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IR CARAS TOKIO 
GARBINIMO 
NEREIKALAVO

Bolševikų okupuotoje Lie
tuvoje išeinąs laikraštis, ofi
ciozas “Tarybų Lietuva” Nr.
06 deda tokį pranešimą apie 
naujai bolševikų išleistą skai 
tymo vadovėlį V klase:
“knyga pradedama jau spė
jusią išpopuliarėti S. Ne
ries “Poema apie Staliną” 
ir baigiamą A. N. Tolsto
jaus pasakojimu: “Stalinas 
ir Vorošilovas fronte”.

Taigi, žinoma, — diktato
rius Stalinas — viso ko pra
džia ir pahaiga... Nė žiau-, ginklavimosi reikmenis, 
rieji carai tokio garbinimo mobilizacija,
nereikalavo. Abiejų valstybių pareiški-

• I me sakoma, jog “sumobili-
, zuojant šio kontinento resur 
sus, kiekviena valstybė pa
tiekia kitai apsiginklavimo 

Okupantų rėmėjai, už pi- reikmenis, kuriuos ji gali g? 
nigus ar šiaip iš geros va- riausiai ir greičiausiai paga
lios, vis tebegarbina masko- minti”.
lių atneštą Lietuvai jungą, Per ateinančius metus, ti- 
Kai gaidžiai vis užsimerkę kimasi, jog Kanada prista- 
traukia tą pačią giesmę, o tys Amerikai $200,000,000 
turėtų nors kiek praverti iki $300,000,000 vertės gink- 
akis ir skaityti bent okupan lų, kurių būtinai Amerikai 
tų leidžiamus laikraščius, reikalinga.
tada tokių niekų nešnekėtų. Kanados prekyba
Štai, pvz., pats bolševikų Tuo pačiu laiku Kanados 
oficiozas” Tarybų Lietuva” prekiavimas su Jungtinėmis 
Nr. 66 pusi. 6 taip apibudi- Valstybėmis irgi turės pro- 
na naująjį rojų”... kai paž- porcionaliai padidėti, 
velgsi į mūsų miesto par- Amerika už gaunamuosius ! 
duotuves, vėl visos gražios gaminius mokės Kanadai pi- , 
viltys išblykšta, nes ko tik nigais, kad pastaroji galėtų 
paklausi — negali gauti, iš Amerikos pirkti sau rei-

KOMUNACIAI,
PASISKAITYKITE

Vienintelį ką gauni, tai at
sakymą : dar neišpakuota,
dar neaiški sąskaita ir esanti labai sumažėjusi, to- 
pan”. — taip rašo iš šakių dėl ir pabrėžiama Amerikos 
pil. S. Markuzaitė. mokėjimas pinigais.

Panašių laiškų esame dau Šiuo būdu manoma, jog 
giau gavę. Žmonės pagrįs- Amerikos gaminiai galės
tai nusiskundžia”, — sako 
“Tarybų Lietuvos” redakci
ja. Rodos, aišku.

“Draugas” ir “Naujienos’

APIE KRAUJU 
SOVIETUOSE

“Laisvė” rašo ilgoką pra
nešimą apie kraujo transfū, 

rašo apie Lietuvą teisybę, ziją — perliejimus Sovietų,
tvirtina tą laiškas, “Vilny- Sąjungoje. Parašykite jūs' 
je”- nors kartą kaip ir kiek krau

“Vilnis” Nr. 79, pusi. 3 jo praliejama sovietuose?! 
įsidėjo laišką iš Lietuvos, •
kurio ištrauką paduodame: 
“O dabar, kad rašei 
Grigaitį ir “Draugą”
tikra teisybė, kaip Grigaitis 
sako. Jis žino geriau ir ne-
meluoja. O naujienos pas diplomato teisėmis varė Lie- 
mus tokios: Jeigu galima tuvos nepriklausomybės grio 
kaip atvažiuot į Ameriką, vimo darbą, kitas gi atvažia- 
tai aš atvažiuočiau, viską v0 ant okupacinės kariuome- 
palikčiau... Gyvenimas pas nėg tankų, mūsų komnacių
mus labai pablogėjo, tai to
kios naujienos...”

Savo prierašu “V”, re
dakcija nori sumažinti įs 
pūdį, bet faktas pasilie
ka faktu — ir komunacius 
pasiekia laiškai, kurie pat
virtina, kad “Draugas” ir 
“Naujienos” apie okupuotą 
Lietuvą rašo teisybę.

U. S. ir Kanados 
bendra programa

WASHINGTONAS, balan
džio 21 d. — Šiandie Prezi
dentas Rooseveltas deda vi
sas pastangas, kad suben
drintų Kanados ir Amerikos 
industrinius ir ekonominius 
resursus demokratijų ko
voms prieš ašies valstybes 
paremti.

Pasitarimuose su Kanados 
ministerių pirmininku Mac- 
kenzie King Prezidentas Roo 
seveltas susitarė pasikeisti

kiamų prekių, šiuo metu Ka 
nados dlerio perkamoji galia

greičiau pasiekti Angliją.

LAURŲ VAINIKAI 
apie OKUPUOTAMS 

tai Okupantai Maskolai Pozd-
niakovas ir Morozovas, ku
rių vienas naudodamasis

liaubsinami, keliami į padan 
ges (Plg. “Laisvės” Nr. 72). 
Mat komunistų partijos nu
tarimu tiedu okupantai “lai
sviausiuose pasauly rinki 
muose” lietuviškos liaudies 
“išrinkti” būti Lietuvos ats 
tovais (nežiūrint, kad jie 
okupantai, atsibastėliai). 
SSSR parlamente.

Kovos Tesalijos lygumose Motorizuoti nacių daliniai 
skuba Graikijos lygumomis

Anglai traukiasi į pietus 
Nuostoliai anglų laivams- * -1

....»....
(••Draugus” Acme teleohotot »

Vokiečių artileristai apšaudo graikų britų stiprumas Thessaly lygumose, pietuose 
nuo Larissa, Graikijoje. Vokiečiai sako, kad graikai ir britai visu frontu atgal atsimeta.

Pasaulyj

LONDONAS. — Informa 
cijų ministerijos pranešimu, 
paskutiniuoju laiku priešor 
laiviniai pabūklai pašovę 
virš 1,000 vokiečių orlaivių.

•
VICHY. — Orlaiviu iš Atė

nų į Jeruzalę atvyko Jugos
lavijos karalius Petras II ir 
kai kurie ministeriai.

•
ROMA. — Italijos karo va 

dovybė pareiškia, jog italų 
kariuomenė jau atsiėmusi iš 
graikų visa Albanijos pajūrį 
iki pat Graikijos sienos.

•
KAIRO. — Gaunami pra

nešimai, jog šiuo laiku Libi
joje jaučiamas nesutarimas 
vokiečių ir italų kariuome
nės tarpe.

ROMA. — Italų ir vokiečių 
kariuomenė šiaurinėj Afri 
ko j sulaikė anglų pastangas 
išlaipinti kareivius prie Bar- 
dijos, Libijoj.

BERLYNAS. — Vokietijon 
atvyko Italijos užsienio mi
nisteris Ciano pasitarimams 
dėl Jugoslavijos padalinimo.

SHANGHAJUS. — Patiki
mi sluogsniai praneša, jog 
dėl vykstančių Rusijos ka
riuomenės manevrų uždaryta 
transsiberijos geležinkelis.

•
BOMBAY, tndija, — Šiuo 

metu Indijoje plečiasi hindų 
ir musulmonų riaušės, kurių 
metu jau yra žuvusių 56.

•
PENINSULA. Out, — Čia 

suimta trys pabėgę iš .kon 
centracijos stovyklos naeia\. 
Dar nesugauti yra šeši. Bu
vo pabėgę 28. „

ROMUNIJA
UŽDARĖ
SIENAS

BUDAPEŠTAS, balandžio 
21 d. — Pranešimai iš pasie 
nio saJjol_jog.Ępmunija šian
die uždarė Romuni jos-Ven- 
grijos sieną ir Romunijos 
sargyba be perspėjimo ap
šaudo visus asmenis, mėgi
nančius sieną pereiti.

Budapešto politiniai sluog
sniai reiškia įsitikinimą, jog 
dėl nesutarimo tarp Romuni- 
jos vyriausybės ir Geležinės 
Gvardijos, generolo Antones 
cu režimui gresia pavojus su 
griūti. Esą galima, kad ge
nerolo sudarytoji vyriausybė 
prastų vokiečių paramą.

BERLYNAS, balandžio 211 
d. — Sąryšy j su pranešimais 
apie neramumus Romunijo- 
je, Berlyne pabrėžiama, jog 
“mūsų akyse Antonescu yra 
Romuni jos valstybės vadas; 
mūsų vieninteliai interesai 
yra stabilizuoti Balkanų pa
dėtį”.

Aosta atsisakė 
pilnai pasiduoti

ROMA, balandžio 21 d. — 
Italijos kariuomenės rytinėj 
Afrikoj vadas, Aostos kuni
gaikštis atmetė anglų reika
lavimą besąlyginiai pasiduo
ti, kad tuo būtų užtikrinta 
italų rytinėj Afrikoj saugu
mas.

šiam pareiškime sakoma, 
jog anglai pasiuntę reikalą 
vimą pasiduoti, nes kitaip 
anglai nesiimą atsakingumo 
už italų saugumą Etiopijoj.

Pranešdamas premjerui 
Mussolini apie savo nusisty- 
mą, Aostos kunigaikštis pa 
brėžė, jog “kovos visus bu? 
tęsiamos iki pat galo”.

VICHY, balandžio 21 d. - - 
Gerai informuotieji sluoge 
niai šiandie praneša, jog viee 
premjeras adm. Darlanas ne 
trukus susitiksiąs su buvu- 

| siu vicepremjeru Lavaliu ir 
WASHINGTONAS. — lž- šiose konferencijose būsią 

das patiekė atstovų rūmams aptarta vokiečių reikalavi
mai.smulkmeniai sudarytą pro

gramą, kaip sukelti $3,500,- 
000,000 naujais taksais.

------ --- •
SANTA MONICA. — šiuo 

metu jau pagamintas bandy 
niams didžiausias pasaulyj 
orlaivis, garsusis Douglas B- 
19. šis bombanešis yra 132 
pėdų ilgio.

WASHINGTONAS. — Sid- 
ney Hillman šiandie senato 
komisijai pareiškė esąs įsi ti
kinęs, jog netrukus prasidės 
dar artimesnis darbdavių ii 
darbininkų bendradarbiavi
mas.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Raudonasis kryžius ka 
ro pašalpai, nuo šio karo pra 
džios išleido beveik $27,000,- 
000.

Šiuo metu rytinėse valsty
bėse siaučia miškų gaisrai. 
Paliestos valstybės yra Ma- 
ssachusetts, New Jersey, Ver 
mont, Pennsylvania, Nevi' 
York, Maryland ir Virginia.

WASHINGTONAS. — Yra 
numatoma, jog netrukus vy
riausybė turės neišvengia
mai įsikišti, kad sutabdytų Rabinų mok. paliko 
streikus minkštosios anglies Į
kasyklose. Sakoma, jog šie XT ,. ,1 Naujai j Vokietiją atvyku-streikai trukdą apsaugos rei

1 šieji lietuviai praneša, kad 
1 rabinų mokykla Vilijampolė
je tebeveikia, tuo tarpu pas
kutinė katalikų seminarija 
jau keli mėnesiai uždaryta 
Pažymėtina, kad jei rabinai 
nori iš Lietuvos išvažiuoti į 
užsienį, jiems leidžiamą tą 
laisvai padaryti.

Kunigų sem. uždarė

kmenų gamybai.

ORAS
Giedra ir kiek šilčiau. Šiau

rvakariai vėjai.

Saulė teka 5:00 vai., saulė 
leidžias 6:38 vai.

ATĖNAI, balandžio 21 d. 
— Anglų kariuomenė trau
kiasi į naujas pozicijas pietį 
nėj Graikijoj. Anglų pasi
traukimą lydi smarkios vo
kiečių mechanizuotos ka 
riuomenės dalinių ir aviaci
jos atakos.

Darlano-Lavalio
konferencijos

Sakoma, jog vokiečių rei
kalavimai siekia daug to
liau ekonominio bendradar 
biavimo.

Berlyne užginčijama, jog 
Lavalis galįs grįžti Prancūzi 
jos kabinetan ir jog Hitleris 
pasiuntęs asmenę telegramą 
maršalui Petain.

Anglai atakavo 
Cologne, Brestą

LONDONAS, balandžio 21 
d. — Aviacijos ministerija 
praneša, jog Anglijos bomba 
nėšiai pereitą naktį sukėlė 
milžiniškus gaisrus Cologne 
ir apmėtė bombomis Dussel- 
dorfą ir Brestą.

Taip pat apmėtyta bombo 
mis aliejaus sandėliai Rotter 
dame ir dokai Dunkirke ii 
Ostende.

Londone buvo paskelbta 
orlaivių pavojaus signalas < 

!bet jis tęsitęsė tik 30 minu 
čių.

Vyriausybė praneša, jog 
pereitą šeštadienį Londone 
padaryta nemaža nuostolio 
ir esą daug žuvusių žmonių

ATĖNAI, balandžio 21 d. 
— Graikijos karo vadovybė 
praneša, jog anglų-graikų 
frontas turėjo pasitraukti, 
nes vokiečių atakos pasida
riusios nesulaikomos, bet 
italų atakos vakaruose su
laikyta. Karalius Jurgis 11 
kreipės į savo kariuomenę 
kovoti iki galo.
Dideli nacių nuostoliai

Graikų komunikatas parei 
škia, jog Australijos ir Nau
josios Zelandijos kariuome
nės pra vedusios sėkmingus 

, veiksmus, kurie padarę vo- 
I kiečiams milžniškus nuosto- 
I liūs.
I Šiuo metu Graikijos kara
lius Jurgis II pats užėmė 
I naujai sudarytojo kabineto 
pirmininko vietą. Šią vietą 
jis užėmęs tik laikinai. Mi
nisterių kabinetas sumažinta 
nuo 21 nario iki 10. 
Sutrumpintas frontas

Vokiečių spaudimui padi
dėjus ir pasistūmėjus toliau 
į pietus, graikų-anglų karo 
vadovybė buvo priversta 
kaip galima labiau sutrum
pinti fronto liniją, kad būtų 
galima geriau gintis.

Vakar Atėnuose paskelbta 
septyni orlaivių pavojaus 
signalai, bet bombų nemunes 
ta.
Anglų aviacijos štabas pra

neša, jog Graikijoje pašauta 
dešims vokiečių orlaivių.

BERLYNAS, balandžio 21 
d. — Vokietijos karo vado
vybė praneša, jog Vokietijos 
mechanizuotoji kariuomenė 
užėmusi naujas pozicijas į 
pietus nuo Larisos ir vejasi 
Tesalijos lygumomis besi
traukiančius anglus ir grai
kus.

Vokiečių komunikatas pa
brėžia nacių bombanešių ata 
kas ant anglų transportinių 
\aivu. šių atakų metu esą 
auskandinta anglų prekybi
nis 7,000 tonų laivas Valos 
uoste, du transportiniai lai
vai sunkiai sužalota Khalkis 
uoste ir trečias nuskandintas 
Viduržemio jūroj.
Palaida kariuomenė

Vokiečių šaltiniai pareiš
kia, jog vakariniam fronte 
graikų kariuomenė baigianti 
iširti prieš italų nepaliauja
mas atakas.

Nacių pranešimai iš fronto 
sako, jog netrukus galima 
esą tikėtis antrosios Dun- 
kirko evakuacijos. Anglai 
skubą Lamijon ir Valos ir 
Khalkis uostuosna.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Pas liūdinčia giminę

Springfield, III. — Po tru
mpos ligos mirė P. Vilčaus- 
kas, palikęs sūnų Juozapą

Norintiems aplankyti 
USA sostinę

Vladas Mučinskas, žino-
ir marčią Veroniką; sūnų mas turizmo organizatorius, 
Petrą ir marčią Bernadiną; buv?s švcdli Amerikos Lini- 
sūnų Kastantą ir marčią E- Jos lietuvių skyriaus vedė- 
vellyn; sūnų Povilą, duktė- Jas- anksčiau dirbęs “Vieny- 
rj Anastaziją ir žentą Bai- bės” administracijoj, buvęs 
roną ALTS 45 kp. lietuvių kal-

Velionis Springfielde iš- bos mokyklėlės mokytojas,! 
gyveno virš 30 metų. Jo gerai žinomas Lietuvoj ir 
žmona Marijona po tėvais Amerikos lietuviams, spau- 
Razmaitė, mirus 1929 m., dos bendradarbis, 
palaidota Šv. Kazimiero ka-į Prasidėjus dabartiniam 
puošė šalę sesers B. Budri- Europos karui, turėjo ap- 
kienės. leisti turizmo organizuotės

Velionio visi sūnūs yra darbą, rodė filmas duoda- 
plačiai žinomi. Trys jų yra mas paskaitas apie Pabal- 
biznieriai, o Petras pirmas tės ir Skandinavijos valsty- 
raštininkas pašte prie pašto bes. Neturėdamas pastovaus 
viršininko, su kuriuo ir man užsiėmimo užsiregistravo 
teko susipažinti, t. y. W. M. Civil Service Commission, 
Raškė ir išgirsti apie Petrą Washington, D. C. Federa 
gražių komplimentų. les valdžios komisionierius

Mirusiojo šeimyna yra pla į kaipo patyrusį turizmo or- 
čiai žinoma ir svetimtaučių ganizatorių pakvietė užimti 
tarpe, dėl to daugelis ir jų tarnybą War Department, 
prisiuntė gėlių ir užprašyta
net 48 mišios. Kadangi ve
lionis laidotas prieš Vely
kas, balandžio 8 d., ir kadan
gi buvo susiųsta daug gėlių, 
tai laidotuvių dieną daug gė
lių išvežiota į įvairias baž 
nyčias ir ligoninę, kurioj 
Povilas mirė, altoriams pa
puošti. Tokiu būdu į kapus 
nuvežta tik penki vainikai.

Finance Office, Transporta
tion Department, Washing- 
ton, D. C., nuo š. m. sausio 
mėn. ir eina šias atsakomin- 
gas pareigas.

Kaip paprastai Amerikos 
Jungtinių Valstijų sostinė

užbaigti Aukštąją Komerci- toras Čieslinskas brangus ir sportininkams susirašyti irVVINDSORIAI VĖL LANKO MIAMI

("Draugus" Acme teli'Diiotoi

Windsoro princas, buvęs Anglijos karalius, vėl atvy
ko į Miami su savo žmona amerikiete.

jos Mokyklą (kurią veda ir gabus atletas ne tik kaipo 
prižiūri vienuoliai-broliukai Urugvajaus krepšinio meis-

arčiau susipažinti su mūsų 
tautiečiu, kuris ligi šiol ke- 

tras, bet ir kaipo veikėjas lia svetimų vardą ir sveti-"Sagradą Familia”). Jau 
vaikystėje buvo ryškus jojo j jaunalietuvių tarpe Urugva- mieji juomi pasididžiuoja, 
talentas prie sporto, mokyk juje, kur jau keleri metai kaip matote iš prisiunčia- 
loje sporte visuomet pasi-1 kaip eina Jaunalietuvių Są

jungos iždininko pareigas.rodydavo pirmutiniu, kar
tais delei to ir pamokose su- T . ..... . . . ..., . Jojo didžiausi troškimai bu- veluodavo. 1938 metais bai-!,. .... , . ., ti lietuvių ekipe, bet, deja ge K. Mokyklą su pagyrimu ' . • • T * •.. . . . čion visoje Pietų Amerikojeir tais pačiais metais įstojo ..... ..,J ! nesiranda tokio, o pačiam valdininku i vietos Compa-! , ,. ..... ,L 'sutverti, neleidžia ekonomi-

mos vietinės spaudos (dien
raščių ir žurnalų).

Prie progos nurodau jojo 
antrašą: Viktoras čieslins
kas, Calle Dr. Luis P. Len- 
guas No. 1556, Montevideo,

nia de Seguros “Alliance Da _ I Kep. Oriental dėl Uruguay.

vasaros metu yra* lankoma
pavienių asmenų ir ekskur- skas jau antru kartu iš ei- 
sijomis. Kad atvykti tinka- lės tapo Urugvajaus krep- 
mu laiku kada būna kas ne- šinio meistru įrodydamas, 

_ Po laidotuvių vyriausias paprasp3 reįkalinga sužino-, kad lietuvis krepšininkas,
sūnus Juozas su žmona V e- įšanksto. Atvykus reika- kartą įžengęs į teisingą pa- 
ronika pakvietė visus pietų jinga įįnotį kur įdomaus žangos kelią, jau iš jo ne-

LIETUVIS URUGVAJAUS KREPŠINIO MEISTRAS
Lietuvis Viktoras Čieslin lių mėn. 1922 metais Lietu

voje, Marijampolės mieste.

... ... .. nes aplinkybes. Butų nepro-Bahia ir įstojo į Krepšinę ... ..... ,.. ; . , , sali amerikiečių - lietuviųKomandą (eąuipo) po var
du “Aguada”, kur laike 

j trumpo bėgio užėmė pirmą
ją diviziją ir tapo Urugva
jaus krepšinio meistru. 

į Pirmaisiais triumfo me
tais yra apdovanotas aukso 
medaliu “Campeonato Na- 
cional”, antraisiais irgi auk
so medaliu. Vėliau gi turė
jo “Tarptautinį Žaibo loši
mą” Argentinoje Rosario 
mieste 12 d. spalių mėn.
1940 m. laike vizitos Lordo 
Wellingtono, kur buvo ap
dovanotas didžiuliu aukso 
medaliu “Campeon Invicto” 
ir Kopa.
Lietuviškasis kilnumas 

— Mums lietuyiams Vik-

Dr. P. Šacikauskas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL CANaI 6122Res. 0958 So. Talman Avė.

Res. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

e^al.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
, PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARls 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

/

Pradžios mokslą ėjo Mari
ampolėje ir 1929 metais, po
draug su tėveliais Juozu 
Čieslinsku ir Mikalina Zine- i

DR. S. J. (iLORIOSO

L SvOI
K B

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vičaite-Oieslinskiene atkelia
į savo naują namą, pastaty- kur apSįstoti už beišklys, ir savo užkariau- vo į Urugvajaus Respubliką
tą prie Springfield ežero. Na- prieinamą kainą, bendrai tos pranašumo padėties ne- ir apsigyveno Montevid&o

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadięniais 

ir Penktadieniais
mas ant dviejų aukštų, 160 &a(j kelionė būtų ekonomiš- bemano užleisti. Ateinan- • mieste. Tėveliai, nors čion 831 South VVestern Avenue f 2147 s Halsted Št ČhicatfO 
Dėdu nuo vandens, žemės du , , L. ___ __  ___ ... i.................... • \ , -I Telephone - sEEiey omo . □!»/ a. nuisiea 01., vmcdgupėdų nuo vandens, žemės du Ra -r įdomi gįame reikale 
hektarai prie didelio kelio.
Šis ežeras ypatingas tuo,
kad prieš šešis metus pa-

patarpininkaus V. Mučins
kas.

Interesuoti šia kelione ga-
statyta užtvanka, kuri van- kreiptis ,ai-ku ir šios in- mums lietuviams apie tai
denį sulaiko. Kai susidaro 
daugiau vandens, atidaroma

šyti anglų ar lietuvių kal
bomis: Mr. Walter F. Munch,

tiems metams yra rengia- būdami emigrantais, stengė-, 
mas tarptautiniam žaidimui. Įsi savo sūnų mokyti, nors ir 
Bet deja viskas vyks po labai sunkiomis aplinkybė-! 
urugvajiečių vardu, reikėtų mis, bet jaunuoliui Viktorui i

MELROSE PARK:
5 Broadway

Telephone — Melrose Park 6933

užtvanka ir nuleidžiama 
vandens tiek, kiek reikia.

Juozo Vilčausko kaimynu 
yra dabartinis miesto majo- įngton c 
ras Jonas W. Kapp ir pašto 
viršininkas W. M. Raškė.

Taip pat turi jau gatavą 
namą antroj pusėj ežero ir 
mirusiojo duktė Anastazija 
su vyru Beironu.

Į laidotuves buvo atvykę 
giminių iš Chicago: Domi
cėlė Liakienė, duktė Valeri
ja, Budrikas, Keistuto spul- 
kos direktorius, ir Rožė Ma 
zeliauskienė.

Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Junkeris, kleb. šv. Vin
cento parapijos, balandžio 8 
d. . Rožė

formacijos bus suteiktos susirūpinti, nes tai mūsų 
smulkmeniškai. Galima ra- tautos kultūrinio gyvenimo

lobynas. Čia noriu bent trum 
pai supažindinti su mūsų

1263 Evarts St. N. E., Wash- brangiuoju tautiečiu Vikto
ru čieslinsku, apie kurį la- 

P. S. Prie laiško įdėkite bai daug ir gražiai aprašė 
pašto ženklą atsakymui. vietinė ispanų (urugvajiečių

spauda).
Dar nenugalėtas tas, kurs 

žuvo kautynėse.
Trumpi biografijos bruožai 

— Garbingas mūsų tau-
Rraminų išmintis tietis yra gimęs 27 d. spa-

f

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jaa, leisdami 
lftekiamlūuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regfitlmo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vLsa aklų Įtempimą.

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

OPTO.M ETR.I ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

TreC. ir fceftt: 9:00 a. m. Iki 
7:10 p. m.

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitia)

0

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

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

Ofiso UL OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—0 
Trečiadieniais pagal sutartu 

Rea. Tel.: HEMiock 81&0

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 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. WALTEB J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS - 

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

Bepigu kiaulei: nei burna 
prausti, nei darbas dirbti, 
nei mokslas eiti, nei tėvas 
motina mylėti, nei poteriai 
kalbėti.

CONRAD
Fotografas

Studija Jrpngt* pir
mos rūftles su mo- 
derntftkomis užlaido
mis lr Hollywood 
Šviesomis, Darbas 
Oa rantuotas.

ENGIewood 5888 
KNGlewood 5840

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Bes.:

Didelis Pasirinkimus 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užeakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9
J

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Tai. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL: R«id. TeL:
VTRglnia 1886 PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariu..

D A C IZ I C — namams statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI miisy įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I / vUl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. 
S’4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

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

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

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

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

Telefofnas; HEMiock 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR, S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniai-s, 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 MlDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt°> nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:^0 v .d. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 673*1 
Varną telefonas VD<iate 2421

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

TeL YARda 0994 
Res. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-V v. vak.
Ne«lėlio(nis nuo 10 iki 12 vnL^dįmj

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

Gen. Skorugskis

4.

i
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Velnias Buržuju Negriebs..
Pyksta, kad "buožės" patenka į Vokie
tiją, ne į kalėjimą. - Mėšlu delegacijai. 
- Vokiečiai juokias iš "rinkimų." - Ta
rybų valdžia bijo Hitlerio.
(Ištraukos iš laiško.) rinkimus, kada visi ėjome 

Vienas chicagietis gavo iš | balsuoti, sako, vokiečiai juo- 
Lietuvos laišką nuo brolio. | kės iš balsuotojų ir iš Tary- 
Kadangi siunčiami į Lietuvą į bų valdžios. z'*

rr

Ir iš Lietuvos laiškai komu 
nistų cenzūruojami, todėl, 
kad ir kaž kaip nekęstum 
Stalino, bet kad laiškas pa
siektų adresatą, turi palan
kiai bolševikams rašyti.

“Paskutiniame laiške raš 
šei, kad Vokietiją užplūdo 
mūsų buržuazija, kad kai ku 
lie buržujai net Amerikoj. 
Aš taip ir sakiau, kad vel
nias buržujų negriebs. Žiū
rėk kad ir pas mus, Šiau
liuose, buvo garsūs progra
mų rengėjai Šutas, Stankus 
ir kiti. Mūsų Tarybų val- 
'Jžia tokius paukštelius, kaip 
Putvinskį, buvusį Smetonos 
ministerį, Bubių dvaro sa
vininką; gerą paukštelį ap- 
tiekorių Valančių, prekybi
ninką pagronišką Stankų 
ir Šutą buvo uždarius už 
grotų. Bet buržujų, kaip 
velnio, nei už ragų, neį už 
uodegos abiem rankom ne
nuturėsi; ištrūko ir tie ru
pūžės. Mat, velnio išperos 
tie pasinaudojo tuo, kad vo
kiečiams galima persikelti į 
Vokietiją, tai vokiečiai juos 
kaipo savo kampanijonus ir 
išveža. Žaliukių Danielis iš
siveža “Rūtos” fabriko sa
vininką Gricevičių. Ir taip 
išvažiuoja jie visi. Už jų pa
liktą turtą, namus ir fabri

Giriasi savo 
Hitleriu ir Tarybų valdžia 
jų lig bijo užkabinti. Kokia 
jiems čia gali būti privilegi
ja. Prieš įstatymus turėtu
mėm būti visi lygūs. Yra ir 
iš Vokietijos parvažiavusių 
lietuvių, tai jie pasakoja, 
kad Vokietijoje yra globo
jami pabėgėliai karininkai ir 
kareiviai. Jiems vokiečiai 
duoda tarnystes. Pas mus 
buvo kalbama, kad Vokieti
joj badas ir visko trūksta, 
bet grįžę iš Vokietijos lie
tuviai pasakoja, kad Vokie
tijoje visko užtenka. Jie 
pripratę Vokietijoje prie pa
togaus gyvenimo; net nepa
tenkinti, kad čia reikia im 
tis pačio prasčiausio darbo; 
mišką kirsti ir t. t. Jie ma
nė gauti žemės, bet pas mus 
žemės reforma tam sykiui 

! baigta. Fabrikuose vietos 
užimtos. Tiesa, yra labai 
daug sklypininkų, kurie at
sisako nuo gautų sklypų, 
bet tai, mano manymu, ir 
gerai, nes komunizmo idea
las yra bendri ūkiai, o ne 
kokie ten sklypininkai, tai 
nuo pavasario vietoje išda
lintų dvarų stosis kolcho
zai arba kolektyviniai — 
bendri ūkiai. Tik toks ūki
ninkavimas ir turi prasmės. 
Man rodos tuo keliu iš sy-

HITLERIS MINI SAVO GIMTADIENĮ

{•‘DrauKas” Acme telephoto*

Gėlėmis nukaišytam geležinkelio vagone, apsuptas savo karinių vadų kažkur Balka
nų fronte Adolfas Hitleris mini savo 52 ąjį metinį gimtadienį. Hitleris yra dešinėje. 
Kairėje stovi fieldmaršalas gen. Wilhelm Keitei, karo vadovybės viršininkas. Centre 
— gen..Walther von Brauchitsch, vyriausias vokiečių kariuomenės vadas.

liūs turės Tarybų valdžia kio ir reik53° eitL Dabar Pa‘ 
sumokėti Vokietijai ir ne pi- daryta 75 000 sklypininkų.
nigais, bet prekėmis. Mat, Jlems Paskirta Paskol°3 
vokiečiai pagromščikų ūžta- 2.000,000 rublių. Taigi, be- 
r-jaj ne po 220 rublių paskolos

Kiekvienas Vežimas 
Atvežė Po 33 Kilogr.

Jau buvome rašę, kad oku 
puotoje Lietuvoje rengia
mos vad. raudonosios gur
guolės, kurių pagalba savo
tiškos prievartos priemonė
mis norėta iš ūkininkų iš
gauti javus, nes šiaip jų nie 
kas nepardavinėjo.

Dabar gauta autentiškų 
žinių, kaip atsitiko su tokia 
“raudonąja gurguole” Čekiš
kėje. Ūkininkai žinojo, kad 
tenykštis kooperatyvas netu 
ri sandėlio grūdams supilti. 
Tad atvežami«javai buvo pa
liekami maišiuose. Tą iš 
anksto numatydami, apylin- 

, kės ūkininkai, priversti “rau 
donoje gurguolėje” dalyvau 
ti, pripylė maišus pelais, 
dar dėl svorio pridėjo vie
ną kitą akmenį, o viršuje 
užbėrė kiek javų. Taip Če
kiškės apylinkių ūkininkai 
pareiškė savo “dėkingumą’ 
okupantams....

voje rinkoje (juodoje pre
kyboje) už vidutinių rugių 
centnerį vidutiniškai moka
ma po 25 rublius. Buvo at
sitikimų, kad pav., Kazlų 
Rūdoje už rugių centnerį 
mokėjo net iki 50 rublių.

Ūkininkai, kaip išmanyda
mi, savo javų atsargas sle
pia, nes jų tarpe išsiplatinęs 
įsitikinimas, kad netrukus 
įvyksiančios atmainos ir bol 
ševikai iš Lietuvos turėsią 
išsidanginti, todėl neapsimo
ka javų pardavinėti už rusiš
kus rublius.

Į Kauno priemiestį — Vi-
Atvyko į Šiaulius vokie- kiekvienam- Uz tiek PimgU- lijampolę buvo suvaryta net 

aišku, įsikurti visiems neeių delegacija, visi kariškiai. 
Švaistosi po miestą, gi vie
na žydelka, sako, ji pasvei
kinus viena iš jų mėšlu į 
nosį. Tas išsitraukęs revol
verį norėjęs nušauti, bet ji 
spėjusi įbėgti į žmones. Ki
tą aklegotą, sako, žydukai

galima. Aš esu šalininkas 
kolchozų ir sovehozų ir su 
vietinėmis božėmis ar šiaip
nesusipratėliais vedu karš- 'kilogramus!

350 apylinkės ūkininkų ve
žimų. Jie atvežė 117 centne
rių javų. Vienam vežimui 
vidutiniškai išėjo po.... 33

ciausius ginčus. Kodėl ūkininkai grūdų ne- 
• veža į susovietintus koope- 

turi , ratyvus ar į valstybinėsŽvilgsnis į praeitį
apkulę. Delegacija iš Šiau- mus sustiprinti, turi suža-'prekybos krautuves, galima 
lių išsiskirstė po šalį ieško- dinti ir pakelti mūsų ener- suprasti be didelių aiškini- 
dama vokiečių, kad juos iš- giją, mūsų darbingumą, mū-
gabenus į Vokietiją. Abel- sų pasiryžimą naujiems dar
nai, Lietuvos vokiečiai labai bams, naujiems žygiams.

Vygandas

SENATORIAUS
TVIRTINIMAI

Daug nacių
kareivių - geri 
katalikai

NEW YORK. — Iš nuka
muotos Europos grįžo ame 
likietis kun. William J. Can 
non, S.J., 33 m. amž. 19JL 
metais įšventintas. Jis Pran 
cūzijoje buvo ten vokiečiams 
įsiveržus.

Pasakoja, kad vokiečių ka 
nuomenėje yra žymus nuo
šimtis katalikų kareivių ir 
jie katalikai yra ne iš vardo, 
bet iš širdies.

“Jie visuomet gausingai 
susirinkdavo klausyti mano 
laikomų mišių ir priimdavo 
šv. Komuniją,” pasakoja grį 
žęs kunigas. “Jie aukodavo 
stipendijas mišioms, kai ku- 
įle net specialiai už nuken
tėjusius prancūzus. Kai ku- 
i ie teikė aukas sugriautų 
bažnyčių atstatymui.”

FAKTAI KALBA
Oficialinė sovietų Rusijos 

telegramų agentūra “Tass” 
šiomis dienomis buvo at
spausdinusi okupuotosios 
Lietuvos laikraščiuose tokią 
žinią:

“TSRS taupomosiose ka
sose pereitų metų sausio 1 
d. termininių indėlių sumą 
sudarė 791 milijonas rub
lių, dabar — 1 miliardas
356 milijonai.”

Išvertus šią žinutę į pa
prastesnę kalbą, gauname, 
kad visoje sovietų Sąjungo
je gyventojai buvo sutaupę 
ir pasidėję į taupomąsias 
kasas aukščiau minėtą su
mą.

Iš oficialinių davinių pa
tiriame, kad 1940 m. sausio 
1 d. Lietuvos gyventojai bu
vo sutaupę ir pasidėję į 
bankus 126 milijonus 55Q 
tūkstančius litų.

Skaitant, kad tuo metu 
Lietuvoje buvo trys milijo
nai gyventojų, gauname, kad 
vidutiniškai kiekvienam Lie 
tuvos gyventojui išėjo po 
virš 42 litus. 1940 m. sausio 
1 d. sovietų Sąjunga turėjo 
173 milijonus gyventojų, 
tad kiekvienam gyventojui
sutaupų ten išėjo po 4.6 publikų” tautos, 
(kiek daugiau kaip keturi j 
su puse) rublių. 1941 m. sau 
šio 1 d. sovietų Sąjunga pa
sigrobusi svetimų žemių, tu 
rėjo 193 milijonus gyvento
jų, tokiu būdu tai dienai gy
ventojui išėjo po 7 rublius.

Dabar palyginkime, koks 
i buvo efektyvinis lito santy
kis su maskolių rublium, 
kad paskum galėtume tuos 
skaičius paversti amerikoniš 
kais doleriais. Prieš bolševi
kų okupaciją Kaune už 1 
rublį buvo mokama po 10 
lietuviškų centų, o už 10 
rublių — vienas litas. Tuo 
tarpu vienas doleris kaino- 
jo 6 litus, o už dolerį Kaune 
buvo galima gauti 60 rusiš
kų rublių.

Turėdami šį kurso santy
kį, gauname tokius skaičius: 
1940 m. asusio 1 d. kiekvie
nas Lietuvos gyventojas tu
rėjo vidutiniškai susitaupęs 
ir padėjęs į banką po 7 
amerikoniškus dolerius, tuo 
tarpu kui tą dieną vienam 
sovietų gyventojui sutaupų 
išėjo po.. 7 su puse ame
rikoniškų centų.

Šis palyginimas aiškiai 
parodo, kad Lietuvos gyven
tojai galėjo susitaupyti ir 
padėti į bankus beveik 100 
kartų daugiau, nekaip sovie
tų Rusijos gyventojai, imant 
1940 m. sausio 1 d. autentiš
kus davinius. Iš šių davinių 
taip pat matyti, kokiam 
neišpasakytam skurde gyve
na Kremlio diktatoriaus jau 
anksčiau pavergtos tautos 
ir kaip, palyginti, gerai gy
veno Lietuvos gyventojai, 
jeigu galėjo susitaupyti net 
šimtą kartų daugiau, ne 
kaip Maskolijos piliečiai. 
Dabar, lietuvių tautai pate
kus po maskolių jungu, ir 
Lietuva sta chanoviškais tem 
pais gramzdinama į tą patį 
skurdą, kuriame jau 23 me
tus gyvena “broliškųjų res-

mandriais save statos. Per

mų iš tokio fakto. Valsty
biniuose sandėliuose už ru
gių centnerį mokama po 
9,75 rublius, tuo tarpu lais-

VIESULAS IŠTIKO MISSOURI, IOWA

("Draugas" Acme telephoto) 

Šiurpus pavasarinis viesulas ištiko Missouri ir Iowa dalis. Čia vaizduojamas sugriau
tas vienas maldnamis Fillmore, Mo. Visam viesulo ruože sugriauta daug namų.

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

SICK, NERVOUSKitam gera nepadaręs ne-

•i, PD A Illf V “EVERY OP* z ■ V;- t Rheumatic Happy; U R A N l\ I MONTH” ;
(•‘Draugras” Acme teTephoto)

Senatorius Charles W. To- 
bey (resp., N. H.) rodo bri
tų prekinių laivų kelius per 
Atlantiką ir tvirtina, kad 
tuos laivus lydi U. S. karo 
laivai. Administracijos val
dininkai tai užgina.

Thousands who suffercd from the torturing 
pains o( rheumatism, scistica, lumbago, neu- 
ralgia and neuntia—are certainly happy over 
their diacovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those eshausting muscular aclies and 
paine. NURITO ie truetworthy and deoendable 
—contame no opiatea. II you want to feel again 
the joy of relief from pain—eo you can work in 
peace and slcep in comfort—be wiae and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very lirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded Don'l eufler. Ask your druggist today 
for NURITO on tlue guarantee. (T.N.G.)

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “ VVoman’s Friend”!
Some women auffer nevere monthly 
pain (crampH, backache. headache) du« 
to female functional disorders while 
other’s nerve* tend to become upset and 
they get cross, reatiesa and moody.
» So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound made taperiai!y 
to help tired. run-duwn, nervous wom- 
en to go smiling thru "difflcult days.” 
Pinkham’s Compound ccntalns no opi- 
ates or habit-forming ingredienta. It

Ir made from nature’s own beneflclal 
rooLs and herbą—each with its own 
apačiai purpose to HELP WOMEN.

Famotis for over 60 yeara—Plnkham’a 
Compound is the best known and one 
of the moat affactiva “woman‘s" tonica 
obtainable. Try it J

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETRLĮ 

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

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Krutina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sunk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančiog Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

*
*
*
*

*
»
*

LEŪ NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OP

Ambfošia & Nectar
BEERS

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, karį užvardino NEG- 
TAR. Šia Alus yTa pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Urmo (vholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

H



t

DRAUGAS 'Antradienis, bal. 22 d., 1941

DRAUGAS
TIIK LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2884 South Oakley Avė. Oik-ago, lllinoh
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Aasociation
Subse.riptinns: One Year $6.00; Six Months $3.50; Three 

Months -- $2.00; One Month 75e. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytlx>se: Me
tams — $6.00; Pusei Metų $3.50; Trims Mėnesiams $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75e. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

tyta naujai sudarytam centrui — U. S. O. Savo prog
ramos vykdymui U. S. O. užsimojo sukelti dešimtį mi
lijonų dolerių.

Kis naujas sąjūdis yra labai didelis ir svarbus. Jame 
ir lietuviams reikia dalyvauti ir dalyvauti nerezervuo- 
tai. Juk mes norime ir Lietuvai padėti atsistatyti. Bet, 
kaip žinome, lietuviai tuo tarpu neturi kariuomenės li 
kūčių, kaip lenkai, čekai ir kiti, kurie padėtų san
tarvininkams. Už tat mums reikia dalyvauti tokiose or- 
organizacijos — United Service Organization tikslas y- 
ir moraliai ir medžiaginiai.

Kitu kartu parašysiu apie JcftTls šio lašinio pradžioj 
sužymėtus klausimus.

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Cl;iss Matter March 31, 1916 at Chieago, 111.
Under the Act of March 3, 1879.

Kova iki pergalės

iaetuvių Katalikų dh-m-aAvio “I b ango” rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu i vi lkinimus ir geriausius iiiik4|iitius!

J tisų iliKiuašiis n** \ i,*u lik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie puirius katalikams įdomius dalykus, lul nurodo tikėjimo tie- 
sas. gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

JJaugonopai tepadaugeja jūsų katalikiško dienraščio skaitytom skai
čius!

* AMLĖTO GIOVANM CICOGNANI, 
latiMliccu Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Trys dienos sostinėj
Šiuos žodžius rašantis, kaip buvo paskelbta, buvo iš

vykęs porai dienų į Jungtinių Valstybių sostinę Vašing
toną. Kad toji kelionė buvo surišta su kai kuriais mū
sų visuomenės reikalais, dėl to čia darau trumpą pra
nešimą, kuris bus lyg ir raportas.

1. United Service Organizations.
2. National Catholic Welfare Conferenee.
3. A. Smetona pas prez. Rooseveltą.
4. Pasitarimas su Lietuvos ministru.
5. Didis susigrūdimas Vašingtone.

z Gavęs iš karo ir laivyno sekretorių telegramą atvyk
ti į Vašingtoną ir dalyvauti Amerikos visuomenės vei
kėjų konferencijoj, neabejodamas nusprendžiau kvie
timą priimti. .

Trumpai kalbant, konferencijos tikslas buvo toks: su
daryti svarbiųjų Amerikos visuomeninių organizacijų 
centrą krašto saugumo stiprinimo reikalams. Tas cent
ras pavadintas — United Service Organizations (for 
national defense). Į jį įeina: The National Catholic 
Community Service (yra N. C. W. C. žinioj), The Young 
Men’s Christian Association, The Salvation Army, The 
Young Womcn’s Christian Association, The Jevvish 
Welfarc Board, The National Travelers Aid Association. 
Šiuos žodžius rašančiam teko atstovauti A. L. R. K. Fe
deraciją, kuri įeina į The National Catholic Community 
Service, kaipo jos šaka.

Konferencijoj dalyvavo virš penkių šimtų iš visų 
Jungtinių Valstybių kraštų visuomenės veikėjų. Džiau
giaus galėjęs ir lietuvių vardą šioj svarbioj konferen
cijoj užregistruoti ir pagarsinti.

Pažymėtinos yra vyriausybės, kariuomenės ir virš 
sužymėtų organizacijų vadų kalbos, pasakytos konfe
rencijoj. Svarbus ir paties Prezidento Roosevelto svei
kinimas ir pranešimas. Visose kalbose reiškėsi didelis 
krašto gynimo reikalais susirūpinimas ir tuo pačiu kar-e
tu -optimizmas. Visi — ir valstybės vyrai, ir visuome
nės vadai, ir net kariuomenės atstovai tvirtai pabrėžė, 
kad

krašto saugumas pareina ne vien nuo kariuomenės 
stiprumo, ne vien nuo ginklų, bet svarbiausia nuo 
moralinio stiprumo, nuo dvasinio pajėgumo.
Amerika, tiesa, turtingas kraštas. Ji turi daug me

džiaginių išteklių. Ji galės greit ir stipriai apsigink
luoti. Bet

medžiaginiais ištekliais nedera pasitikėti — karo lau
ke moralinis pajėgumas yra pats svarbiausias.
Tokias mintis reiškė p. Stimsonas, karo sekretorius, 

pabrėždamas dar ir tai, kad šiandien reikia dvasinio 
atsigaivinimo, šiandien Amerika turi būti vieninga.

Tarp kitų dalykų, iškelta ir vidaus priešų veikla. Prie 
tų priešų priskaityta: kova prieš tikėjimą, šalinimas 
iš mokyklų religijos ir klasikų, vedama "izmų” propa
ganda ir daug kitų.

Bet, žinoma, pats vyriausias naujosios organizacijų 
organizacijos — United Service Organization tikras y- 
ra: kelti ir palaikyti tinkamą nuotaiką ir dorovę ka
riuomenėj, aprūpinant ją padoraus pasilinksminimo cen
trais, skaityklomis etc. Kariai, ištrūkę iš stovyklų, 
vyksta į artimiausius miestus ir miestelius. U. S. O. tu
rės parūpinti, kad kariai ten rastų tinkamą globą, in
formacijas, kad jie būtų apsaugoti nuo išnaudojimų, 
nuo nepadorių pasilinksminimų.

Čia pažymiu tik dalį tos programos, kuri yra nusta-

Didvyriška graikų kova, a .giams padedant, su pen
kis karius skaitlingesnc jungtine vokiečių-italų kariuo 
mene, stebina pasauli.

Kaip narsiai graikai su anglais besigintų, jie negali 
ilgai laikytis Graikijoje, prieš skaitliumi daug prana
šesnes ašies kariuomenes. Kiek galima susigaudyti įvai
riuose kovojančių kariuomenių štabų pranešimuose, aiš
kėja faktas, kad anglai graikų frontą nebelaiko jau pir 
maciliu, bet visus sustiprinimus siunčia į Egiptą ir ten 
jau sulaikė ašies ofensyvą. Graikijoje, tiesa, narsiai ko
vojama ir naciams bei italams padaroma milžiniškų 
nuostolių, bet ašies kariuomenės nors pamažu, žengia 
vis pirmyn.

Taigi iš visų davinių matosi, kad po nekurio laiko 
Europos žemynas pateks pilnon ašies valstybių kontro
lėm Be abejonės, tai yra didelis smūgis demokratijoms 
ir dar skaudesnė žinia visoms diktatorių pavergtoms 
tautoms. Bet tai yra logiška šio karo išdava, nes demo
kratijos nebuvo užtenkamai pasiruošusios Europos že
myne atremti daug galingesnę ašies valstybių karo ma
šiną.

Kas kita jau kova salose aplink Europos žemyną ir 
kituose kontinentuose, kur ašies valstybes nuo demo
kratijų skiria didesnės ar mažesnės vandens juostos.

Kodėl dar iki šiol ašies valstybės, išskyrus beveik 
beginklės Norvegijos užėmimą, vandenų apsuptuose plo
tuose nepasiekė jokio laimėjimo? Dėl to, kad ašies jė
gos persilpnos vandenynuose, trūksta joms laivų. Nors 
vietomis ir nepcrplačiausia vandens juosta apie Euro
pą, ašies valstybėms bus tas “mažutis kupstas”, kuris 
ir didelį ašies valstybių vežimą apvers. Ponas Hitleris 
gerai žino tas “vandenines” sunkenybes, todėl pereitą 
šeštadienį atsišaukdamas į vokiečių tautą, kad aukotų 
Raudonajam Kryžiui, pareiškė “sunkūs mūšių metai 
dar prieš mūsų akis”. Jeigu dabar dar Vokietijos dik 
tatorius, vietoj pasigirti naujais laimėjimais Balkanuo
se, kalba apie ateities sunkumus, tai būkime tikri, kad 
ir pas Hitlerį namie ne viskas tokioje puikioje tvar
koje. Demokratijoms reikia tik daugiau pasitikėjimo 
savo jėgomis ir didesnio ryžtingumo, o kovojant ir au
kojantis pergalės tikrai ateis. Daugiau ginklų, daugiau 
laivų — turėtų būti demokratijų naujausias šūkis.

Kada toje vandens juostoje, apie diktatorių kontro
liuojamą Europą, budės užtenkamas demokratinių val
stybių gerai ginkluotų laivų skaičius, būkime tikri, kad 
ftepraeis metai kiti, kaip diktatorių strėnas pradės verž
ti šitas vandens lankas ir jų kūne atsiras nuovargis.

Europos pavergtosios tautos pajutusio* diktatorių 
nuovargį, pradės kovą iš vidaus, o pavergtųjų draugai 
pagelbės iš lauko ir kruvinasis slibinas pripūtęs sveti
mųjų krauju, sudribs kaip Herkulesas užgautas į kulnį!

Suraišiokime tą stipruolį ir ieškokime jo kūne silp
nos vietos, o kad tokia vieta pas jį yra — neabejokime.

Teisingumo jausmas ir troškimas laisvės pas žmones 
yra toks stiprus, kad jo nenugalės jokia pasaulyje jėga.

Svarbu tik, kad laisvės ir demokratijos draugai nepa
siduotų priešo propagandai ir piktiems jo agentų gun
dytojams, kurie ir šioje šalyje veda smarkią agitaciją 
už pasidavimą diktatoriams. Daugiau šalto kraujo, kant
rybės ir gerų nervų, o pergalė, kovojant ir aukojantis, 
tikrai ateis.

(“Draugas”, balandžio 21 
d., 1916 ni.jA

(“Draugas”, balandžio 22 
d., 1916 m.).

Vyriausias alijantų vadas, 
generolas Jol’fre, pats suti
ko ir pasveikino į Prancū' 
ziją atvykusią rusų armiją...

Anglijos kabinete nesutiki
mas ir pavojus paįtimo dėl 
priverstino kareiviavimo į- 
statymo... Po aštrių pbalai- 
fnėjimų, yra galimybės, kad 
turkai prašys atskiros tai
kos... Nuo karės pradžios 
ant jūrų yra žuvę 3,117 an
glų ne kareivių... Prancūzi
ja kasdien iš Amerikos per 
Ra amunicijos už 2 milijonu 
dolerių... Amerikos uostuo
se yra internuota 68 Vokie
tijos laivų... Meksikos plėši
kų vadas Vilią užpuolė i” 
užmušė 200 meksikonų ka
reivių... Panamos kanalą 
sergi 5600 Suv. Valstybių 
kariuomenės...

Prezidentas VVilsonas pa
siuntė notą — ultimatumą 
Vokietijai, grąsinantį per
traukti diplomatinius santy
kius, jei Vokietija nesiliaus 
skandinusi Amerikos laivus.. 
Santykiams tarp Vokietijos 
ir Amerikos pablogėjus, pre
zidentas Wilsonas ant kiek
vieno žingsnio policijos sau
gojamas...

I

Ukmergėje baisiausias 
skurdas... Maisto nėra... Žmo 
nės maitinasi arkliena, bet 
ir už tai turi mokėti 85 kap. 
už svarą... Chicagos lietuvių 
veikėjai tarėsi su kitais va
dais apie “tag day” rinklia 
vą Lietuvos gyventojų pa
šelpimui... Scottville, Michi
gan, apie 30 lietuvių ūkinin
kų bendrame susirinkime ta
rėsi apie įsteigimą savos pa
rapijos...

Nepateisinamas žiaurumas
Juo tolyn, tuo labiau šis karas eina žiauryn. Oficia

lios telegramų agentūros su pasididžiavimu pasigiria, 
kad išgriaudami ir padegdami priešo sostinę ir išrū
dydami tūkstančius nekaltų žmonių, atkeršijo priešui 
už jo tokios pat rūšies bombardavimus.

Jog tai begalinis cinizmas ir vieša pagarba keršto 
principui “akis už akį, dantis^ už dantį”. Kas beliko 
šiandien iš krikščioniškosios Europos!

Tikras pragaras žemėje, kuris turbūt pralenkia ir 
“Dieviškosios komedijos” autoriaus vaizduotę. Karo 
garbė ir gerieji kariavimo dėsniai atrodo nebeegzistuoja 
šiame kare, kuris jau virto paprastomis žudynėmis ne 
tik uniformuotų kareivių, bet ir civilių gyventojų.

Laimės neturės žiaurieji kovotojai.

Amerika atbunda,
*F. D. Rooseveltas

VVASHINGTONAS, balan
džio 18 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandie pareiškė 
įsitikįnimą, jog Amerikos vi
suomenė pilnai dar nesupran 
tanti karo situacijos, bet ji 
pradedanti atbusti.

Toliau spaudos konfercnci 
joj Prezidentas pareiškė, jog 
administracija paskyrė Kini
jai specifinius reikmenis, bet 
jis dar nežinąs ar šie reik
menys jau pasiųsti.

Kalbėdamas apie naujuo
sius taksus, kad būtų gali
ma sukelti $3,500,000,000 su
mą, Prezidentas pareiškė ne
žinąs kaip ši suma bus gali
ma sukelti, bet jis esąs pri^o 
pardavimo taksus.

Po Svietų
Pasidairius

Aną dien ant savo del
no padūdavau jums Musso
linio dūdą. Fašistų karalius] 
figeruoja, kad jei visas irc-3 
tų pūsti “viva Dučė, viva' 
Dučė,” tai visur būtų pake. 
jus. Bet jo broliukas, nazių 
kaizeris Hitleris figeruoja 
kad svietas turi ne keno ki 
to, tik jo dūdą dūduoti. Štai 
Hitlerio dūda:

Mane žino visas svietas,
Kad manasis kumštis kieta? 
Ir silpnesnį jei paliečia 
Tuoj į kuprą jį suriečia.

Esu geras mekleris , 
Mano vardas — Hitleris.

Su Stalinu pas’bučiavęs,
Tą gruziną pamylavęs, 
Blikskricgus aš vest pradė 

(jau,
Visur nazių priperėjau.

Šaunus asai ntekleris,
Mano vardas — Hitleris.

z-
Sutrempęs pirmiausiai čekus 
Lenkus, belgus ir norvegus 
Dar pagrobiau ir Klaipėdą — 
Lietuvą te Stalins ėda. 

štai, koks ašai mekleris. 
Mano vardas — Hitleris.

Duodu duonos ant korteliu, 
Ot, tai laimės iki kelių,
O jei kas nenoro rodo,
Tegul dvesia sau iš bado. 

Mat, koks aš geradarys — 
Mano vardas — Hitleris.

Moku ne tik poperuoti,
Bet ir svietui padiktuoti, 
Jam nustatau savo dainą, 
Kas neklauso — šalin eina.

Mat, • aš esu Hitleris,
Markso kraujo beturįs.

Kai jau svietą aš apžiosiu, 
Kai ant visų sprando josiu, 
Kai visa sena Europa, 
Naziškai šoks opa, opa,

Visi tars: geradarys 
Tasai Adolff Hitleris!

Drąsos netekimas, baimė, 
abejojimas ir savim nepasi
tikėjimo trūkumas, tai tos 
tūkstančių laimę Ir gerovę, 
galybės, kurios sunaikino 

Svett Marden

NtW$

Įsidėmėkit tavorščiai "ii 
tavorškos: sekančią nedėlią 
sviete bus visokios paliau
bos \armistiee day) ir visi 
trys diktatoriai atvažiuos į 
Sokol Hali, prie 23 St. ir 
So. Kedzie Avė. (6 vai. po
piet) mums padainuoti sa 
vo dūdas. Būtinai pamaty
sit juos. Nepamiršit per vi
są savo gyvenimą.

P-tas “Drauge” skaityto- 
ių balsuose koresponden- 
.ams ir redaktoriams, kurie 
iėl prez. Smetonos asmens 
ir jo prezidentystės taip įsi 
smagino, kad jau beveik į 
.enktynes išėjo, siūlo ap
garsinti “armistice.” Valug 
jo figerių, kada jau bus at
gauta nepriklausomybė, ta
da galėsim pašnekėti apie 
valstybės vairininkų nuopel
nus ir jų misteikus.

Iš tokio sumanymo ant 
mano delno susidaro tokia 
išvada: dabar reikia tylėti, 
išvien dirbti, kad atgavus 
nepriklausomybę. O kai ne- 
piklausomybė bus atgauta, 
tada pradėti rokuotis viso
kiais nuopelnais, kad ne
prieteliai, pamatę mūs to
kią vienybę, iš naujo oku
puotų sakydami: lietuviams 
geriau nevalninkais būti, ba 
tik tada jie moka zgadoj 
gyventi ir dirbti.

Migdolai
Meilė yra lygi gėlei, kuri 

auga prie pat bedugnės 
kranto.

Fokstrotai viešose salėse 
išnyko; jie pasiliko namuo
se. Ypač šokama ten, kur 
vyras su žmona nesutikime 
gyvena.

Mylėk tik tokį artimą, su 
kuriuo tik sykį į metus su
sitinki.

Moterų ašaros galingos, 
bet sykiu ir labai pigios.

^GEORGE

(MMfTONTt*. A W0MANS* CLUB HERE
ORDERED A LECTURER OUT OF TOV7N BECAUSE HE 
LECTURED ON THE DOMINATION OF MAN- HE 
CLAIMED THAT THE W0MANS PLACE WA> IN THE HOME 
ANO THAT THEY SHOULD NOT MEDDLE IN P0UT1CS/ J

, A HORSESHOE VUS 7?7fOUNP EMBEDDED 
W IN THE HEARl 0F 

TREE/'

/
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Mūšy Jaunieji Labai Rengiasi Kontestui

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Aut. Pauliukonis

Ką aš mačiau ir girdėjau Brazilijos lietuvių kolonijoje
Sutikau ne taip seniai bū- džios mokyklos berniuką, 

gančius pagauna arba nu- relį akademijos auklėtinių.; Susimąstęs jis kažkaip at
šauna, kitiems pasiseka svei Linksmutės, klega. Argi jos rodė.

— Norėčiau ir aš kontes
te dalyvauti, bet sunku. Ką

(Tęsinys)

Kaip gyvena lietuviai Brazilijoje. - 
Lietuviai Pėsti yra keliavę 3000 kilometrų. - ką ''kudaSi" iSneSti. Dau- negyvena savo amžiaus lai

-T _ . ------- . . giausia kentėjo vargą fa-mingąjį laikotarpį?!

zendose tie, kurie į Brazdi- Į žodis po žodžio išsišne 
ją agentų buvo atvežti dy- kam.
kai, nemokamai. Bet yra. ir 
žmoniškų fazendų, kiek lie-

Keistas klimatas. - Deimantu ieškotojai.
Rašo K. ŠILINIS

— Lietuviai turi gerą var- Zelina, prasidėjo vizitai ir

čia ir kaip parašyti. Lietu
viškai sunku rašyt. Reikės 
mėginti.

Ir jų mokykloje, kad ir 
ne visi, bet daugelis ruošia-

— O kaip jūs, — klausiu,
- ar rengiatės dalyvauti 
Draugo” paskelbtame kon-

_ žiningi, darbštūs ir pilni ini- šeimą, pavaišins tave lietu- na žmoniškesnio gyvenimo teste?
Vis dėlto reikia nors šį tą parašyti ir apie musų j cįatyVos, todėl lietuvių rasi viškai pagamintais kopus sąlygos priklauso nuo fa- _ Taip taip dalyvausi-! si konteste dalyvauti ir jau 

centą, nes per tą laiką, kai jis pas mus gyvena, jau spė- visose srityse. Daug lietuvių tais ir eini skersai platės-1 zendos šeimininkų ir prižiū- me. Mokytojos mus irgi pa- neužilgo išsiųs rašinius. P
jau jį iki tam tikro laipsnio pažinti, lai, ką aPle JI Zi* dirba jvairiūoSe fabrikuose, nis. Ot tie kopūstai, tikrai rėtojų. Kur šeimininkai ragino, kad reikia dalyvau-

nau, taip prieštarauja ankstyvesineins mano jsitikini- gjuyykiogg įr kitose įmonė- primena mielą Lietuvą... Bra krikščioniškesni, ten ir gy- ti
mams, kuriuos buvau susidariusi apie mokslininką, jog gg yra tarnaujančių ir poli- žilai maitinasi, daugiausia, yenimas žmoniškesnis. į
aš ne iš karto išdrįsau šiuos savo įspūdžius, kaip jau cįjoje, bet mažas procentas, ryžiais ir pupelėmis, o mūs Sekame laikraščius, pa-

*" i,*. , daugįausja policijoje tarnau lietuvis valgo taip, kaip Lie- Man ^0 kalbėtis su lie .vartome Draugą , renkame

ja ir užima įvairius postus tuvoje ir brazilai pripažįsta, uv*ais» ls a žinias apie Lietuvą.

italai. Tiesa, labai daug lie.; kad lietuvių gaminami vai-,J " ~ M.““° kalmy™‘, ?avo PranClŠkieČilĮ praimta

Brighton Parke
Brighton Parko Pranciš

kiečių Rėmėjos rengia sma-

Spalių 19 d

susiformavusį savo stebėjimų rezultatą, įtraukti į savo 
dienoraštį, kad tuo nepadaryčiau jam skriaudos.

dą pas brazilus į jie yra są- vaišės. Nueini į lietuvišką tuviai gali gyventi ir gyve
na. žmoniškesnio gyvenimo

« Sūnus obuolius kremta, 
tėvui dantys atšimpa.

Lietuvių pricž.

Galima sakyti, jia susideda iš dviejų žmonių; vieną tuyjų dirba F(Jrdo fabrike,1 giaį yra geri ir skanūs. jU kokl> 3000 kilometr1 k°> laišką iš Lietuvos. Reikės ir 
sudaro kuklus, rimtas, atsidėjęs mokslininkas, antrąjį — .. • vaiancja uždirba iki! pasiekė Sao Paulo mie3tą. gįą medžiagą kontestui pa-
puikus salionų liūtas, donžuanas. Ii šitais dviem žmonė- m-j • mgnea; įvaro Vaišių proga tenka su lie- Kai jie nupasakoja savo ke- naudoti.
mis jis keičiasi tam tikru laiku diena iš dienos. Jis ke- Jb.; cnn k-i tol io„ tuviais išsikalbėti. Oi oi, ko- lįonės nuotykius, atrodo kad i — Aš manau, reikės už-

J iki 5()0-b00 milų, bet tai jau i , . ». ’!, .. , * . , . J knJ Jie vargų ir kančių tu- skaitai šiurpiausią romaną
1 rėjo pernešti kol pasiekė įr esį patekęs į baisiausius

liasi būtinai ryto 8 valandą - nė viena minute nei anka kvalifikuoti darbininkai. 
čiau, nei vėliau. Paskum daro gimnastiką, nusitrina kū — Kaip biznio reikalai lie-' xTYir.ri;įi,pQn; avvpnima
ną šaltu vandeniu, papusryčiauja ir sėda prie stalo dirb- tuvįuose __ priminiau Ce- zmoniSKe8ni gyvenimą.
ti. Tuose dviejuose storuose čemodanuose, kurie taip iš- |W1arVnj Tvirta ir iškalbinga mo-
gąsdino mano mamą, buvo sukrauta ne kas kita, kaip] teris pradėjo pasakoti:
knygos, o jis pats, nepaisant savo jaunumo, — jis turi! Pajėgiausi biznienai —Gyvenom fazendoje Sa- 
dar tik 32 metus amžiaus, — yra parašęs apie graikų gyvena pasislėpę brazilų tar- brado, linija Sorkabano, ar
mėno istoriją storoką knygą, kuri yia išversta net į Pe> nenori rodytis mūsų tar- S žiausias miestelis buvo Sao 
prancūzų ir anglų kalbas. Dabar jis rašo antrąjį veika- Pe- Nenori prisipažinti, kad j Manuel, kokia 30 kil. nuo 
lą, kuris, kaip jis pats tvirtina, toj srity padarys tikrą es4 lietuviai. Liūdnas reiš-
perversmą. kinys, bet ką padarysi. Bet

pradeda
"T

— Jūs stebitės, Aleksandra Lvovna, kad aš, nors ii 
toks jaunas būdamas, jau esu tiek daug pasiekęs. Bei 
tai visai nesunku paaiškinti. Man, be talento, padėjo dar 
geros gyvenimo sąlygos. Iš savo šeimos aš būsiu jau tre
ciojoj generacijoj, kuri vis dėsto universitete. Taip sa
kant, man buvo lemta išaugti su mokslu; jau ketvirtai
siais metais aš rašinėjau “moksliškus darbus” apie ka
žin kokias sraiges ar žaislelius. Raidiškai pasakius, savo 
gyvenime nepraleidau veltui nė vienos dienos; dar būda

ir tikri lietuviai 
prasimušti prekyboje. Daug 
dėjau pastangų, kad lietu
viai šioje srityje pasireikš
tų ir steigtų savo krautu
ves, šis tas pasisekė pada
ryti. Dabar Sao Paulo mies-

mas kūdikiu, o paskum berniuku, aš mokiausi visko, kc Verčiasi pakenčiamai.

mūsų gyvenamos fazendos. 
Gyvenimas buvo nepakenčia
mas, nes mažai uždirbda- 
vom, o šeimininkai buvo 
pikti. Blogiausia, — brazi
lų kalbos nemokėjom, nieko 
negalėjom pasakyti, papra 
šyti ar paaiškinti. Kartą 
mes penkios moterys nuėjom

te ir priemiesčiuose lietuviai pa8 ^^„1^ ir „„rėjom 
turi virš 100 smulkių daik- praįyti kad išlel8tų jSva. 
tų krautuves, parduotuves. žiuoti js įio8 fazendoa (a.

— Ar lietuviai nebandė į- 
sikurti ūkiuose, ar turi ša

kio). Šeimininko neradom 
namie, o kiti su mumis ne
norėjo kalbėtis, todėl aš už-

paskiau galėjo prireikti busimajam mokslo vyrui, o ypač 
senųjų ir naujųjų kalbų. Viduriniąją mokyklą baigiau ge
riausiais pažymiais, universitetą lankiau Vokietijoje. Po- vu U1UU8< pykus pradėjau plytas mė-
litika niekuomet sau galvos nekvaršinau, kas, kaip jūs _ Taip! Lietuviai turi tyti į langines. Nepamatai 
žinote, rusų studentams yra didele naujiena. Iš vokiečiu kavos plantacijas, kai kurie žmogus, kai nesusivaldai, o 
aš išmokau daug vertingų dalykų, būtent, sugebėjimo sis- gyvena ūkiuose, verčiasi ga- pasėkos baisios. Grįžta šei- 
temingai, kietai ir koncentruotai, atsidėjus dirbti. Net ii 'na gerai. 1937 metais neto- mininkas iš miesto, šaukia 
tada, jei būčiau visiškai be talento buvęs, būčiau nema- u Sao Paulo miesto (koki mane į kambarį, dahar pa
ža pasiekęs, nes darbštumas, užsispyrimas ir pasisekimas 20 kilometrai) buvo galimy-
darbe gali dažnai net talentą atstoti. įg įsikurti apie dviem šim

tam šeimų ūkiuose, ten bu- 
Iki trečios valandos jis visuomet sėdi savo kamba- vo 2000 hektarų žemės ir' ginklą, nusigandau ir neži-

ryje. Ten esti labai ramu, tik kartais girdėti, kaip čeža apįe 39 gyvenamų trobesių.! nau ką daryti. Jis klausia,
verčiamas knygos lapas ar traška plunksna. Lygiai tri- Reikėjo įnešti užstatą, bet ar aš langines daužiau, pri-
jomis jis atstumia kėdę nuo rašomojo stalo ir paskum lietuviai emigrantai neturė- sipažįstu, kad tai mano dar-
apsirengia. " a ». !jo todėl bendrovė bas. šeimininko veidas už-

| “Grūdas”, kuriai r.š 
Savo drabužiais jis rūpinasi daugiau, negu bet kokia vadovavau kreipėa į Lietu-

maniau, baigta su manimi. 
Ateinu pas šeimininką i

kambarį, jis rankoje laiko

miškus kur tave tyko pa
čiupti tigrai, smaugliai ar 
gyvatės įgelti. Lietuvis tu
rėjo pereiti per pkaistyklos 
kančias, kol jis sukūrė gra
žesnį gyvenimą. Tokie žmo
nės yra mūsų tautos perlai, j bet dar trūksta. Penketas 
nes jie užgrūdyti ir sveiki 
savo dūšioje.
III Lietuvis ilgisi savo 
tėviškės miškų ir laukų

— Labai gaila, kad bolše
vikai okupavo mūsų tėviš
kę Lietuvą, maniau šiemet 

1 grįžti, nes susitaupiau kele- 
į tą tūkstaptėlių, bet dabar 
turime laukti. Bet ką su
lauksi... Lahai pasilgau sa
vo tėviškės miškų ir laukų, 
lakštučių balsai tokie malo
nūs, o Brazilijoje negaliu iš
girsti paukščių balsų, — iš 
tyros širdies prabilo lietu
vis.

Beveik visi Sao Paulo lie
tuviai pasipiktinę rusų bol
ševikų Lietuvos okupacija 
ir nieku būdu negali supras
ti, kodėl lietuviai neparodė 
bolševikui ginklą, kodėl lie
tuviai nesigynė. Ne vieiias 
lietuvis yra prisiekęs grįžti 
į Lietuvą ir kovoti su rusų 
bolševizmu:

eiti pas vieną žmogų, kurs 
neseniai atvažiavo iš Lietu- gią pramogą — Card ir Bun- 
vos. Iš jo tikriausiai gausiu co Party, ateinantį ketvir
medžiagos kontesto temai. 

— Aš labai noriu Laimėti
tadienį, balandžio 24 d., Ven- 
geliausko svetainėje, 4500 S.

penkis dolerius. Vasaros me- j Talman Ave. Prasidės 7 vai., 
tu noriu padaryt ekskursiją, vak. Įžanga 25c. Komisijos 
jau susitaupiau kiek pinigo,! vardu p-nia E. Gečienė šir

dingai užkviečia visus ir už
tikrina smagų laiko pralei
dimą.

dolerių būtų geras priedas. 
Kitą dieną pamačiau pra-

VMiMinioiėlo Ofiso.-' Atdaras Sekmadieniai nuo II iki I vai. Popiet.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

sidegė rūstumu, bet čia pat
— Lietuva' vėl turi būti 

Nepriklausoma ir Laisva, —

Giiminnnie Pl'ltas tiktai IA 
dantistų receptų.

««» Pienų Išmėginimui. <lel 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sut-rųžiuame kiekvienų įmo
kėtų eentų.

• rSRMATOMI • BKT..Z„. , ,, ,VIKAV • KAl.ls taisome ir |M-r<l|rhnme senas 
l’l.KlTV piritas. — Mėnesiniai mokes-

O. P. JOHNSON, Pres čiai. 1 dienos patarnavimas.
VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

Vldnrm. Ofisas;
Kasdien iki 6 vai. 
Antrad Ir Ketvirtad. 
iki 7-toa vai. vak.

A.A.A. Dentai Laboratories
incori’okathh

IHrižLtnyht Pleitų (iuminimo I-ahomtoriju P omui lyje

1555 M1lwmikec Avenue — TH. ARM. 5550 
203 fMHitli State Street — Tel. ū'FB. 4630 
4X31 Irving Park Boulevard — Tel. PAL. 4227 
So. Skle — 4O» K. 47th St. — Tel. ATL. flHHO 

Norlli Side — 4781 Broadvvay.

«-i^ _ ... . __
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KNYGOS! KNYGOS!

gerbiamoji poniutė. Jo kambaryje kabo didelis veidio- 
dis, kuris beveik siekia žemę. Bet tuo vienu jis nesiten-

vos valdžią, prašydama 50,- 
000 litų paskolos, kad galė-

kiną ir visuomet eina į salioną, apsižiūrėti ten iš vis; tum6m duoti brazilaraa uj. 
pusių prieš didžiulį trumeau, paskum prieina prie paties 8tatą v6,iau sjuo8 pinigu8 
veidrodžio, padaro visus reikalingus judesius ir kartu pu- batum6m grąžinę, het Lietu-1 plėšia. Atidaro voką, gi žiū-
keičia savo veido išraišką.

su laiškais rankoje pasiro- yra tų jaunų vyrų šūkis, 
do fazendos ūkvedys ir sa- Brazilijoje yra ir tokių, 
ko: “šis laiškas tau”. Aš kurie mano, kad Lietuvoje 
imu laišką, o šeimininkas iš- dabar tikras “rojus”, bet 
traukia man iš rankų ir per- kasdien pradeda atsipeikėti

ir jie, nes gauna iš Lietuvos 
vos valdžia atsakė neigia- į ri į laišką įdėtos kūčių plot- laiškų, kuriuose artimieji

.. . a . . mai. Taip ir mūsų projek- kėlės, siunčiamos iš Lietu- raao va(j— Taigi, Aleksandra Lvovna, nera jau taip lengva a , »« « x . ' «, . . . , a ’tus. nusinešė šuo ant uode- vos. šeimininkas nustemba,I
gos. suklupdo savo vaikus ir žmo

Lietuviai šioje kolonijoj ną ir duoda plotkeles bu 
Kai aš vakar atsitiktinai užėjau j salioną, jis mane būtų galėję daryti gerą biz- čiuoti, pats pabučiavęs, grą- 

sulaikė ir paklausė su rimta mina: nį, nes susisiekimas su Sao žiną laišką ir plotkeles man.

atspėti, kaip vakare žmogus būsi nusiteikęs ir kokiais 
dėl to reikia apsirengti rūbais.

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNVGA pasidarys retenybe. Įsigykite savo kopijas, koi 
jų dar lieka.
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2334 S. Oakley Ave. Chicago, III.

Stalino saulė ištirpdė lie
tuviškus lašinius ir svies
tą.
Brazilijos lietuviai, kurie 

buvo pasilgę rusų komunis-> 
tų “rojaus”, kurie rengės 
važiuoti į bolševikišką Lie-

Paulo miestu yra geras, ar-į Tik aš girdėjau kartojant 
šiandien atrodau truputį pavargęs ii kiek išblyškęs”? Arįu Prieina traukinys. Valdžia žodžius: katalikas, kauli
jus nemanot, kad man geriausiai tiktų juodas kostiumas Padare dldele klaidą’ šlan |kas Šeimininkas sušvelnėjo tuvą, šiandien gavę iš savo 
ir kaklaryšis su chrizantemomis? dien mes turėtumėm pora,ir pradėjo ramiai kalbėtis, artimųjų laiškus, kuriuose

šimtų gražiausių smulkių ū- {Mus visas penkias moteris,
— Ar mokslininkui ne vistiek, kokį jis užsidės kak įįų, kurie žmonėms duotų kurios aną dieną buvom atė- 

lury.šį? — atkirtau aš savo ruožtu, negalėdama paslėpti pelną, o lietuvio kaip ūki 'jusios, šeimininkas apdova- 

savo pasipiktinimo. — Svarbiausia yra galva, ne kaklu- ninko vardas irgi būtų skam nojo po 100 milų. Taip ir 
ryšis, o ypač mokslininkams! bėjęs brazilų lūpose. išgelbėjo kūčių plotkelės

II. Lietuvio Kryžiaus keliai , nuo pražūties, greičiausia, 
jūs labai s|e|jiant žmoniškesnio būčiau kritusi negyva nuo

— Aleksandra Lvovna, ar jums neatrodo, kad aš

— O, ne, — atsakė jis šypsodamasis, 
klystate. Ir klystate dėl to, kad esate “per daug jauna.'
— Tai jo mėgstamiausias posakis. — Drabužis vyrui fcyven*mo

aiškiai parašyta, kad bolše-jM 
vikams atėjus gyvenimas 
pasunkėjo^ dabar aprimo ir 
vaikšto nusiminę. Gal ir 
jiems atsivers akys? Tik 
gaila, kad kai kurie Argcn 
tinos lietuviai liaupsina Sta
liną ir nesigėdi savo laik-, 
raščiuose rašyti visokiausių i 
niekų.

(Bus daugiau.)

ginklo. Po trijų savaičių iš 
šios fazendos pabėgom ir 
atvykom į Sao Paulo miestąturi tiek pat svarbos, kaip ir moteriai. Drabužis yra taa 

būtinumų fondas, kuris turi kaip tik rezonuoti ir pabrėž- ir savo vaišingumo nepra-' Visi lietuviai dirbą fazendo- 

ti tai, kas kaip tik šią minutę gtredo svarbu. randa. Kai atvykau į Sao se sako, kad ten gyvenimas
į Paulo miaatą, apsigyvenau labai sunkus, daugelis ban- 
tirščiausiai apgyventoje lie- do bėgti, bet sunku paspruk- 

S (Bus daugiau.) ** ^tuviškoje kolonijoje — Vila tl, nes saugo juodukai, bė-

Lietuvis visur nuoširdus

Gerbk tėvą Ir motiną ir 
tave Dievas ilgiau laikys 
pasaulyje.
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Lietuva kūrimosi eigoje
Lietuviai ir Lietuvos pradžia iki
Gedimino ir jam viešpataujant
(Istoriniai bruožui DLK Gedimino 600 m. mirties 
sukakties, kurios paminėjimas rengiamas Chicagoj 
balandžio 27 d., Sokol Hali, prie 23 ir S. Kedzie gt.) 

Kaso Nevėžio Banga
galingumas ir garbė mies-Gediminas

Vyteniui mirus, Lietuvą 
perima valdyti jo brolis Ge
diminas. Tuomet kryžiuočiai .. . ,J sostinę, jame apsigyvenda-
mane, kad geriausia proga .’ , mas. Vilnius yra pirmuojuatkeršyti lietuviams už pa
darytas jiems skriaudas. Pir 
miausiai pradėjo terioti že-

, to. Pastatyk šį miestą šioje 
vietoje! Gediminas įkūrė 
miestą — Vilnių ir perkėlė

jniestu visoje Lietuvoje iki 
šių laikų.

Prie Gedimino keičiasi ka
riavimo būdas Lietuvoje. 
Kryžiuočiai buvo katalikai, 
o lietuviai — stabmeldžiai.

„ Jų kariavimo tikslas buvodimino pagalbos, kuris buvo , , . .. , . ..r ° skleisti krikščionybę pas be

rnaičius apie Varnius ir Pa
stoju, sudegindami Bisenės 
pilį. Žemaičiai, negalėdami 
vieni atsilaikyti, šaukės Ge-

tuo laiku guduose. Atsisku 
bino su kariuomene ir kry
žiuočius sumušė ties Žei- 

Jų vadas maršalka

tuvius, bet faktinal — poli
tikos siekimas. Tokiu būdu 
daug pagalbos gaudavo iš

_ , vakarinių Europos kraštų.Ennkis žuvo toje kovoje, o' . . ., _ . .• i Dažnai puldavo Lietuvą, o

miais.

jo narsų pagelbininką Ge- ypač žemaičius. Gediminas,rardą Rueden gyvą, dievams♦ ’ negalėdamas atsilaikyti irpaaukavę, sudegino. Sis lie- . ,. ». , x. ... , pakęsti šių kryžiuočių puo-tuvių laimėjimas įbaugino . ... . „ . v., » ta limų, kreipėsi j Popiežių
kryžiuočius ir jie padarė tai
ką dviems metams su Gedi
minu.

. (1322-1323), kad sudraustų 
juos.

DRAUGAS

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas

. . — Rašė, kad dėl katalikų
Šios paliaubos, Gediminui kryžiuočių> daromų skriau.

davė progos pasirūpinti a 
pie vidaus tvarką ir švieti
mą. Jis parsikvietė iš kitų
valstybių, įvairaus amato, t“ 7kH8~'s7abmei-
yyrų: mūrininkų, siuvėjų, in-,dyMje jisnekovoją9 su 
žimenų, dailydės ir kt. Jiems krikščionimis, kad jų tik5. 
pažadėjo laisvę ir globą nuo,jima8 bQtų 8unaikinta8 
mokesčių. Stengdamasis pra ukta, ina8i nuo -y 
platinti prekybą, jis leido dera ištikimam valdovui.

dų Lietuvai, Mindaugas at- 
simetė nuo katalikų tikėji
mo: jis dėl tos pačios prie-!

svetimiems pirkliams pre
kiauti Lietuvoje be muito.
Jis gyventojus kvietė į mies
tus, duodamas dovanai že
mės ir paramą. Gediminui 
viešpataujant, išaugo mažcc
nių ir didesnių miestų ir! vienuolių pranciskonų ir 
tvirtovių aplinkui mūro šie-1 minikonų. Pa8tatg dvi baž. vikriai sukasi patarnauda-
**  a « T X JI J . i  m  M M A ,-.4 W 1 r ««A tt VII

Kryžiuočiai sukurstė žemai
čius, kad jie visą Gedimino 
giminę išžudysią, jei priims 
katalikų tikėjimą.

Šiam patvirtinimui prane
ša, kad Lietuvoje gyvena

Pas lietuvį fotografą
- Spalvotos fotografijos ir judamieji 
paveikslai. - Kaip fotografuodavosi seniau 
ir dabar. - Apie diktesniuju rūbus ir 
akademikių šypsenas. - Rūpestis - perduoti 
visą grožybę. - Aš fotografavau 
Basanavičių, Naujalj.

Mūsų mielą lietuvį visur 
atrasi — jis rausiasi po že
mėmis anglių kasyklose, dir
ba tvankiame skerdyklų ore,

nomis. Iš didesnių — Tra- nyčias Vilniuje ir vieną Nau-
kai, prie Galvės ežero, prie- garduke Jie turi pilną ui8. 
šame sunkiai prieinamoje yę jr teisę ske,bti krikwio. 
vietoje. Vėliau Gediminui pa nybę jr pažįda jQ klausytj
tiko gražios tarpukalnės Ne 
ries ir Vilnelės įtakoje, la
bai tinkančios gintis nuo

ir priimti krikštą, kad tiktai 
sustabdytų kryžiuočių plū
dimą į Lietuvą. Kryžiuočiai

prieSų. Ant kalno pastatė nujautž yisą ir paaiuntg 
pilį ir įkūrė Vilnių. Apie. Karolį pas popiežių
Šios pilies ir Vilniaus mies- kad Gedimino skun
to įkūrimą yra gražus pa- das me8ta8 jiems yra mela-
davimas. . .gingas ir prižadas knksty- 

Gediminas su savo kariais tis — veidmainingas. Popie-

mas restorane ar krautuvė 
je. Nemažai yra pasirinkę 
ir vadinamus, šviesesnius a 
matus. f

Turėjau progos išsišnekė
ti su vienu fotografu, kurs

duomenės susirinkimas. Ge 
dimino vardu, atsake priim
ti katalikų tikėjimą. Pareiš
kė, kad kryžiuočiams nesvar-

jau 35 metai kaip verčiasi 
šiuo darbu. Jo gyvenimo is
torija šitokia:
Iš skerdyklų į fotografus

— Pirmiau dirbau Čikagos 
gyvulių skerdyklose. Buvo 
didžiuliai streikai, netekau 
darbo. Beieškodamas kaip 
užsitarnauti duoną, pritapau 
prie vieno fotografo. Iš pra
džių arti pusės metų dirbau 
veltui, o paskiau už užmo
kestį. Po keletos metų pra
dėjau dirbti savystoviai. Mū' 
sų mokymasis tai vis nepa 
baigtas: neseksi — atsilik- 
si. Dabar, sakysim, pradėta

filmavęs Dariaus ir Girėno 
paminklo atidarymą, mot. 
Marijos pagrabą, Lietuvių 
dieną pasaulinėje parodoje, 
Dariaus ir Girėno išleistu
ves. Turiu ir šiaip įdomių 
nuotraukų, sakysim seimo, 
kuriame suskilo ir pešėsi so
cialistai su komunistais. 
Ginčai dėl ausies

— Oi būdavo seniau dar
bo. Tekdavo pasilikti ir be 
pietų. Atvažiuoja būdavo iš 
Lietuvos, ar iš kurio toli
mesnio Amerikos kampo 
koks giminė, tai ir ateina 
būrelis pas fotografą. Daž
nai būdavo atsineša alaus 
butelių, užkandžių, išsidėlio
ja ant staliuko ir fotogra
fuojasi prie to. Arba vėl — 
įsitaiso lietuvis naują siūtą, 
laikrodį, žiedą, tai ir ateina 
fotografuotis. Stoja taip, 
kad viskas matytųsi — pra
segta švarko krūtinė su aiš
kiai matomu retežiu, o ran
ka su žiedu ant kėdės padė
ta, pats stovi ramiai. Stoja 
tiesiai, nes jeigu veidas kiek 
į šalį, jei, sakysime, viena 
ausis matosi visa, o kita ne 
visa, tai fotografui jau sa 
kydavo — kam tu mano vie
ną ausį padarei mažesnę.

Dabar kai fotografuojasi, 
tai atsiduoda ant valios fo
tografo. Sako, čia tavo dar
bas, esi pripratęs, kaip ži
nai, nustatyk ir trauk. Tik 
su moterimis dažnai būna 
daugiau rūpesčio, jos mat 
vis daugiau nori visą savo 
grožybę ant fotografijos per 
duoti. Kitos iš anksto atei
na pasiklausti, kaip apsirė
dyti, kad gerai išeitų. Kartą 
viena atėjo plaukus gerokai 
kažkokiu skystimu sumir
kius. Nutraukėm — ką gi, 
galva blizga, rodos, plika, 
ir gana. Turėjom per nau
jai fotografuoti. Mes jau tu
rime gerą patyrimą. Saky
sime, jei žmogus diktas, ge
riau fotografuotis su tam
siais drabužiais — mažiau 
matosi tas storumas.
Seniau ir dabar

(Bus daugiau.)

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

Murinę soothes, cleanses and refreshe» 
irritated, reddened meoibranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late bours. Free dropper 
wiih each bottle. At all Drug Stores.

^Scratchin?
Forquickreliet (rom itching ufeczeiua, pimples. 
athlete's (uo*. acabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse world-(amous. 
cooling. antiaeptic, liųuid D. D. D. Prescriptiori. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
tįuickly .stopa intense itching. 35c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today (or D. O. D. PKISCRIPI ion.

Relitve
ItchFast
arHonrjBatk

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

bu skelbti Dievo žodžio, bet
savo turtus padidinti. Ry-'|traukt 8palvot'a8 fotografi- 

išjojo į medžioklę: ristais žius nežinojo kuriais tikėti gos arkivyskupas atskyrė jag (jar jQS jaįjaį bran.

Jei nori pasitarnauti sa
vo tėvynei ir apsaugoti-žmo
nes nuo bedieviškos vergi
jos, pats skaityk dienraštį 
“Draugą” ir kitus ragink 
skaityti.

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienio rytais. 
Iš Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimieru.

ir pasiuntė vyru3 ištirimui. . kryžiuočius nuo Bažnyčiosžirgais, ginkluoti durklais, 
aštriais kardais ir daugybės 
skalikų. Visą dieną skambė
jo giria nuo skalikų ir mau
rojo stumbrai, žvėrys, kai rą — visu smarkumu puolė kurstė žemaičius

Įsakė kryžiuočiams liautis (1325 m.) už tai, kad Gedi-
gios: vienas paveikslas apie 
75 doleriai. Labai brangu '

pulti Lietuvą. Vienok nesi-(miną ir visą lietuvių tautą tft. meg traukiame papras 
liovė ir sušaukė kryžiaus ka-,sulaikė nuo krikšto ir su- tai> Q nuspaivojame teptu-

ku. Dabar daugiausia spal
votai traukia tik dėl skelbi
mų. Kita naujenybė — ju
damieji paveikslai. Turiu nu

M te&š KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

smigę strėlėmis ir kapojo žemaičių kraštą padaryda- 
kardais drąsusis kunigaikš- mi skaudžių nelaimių. Gedi- 
tis Gediminas ir kariai. Jau minas įsižeidė už tokį pasi- 
temo, kai kunigaikštis pa- elgimą kryžiuočių. Popie- 
matė nuostabiai gražų ir di- žiaus pasiuntiniai vyskupas 
dį stumbrą. Būtinai stengė- Alekte Baltramiejus ir Be
si nudėti ir vijosi. Įsivijo į nediktinų Teopridas atvyko 
kalną stovintį tarp Neries pas lietuvių priešus kryžiuo- ( 
ir Vilnelės įtakoje ir ten nu- čius, o ne tiesiog į Vilnių 
dėjo. Pavargęs ir nuilsęs ne- pas Gediminą. Vėliau jie nuo 
grįžo į pilį, bet apsinakvojo savęs pasiuntė vyrus į Lie
toje gražioje vietoje. Sapna tuvą pas Gediminą. Nors 
vo geležimis Šarvuotą vilką. Gediminas buvo užsigavęs, 
Jis žiūrėdamas ir nasrus iš- bet visgi maloniai priėmė, 
plėtęs į Gediminą, garsiai pavaišino ir atleido atgal, 
staugė. Niekaip negalėjo iš- su savo pasiuntiniu, pažada 
aiškinti šį reikšmingą sap- tapti krikščioniu. Kryžiuo- 
ną. Gediminas pasikvietė čiai sugavo Gedimino pa- 
Perkūno šventovės krivį — siuntinius ir Ašarodės pily- 
Lizdeiką, kuris šiaip i&aiški- je nužudė. Kunigaikštis 
no: Vilkas — didelis ir tvir- smarkiai įpyko. Pasiuntė vy
tas miestas, o staugimas — rą į Rygą, kame buvo di-

(Bus daugiau.)

rLL MAKI>-NIWm RIBUILT

TYPEVVRITERS
A O O I M G MACHINES

— SMAll MONTHIY FAYMINTJ— 

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•v* ■ ibuilyi caaav eNi-vaai n«w.macmibu ••aaaNVM

aCTAD typewriter 
COMPANY

• IOt«I C. •OlMtATT. Mkm*^
IM W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
Į ESTIMATIS—Hll-DIMONSTKATION Į

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikitynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

•AKY, ŪTO. LAIDOTUVIŲ DBIKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
■arianataa Patarnavimai — Motaria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H NARIAI CHICAGOS IR CICERO8 LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Bankieto Prez. 
Smetonai pagerbti

Nekalto Pras. Švč. 
P. Marijos Seserys

reikalu I Pereitaisiais metais įsikū
ręa viršminčtos vienuolijos 

Leiskit man prie šios pro- postulatas ir novicijalas gra į
gos pareikšti vieną, kitą gjaį vystosi. Jaunosios na-l 
mintį apie rengiamą bankic- tės ruošiamos vienuoliškam 
tą Lietuvos prezidentui An gyvenimui ir ateities dar- 
tanui Smetonai pagerbti, ge baniK. Gruodžio mėnesį bu- 
gužės 4, Palmer House, Chi- vo priimta viena postulantė 
cagoje. j novicijatą ir dabar dvi ruo-

Ne kasdien atsitinka giasi įstoti liepos 2 dieną, 
mums proga dalyvauti pre- Reikia džiaugtis kad Dievo 
zidento hankiete. Šis han- laiminama jaunutė vienuoli- 
kietas yra pirmas toks, o, ja auga ir, nepaisant dabar- 
gal, ir paskutinis lietuvių tinių sunkių sąlygų, ypačiai
gyvenime Chicagoje dėl to, 
kad tokios progos, kada Lie
tuvos prezidentas vėl atva 
žiuos į Ameriką, gal, nesu
lauksime.

didelio smūgio, karo ir rusų 
persekiojimo dėliai, privers
tino santykių nutraukimo su 
savo motinišku namu Lietu
voje, vienuolijos darbai va-'

Iš šio bankieto asmeniš- romj pirmyn .Tarp kitko lie
kai niekas nepasinaudos, nes aeniai pradėta dirbtuvė, ku- 
visas pelnas skiriamas Lie- nOje seserys siuva įvairius 
tuvos gelbėjimo fondui, Lie- bažnytinius ir dailės darbus, 
tuvos konsulo priežiūroj.l Marių skaičiui padaugėjus 
Mes, rengėjai, daug laiko ir ĮjUg galimybės toliau pra 
energijos paaukojame tam plėsti savo darbų plotmę, ' 
darbui, be jokio atlyginimo, ięurįaį dirva yra plati tik, 
o jus tik prašome dalyvau- deja, anot Evangelijos, dar 
ti parengime ir pasidžiaug- bininkų maža. Duok Dieve 
ti gražia programa., taip pat daugiau darbininkių į savo 
išgirsti iš paties Lietuvos pjūtį.
prezidento lūpų pareiškimą,1
kaip greičiausia galima at-1 l šią vienuoliją priimamos] 
gauU Lietuvai nepriklauso- ">«n5ait6s nuo 15 metų am I
mybę žiaus: besimokančios, moks----------------------------------

Lietuvių tautai šis ban-'1’ baigusios ar šiaip kok, DrfiUDljOS laUklSIUOS 
amatą sugebančios dirbti. |

LONDONAS VftL BAISIAI SUKURSTAS

> i-

(“Draugas” ACtue telephoto) 
Ugniagesiai ir darbininkai Londono vakarinėj daly 

tarp griuvėsių ieško žmonių aukų — sužeistųjų ir žu
vusiųjų, po paskutinio vokiečių lakūnų puolimo, kurs 
tęsėsi apie 8 valandas. Britai pripažįsta, kad Londonas 
baisiai nukentėjo.

kietas duos neįkainuojamos

sytas. Laiko dar yra, pasi 
tarkite ir, jei negalima di- 

parupijoje, desnės aukos skirti, aukoki-nsnidnu H oi in Und m nri. Norinčios eiti vienuoliškuo- Kiekvienoje 
tarė ne tik Chicagos mai o- JU’ dčl Dievo &arbčs ir žmo- kur tik draugijos, organiza- te ir mažesnę. Visos aukos 
ras Kellv bet ir Illinois gub nB°8 gerovės savęs atsiža- cijų skyriai, klūbai gyvuoja, bus maloniai priimtos. Sese- 
Green- iii dalvvavimas Driė- d®jimo’ gyvenimo keliu ir šiuo laiku dalinami laišku-i les ir rėmėjos su savo gabia 
mimo bankiete be~abeftr bufii turU^ius. gerą sveikatą gali čiai nuo Kv. Kazimiero sese- pirm. A. Nausėdiene lauks 
plačiai aprašytas ai^konų kreiptis pas šias seseles į lių ir ARD kviečiant daly- žmonių sKaitlingai į metini 
spaudoje Vilią Mnriin Thnmnsnn vauti metiniame seime. geg. seimą. o. J.

Be to,» Lietuvos preziden- ^onn-
Marija, Thompson, vauti metiniame seime, gę 
arba Marian Hills, 18 d. Toliau apie seimo tvar

seimą.

Susirinkimai
Chicagos Lietuvių Komi

tetas Lietuvos prezidentui 
A. Smetonai priimti Laikys Sekinad., Gegužio 4 d., 1911 
susirinkimą trečiadienį, ha- Palmer House Viešbutyje 
landžio 23 d., lygiai 8 vai.1 Bilietus dabar galima įsi 
vakare, Standard Federal SY** sekančiose vietose:
Savings and Lęan Assn. na
me, 4192 Archer ave.

Gegužės 4 diena ir ban
kietas Palmer House jau ar

to kalba bus transliuojama 
iš

Hinsdale, III. ir Laišku arba ką bus pranešta vėliau.
asmeniškai susitarti dėl ki-bankieto salės National 

Broadcasting Kompanijos i3to-iimo 

Blue Netvvork, per virš 95
radio stotis po visą Ameri Padėka . 
ką taip, kad jo kalba, kurioj
bus pareikšta mūsų troški-1 Norime pareikšti n uosi r-

Kvietimuose prašomos dr 
jos ir aukų. Visiems žino 
ma, koks gyvas ir būtinas 
reikalas didinti, statyti Kv. 

j Kazimiero akademiją, kuri 
šiandien yra perankšta ir ne-

Eik, tinginy, pas skruzdę 
ir mokykis išminties: šią 
vasarą prirengia sau rbais 
to. Šv. Rašto p. k. 6 sk.

Prez. Antano Smetonos classified 
Bankietas

ei. Mackevičius, Standard 
Fed. Savings and Loan Ass., 
Sacramento ir Archer Ave., 
VIRginia 1141.

ti, tad visi komiteto nariai Dominikas Kuraitis, Mil.la
kviečiami šiame susirinkime Buick Salcg 907 w 35th st> 
dalyvauti. Valdyba LAFayette 2022.

Joseph F. Budrik, 3009 S.
Trečiadienį, balandžio 23, 

7:30 vai. vakare Tėvų Mari-
Halsted St., YARda 3088. 

p-nia Ona Kiras, 3261 S.
jonų Bendradarbiai laikys HaIsted gt> yiCtory 0353. 
savo mėnesinį susirinkimą Draugas, 2334 So. Oakley
Aušros Vartų parap. mokyk
los salėje. Jau artėja vasa-

•Ave., CANaI 8010.
J. P. Rakštis, 1900 S. Ha!-

ra karta ir darbymetis arti. stcd gt CANa, 9114 
todėl labai naoširdžiai kvie- Naujienos> 1739 s Halsted 
čiame kad visų kolonijų at
stovai bei atstovės kuo skait

St., CANaI 8500.
A. Vanagaitis, 6755 South 

lingiaasiai atsilankytų. Su- Western Ave te, GROvehill
si rinkimas labai svarbus, už 
tat malonėkite kreipti savo 
dėmesį, ir viršminėtą dieną 
atvykti. Po susirinkimo, 
kaip paprastai, taip ir šį 
kartą turėsime arbatėlę.

“D.”

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus susirin
kimas įvyks antradienį, bal. 
29 d., 8 vai. vak., parapijos 
mokyklos kambary. Visų I 
draugijų atstovų prašoma 
susirinkti. Kurios draugijos 
dar nėra išrinkusios atstovų, 
prašomos tai padaryti. O 
iki bus išrinkti, valdybos na
riai kviečiami dalyvauti Fe
deracijos susirinkimuose.
. 4 k- ’. Valdyba

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto Labai svar j - 
bus susirinkimas įvyksta ba- 
landžio 22 d., Margutyje, į 
kurį tamsta, kaipo veiklus 
komiteto narys, būtinai tu
rite atsilankyti. V. Rėkus, 

Komiteto sekretorius

2242. i
Metropolitan State Bank,'

A. Valonis, 22nd ir Cermak i 
Rd., CANaI 1955.

Dr. Atkočiūnas, 1416 So. I 
49th Court, Cicero, III., tel. I 
Cicero 4276. i

P-nia K. Sriubienė, 1315 l 
S. 50th Ave., Cicero, III., tel. 
Cicero 6222.

Litten to

PILDDECH'S 
YUGOSLAV-AM ERICAN 

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

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Statlon on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ItlIhAIINGAs l»l \<>kl l‘ls

KcikuliiiKus prityręs lietuvis d,nul
is. I'arbuti anl visailoa. Kreipkitės:
C. l’aiė'iu. ĮIIKI So. Kedzie- A,e. 

Tel. Bev. 4KN3

OKA fklS

Vt $1500 našio parduos su akrų 
formų. au gi-iai.s hudnikuis, gyvuliais 
ir padai'KuiuiK. gaukite!

GRO,t-liill 10115

IšMItANIil <>.l \ (OITAt.l 
UILLiU sKIUM.s, 11.1,.

Gražuti b kambarių namas. * Prie 
pal Forest Frutervt*. škeisut Tau
tiškų kapinių. Taipgi parsiduoda 
dailus mediniai “bootha.” U. Ij»ur<- 
uuitis, S2IIII S. krau Air., \\ illow 
Spriitęs, lll.

PARMERVS PATS PAKUI OKA

KO £krų„ 120 akrų arba Itin akių. 
Parduos arba mainys už nuosavy
bę mieste — dviflalj ur bunualuw. 
Pinigus paskaliu, tu morglčlui. Kalų 
reikta, atsišaukite 7231 South Honore 
Street, tLTiirugo.

NAMAI, FAKMOS III BIZNIAI
Kreipkitės į mus, kurie norite įni k

ti, greitui parduoti troa išmainyti 
kų tiktai tunte. Taipgi statome nau
jus namus. Priimsime Jūsų senų 
namų i mailius. 'Paisome senus na
mus. Aptkateiav imas veltui.

BARI.LINAI MAliŲI ETTE PAItkk 
IK APTL.1NKCJE

Mūriniai bungalovvs, kainos nuo 
14500 ir aukščiau, 6 dufiečlai ibobO 
lr aukščiau, 14 keturflečiai $11,500 
ir aukščiau. 7—10 lietų $21,500 ir 
aukščiau 12—bizuiavų namų nuo 
$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka- 
tidžių. Kainos nuo $2700 ir aukš. 
ir namai gauna pirkti ant lengvų 
ibinokėjmų. Kreipkitės pas:

CHARLES P. SI ROMSK1S, 
COMPANY,

<1021 So. \Vrstrrn Ave. 
REPubiic 3713; Vakarui*. Prospect 
0170.

PABKAVI.M1 1 NAMAS
4 (Tetai po 5 kambarius. Geroj vie
loj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių linijos. Raudos $l0o.oo į ni$- 
nes). laibai ingi kaina Lietuviui bus 
duodama nuolaida. Kreipkite.-, pas 
sa,įninku ant 2-tro aukšto iš užpa
kalio. 10753 Se-.ll, Ualui.-li Ave.

PAltBAVIMI 1 REIKMENYS

Pardavimui 8 pp. prekinis keisas, 
su 12 pp. leidynomis: (lažinis pe
rins su 3 keptuvais; ibi stalai ir 1 
deska. Pigiai. Kreipkitės: 17-IH VVeHt 
IKtli Street.

KKIkAl.lMi V I IETĮ V AITE 
KNVGVEBft

Reikalinga katalikė lietuvaitė knyg- 
vede kv. Katilinei-, kapiniu ofisui. 
Turi tiuli primini, prityrusi knygų 
vedime, mokanti angliškai ir lietu
viškai. Kreipkitės asmeniškai j ka
piniu ofisų: llltli ir Crualortl Ave.

1 Ne vienu kirčiu medis nu
kertamas.

mai dėl Lietuvos nepriklau- džiausią padėką p. Maeer- sutelpa visos mergaitės, no 
somybes atstatymo, girdės n*ene* *r j°s bendradarbėms rinčios lankyti akademiją 
milionai Amerikos žmonių. už suruoštą bunco party mū- Gavę laišką ir perskaitę, 
Tokios reklamos Lietuvos vienuolijos naudai. Gra- aukokite ir remkite tą įstai- 
reikalais mes kitaip negalė- ž,ai pasisekęs įvykis gražių gą. jci kuri draugija išsiga 
tumėm už jokius pinigus nu- ’r vaisių atnešė. Džiugu ir Jj, ]aį palieka amžinu nariu 
pirkti. malonu nuims rasti p. Ma- aukodama šimtą dolerių. Per

Tad kviečiu visus savo Černienės ir kitų geradarių seimo vakarienę bus įteikta 
prietelius, pažįstamus, visus asmenyse tiek nuoširdumo ir diplomai visiems, kurie pa 
savo kostumerius, kuriuos prielankumo. į liks amžinais nariais. Bus
aš sutikau per ilgus metus
dirbdamas biznyje, nepraleis

Brangiosios Geradarės, draugijos vardas ant funda- 
Gerasls Dievas tebūna Jūsų torh* lcntos ~ aienos išra’

Lictuvišką Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPA1RING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

PRANEŠIMAS
Maruuette Park. — Šv. 

Thcrese draugija rengia pa
vasario šokių vakarą su lai
mėjimu “cash” dovanos sek
madienį, balandžio 27 d., Da
rius-Girėnas American Le
gion Hali, 4416 S. Wcstern 
Ave.

Šokių pirm. E. Stroden su 
komisija visus . užprašo at--1 
silankyti. Komisija

BINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BKBKOOM SETS 
— RIGS — RAK IOS — RE- 
FK1GEKATOKS — VVAsUERS — 

MANGE ES — STOVĖS.
All Natlonitlly Advertlaed itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

ti šios puotos: būtinai daly- Atlygintojas. Ne pirmą kar 
vauti Lietuvos prezidentui tą jūs milTns pasiaukojote 
bankiete. ir giliai įvertiname Jūsų ge

Užtikrinu, atsilankę nesi- r4 įir(|j. Maldoje prašysime, 
gailėsite: pasidžiaugsite ir kad Dievo palaima, gera svei 
tuo pačiu kartu prisidėsite kata ir džiaugsmas lydėtų ) 
prie gražaus ir naudingo lie- Jus per visą gyvenimą, 
tuviško darbo. Dėkingos,

Justin Mackieuich N.P.šv.P. Marijos Seserys

Margučių vakaras
Marąuette Park Liet. Am. 

Piliečių Klūbas buvo suren 
gus pramogą baland. 13 d. 
parapijos svetainėj. Veikalą 
išpildė Margučio artistai va
dovystėj A. Vanagaičio. Vei 
kalas vadinosi “Margučių va 
karas su Baltramiejaus ko
medija”. Lošimas susidėjo 
iš dainų ir komedijos; tar
pe dainininkų dalyvavo ir 
Jonas Urbonas. Po visam 
buvo šokiai. Žmonių buvo 
prisirinkus pilna svetainė.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

IS, i-II, >j» mc 
)mi ,t*q 
tlitcago

REM KITĘ 
SENĄ

LIETUVIŲ 
I. KANTER, ha,. n.KAlG^

MUTUAL LIQ(1OR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. bot LEV ARK 0014

irARGDTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUI
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir sEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

z

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajetvski 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 3lst Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

TRASI

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

...dna't fnugh! Get pIf.imp*-rrlief from a 
couęh due lo • cold wi;h Smifh Brother* 

Cough Drops- Black or Mcnthol—5f.

Smith Bros. Cough Props are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Csrotcoe) raitės the retiManre of 

murnut membranos of oow and throat to 
cold infection,, whec Įsek of letm- 
. aace it due to Viumta A deficteocy.



8 DBStraas Antradienis, ftal. 22 d., 1941

Žiūrėti nuosavų reikalų, 
sako senatorius Nye

Prof. Schuman reikalauja
būtinai vaduoti demokratijas.

Chicagos universitete prie ( imperija negali gyvuoti vi- 
apskritaus stalo sekmadienį sais laikais. Ir jei britų inv
svarstytas U. S. demokrati
jos saugumo klausimas. 
Apie tai savo pažiūras per 
radiją pateikė senatorius G. 
P. Nye, resp. iš N. D., ir 
piof. T. Schuman iš Will 
iams kolegijos. Jų pažiūros 
taip skirtingos, kaip ugnis 
nuo vandens.

Šen. Nye padarė išvadą, 
kad jei U. S. demokratinės 
institucijos nori išlikti gy
vos, tai Amerika turi:

1. Žiūrėti tik savo reikalų.
2. Pastatydinti neįlaužia- 

mą šaliai apsaugą.
3. Kontroliuoti neapykan

tą ir baimę ir nusikratyti 
hysterija.

Amerika 
kraują lieti

nereikalinga 
susikirtimuose 

Europoje. Įsikišimas į karą 
Amerikąi reikštų saužudys- 
tę.

Amerikos gyventojai yra
absoliučiai priešingi net lai- j jai gyvavimo 
vus lydėti į Angliją. Jokia suskaitytos.

perija šį kartą sugrius, J. 
A. Valstybės nuo to nenu
kentės ir nėra baimės vien
aip, ar kitaip nukentėti.

Prof. Schuman yra prie
šingos nuomonės. Jis pa
reiškė, kad Amerika turi:

1. Imtis visų priemonių 
lydėti karo medžiagą vežan
čius laivus į Europą ir dai 
buotis sutriuškinti nacių vai 
domą Vokietiją.

2. Sujungti krūvon ameri
koniškus prekinius laivus su 
britų laivais.

3. Pranešti Japonijai, kad 
japonai nedrįstų britų pul
ti Singapore, arba rytinėse 
Indijose, nes J. A. Valsty
bės pakils karan.

Anot prof. Schuman, pa
saulio demokratijos turi lai
mėti karą ir britų imperija 
turi išlikti sveika. Priešin
gai gi Amerikos ijemokrati- 

dienos bus

SUGAUTI PASPRUKI IŠ KALĖJIMO

(“Draugas" Acme teiepnoto)

Charles McGale (kairėje) ir Joseph Riordan, kurie 
pabėgo iš New Yorko valstybinio kalėjimo Sing Sing. 
Jie pabėgo su trečiu kaliniu John Waters, kurs nušau
tas, o aniedu paskiau sugauti. Verždamies iš kalėjimo 
jie nužudė du sargus ir vieną policistą.

matosi didelis susidomėji
mas tų tikietų skleidimu.

Kiekvienas “Draugo” skai 
tytojas turėtų greitu laiku 
atsilankyti į “Draugo” raš
tinę pasiimti 1941 Buick Spe
cial tikietų platinimui.

Šių tikietų platinimo tiks
las yra sukelti dienraščio 
“Draugo” Mašinų Fondą, 
kuris jau žymiai prisidėjo 
prie laikraščio pagerinimo 
ir patobulinimo. Kiekvienas 
“Draugo” skaitytojas turėtų

kietams yra begalo puiki ir 
visais atžvilgiais viena iš 
puikiausių, kurios buvo duo
tos “Draugo” pastangomis. 
Tai pasinaudokite šia proga 
gelbėkite puikų fondą ir tu
rėkite progą įsigyti šią do
vaną.

Per praeitus metus “Drau
go” piknikas tikrai buvo re
kordinis ir dovana visus pa
tenkino, tai ir šiais metais 
neapsivilsite įsigydami tikie
tukus iš agentų ar tiesiog 
iš raštinės. XX

Džiovintų slyvų 
savaitė

Visoj šaly vykdoma mais 
to pramonės kampanija tik 
siu paskatinti žmones varto
ti daugiau to maisto, kurs 
padaro perviršį ir kuris yra 
reikalingas žmonių sveika
tingumui.

Ir Chicagoj mayoras Kel
ly paskelbė kampaniją. Kas 
savaitę per kampaniją bus 
skiriamas koks vienas mais
to produktas ir per radiją 
bus nurodoma, kaip daug jis 
maistingas ir kokius turi vi
taminus.

Šią pirmąją savaitę išsta
toma džiovintoji slyva, kuri 
turi savyje A, B ir C vita
minus Ši slyva per visą šią 
savaitę dominuos nacionali
nėj kampanijoj.

Vėl daug laiškų 
siunčiama

Angliška spauda praneša, 
kad piliečiai ir vėl galybes 
laiškų siunčia kongreso at
stovams Washingtone. Šį 
kartą jie reikalauja, kad 
kongresas būtinai pripąžin- 
tų rezoliuciją, kurią ja sie
kiama uždrausti vyriausybei 
panaudoti U. S karo laivus 
lydėti iš Amerikos siunčia
mą į Angliją ir kitas pasau
lio dalis karinę medžiagą, 
kad tos siuntos

Optometrisfų
suvažiavimas

Illinois valstybės optome- 
tristų draugija (Illinois 
State Society of Optome- 
trist) turi suvažiavimą Mor- 
rison viešbuty.

Anot optometristų, U. S. 
ginklavimosi programa gali 
susilaukti didelės atžangos, 
jei nebus rastos tinkamos 
priemonės kaip reikiant ap
drausti darbininkų akis vyk
dant svarbius darbus fabri
kuose, kur reikalingas regė
jimo įtempimas.

Optometristai darbuosis 
rasti minėtas priemones.

Jau kad teko, tai teko

Plėšikas užpuolė svaigiųjų 
gėrimų parduotuvę, 2254 W 
Madison gat. Viduje buvo 
keli vyrai, krautuvininkas ir 
patarnautojas negras.

Plėšikas visus sustatė prie
sienos, iš registerio paėmė 

nepatektų , 34 dol. 20c. ir apsisuko eiti 
priešams, arba nebūtų su- į laukan. Tuo momentu neg- 
naikintos. Sakoma, toks ka- i tas kai liūtas puolė pikta-
ro laivų naudojimas Ameri
ką aktualiai įtrauktų karan.

Rezoliuciją kongrese iškė
lė senatorius C W. Tobey, 
resp. iš N. H. Ji galutinai 
bus svarstoma šio balandžio 
30 d.

Negrų atsargos
Anglijoj daug bažnyčių pašauktos tarnybon 
sugriauta

darį ir parbloškė ant aslos. 
Kiti vyrai supuolę alaus bu
teliais sudaužė jam galvą ir 
šonus.

Policijai pasisakė esąs 
Martin J. O’Connor, 19 m. 
a;nž. Paimtas į Bridewell 
ligoninę.

“THAT LITTLE CAME” Inter-nat’l Cartoon Co., N.T.—By B. Link Į1

Kovo pradžią iš Vatikano

Illinois atsargos milicijos 
negrai atsarginiai pašaukti 
šios valstybės tarnybon

■ adijo stoties paskelbta, tauT sudarytag aštuntasis infan. 
vokiečių lakūnų puolimais terijos batalijonas. Kol kaa

batalijonas turi 266 vyrus 
eilinius ir 17 karininkų. Bus 
suorganizuotas dar ir kitas 
batalijonas.

Londone sunaikinta 259 baž
nyčios, tarp jų 14 katalikiš
kų bažnyčių, sugadinta gi 
G13 bažnyčių ir tarp jų 13 
katalikiškų.

Provincijoje sunaikinta, 
n rba labai sugadinta 270 
bažnyčių, jų tarpe 20 katali- 
k'škų. Ir sugadinta be kitų 
30 katalikiškų.

Be to, sugriauta dar 
katalikiški vienuolynai.

Žmoniškai apsieiti 
su gyvuliais savaitė

Ši savaitė skirta žmoniš
kai apsieiti su gyvulius, 

ir j Miesto mayoras tuo tikslu 
išleido specialų atsišauki
mą.

Radi*

45

Viesulas ištiko 
Chicagų

Sekmadienį prieš pusiau
dienį Chieagą ir apylinkes 
it tiko smarkus viesulas. Vie 
tomis nuversti namų stogai, 
nuplėštos iškabos. Nemažai 
nuostolių padaryta.

Numatomas šiltesnis 
oras

Federalinis oro biuras pra 
neša, kad šiandie bus pa
kankamai šiltesnis oras ir, 
matyt, per visą šią savaitę 
taip pasiliks. Pavasaris.

Pro langų nušautas
Policija ieško priežasties 

ir piktadario, kurs pro lan
gą namuose, 5252 Aberdeen 
ave., nušovė Jamesą Ryan, 
41 m. amž., figuriavusį in
formacijose apie arklių lenk 
tynių raketą.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perlu-austo Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
VVortli, III. Tel. Oak I.awn 183-J-l

Electrolysis Clinic
Plaukai THnalklnaml 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
J BE 8KAUSMO 

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

Valandos 8 ▼. v. — 8:30 ▼. ▼,

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampas Crawford and Harrlaon
Tel. KEDzle 7810

1941 BUICK SPECIAL MŪSŲ ŠAUNIAME 
PIKNIKE LABOR DAY, VYTAUTO PARKE!

Platinam 1941 Buick Spe- jaustis įpareigotu šiame ti- 
cial tikietus ir šiuo laiku i kietų platinime. Dovana ti- mu

Britų civilinių pagalbai
Spauda praneša, kad J. 

A. Valstybėse surinkta dau
giau kaip pusketvirto mili 
jono dol. pinigais ir drabu
žiais ir pasiųsta į Angliją 
dėl karo nukentėjusiems ten 
('viliniams gyventojams.

Brighton Park moterų 
choras, “gimnazistės”, 
“Dėdė” Vaitekūnas, šposai, 
drama, muzika ir t.t.

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis:rn»» **
John Yonkus, Antoinette 

Olszanowski, 23—20.
Joseph Kaulas, Jr., Mil- 

ired E. Raum, 31—27.

Šiandie 7 valandą vakare 
iš stoties WGES, 1390 kilo- 
cycles, bus reguliarė antra
dienio radio programa, ku
rias jau 12 metai leidžia Peo
ples Furniture Co. krautu
vė, 4183 Archer Avenue. 
Kaip ir visuomet, šiandie 
programa bus ypatingai gra
ži ir įdomi. Brighton Park 
Moterų choras ir “gimnazis
čių” duetas padainuos dai
nų. Artistai, juokdariai ir 
“dėdė” Vaitekūnas patieks 
juokų. O programos vedė
jai praneš gerų žinių iš Peo-

X Šv. Jurgio parap. cho
ras praeitą sekmadienį buvo 
suruošęs tikrą meno puotą- 
koncertą, kuriame puikiai 
pasirodė choras, Pirmoji Sim 
fonijos orkestrą, vaikų ir 
moterų chorai, taip pat so- 
listai-ės. Komp. A. Pociaus 
pastangas bridgeportiečiai į- 
vertino skaitlingu atsilanky
mu. Buvo svečių ir iš kitų 
kolonijų.

X L. V. Chicago apskri- 
| ties susirinkime, praeitą sek- 
! madienį, oficialiai priimta į 
1 apskritį nauja kuopa Los 

Angeles, Calif., jai pačiai to 
prašant. Nutarta palaikyti 
dažnų susirašinėjimą.

X Gimimo Panelės šv. pa
rapijos, Marąuette Park, So
dalicija parodė pavyzdį dė
kingumo mūsų dienraščiui 
už garsinimą jos vakaro (Ma 
rija Magdalena). Padėkos 
laiške redakcijai komisija 
štai ką pareiškė: “Kada tik 
reikės dienraščiui ‘Draugui’ 
mūsų pagalbos, malonėkite 
mums iš anksto pranešti”. 
Ranka ranką mazgoja.

X Lietuvos Vyčiai — pa
vyzdys ne tik mūsų jauni
mui, bet ir kai kuriems klu
bams, ypač jaunų moterų 
klubams. Pav. Chicago aps
krities susirinkimai vedami 
ir užrašai daromi lietuvių 
kalba. Apskr. pirm. yra A. 
Stankus, o sekr. Agnės šau- 
čūnaitė.

Stanley C. Gustas, Euge- 
nia R. Valinskas, 21—19. plės krautuvės, kuriai šio

Frank Bukovvski, Victoria m^s dienomis sueina 25 me 
Kaupa, 26—23.

Anthony Kasputis, 
Mazden, 28—29.

Anna

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

tai nuo tarnavimo visuome
nei. Atžymėti šį sidabrinį 
jubiliejų Peoples krautuvė y- 
ra stropiai prisirengus — 
pasiūlyti didžiausių verty
bių.

PASKOLA CIA GAPSl 
greit, leng
vais Išmo- 
loėjlmalM —

IKI 20 METU.

Be mokslo kai be akių.

Nl’O 5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN A'SOČIATION

OF CHICAOO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 

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

turt.vs <1 000,000.00 
VIRŠ r ’

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DK. PETRAS 
VTIjEIAIS,

AtNtovaa

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICR-
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1820 *
Home Office: Newark, K. J.

RĖSIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771
J

n (ILK STUUIO
. 1945 Wfit 35* Street

//re Jtefa/
t-tfA r t
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X Šaltimiero Šurum-Bu- 
rum vakaras praeitą sekma
dienį sutraukė pilną Ash
land Blvd. Auditoriją. Prog
rama buvo įvairi.

X Lietuvos Vyčių Chicago 
Apskrities Bovvling Lygos 
sezonas baigsis sekmadienį, 
bai. 30 d. Lygą sudaro dvi 
sekcijos: vaikinų ir mergi
nų. Žaidimai esti Archer and 
35 St. Recreation.

X Klieriko Stanley Ado- 
mino naudai pramoga (card 
and bunco) rengiama balan
džio 22 d., parapijos salėje. 
Įžanga 25c. Pramoga bus 
turtinga dovanomis.

PLATINKITE “DRAUGĄ1

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikai bėgant, Jūs vistiek insnlinosite savo namas, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nno 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykail

RONmt DOCK WOPL 
CoWK80A»©
Fimmms bt MlATlrtO BoaMN

mw Gmk Fi

MamMmMSub MaCMKFt

MtMfT
Mamhhv. CaMOMTitn.

L*hm

ParflpIiMune F.H.A. Paakoltiilniiia 
ar limokėjlmua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir aieni; 
dengimo medžiagų.

AI_EX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
WarahooM: 9401 8a Stony Island Aro. tu.


