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Generolas St Raštikis BerlyneVaiva

SALONIKA
Vokietijos mechanizuotos

Išrinktas Lietuvos Piliečių
ir graikų pečių. Atrodytų,
tartum vokiečių kariuome- Sąjungos Vokietijoj vadu 
nė žemyne nesulaikoma. Pa
skutiniosios žinios skau
džiai praneša apie Saloni- CHICAGO. — Dr. Ance-j 
kos paėmimą, apie vokiečių vičius, Lietuvos Piliečių Są 
lemiamus žygius ir italų jungos iždininkas, kablegra- 
pastangas perkirsti Jugos- ma “Draugo” redaktoriui 
laviją pusiau. praneša, kad generolas Raš-

Visa tai sudaro juodą pa- tikis, buvęs Lietuvos krašto 
veikslą už laisvę kovojan- apsaugos ministeris ir vy
tiems jugoslavams ir grai- riausias kariuomenės vadas 
kams. Tačiau galutinų ir 
smulkių karinių paslapčių 
nežinant negalima tvirtinti, 
kad vokiečiai jau būtų lai
mėję.

•
STRATEGIJA ALBANIJOJ

Italijos — Graikijos karo 
pradžioje graikų padėtis ir
gi atrodė bevilties. Tačiau 
tai buvo tik pradžioje, nes 
graikai tyčiomis vyliojo ita I
lūs krašto gilumon. Kartais 
gali būti, kad ir dabar ju
goslavų ir graikų karo stra-

Užėmė Saloniką 
Balkanų karo 
galas netoli

ATĖNAI, balandžio 9 d. 
— Po keturių dienų kovų at 
rodo, jog anglai, graikai ir 
jugoslavai prarado savo 
svarbiąsias apsaugos linijas 
Balkanuose.

Salonika, svarbiausias uo 
stas Graikijoje, pateko vo
kiečiams. Apskaičiuojama, 
jog 300,000 graikų kariuo
menės į rytus nuo Salonikos 
pasidavė.

Jugoslavijoje vokiečiai 
baigia perkirsti kraštą pu-

Nacių žygiai Graikijoj

Acme telephoto^ i
Pranešta, kad vokiečių motorizuotos jėg os smarkiu puolimu jau paėmė Jugoslavijos 

(Serbijoje) Skoplje miestą, kurs skaitosi raktu į Vardar slėnį. Tuo būdu vokiečiai.
tegai nori panaudoti pana- yra Berlyne ir išrinktas Lie siau ir susijungti su italais atkerta Poetinu Jugoslavijos galą nuo Graikijos ir gresia graikų karo linijai, kuri ne-I . J.- — i__ • * x_l___ •! • __ x — l t *___  ____  cn i e
šią strategiją. tuvos Piliečių Sąjungos va- Albanijoje.

Gintis prieš nepalygina- du. Kablegramoje yra pra- Nuo dabar, atrodo, Jugo-
mai galingesnio priešo su I šoma pagalbos Lietuvos pa slavija turės kovoti viena, 
koncentruotas vienam taške bėgėliams. nes graikų ar anglų kariuo-
mechanizuotas pajėgas yra Įsidėmėtina, kad Prezi- menės atkirstos. Kai kurie

tenka ap&augbs. Kaip jugoslavai, taip graikai atsimeta kas sau į savo puses. Saloni
kai atsimeta kas sau į savo puses.

nesąmoninga. To graikai, dentas A. Smetona, prieš iš- 
atrodo, vengė prieš italus ir važiuodamas iš Lietuvos, 
vengia dabar, kovodami gen. St. Raštikiui buvo pa- 
prieš nacius. Tačiau padali- vedęs sudaryti ministrų ka- 
nus priešo jėgas smulkesbinetą, bet Maskva, užsimo 
niais būriais, ypač kalnuo- jusi paglemžti Lietuvą, jo 
tam krašte, laimėjimo pro- kandidatūrą, kaip ištikimo 
gos nepalyginamai padidė- valstybei žmogaus, atmetė, 
ja. Paskutiniaisiais, prieš ru-

• sų okupaciją, laikais gen.
ĮSPĖJIMAS ŠVEICARIJAI Raštikio asmenybė buvo 

Paskutiniuoju laiku gali->arbin«al Pasireiškusi. Bu
rna pastebėti žymes, kurios v° dedama vilžin' kad Pa

sluogsniai praneša, jog ju
goslavų kariuomenėje jau 
jaučiama disorganizacija. 

Neutralieji stebėtojai įsi-

Amerikoj Pasaulyj

Amerikos laivaiI
vyksta Anglijon

WASHINGTONAS, ba-
WASHINGTONAS. — Šian MASKVA. — Rusų ka- landžio 9 d. — Iš Baltųjų 

tikinę, jog sekantieji ir, gal die Italija pareikalavo, kad riuomenės laikraštis rašo, Rūmų šiandie pranešama, 
būt, sprendžiamieji mūšiai iš Romos būtų atšauktas jog d-j karo Balkanuose vo 3°g Anglijai paskirta de- 
Balkanuose įvyks, kai vo-! Amerikos karo attache pade kiečiai bus priverst| atsisa
kiečiai mėgins užimti anglų JeJas- 
ir graikų parengtas tvirtu-! •
mas I MILWAUKEE. — Allis-

Chalmers Co. praneša, jog 
rengiamasi pasamdyti darVokiečių pranešimai

BERLYNAS, balandžio 9 j 200 ar 1>500

kyti invazijos Anglijon.

BUDAPEŠTAS. — Iš grai
kų Trakijos išgabenta kraš-

šims Amerikos pakraščių 
sargybos laivų. Šie laivai 
Anglijai dar nepasiųsti, bet 
jau baigiama siuntimas pa
rengti.

Patikimi šaltiniai pareiš-
darbininkų,

rodo, jog vienai garbingųjų stangomis bus galima suda. d Vokietijos karo vadovybė kad gaĮima ha|gt| vy.
‘ ryti Lietuvoje, koalicinė vy- iškilmingai pareiškia, jog rla„sybes „įsakymai, 

riausybė. užimta Salonika ir jog išti
sas graikų kariuomenės ry-

Europos demokratijų — 
Šveicarijai kyla pavojus 
Vokiečių spauda , an.T i nios nėra pilnai patvirtintos,1 tinis sparnas pasidavęs, 
šveicanams pasimokinti mi . / r v , i o. .. .1 bet jos nieko gera nežada. Struma slėnyje graikaijugoslavų likimo. Mat, pa
sak nacių, šveicarai prade
dą rodyti antivokiškų ten
dencijų.

Tai. paprasta vokiečių ta-

ypač kai prisimenama pana parodę daug atsparumo, bet 
šūs įvykiai 1917 metais. mechanizuotos vokiečių ka-

Tiesa, šiandie nemaža riuomenės nesulaikęs nė
žmonių deda vilčių, kad Ru
sija galinti paskelbti Vokie- 

klika prieš valstybei., ku- tijai karą. Ta{iau tai yra 
rios numatytos busimuoju tjk avajonėa.
grobiu. Pirmiausia praveda
mos nešvarios atakos iš e ____
propagandos ministerijos ir RUSIJA IR VOKIETIJA 
paskui, tolimesni žygiai pa- Rusija Vokietijai karo ne 
vedama karo ministerijai. J 8^e^s d®l dviejų priežasčių 
Tačiau reikia dėti vilčių, Maskva žino esanti
jog Hitlerio legijonai su-

graikų drąsumas, nė garsio
ji Metakso fortifikacijų li
nija.

Jugoslavijoj vokiečiai bai 
gią atkirsti Jugoslavijos 
pietvakarinę dalį nuo liku
sios dalies, kad tuo būdu at 
kirstų jugoslavijos kariuo
menę nuo anglų ir graikų.

W ASHINGTONAS. —
Šiandie anksti mirė 66 me
tų senatorius Morris W. 
Sheppard, “prohibicijos tė
vas”. Kongrese išbuvo 39 
metus.

to gilumon 1,000.000,000 ei- k*a’ kartu su šiais lai-
vais nepaskirta anglams pre 
kybinių ar laivyno laivų. 

w Manoma, jog šiuos laivus
LONDONAS. — Reuterio anglų jūrininkai perims šioj 

pranešimas sako, jog inva- Atlanto pusėj, kaip perimta 
zijoj Graikijon kartu su vo- 50 destrojerių.
kiečiais dalyvavo ir Bulgari- Pranešimai iš Londono sa

vilių gyventojų.

jos kariuomenė.

ROMA. — Radio pranešė, 
jog šiandie Vengrija paskel 
bė nutraukianti diplomati-

ko, jog ministerio Churchill 
pareiškimu, šie laivai būsią 
daugiausia panaudota ko
voms prieš Vokietijos sub- 
marinus.

Italai užėmė 
slavų miestelį

t klups kur nors.

ITALIJOS AMBASADA
Kai kurių diplomatų pra

nešimu, Italija nutarusi at-
< šaukti iš Amerikos savo 

ambasadorių, nes Jungtinės 
Valstybės, suimdamos italų 
laivus, padariusios karo vei 
ksmus prieš Italija. Tos ži-

kariniai persilpna kovoti 
prieš vokiečius ir (2) Rusi

BOSTONAS. — Massa- 
chusetts valstybėj norima
įvesti įstatymą., pagal kurį nlus santykius su Jugoslavi 
vyras turėtų gauti žmonos ja. 
leidimą lankytis aludėse. •

• BERLYNAS. — Vokiečių ROMA. balandžio 9 d.—
i————■ WASHINGTONAS. __  Ir italų kariuomenė užėmusi ^taJū°s karo, vadovybė pra-
Jie visados lyg tyčiomis pa Amerika prašo, kad trys EI Mechili, Libijoj. Suimta

jai svarbu ne karą kogrei- aiŪl° užPultiesiems paramą, valstybės — Prancūzija, 2,000 belaisvių ir šeši-gene- 
bet... visados pavėluotai. Belgija ir Olandija — apmo roIfti 
Paskutinis Rusijos diplomą- ketų pašto skolas iš “užša- 
tijos farsas — dvylika va- ldytų” Amerikoje pinigų, 
landų pavėluota sutartis su
Jugoslavija.

čiausiai baigti, bet koilgiau 
šiai pratęsti ir kad jis apim 
tų koplatesnias pasaulio vie 
tas.

Tai aišku iš visų Rusijos 
diplomatijos žygių. Prisi
dengdami taikos skraiste 
rusai šiandie puikiai lavi
ruoja savo esama padėtimi.

ORAS
Dalinai debesuota ir šilto

ka. Pietų vrjai.

ATĖNAI. — Jugoslavijos

neša, jog italų kariuomenė 
užėmė Kranj miestelį, pa
čioj Jugoslavijos šiaurvaka
rinė dalyj, kur susisiekia 
Italijos ir Vokietijos sienos. 

Jugoslavijos uoste, Sibe-
vyriausybė praneša, jog Bei nik’ italų b'>mbaneSiai ap- 

mėtė bombomis karo laivusDETROITAS. — Federa-
llal Ir valstybės tarpininkai Kradas' k"ri" ka"> Pa‘
raglna Fordo kompaniją Ir skalbiąs neginamu miestu,
darbininkus kogreičiausiai paverstas griuvėsiais ir mi- graikams padaryta didelių 
susitarti. rusiųjų miestu. ' nuostolių pereitą antradienį.

ir jūrų orlaivius. 
Albanijoje, pasak italų,

VOKIETIJA
TEBEŽIŪRI
UKRAINON
ANGLIJAI REIKIĄ 
AIRIJOS BAZIŲ 
AMERIKOS PARAMA — 
BŪTINUMAS

LONDONAS, balandžio 9 
d. — Kalbėdamas House of 
Commons posėdyje ministe
ris pirmininkas Churchill 
įspėjo Rusiją, jog Vokieti
jos kariuomenė kas kartas 
artėja Rusijos linkui.

“Yra daug žymių, rodan
čių nacių pastangas užimti 
Ukrainos laukus ir Kaukazo 
aliejų”, pareiškė Churchill. 
Ministerio pirmininko kal
bos klausėsi Rusijos amba
sadorius Ivan Maisky.
Balkanų frontas

Toliau Churchill pareiškė, 
jog vokiečių kariuomenė už 
ėmė Saloniką bet iki šiol, pa 
sak ministerio, “anglų ka
riuomenė nepanaudota mū
šiams”.

Jis taip pat pranešė, jog 
anglų kariuomenė užėmė 
Raudonosios jūros uostą 
Massaua, Eritrėjos.

Ministeris pirmininkas įs
pėjo prancūzus, jog blokada 
bus tęsiama ir toliau ir jog 
Anglija, pasipriešins prancū
zų pastangoms perkelti 
prancūzų laivyną iš Afri
kos Prancūzijon.

Anglijos saugumas
Churchill prisipažino, jog 

vokiečių orlaivių, submari
nų ir karo laivų daromi nuo 
stoliai Anglijos prekybi
niam laivynui būtų pražū
tingi, jei ne Amerikos para
ma, kuria anglams būsią ki 
tais metais suteikta keletas 
milijonų tonų laivų.

Jis taip pat pakartojo, 
jog Anglijos šiaurvakarinių 
krantų saugumui yra reika
linga Airijos bazės.

Tuo tarpu Anglijos avia
cija, pasak ministerio, tiek 
sustiprėjusi, jog kai kurios 
anglų atakos Vokietijoje žy 
miai prašoksiančios vokie
čių atakas Anglijoje.

Baigta Eritrėjos
kovos, anglai

KAIRO, balandžio 9 d.— 
Anglų štabas praneša, jog 
britų kariuomenė užėmė Ma 
ssaua, Eritrėjos uostą prie 
Raudonosios jūros. Tuo, pa
sak jų, beveik baigta karo 
veiksmai rytinėj Afrikoj.

Su Massaua paėmimu ita
lai prarado visus svarbes
niuosius įėjimus į Raudoną
ją jūrą ir Indijos vandeny
ną. Jau kiek anksčiau anglai 
buvo užėmę sostines trijų 
Italijos kolonijų rytinėj Af
rikoj.

i

PUBIJSHF.il


r
DRAUGAS Ketvirtadienis, bal. 10, 1941

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS ~ IEŠKOMAS NUKRITĘS BOMBONEŠIS

North Side
Balandžio 6 d. pakrikšty- ________

tas Vincento Zedler ir Mary Jau scniai serga Leonaa 
Adams sūnelis vardu Vin- D2įtaveckas., Nors truputį 
cent. Kūmais buvo Steve A- jar vaikšto namuose, bet 
dams ir Frances Zedler. Te ngra drūtas. šiomis dieno- 
Dievas laimina mažytį. mis jį atiankė klebonas ir 

išklausė velykinės išpažin-
Balandžio 7 d. mūsų baž- ties.

nyčioj įvyko didelės iškil- ------------
mės: atsilankė Jo Malony- ., _ , . Musų padangėje Lankėsibe vyskupas Ralph Hays ir

l i - « • . . o, , Tubeliene su prakalbomis.

tai. Linkime Pranui greitai 
pasveikti.

suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą 39 jaunuoliams. Vys
kupas yra amerikonų kole
gijos Romoje rektorium. Ka 
ro metu, kolegijai užsida
rius, gyvena Pittsburghe, 
nes čia jo tėviškė ir pade
da vietos vyskupui Boyle. 
Mūsų bažnyčia ir visa tvar-

North Side tik du tuzinai j 
klausovų tesusirinko. Atro
do, kad tautininkai už labai, 
netikusį vežimą Lietuvoje i 
čia Amerikoje “daro atgai
lą”. Mat, ką reiškia sėdėti 
pasipūtus masonų ložose, 
mindžioti didžiumos teises, 
o vis gi drįsti čiulbėti apie

ka, viaas priruošimo darbas demokratiją. Amerikoje de- 
darė labai gražaus įspūdžio, mokratiją mes kitaip supran 
vyskupas buvo labai paten- tame. Skaudu apie tai kal
kintas ir pagyrė vaikučius bėti, skaudu liesti padary- 
ir seseris Pranciškietes, ku- tas žaizdas, nes apystovos 
rios, ištikrųjų, užsitarnauja spiria prie vieningo darbo, 
visų mūsų dėkingumo, nes Geriau tenesirodo viešumon 
rodo ypatingą mūsų para- tie, kurie tas žaizdas mūsų 
pijai palankumą ir visuomet tautai padarė, nes tos žaiz- 
bėga mums pagalbon. Lai- dos bus iš naujo atveriamos 
kas mums visiems įsitikrin-į jr pakenks vieningam dar- 
ti, kad be seserų nuolat šlu- bui.
buosime. Kun. M. Urbonas ________

u ("Draugas” Acme telepnoto'
U. S. pakrančių sargybos laivas ir laivyno orlaivis 

“TC14” ties Cape Charles ieško su laivyno bombonešiu 
jūron įkritusių lakūnų. Šiose apylinkėse rasta sulūžu
sio bombonešio pliuduruojančios dalys. Juo skricftisieji, 
matyt, žuvę. Bombonešis su 10 vyrų skrido iš Norfolk, 
Va., į (įuonset, R. I.

Liuosnoriu Dėdės 
Šamo kariuomenėn

Philadelphia, Pa. — An
tanas Sasnauskas, sūnus 
Stasio ir Ievos Puodžiūnai- 
tės-Sasnauskų, gyvenęs Bri- 
desburge, suprasdamas, kad 
dabartiniu laiku Dėdei Ša
mui labai reikalingi kariai, 
nelaukdamas kol jį pašauks, 

* liuosnoriu įstojo į USA ka
riuomenę. Jo naujas adre
sas dabar yra: Anthony Sas
nauskas, 74 C. A. Battery
H., Ft. Monroe, Va.
Koncertas ir įvairūs 
“triksai”

Sekmadienį, balandžio 20 
! d. “Lietuvių Muzikalėjc Sve
tainėje” įvyks jurgiečių vai
kų — muzikantų koncertas 
ju įvairiais pamarginimais, 
kaip amerikonai sako — 
“triksais”. Pramatoma, kad 
tas meno vakaras sutrauks 
daug publikos. K. V.

Ketvirtoji Kryžiaus 
Kelių stotis - 
vaterburiečiiį auka

VVaterbury, Conn. — Fe
deracijos 22 skyriaus susi
rinkime perskaitytas laiškas 
iš centro, kuriuo reiškia va- 
terburiečiams padėką už gra 
žią darbuotę lietuvybės nau
dai, ir prašo skaitlingai da 
lyvauti Federacijos suvažia
vime.

Skyriaus pirmininkas pra

šė, kad galinčios draugijos 
finansiniai prisidėtų prie 
Kryžiaus Kelių statymo Ma- 
rianapolyje. Tačiau šiuo at
žvilgiu mes nesnaudžiame — 
Kryžiaus Keliams jau paau
kota net $1500.

Kurie dar norėtų prisidė
ti prie ketvirtos stacijos, lai 
kreipiasi į kleboną arba ki
tus katalikų veikėjus.

Koresp.

Gera knyga 
šaltinis.

išmintties

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
Kės G968 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. MarąuetteRoad

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubiic 7868

PLATINKI T b “DRAUGĄ'
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DR. VAITUSH, OPT.
LIKTCVIS 

AKI V GYDYTOJAS 
Sl'JbCl AUSTAS

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teh YARls 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRgipia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

iš Du Bois pasakė pritaikin
tą iškilmei pamokslą. Iškil
mėse dalyvavo kiti kunigai: 
Jurgutis, Kazėnas, Pikutis, 
Withorn ir vietos klebonas. 
Mat tą patį vakarą pas kun. 
Vaišnorą buvo 40 valandų 
užbaigimas, tai lietuviai ku
nigai turėjo pasidalinti.

kilmingos mišios. Choras 
prisiruošfe gražiai giedoti. I

Velykų vakare, seserų rū
pesčiu bus išpildyta labai į 
domi programa parapijos

.. v, ... ...» svetainėje. Paskui bus šo-Tėvas Vaskys, pranciškonas, kur.a.s žmonės skaitlingai kjaj p<) Ve,ykų bus daugiau

Didžiojo susikaupimo 
dienos40 valandų atlaidai mūsų 

bažnyčioj įvyks tuojau po Sioux City, Iowa. — Bai- 
Velykų, bal. 15, 16 ir 17 d. gėme 40 valandų atlaidus,

pasprukęs iš Lietuvos, sakys naudojosi. Seselių rūpesčiu,
pamokslus. Viai kviečiami 
naudotis ypatingomis Dievo 
malonėmis.

altorius buvo labai gražiai 
papuoštas. Choras labai gra
žiai pagiedojo per mišias ir 
kitas pamaldas. Kun. Urba

veikimo.

Štai ir šv. Velykos čia pat. iškalbingai skelbė Dievo žo- 
Linksmas Alleluja suskam- dį ir klausė išpažinčių.

Didžiojoje Savaitėje pir-1 y 
Bernotas, 60 metų amžiaus, pasaulyje. Tas Velykų Alle- mose trijose dienose mišios

Bal. 7 d. Allegheny Gene
ral Hospital mirė Adolfas bės visame krikščioniškame

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

Vėžys gerklėje buvo mirties luja skambės ir Lietuvoje, bus 8 vai., o paskutinėse die-1
priežastimi. A. a. Adolfas tik liūdnas, graudus, tačiau 
buvo doras, tikintis žmogus, galingas gyvu tikėjimu. Prie 
Paliko nuliūdusią žmoną ir spauda gimdo dvasios galiū-
du sūnus. Palaidotas šv. Ka
zimiero kapuose hal. 9 d.

Patiko nelaimė Praną Gai
lių. Paslydo nuo kopėčių ir

nūs. Nuo Stalino kruvinos 
vergijos tik šiukšlės atkris, 
o milžinai dvasioje liks dar 
labiau užsigrūdins. Jie ne- 
pabūgs ne tik Stalino, bet

nusilaužė k-oją. Nugabentas ir paties šėtono, 
į Allegheny General Hospi- Linkiu northsaidiečiams

“THAfClTTLE GAME”

Tel. YARda 5921.
ties.: KENtvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

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. vakarp

Sutirš 20 metų praktikai, bitu aklų 
tui.-yme ir gydyme 

GERAI 1 ti.ilAlfc.lNTl AKINIAI
Koresp. Patals>« kronau akis, trumparegyste 

“* ir toiiregyste.
palengvina ĄKių Jtempimą, prašalins 

— galvos
karštj.

akių it
galvos skuiidėjiin>; svaigimų ir akių

LIETUVIAI DAKTARAI

nose 6 vai. Didįjį Penktadie- DR. KARL NURKAT1 
nį nuo 12 iki 3 vai. klebo-

MOUERMSfclAlSI, tobuliausi 
EGZAMINAVIMO BCDA1 

Speclalė atyda atkreipiama j vaikų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1373
1llllllllilllll.ililituiilllilillllliliillllllllllli

nas sakys pamokslus apie 
Septynis Jėzaus nuo kry
žiaus žodžius.

Velykose rezurekcija ir 
procesija 7 vai., paskui iš-

linksmų šv. Velykų, klaidą 
suprasti, tiesą pamilti.

InternatąCzrtooDCo.,N.Y^By B. Link
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(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089 ’

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leipdami 
IšekkAminuou Jas moderniškiausia 
metodą, kuria r.egėilmo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų Įtempimą.

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

O ITO.M ir nu STAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir kešt: 9:00 a. ns. lkl 
7:10 p. m.

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

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

Ofiso UL OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutarti,
Rea Tel.: HEMIock »15U

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.

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

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUl

TAUPYKITE

Telefonui*: HEMlrttk 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
354%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

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

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

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y. 4

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 Šo. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Oflao TeL: Rezid. feL:
VIRginia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Sekmad. tik Rusitarius.

Tel. Cicero 1484

DR, S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal antartį.
Ofiso Ulsfonaa PROspeet 6737 
Hunų telefonu VIRgiai* 8481

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 MIDvay 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

\

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

Tel. YARdg 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 32 vai, dienų

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

Gen. Skorupskls



Ketvirtadienis, bai. 10, 1941 DRAFflAI

Komunistai Įvedė i fabrikus 
katorginius darbus

Po lenktynių į sanatoriją. - Rusu kalba kursai. 
- Iš darbininko algos nuostoliams padengti.

SOPULINGASIS KELIAS - ŠVENČIAUSIA GATVE PASAULY

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” pateikia naujų faktų, 
kaip negailestingai eksploa
tuojami bolševikinėje Lietu
voje darbininkai. Lietuvos 
gumos dirbinių fabrikai “Gu 
ma” ir “Inkaras” buvo įsi
kinkę į “socialistines” lenk
tynes su Rygos gumos fab
riku “Meteoru.” Lietuvos 
fabrikų direktoriai, siekda
mi laimėti šias lenktynes, 
privertė dirbti katorginius 
lenktynių darbus net tuos 
darbininkus, kurie sirgę ir 
buvo gavę gydytojų pažymė
jimą, kad jiems reikalingas 
poilsis. “Tarybų Lietuva” 
aprašinėja tokią idiliją: “Bu 
vo kiek sirguliuojančių dar
bininkų ir net turinčių pažy
mėjimus vykti į sanatoriją 
poilsio. Bet jie, neatsitraukė 
nuo darbo, lyg nejausdami 
nuovargio ir reikalingo po
ilsio. Todėl ir darbo našu

mas kilo.” Galima įsivaiz
duoti, kaip ligonys darbi
ninkai “nejautė” nuovargio, 
kada fabriko diktatorius-di- 
rektorius jiems įsakė ateiti 
į darbą!

Tame pat “Gumos” fabri
ke esą žymių laimėjimų 
“švietimo-kultūros fronte.” 
Tie “laimėjimai” pasireiškė 
tuo, kad buvę surengti mas
kolių kalbos kursai.

Jau buvo rašyta, kad oku
puotoje Lietuvoje kilo gais
rai keliuose fabrikuose. Da
bar bolševikai pasigavo nau
ją arkliuką darbininkams 
dar labiau eksploatuoti. Bū
tent, darbininkai yra ver
čiami dirbti sekmadieniais 
ir paaukoti kelių dienų už
darbį sudegusiųjų fabrikų 
nuostoliams padengti. Gir
di, tuo būdu būsią geriau
sia prisidėta prie kovos su 
“liaudies priešais.”

Sopulingasis Kelias yra Jeruzalė
je Kryžiaus Kelias, kuriuo žmonijos 
Išganytojas sunkaus kryžiaus pri
slėgtas buvo žydų minios lydimas į 
Kalvarijos kalnę.

Kryžiaus Kelias yra žinomas mū- 
sų bažnyčiose Kryžiaus Stotys, ku
rios atvaizduotos taip, kad tikintie
siems stočių reikšmė būtŲ supran
tama, kaip tas aktualiai įvyko.

Čia “Drauge” dedami paveiks
lai yra kaip šiandien Jeruzalėje at
rodo tos visos vietos. Išganytojo lai
kais buvo kitokios. Kai kurios šios 
šventos, istorines vietos nužymėtos 
bažnyčiomis.

Nebuvusiems Jeruzalėje yra ne
paprastai įdomu matyti tas šventas 
vietas ir įsigilinti į jų prasmę.

KĖDAINIŲ APSKR. JAU S0VCH07U BAUDŽIAVA
Kad baudžiavą geriau atliktu, 
melžėjoms paskirtas karvių skaičius

Kėdainiuose buvo sušauk
ti šios apskrities sovehozų 
atstovai. Kėdainių apskrity
je sudarytos trys sovehozų 
grupės: Kėdainių, Baisoga
los ir Žeimių. Vienas Kėdai-i 
nių grupės sovehozas turi 
800 hektarų, nes į jį įjungti 
keli dvarai ir stambesni ū- 
kiai. Iš pasitarimo paaiškė
jo, kad riesta būsią su sėk
lomis. “Sodyba” dar perei-1 
tą rudenį pareikalavusi sėk
lų, bet “ligšiol administra
cija nežino, kada ir ar pa
kankamai gaus daržovių sėk 
lų, trąšų ir daržininkystės 
įrankių”. Į naująjį sovietiš
kos baudžiavos dvarą esą 
suvežti visi apylinkėse rasti 
traktoriai, bet “mašinų re
montas dar nepradėtas”. 
Bėda esanti ir su pasisavin
tomis karvėmis. Melžėjos 
palikdavusios karves neiš
mestas, nes “joms rūpėjo 
kaip greičiau darbą atlikti”.
Dabar melžėjoms paskirtas 
tam tikras karvių skaičius, 
tad jos savo baudžiavą ei
nančios geriau. Sovietiškos 
baudžiavos darbininkai nu
siskundžia, kad jiems nusta
tyti akordiniai darbai. Mini- 
malinės uždarbio normos 
“neteisingai nustatytos”,

kaip sakoma pranešime. 
“Tas pat pasakytina ir dėl 
kategorijų”.

Sovietiško “tvarkymosi” 
žiedai yra sužydėję ir Lie
tuvoje įsteigtuose soveho- 
zuose. Būtent, Juodkiškių 
sovehozo avižos supiltos į 
— mokyklos patalpas. Per 
pertraukas, kaip rašoma, 
“vaikai, besiausdami grū
dais, užteršia visą mokyklą 
ir koridorių”. Žemės ūkio 
mokyklos mokytojai “per 
atokiai laikosi” nuo bolše
vikinio politinio darbo. Pra
nešime pasakyta, kad apie 
“kultūrinį bei politinį darbą 
visiškai nieko negirdėti”.

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” praneša, kad Raudon
dvario ir Babtų valsčiai da
rą paruošiamuosius darbus 
pavasario sėjai. Tiems dar
bams vadovauja komunistų 
partijos vietinio komiteto 
sekretorius “tovarišč” Kir- 
jan Makarov ir komunisti
nio jaunimo organizacijos 
sekretorius "draugas” Simo
nas Raibsteinas. Galima įsi
vaizduoti, kaip ta sėja at
rodys, vadovaujama Rai’.- 
Š teinu ir Makarovų!
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Septintoji Stotis. “Jėzus antrąjį kartą par
puola po kryžiumi”. Šioje tunelinėje gatvėje, Je
ruzalėje, yra ta vieta, kur Išganytojas nešda
mas sunkų kryžių antrąkart po juom parpuolė. 
Šiandie ši gatvė yra turgavietė.

Šeštoji Stotis. “Veronika apšluosto Kristaus 
veidą”. Šio paveikslo pačiam dugne yra ta vie
ta, kur Veronika apšluostė Kristaus kruviną vei
dą. Jėzus ant to šluostamojo audeklo paliko sa
vo Veido nuospaudą, kuri iki šių dienų laikoma 
Romoje.

Aštuntoji Stotis. “Jėzus ramina Jeruzalės mo
teris”. Šioje vietoje Išganytojas prabilo į liūdin
čias miesto moteris sakydamas: “Neverkite ma
nęs, bet savo vaikų”. Paveikslo dugne yra šv 
Jono prieglauda.

Per Du Menesius 
Rasta Vienas Kom. 
Partijai Narys

“Tovarišč” Alfonin, Trakų 
apskrities bolševikų partijos 
komiteto sekretorius prisi
pažįsta, kad Lietuvos bolše- 

1 vikinimas nevyksta. Trakų 
apskrityje per sausio ir va- 

| sario mėnesius į bolševikų 
partiją buvęs priimtas tiktai 
— vienas narys. Kitas “to
varišč” Orlov, kitas Trakų 
apskrities obrusitėlis, skun
dėsi dėl valstiečių išnaudo
jimo Iš visų valstiečių, ku
rie veža akmenis naujai sta
tomam Vilniaus Kauno plen

tui, esą atskaitoma nuo kiek 
vieno kubinio akmenų metro 
po 9 rublius. O tai daroma 
neva kelio valymo išlaidoms 
padengti, “o kelias vi«a? ne
valomas.”

Švietimo komisaro pava
duotojas J. Žiugžda išleido 
privalomą instrukciją visų 
mokyklų direktoriams, kad 
jie “tinkamai” atšvęstų rau
donosios armijos 23 metų 
sukaktuves. Girdi, “mokinių 
širdyse turi sustiprėti pa
garba ir meilė raudonajai 
armijai, atnešusiai mums 
laisvę ir padėjusiai nugalė
ti kapitalistinę santvarką 
Lietuvoje.” Referentai turį

vaizduoti raudonosios armi- 
. jos “didvyriškumą ir nenu
galimumą.”

Tenka pastebėti, kad Lie
tuvoje kiekvienas vaikėzas 
žino, kokią “laisvę” masko
liai Lietuvai atnešė. O kai 
dėl raudonosios armijos “did 
vyriškumo ir nenugalimu
mo,” tai taip pat kiekvienas 
vaikas atsimena, kokios pi- 
los ji gavo iš suomių, nors 
jų buvo lygiai 60 kartų 
mažiau, nekaip maskolių.

Okupuotosios Lietuvos boi 
ševikų partijos centro ko
miteto sekretorius A Snieč
kus Maskvoje išrinktas į 
maskolių bolševiku Dartiios

By BobDan
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Lietuvę Apniko 
Okupantu Atneštas 
Boardas

Maskolių ir mongolų oku
pantai jau spėjo priveisti 
visą okupuotąją Lietuvą ute 
lėmis. Ryšium su tuo liūd
nu faktu sveikatos apsaugos 
komisariato priešepideminių 
įstaigų skyrius paskelbė il
gą atsišaukimą, kuriame nu
rodinėja, kaip reikia kovoti 
su maskolių atneštomis utė
lėmis. Pasirodo, kad okupan
tai užteršę ir Lietuvos ūki
ninkų šulinius, todėl įsak
miai nurodoma, kad reikią 
valyti ir šulinius. Taip pat 
parduotuvės turinčios žiūrė
ti, kad parduodami maisto 
produktai būtų švarūs. Atsi
šaukimas baigiamas šiais 
skambiais žodžiais: “Tad vi
si, kaip vienas, kibkime į 
sunkų, bet garbingą darbą 
ir, pasinaudodami broliškų 
respublikų patyrimu bei nu
rodymais, kovokime su ap
krečiamomis ligomis taip, 
kad išeitume nugalėtojai.” 

10 “broliškų” respublikų mon 
golai ir maskoliai tų utėlių 
kaip sykis priveisė.

XVIII konferencijos prezi
diumą.

Subolševikintojo “Maisto” 
fabriko vadovybė praneša, 
kad ji arklių odas pirks tik
tai be ašutų. O ašutus rei
kią parduoti maskoliškajai 
“sojuzutil,” kuri superka 
Lietuvoje ir veža Maskolijon 
visa3 atmatas.

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

Šv. Tėvas Pijus XI

Carų Gadynė Grįžo
Kaip sovietų laikraščiai 

praneša, vasario 23 d. vad. 
Lietuvos raudonosios armi
jos atskiras korpusas turė
jo prisiekti Stalinui ir ki
toms maskolių įkonoms. Prie 
saikos tekste reikalaujama, 
kad raudonarmiečiai “negai
lėdami savo kraujo ir gyvy
bės,” gintų “savo tėvynę” -- 
Maskoliją. Tenka prisimin
ti, kad lygiai toks pat prie
saikos tekstas buvo ir baltų
jų carų laikais, kada lietu
viams tekdavo guldyti savo 
galvą Mandžurijoje ir kitose 
3vieto pakampėse.

Micelmacherio Karjera
“Draugas” Viktoras, Ge- 

nocho sūnus, Micelmacheris 
daro karjerą. Be jo jau ei
namųjų darbo vicekomisaro 
pareigų šis “geriausias Lie
tuvos sūnus” paskirtas dar 
aukščiausiojo teismo tarėjų. 
Paskyrimą pasirašė J. Pa
leckis.

Plungėje esanti praplėsta 
valstybinė lentpiūvė, kuri 
dirbanti dviem pamainomis. 
Reiškia, Lietuvos miškai dar 
labiau retės, o rąstai ir len
tos plauks Maskolijon.

& -------- !
Vl<liimiiesi-I<> Ofisą.-, Atdaras Sekmadieniai nuo II iki 4 vai. Popiet.
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(laminame Piritas tiktai IS 
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kuris išdrįsta atidaryti burną apie darbininkų skriau
das ir negerovę. Jie tą žino, todėl ir vengia Rusijos 
bolševikų rojaus. Jei kada jų vadai į Maskvą ir nuva
žiuoja, tai tik tam, kad gauti iš Stalino propagandai 
pinigų ir naujų instrukcijų.

Spaudos ir visuomenės vadų yra pareiga aiškiau nu
rodyti šio krašto darbininkams, kas dedasi Sovietų Ru
sijoj, kaip ten gyvena darbininkai ir kokius tikslus 
turi Stalino apmokami propagandistai.

Juo geriau bus žinomi tie dalykai, juo greičiau šio 
krašto organizuotieji darbininkai iššluos lauk iš savo 
tarpo komunistus.

f,

. -n / . \

Ir vėl "pavėlavo"

Lietuvių katalikų dicnraSčio "Draugo" rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dieuraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie Jvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

į, A.MLETO GIOVANN1 CICOGNANI, 
lauMliera Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Parodė savo iltis
Chicago Herald-American Nr. 233 “In the News’’ 

skyriuje iš peties drožia teisybės žodį komunistams. 
Esą, tas

šlykštus šliužis, komunizmas, pagaliau išlindo iš sa
vo urvo Jungtinėse Valstybėse, pakėlė savo šlykščią 
galvą ir apnuogino savo nuodingas iltis.
Visame krašte keliami streikai, kurie trukdo krašto 

apsaugos stiprinimo programą. Keliamos riaušės, kirši- 
nimas darbininkų prieš darbininkus, pasipriešinimas į- 
statymams ir autoritetui — tai ženklas, kad čia jų, 
komunistų, darbas.

Šis reiškinys, tiesa, esąs alarmuojantis, tačiau jis ge
rai nušviečiąs susidarančią padėtį. Esą buvę reikalin
ga panašių konkrečių įrodymų naiviems mūsų žmonėms 
apie egzistuojantį pavojingąjį komunistų sąjūdį mūsų 
krašte. Vien tik žodžiai negalėję atkreipti į tai žmonių 
dėmesio.

Tas pats rašytojas prieš penketą metų perspėjęs apie 
komunistų pavojų. Bet iš to tik pasijuokta. Komunis
tams buvę ir toliau leista ir per spaudą, ir per radijo, 
ir per mokyklas, ir per organidacijas, ir visokiais kito
kiais būdais nuodyti Amerikos visuomenę.

Herald-American rašytojas tvirtina, kad paskutinieji 
streikai, tai komunistų padaras, siekiąs priartinti kraš
tą prie komunistiškos revoliucijos. Tai išdavikiška ko
munistų penktosios kolonos veikla, į kurią lojalūs ame
rikonai turį atkreipti rimto dėmesio. Tuoj reikia už
kirsti kelias sabotažninkams, streikams, riaušėms. 
Sprendimas kilusių ginčų tarp darbininkų ir darbdavių 
prievarta ir teroru neturi būti toleruojamas.

Čia, be abejojimo, labai daug tiesos pasakyta. Tik 
nenurodyta, kad vien tik valdžios dekretais, griežtais 
draudimais padėties nepagerinsi. Geriausia priemonė 
užkirsti kelią visiems čia suminėtiems ir kitiems blo
giems ir pavojingiems kraštui reiškiniams, tai —

neatidėliotinas darbininkų būvio pagerinimas ir pa
kreipimas darbo ir kapitalo santykių krikščioniškojo 
socialinio teisingumo kryptimi. ,
Kai darbininkai bus gerai ir teisingai atlyginami už 

savo sunkų darbą, tada nei komunizmo nei kitokio izmo 
agentai nepajėgs jų sukurstyti prie streikų ir visų su 
jais surištų blogumų. Reikia žinoti, kad jei kas streikų 
nenori, tai darbininkai, nes jie daugiausia nuostolių tu
ri pakelti. Streikai, tai paskutinė priemonė kovoje už 
geresnį duonos kąsnį, už teisingesnį atlyginimą. Jeigu į 
streikuojančių darbininkų reikalus įsimaišo sabotažnin- 
kai ir komunistų agentai, turį tikslą sukelti revoliuciją 
ir esamą santvarką sugriauti, čia jau yra vyriausybės 
pareiga tokius ponus sudrausti ir iš darbininkų tarpo 
atskirti.

Komunistams — darbininkų išnaudotojams ir kurs
tytojams vyriausybė turi parodyti kelią į jų tėvynę — 
Sovietų Rusiją, kur darbininkai neturi teisės ne tik or
ganizuotis ir, reikalui esant, streikuoti, bet ir pasiskųs
ti negali dėl savo apverktinos būklės. Jei kur reikia 
kovoti dėl darbininkų teisių ir gerovės, tai Sovietų Ru
sijoj. Dėl to, jei Amerikos komunistams taip jau labai 
rūpi darbo žmonių reikalų pagerinimas, tevažiuoja į So
vietų Rusiją. Tokiam darbui ten dirva begalo plati. Tik, 
dėja, komunistiškoji diktatūra, kurią “penktosios ko

lonos" apaštalai perša ir Amerikai, sušaudo kiekvieną,

Iš pirmųjų dienų karo tarp Vokietijos ir Jugoslavi
jos jau darosi aišku, kad anglai, po skaudžių patyrimų 
praeity, ir dabar bus pavėlavę.

Įtraukdami į karą jugoslavus, anglų politikai jokiu 
būdu negalėjo tikėtis, kad jie vieni atlaikys didįjį vo
kiečių “blitzkriegą”. Ten turėjo būti sutrauktos ir An
glijos kariuomenės jėgos ir iš anksto pristatyti pakan
kamai amunicijos. Jei to nebuvo padaryta, reikėjo ieš
koti kitokios išeities, bet nestumti žmonių į ugnį, ir vi
są kraštą pelenais paversti.

Tiesa, ir jugoslavai ir ypač graikai beveik negirdėtu 
karžygiškumu kariauja prieš daug didesnes priešo jė
gas, bet tokia nelygi kova ilgai tęstis negali. Gal būt, 
kad Balkanuose kova dar nėra visai pralaimėta, bet...

Vienintėlė išeitis susidariusią padėtį pataisyti, 
anglai turi pristatyti Balkanams tiek karo jėgų, kiek 
jų ten turi Vokietija.

Kitaip — visos Balkanų valstybės bus pražudytos dėka 
anglų “pavėlavimų“, o gal dar ir kitokiais kažkaip lig
šiol vis dar neaiškiais išrokavimais.

Mes čia galim pakartoti tai, ką esame pasakę prieš 
porą savaičių: jei jugoslavams reiks kariauti prieš Vo
kietijos nacius, tenelaukia jie tokių pasisekimų, kokius 
turėjo graikai kare su Italijos fašistais, nes nacių ar
mija, tai ne fašistų juodmarškiniai.

Tai turėjo žinoti jugoslavų lyderiai, o ypač britai.

Negarbingoje tarnyboje
Brooklyn, N. ¥., leidžiamas lietuvių komunistų laik

raštis “Laisvė“ minėjo 30 metų sukaktuves. Leidėjai 
tuo džiaugėsi ir patys prašė, kad skaitytojai juos svei
kintų.

Sąmoningi, dori lietuviai to laikraščio nesveikino, nes 
jis per 30 metų buvo jų ir viso lietuviško judėjimo prie
šas. Jis ardė viską, kas pas mus buvo gera, lietuviška; 
jis kovojo prieš Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę; jis 
džiaugėsi, kad Sovietų Rusija užgrobė Lietuvą ir pri
taria dabar vedamam žmonių terorizavimui Lietuvoje 
ir lietuvių tautos naikinimui. “Laisvė”, kaip buvo, taip 
ir tebėra lietuvių kalboj leidžiamas šlamštas kovai prieš 
lietuvybę ir prieš Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Visi žino, kokio vardo užsipelno tie sūnūs ir dukterys, 
kurie džiaugsmingai sutinka savo motinos mirtį ir šoka 
jyie jos kapo. Brooklyno bolševikų šlamšto leidėjai se
niai laukė savo motinos Lietuvos mirties ir kai Maskva 
prismaugė jos laisvę ir nepriklausomybę, jie džiūgavo 
ir šoko drauge su kruvinuoju jos pavergėju Stalinu.

Tad, suprantama, kokiu vardu turime vadinti tą laik
raštį ir jo leidėjus.

(“Draugas”, 10 d. balan
džio, 1916 m.).

Vokiečių perkūnai prie 
Bethincourt tvirtumos, kuri 
griaunama didžiausių arno
tų šūviais. Nuo baisių šau
dymų daug žmonių iš proto 
išėję.

•

Nevv York American pa
duoda liūdnų žinių apie mū
sų brangią tėvynę... Lietu
voj ir Lenkijoj nemažiau 90 
nuošimčių žmonių miršta 
badu, ar nuo šalčio. Viena
me Vilkaviškyj 500 šeimų 
beveik miršta nuo bado.

•

Bulgarai išgriovė Sofijoj 
serbų konsulo namus... Ru
munija pasirengusi prie ka
ro... Pragariška kova dėl 
Verdūno verda be paliovos... 
Vokiečiai sumušė prancūzus 
prie Tekmiten kalno.

•
“Dabartis” praneša, jog 

vokiečių valdžia Vilniuje pa
sirengusi atidaryti kelis kny 
gynus... Rusų Mokslo Aka 
demija paskelbė konkursą 
(15,000 rublių) tam, kas ge
riausia aprašys Muravjovo 
darbus Lietuvoj.

•
Chicagoje neseniai atsida

rė bankas “Tlįe Women’s 
Trust Co. of America”. Di
rektoriai ir tarnautojai — 
išimtinai moterys.

•
Barcelonoj visuotinas strei

kas. Ginkluoti susirėmimai 
su policija. Tą sukilimą pa
darė revoliucionieriai.

•
Joseph J. Elias kandida

tuoja ant “National Dele
gate of 4th Congresional 
District”. Jis per keturis 
metus buvo pavieto komisio- 

nierium.

v IM

Užsidengė veidą...
“Amerika” rašo:

Komunistai daro kankinį iš savo buvusio vado 
Browderio, kurs nuteistas ketveriems metams kalė
jimo už pasų apgavystes, kaip ir visi nusikaltėliai 
mirtingieji. Jie nori ir melagystėmis padaryti jį tik
riausiu “mučelniku”. Girdi, policijos agentai uždėję 
jam kaukę, kad fotografai negalėtų ndfotografuoti 
ir parodyti visuomenei, kokia drąsa nusikaltėlio vei
de šviečia.

Iš tikrųjų buvo kitaip: “drąsusis” komunistų va
das pats uždengė veidą nosine, nenorėdamas leisti fo
tografams imti jo'paveikslų. Na, ar ne kankinys?

“Moterų Dirva” Velykoms išėjo pagražinta ir paįvai
rinta turiningais straipsniais. “M. D.”, kaip žinoma, 
yra gausingos ir veiklios A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
organas.

Tėvų Marijonų leidžiamas savaitraštis “Laivas” Ve
lykoms išėjo įvairus ir turiningas. Maloniems dienraš
čio skaitytojams rekomendaojame tą numerį įsigyti.

Steigiami Nauji
Komisariatai/

Sovietinė biurokratija mil- ’ 
žiniškais žingsniais įsigali 
ir “laisvojoje” Lietuvoje. J. 
Paleckis paskelbė “ukazus,” 
kurie lietuviškai vadinami 
įsakais, pagal kuriuos oku
puotoje Lietuvoje steigiami 
net du nauji komisariatai. 
Būtent, įsteigiami mėsos ir 
pieno pramonės komisaria
tas ir miškų pramonės ko
misariatas. Ligšiolinis mais
to pramonės komisaras J. 
Laurinaitis atleistas iš pa
reigų ir paskirtas mėsos ir 
pieno pramonės komisaru. 
Maisto pramonės komisaru 
paskirtas “draugas” Eliją 
Bilcvičius. Nesuprantama, 
kodėl Eliją negavo koser 
mėsos komisariato.

Maskoliai įvedė net septy
nis komisariatus daugiau, 
negu buvo ministerijų ne
priklausomoje Lietuvoje.

Tauta be energingų, su
manių, pasiaukojusių vadų 
yra pasmerkta žūti.

Po Svietq
Pasidairius

Gromata tavorščiaus A. 
Virvyčio.

Prašau prot. Kampininko 
ištiesti savo vožnų delną 
mano gromatai.

Dar man gyvenant Lietu
voj sykį vienam miestely 
turgaus dieną netikėtai su
sitiko du pažįstami kupčiai: 
žydas šmuila ir čigonas Bez- 
božninkas. Po kelių har, 
har užvedė šneką apie biz
nį. Bezbožninkas nusiskundė 
žydui, kad “biznis” šiame 
turge šlėktai eina ir kalbi
no žydą vykti į kitą netoli
mą miestelį, kur rytojaus 
dieną turėjo būt didelis tur
gus. Cigoniui pavyko žydą 
prikalbinti ir jie nutarė vyk
ti. Kad kelias būtų tieses
nis, jie pasirinko šunkelį.

Beeidami priėjo upę, per 
kurią toje vietoj nebuvo til
to. Kas dabar daryti? Kaip 
upę pereiti?

Staiga Šmuilos nusimini
mas virto čigonišku džiaug
smu: lankoje pamatė besi
ganant arklį. Šmuilos galvoj 
tuojau išdygo toks sumany
mas: pasigauti arklį, juo 
abiem perjoti upę ir paskui 
arklį atgal pervaryti. Su
manymą pasakė čigonui, o 
šis prie svetimų arklių vi
suomet buvo kaip musė prie 
medaus. Sumanymas čigo
nui patiko ir besiganąs ark
lys tuojau atsirado prie či
gono. Dabar kilo klausimas, 
kuris iš jų turi pirmas per 
upę joti. Žydas gudrus, ale 
čigonas dar gudresnis. Jis, 
girdi, arklį iš ganyklos at
sivedė ir jis turi pirmas 
juo per upę joti. Perjojęs 
pervarys arklį atgal, kad ir 
Šmuila galėtų perjoti. Užsė
dęs ant arklio ir sušėręs bo
tagu čigonas nei nepajuto 
kaip atsidūrė kitoj upės pu

sėj.

— Na, panie, ko tu ten 
lauki? Greičiau brisk per 
upę, — sušuko čigonas žy
dui.

— Greičiau pervaryk man 
arklį, — atsiliepė žydas.

— Kur tu, panie, matei, 
kad čigonas, pačiupęs tokį 
arklį, paleistų iš savo ran
kų.

— Neteisingas esi! — su
šuko žydas.

— Toks kaip ir tu pats, 
— atsakė jam čigonas. Ka
daise, panie, pas čigonus bu
vo teisybė, ale dabar užėjo 
sunkūs čėsai. Taigi, lik svei
kas mano tavorščiau, kup- 
čiau, o aš turiu joti į jo- 
marką.

Taręs tai čigonas drožė 
botagu arkliui ir kaip vie
sulas dingo iš žydo akių.

Žydą, čigoną ir arklį ta
vorščiai, galima prilyginti 
prie Lietuvos. Gražus ark
lys — Lietuvos valstybės 
simbolis Vytis. Čigonas — 
balšavikų caras Stalinas, o 
Šmuila — Lietuvos žydai, 
kurie daugiausia pridėjo 
prie pražudymo Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Gi toji upė — dabartės Lie
tuvos žmonių ašaros, iš ku
rių tik kailiamainiai džiau
giasi. Bet kaip Judas, atli
kęs niekšišką darbą, vėliau 
pasikorė, pražudys patys 
save ir šiandieniniai taut- 
žudžiai.

A. Virvytis.

Prašau Nesijuokti
Penkių metų vaikas: — 

Tėte, pasakyk man, kam 
mes augam?

Tėvas: Kam augam?.. 
Hm.... augam tam, kad 
galėtumėm darbus dirbti..

Vaikas: Aha.. Tai pasa
kyk, kokį darbą tėte dirbsi, 
kai užaugsi?

Atspėjom mįslę
Akėčios.

NEWS FACTS GEORGE
PHILADELPHIA, pa.

KATE JON SON. OKCE A CHAR- 
IMOMAN IN A NEW5PĄPER 
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Šimtai vyskupų dalyvaus Eucharistiniam Kongrese
Kongresas įvyks St. Paul ir Minneapolis ’ “Eucharistinis centras;

Kai kurios ruimingos srities
miestuose 1941 metais birž. 23-26 dd.

Su šventojo Tėvo legato ray, St. Paul, jj paskyrė pir-

MOSŲ VĖLIAVA

(atstovo) centralinę figūra 
Devintasis Nacionalinis Eu 
eharistinis Kongresas bus į mininkas. 
nepaprastai didinga religinė Kongresan pakviesta 
iškilmė, kokia vargiai kada 
nors buvo matyta šiaurva
karinėj J. A. Valstybių da- Į nių vyrų organizacijų 
ly.

Kongreso scena bus žavin
gi du miestai, stovintieji vie 
nas greta kito, Minneapolis 
ir St. Paul.

Rugaėjo 29 d.

Šiandien su Natočka Voronkova nuėjau į studentų 
biurą. Mes norėjome paprašyti kokio nors darbo arba 
susiieškoti tarnybą. Didžiuliam šviesiam kambary prie 
didelio stalo sėdėjo stambaus sudėjimo studentas, nepa
prastai lengvabūdiško, paviršutiniško veido, baisiai nera
mus blondinas. Jis buvo apsivilkęs įtartino švarumo ru- 
baška, sėdėjo su atlapota apykakle, o jo panagės net 
blizgėjo nuo nešvarumo. Pamatęs mus, jis ne tik neat
sistojo, bet tingiai žiovaudamas pamojo pirštu, kad pri
eitume arčiau. Man susidarė įspūdis, kad jis yra girtas, visi J. A. Valstybių katali- 
dėl to buvau jau besigraudinanti, kad čia atėjau, ir pa- kaai.
sijutau kaip vaikas, patekęs į svetimųjų būrį. Eucharistinio kongreso

- Na. ko norite, draugužės? - paklausė jis šyp- ! generalinis pirmininkas yra

mininku. Vyskupas Murrsy 
yra oficialus kongreso šei-

333
arkivyskupai ir vyskupai, 
35,000 kunigų, 23 naeionali- 

na-

sodamasis.
— Mes norėtume tiktai pasiteirauti, ar kartais ne

riai, 1,029 kolegijos ir jauni
mo grupės ir tūkstančiai so
daliečių visose J. A. Valsty
bių dalyse.

Tarp kunigų pakviesti J.
Tiesioginiai ir netiesiogi-1 a. Valstybėse gimę ir šlau

niai į šį kongresą kviečiami djen dirbą kur nors užsie
niuose, ir tie, kurie apsigy
venę Kanadoj ir Meksikoj. 
Be to kvietimas kongresan 
pasiųstas tūkstančiams įvai
rių lokalinių organizacijų.kun. James M. Reardon, Šv. 

P. Marijos bazilikos, Minne-

patalpos kongreso laikui pa
vadintos mirusiųjų St. Paul 
bažnytinės provincijos vys
kupų vardais, šios patalpos 
yra skirtos jaunimo veiklai, 
kunigų, seserų ir pasaulie
čių paskiriems susirinki
mams, taip pat Šventajai 
Valandai ir kitoms religi
nėms ceremonijoms. Ruimin
goje aikštėje bus pataisyti 
laikini suolai, kur bus vie
tos 125,000 asmenų. Šioje 
aikštėje bus kongresinis al
torius. da bus kongresas ofi 
daliai atidarytas, vidunaktį 
bus laikomos mišios vyrams, 
o dienomis — pontifikalinės 
mišios.

Kiti kongreso aktyvumai 
bus vykdomi St. Paul kated
roje ir St. Paul miesto au-

Minnesota State Fair sri- ditorijoj, taip pat Minneapo-
atsirastų mums kokio nors darbo, atsakiau as. dro- apOjy rektorius. J. E. arki- j tis, kuri yra pasiaukely tarp lio St. Mary bazilikoj ir mie
viu balsu, bet drauge siusdama iš piktumo, kad tuo sa 
vo nedrąsumu niekaip negaliu nusikratyti.

— O, prašau! Darbo bus, kiek tik norite! — sušu- į 
ko studentas ir, pašokęs nuo kėdės, pribėgo prie mūsų, j 
apkabino mus per liemenį ir norėjo pasodinti už stalo, į 
bet aš išsisukau iš jo rankų ir žengiau žingsnį atgal. . Švęsdami Velykas, džiaug- 
Juk taip ligi šiol su mudviem dar niekas nesielgė! Ar į ^amies bėjusiu pavasariu,

vyskupas John Gregory Mur Minneapolis ir St. Paul bus sto auditorijoj.

Ife tikime i Lktnvos prisikėlimą

taip visi studentai daro? Bet jis tik nusijuokė ir smal 
šiai pažiūrėjo į mane.

— Iš instituto?’ — paklausė trumpai.
— Ne, aš baigiau gimnaziją!
— Tai vienintelė dukrelė?
— Ne, mūs yra trys.

— Nu, bet j studentę jūs vistiek dar nepanaši!
— Mes atėjom čia ne plepėti, bet sužinoti, ar nega

lėtume kam nors padėti.... — atsakiau aš sumišus. Stu
dentas apmetė mudvi nuo kojų ligi galvos akimis, pas
kum balsu susijuokė ir paėmė į rankas knygą.

retas kuris iš mūsų neskra 
josime savo mintimis pa
vergtosios Lietuvos padan
gėse. Ne vienas iš mūsų pri
siminsime gražias, jaudinan 
čias iškilmes Velykų rytą 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
ir... prisiminsime dabarti
nius savo brolių ir sesučių 
vargus ir skausmus, pate
kus į žiaurią Rusijos bolše
vikų vergiją... Bet, kaip mes

Namai
raudonarmiečiams, 
barakai darbininkams

Ei, kas ten joja, dulkes kilnoja, 
Plačiuoju vieškeliu?

Ar rusų tuntas, ar lenkų pulkas,
Ar vokiečių tytveikas?

Tai mūs berneliai, mūs dobilėliai, 
Šimtu žirgelių joja.

Kur gi jie traukia, ar nori lauke 
Stot su priešu į kovą?

Ne, tik pagerbti, ir palydėti,
Savo tautos vadovą.

O ką jie neša, ką rankoj laiko:
Ką rodo mums iškėlę?

Ar tai dalgelę, ar tai grėblelį,
Ar šmaikštų botagėlį?

— Tai ne dalgelė, tai ne grėblelis,
Ne šmaikštus botagėlis,

Tai mūs garbingas tautystės ženklas, 
Trispalvė vėliavėlė....

Viršui geltona, žalia per vidų,
O apačioj raudona, —

Gelsva nuo svėrių, žalia nuo pjevų, 
Nuo dobilų raudona,

Gelsva, kaip kasos mūsų mergaičių, 
O žalia, kaip rūtelė,

Gražiai raudona, kaip mūsų doro 
Jaunimo veidužėliai....

A, Jakštas.

namus pasigamina raudonar 
miečiai ir GPU žvalgybinin
kai.

— Panevėžio miesto pro-

ga pabrėžti, kad W|yoming 
klonyje susidarė dvylika A.
L. R. K. Federacijos skyrių. —— —— karuškas, kuriose tiek pri-
Tai didelė jėga, kuri žymiai “Tarybų Lietuva” paskel- sivaišinama, jog visuomet 
sustiprina vieningąjį Ame- bė davinius apie butų sta- baigiasi muštynėmis. Tame 
rikos lietuvių katalikų vei- tybos planus 1941 metais, pat klube yra skaitykla. Kai 

Tai būsianti “kapitalinė sta- pirmadienį ateina į šią nau 
tyti — 448 butai. Kaip ma- josios kultūros židinį, matai 
sus šiuos metus visoje Lie- tokį vaizdą: “Čia randi res- 
tuvoje suprojektuota pasta
tyti — 448 butai. Kaip ma
tome, statyba tikrai yra “ka 
pitalinė”. Toje pačioje “Ta-

kimo centrą. Reikia neuž
miršti, kad Wyoming klo 
nis yra Federacijos tėvynė. 
Kaip tik šio mėnesio vidu
ryje sueina lygiai 35 metai, 
kai Wilkes Barre, Pa., įvy
kusiame Amerikos lietuvių

Zarasų — 
nas ir kt.

‘draugas” Levl-

Ge-os knygos yra moky
tojai, patarėjai, džiaugsmas

fesinės sąjungos savo kultu-1 ir pramoga. — J. Rimantas 
riniame klube kas šeštadie
nį ir sekmadienį rengia va-

torano vaizdą, tuščių bute
lių, nuo alaus dėžės sukrau
tos kalnais bei kitus bufeto 
likučius”. Už šiuos “kultū-

...... .. .., - ___ katalikų pirmame kongrese i rybų Lietuvoje” įdėtas pa- ros” skleidimo vakarus prof.
— Mums būtinai reikia kambarių. Suvažiavo tiesiog tikime j 8avo išganytojaus, j buvo įsteigta A. L. K. Fe-1 veikslas, kaip toji “kapita- sąjungos imančios net hiliet 

krūvos studentų, kurie neturi kur gyventi. Tuo budu jus Kristaus ig numirusių pri- deracija. Dėl to labai gražu, nnė” statyba atrodo Vilnių- tus po pusantro rublio, 
mums nepaprastai patarnausit, jei surasit studentams sikėlimą kaip tikėjome pa-, kad šiais sukaktuviniais me

ų , ii n y • J vasariui ateinant, taip mes
Jis padavė mums lakštelį, kurį turėjom surašyti, tikiin€ ir į Lietuvos prisikė- 

paskum mes išėjom. Pakeliui pasakojomės savo naujuo- umąj 
sius įspūdžius. Bendrai, aš iš principo nenoriu blogai
apie ką nors šnekėti ir manyti, dėlto nė Natočkai nesą- Kad greičiau mūsų troš
kiau, kad studentas man nepatiko; aš tik tiek pastebė- kimas būtų realizuotas, gre- 
jau, kad jis, matyti, norėjo padaryti mums įspūdžio. ta tikėjimo į Lietuvos pri-

— Matai, kaip mus gimnazija sugadino, — atsakė s^ėlimą turi eiti ir mūsų 
ji. — Mus nuo gimnazistų ir realistų (real. m-los moki- darl5ai ir mūsų aukos. Tik- 
nių) taip saugodavo, kad žmogus dabar tikrai nežinai, ias lįetuvis patriotas, prak 
kaip turi elgtis, * ką nors sutikęs arba patekęs į žmonių
draugiją. O gal jų tokie įpročiai, tokios bičiuliškos elgse
nos formos?

— Bet aš negaliu pakęsti, kad mane žmogus, kur) 
aš savo gyvenime matau tik pirmą kartą, taip “drau
giškai” apsikabintų ir paimtų už liemens! — atkirtau 
aš piktai.

Tačiau netrukus mudviem vėl grįžo geras ūpas; mes 
džiaugėmės, kad patekome į viešojo gyvenimo sūkurį, su
siradome darbo ir, taip sakant, galėjom padėti draugijai.
Porai minučių užsukom į miestą ieškoti studentams kam
barių. Bet oras buvo labai bjaurus, ir mes permirkom iki 
paskutinio siūlelio; tačiau tai mūsų pasiryžimą ir džiaug
smą tik dar padidino, nes buvom tvirtai įsitikinusios, jog 
gyvenime nėra nieko svarbesnio, už studentams kamba
rių suradimą. Tik visa bėc’a, kad žmonės buvo toki keisti 
ir ne taip jau labai norėjo kambarius studentams ar stu-

tiškas kovotojas dėl Lietu 
vos laisvės ir nepriklauso
mybės ir dirba ir aukoja. 
Nepamirš jis to didelio tau
tos reikalo nė Velykų švėn- 
tėse: jis nuo Velykų stalo 
bent trupinėlį paskirs varg 
stančių ir badaujančių su- 
šelpimui, Lietuvos iš nelais
vės išlaisvinimui.
L. G. F. vajaus eiga 

Detroit, Mich., kun. J. Či-
žauskas, šv. Jurgio parapi
jos klebonas, prisiuntė Lie
tuvai Gelbėti Fondui Vasa
rio 16 d. proga lietuvių ka
talikų sudėtas aukas — $91.'

tais Federacijos tėvynėje at
sigaivino jos skyriai.

Philadelphia, Pa., Kazi
mieras Medelis aukojo L. G. 
F. $1.00.

Worcester, Mass.,-Moterų 
Socialinis Klūbas aukojo $3; 
Kristina Meškinienė $1.00; 
T. Čiras — 50 centų.

Primintina, kad New Yor 
ko, Wyoming, Schuylkill, 
Pittsburgh, Cleveland, De
troit ir Chicagos vajaus ra
jonai savo kvotų dar neiš 
pildė. Rajonų ir visų tuose 
rajonuose esančių kolonijų 
vadai prašomi sustiprinti va 
jaus veiklą.

Linksmų šventų Velykų! 
Leonardas Šimutis, 

ALRKF sekr.,
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, III.

je, Antakalnyje, kur pasta
tyta keli namai darbinin
kams. šių pastatų namais 
net negalima vadinti. Tai 
paprasti barakai, panašūs į 
negrų landynes Afrikoje. 
Bet juk “namai” statomi 
darbininkams, tad kam ge
resnių reikia? Geresniuosius

— Atskirose apskrityse 
sudaromi kooperatyvų orga
nizaciniai biurai. Į juos ski
riami naujieji “kooperati
ninkai”. Pav. Rokiškio aps
krities biuro pirmininku pa
skirtas “draugas” Mendelis, į

dentėmo nuomoti. Daugumas tvirtindavo, kad studentas Tuo būdu Detroitas turi ge
rą kvotos pradžią. Likusią 
jos dalį — $209.00 — po sa

būtinai esąs sinonimas revoliucininko, girtuoklio, padau
žos arba kortų “meisterio,” o studentė — būtinai tu
rinti būti tokia būtybė, kuri gyvena tik nepaprastai leng- vaitės, kitos sukels. Šiame 
vabūdiškai. Vienu žodžiu, jie buvo įsitikinę, kad su to- į mieste gražiai veikia trys 
k iais žmonėmis jiems bus tik vienas vargas.

— Na, bet, galų gale, panelės, pasakykite, ar jūs 
taip pat esate studentės? — klausdavo jie mus. — To
kias, kaip jūs, tai tikrai priimtume, bet kitas, kurios at
eina ieškoti, tai___  , Miliauskas, Šv. Trejybės pa-

— O kiek jums už tai moka, kad jūs tokiu bjauriu rap., klebonas, prisiuntė tos 
oru baidotės per žmones? — paklausė mūsų viena mo-’ parapijos lietuvių sudėtas 
teris. Ir kai mes atsakėme, kad kambarių ieškome visai i aukas — $120.69. Toji auka 
veltui ir jokio užmokesčio už tai neimame, ji aštriai p»-
stebėjo:

— UžJat kiek puspadžių dykai nuplėšite, — o tiems 
tėvams tik bereikalingi iškaščiai.

parapijos, kurios savo kvo
tą be didelių sunkumų išpil 
dys.

Wllkes Barre, Fa., kun. J.

\ (Bus daugiau.)

A v

Wyoming klonio kvotą žy
miai pastūmėjo į priekį 
Šiam rajonui dar reikia su 
kelti $464.81. Tenka nugirs
ti, kad vadai yra pasiryžę 
tą sumą greitu laiku šukei 
ti. Džiugu čia ta pačia pro-

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

— Modvi-ulšklanul įrengimai —

— l-atynisloa Grožio SpcclalistSs — 
- . > e 

— frlelnamoM Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. VVESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202

M art j Sucllla. aavinlnkB

cheese
digestiblę 

gs milk itself 1

SPREADSI SLICESI TOASTSI 
MELTS FERFECTLYl

KLAUSYKITEl — PATIKSI

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

Juozas VVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis tr Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnait? ir Jonas Paretina 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkui 
Bartkų Šeimyna ir LiulJojančios Lietuvaitės 
Oktetas so Antanu Kaminsku, Petro Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

*

šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South VVestern Ave. Obicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

KNYGOS! KNYGOS!

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

LITERATŪRA

JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, 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 RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutcmosc-Pasakos ir Dainos. $1 00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

(1914-1916 m.) ................................................................... 75c
MAŽIOS1OS 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.............................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 Mculen ........................................................35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m............................... .. ............................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m......................................................... 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago, III.
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Lietuvio pabėgėlio nuotikiai 
ir įspūdžiai keliaujant

Stipri Salazaro ranka. - Įsimylėjęs portugalas 
ir gitara. - Ispanės ir portugalės labai 
dažytos. - Kova jūrtį vanago su žuvėdra. - 
Mes grįšim į Lietuvę. - Komunistas 
nepataria skaityti savųjų raštų.

kilus audrai, laivas buvo iš
mestas į atvirą jūrą ir tu
rėjom būti atskirti nuo mies

. . . . , . to 4 dienas, nes negalėjo dėlniai emigrantai portugalai . . ... .. . ,. , . laivo sugedimo išimti inka-

(Tęsinys)

Ispanų laivu “Cabo de 
Hornos” plaukė ne tik eili-

ir ispanai, bet daug ir tur 
tuolių, įvairių tautybių. Vie- ro. Laivui stovint jūroj, gy

venimas buvo labai nuobo-na dama, kurios paltas ka- ,....................... * „ , , dus, nes dėl lietaus negale-rakulio kaštuoja 8000 dole- . ... ....J jom iškišti nosies ant de
nio. Pulk. Jurgutis sirgulia
vo, gydytojas lanko mūsų 
miegamąjį, ponia Jurgutie- 
nė gydytojui praneša, kad 
jos vyras serga. Gydytojas 
pamoja ranka, sakydamas, 
kad visi čia serga sumurmė-

rių, šiandien vyksta III kla
sės Entrepoante, už tat nuo
lat ašaras lieja ir negali su
prasti, kaip ji čia atsirado. 
Kita dama šauniai išsipuo
šusi piktinasi ispanų nešva
ra ir išdrožia ilgą pamoks-

PIRMIEJI JUGOSLAVAI KARO NELAISVIAI

1 LUdUfcdt ACIilt G I
Iš Berlyno per radiją prisiųsta vokiečių cenzūruota 

nuotrauka su antrašu, kad tai esą pirmieji jugoslavai, 
paimti vokiečių nelaisvėn Balkanuose.

A. t A.
ROZALIJA ZIMONTIENfi
(|m> pirmu vyru Sabaliauskienė; 

Imi tė»uls (■rulilittu-.kaltP)
Gyveno: 3337 So. Lituunica 

A v i-nue.

Mirė bal. 9 <1., 1941, 7:15 vai. 
ryte. HUluukUM pusėj amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo Ra
seinių aptiki"., Batakių purap.

Paliko (liileliunie nuliūdime: 
vyrų Stunlslovų: 5 sūnus. Pe
trų Subuliunskų, Antanų, Jonų, 
Kuzinili rų ir Stanislovų Ztmon- 
tus: marčių Adeline: dukterį 
SofIJų Masalskienę (Subuiiaaa- 
kuitę): tentų Antanų: du anti
kų, .• ešerį Elzbietą Žukus; bro
lj Ignacų ( Pennaylvanljnje) ir 
jų šeinius ir daug kilų giminių, 
drangų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės jvyks Seštuil.. 
bal 12 d. IA koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtu j šv. Jurgio 
par bažnyčių, kurtoje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta ) šv. Kazimle.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugas ir pužistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyrus, Sūnui, Duk
tė*, Marti, 'Žentas, Anūkai, Bro
lis, Sesuo ir G minės.

I^itd. direktorius S. P. Ma
žeika, tel. YARds 1138-1139.

BARBORA GAILIENE
(įsi tėvai.. Sta.Milaltė; gyveno: 

1741 West 43nl Street,
Mirė kovo 8 d., 1941. sulau

kus pusės umžiuus.
Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 

Tauragės apskričio Žvingių pa
rapijos. Kalniškiu kuitno.

Amerlkoie išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

broli Mvkotų Stasull. brolio 
(lukteri Josephine Anderson ir 
Jos šeima, tiro'lo sūnų Mykolų. 
2 pusbrolius: Pranciškų tr Juo
zapa Kučinskus ir ių šeimas 
ir daug kitu giminiu, draugu 
Ir pužistanm: o Lietuvoje na- 
liko brolį Kazimierų ir kitus 
gimines.

Kūnas pašarvotas J. *F. Eit- 
deiklo koplyčioje 4fi05 S. Her- 
mltnge Avė. I.nidntuv*'*a ivvks 
nenktad . tini. 11 d. Iš kop'v- 
člns 9-30 vai. rvto bus ntlcdė- 
ta J šv. Kryžiaus par. bažny
čių, kurioje ivvks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta ) šv. 
Karinitero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus Ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nu'iūdę: Broliai. B'irKo Duk
tė Ir Sūnus, Ibi broliai. Giminės.

Ijtldotuviu direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741. ..

BERNAS, balandžio 8 d. 
— Dėl iškilusio Balkanuose 
karo Šveicarija tegalės gau
ti daug mažiau maisto reik
menų ir aliejaus iš užsienio. 
Tačiau atsargos esama kol 
kas užtenkami ir suvaržymų 
vartojimui nebūsią.

Per paskutiniuosius 
tus Šveicarija importas 
Jugoslavijos tesiekdavo 
dvidešimtąją dalį.

me
lš

tik

IT. Marijonu Misijos 
Gavėnios Melu

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

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

lą apie gražaus elgesio rei- . , , , . , .„ jo panosėje, kad neturjs lai-kalą ir baigią savo kalbą: , . .. _ - ,. ko, ir nesiteike pažvelgti jnegaliu pakęsti tokios ne-v „ X, . , . serganti,svaros . Tai buvo vasario
m. 13 d., o vasario 16 d. pa- Vasario 18 dieną atnešė
ti pylė savo valgio liekanas mums .staigmenų: einam į
kitiems žmonėms po kojų. valgomąjį, gi randam stalus

_ padengtus baltomis staldeng
Kur buvęs kur nebuvęs,' - • *. .v ’ temis. Si naujybe šukele mu- 

ziūnm, prisistato iš nosies ... . ». .sų apetitus ir šypsančiais 
atrodąs žydelis, kuris taria ., . . ... »n J ’ veidais visą popietį vaiks-
vienam lietuviui: “negaliu . . , . D .v. . . » . ciojom ant denio. Bet... mu-
as čia valgyti ir pernešti nuotaįka pavakaryje bu- 
laivo atmosferos, aš neval- y0 sudrumsta. mums pra.
gau, kai laivas uoste susto- »- , , • . . .b nese, kad ispanai ir portu-
ja, einu miestan valgyti ir ....., . v . . . galai keliasi su visais daik-
na votį. Aš galiu pritapti ^ajs .g žemutinių kambarių
prie komunizmo, aš galiu . , ,. ,r ’ ° ir nori okupuoti musų lo-
pernešt, visokius vargus, yas AtM yienas rumu. 
bet šitokia atmosfera nepa- nas atletag. yykstąs } Rjo

enciama . Kai laivas 10 parocjy,į įvairias štukas bra-
dienų be perstogės skrodė ... . .* p & zilams, ir taria savo kai-
vandenynu, mūsų kalbama- ’ .mynui:
sis asmuo eidavo kartu su
mumis valgyti ir atrodo, “Tėvynės negyniau, bet 
kad skaniai kimšo duoną. lovą ginsiu”.
Pasirodė, kad šis asmuo y- Atvykęs laivo kapitonas, is- 
ra vengras, kurio tėvas žy-j panūs ir portugalus “suki- 
das, o motina rytų apeigų lėlius” nuramino ir įsakė 
katalikė, o jis pats keletą grįžti į savo vietas. Ir vėl 
metų lankęs maristų vienuo- su visais bagažais privalėjo
lių mokyklą, dabar vykstąs 
į Kubą biznio reikalais. Pro
gai pasitaikius, ilgiau išsi

kraustytis į savo vietas. 

Ant laivo denio vasario
i 1K-- • • . m. 18 d. susipažįstu su vie-kalbejus, minimam vengrui r 1
^ . . . „ v. . . 'nu estu, kuris keliauja įpriminiau: nors šiame lai- J 1

, . Buenos Aires. Išsikalbam,ve nepavyzdinga tvarka ir ’
baisi nešvara, bet vis dėlto dalinomSs <sPūdžiais aP« 
žmogus jautiesi laisvas ir savo kraštl) liki“’. Mat" e" 
niekas tau sąžinės nemindo same f° Paties likimo ben-

. , . . ~ . . . drakeleiviai. Tiesa, estaspurvinais batais. O jei tams-
. v-4. u ix • « • tuo laiku nebuvo savo teta butum bolševizmo roju-
. „ . įvynej, kai rusų bolševikasje ir butum su savo nuo- .

. . * -x , išplėšė estų nepriklausomy-mone, tai neturėtum laiko •* r j

. . • x *, • x* bę, jis tada prekybos reika-prie jo prisitaikinti. As ver- J p
v. u i x* , *, lais lankėsi Vengrijoj, betčiau bevelyčiau visą laiką .. ® J J
tokiam laive gyventi ir bū- J1S
ti žmogumi su savo nuomo
ne ir įsitikinimais, negu Ru
sijos bolševizmo “rojuje”, 
žiūrėk tamsta dvyliktą die
ną keliauji ir su šia atmos-

nieku būdu nedrįso grįžti 
į savo tėvy šalį, kur vieš
patauja teroras ir vyksta 
krašto apiplėšimas.
— Kokį įspūdį darė Lie-

žvelgė į pravažiuojančius 
kareivius, tarsi sakyte sa
kytų: “mes smerkiame jūsų 
melagystes ir protestuo^m 
prieš jūsų okupaciją. Kai 
rusų bolševikai ėjo Kauno 
gatvėmis, tai lietuvis juo3 
sutikdavo ir palydėdavo nu
sivylimo ir paniekos žvilgs
niais. Užtat ne vienas ko
munistų kariškis teirauda
vosi pas žmones, kodėl lie Į 
tuviai tokie susimąstę ir su
sirūpinę? Ir ne vienas rusų 
kareivis sakydavo: “tur būt. 
ką nors piktą galvojate, ma
tyt, norit kokias pinkles už
spęsti. Nenorėkite mūsų pa
sitraukimo iš Lietuvos, nes 
viską paversime dūmais ir 
pelenais”.

Mums besikalbant su es
tu, ant denio kilo didžiau
sias triukšmas, žmonės rė
kia, švilpia, kiti mėto mais
to liekanas į jūrą. Žvelgiu, 
jūrų vanagas, užsisėdęs ant 
žuvėdros nugaros, įleidęs 
snapą į galvą, drasko plunks 
nas ir rengias čiulpti krau
ją; vanagas labai dažnai 
panardina žuvėdrą į jūrą 
draskydamas plunksnas, eina 
mirtina kova, žuvėdra kas
kart silpsta, Jūros vanduo 
pasruvsta krauju. Matyda
mas šį vaizdą, dunksteliu 
ranka estui ir sakau:

— Žiūrėk, koks šiurpus 
vaizdas, jis man primena 
rusų bolševikų okupaciją 
Pabaltijų kraštų, iš kurių 
čiulpia nekaltą žmonių krau
ją, kaip jūrų vanagas šios 
žuvėdros. Sis vaizdas ge
riausia gali apibudinti rusų 
sovietų šeimininkavimą mū
sų kraštuose, kur gyvas as
menybes paverčia lavonais. •

— Ot vykusi šio politinio 
fakto fotografija čia pat 
mūsų akyse. Kokį pirmąjį)

įspūdį darė rusų bolševikų 
kariai, — pasiteiravo estas.

— Rusų kareiviai žen
giantieji Kauno gatvėmis at
rodė nedrąsūs ir nuleidę a- 
kis sėdėjo, sunkvežimiuose, 
matytis

gedi jos savo klastingų žy
gių-

Kai kurie rusų bolševikų ka
reiviai, matydami besidžiau
giančius Kauno žydelius ir 
kai kuriuos lietuvius demon
stracijose, nustebę sakyda
vo: gražiai apsirėdę, skaniai 
pavalgę, visko esat pertekę, 
ko jūs dar norite, matyt, ne
suprantate patys savęs iri 
nepažįstate kitų, tikrą tiesą 
turiu pasakyti, mes taip ge
rai negyvename, kaip jūs.

Marijampolėj bolševikų 
karininkas atsilankė vienuo
lyne ir rado broliuką be
triūsiantį kieme prie gėlių.

\ « A
MARIJONA LAUCAITIENft
(imi antru vyru švanls; po tė

vais I tei nat'ikė)
Gyveno: 3220 So. Lituunica 

Avenue.
Mirė bal. 8 <1. 1941. 11:30 

vai. ryte, sulaukus putėg amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr.-. Eržvilko parap.. 
Vilniškių kaitrio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris, Petronėlę šulčų, 
žentų Jonų. Onų Vai Kintz ir 
žentų Antanų; sūnų Juozapų, 
marčių Onų: du anūkus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje paliko sese
rį. brolį ir kitas gimines.

Ve'ionė priklau ė prie Treti
ninkių. Apaštalystė: Maldos ir 
šv. Antano Draugijų.

Kūną.: pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė. laiidotuvės įvyks pirmad., 
bal. 14 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingo:- pamaldos už velio
nė.: sielų Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Kūnus,
Žentai. Anūkai, Bruks, Sesuo ir 
Giminė? i.

Lald. direktorius S. P. Ma
žeika, tel. YARds 1138-1 139.

Žvilgsnis į praeitį turi 
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescription called 
Meadaeo, thousands now paUlate terrlble rę- 
currini attaeks of choklng. gasping. cough- 
lng, wheexlng Bronchlal Asthma by helplng 
nature remove thlck ezcess mucus. No dopes, 
no (mokės, no lnjections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapld. delightful pal- 
llatlve action commonly helps nature brlng 
welcome sleep—a "Ood-send.” A prlnted 
guarantee arapped around each package of 
Mendaco Insures an lmmedlate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfied. You have everythlng to galn and 
nothing to lose under this posltlve money 
back guarantee so get M-ndae 
drugglst today for only 60c. ■

aco irom your

•ABT, un>. LAIDOTUVIŲ DHMTOBIAI

KELNER - PRUZIN
V«riatulM PaUnutvlnM — Motarli patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

fera apsipratai, nes esi lais- tuvoje bolševikų okupacija 
vas. O sąmoningas žmogus ir kaip jie dabar kraštą
ir per kelias dešimtis me
tų negali priprasti prie bol
ševizmo režimo. Lietuvį tik 
kelintas mėnuo slegia bol
ševizmo našta ir jis nieku 
būdu negali susigyventi su 
bolševizmu, o tik kas kart 
pergyvena didesnį bodėji
mąsi ir pasilgsta paprastą 
laisvę”.

Vasario 14 d. atplaukėm

tvarko, — buvo pirmasis es
to klausimas.

— 1940 m. birželio 15 d. 
pavakary įvažiavo pirmieji 
bolševikų tankai, kurie ardė 
Kauno meksfaltuotas gat
ves. Žmonės apstulbę vaikš 
tinėjo gatvėmis ir teiravosi, 
kaip tai galėjo įvykti, žyde
liai ir žydelkaitės pakilusia 
nuotaika bėgiojo gatvėmis

Į Cadix. Manėm po kelioli- ir reiškė džiaugsmą. Tikri 
kos valandų išplaukti, bet lietuviai suv rūsčiu veidu

Broliukas įsikalba su sovie
tų karininku ir pagaliau pa- | AlL MAK(S _ N(W... RIBUiuJ 
siteirauja:

— Gal jūs žinote kokių 
gerų knygų rusų kalba, ku
rios rašo apie bolševikų san
tvarką, norėčiau susipažinti 
su rusų bolševizmu. Rusų 
bolševikų karininkas tik 
tiek pastebėjo:

— šlamštas, neverta nei 
skaityt, pasiieškok ką rim
tesnio.

(Daugiau bus)

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, KrikStynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

"Musų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

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

TYPEVVRITERS
ADDING MACHINES

— SMAtl MONTHIY (AYMiNTS- 

AU MAKSI
SOLD, RENTED 
AND RERAIRED

•i» •„■ut, <•■>, eM-vus ara-KAComa •«*a*a(ii

xCTAD TYPEWRITER 
IMK COMPANY

(OIUT C. OOIMUTT. Manvtaa 
IM W. MA0ISON ST.

Phone DEARBORN P444
istimatis-PREE-d<monstration

VISOSE MIESTO DALYSE

ba

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotiiviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

Radto Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel, YARds 1138-1139

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

r

Kazimle.ro
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero Žinios neprarastumėt, jei nueitu-

j mėt pas simpatingą lietuvę
Jau biznierką E. Lang (Lankaus

kienę), 1904 So. Cicero ave.1 
pavasario dienos prašvito. Dabar joa krautuvž pilnaij
. įsa gamta pradeda puoštis uįpį|dyta pavasariniu ir va
rdynais ir gėlėmis. Tuoj ir aariniu ..Btaku>. ,4 k)>,
Velykos, brangiausia ir link- irinktj Kainoa žemos 
smiausia katalikų šventė. Ciceroj

Daugelis biznierių ir pro- ba, °į „ jvyksta rinkimai. į 
fesionaių turi gerą įprotį - Bus renkami mokyklų tru8. 
metinėse šventėse per 'Drau- Ugaj Nepamirįkite eiti bal-' 
gą' pasveikinti ir palinkėti, auotj Labai avarbu, kad 
viso gero savo kostumeriams gerj jr 8ąžiningi žraonės bū- 
bei draugams. Taip daryda- ’t išrinkti.

Mokykloms daugiausiai pi 
nigų išleidžiama, o ypač jei 
nesąžiningi trustisai įeina.

mi išsigarsina savo biznį bei
profesiją, sykiu paremia ir
katalikišką dienraštį “Drau-
gą", kuris taip reikalingas už’tai ukaų mokėtoja'i turi
Paramos- i budėti.

Na, o mes, matydami to-
kius biznierius “Drauge”, Politikieriai kai tyčia pa j 

„ nepamirškime ir jų; reika-: skyrė Velykųsubatoj rinki-'
lui esant, darykime biznį mus> kad mažiau piliečių ei- 
su tais biznieriais, kurie re-1 balsuoti, ypač moterys , 
mia “Draugą”. Nepamirški- tokioj dienoj neturi laiko. • 
te įsigyti velykinį “Draugo” Praeitą
numerį; jame rasite daug šeštadienį apie 2 vai. ryto 
žinomų biznierių ir profesio- apvogė žymų biznierių F. 
nalų su kuriais darote biznį Zajauską, 1444 So. 51 ave.

< per ištisus metus. Vagiliai kažin kaip įsigavo
Pažvelgus per rūsį (beismontą) ir iš-
į J. Kishkur.o aukso ir dei- vogė visą degtinę apie $400 
mantų krautuvę, 4918'2 W. vertės. Girdėjau, kad poli- 
14 St., net akį traukia; ne- cija greit sučiupo vagilius 
sinori atsitraukti net nuo su visu grobiu. Sako, vagi- 
lango. Užklausiau Kishkuno iį,aį buvę artimi kaimynai, 
kam taip daug įvairaus ir ,---------------------

4 brangaus “stako” užpirkęs.
Sakau, bene manai daug biz- l\VICillllfl5 
nio turėti? “O, taip. Tikiuo- Cicero. — Nuoširdžiai 
si šią vasarą daug jaunave- kviečiame visuomenę atsi- 
džių, už tai ir užpirkau daug lakyti į “bunco” ir korta- 
gražių šliūbinių žiedų ir į- vimo vakarą, balandžio 15 
vairių tinkamų dovanėlių j , 7:30 vai., parapijos sa- 
vaikučiams, kurie baigs mo- Įėję. Įžanga 25c. Bus gražių

>.z -jf miš

LOUIS STOPS MUŠTO ROUND

Tony Mušto gets a hard right to his battered face in 
the 9th Round of title bout with Joe Louis, just before 
the decision was given to Louis on a technical knockout.

ria” (Bach-Goųnod Parks) 
ir “Regina Terrae” (Curto). 
Paskutinasis kūrinys jaus
mingai užbaigė
dalį.

Religinis koncertas 
sužavėjo publika

Brighton Park. — Šios ko-
į linijos lietuvi, parapijos i Kiti Mligtai______
žmones pilnu pas, enkinimu | BU„.KV,, |;

, ir paaid.dziav.mu Verbų se- ba|sas , Min„.fS
kmadienio vakare bažnyčio
je pasiklausė parapijos cho
ro religinio koncerto.

Šį retą įvykį tarpe Chica
gos lietuvių parapijų suruo
šė varg. Justas Kudirka. 
Choras, su artistais solistais 
pasirodė pilnoj jėgoj.

Grojant vargonai Onai 
(Skiriūtei) Metrikienei ir di 
riguojant art. Kudirkai, cho 
ras sugiedojo labai tinkamų 
šiam dvasios sezonui kūri
nių žymių kompozitorių, 
kaip Mozart, Verdi, Franck, 
Naujalio, kun. J. čižausko, 
Dubois, Bizet, Bach, Guo- 
nod, Bagioli ir kitų.

Visuose atvejuose giedo- 
riai atliko labai girtinai sa

CLASSIFIED
PIRKITE PIGIAI Pl’IHę Ki lsi

koncertinei14?““ p‘fį*«’“™'>uodu Koncertinę »rim. prekinio bufetaa geroj padėtyje
ir turi būti parduota, gr»ltu laiku.
Tai tikra. bargvau.. RraiukitZ.-?-

. , SS **• rakibuvo Juozas i*010-

“Ketvirtam Žody” iš Dubois 
kantatos; Dr. Kazys Sven- 
ciskas, tenoras, išpildė “Ag
nus Dei” (Bizet) ir Juozas ounukėjnių. 
Lindžius, malonaus tembro 
tenoras, “Panis Angelicus”
(Franck). Šie solistai pasi
rodė taipgi ir trio ir kvar
tete su V. Pasiskevičiūte ir 
S. Norkum.

Mergaičių choras labai ma 
loniai pagiedojo vieną italų 
meliodiją apie Panelę Šven 
čiausią — “O, Maria”. Kon
certinis repertuaras buvo la 
baį tinkamas šiam sezonui, 
ne vien muzikališkas, bet ir 
dvasinis pilnoj to žodžio 
prasmėje.

Po koncerto pamokslą pa

* MIKE
....... 1 )‘unKal°ws, kainu. nuo
J4..00 Ir diik.Hiimi, g diifl.čįi,, $K.r>u0 
r aukftcluu, H Iccturfledui »11,50(1 

Ir uukHČiuu. 7—10 lietu *21 50o 
aukščiau 12-blznlavų namu
,VdX

Ir 
nuo

REPubiic 
0170.

<'HAKI.Es P. si IIOMSKIS 
<o»1pany, ’

«1>21 Su. Wesu TnWęstern Ave.
JYH; Vukaralb Prospect

kyklas.
Juozas sako, kad jo noras

yra toks: pilnai patenkinti 
visus, kurie iš jo perka.

Dabar

dovanų kiekvienam stalių-> 
kui. Be to, bus užkandžio ir 
margučių ritinėjimas. Po 
visam bus muzika, šokiai.

Vakaras rengiamas klieri
ko A. Zakarausko naudai.Į

visos krautuvės išpuoštos Iniciatyvą ima draugystė 
pavasarinėm prekėm. Bet Dievo Motinos Sopulingos, 
mums čia nesvarbu kaip sve bet daug — dovanomis ir 
timtaučiai mus vilioja pas darbu prisideda ir Zaka- 
save su savo prekėmis. Bū- rauskų giminės ir draugai, 
tų labai naudinga, ir nieko I Visi prašomi atsilankyti.

Ciceros Lietuviai, Prašalinkime 
Politikierius Iš Mokyklų!
BAI,SIŪKIME IZ į
ANTANĄ D. PETKŲ

Ateinantį šeštadienį, Balandžio
12 d., Ciceros balsuotojai renka 
naujus narius į Cicero Board of 
Education.

Per virs 12 metų Ciceros lie
tuviai klausėsi tuščių prižadų iš 
Ciceros demokratų ir republiko- 
nų bosų — Congressman Macie- 
jcuski, Anton J. Krupka ir Jerry 
Dolezal. Jiems už balsus buvo 
prižadamas lietuvių balsas miesto 
ir mokyklų valdyme. Lietuviai 
kantriai laukė savo atstovybės, 
bet bosai Maciejewski, Krupka ir 
Dolezal juos apvylė. Politikieriai 
mano, kad lietuviai tenkinsiu tru
piniais nuo jų stalo. Bet ne! Ci
ceros lietuviams pagaliau atgriso, 
klausytis bosų tuščių prižadų ir 
matyti politišką išeikvojimą mo
kyklos pinigų. Jie mato, kad iš 
partinių prisirišimų nieko nebus, 
todėl visi Ciceros lietuviai be par
tijų skirtumo, vienbalsiai balsuo
ja už nepartinį kandidatą į Board 
of Education, Antaną B. Petkų.

Jau laikas prašalinti iš mokyk
lų tuos politikierius, kurie sau
valiauja su žmonių sunkiai sumo
kėtais mokesčiais, kurie sukūrė 
daug naujų, bereikalingų darbų 
į kuriuos sustatė savo draugus su 
geromis algomis — kurie neatsi
žiūri į taupymą nei į mokyklų ge
rą valdymu.

Dabartiniai trys Board of Edu
cation na riai 2 čekai ir 1 len
kas - kurie dabar prašo Ciceros 
gyventojų palikti juos valdžioje, 
jau valdininkauja per 12 metų. 
Šie politiškos partijos šulai daro 
ką bosai jiems įsako, neatsižvelg
dami j žmonių interesus. Per jų 
12 metų valdymą mokinių skai
čius nukrito nuo 5487 iki 4721

bet gerai apmokamų moky
tojų skaičius į tą patį laiką pa

vo užduotį. Jų giesmės kiek sakė kleb. kun. A. Briška, 
vieną klausytoją sužavėjo, kuris, tarp kitko, pažymė

Iš solistų giedojo Ona Pie jo: 
žienė, kuri savo gražiu sop- “Kas myli giedoti Dievo 
rano balsu giesmes jausmin-i garbei, tas ir Dievą myli!” 
gai interpretavo. Ji pagie-j Po pamokslo kun. V. Čer- 
dojo “Laudamus Te” (Ba- nauskas suteikė palaimini- 
gioli), su choru “Ave Ma- mą Šv. Sakramentu.

jos dukrelei Onutei laimin
gos kelionės, sustiprėti svei
katoje ir laimingai grįžus ir 
vėl stoti ir darbuotis Baž
nyčios ir Tėvynės naudai.

K-kas

‘"Draugu*” Acme teleDhoto 1 |

Joe Louis hitting Tony Mušto with a left as the 
challenger comes in at a crouch in the lst. Round of 
their title bout in St. Louis. Louis was given the deci- | 
sion in the 9ts Round on a technical knockout.

I
Smagiai praleisim vakarą . toje savo dukrelės Onutės.
Velykų trečią dieną.

Komisija

kilo nuo 178 iki 208! Ar čia nėra 
aiškus eikvojimas mokyklos fon- ] 
do? ,

Antanas B. Petkus yra pasiry
žęs prašalinti politiką iš Ciperos 
mokyklų. Jis yra pasiryžęs iš-t 
kovoti Ciceros lietuviams — ku- j 
rių yra beveik 5000 balsų — ge-1 
resnį atstovavimą mokyklų val- 
dyyme. Iš politikierių lietuviai nie 
ko negavo, dabar laikas visiems 
lietuviams — nežiūrint kokiai 
partijai jie priklauso — vienbal
siai balsuoti už ne politikierių, ne 
partinį kandidatą Antaną B. Pet
kų.

Antanas B. Petkus yra vienas 
iš geriausiai žinomų lietuvių biz
nierių Ciceroje ir Chicagoje Gi
męs Chicagoje, lankė McClelland 
pradinę mokyklą, Lindblom High 
School, YMČA College, ir Wor- 
sham Embalming College. 1933 
m. įsisteigė savo laidotuvių dire
ktoriaus įstaigą. 1935 m. atidarė 
naują, puošnų skyrių prie 6812 S. 
VVestern Ave. 1933 m. vedė cicc- 
rietę lietuvaitę Agnės Daniels ir 
dabar augina du sūnų, Donald, 6 
m. ir Gerald 3 m. Priklauso prie 
Šy. Antano parapijos ir prie se
kančių draugijų: Knights of Co- 
lumbus, Fratemal rtrder of Eag- 
les, Lietuviu Kareivių Dr-jos, šv. 
Antano Dr-jos, Visų šv. Dr-jos, 
šv. Vardo Dr-jos, dabar yra iždi
ninkas Raudonos Rožės Kliūbo ir 
yra buvęs raštininkas Vincento 
Paulio Dr-jos. Dalyvauja visame 
lietuviškame veikime ir yra duos- 
nus aukotojas lietuviškiems reika
lams.

Poryt, Balandžio 12 d., balsuo
dami už Antaną B. Petkų, balsuo
jate už žmogų, kuris nesitiki pel
no iš savo ofiso (Board of Edu
cation nariai algos negauna), bet 
nori apsaugoti visų savo tautiečių 

Clcerinteresus Ciceros mokyklų valdy
me. —NIC POLITIKAS

Daugiau tokių koncertų!
lėlius

Electrolysis Clinic

Motina ir dukrelė 
vyksta į Seattle, Wash.

Dievo Apvaizdos parap. —
Velykų vakarą sveikatos su
stiprinimui ir mėnesio poil
siui į Seattle, Wash., vyks
ta žymios veikėjos — Mo
nika Bukantienė su dukrele 
Onute. Tenai M. Bukantie
nė turi savo pusseserę; už 
tat tikėdamosi, kad po įvai 
rių nelaimių ir ligų, nuvy-!
kus, tikisi sustiprėti sveika palinkėti M. Bukantienei ir

priežiūroje. į
Ištikrųjų, šios dvi veikė

jos matėsi dirbant ne vien 
savo parapijos darbuose, bet1 
ir visose kitose organizaci
jose — Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų, Marijonų Bendra- , 
darbių, Labdarių Sąjungoje' 
ir visuose kituose labdarin-Į 
guose darbuose. Bukantų šei 
ma tikrai yra pavyzdinga, 
— žymūs rėmėjai ir nuola
tiniai dienr. “Draugo” skai
tytojai.

Užtat, nors ir gaila, bet 
kartu reikia ir džiaugtis ir

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams.
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien.

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9

Plaukai Išnaikinami 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

J . • • M.4. t 11' w

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

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

Valandos B v. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

KauipHH C ra w ford and Harriaon
Tel. KEDzie 7810

Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50 

Perk rausto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
VVortli, lll. Tct. Oak U«u I03-J-I

BERLYNĄS. — Radio 
pranešimu, anglai sulaikė 
nuo išplaukimo savo trans
portinius laivas Atėnų uos
te. Esą rengiamasi evakuaci 
jai.

CELEVELANDAS. — 
CIO unijos darbininkai ket
virtą kartą į keturias dienas 
sulaikė darbą Sand Foundry 
of Aluminum Co. America 
dirbtuvėse.

WHOLESALE C
FURNITURE s

DINING ROOM SETS — PAR- 
EOR SETS — BEIIBOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — BE 
ERIGEltA TOKS — VVAsHERS — 

MAAGEU — STOVĖS.
AU NationaUy Advertteed Itema

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3i/2% Dividendų 

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

I VU» T ’ 1

ALEX ALESAUSKAS t SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rudinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajetvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 3lst Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayelte 2022

J

HAKI.Es


——

Gatvėkariu darbininkai nori 
didesnio atlyginimo

Reikalauja ilgesnių apmokamų 
atostogų ir pensijų.

DRAttflAS
----- ■■■ ------

fcetvlrtadlenls, bal. 10, 1911 
-- ---------------------

Amalgamated Association 
of Street and Electric Rail- 
way Employes unijos virši
ninkai ir nariai atlaikė su
sirinkimą ir nusprendė iš- Į 
kelti naujus reikalavimus 
gatvėkariu kompanijai Chi
cagoje darant naują kon
traktą. Šiandieninis unijos 
kontraktas su kompanija už
sibaigia gegužės 31 d. Iki 
tos dienos bus bandoma pa
daryti naują.

Susirinkime nutarta rei
kalauti daugiau 10 centų už 
darbo valandą pagrindiniam 
atlyginimui, pakeisti kai ku
rias darbo sąlygas, gauti di
desnį atlyginamą per atosto
gas ir įvesti pensijų mokė
jimą.

Šiandieninis atlyginimo 
pagrindas yra 80 centų už

Daug vyrų netinkami:
Iškeliama aikštėn kad Chi

cagoj 69 drafto boardai iki 
šioliai net 90 nuošimčių įsi
registravusių vyrų yra pri
pažinę netinkamais karei
viauti. 11 boardų dėl to jau 
yra pasiekę 1,000 numerių, 
o 14 boardų dar nepasiekę 
500 numerių.

Žuvo gatvių šlavėjas
Po 39 gatvės viaduktu, ar

ti Federal gt., darbo laiku 
automobilio suvažinėtas gat
vių šlavėjas Joseph Papa, 60 
m. amž. Jis mirė Michael 
Reese ligoninėje.

darbo valandą. Naktimis dir 
bą darbininkai gauna kiek 
daugiau. Susirinkime nutar
ta, kad pagrindinis atlygini
mas būtų 90 centų, o nakti- | 
mis dirbą darbininkai turė
tų gauti 1 dol. 4 c. už dar
bo valandą.

Be to. nutarta reikalauji, 
kad už dviejų savaičių ato
stogas kompanija daugiau 
atlygintų. Šiandien atosto
gaujantiems darbininkams 
kompanija išmoka tik už 48 
darbo valandas, tai yra, tik 
už vieną savaitę, o ateityje , 
turėtų atlyginti už abi sa- 1 
vaites. Į-

Unija pagaliau reikalau
ja 75 dol. mėnesinės pensi
jos visiems darbininkams, 
sulaukusiems 65 m. amžiaus 
ir kompanijai ištarnavu
siems daugiau kaip 20 metų.

Pašautas gazolino 
stoties savininkas

Abe Malovitz, gazolino 
stoties, 2956 Roosevelt rd., 
pusininkas pašautas ir leng
vai sužeistas. Bet jis išva
davo turimus su savimi pi- | 
nigus.

Marąuette nuovados poli
cijai jis pranešė, kad plėši
kas, kurs pirkęs gazolino, 
bandęs jį apiplėšti. Malovitz 
išgirdęs plėšiko įsakymą pa
siduoti, leidosi bėgti ir už , 
tai pašautas.

Jis paimtas į ligoninę. į

‘ SKELBKITĖS “DRAUGE”

DINGUSIEJI SU NUKRITUSIU LAIVYNO 
BOMBONEŠIU

Jūron įkritusio karo laivyno bombonešio skridikas 
vėliavininkas G. H. Blackburn (kairėje) ir jo pavaduo
tojas G. W. Marson. Bombonešis iš Norfolk, Va., skri
do į Quonset, R. I. Jame buvo 10 vyrų. Pranešta, kad 
jūroje užtikta lėktuvo dalys.

Vakarinės mokyk
los kadetams 
skridikams

Chicagoj daug jaunų vyrų 
savanoriai atsiliepia būti 
kariuomenės skridikais. Jų 
priėmimo komisija praneša,• 
kad daugumas atsiliepusių
jų yra visais žvilgsniais tin
kami būti skridikais (pilo- i 
tais). Visa nelaimė, kad jų 
daugumas nėra lankę kole
gijų, be ko, sulyg nustaty
tos programos, negali būti 
priimami, o priimtieji turi 
pasiduoti kvotimams iš ko
legijos kurso.

EASTER
April

UŽSISAKYKITE SAVO VELYKINES 
GĖLES DABAR!

Kad pagelbėti šiems apli- 
kantams, Chicagos viešųjų 
mokyklų viršininkas nu | 
sprendė steigti jiems vaka
rinius kursus, kuriuos išė- , 
jus bus teikiami kolegijos 
mokslo kreditai.

Vakariniai kursai jau įs
teigti Crane Technical High 
mokykloje^ Matyt, bus stei
giami dar ir kitose moky
klose.

"Injundion" prieš į 
streikininkus

Darbininkai streikuoja 
Nevv York Handkerchief Ma 
nufacturing Co., 1015 Adams 
gt. Streikininkai priklauso 
International Ladies Gar- 
ment Workers unijai No. 76, 
susijusiai su American Fe
deration of Labor.

Apygardos teisėjas P. J. 
Finnegan kompanijai pripa- 

| žino “injunction,” kuriuo 
draudžiama streikininkams 
užpuldinėti einančius į dar
bą ar iš darbo darbininkus ir 
darbininkes, taip pat staty
tį bet kokių kliūčių važinė- 
jantiems kompanijos sunk
vežimiams.

Policija turi warantus ar 
eštuoti tris vyrus, kurie ap
mušė neprisidėjusias prie 
streiko tris darbininkes.

Moterys patariamos 
sukilti prieš karą

Moterys ir tavernai
Illinoiso legislatūros sena

tas 31 balsu prieš 3 pripa
žino bilių, kad moterims iki 
21 metų uždrausta taver- 
nuose pirktis bet kokių svai
galų.

Šis bilius yra Anti-Saloon 
lygos produktas.

“We, the Mothers, Mobi- 
lize for America” organiza
cijos susirinkime jos prezi
dentė Mrs. Barbara Win- 
throp rągino moteris sukilti 
prieš vykdomą propagandą 
Amerikai įsivelti karan Eu
ropoje, arba kur kitur, jei 
propaganda nebus nutrauk- ■ 
ta.

Ji sakė, kad moterys tu
ri nepaliauti siuntusios kon
greso atstovams protestus 
prieš karą.

Paveiksiąs rodo įrengimą elektrinių 
••deep-fat” kepimo Vįiitilo ir naujo 
“ehareoal” tipo broller’lo, kuris ran
dasi viename restorane.

Virkite šiuo švariu, greitu ir 

tikrai patogiu būdu su

ELEKTRINIAIS

KEPIMO IR VIRIMO

PRIETAISAIS

ELEKTRINIAI KEPIMO KATILAI Padidina Pelną — Sumažina Išeikvojimą

Aplinkiniai restoranai vienas po kito Įrengia 
elektrinius kepimo katilus todėl, kad patikrinta 
posityvinė karščio kontrolė . . .

. . . užlaiko vienodą temperatūrą

. . . prašalina perkaitimą

. . . prašalina perdidelį taukų išeikvojimą 

. . . užtikrina tobulai ir lygiai iškeptus valgius. 

. . . užlaiko tuos pačius taukus ilgesniam laikui

Pašaukite RANdolph 1200 dėl demonstracijos 
ir išmėginimo šių elektrinių prietaisų dykai.

s»WNOKITE paktus

— ocoLOVl

Paai4ki„s jums naudįĮ 
autaupim, kurj Juras
teiks specialiai numažin

tos kainos elektros prie- 

sams.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

m u
X Šv. Jurgio parapijos 

orkestras ir trys chorai vi-i 
su smarkumu rengiasi prie 
metinio koncerto. Orkestrai 
atėjo į talką du įžymūs 
“French hornistai”: Pranas 
Rakauskas ir Joana Kaza- 
nauskaitė, duktė Jono Ka 
zanausko, Mutual Federal 
Savings spulkos pirmininko. 
Koncerto programoje, Kuo
met orkestrą pildys “In A 
Monastery Garden”, vyrų 
choras už scenos giedos vie
nuolių giesmę.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? j

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

ROM.™ DOCK W0PL
Co,«MAOB
Fi wo» Imiiutiim Bo» w«
CMMtmCgMHnHaBaMM

SmKh«-30u»maMKFi

HunKto’lJut k» Ohk h

X Marąuette Park lietu- Į 
vių kolonija nuolat auga. I 
Pastaruoju laiku statoma 
daug naujų namų. Nemažai 
jų pastatė ir tebestato kon- 
traktoriai: Zizas, Rauba, 
Pakel. Marąuette Park yra 
viena gražiausių lietuvių ko
lonijų.

X Chicago lietuvių dr-jos 
šį mėnesį gauna laiškus- 
kvietimus į DLK Gedimino 
600 metų mirties sukakties 
paminėjimą. Daugelis dr-jų 
jau nutarė dalyvauti ir jau 
įsigijo tikietus.

X Mot. Są-gos 20 kp., j 
Brighton Park, “bunco” va
karas įvyks balandžio 20 d.,,
__ _______________________ ■
•----------------------------- ----- >

CONRADI
Fotografas

8tudlja (rengta pir
mos rūfiies au mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - F.NGIetvood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840
v_______________________ „

»»• Bmm m Lm«m

MAMHvr.CoMwrt.Cw.
Apskaičiavimas Dykai!

Parflplname F.H.A. Paskolinimu 
ar UmokAJimnn.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
WarehooM: 9401 So. Stony Iiland Ava., tai.

Vengeliausko salėj. Išrinkta 
komisija deda pastangų, kad 
vakaras pavyktų.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Aidų” numeris už ko
vo ir balandžio mėnesius iš
ėjo paminėjimui DLK Gedi
mino 600 m. mirties sukak
ties. Turiningas to paminė
jimo raštais ir gausiai ilius
truotas.

X Sofijai Stautienei, gyv. 
Brighton Park, vakar Šv. 
Kryžiaus ligoninėj padaryta 
kojose operacija.

WHOLESALE

N. KANTER, Sav.

LIQUOR
IŠTAIGA

Išvežioja n»e 
po visą
Cliieago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
TH. BOULEVARD 0014

rPAPGUTIJ^
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKĖS LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

v

I


