaušės 
numalšintos.

De profundis ir k.). Tą mes Vytauto Parke 
jaučiame ir iš jo parašytų, piknikaį 1941 m 
dalykų. Sakysime galime
prisiminti jo simbolingus Sv. Jurgio parap. — gegu- 
žodžius apie gyvenimo pro-/-ės 18 ir rugpiūčio 31 d. 
cesij4- | šv. Kryžiaus parap. — bir

— O Viešpatie! Nušviesk, j 22 ir rugpiūčio 17 d. 
maldauju, kelią mano, nes, Nd<alto prasid. šv. Pane-
nezinau jo.

Išėjau priekin mūsų pro
cesijai, o žinau, kad ir kiti 
paskui mane eis, bet kad 
tik ne šuntakiais.

— Kur yra tiesa. Vieš
patie? Jau einu, einu.

— Išdėstai prieš mane sa
vo stebuklus ant rausvų kai- -- .... „ * gūžes 11 ir liepos 13 d.nų viršumų, ant pilkai žals-j
vų uolų fantastinių, kaip; Dievo Apvaizdos parap. - 

birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.

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

žemaičių kunig.

lės parap. — birželio 29 ir 
rugpiūčio 24 d.

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

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

Visų Šventųjų parap. — ge-

SOOTHE W0RKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

IYES OVERWORXED7 Do they smort 
and būro’’ Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel t 4d.

L

KAZIMIERAS
RAMANAUSKAS

<g>».: 1131 s. Fairfield \ve.,
lel. I.U'u.Mtte 5813.)

Mik kovo 31 d., 134 1. 10:05 
vai vakare.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ift 
Tclftių apskr., Tverų par.. Pil
kiui) kalinu.

Amerikoje iftgyveno .10 met.
I'uliko iliiieliume nuliūdime: 

mylimi) motei) Antanini) (po 
tėvais l'rbikaitė); 2 sūnus •— 
Charles ir Krank; 3 dukteris 
— Auna VVlialeit. Julia Ko
miui, ir Margaret Klusus; I 
anūkus ir daug kitų giminių 
ir pužjstaiuų.

Kūnas paftarvotas .1. K. Eu- 
deikio koplyčioje, 4447 South 
Kairfielii Avenue, Laidotuvės 
jvyks penktad., liai. 4 d.. 1941. 
Ift koplyčios 3:30 vai. ryto bus 
atlydėtus j Nekalto Prasidėji
mu par. balnyčių, kurioje )- 
vyks gedulingo* pamaldos už 
velioniu sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Molcrbs StinfiJ,
Dukterys, Anūkai ir GimliV-s. 

laidotuvių direktorius J. K.
Eudeikis. tel. VAKds 1741.

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At tlie first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throuta are rubbed with Children a 
Mild Musterole — u produet muile to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds und resulting coughs.

The (juints have always hud thu 
liest of care, so mother — you may bu 
assured of using just about tlie BEST 
produet mdfle when you ūse Musterole. 
MORE than uu ordinury “salve”— 
wurining, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Alsu muile 
in Regular uml Extra Strength for 
tliose preferring a stronger produet.

griežtesnis tiems, kurie ne
tinkamai savo šeimyną auk
lėjo; griežčiausias tiems, ku
rie ne visiems lygiai admi
nistravo teisingumą.

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescription called 
Mendaco. thousands now palliate terrible re- 
currlne attaeks of chokniR. gasping, coogh- 
lng, ut.eezn.g Pror.chial Asthma by helpmg 
nulurp remove tlilck excess macus. No dopes, 
no smokes. na inlectlons. Just tasteless, 
pleasant tublets. The rapid, debghtlul pal- 
llative aetion commonly helps nature brlng 
uelcome sleep—a "God-send." A prlnted 
guarantee wrapped around earh package of 
Mrnducu Insures an iinn-.ediate refund of 
the full cost unless you ure completelv sat- 
isfled. You have everythlng to galn and 
nothing to lose under this posltive money 
back guarantee so get Mendaco irom your 
druggist today for only COc. - r

Nėra jokios gėdos, jei žmo 
gus per nenumatomas ap
linkybes neturtingas pasi- 

Šv. Antoninas daro. Svett Marden

•AKY, IMI). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•orlanalM PaUrnATlmai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

VIENO GENIALAUS 
LIETUVIO VARGAI IR 
DARBAI

(Tęsinys is 5 pusi.) 
si ir muzikos patyrimas, ir 
jo filosofija, ir jo religija.

Apie jo tapybą mūsų me
nininkas P. Galaunė sako:

— Čiurlionies kūryba pa
sižymi nepaprastu formos 
originalumu, harmonijoj 
(darnumo) ir grožio giliu 
pajautimu, kolorito (atspal
vio) švelnumu ir grakštu
mu. Dėl tų ir kitų savybių 
Čiurlionies kūryba laikoma 
ne tiktai genialia, bet ir at
stovaujančia lietuvių tautos 
būdo savybėms”.

1909 m. pabaigoje Čiur
lionis susirgo nervų liga. 
Varšuvos draugai pasisku
bino jam pagelbėti — jų rū

pesčiu buvo nugabentas į 
psichiatrinę ligoninę, kur ir 
mirė. Ne vien mūsų genia
lus tautietis yra miręs psi
chiatrinėj ligoninėje. Daug 
gabių užsieniečių yra sulau-| 
kę tokio pat likimo, pv., T. 
Tasso, Ničė ir k.

Proto liga — liga kaip ir | 
kitos. Gėdos ji nedaro. Prie
šingai, dažnai tai būna per- Į 
didelio darbštumo, sunkių 
gyvenimo sąlygų skaudi pa
sekmė ir nusipelno užuojau
tos.
Lietuvio kūrėjo ryšys 
su Amžinuoju Kūrėju

Pažymėtina, kad Čiurlio
nis buvo religingas žmogus 
— tas matyti iš jo piešinių 
(Pasaulio sutvėrimas, Rex 
ir k.), iš jo muzikos kūri
nių (Tėve mūsų, Sanctus,

užburtų karalaičių rūmai.
— Arčiau einantieji aiš-j &v. Mykolo parap. - tie

kiąs akis turi, bet tie, kurie P°s -0 d.
ant upės ar lauke tebėra, ( Aušros Varių jxirap. — 
kuomet išvys tuos Tavo,I rugpjūčio 10 ir spalių 5 d. 
Viešpatie, stebuklus? Fctro ir PoviIo paTap

— O tie, kurie iš miško 
dar neišėjo? Man gaila jų.
Viešpatie! . lr

— Jie negreit išvys tuos 
Tavo stebuklus, kuriuos ap
link taip dosniai aikvoji.

— Ar dar ilgas bus mūsų 
kelias, Viešpatie!

K. J. Prunskis

— gegužės 4 ir liepos 27 d. 
šv. Juozapo parap. — ge

rugsėjo 21 ti.

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

yoF;s E Ves
SOOTHFS • CLEANSES • REFRESHES

r—Į ALL MAKES-N EW REBUILT

< HINGS THAT NEVER HAPPEN
RCC.E.NC0 T>nO 9CPUK5 Hton 

TMC COUNTfi'Y TODA\. ONE C
TROM THE ftOOČf HlUL TARM 

.House ♦ t“ PCR V<ECK AND
ONE. FBOM THE HOTEL LA
TftANCE PCR vneeK.flrticrt
- po >(00 PRCECR DEAR?

J
Copyright,

tPltoRL moh: You REAUlA H/** e TO AE nAMlEP
to AFnteciAte thu jone <4.^ pyw*ea

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Reikia, kad visi būtų a- 
paštalai; reikia kad pasau
lis neliktų neveiklus.

Šv. Tėvas Pijus XI

Litten to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AM ERICAH 

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

STATION WHIP
1480 kiloeyeles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Šv. Kazimiero parap. — 
liepos 6 ir spalių 12 d.
“Draugo” — rugsėjo 1 d. 
L. Vyčių — liepos 4 d. 
Labdaringos Sąjungos 

gegužės 30 d.
Šv. Kazimiero Akad. .lė

mėjų — rugsėjo 28 d.
Chicagos Provincijos Para- į 

pijų Chorų — birželio 28 d

Eledrolysis Clinic
Plaukai Iftnalkinarnt 
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 Flfth Avenue

Kampan Cravvford and Ilarrlnon
Tel. KEDzie 7810

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

TYPEWRITERS
* w P; /

ADO ING MACHINES
— SMALL MONTHLY FAYMENTS —

AU MAKKS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— IMMBAl ra A M M AUOtVAMCfl —
oue neuiua caaar OHi-naa w«w.»a<nim •mabahiu

iCTAD typevvriter JIMI\ COMPANY
IOIMT C. OOCOtLATT, Mara.*.

IM W MAOISON ST.

Phone DEARBORN 8444
į^tSTLMATIS—F^^^tMONSTMADOtJ

VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH IIERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Kadi-o Programas — 10:00 vai. antradienio ir ftefttndienio rytais, 
ift Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4701 So. Western Avenue
Tel. LAFavette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHA4VICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

I



Trečiadieni** n k x u o a s

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PRIEŠ UZBERSIANT ŽEMĖMIS 
A. A. KUN. KLORIO KŪNĄ

(Pamokslas, pasakytas kun. J. Paškausko 
Šv. Kazimiero kapuose prieš nuleisiant 

kūną į duobę kovo 31 d. rytį).

Viešpatie, davei man pen 
kis talentus, su kuriais ki
tus penkis užpelniau.

vą, nes garbę, kurią atiduo
di kunigui, tenka Dievui”.

Kiekvienas kunigas, kuris

r
GAISRAS IK SPROGIMAI ALIEJAUS VALYKLOJE Šis bankietas bus bankie

tų bankietas — Presidentiul 
Kaiiųuet. Į didelių valstybių 
prezidentų bankietus bilie
tai yra po $10, $25 ir $50, 
o į mažos, ir dabar okupuo
tos, Lietuvos Prezidento ban 
kietą, bilietas bus $5. Dalis 
tos sumos eis pietums ir 
programai, o likęs pervir-! 
šis Lietuvos vadavimo ir _ 
Rusijos ištremtų lietuvių1 ( 
gelbėjimo reikalams. Tad gi

WOLK STUDIO1945 Mt.et IS"’ fww*

MODKRN' .
('ONl'LETE . •

ADVANCED HltrrOtilIAFHY 
I OWEST PO88IBI S PRIVES 

PHuNL LAKAYSt i K ŽAIS

CLASSIFIED
PARHAVIMI I NAMAS

(lėtai po 5 kambarius. Geroj vb •
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir ^.il- 
veltinių linijos. Bandos $1110.110 į mė- 

Prezidento liankit'tas bus ir "vsį. l-ibai PIKI kaina l.i, nmm l.ui 
. dc pilama nuolaida. Kreipkitės pas 

pagerbimas ilgamečio Lie- su.įninku ant 2-lro aukšto iš uzpa- 
salio. 10153 St—tli Mnba-li Avė.

Brangūs klausytojai! Žmo taip garbingas ir svarbias 
gus, kuomet apturi Kunigys pareigas ištikimai pildo, kuo 
tės Sakramentą, apturi jis met Dievas jj iš šio žemiško 
nepaprastas Diovo malones, gyvenimo pasišaukia pas sa- 
nes kunigas yra garbingiau- ve, jis gali drąsiai sakyti: 
sias asmuo Dievo akyse, ka- Viešpatie davei man penkis 
dangi jis užima patus Kris- talentus, su kuriais kitus 5 
taus vietą ant žemės. Kokį užpelniau. Jis gali tikėtis 

v mokslą Kristus skelbė žmo- nuo savo Viešpaties šitokio 
nėms, tokį ir kunigas skel- atsakymo: “Geras ir ištiki- 
bia; kokius sakramentus mas tarne, kadangi buvai
Kristus žmonėms dalino, to-; ištikimas mažuose dalykuo-____________________________________________________
kius pat ir kunigas žmo- se, dabar pastatau tave ant! pašaukimą į Uunigus nuo sa. žinas griūva p0 mirties dal.

Taxman Oil Company valykloje, Milan, UI., kilo gaisras ir susprogo keli aliejaus ir 
naftos kubilai. Gaisro priežastis aiškinama. Nuostolių būsią iki 100,000 dolerių.

nėms dalina; kokią mišių didelių dalykų. įeik j mano
auką Kristus atnašavo savo Tėvo karaliją”, 
dangiškam Tėvui, tokią pat Kunigas Jonas, gyven- 
auką atnašauja ir kunigas, damas 25 metus šventoje 
nes Kristus, palikdamas šią kunigystėje, ją gerbė ir sa-
žemę, davė savo parinktiems vo kunigiškas pareigas išti
žmonėms tą pačią dievišką kimai ir rūpestingai pildė 
galybę, kokią jis turėjo. Da- nuo pat primicijos iki mir- 
rykite tai mano atminimui ties. Man teko sykiu su a. 
ir kiek kartų tai darysite, a. Jonu vienoje seminarijo- 
garsysite mano mirtį. Imkite' je mokytis ir sykiu kunigau- 
Šventąją Dvasią, kam nuo- ti Dievo Apvaizdos parapi- 
dėmes atleisite, čia ant že- joje. Jis buvo malonaus bū- 
mės, bus atleistos ir dangų- do ir nuolankus visame ka- 
je; o kam užtūrėsite čia ant me. Jj gerai žmonės pažįsta 
žemės, bus užtūrėtos ir dan- ne tik Dievo Apvaizdos ir
guje. Šv. Povilas sako: “Taip 
težiūri į mus žmogus, kaip 
į Kristaus tarnus ir Dievo 
paslapčių užvaizdas”.

Kunigas ant žemės yra 
antras Kristus, nes laike 
mišių, kuomet kunigas pa
ima duoną ir vyną ir taria: 
šitas yra mano kūnas, šitas 
yra mano kraujas, tuo mo 
mentu Dievo Sūnaus įsikū-

vo vyresnių draugų, kurie giu ir gula šalę kun. Jero
mokosi seminarijose. Kuni
gas Jonas tokių draugų ne
turėjo, nes jis, nors čia gi
męs, vienok draugaudavo 

'J vien tik su lietuviais. Su juo 
išsikalbėjus, sykį paklau
siau: Iš kur gavai pašauki
mą į kunigus? Jis man at
sakė. Iš Evangelijos, kurio
je pasakyta: piūtis didelė, 
darbininkų gi maža. Melski
te Viešpatį, kad atsiųstų 
daugiau darbininkų”.

Prezidento bankietas 
gegužės mėn. 4 d., 
Palmer House

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Kargciutl — 38 namai
visokio didumo. Marųuette Vark 

apylinkėje.

tuvos darbininko ir prisidė
jimas prie Lietuvos didžiųjų 
reikalų.

Kas nori sudaryti savas 
kompanijas ir užsisakyti at
skirus stalus, patartina tą J Taipgi statome naujus namus Ir tC-1- 

padaryti iš anksto. Vėliau 
bus sunku atskirus stalus 
gauti. Vienas stalas yra de
šimčiai asmenų.

Prezidentų bankietai neį
vyksta kasdien, tad ruoški
mės ir prisiruoškime taip,1 Kreipkitės pas: 

kaip Chicagai pritinka, isto- C«AS. P. SLROMSKIS CO. 

riniam bankietui. K. N.

I X

some senus. Apskaitbavlinas veltui, 
l’s.'laty nui kainos:

2-jų fletų mūrinis namas, pn 4
kambarius .................................... $5,950.
5 kambarių mūr. bungalovv. . $t.biiO. 
4 kambarių mūr. bungalovv. . $3,950. 
Taipgi statome ir didelius namus. 

Pastorojam l’askolas ant Lengvų 
Išniokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Vilniaus pedagoginiame 
institute “marksizmo—lėni-

nimo Vaičūno.
Dieve gausiai atlygink

tiems, kurie skelbė Tavo gar 
bę, kurie rodė visiems žmo
nėms išganymo kelią ir ve- . Lietuvos Prezidentui ir jo 
dė tavo aveles j dangaus ka- žmonal priimti bankietas j nizmo katedros" vedėju pa-
ralystę. Atsiminkime, bro- bus SeSuž«s 4 d -"6 valandą 'skirtas “tovarišč" ždanov.
liai, kad kunigas yra tas vakare- PalBlcr House- Pa’|------------------------------------
pats žmogus, su visomis jo {lame Chicagos centre, 
silpnybėmis. Nors jis veda Bankietu susidomėjimas 
žmones prie Dievo, bet patsPra nepaprastai didelis. Bi-
gali nupulti ir kaip visi nu- lietai dar neišspausdinti, o 

užsakymai į bankietą

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

6921 So. Western Avė.
TELEFONAI:

Office KEP. $513; Vak. PRO. OI7«

PARDAVIMU Alt I.š|{\\DAVIMU 
1>1 ONKEPYKLA

Parduosiu arba išrunduoslu I'nonos 
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš- 
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas 
savininko ir biznio vielos: l.udvvik
tiotoutt, 2803 Emerald Avė., Ciucago, 
Illinois.

mirę yra reikalingi mūsų i bankietą jau
Mums Chicaeos lietu ™»>d<l. W ir kunigas rei- Plaukia' Komiteto pirminin- 
Mums, Chicagos lietu- * J'- ° kas, J. Mackevičius, jau yra

Aušros Vartų parapijų, kur viams katalikams, yra per-^ pardavęs 30 vietų. Kiti ko
jis vikaravo, bet ypatingai ^auS skaudu, nes per kelis Visi, kurie esate girdėję miteto nariai taip pat jau
vaukeganiečiai, kuriems jis pastaruosius metus neteko- kun. Jono Klorio gražius pa- turi užsakymų. Kuraitis yra

mokslus, ir kurie priimda- užsibriežęs sau minimumo
vote iš jo šventus sakra- kvotą: 50 bilietų.
mentus, ypatingu būdu mels I_________________________ _
kitės už jo sielą, kad Die
vas jam būtų gailestingas.
Kunigui Dievas duoda dau-

buvo klebonu per 13 metų me keturiM ir'tvirtų
ir ciceriečiai, pas kuriuos klebonų, pilnų energijos ir 
išvikaravo 8 metus. Jei kam pasiaukojimo Bažnyčios dar
ir prasikalto, tai kaipo žmo
gus dėl stokos kantrybės iš 
priežasties silpnos sveika
tos.

Iš pažiūros kun. Jonas at-

be ir tautos gyvenime, ir 
trijų visai jaunučių vikarų, 
kurie vos po keletą metų te-

UZTTKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 

Canal 8887
Mokame 3>/2% Dividendij 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS <1 000,000.00 

I VIRS r ’

Išsi RI ;\Dl OJA I KIS
220 akli) ūkis. Atsakomingai šeimai 
labai pigi .remiu.

šaukite: l’KOspect 9131
PAI’.SIDI ()l) \ BIZNIAVAS NAMAS
Pardavimui bizniavau namas, su biz- 
niu arba be. Taip pat parsiduoda 
mūrinis namas 6 fletų. 3 fb'tai po 
4 kamb., 3 flelni po du kamb. lai
bai geras bargenas.

Atsišaukite pys savininkų
1538 So. 51Mb Avė , Cicero. 

Tel. Cieeto 3751

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RLGS — RADIOS — RE- 
FRIGERAI'ORS — UASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
AU NatJnnallj Advertlaed Itenta.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

iškunigavo. Iš tų kelių lietu-!giau malonių, bet daugiau 
iš jo ir atskaitos reikalauja.

Melskimės, kad mūsų mal
dos nuolatos kiltų prie Aukš

viškų parapijų, tai per daug 
ir per greitai Dievas juos

Neveltui šv. Pranciškus Asi- jos jis neturėjo. Jam gyve- Pas save Pasiėmė. 
žietis sako: “Jei sutikčiau nimas nebuvo labai malonus, Ypatingai šv. Antano pa-^'au3’°J° a- a- ^ono s*e* 
kunigą ir angelą, pirmiau a- nes jis nešė gyvenimo kry- rapijiečiams yra labai bud Dievas jį greičiau-
tiduočiau garbę kunigui, o žiu dėl savo sudėties. na ir skaudu, nes buvusio jų s'a Priirn^M į amžinas buvei-
paskui angelui”. Gražiai pa Iš čia gimusių kun. Jonas mylimo klebono paveikslas nes ir Pastatytų savo šven- 
sakė ciesorius Bazilijus sa- buvo pirmutinis vaikinas pa- dar tebestovi visų vaidentu- eilėse, kame viešpatau-
vo sūnui Leonui: “Gerbk šauktas į kunigystės luomą vėje, dar, tarsi, jo kūnas ne- Ja amžinas džiaugsmas ir
Bažnyčią, kaip savo moti- Chicagos arkidiecezijoje. spėjo visiškai sustingti, štai, j linksmybė ir amžinoji švie-
ną, o kunigus, kaip savo tė Jaunikaičiai nekartą gauna antras, kurs iš išvaizdos mu- sa Per amžius šviečia.

nijimo paslaptis atsikartoja, rodė milžinas sveikatoje, bet
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 Avė,

WISCONSIN CAGERS WIN NATIONAL TITLE, 39 — 34 PRANEŠIMAS
Šaltimiero berniukų cho

ras jau turi išrinkęs vardą 
“Bijūnėlio” ar “Bijūnėlių 
choras”. Jis dainuos balan
džio 20 d. šaltimiero “šu- 
rum-Burum” parengimui.

Chorą veda S. Rakauskas. 
Koresp. A. Svirmickas

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue

(“UraiKas” Acino tclephoto)

Tense moment during Wisconsin — Washington State title game for National Col- 
legiate basketball championship, Kansas City, Mo., as Vern But,ts (No. 18) and Mar- 
vin Gilberg (No. 15) of Washington. and Capt. Gene Englund (No. 37) and Morris 
Braa’Jey (No. 30) of VViaconsin seramble for the bąli. VViaconsin won the hard fought 
battle, 39 — 34.

DOMESIO, DOMESIO, 
DRMESIp!!!

Jūs motutės pinavljos.
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelį mielų norit pavalšytb 
šaukit Dobrovolsk) dešras prista

tyt.
Dobrovolskio dešros tai ne mės

galiai.
Bet aukščiausios rūšies mėsos 

gaminiai.
Jei dar neragavo!.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minulės nebeatldčklt.

* * *
Juozu, t Dobrovolskis kiekvienų 

valandų jums pristatys gerltwi- 
slas, Šviežiausias rūkytas įlešras. 
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
se, Imnkietunse Dobrovolskio deš
romis. I /.tenka pašaukti telefonu 
CANaI 1712 Ir dešros Ims Jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės i:

, Dobrovolskio
Grocery & Meat Markct

2325 S. Oakley Avė.
(Priešais “Draugo” redakcijos)

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

X
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Jis RADO, KAD 
HERA MIRĘS

TOKSTANČIAI ASMENŲ 
MATE "ETERNAL GIFT"

MOKINEI SKIRTA 
BAUSME

Abraham Rubin, siuvėjas, Į FILMĄ 
šeštadienį vakare grįžo iš
darbo į savo kambarį Har-1 ChieaS° Civic • °Pera 
rison viešbuty, 809 So. State Hou8e Pirmadieni ir vakar 
gt. Jam įėjus į viešbučio vakar!» buvo rodoma “Eler‘
kambarį klerkas jį pamatęs 
akis išplėtė, neteko kvapo, 
nublanko ir vos nepargriu- 
vo iš baimės.

Bet Rubin nesustojo ir 
tiesiai pasuko į savo kam
barį. Tenai rado viską Išvar
tyta, išmėtyta. Dingusi ban
ko knygutė, apdraųdos raš
tai ir kitokie vertingi daik
tai vertės iki 5,000 dolerių. 
Jis apsisukęs dūmė atgal ir 
iškėlė skundą klerkui. Bet 
klerkas jau buvo kiek atsi
peikėjęs ir sakė Rubinui:

“Juk tu, gerbiamasis, esi 
miręs. Tu staiga mirei prieš 
tris valandas restorane, 751

nai Gift” (Amžinoji Dova
na) garsinė filmą — iškil
mingosios Mišios. *

Tūkstančiai asmenų, žy
miųjų ir kitų, per abu va
karus gavo progos matyti 
pirmąjį kartą tos rūšies fil
mą, kurią patvirtino Chica
gos arkivyskupas ir didžiai 
gėrėjosi tokiais krutomai- 
siais šventais vaizdais.

Filmą pagaminta kunigų 
servitų pastangomis. Svar
biausią joje vaidmenį turi 
Mišių celebrantas kun. 
James R. Keane, Dievo Mo
tinos Sopulingosios garbei 
novenos įkūrėjas.

Filmą bus rodoma ne

mu

So. State gat. Aš tave ten vien Amerikoje, bet gal ir
identifikavau. Tave mirusiu 
pripažino ir dr. Frank No- 
wak, 732 So. State gat. Ta
vo kūnas buvo paimtas į 
lavoninę, 425 Plymouth 
court.”

Išgirdęs šį klerko nepa
prastą apie save sprendimą, I 
Rubin smuko pro duris ir 
nuvyko į lavoninę. Jis ten 
apžiūrėjo lavoną ir rado, 
kad ne jis. Nežinojo, kas tas 
per vienas.

Iš tenai jis tuoj nuvyko į 
centrinę policijos stotį ir 
pranešė apie savo kambario 
apvogimą. Kadangi jis pri
sistatė nemirusiu, policija 
jam grąžino visus jo daik-

visam pasauly tikslu žmogų 
suartinti ir glaudžiau suvie
nyti su Galingiausiuoju Die
vu.

Kun. dr. O'Brien duoda 
vėjo administracijai

America First komiteto 
susirinkime kun. dr. J. A. 
O’Brien, Notre Dame uni
versiteto profesorius, pirma
dienį kalbėdamas tarp kitko 
pareiškė:

‘‘Prieš pat pravesiant 1776 
bilių jo rėmėjai kongreso at
stovai šaukė, kad šis kilius 
yra taikos bilius, kad šis bi
lius neįvels Amerikos į ka- 

tus ir banko knygelę. Nes 'r*- Bibų Pavedus dabar tie 
ji visa tai buvo paėmusi sa- Ponai šaukia, „kad Amerika 
vo globon, kai klerkas jį Jau yra ^are-
identifikavo mirusiu.

Policija darbuojasi nusta
tyti mirusiojo tapatybę.

Pirmadienį drafto 
boardai pasiuntė 
541 vyr?

Cooko apskrities drafto 
boardai pirmadienį pasiuntė

Amerikos visuomenė turi 
teisę reikalauti kongreso at
stovų ir šalies administraci- 

ijos, kad žadėjimai būtų iš- 
tesėjami, kad jos valia ne
būtų neigiama, sakė kun. 
O’Brien.

Wrigley siūlo vyriau
sybei aliuminį

Kramtomos gumos gamin

i

(“Draugas" Acme lelephoto)

Miss Marjorie Myers iš į Nevv Yorko, 19 m. amž., O- 
I berlin, O., kolegijos mokinė, 
kuri stačiokiškai pareiškė 
savo pažiūras apie vedybinį 
gyvenimą, atspaudintas ko
legijos laikraštėly. Kolegijos 
vadovybė nusprendė jai pa
sirinkti vieną iš dviejų: ar
ba apleisti kolegiją, arba pa
silikus mokslus eiti kas mie
las vakaras kaip 7:15 būti 
savo dormitorijoje.

Šaukiami vyrai neturi 
mesti darbus

Illinoiso vyrų konskripci- 
jos direktorius Armstrong 
pataria drafto boardų pa
šauktiems vyrams nemesti 
visiškai turimų darbų, bet 
tik pasiliuosuoti sąlyginiai. 
Indukcijos stotyje kartais 
kai kurie gali būti pripažin
ti netinkamais kareiviauti ir 
turi grįžti namo.

Armstrong sako, yra atsi
tikimų, kad boardų pašauk
ti kareiviauti vyrai visiškai 
meta savo darbus ir kai 
kurie nusivilia, kai pripa
žįstami netinkami. Grįžę na
mo neturi darbo ir negreit 
gali gauti. Jų vietas turi 
užėmę kiti.

541 vyrą į armijos indukci- ^tojas Chicagoj P. K. Wrigley
jos stotį, kuri nusikėlusi į 
naują ruimingesnę vietą — 
2653 W. Madison gat.

Vakar buvo pasiųsta 702

pasiūlė vyriausybei savo tu
rimą apie 500,000 svarų al- 
iuminą, kurį galima panau
doti ginklavimuisi. Jis sako,

vyrai, o šiandien siunčiama kad gumos įvyniojimas bus 
737. Tarp siunčiamųjų vyrų pakeistas, jei vyriausybė 
dalis yra ir iš provincijos. , priims jo pasiūlymą.

Ui čekiu klasfojimį
Federaliniam teisme pen- 

keriems metams kalėti nu
teistas Lloyd Lodi, 23 m. 
amž., iš Denemark, Wis. 
kurs prisipažino savo tėvo 
parašą ant čekių klastavęs. 
Praeitais metais jis buvo 
traukiamas tieson už čekių 
vogimą ir keitimą. Bet išsi
suko tik su probacija.

“THAT LITTLE GAME” Lošt His Seat
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X Didelės ristynės bus 
penktadienį, balandžio 4 d., 
Darius-Girėnas salėje, 4416 
So. Western avė. Risis ke
lios žinomų ristikų poros, jų 
tarpe ir mūsų tautietis V. 
Bancevičius su meksikonu 
Valdo Valdez. Pamatysim, 
ar Valdo užvaldys lietuvį. 
Pradžia 8 vai. vakare.

X B. Pilipauskas, Šv. Juo
zapo parapijos, So. Chica
go, choro ir šv. Vardo dr- 
jos narys vakar išvyko at
likti vienų metų karinę prie
volę Dėdės Šamo kariuome
nėje. Jo draugai buvo su
ruošę jam šaunias išleistu
ves.

X Ed. Kubaitis, kuris pra
eito sekmadienio rytą savo 
biznio vietoj buvo plėšikų 
užpultas, apiplėštas ir smar
kiai sumuštas sveiksta. Pa
žįstamieji gali atlankyti šv. 
Kryžiaus ligoninėj.

X Anelei Stočkienei, gyv. 
Bridgeporte, praeitą sekma
dienį trys dukterys: Pranė 
Balandienė, Ona Banienė ir 
Marijona — dar nevedus, 
suruošė netikėtą puotą var
dadienio proga Banių na
muose. Gražu kai vaikai ger 
bia savo tėvus.

X Dr. A. Lauraitis grįžo 
iš Floridos pasilsėjęs ir sa
vo sūnų aukštoje aviacijos 
mokykloje aplankęs. Jo žmo- 

! na taip pat sykiu atostoga
vo ir kelione jaučiasi paten
kinta.

X Town of Lake lietuviai 
tikietų DLK Gedimino 600 
m. mirties sukakties pami
nėjimui ir pamatymui pa
saulio triubelmekerių: Hit
lerio, Stalino ir Musolinio 
gali gauti pas veikėją Pra
ną Levickį. Nepraleiskit pro 
gos.

X Emma Eudeikienė, žmo 
na žinomo laidotuvių direkt. 
Jono Eudeikio, girdėt Brigh 
ton Park rengia pramogą. 
Laiką, vietą ir kokiam tiks
lui ta pramoga rengiama — 
vėliau paskelbsim.

X “Marija Magdalena”, 
tai vardas religinio vaidini
mo, kuris bus Verbų sekma
dienį, Gimimo Panelės šv. 
parapijos salėj. Vaidins so
dalietės. Pradžia 8 vai.

X Pranas Striaukas, bro
lis Steve Striauko, “Drau
go” spaustuvės darbininko, 
šiomis dienomis išvyksta 
atlikti karinę tarnybą, į ku
rią Dėdės Šamo buvo pa
šauktas.

X Dr-ja Nekalto Prasidė
jimo Panelės šv., Brighton 
Park, praeitą sekmadienį su 
sirinkime nutarė gegužės pa
baigoj, ar birželio pradžioj, 
surengti išvažiavimą Lietu
vos vadavimo reikalams.

X J. Alklmavlėienė, gyv. 
6940 So. Rockwell St., po 
sunkios operacijos šv. Kry
žiaus ligoninėj, jau grįžo 
namo. Dėkinga dr. Braziui.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Ts.i pst pailstoms.

X J. Dimša, žinomas Lab. 
Są-gos veikėjas, smarkiai 
darbuojasi, kad Lab. Są-gos 
5 kp. vakaras Verbų sekma
dienį pavyktų. Po to vaka
ro J. Dimša žada pasidar
buoti ir DLK Gedimino 600 
m. mirties sukakties pami
nėjimui.

X Šv. Jurgio parapija iš
siilgus laukia parvažiuojant 
savo klebono prelato M. L. 
Krušo. Verbų sekmadienį 
prelatas jau bus namie.

X DKK susipažinimo ban 
kietu, kiek tenka patirti, pa
tenkinti visi dalyviai. Kai 
kurie net sako, kad klūbas 
turėtų dažniau suruošti to
kių pasiviešėjimų.

X Nors Kapų puošimo 
diena dar toli, tačiau labda
riai jau ruošiasi. Kaip žino
ma, tą dieną ryto esti lab
darių rinkliava Šv. Kazimie
ro kapuose, o popiet pikni
kas Vytauto parke.

X 21 Wardo aldermonas 
Ed Rada praneša gerą žinią 
West Side gyventojams: pa
skelbti karą nešvarumui gat

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rOSIes su mo- 
dernlAkomln užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Re*.: - ENOIewood 5840

V-D . LAIMĖK sau raidę prie sveterio, ir žiūrėk, 
ką gali kas tai naujo padaryti! Ir atsimink:

Kas tai naujo tapo pridėta cigaretui taip pat! — 
kad padarytą ji net dar malonesnį!

Taip, specialaus importuoto tabako pridėta prie 
Old Gold, kad padidint jum smagumą kiekvieną 
kartą kai rūkote. Pabandykite ir pamatyk’ e! 
Gaukite pakelį naują Old Golds šiandien!

*hMUJ4$ — Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurto maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Go’d bus dar smagesnis.

ūss!s*»l Amerikai Tabaku prekijai—|tlkūr» 1740

vaitėse (jėlose) ir visokiam 
gyviui, kuris veisiasi tuose 
nešvarumuose. Tačiau, sako 
Rada, ir patys namų savi
ninkai turi prisidėti. Jei na
mų savininkai patys bus 
apsileidę ir savo nuominin
kų neprivers tvarkos ir šva
ros žiūrėti, niekas neišeis.

Dauguma namų savininkų 
tikrai apsileidę.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Jei losmce Reik,

f

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KAN'TEK, Sav.

Išvežti > fante 
no visą 
Cliicogo

REMKITE
SENĄ

RIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tet. BOIREVAKI) <><>14

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE.
175 W. JACKSON BLVD.

SL'ITE A-1820 
Home Office: Nevvark, N. J.

RESIDENCIJAr
4432 So. California Avenue

Tel LAFayctte 0771

IBARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

SICK, NERVOUSr d a ii if v “every nUKANIVT MONTH” s
Then Read WHY 
Lydis E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
8nme vrnmen auffer aevere monthly 
pain (eramps. backarhe, headache) due 
to female funetional dlaordera whlle 
other'a nerve* tend to become upaet and 
they get croea, reatleaa and moody. 
i So why not take Lydia B. Plnkham’a 
Vegetable Compound made reperio//y 
to help tired, run*down. nervoua wom- 
en to go amiling thru "difflcult day*.** 
Pinkham’e Compound contain* no opi- 
atee or habit-forming ingredlenta. It

ie made from nature’e own beneflclal 
roota and herbą — each wlth Ita own 
apecial purpoee to HELP WOMEN.

Famoua foroverROyeara- Plnkham’a 
Cnmnound is the beat known and one 
of the efferft’pe **wonian'a' tunka
obtainable. Trp it t


