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KARIAUJA IR VYRAUJA

Visi fiziniai sveiki vokie
čiai Vokietijoje nieko kita 
neveikia, tik kareiviauja ir 
policines pareigas eina. Už
kariautų šalių gyventojai 
priverčiami dirbti pramonė
se ir žemės ūkyje. Tuo bū
du svetimieji Vokietijai pa
rūpina reikalingą maistą ir 
gamina kariuomenei ginklus 
ir amuniciją. Pas nacius ka
reiviavimas yra privilegija, 
kuriąja naudojasi išimtinai 
vieni vokiečiai.

Vokietijos kasyklose, fab
rikuose ir žemės ūkyje dirba 
keletas milijonų lenkų, čekų, 
slovakų danų, belgų ir kitų 
užkariautų ir pavergtų tau
tų žmonių. Kiti milijonai tų 
svetimšalių dirba savo kraš
tuose. Sau mažai kas pasiga
minama. Viskas tenka vo
kiečiams. Vieni vokiečiai vi
sur prižiūri vykdomų darbų 
ir išlaiko tvarką.

Vadinasi, vokiečiai kariau 
ja ir vyrauja. Stambiausius 
darbus atlieka pavergtoji.

VAIKŲ CENZAS
Neokupuotos Prancūzijos 

dalies vyriausybė susimetė 
įvykdyti po visą šalį išklai- 
dytų prancūzų vaikų cenzą. 
Vokiečiams įsiveržus į Pran
cūziją, dešimtys tūkstančių
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NaciiĮLaivai prie Anglijos
Prezidentas Rooseveltas 
sustabdė kasyklų streiką
Darbas kasyklose prasidės 
ketvirtadienį. Ilgas streikas

WASHINGTONAS, balan
džio 29 d. — The United 
Mine Workers unija šiandie 
praneša, jog minkštosios an
glies kasyklose darbas bus Į 
pradėtas ketvirtadienio ryte. 
Šios kasyklos buvo uždaros 
nuo balandžio 1 dienos, nes 
buvo iššauktas streikas są
ryšy j su atlyginimo padidini 
mu.

Šį pranešimą padarė uni
jos pirmininko John. L. Le- 
wis atstovas.

Ginklų gamybos oficialie
ji žmonės buvo pradėję rei
kšti susirūpinimo, nes ang
lies trūkumas grėsė sustab
dyti ginklų gamybą. 

Netikėtinumas

Prezidento sekretorius va
kar naktį pranešė, jog pieti
nių valstybių kasyklų savi
ninkai priėmė Prezidento 
Roosevelto pasiūlymą atida-

savininkams atidarius kasy
klas, į darbą bus pasiųsta 
apie 400,000 angliakasių.

Tuo pačiu laiku netrukus 
bus pradėta darbas ir Illi
nois kasyklose, kurios buvo 
uždarytos nuo kovo 31 die
nos. Illinois kasyklose dirba 
apie 45,000 darbininkų.

Pasaulyj

BERLYNAS. — Šįmet vie 
šas gegužės 1 dienos šventi
mas sulaikyta.

ROMA. — Pasitarimams 
susitiko Vokieti jos-Italijos- 
Japonijos atstovai apsvars
tyti ateities planus.

MASKVA. — Raudonasis 
laivynas, Rusijos laivyno or
ganas, rašo, jog .Amerikos

ryti kasyklas ir tartis su nn9istatynltts pfttroliuotl At- 
unijos atstovais dėl atlygi
nimo.

Pietinių valstybių kasyk
lų savininkų nutarimas pa
kelti darbininkų algas $1 

prancūzų šeimų buvo pri. j i dieną nustebino dauguma 
verstos apleisti savo tėviš- uniJos pareigūnų, nes prieš

lanto dalį suteikė Anglijai 
žymią paramą.

Graikijos nugalėtojai...

t

-AM

("Draugaa” Acme telephotol
Hitlerio kariuomenė, paėmusi graikų sostinę Atėnus, 

gavo laiko ir progos pasigrožėti Akropoliu, kuris yra 
senovės graikų garbės simbolis.

Nacių armotos per penkias 
valandas bombardavo Dover
Anglai apmetė bombomis 
Vokietijos karo laivus

BERLYNAS, balandžio 29 lėtą panašaus tipo Anglijos
d. — Vokietijos žinių agen
tūra praneša, jog vokiečių, 
greitieji kovos laivai šį rytą 
kovose prie Anglijos pietry
tinių pakrančių sužalojo ke-

laivų.
Agentūros pranešimu, vi

si Vokietijos laivai nepalies
ti grįžo į savo bazes.

Amerikoj

TRENTON, N. J. — Rep. 
Joseph W. Martin, Jr. pietų 
metu pareiškė, jog reikalin
ga streikus sustabdyti.

kės ir namus. Besidanginant 
į Prancūzijos gilumą, pasi
mesta su mažais vaikais. 
Daug tėvų ir motinų mirė. 
Palikti vaikai pakliuvo į 
svetimus namus, arba į naš- 
laitbučius. Dabar daug tėvų 
nesuranda savo vaikų.

Tad vyriausybė nusprendė 
visus kur nors esamus be tė 
vų vaikus surašyti. Kurie 
vaikai nežino savo pavar
džių, bus padarytos jų nuo
traukos ir plačiai paskleis
tos. Gal tuo būdu tėvai juos 
identifikuos. Podraug bus 
ieškomi ir vaikų tėvai, kurių 
daug nežinia kur dingę.

Z

LINDBERGHAS
Didžiausia šios savaites 

sensacija Amerikoje, tai la
kūno pulkininko Charles A. 
Lindbergho pasitraukimas iš 
U. S. orinio korpuso atsar
gų. Dėl to iškilo daug triuk
šmo. štai faktai:

Lindberghas leidosi kam- 
panijon prieš Amerikos įsi
vėlimą karan. Sakydamas 
prakalbas jis nurodė Ameri
kos nepasiruošimą karan. 
Nurodė, kad Amerikai, nėra 
jokio pavojaus, tad nėra ir

savaitę Prezidentas Roose 
veltas savo pasiūlyme nieko 
neminėjo apie algų pakėli
mą.

Šio nutarimo savininkai 
priėję po pasitarimų su pre
kybos sekretorium Jesse Jo
nės ir senato komisijos ap- 
klausinėjo.

Prezidentas patenkintas •
Prezidentas savo laiške I
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pietinių valstybių kasyklų 
savininkams pareiškia džiau 
gsmo, jog jie sutiko kasyk
las atidaryti ir pakelti dar
bininkų algas.

LONDONAS. — Pietvaka
rių miestelyj vokiečiai prave 
dė atakas. Pašauta vienas 
priešo bombanešis.

KAIRO. — Dessie okupaci 
jos metu suimta 2,000 italų 
kareivių ir 400 kolonijų ka
riuomenės.

BUKAREŠTAS. — Rusija 
gaus iš Romunijos aliejaus 
mainais už rusų medvilnę ir

SINGAPŪRAS. — Nesiti
kima, kad japonai pradėtų 
karo žygius pietiniam Ra
miajam vandenyne tol, kol

Pietinių valstybių kasyklų karas Europoj nepasisuks ne 
abejotinai vokiečių naudai.

joj Baltuose Rūmuose už tai 
Lindberghą pavadino “išda
viku”. šis įsižeidė ir nutrau
kė ryšį su oriniu korpusu.

•

NEGRAS LAIMĖJO 
Kongreso atstovas negrą J

A. W. Mitchell, dem. iš III., 
1937 metais iš Chicagos trau 
kiniu važiavo į Hot Springs. 
Arkansas valstybės ribose 
jis iš Pullmano vagono jėga 
pašalintas ir toliau turėjo 
vykti antrosios klasės vago
nu. Šis svarbus klausimas 
atsidūrė į vyriausiąjį šalies

reikalo remti Angliją. Jis teismą. Teismas išsprendė, 
yra nuomonės, kad Anglija kad negrui, vykstančius iš
vistiek pralaimės karą.

Prez. Rooseveltas praeitą
savaitę spaudos konferenci-

vienos valstybės į kitą, trau 
kinyje turi būti lygybė su 
baltuoju keleiviu.

TIKIMASI, VOKIEČIAI 
" NELIESIĄ TURKIJOS

LONDONAS, balandžio 29 
d. Anglų karo žinovai įsitiki
nę. jog savo sekamiems žy
giams Suezo kanalo linkui 
vokiečiai gali pasinaudoti 
Graikijos salomis Agėjaus 
jūroje ir aplenkti Turkiją.

šie luogsniai pažymi, jog 
pirmieji žingsniai tokiai stra 
tegijai padaryta užimant 
Thasos, Samotrakijos ir Lem 
nos salas šiaurinėj jūroj.

Lemnos salų grupė nusitę 
šia į pietus su mažomis per-

netoli Aleksandrijos ir Siri

jos.

Anglai įsitikinę, jog kartu 

su atakomis ant Suezo vo
kiečiai puls Gibraltarą ir su 
stiprins veiksmus šiaurinėj 
Afrikoj,

Londono laikraštis News 
Chronicle rašo, jog “jei vo
kiečiai gali įsisteigti orlai
vių bazes Turkijos vakari
niam pajūryj ir jei jų agen
tai Sirijoje jau atliko savo

traukomis ir prieina netoli darbą, labai galima, kad jie 
Dodekaneso salų, kurios yra aplenktų Turkiją”.

Policija saugo —

Mrs. Roosevelt
LOS ANGELES, balandžio 

29 d. — Vakar naktį Mrs. 
Roosevelt lydėjo slaptosios 
ir viešosios polcijos sargyba, 
nes anksčiau gauta nanomi- 
nis Laiškas.

Klausimų metu Mrs. Roo
sevelt paklausta “Ar Tams
ta manai, jog Prezidentas iš 
laikys savo pažadą ir neį- 
truks mūsų į karą”.

“Jis tokio pažado nėra da 
vęs”, atsakė Mrs. Roosevelt 
“Jis yra pareiškęs norįs tai
kos. Jei bus galima išlaikyti 
taika, mes tai padarysime., 
bet galutinas sprendimas pr, 
klauso žmonėms”.

Anglų Laivynas 
prie Gibraltaro
4

AEGECIRAS, Ispanija, ba
landžio 29 d. — Cifra žinių 
agentūra praneša, jog Ang
lijos orlaivių vežiotojas, sep 
tyni destrojeriai, penki tor
pediniai laivai, du transpor
tiniai, laivai, vienas tanke- 
ris ir 18 prekybinių laivų 
atvyko Gibraltaran.

Agentūros pranešimu, visi 
laivai atvyko iš Atlanto ir 
sustojo kariniam uoste.

Kiek anksčiau pravesta 
bandomieji pratimai priešor- 
Laivinei apsaugai, šiuos pra 
timuose dalyvavo žymus 

skaičius orlaivių.

LONDONAS, balandžio 29 
d. — Vokiečių armotos 
Prancūzijos pajūryje per 
penkias valandas apšaudė 
Doverio apylinkę.

(Manoma, jog šie vokiečių 
žygiai — laivų atakos ir ap 
šaudymas armotomis —yra 
pirmieji vokiečių invazijos 
bandymai).

WASHINGTONAS. — Bo- Tuo pačiu laiku į vokiečių 
eing orlaivių dirbtuvėse, Se- į bombardavimą atsakė anglų 
attle, kariuomenė užsakė | didžiosios armotos sukoncen 
$17,201,352 vertės orlaivių. į truotos pajūryje.

Apšaudyta iš Calais

Pastebėti dūmų kamuoliai 
davė suprasti, jog vokiečiai 
Doverį apšaudė iš Calais 
apylinkės. Calais yra apie 21 
mylia nuo Doverio.

Dauguma vokiečių buvo 
aukšto sprogimo, bet prane
šimai iš Doverio apylinkės 
sako, jog nuostolių padaryta 
labai maža. Esą sužeisti 
trys asmenys.

Atakos Breste

Pereitą naktį anglų lakū
nai pravedė 12 kartą atakas 
ant Bresto uosto. Informuo
tieji sluogsniai praneša, šiuo 
metu Breste tebestovi du di 
dieji Vokietijos karo laivai 
Scharnhorst ir Gneisenau, 
kurie atakų metu taip suža
loti, jog iš uosto išplaukti

WASHINGTONAS. — Pre-- 
zidento sekretorius Early pa 
reiškė, jog Lindberghui re
zignavus iš aviacijos esą 
įdomu ar jis grąžinsiąs Hit
leriui gautą iš jo medalių.

•
NEW YORKAS. — Garsu

sis smuikininkas Fritz Krei- 
sler po auto nelaimės gerai 
sveikstąs.

•
WASHINGTONAS. — Gau

ta tiesioginiai pranešimai, 
jog kariuomenės vadovybė 
nenori pakeisti karo tarny
bon šaukiamųjų amžiaus nuo 
stato ir nemanoma karo tar
nybos laiką prailginti.

BOSTONAS. — Bcsiple 
čiančiam mišku gaisrui, ku 
ris iki šiol N. Anglijoj sunai j 
kino apie 12,000 akerių miš
ko, sulaikyti iššaukta fš Fort 
Devens kariuomenė.

I Apie karo laivus aviacijos 
ministerija nielco nesako, bet 
pažymi, jog uostu* padaryta 
nemaža nuostolių.

Hitleris kalbėjo į 
9,000 nacių

e

BERLYNAS, balandžio 29 
d. — Kalbėdamas sporto rū
muose į 9,000 jaunųjų ka
riuomenės, laivyno, aviaci
jos ir SS karininkų Hitleris 
pareiškė, jog “kur tik beko
vojęs Vokietijos karininkas 
bus, jis gali būti tikras, jog 
ten bus ir Vokietijos karei
vis”.

Savo klausytojams, kurių 
dauguma bus pakelti į aukš
tesnio laipsnio karininkus, 
jis pabrėžė, jog jų pareiga 
yra ginti Vokietiją.

Platesnių Hitlerio kalbos 
ištraukų spaudai nepatiekta.

WASHINGTONAS. — Ang- rv,„rr,Lill glijos ministeris Amerikai Churchlll non 

Sir Gerald CamCpbell parei
škė, jog Angliją laimės ka
rą, jei gaus užtenkamai pa
ramos iš Amerikos.

i Amerika arčiauI

karo, Tokijo
TOKIJO, balandžio 29 d. 

— šiandie laikraštis Koku- 
min rašo, jog praplėsdama 
savo laivų patroliavimo ri
bas, Amerika dar labiau pri
artėjo prie karo ir bėra “tik 
žingsnis nuo įstojimo į ka
rą”.

“Jungtinių Valstybių lai

pasitikėjimo
LONDONAS, balandžio 29 

d. -- šiandie ministeris pir
mininkas griežtai atmetė pa 

‘tarimą sudaryti naują vy
riaus} karo kabinetą ir pa
reikalavo, kad parlamentas 
pareikštų jo kabinetui pasi
tikėjimą.

Churchill pareiškė, jog 
ateinančią savaitę House of 
Common posėdyje bus disku- 
auojama jo kabineto veda

masis karas ir ypač nepavy- 
|kusi kampanija Balkanuose. 
Į Šiose diskusijose dalyvau-

vynas imasi saugoti šį kelią I siąs užsienio 
į Angliją, kuriuo turėtų pa- . Edenas.

sirūpinti Anglijos laivynas’ 
rašo laikraštis.

Dalinai debesuota ir šilto
ka. Galima lietaus.

sekretorius

Sąryšyj su informacijų tie 
kimu visuomenei Churchill 
pareiškė, jog visuomenė visa 
dos turėtų gauti visus gali
mus pranešimus.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
DABARTINĖ LIETUVIŲ IŠEIVIŲ EKONOMINĖ IR 
JURIDINĖ PADĖTIS URUGVAJUJE

BLOŽIS SETS NEVV RECORD IN DKAKE DISCUS

Prasidėjus Europoje kad
rams ir čion kasdien jau
čiama didesnė krizė. Žino
ma, tokiu momentu visuo
met nukenčia svetimšalis — 
darbo žmogus. Pinigų vertė 
krito, pragyvenimas, maž
daug, dvigubai pabrango; 
fabrikams ir šiaip darbams 
pradedant stoti, visiems j 
akis pradeda žiūrėti bado 
šmėkla.

Akys į USA

įraukiama, kad J. A. V. 
sudarys artimesnius ryšius 
ir prekybą, tai gal fabrikai 
pradės dirbti? Bet ir tuom 
atveju būklė nepagerės, nes 
darbininkams užmokestis už 
darbą po senovei, o pragy
venimas jau pabrango ir pi
nigo vertė nukrito. Pajamos 
toli gražu nėra proporcingos 
būtiniausioms išlaidoms. 
Juodadarbiui darbininkui ne 
galima išmaitinti savo šei
mynos, todėl čion eina ir 
moterys į pagalbą, jeigu tik 
pajėgia ir aplinkybės leidžia; 
eina dirbti, tarnauti, nes vie
nas tėvas nepajėgia savo 
šeimos išmaitinti. Yra ir 
tokių labai daug šeimų, kad 
yįępa moteris tik dirba ir 
palaiko nuo bado visą savo 
Šeimyną. Nuo šio labai nu
kenčia vaikų auklėjimas, nes 
jie dažnai būna palikti gat
vės įtakai.

Pagal įstatymus jau yra 
priimami darban ir vaikai 
nuo mažens, bet kiekvienas 
vaikas turi turėti specialų 
leidimą iš “Vaikų Valdybos“ 
(Consejo del Nino) t. y. au
tonominė valdiška įstaiga 
mažamečiams globoti.

Jaunajai kartai fabrikų ir 
šiaip kitoki darbai neigia
mai atsiliepia tiek į fizinį, 
tiek į dvasinį subrendimą. 
Pradžios mokslas 

nėra privalomas

Pradžios mokslas čion dar 
nėra privalomas, nes dar 
neturi pakankamai mokyk
lų. Šiuo atžvilgiu miestai y

NEWS FACTS ^GEORGE

MLETTA,
MALTA.

-jį Im THE GOVERMOris 
* PAIACE AT VALETTA, 

MALTA. IS TO-DAV THE WORLD’s FINEST 
COLUCTION OF ARM0UR, USED IN THE 
13* AND 14** CENTURIES BY THE KNIOHTS 

0F COLUMBUS.... MALTA,TODAY ISA 
BRIT1SH NAVAL BASE.

ra laimingesni, bet ant lau
kų gyvenantieji labai nūs 
kriausti. Vyriausybė ir vi
suomenė deda didžiausias 
pastangas kultūros ir auk
lėjimo reikalams, bet dar 
nuplauks gerokai metų ligi 
galės įvesti privalomą mo
kymą. Pradžios ir vidurinės 
mokslas čion yra veltui. Pra
džios mokslas yra 6 metų,! 

ir viešose valdžios mokyk
lose nėra dėstoma tikybos 
mokslas. Bet, užtatai, yra 
didelis skaičius privačių mo-Į 

kyklų, iš kurių didesnę dalį 
veda ir užlaiko katalikai 
(vienuoliai, vienuolės ir ku
nigai) — bet tose mokyklo
se už mokslą reikalinga ge
rokai apmokėti ir todėl dar
bininkų vaikai labai retas 
kuris pasiekia mokslo pri
vačiose mokyklose. Iš lietu
vių yra tik keletas šeimynų,1 

kurie auklėja savo vaikus 
tokiose mokyklose — kiti vi
si leidžia valdiškose mokyk-, 
lose ir tai ne visi.

Lietuviai ir čia apsukrūs

Taupesnieji lietuviai įsigi
jo nuosavus namelius, nes 
čion įsigyti nuosavybė yra 
labai patogios ir palankios 
sąlygos. Gaunama varžyti
nėse įš bankų ilgalaikiui (de
šimčiai, penkiolikai ir dau
ginus metų laikui) išsimo- 
kėjimui. Vieton mokėti nuo
mą, mokama už nupirktą že-l 
mę, arba namelį, ir po kiek 
laiko išsimokama ir jau tu
rima savas kampelis. Yra 
ir tokių gudruolių, kurie už
perka keletą ir nuo savęs 
kitiems išnuomuoja ir iš tos 
nuomos moka bankui mokes
tį — o po tiek tai metų pa
silieka savininku keletos na
mų.

Azartas — jaunimo nelaimė

Jaunesnioji karta, gabes
nieji ir apsukresnieji (bet 
tokių labai mažas skaičius) 
sugeba sau lengvesnių ir 
nelningesnių uždarbių. To
dėl jų ateities gyvenimas

("Draugas" Acme tplenhoto)

Al Bložis of Georgetown setting a new Drake Relays 
record in the discus throvv by heaving it 161 feet 5 in- 
ches. beating Jack Hughes of Texas who sėt the meet 
record lašt year, at Dės Moines.

bus lengvesnis, negu jų tė
vų. šis kraštas yra grynai 
turistinis kraštas, kur vasa
ros metu suvažiuoja iš visų 
Pietų Amerikos kraštų ka
pitalistai praleisti laiką, čio- 
nais labai išsiplėtęs lošimas: 
ruletą, loterijos ir t.t..., ir 
tas azarinis gyvenimas yra 
daugeliui mūsų tautiečių ne
laimė, netaupumas, kuris 
priveda prie visiško skurdo 
ir bado.
Lietuviai ir verslas

Daug lietuvių pradėjo vers 
tis krautuvėmis ir “traktie-1 
riais“ (barais), bet nesuge
bėdami ir perdaug kredituo
dami didžiuma subankruta
vo, o likusieji irgi naudos 
kolonijai neatneša apart 
skurdo ir šeimų pakrikimų, 
nes jau gerai yra žinoma 
girtybės kultūra visame pa
saulyje; ten kur yra azari- 
niai lošimai, ten girtybė, pa- 
leistuvybė ir t.t... Yra keli 
lietuviai siuvėjai, staliai ir
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ŽEMOS KAINOS

18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI 
Vai.; 10 vai. iki 8 vai. vak.

kiti amatininkai, kurie su 
keletu darbininkų darbuoja
si, bet didesnių dirbtuvių 
nebepajėgia įsikurti. Lietu- 
viams netrūksta iniciatyvos 
ir sumanumo biznyje bei 
pramonėje, tik pradžia sun
ki tjesiog negalima neturint 
bent būtiniausio kapitalo. 
Naudingi Įstatymai

Urugvajuje veikia darbi
ninkams daug naudingų į- 
statymų. Yra pensijų fon-

DR. KARL NURKAT
(Kur krūtis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089

 ’
r?-------- ----------------------

Vienintelė Lietuvių 
VVholesale Liųuor 
Įstaiga Chieagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuvišką Gėrimą.
Parduodame 

Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai livežiojami 

Sekančią Dieną.
FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPublie 1538—9

das, valdžios žinioje (senat
vės pensija), iš kurios kiek
vienas gauna pensiją senat
vėje, arba netekęs sveikatos. 
Tik žinoma mokamos pen
sijos palyginamai yra men
kos su pragyvenimo brangu
mu. Taip visoje šalyje vei
kia “Apdraudos bankas” 
(Valdiškas), kuris priversti
nai užlaiko visus darbinin
kus apdraudoje ir ištikus ne
laimingam nuotykiui gydo 
veltui ir sumoka pusę už
darbio.

Po 15 m. pilietis

Einant Urugvajaus Kons
titucija, kiekvienas svetim
šalis išgyvenęs 15 metų lai
ko tampa automatiškai pil
nateisiu piliečiu su teisėmis 
čion gimusiojo, gali daly
vauti rinkimuose, būti ren
kamas ir t.t..., bet ir šiaip 
nepiliečiams teisės visiškai 
nevaržomos ir galima saky
ti, kad čion dar yra lais
viausias kraštas ir demokra
tiškiausias, visiems lygybė 
neribota iš visų P. A. val
stybių.

Nors ir laisvėje gyvenda
mi, lietuviai savo dvasioje 
nerimsta, jie nuolat žvelgia 
į anapus Atlanto į Europos 
kraštą, kur jis gimęs ir au
gęs. Besikalbant, nevienas 
apsiverkdamas sako, jei taip 
ir tiek būtume dirbę Lietu
voje, tai jau būtume geres
nę Ameriką turėję, jeigu 
bolševikai nebūt pavergę 
Lietuvos, tai daugelis būt 
jau atsisveikinęs su šiuomi 
kraštu. Bet dabar paskuti
nieji įvykiai politinio gyve
nimo Europoje sugriovė vi

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit laa, leisdami 
lftekuunlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria riglllmo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie padalina 
visa akių Įtempimų.

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

OPTOM ETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien P'UO a. m. iki 8.30 pjn. 
Treč. ir Seftt: 8:00 a. m. lkl 

7:80 p. m.

sas viltis. Nežinia kiek lai
ko reikės gyventi ir liūdėti 
savosios tėvynės?’... tai ši
taip vienas kitas lietuvis pa
dejuoja.

Dr. P. Šaclkauskas

Brazilija 
Areštuotas lietuvis 
už komunizmų

Iš neoficialių šaltinių te
ko sužinoti, kad Sao Paulo 
policija areštavo lietuvį Ka-

kai seka svetimšalių veiki
mą ir dažnai gatvėse ir 
šiaip viešose vietose klausi
nėja dokumentų. Neturintie
ji jokių dokumentų dažnai 
suimami. Iš svetimšalių rei
kalaujama turėti svetimša
lio knygutę ir ją nešiotis su 
savimi. (LJ

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
R es 0958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marųuette Road

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S, California Avė.
Telefonas REPublie 7868

i DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

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

Office tel. YARls 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNOULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

TeL CANaI 0257
Res. tel.: PROspeet 665;

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

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie

8 (ki 9 vai vakar*

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais

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

Valandos: 10-12 ryte, Z-b, r. Al
ai 47 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Vnlandos: 3 — 8 popiet,
]—4 ir 6:30—8:30 vakare

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

Ofiso UL OANal 2346 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartu 

Rea. Tel.: HEMiock 2130

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefofna.s: IIEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 8! Vak. 7 lkl 9 

Nedėliomis pagal sutart}

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0134.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15to6 gat. ir 49th Ct.
• OFISO VAliANDOS:

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROapect 6737 
Varna UUfaaaa VIRgiaia 8481

činską Vincą, kuris yra kal
tinamas komunizme. (L.)

Sekami svetimšaliai
Paskutiniu laiku Sao Pau

lo mieste valdžios valdinin-

Tai. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal nutarty

Ofise TaL: Raaid. TeL:
VTRgtnia 1866 PROipeol 8684

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad. Ir 8ekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayetta 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ Šeštadieniais.

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

(2-troe labos)
TeL MIDiray 2880 ChicMO, Hl

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-6 v. vak 
Nedėbonusnuo_J^)_j£į_J2_vakdi£nj

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

Geo. Skorupakia
4
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LIETUVOJ ĮĖJO GALĖN BAUDŽIAVOS ĮSTATYMAS
Darbininkai prirakinti prie darbo vietos. - 
Jokios teisės streikuoti. - Vaikai 
atskiriami nuo tėvu.

Iš okupuotosios Lietuvos
j Maskolijos “parlamentą” 
atvykę “geriausieji Lietuvos 
sūnūs” Pozdniakov, Moro- 
zov, Šupikov, įeik Meskup, 
J. Paleckis, A. Sniečkus, M. 
Gedvilą ir kompanija Mask
voje savo balsais prisidėjo 
prie baudžiavos įvedimo ta
me kalėjime, kuris vadinasi 
Sovietų Sąjunga, taigi ir 
Lietuvoje. Būtent, buvo pa
tvirtintas jau anksčiau bol-

tų amžiaus. Vyresni vaikai 
nuo tėvų atskiriami.

Pagaliau, priimtas įstaty
mas apie vaikų nuo 14 iki 
16 metų atskyrimą nuo tė
vų. To amžiaus vaikai peri
mami į valdžios žinią ir siun
čiami privesčiamu būdu į 
mokyklas, kurios pavadin
tos “technikos mokyklomis”. 
Valstybei suteikiama teisė 
disponuoti šiais vargšais net 
iki 24 metų amžiaus. Šiuo

ševikijos komisarų tarybos tarpu sovietų valdžia parei
kalavo, kad iš miestų bei 
kolchozų jai būtų pristaty
ta vienas milionas tokių bau
džiauninkų vaikų.

Minėti baudžiavos įstaty
mai įsigaliojo taip pat oku
puotoje Lietuvoje. Kai jie 
bus pradėti vykdyti, Krem- 
lio valdovai turės galimumo 
kiek tik nori lietuvių darbi 
ninku išsigabenti nors ir į 
Kirgiziją ar Sibiro tundras 
o į Lietuvą atsiųsti tūkstan
čius mongolų bei maskolių. 
Be to, bolševikų okupantai 
galės lietuvių vaikus išsiųs
ti iš Lietuvos ir sugrūsti 
juos kartu su maskolių bei 
kitų azijatų rachitikais bei 
džiovininkais vaikais į bol
ševikinių “technikos” mo-

apie

aną
dar-
prie
spe-

paskelbtas įstatymas 
“darbininkų statutą”.

Kaip žinoma, pagal 
įstatymą bolševikijoje 
bininkai prirakinami 
savo darbo vietos. Be
cialaus leidimo darbininkui 
draudžiama darbo vietą pa
keisti. Leidimus gi duoda 
fabrikų diktatoriai, kuriems 
suteiktos ‘vienavaldiškumo’ 
teisės. Darbininkas, be lei
dimo perėjęs dirbti į kitą 
fabriką, bus skaudžiai bau
džiamas. Be to, minėtas į- 
statymas suteikia sovietų 
valdžiai teisę perkelti dar
bininkus į bet kurią sovietų 
teritorijos vietą. Toks per
keliamas baudžiauninkas tu
ri teisę su savimi pasiimti
žmoną ir vaikus iki 15 me- kyklų bendrabučius.

"Rusiškas gyvates 
pardavinėja”...

(Ištrauka iš laiško) 
.“Pas mus šiemet labai

APŽICRI SAVO C KĮ INDIANOJ

(•'Drautfaa'- Acme telephoto)
Wendell L. Willkie, buvęs respublikonų partijos prezidentinis kandidatas, apžiūri

savo ūkį ties Rushville, Ind., prieš grįšiant į Nevv Yorką, kur užsiimsiąs advokatūra.

Vargas vaikučiams 
Lietuvoje

Lietuvą dabar valdo bai
susis Stalinas. Jis Rusijoje 
išžudė tūkstančius žmonių, 
tą patį jis daro ir Lietuvo
je. Jis jau dabar daug ge
riausių Lietuvos žmonių į 
kalėjimus uždarė arba į Ru
sijos dykumas ištrėmė.

Iš lietuvių atima namus. 
Net maistą ir drabužius iš 
lietuvių atima ir rusų karei-

------------------------------------- viams atiduoda. Būna atsi-
ten gavo darbą. Atlyginimo tikimų, kad kai tgvai pasi
gauna 200 rublių, bet kas iš skundžja) kad jįe neturi sa- 
to, kad, norėdamas nusipirk- J vo vajkams gana maisto ir 
ti sau kostiumą, penkis jnė-jrūbų tai tada Stalino tar.

nai uždaro tėvus į kalėjimą,

Tardymas Dėl Stalino Osų
Kunigo neleidžia prie ligonių. — Rusės Lietuvoj tur
tėja. — Apkasai visu pasieniu. — Slapti laikraštėliai, 

dienomis gavo iš Marijam-1 rusas, direktorė ir milicinin-

Naujienos Iš Bolševikų Okupuotos Latvijos
Nužudytų ir ištremtųjų pavardės. — Cirkas Liepo- 
jaus bažnyčioje.

Latvijos atstovybė Vašing ’sybės nariai. Yra daug ir
tone praneša gavusi žinių, 
kad Latvijoje labai daug 
žmonių areštuojama. Dauge 
lis miršta nepakeldami sun
kių kankinimų, kai kurie iš
kankinti nusižudo. Šiuo bū
du neteko gyvasties pulki
ninkas Celmins, vidaus rei
kalų viceministeris Legz- 
dins, politinės policijos di-

studentų išvežtų į Rusiją. 
Gyvenimas labai pasunkė

jo. Geresnieji uždarbiai ten
ka iš Rusijos atsidanginu
siems komunistams lat
viams ir kitokiams. Kainos 
labai pakilo. Vyriškas siū
tas, kurs seniau kaštavo 
300 latų, dabar kaštuoja 
apie 1,000 latų. Krautuvės

polės laišką, kuriame tarp 
kitko rašoma, kad Mariam- 
polėj ligoninė baigta staty
ti. Iš ligoninės atleidžiamos 
seselės, t. y., slaugės. Viena 
moteris gulėjo ligoninėje ir 
prašė kunigo, bet jos prašy
mas nuėjo veltui, nes nelei
do. Tik civiliai persirengę 
kunigai gali nueiti pas li
gonį ir nunešti Šv. Sakra
mentą. •

Pas mus vienam kamba
ry gyveno rusas su žmona 
— kolchozininkė. Kai ji at
važiavo, tai nieko neturėjo. 
Visos suknelės prastos, net 
palto neturėjo. Dabar jau ir 
paltą turi, o suknelėms me
džiagą vis perka ir perka ir 
į čemodoną kra uja.

Pas mus dabar siaučia vi
durių šiltinė.

Pas mus dabar rusai kasa 
vokiečių pasienyje apkasus.
Į Vilkaviškį be leidimo ne
galima nuvažiuoti. Iš visa 
ko matyti, kad nieko gero 
iš to nebus, rimtai ruošiasi 
karui.

Gimnazijoj baisi kova ei
na tarp mokinių ir komunis
tų, nors jų ir nedaug gim
nazijoj yra. Vienoj klasėj 
kaž kas Stalinui (paveik
slams) ūsus nuskuto. Buvo 
smarkus tardymas. Atėjo į

rektorius Fridrichsonas ir I ir turgai tušti. Geresnis
jo žmona, Latvijos kredito 
banko direktorius A. Ber- 
zins, daug karininkų, ypač 
tų, kurie prieš 20 metų ka
riavo prieš bolševikus. Dau
gelis yra išvežami į Rusiją

nesiūs turi išdirbti.
vaikėzą samdant, be 0 vaįkus nuvaro į prieglau- 

gili žiema ir šalta, taip, kad j šimtelio į mėnesį nei iš vie-jdag Tenai liepia garbinti
tos neina. baisųjį Staliną. Iš nelaimin-

"Dabar pas mus paskelb-,g0 vaikučlo širdies lSplžšia

viską kas yra šventa, būtent ta8' D’r K Ulmanis,' Latvi-

dar nei malkų nevežėm, o 
be to ir neturim nusipirkę,
nes dabar varžytinių pasj ta trijų metų registracija: 
mus jau nebėra, turi užtek- 19, 20, 21. Tai jau iš apy
ti tiek kiek kam paskiria.
Mat, nauja valdžia, nauja 
tvarka.

“Dabar, kad pergrįžtum 
atgal į Lietuvą į mūsų mies
telį Joniškį, tai pirmiausiai 
sutiktum rusų kareivį. Jei 
ką parduodi, tai gauni rub
lius ir kapeikas. Kada ka
reivis ką nors perka ir pri
trūksta pinigų, tai pasiėmęs 
daiktą ir nueina sau; turi 
tylėti, nieko nesakyti.

Per turgus labai dažnai 
matai ant bačkos pasilipusį 
“draugą” ir kaž ką rusiškai
bešūkaujantį. Bet žmonės “Tarybų Lietuva” prane- 
nesupranta tos kalbos ir nie- ša, kad žinomajam “Stiklo” 
kas neklauso. Sako, kad ru- j fabrike darbininkai nuogo- 
siškas gyvates pardavinėja. į mis rankomis verčiami ran- 

“Pašte ir kitose įstaigose kioti stiklus, tad per vieną 
sėdi baigę Joniškio viduri-

linkės išrinks visą jaunimą. 
Kurie mokinasi, irgi turi ei

Dievo ir Tėvynės meilę.
Jūs, Amerikos vaikučiai,

dažnai prisiminkite nelai-
ti; palieka tik tuos, kuriems mįnguosįus vaikučius ir jų 
paskutiniai metai. tėvelius Lietuvoje. Savo mai

“Iš Joniškio ūkininkų atė- domis paremkįte, melskite, 
mė labai daug žemės, virš i kad jįe greįčįau būtų išlais- 
1000 ha. Mat, stato didelį
aerodromą. Iš mūsų dėdės 
irgi atėmė; paliko tik iki 
upeliui 7 ha. Dėdina buvo 
net labai susirgusi iš to iš
gąsčio, bet dabar jau svei
kesnė”.

Net Pirštiniu Nėra

nę gimnaziją specialistai. 
Mūsų kaimyno sūnus pasiė
mė butą Meškučiuose, nes

(NAPPY
PE

mėnesį įvyko net 282 susi- 
žeidimai. Iš “buržuazinės 
priespaudos” laikų likusios 
pirštinės jau sudėvėtos.

maistas, geresni namai ten
ka rusų armijai. Daug viso
kio turto, meno vertybių iš
gabenama į Rusiją.

Nuo bolševikų žiaurumo 
daug nukenčia tikintieji.

ir jų likimas pasilieka ne - ( Vienoje Liepojos bažnyčio- 
žinomas. Tarp tokių žymes- J je įrengtas cirkas, o vieno- 
nieji yra Latvijos preziden- ' je Mintaujos bažnyčioje ki

no teatras. Daugelis dvasi
ninkų išvaryti iš namų. Kai 
kurie iš jų dar rudenį buvo 
verčiami rankomis iš pusiau 
įšalusios žemės kasti cukri- j 
nius runkelius.

jos kar. vadas nepriklauso
mybės kovose gen. J. Balo- 
dis, buv. min. pirm. M. Sku- 
jenieks, beveik visi nepri
klausomos Latvijos vyriau-

vinti iš sunkios vergijos. 
Amerikos lietuviai moks

leiviai daug užuojautos pa
rodys Lietuvos vaikams, jei į 
pasistengs įsigilinti ir su
prasti jų kančias. Kaip tik 
čia pasitaiko gera proga — 
dalyvaujant paskelbtame 
konteste, rašant tema: ką 
dabar pergyvena žmonės 
mūsų tėvų žemėj — okupuo
toj Lietuvoje. \ K. R.

Laikraščiai rašo, kad 
Prienų, Kazlų Rūdos ir kiti 
didžiausi kooperatyvai dar 
ligšiol neparsigabeno ir ne
pardavinėja mineralinių 
trąšų.

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisinga patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

By Irv Tirman

SO-SPEEDMV BOY-- 

YOU WERE GOtMG TO TAKE 
CARE OP EVERYTMING.EM? 
-00«b6AM!>Oo'RE FIRCD'

"Y~Taw’tmats

thiswcek 
FRPO

BOVSTSi

WAIT A MINUTE BOYS!!

\owTake it easyT’mr.j.c 
VON BAGEL OF GIGANTC 
PlCTuRES MAS NOTHING TO
SAtr’ME'S MERE ON A VACAUON, 

AND JUST BETWEEN ME AND 
THE PRESS, TO GET SOME COLOR 

FOR M»S FORTHCOMING 
PROOUCTlON,

BLAM-BLAM—-

kai ir visų rankas žiūrinėjo, 
ar nesužeistos, nes, sako, 
ant stiklo rado kraujo. Bet 
negalėjo susekti.

Rusai uždraudė kryželius 
ant kaklo nešioti. Kai pama
tė, kad beveik visos mergai-, 
tės su kryželiais, net nosį 
prikišę rusai į juos žiūrėjo. 
Po to uždraudė niešioti. O 
mes negalim atsikirsti, tu
rim tylėt, nes tuoj iš gim
nazijos meta ir į kalėjimą 
kiša.

Bet vis tiek visoki patrio
tiški laikraštėliai nenustoja 

, ėję visur.

Ukmergės apskrities ko
operatyvų komisaru paskir
tas “tovarišč” Vavilov. Ap
ie tai “Tiesoje” praneša šios 
apskrities kooperatyvų va
dovybės narys “draugas” 
Bolnik.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- 
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
I//DRAUGAS'

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 
arba šaukite CANaI 8010

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

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

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

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaudžlant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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ZSS4 South Oakley Avė. ChlcaRo, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays 

A member of thc Catholic Press Association
Subacriptlons: One Year — $6.00; 8ix Months — $3.50; Three 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

krašto vyriausybės atstovai. Bet visuomenei gana sun
ku yra tasai optimizmas perduoti. Matydama paskuti* 
nių kelių metų įvykius, ji darosi vis abejingesnė. Mes, 
tačiau, norėtume manyti, kad vadinamojo demokrati
jos fronto optimizmas nėra visai be pagrindo.

Didžioji Britanija dar nėra nugalėta. Už jos pečių 
stovi milžiniška jėga — Jungtinės Valstybės su dide
liais medžiaginiais ištekliais. Optimizmui pagrindo duo
da ir toji mintis: Vokietijos naciams ne taip jau sun
ku buvo užkariauti daugybę paskirų valstybių, bet la
bai sunku bus jas išlaikyti, suvirškinti. Nedaug reiks 
laukti, kai jos iš vidaus pradės sprogdinti '‘Hitlerio im
periją”. Besitęsiąs karas tokių progų duos greičiau, 
negu mes manome.

- 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-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dicnraSčlo ••Draugo” rėmėjams lr skaitytojams 
siunčiu bveikininius ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dienruštiR ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apia jvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugsriopal tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

►J, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodlcea Arkivyskupas,
A pa šta H ik as Delegatas

Dar vienas kunigo kapas
Kelių metų laikotarpyje Chicagos lietuviai katalikai 

neteko visos eilės garbingų ir mylimų kunigų. Šv. Ka
zimiero kapinės, palyginti trumpu laiku, priglaudė šiuos 
lietuvius kunigus Chicagos arkidiecezijoj: Svirską, Jur
gaitį, Gasparaitį, Vaitukaitį, Jušką, Vaičūną, Klorį; 
Marijonų Vienuolijos kunigus: Kudirką, Kulikauską, 
Rublį. Penktadienį supilsime dar vieno kunigo, būtent 
a. a. kun. Aleksandro Skripkos, kapą.

Iš visų aukščiau suminėtųjų, a. a. kun. A. Skripka 
ir amžiumi ir kunigyste buvo seniausias ir ilgiausiai 
darbavęsis Chicagos lietuvių tarpe. Jisai, kaip vakar 
rašėme, buvo mūsų organizuotojo veikimo, lietuviškųjų 
įstaigų ugdymo pionierius. Visi pirmieji Chicagos lie
tuvių įstaigų kūrimo žygiai buvo padaryti velioniui da
lyvaujant, su jo žinia, pritarimu ir parama. Jis padeda 
surasti kun. A. Staniukynui ir kun. Pr. Serafinui vietą 
Šv. Kazimiero vienuolyno motiniškiems namams staty
ti; jis yra vienas iš Šv. Kazimiero kapinėms žemės pir
kimo sumanytojų; jis padeda labdariams nupirkti že
mės plotą, ant kurio dabar stovi graži Šv. Kryžiaus li
goninė ir šv. Panelės Gimimo parap. bažnyčia ir mo
kykla; jis vienas iš sumanytojų ir rėmėjų statyti lie
tuviams seneliams ir našlaičiams prieglaudą. Velionis 
buvo ne vien tik stebėtojas ir liūdininkas Chicagos lie
tuvių katalikų parapijų, organizacijų ir įstaigų kūri
mosi ir augimo, bet vienas iš stambiausių jų steigėjų 
ir rėmėjų.

Šv. Kazimiero kapinės kaskart darosi kažkaip bran
gesnės, nes ten gula amžinan poilsin daug nusipelnę, 
mums, lietuviams katalikams, brangūs ir mylimi as
menys.

Apdrauda
Įvairios apdraudos (insurance) kompanijos pernai 

išmokėjo jose apsidraudusiems žmonėms pusketvirto 
bilijono dolerių. Vien tik gyvybę apdraustųjų arti
miems išmokėta netoli trys bilijonai dolerių.

Iš to reikia suprasti, kaip didelį vaidmenį vaidina ap
drauda šio krašto žmonių gyvenime. Čia retas kuris 
žmogus yra be apdraudos. Retą kuri ir lietuvių šeima 
nėra vienos ar kitos apdraudos kompanijos narė.

Tai gerai.
Bet lietuviams katalikams reiktų daugiau dėmesio 

atkreipti į savąją apdraudos organizaciją, įsteigtą fra- 
ternalizmo pagrindais. Lietuvių R. K. Susivienijime A- 
merikoj galime apsidrausti taip, kaip ir bet kokioj ap
draudos kompanijoj, bet šiaip jau esama didelio skir
tumo: LRKSA yra lietuviška, katalikiška organizacija, 
kurią mes patys, prisilaikydami įvairių valstybių įsta
tymų, tvarkome ir kuri mums tarnauja ne vien kaipo 
apdraudos organizacija, bet ir kaipo lietuviškojo ka
talikiškojo veikimo palaikytoja ir stiprintoja.

Apdrauda yra svarbus dalykas, bet jis pasidaro dar 
svarbesnis, jei surišamas ne vien tik su medžiaginiais 
išrokavimais, bet ir su krikščioniškosios artimo mei
lės ir lietuviškumo idėja.

Lietuvių R. K. Susivienijimas yra tokia apdraudos 
organizacija, kurios nariu turėtų būti kiekvienas svei
kas kūnu ir dvasia lietuvis.

Vokietijos įsigalėjimas
Vakar Chicago Tribūne įdėjo dvyliką Vokietijos že

mėlapio vaizdų, iš kurių matyti, kad nuo 1938 metų 
Hitleris daugeriopai padidino Vokietijos ribas. 1938 
m. kovo mėn. jis prijungė Austriją; 1939 m. — Čeko
slovakiją; 1939 m. rugsėjo mėn. — Lenkiją; 1940 m. 
balandžio mėn. — Daniją ir Norvėgiją; 1940 m. gegu
žės mėn. — Luxemburgą, Olandiją ir Belgiją; 1940 m. 
birželio mėn. — Prancūziją; 1940 m. lapkričio — Ru
muniją; 1941 m. kovo mėn. — Bulgariją; 1941 m. ba
landžio — Jugoslaviją ir Graikiją.

Taip greito vienos valstybės išaugimo istorija lig
šiol dar nežinojo. Daug kas dabar klausia — kur link 
Hitleris pasuks savo jėgas toliau? Keliamas ir toksai 
klausimas — ar pajėgs kas jį sulaikyti, jei ir kitus 
kontinentus jis užsimotų paglemžti?

Nieks neabejoja, kad Hitleris savo akis turi atkrei
pęs į Gibraltarą ir Suezo kanalą. Jam norisi Anglijos 
salas paimti ir, be to, kvepia gražioji ir turtingoji 
Ukraina. Tuo tarpu jam ant kelio dar stovi Turkija, 
Ispanija, Portugalija ir dar neokupuotoji Prancūzijos 
dalis. Jei jisai pasuks eiti bent per kurią iš čia sumi
nėtų valstybių, per daug didelių sunkumų iš jų pusės 
nesutiks. Svarbiausia kliūtis galutinai tikslą atsiekti, 
tai galingas Anglijos laivynas ir lėktuvai. Bet ir čia 
yra statomas klausimas, ar tasai laivynas ir karo lėk

tuvai atlaikys, ar ne? Tai labai daug pareis nuo Jung
tinių Amerikos Valstybių paramos, kurios teikimui kas 
kart daugiau kliūčių susidaro. Tiesa, Anglijos premie- 

ras Churchillas yra optimistas, optimistai yra ir šio

Kas valdo Lietuvą!
Kas šiandien valdo Lietuvą, visiems geriems lietu

viams yra žinoma. Tačiau yra dar ir tokių (komunistų 
agentų sumulkintų), kurie mano, kad Lietuvą patys 
lietuviai tebevaldo. Tokiems Pietų Amerikos “šviesa” 
daro pastabą:

“Daugelis mano, kad Lietuvoje yra lietuvių val
džia. Nieko panašu! Tiesa, yra lietuvių valdžioje, 
kaip payyzdžiui, Paleckis, Pakarklis, Gedvilą ir kiti. 
Bet kas iš to? Lietuvių komisarams yra duoti rusų 
bolševikai padėjėjai ir lietuviai komisarai viską turi 
pasirašyti po tuo, ką pakišą ruso bolševiko ranka. 
Lietuviai komisarai tik rusų bolševikų įrankiai (agen
tai). Tai yra grynas pasityčiojimas iš Lietuvos ir lie
tuvio, o buvo sakyta ir rašyta, kad jūs galėsite val
dytis savarankiškai. Juk ir į aukščiausią Sovietų Ta
rybą yra daugiausia išrinkti prievartos keliu rusai 
kaip Pozdniakovas, kuris Kaune buvo sovietų rusų 
pasiuntinys, koks gi jis yra lietuvis?

šiandien Lietuvoje yra varomas nutautinimo ir nu- 
religinimo darbas rusų bolševikų pastangomis. Yra 
drąsių lietuvių, kurie rusui nesilanksto, todėl jie nė
ra laisvi, bet šiandien yra kalėjime arba kapinynuo 
se. Bet tikėkime, kad lietuvio drąsa ir išmintis pa
darys tai, kad mes matysime gražią krikščionišką 
ateities Lietuvą, nes lietuvio kraujas neveltui yra iš
lietas ir netuščiai kenčia lietuviai kalėjimuose ir Ru
sijos gilumoje”.
•

Pasikeitimas
“Amerika” rašo:

“Vienas įtakingiausių šios šalies laikraščių, be abe
jonės, yra “The New York Times”. Malonu pastebėti 
jame persilaužimą Sovietų Rusijos atžvilgiu. Pasku
tiniu laiku šis laikraštis mėgino labai pataikauti Mask
vai, skelbdamas ir rašydamas apie Rusiją tik tai, kas 
Maskvai palanku. Bet balandžio 21 d. laikraštyje pa
pūtė nauji vėjai.

“N. Y. Times” bai. 21 d. paskelbė pirmoje vietoje 
vedamąjį straipsnį apie pataikavimą Stalinui, įrodi
nėdamas, kad paskutinių dienų Maskvos politika tu
ri visam laikui parodyti visiems, kad tuščios pastan 
gos pataikauti Stalinui. Laikraščio nuomone, turėtų 
būti sustabdytas pardavinėjimas Rusijai prekių, ku
rias ji perduoda Anglijos ir Amerikos priešams.

O gal kada ir praregės viešosios nuomonės Ameri
koje reiškėjai ir kūrėjai?*’

(“Draugas”, balandžio 30,
1916 m.).

Revoliucija caro rūmuo
se.... “šiandie caro rūmuose 
norėta nužudyti Grigorą 
Rasputiną, kuris į carą ir 
carienę turi labai didelę į- 
tekmę. Į kėsinimąsi įpainio
ti juodašimčių vadai Elio- 
doras ir buvęs rusų minis
teris Chvostovas....”

•

Anglų kariuomenė pasida
vė turkams Mesopotamijo
je..... Turkai turėjo anglus
apgulę tvirtovėje per 143 
dienas. Anglų gen. Town- 
send norėdamas užpulti Bag 
dadą, turėjo su savim 60,000 
kariuomenės... Iš šio skai
čiaus 10,000 likučiai ir pa
sidavė turkams. Anglai pirm 
pasidavimo sunaikino anuo
tas ir amuniciją...

• v
Anglijai juodoji savaitė... 

Airijoj kilo revoliucija... Nu
skandintas vienas iš didžiau
sių Anglijos karo laivų.....
Pralaimėjimas turkams....
Nepasisekimai su vokiečiais. 
Vidujinė suirutė valdžioje....

•

Revoliuciją Airijoje jau 
slopinama.... “Dubline pas
kutinis sukilėlių būrys an
glų kariuomenės esąs iš vi
sų pusių apsiaustas....”

•

Japonijos imperatorius 
priėmė popiežiaus pasiunti
nį •••» Arkivyskupas Petrelli 
iškilmingai priimtas.... Jam 
įteiktas Saulėtekio Ordenas.. 
Oficialus laikraštis rašo: 
“Lai Katalikų Bažnyčia, ku
ri yra uždėtoj a civilizacijos 
vakaruose turi didžiausį pa
sisekimą Japonijoje!”...,

Kiekvienas žmogus turi 
įsivaizduoti tai, kuo jis no
ri būtį. Svett Marden.

Kvailys be reikalo ieško 
kvailybės; jis jos neras.

Meškupus, Įckus, Nikitinus 
ir Amerikos lietuviški balša
vikai pradėjo kartoti: “Lie
tuva mūsų.”

Klausimai ir atsakymai
Pašenavotas profesoriau!
Patlumočyk ant savo del

no daugeliui nesuprantamą 
rokundą. Seniau lietuviški 
balšavikai ne tik kad neduo
davo cento Lietuvai — vie
nam ar kitam jos reikalui, 
ale net nesakydavo, kad Lie 
tuva jų. Dabar jau girdėjau 
šnekant: “Lietuva yra mū
sų.” Kaip šitą ištlumočyti?

Atsakymas. — Lietuviški 
balšavikai, tavorščiai, yra 
tikra papūga. Skirtumas 
tarp jų tik toks — papūgą 
šnekėti išmokina jos penė
tojas, o balšavikų nereikia 
mokinti: jie be mokinimo 
kartoja tai, ką šneka Stali
nas ir jo žandarai. Padėsiu 
jums ant delno priklodui 
Lietuvos balšavikų partijos 
centro komiteto žemės ūkio 
skyriaus komisaro pamoč- 
ninko P. N. Nikitin šneką 
“Tiesoje,” einančioj iš Kau
no. Štai, kaip tas maskolius 
šneka: “mūsų žemės ūkis,” 
“mūsų pramonė,” mūsų fab
rikai,” “mes” ir t. t. Nikitin 
išfigeriavo, kiek “mūsų” res 
publikoj (Lietuvoj) turi būt 
pasėta pasėlių, kaip reikia 
pasiruošti “mūsų” sėjai. Va- 
lug jo, “mes” turime “mū
sų” valstiečių susirinkimuo
se, rateliuose • aiškinti, ko
dėl sėją reikia vykdyti ir t. 

P-

Matot, Lietuvos žemės 
ūkiui “tvarkyti” Nikitinams 
prireikė net mitingų, kad 
įtikinus žmones, jog reikia 
laukus apsėti. Skaitėme ne
seniai gazietose, kad Ieikas, 
Meskupas ruošiasi laukus 
sėti balšavikiškais plekatais, 
o Nikitinas to darbo imasi 
mitingais.

Taigi, sekdami Staliną,

Senatvę, kaip žinote, seka 
honeymoon, o paskui jau 
Vaikai, nors šiais laikais pa
sitaiko ir atbulai. Visi vai
kais dabar tokie smart, kad 
dažnai ir iš augusio juoko 
pasidaro. Dėl to reikia būt 
su jais atsargiai. Štai, va
kar einu gatve. Prie vieno 
kampo verkia vaikas.

— Ko verki? — paklau
siau.

— Mano centas nukrito į 
šią sūrą....

— Neverk, šia tau nike
lis.

Paėmęs nikelį vaikas dar 
labiau pravirko.

— Na, ko dabar verki? — 
paklausiau,

— Kad tu durnas .. at
sakė vaikas.

Patarimai
Matas: — Kiekvienas žmo 

gus turi savo idealą. Turė
jau ir aš, ale pamečiau..

Jurgis: — kokiu būdu?
Matas: — Apsiženijau..

— Kaip tai? Turėdamas 
vos 18 metų amžiaus nori 
tekėti už 60 metų senio ir 
kankintis per visą gyveni
mą?

— Ne per mano, tiktai 
per visą jo gyvenimą.

Spėjame misles ,
Lopas ant lopo, lapas ant 

Japo, viršuj nieko nėra. 
Kas?

Tėvas dar neužginaė, o 
sūnus jau į karą išjojo. 
Kas?

Atspėsime rytoj.

HEALTHY, VVĖALTHY AND WISE.’
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Jis buvo labai susijaudinęs, — kaip aš iš pasikalbėji-

s
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Prof. K. Pakštas

Atsisveikinant su didžiuoju tautos mokytoju
(Filosofo Šalkauskio brangiajai atminčiai)

Greit bus išleistas pataisytas 
Baltimorės katekizmas

(Tęsinys)

Patriotas ir kultūrininkas
Kai kam gal rodydavosi 

nelabai suprantama, kodėl 
didysis filosofas draugauja

prasmingiausios draugystės. so^^acG°8 vykdytojų. Šau ej^yje ^us išleistas pataisy 
Pasijuntu dvasiniu našiai-:1"“ plačių pažiūrų moksli tag Baltimorės katekizmas,

a i ninkas prof. Vincas čepins- . . , . . . _ciu, ypač kai dar prisimenu,; , . . ... . kurio pataisymui eme apiekis atsisveikino su mumis. . . . .A x. „ penkerius metus kruopštaus Ji greit paseke to paties f.a-

mų supratau, jį vadino Karpenko, — negalėjo nė minutės su geografu ir silpnai prak- rų rankas.

kad tikrai nustosiu greit ir 
daugelio kitų šauniausių 
draugų, patekusių j barba-

Cincinnati. — Artimoj at- jos kongresui New Yorke.
Kongreso laiku 40 teologų 
padarė kai kurias pastabas. 
Pataisytas tekstas atspaus
dintas ir išsiuntinėtas vi
siems J. A. Valstybių vysku-daugelio teologų darbo. Pa-

nustygti vietoje ir, kaip kokia užsukta mašina, vis be 
ginėjo nuo vienų prie kitų, kiekvienam kartodamas tą pat, 
ką ir man buvo pasakęs, ir net tais pačiais žodžiais.

Jo pranešimas man įvarė baimės. Aš atsiminiau gu
bernatoriaus pasakymą: studentai su ta savo akla tėvy
nės meile nuves ją stačiai į pražūtį. Jie viską sunaikins, 
bet, kai reikės, nesugebės nieko naujo sukurti.

Tarp dalyvių pastebėjau ir Tolią Dvoržeckį, gydyto
jo sūnų. Jo tėvas yra mano tėvelio geras draugas. Jis 
buvo taip pat nepaprastai susijaudinęs ir nė žingsnio 
nesitraukė nuo vieno raudonplaukio studento, apsivilkuslo 
sudėvėta, suodina rubaška, iš veido panašaus į gorilą. 
Šalia jo stovėjo aukšta studentė žydė. Ji buvo apsiren
gusi visa juodai, bet atrodė tokia nerūpestinga, kad tai 
kiekvienam turėjo kristi į akį. Iš viso būrio daugiausia 
išsiskyriau tai aš viena — pirma, jau savo drabužiais, 
antra, tuo, kad visai susidrovėjusi ir nepritapusi prie ki-

kulteto profesorius Juodakis 
(chemikas). Taurus valsty
bės vyras ir nesavanaudiš
kas veikėjas dr. L. Bistras Tenai tas darbas atliktas ir,. . .. • • . . w. . «•*« • ii itas reiKannga_____  _ _  ___ _____ _____ X — — — 1—— 1 — — 2 — - » —. •«1—«. •— 1-. —. X m I m. n »»i ♦-<-**-» «"» n «■ «-* l«r« Ir- <-* a /-i I • '

nacionalizmą. Kai kada ir 
kontrastai žmones suartina.
Tarp pažintų Lietuvoje žmo
nių neradau tokio, kurs taip . .
pilnai ir tiksliai apibrėžtų'*4"* Prasm«- Paskutiniame pakirstas. O cognani Sį veikalą Pasiunta lnamas’ kuv° daroraa pake‘"
* *■ F loiolzo na rvion roon* “NTnro I x o x Į tz„2 1.**2   t^_i_x__ 2_____Itimn arha naoronnimii O1! Lr
lietuvio patriotines pareigas, 
kaip tai mokėjo prof. šal-

tįkuojančiu kataliku, iš pat 
riotizmo linkstančiu net į

taisytas tekstas buvo pasiųs pams, kad jie padarytų ko
tas į Vatikaną patikrinti, kių nors sugestijų, arba 

pagerinimų, jei, jų nuožiū-
I

tapo kalėjime nukankintas.' grąžintas apaštališkai dele-
... ... , _ .. . gatūrai Washingtone. Apaš- P° šio vyskupų patikrini-. „.-i s. x Visose aplinkybėse linksmas ° ® r , , . , . * , *eilę metų. Tik tam uzpludi- . tališkas delegatas J. E. ar- m°, katekizmo tekstas dar

mui jis teikia filosofinę, mis- . . * . , , kivyskupas Amleto G. Ci- , keletą kartų buvo spausdi-' nuo barbarų bėgdamas kely J r 1

O barbarų užplūdimą Lie
tuvon prof. Šalkauskis daug 
kartų pranašavo per visą

Doktrinos į timų, arba pagerinimų. Tik 
po to pasiųstas į Vatikaną, 
kur per pusantrų metų bu
vo studijuojamas tekstas.

a,ske jis man rašo: Nora; lietuvių/ Krikščioniškos
tuztai eina pas mus visu di-i ypa{ jaunesnių sukimšti j Sambrolijos vyskupų komi- 
namisku tempu, esu geros tamgiug ,angų kal5jimus tetui. Sis gi pasirrūpino at- 

ir sugalvotais instrumentais sPausdinti.
, ........ . . kankinami palengva kaip 1934 metais J. A. Valsty-kapitalistinio burzuazimo pa .... . « J

Soiininiro, s™iozvakeles kaPUO8e užgesta bių vyskupai nusprendė per
taisyti Baltimorės katekiz-

padarysime iš jos pasigedai stoju į pirmojo pusę”, į" J'""” mą' Netrukus Padarkyta
vėiimu amžiams” t bus. Juk ne kart4 Kaune a- įr imtasi darbo. 1935 metaisFėJ ąamzams. džiaugįuog kad|pie tai kalbėdavome, kad

barbarai uoliausiai išrankios 
visus idealistus, ir tuos, ku
riuos net barbarų spauda 
rasdavo išrokavimo seniau

kauskis. Jis gyveno jo pa 
ties Romuvos sąjūdžiui su
kurtu šūkiu:

vilties ir nuotaikos. Kaip ži
note, niekados nesu buvęs

“Ir nupinsime iš brangios saulįo šalininkas. SocializmoL . . . , . .
s. . . ...... .. i baisia kankinių mirtimi. AkTėvynes gyvą dainelę ir, kovoje su kapitalizmu ais-J......................... , . ..

(Cituoju iš atminties, galtų, tik kiurksojau įlindusi kampe. Tik man pasirodė keis
ta, kad Tolia Dvoržeckis, nors mane ir pastebėjo, tačiau J netiksliai, nes šiuo metu 
dėjosi, lyg visai nematąs ir net nepažinęs. Galop pi o neturiu nė vienoj jo kny- 
praviras duris pasirodė ir Grizelda Nikolajevna, o su ja
dar viena studentė, tipiška laumė, su žalsvais drabužiais, 
žalsvomis akimis ir baltais blondinais plaukais. Ji buvo

Sykį Gali Apgauti, 
Bet Ne Visuomet

beveik visi mūsų tautinės 
balos kaltininkai atsiims sa
vo atpildą: ir tautininkai, 
padarę kromelį iš tautinio

Šito šūkio realizavimas, reikalo- ir staiga pralobę iš'garbinti. Visų idealistų va 
rodos, labiau kaip bet kas nieko iššokę parvenus - plu | das žinys Šalkauskis pasi- 

tokia paprasta, bet tuo savo paprastumu ir labai graži, kįtas rišo mus skirtingus tokratai, ir miesčioniškos juto likęs beveik vienas. Tad 
Tačiau Grizelda Nikolajevna nepriėjo prie manęs, ir labai nelygios vertės žmo- poniutės, materialistinio ne-! ir jis, sulaukęs tik 55 metų, 

kaip kad aš tikėjausi. Ji tik vienu ypu stryktelėjo kaip nes pastoviais ir nuošir-l rūpestingo gyvenimo ir pra-, peržengė į amžinatvės ribas, 
katė ant stalo, išsitiesė visoj savo didybėj ir ėmė šaukti džiais draugiškumo ryšiais.! bangos mėgėjos, ir subur-j kur tiek jau amžių renkasi 
skardžiu balsu: . Šalkauskio patriotizmas tvir 'žuazėję katalikai, nutolę nuo j visa žmonija. Betgi didelę

— Tovarišči! Jau artinasi mūsų valanda! tai rėmėsi pilnutine ir sin-Į evangeliškosios dvasios, ir savo sielos dalį Stasys Šal-
Man tarytum kas šaltu vandeniu nuliejo per nuga- tetine kultūra, kurioje ture- 34 susibaritėję vadovai, kauskis paliko šioje žemėje 

rą. Iš jos balso tryško toks fanatizmas, kuris baigiasi be- jo garbingas vietas moks- Kiekvienas iš jų dabar gaus; su mumis gyventi. Jo kapas 
protybe, bet į kitus jis padarė nepaprastai didelės įtakos, las, menas ir religija. Lie- &er$ gyvenimo pamoką. Dėl-

,— Tovarišči! Mums pasisekė sukelti darbininkus bra- tuvai kultūriniu modeliu jis to apsimoka ir nekaltam
vore ir geležinkelių dirbtuvėse! Jų organizacijų atstovai laikė senovinę Graikiją, ku- 
yra čia, tarp mūsų. AS1 įsiūlau išklausyti rezoliucijos, ku- j rią mes suprasdavome kai
rią jie priėmė savo susirinkime. .' po mokslo ir meno imperi-

Susirinkusieji tam pritarė. Tada iš būrio išėjo 3 vy- ją, sukurtą mažoje ir netur- 
rai, darbininkai. Tie giedrūs veidai, pasirodo, man buvo tingoje erdvėje. Jis skelbė, 
gerai pažįstami, • nes juos sutikdavau beveik kiekvieną kad neturi likti Lietuvai 
kartą, kai tik eidavau į bažnyčią. Tačiau šiandien jie at-Į svetimi jokie kultūriniai 
rodė visai kitoki. Iš jų kitados tokių malonių bruožų žmonijos laimėjimai, vis

vien kuriame amžiuje ir ku
rijoje erdvėje jie yra įgyti. 
Tai buvo titaniški užsimo-

žmogui pakentėti: visuotinė-

bus mūsų tautinio ir krikš
čioniškojo idealizmo simbo
lis, ogi jo raštai gyvais, žais

je ekspiacijoje viskas turi mingais spinduliais švies e-' 
savo prasmę. Atsiminkite a-j samųjų ir busimųjų kartų 
pie tai ir Jūs, žiūrėdami į1 protuose ir rodys Tautai ke- 
Naujo Pasaulio prabangą ir lią jos erškėčiuotuose lau- 
praktinį materializmą. Tui kuose ir sunkiose kovose, 
būt, anksčiau ar vėliau ir * * *
jam teks pereiti per gyveni- Brangus Drauge Stasy!

“Tiesa” skelbia, kad agi- 
daugiau kaip vienas šimtas atvykus į Papi.
teologų pasiskirstė katekiz- ,io valsčiUi Biržų apskrių, 
mo dalimis ir jas pradėjo žmonių varyti į susovieti„. 
studijuoti, 1936 metais teo- : įuosjus kooperatyvus, dau- 
logų pataisytos dalys su- geĮyje vietų valstiečiai sta- 
jungtos ir įteiktos Krikščio- čiai sakę: “Ką, ar vėl atvy- 
niškos Doktrinos Sambroli- kote monyti?”

DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

%

ilseTeem

šiandien spindėjo kažin koks žiaurumas, net gyvulišku
mas. Jie nemokėjo kalbėti, dažnai imdavo mikčioti ir 
smarkiai mostaguoti rankomis. Jų rankos buvo šiurkš
čios, pajuodusius nuo darbo. Jie kalbėjo apie tai, kad jimab kurie reikalavo išvys- 
dielės jau pakankamai prisisiurbė jų kraujo, kad jie jau tyti nepaprastą dinamizmą 
ilgiau nenori vilkti jungo ir kad carą su visais jo minis-1 *r galingus tempus. Deja, 
teriais reikia pasiųsti po velnių, o į jų vietą išrinkti dar- buvusiose apystovose mums 
bininkus ir kareivius.

Man tie žodžiai padarė tokį įspūdį, kaip iš giedro dan 
gaus trenkęs perkūnas. Aš Rusijos kitokios, kaip be ca
ro, negalėjau nė įsivaizduoti ir bijojau net pamanyti, kad 
gali ar kad turi būti kitaip. Darbininkų žodžius nustelbė 
garsūs pritarimo balsai

neteko tų veiklos pradų val
stybės gyvenime vykdyti. 
Bet jie buvo skelbiami jau
nimui visą mūsų energija.

Įvairiais kultūros klausi
mais ir reikalais daug mum

mo skaistyklą; ir tai 
tik teisinga”.

“Kaip matote, mano nusi 
statymas, kaip man ir pri 
dera, yra filosofiškas. Turi
me eiti per aspera ad astro” 
(1940-VIII-9).

Taip, jis dažnai šaukda-

bus Juk Tu nemirei. Mes, Tavo 
draugų ir mokinių legionas, 
mes netikim Tavo mirčiai. 
Tu tik perėjai į šviesesnius 
pasaulius, nes nebegalėjai 
pamišėlių ir smirdžių už
terštoje Tėvynėje gyventi.

, . . Visuotinoje ekspiacijoj Tavovo, kaip Danielius įmestas j ..’ r v . I iškeliavimas i naujas, mumsliūtų urvą. Bet žmonių ausys , . ,* dar nesuprantamas erdves
buvo storai užkimštos. Kam jr dimensi3as turi dar dj.
g. smagu nemalonius žodžius ( tūkstan-1
girdėti?...

Perdaug jau greitai sku-
čiu kitų, kurie yra mažiau! 
ar daugiau kalti. Tu gi ne-ĮDabar vėl pradėjo kalbėti Grizelda Nikolajevna, ku-! tekdav° bendrai galvoti ir ... —---- o— ------  -- o- —

ri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo šio nepaprasto susirinki-) svaj°^- Santykiuose su už- masi x i pas araisiais kaitas dėl to kas darėsi Lie
vtirmininuz i sieniais norėdavome Lietu-, metais mūsų gerieji Retumo pirmininke. . , ......
Ją pavadavo raudonplaukis studentas su beždžionės matyti toje negausingų- viar.. eperseniai ju mirė

tuvoj ir pasauly. Nors tiki
me, kad kaž kur toli dar na-

veidu, Gvocdiovas. Gavęs žodį, jis nurodė, kad reikia su-1 W ““‘t Seilr-:,je' ,kuri gra' P“ik?8 džente>”a”" * val’ simatysim, bet vis vien su
skaldyti armiją ir padaryti ginkluotą sukilimą. Man, tuo iial “P8“!“ Baltijos jurą. 8 y '-3 vyras y 0 33 8ze- kniubę verkiam Tavęs, nes

y Ją Šitą tautų šeimą, busimąją vičius. vienas tautines kon- j .,gu mumg Tav() gyvojQ

konfederaciją, siūlydavau
vadinti:

tarpu, besiklausant, darėsi vis blogiau. Savo kalbą jis 
baigė šitokiais žodžiais:

— Tovarišči, dabar pagerbsim atminimą tų savo 
draugų, kurie žuvo bekovodami už mūsų idealus, už mū
sų kraštą. Prieš kelias dienas du J4 geriausių mūsų ko
votojų, būtent, Petuchovas ir Lukanovas, buvo išsiųsti į 
Sibirą, kur jie tikriausiai turės mirti, nes abu serga 
džiova! ' •-

Aš nejučiomis prisiminiau Lidočką Kavalevskają, P 
Gvozdiovas, tarytum įspėjęs mano mintis, tęsė toliau:

— Bet mes atkeršijome. Petuchovo seseriai pasisėkė 
atsilyginti slaptajam tarėjui už išsiuntimą: ji papasakojo 
jo dukteriai, kas ji iš tikro yra.

Kai jis baigė kalbėti, visi sustojo ir užgiedojo:
Jūs žuvot kovoje, mielieji draugai,
Už laisvę, lygybę, brolybę----

Ta beviltė, liūdna melodija sujaudino mane iki par 
čių sielos gelmių, o dalyvių veidai rodė, kad nuo šįo! 
jiem s jau nebėr privataus, asmens, gyvenimo ir kad jie 
tegalvoja tik apie tuos, kurie kenčia priespauda, yra 
skriaudžiami ir išnaudojami.

(Bus daugiau.)

'‘Baltoskandijos ThaJasso- 
kratija”,

kurioje dinamiškoji jūra 
(graikiškai: thalassa) būtų 
jungiantis ir dinamizuojan 
tis veiksnys. Nežiūrint kai 
kurių skirtumų, čia paminė
tais ir kitais kultūriniais 
bei patriotiniais klausimais 
per pastaruosius dvidešimt 
metų dažnai tardavomės ir J 
rasdavome didelio smagumo)

<»
VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdle Iki X vai. v

Vhlurm. Ofisas;
Kasdien iki fi vai 
Antr.-id i.r Ketvirtad. 
Iki 7-toa vai. vak.

žodžio ir viską pramatančio.
dvasinio žvilgsnio. Juk taij. 
puiku ir gera būdavo su Ta- 

j vimi sielotis daugeliu mūsų 
lietuviškų rūpestėlių, dabar 
jau virtusių tragedijų vul
kanu, iš didelės dalies dč- 
mūsų pačių menkumo, nesu 
tarimo, nesugebėjimo, nenr: 
matymo. Atleisk mums u< Į 
mūsų menkystes ir užkietė 
jimą. O kurie dar gyvensi ; 
me, dirbsime Lietuv-i: paga’j 
Tavo šūkius ir šlovinsi ne 

Tokius gražius skelbimus i gyvybės Viešpatį.
Tavo draugas Kazy*

M
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bendrai juos aptarti, nagri- auginamų ties namais vejų 
nėti, svarstyti. Prof. gal-l apsaugai nuo ištrypimo ga- 
kauskis dažnai man buvo Įima gauti dykai visuose j Kauną buvo atvykęf
šviesiu kelrodžiu ir kilniu*parkuose pas parkų užveįg maskolių raudonarmiečių
įkvėpėju. Jam dabar perė
jus per dvasinę demarkaci-

das, arba ir “Draugo” rasti- reprezentacinis choras, ku- 
nėje. Juos padirbdino Chi- ris padainavo “Volga. Vol

jos liniją, jaučiuos nustojęs cago parkų distrikto boar- ga, mati rodnaja” ir pašo
šioje žemėje švelniausios, d«». ko kažačioką.

(■Umiiiann- Fleitas tiktai IS
dantistų receptų.

HO Dienų ISmėgininnil. Jei 
iK-hiisitit pilnai patenkhitl. tai 
sotxeųžJname kiek vienų Įmo
kėtų centų.

I RKMATOVII « .
VlKAV- * DAl.ls Taisome Ir perdirtMinc senas 

IH.KITV pleitas. — Mėnesiniai niokes-
P. JOHNSON, Pres. čiai. 1 dienos patarnavimas.
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Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
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jų dar liek*.
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Lietuvis, kurs 8 mėn. gyveno tuo, ką rasdavo mėšlyne
- Žiemą rūsyje be pečiaus. - Gydosi vaistais, 
sušąlančiais... į leda. - Dėvi kailinukus [ Ką gi galima būtų pisa- 
... . v . ■ r>l I ■ I" i kyti apie aną alkaną ir

pirktus prieš japonų karį. - Bloga, kai lietus susalusį lietuvį? Nebent tą,
1 kad kiekvienas, atsilankęs
į jo nekūrentame beismonte
I verktų taip, kaip aš verkiau 
pirmą kartą eidamas nuo jo 

i ir kaip verkiu dabar prie

suteršia mėšlyno duona! - Kai tėvai, 
nepakeldami alkanu vaiky balso, šoka į 
Mičiganą.

langą įėjęs. Tikiuos gal pa- j rašomosios mašinėlės, 
sitaisysiu. Atsinešiau tokių Dažytos lūpos ir pamėlynavę 
medicinų. Tik jau žiemą, kai nuo alkio žmonės

. , ... . . nekūrenta, tai šalta. Nei I Žmonės man pasakojo,
n rą kart jau Amerikoj dirbt gkaityt negali Įei.jkad dabar, kai truputį su- 

taip prigyvenau. Pirmą kart nu uį gienos pag draugą gy_ šilo, anas jėgų netekęs dar- 
tai turėjau labai pavargt tik yena taįp pat beismonte _ bininkas išeina į gatvę, go- 
j Ameriką atvažiavęs. A tva dar blogiau; prakiūrę pai. džiai geria šiltus saulutės 
ziavau_ is Lietuvos. Darbo pQg vandeng pritek dumb_ spindulius ir atsirėmęs prie 
nėr, nėr kur dėtis. Sutikau lag pabūnį kiek> taį kojog savo trobelės kampo stovi i 
tok| lietuvi Martyną, tai mes sušlampa Ne ant gyvenįmo ilgas valandas. Ką jis mąs 
kai pradėjom eit per bazny- šitie beigmontai ale kur ge. to, nežinau. Gal būt jis žiū- 
CLaS. uzeinam’ ausylam, j riau gaugį Dabar yigi norį ri j nukrautus skaniu mais- 
pasimeldziam ir vėl toliau b-t pQ yieną gyetimų nepri. tu parduotuvių langus ir 
žygiuojam. Su doleriu buvo įma žinaį g. įr .§ tų priį svarsto, ar gi jėgų netekęs 
galima visą savaitę įsgy- m yra visokių _ kitas vienišas darbininkas netu-

(Užbaiga)
Skurdūs pirmieji metai 
Amerikoje

vent, bet ką tu žmogus da
rysi, kad kišeniuje nėra nė 
kvoterio. Paskiau jau darbą 
gavau. Atidaviau skolą, ką 
Lietuvoj buvau pasidaręs, 
atidaviau ką buvau Ameri
koj iš pusbrolio pasiskolinęs ,. ,v. , . ika atjaus, visiems gana sa-pusbadziu begyvendamas.! ... ,, 
rn ■ . y. , vų bėdų’...Taip gero ir nemačiau. Dir-i 
bau fabrike, paskiau eleva- Vargo palaužtas 
toriuj grūdus pildavom. Kai! Tas užmirštas darbo ve- 
sukibsim būdavo dviese su teranas pasakojo ir pasako- 

štemševeliais į grūdų va jo> beĮ nelabai noromis. Iš- 
goną, tai bematant ir iškrau' tisa.is mėnesiais gyvenęs iš 
nam. Per dieną išpildavom mėšiyno, ištisais metais pus- 
ir išluostydavo po kokį dvi- badžįu skurdęs šaltuose beis 
dešimts vagonų. O uždarbis m.3ntuose, jis jau apsiprato,

po du doleriu į dieną. Dir-, ka^ kajp nįeko įg žmonių ne- .. v ,
bau, skolas mokėjau, o sau beiaukia, nebenori skirtis' ima UZ tU°8 pinlgus nupir_ 
ir nesusidėjau. Kartą mano 
draugas įlipo į tą didžiulį
aruodą iššluostyt. Jo nepa- skarmalais. Jis atrodo mie

las lietuvis, tik nepakeliamo 
vargo kažkaip iš pusiausvy
ros išstumtas.

geria, o kai pristinga iš ko, ’ r®s Pr°g°s nei Per Velykas
tai pradeda vaginėti. Dėka- 
vot Dievui, aš tai su gėrimu 
neužsiimu. Vienam žinoma 
nuobodu, ir šalta, kai nėr

sočiai prisivalgyti žmoniškai | 
pagamintų valgių. Gal būt 
jis žiūri į raudonai dažytas 
praeivių lūpas ir svarsto, ar

kaip pakūrent. Tai kas čia turi teisės moterys imti į 
rankas raudoną pieštuką, jei 
kitų tokių pat moterų, kaip 
ir jos, lūpos mirtinai pamė
lynavusios nuo išbadėjimo.

Galbūt jis žiūri į linksmai 
bes vyruojančius vyrus iš 
saliūnų ir svarsto, ar nebū
tų galima už tuos pinigus, 
kuriuos jie sumoka, kad at
imtų sau protą ir savyje už
muštų žmogų, ar nebūtų ga-

nei su tuo purvu, nei su tais^ t5vams nebereikgtų šok. 
mėšlyno surankiotaisiš

matė,
kaip paleido grūdus, tai ir 

. .uždusino jį ten.
Paskutiniu metu dirbau 

prie stokiardų. Ale įsimai
šė jauni, senų nebe taip, se
ną už nieką laiko, tai ir nu-

— Tai kaip gi toliau gy
vensi?

— Dievas geras žino. Ne
stojau darbo. Dabar jau sep- žinia kiek alPins relyfas- Jei 
tinti metai taip gyvenu. Iš,iš valdžios nešers, vėl vie-
giminių tai turiu pusbrolį. nas kelias e^k i mėšlyną...

Atsiduso senukas darbi-
Apsiženijo jis su lenke, o
dar myli išgerti, tai ten cie- kai nebuv0 relyfo ir pridė_ 
la bumelynė. Iš jų nieko ne-! • .
lauk. '3

— Oi daug žmonių gyve- 
Draugo kambary i na iš mėšlyno. Mačiau. Kiek
asloje telkšo vanduo , mįrg badU) kiek į kanalą>

Kai kurie žmonės pasiūlo kiek į Mičiganą įšoko? Kiti
kokį drabužį ar ką. Bet man 
nereikia. Turėk šumniai, tai

Kunigas Klebonas Aleksandras Skripka
Mirė Šv. Kryžiaus Ligoninėje, balandžio 27 d., 

1941 m., 8:30 vai. vakare, sulaukęs 74 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Ža

garės parapijos, Pabalių kaimo. Įšventintas į ku
nigus 1891 metais.

Paliko dideliame nuliūdime: pusbrolius, Kun. 
Kazimierą Skripką ir Kun. Juozą Skripką; pussese
res, Seserę Marią Anthony ir Juozapiną širvyd; 
Lietuvoje paliko seserę Oną ir kitų giminių ir labai 
daug draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas klebonijoje 4557 So. Wood 
St. Ketvirtadienį, gegužio 1 d., 7:00 vai. vakare kū
nas bus perkeltas į Šv. Kryžiaus Bažnyčią.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužio 2 die
ną. 10:30 vai. ryto bus atlaikytos iškilmingos ge
dulingos pamaldos už velionio sielą Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj, o po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserys, «Sesuo, Bro
liai Kunigai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, telefo
nas YARds 1741.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prlshlėti prie 
I 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- 
I li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose., 

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

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

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

ARTHRITIS
Don’t tltspair 
<-» i Ik t irooi 
tt rribie Arthri- 
tis achts or 
pains. Tbe 
NKW Colkndal 
iodizedSulphur 
capMiles i alk ti 
SU.PHO KAIS 
often bring wtl-

come relief in 
Arthriti® dae 
to Sulphur de- 
ficiency. Sinall 
dailv e ist. Muu- 
ey back if i«o 
relief after 30 
days* dosage. 
Bt gin tukini' 
TODAY.

DOCTOR’S AMAZ1NG LIQUIB
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(esternalfy caused)

PRAISED
FROM

COASi
TO

COAST!
No matter what you've tried with»ut 
ruceess for uusightly surfare pimples, 
blemishes and siinilar skin irritat lons, 
liere'a an ainazingly aucceaaful doc- 
tor’u formula—powerfully aoothing 
Liuuid Žemo—which quickly relievea 
itehing soreness and starta right in to 
help nature proniote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 dilferent marvelously effcc- 
ti e ingredientn help YOUft skin. 
Also oinlinent fortu. Severe cases 
may need Extra Strtngth Žemo.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

Reikalingi Darbininkai i Kokį maišia galima
U. S. civilinės tarnybos gauti už mėlynuosius

komisija skelbia žemiau mi- y ■ ■ 
nimus kvotimus: ZCRRIUS

Nurse, Vyriausybės šelpiami as- 
] menys už mėlynuosius mai 

General sto ženklus gali gauti šiuos

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotimo Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFąyette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Public Health 
$2,000 a year.

Graduate Nurse,
kti pieno, kad niekad o nie-Įstaff duty, $1,800 a year. maisto produktus per gegu- 

(Indian Field Service, Inclu-lžės mėnesį: 
ding Alaska, Department of • Butter, raisins, pork, pork 
the Interior, U. S. Public lard, corn meal, sheil eggs, 
Health Service, Federal Se- dried prunes, hominy (corn) 
eurity Agency). grits, dry edible beans,

Applications will be re- wheat flour and wholo, 
ceived until further notice,, wheat (graham) flour, Irish 
and certification of eligibles potatoes, fresh carrots, 
will be made as the needs fresh oranges, fresh apples, 
of the Service reąuire. . ! fresh grapefruit.

Engineering Draftsman, Šie produktai sudaro mai- 
$1,800 a year; also Chief, »to perviršį, žemės ūkio de 
$2,600; Principal, $2,300; partamento sekretorius kas 
Senior, $2,000, and Assistant kiekvieną mėnesį perviršio

ti į vandenį besivaduojant 
nuo šiurpaus alkanų dukre
lių klyksmo.

Gal būt jis žiūri į skubiai 
lekiančias mašinas ir galvo
ja, ar j is neturėtų teisės vie
ną kartą prieš mirtį nuva
žiuoti saulėtoj dienoj į už
miesčio miškelį ir paklau
syti, ar dar taip pat tebe- 
čiulba paukščiai, kaip čiul
bėjo, kai jis dar vaiku bū-ninkas, prisiminęs laikus, , , , T.r _ i damas lakstė po Lietuvos

gi turi šeimas. Per dieną 
verkia vaikai, valgyt prašo,

miškelius. Seniai jis paukš
čių čiulbėjimo negirdėjo. Per 
vandenis perplaukus pirma 
jo ausyse spiegė fabrikų ma
šinos, o dabar, kai kiti klau
sosi radijo, jis girdi tik pro 
blogai užtaisytą langą į šal

maisto produktus išvardina 
Šį mėnesį, kaip matoma, nė
ra išvardinti 
(onions).

svogūnai

tą beismontą bešvilpiantį vė- 
ne tavo — pavogs kas — išūžia galvą, nervai nebe iš- ją. ■
kad ne per duris, tai per laiko ir... į vandenį. Atveža Kai tas vienišas išsieik-
__ ---------------------------------------------------------------------------- vojęs darbininkas atgula į

savo patalus, juodus kaip 
numirėlių gedulas, prieš jo 
akis ant lango stovi vienin
tėlis jo draugas — nedide
lis medinis kryželis; aprū
kęs jis; ilgus metus šio var
guolio kambary bebūdamas 
Kristus jau seniai atpalai 
davo savo prikaltas rankas 
ir kojas. Grubios liguisto 
darbininko rankos parišo

P/lffy DRAMAS
'^ą/WELU,\ 

ck ://give me I 
light J

V/E.LL. IT s A 
Good thing tou 
DlDN T GO TO 
NOKV/AV

THEV SMOKE HERRINGS 
UP THERE

Ą

jas su siūlu. Ir žiūri taip per j pe) $6.40 to* $7.52 a day. 
dienų dienas prieš kits kitą Applications will be recei- 
— vienas prikaltas prie kry- ved until further notice. 
žiaus, kitas — prie skur- Place of Employment: —

$1,620 a year. (Various op- 
tional branches).

Applications will be rated 
as received at the U. S. Ci-
vil Service Commission, Wa- partment> Rock Isla:ld Ar.
shington, D. C., until Decero senai ROck Island, Illinois 
ber 31, 1941.

Bookbinder (hand). Gov
ernment Printing Office,
$1.20 an hour. Bureau of En 
graving and Printing, $10.08 
a day.

Bookbinder (Machine Op- 
erations). Government Print 
ing Office, $1.26 an hour. i

Applications mušt be on 
file with the U. S. Civil Ser
vice Commission at Washing 
ton, D. C., not later than 
May 22, 1941.

Machine Operator, Auto
matic Screw (Brown & Shar

KskIIo ProKrnnins — 10:00 vai. antradienio ir SeStadienio rytais, 
IS Stotbs WHIF (1520). su I*, i^althnieru.

'----- --- ^<*4rr j

džios ligonio lovos. Ordinance Service, War De-

ftABT, nro. LAIDOTUVIŲ DH1KT01IAI

KELNER - PRUZIN
VatanuTtaua — Motoria p«tan*«J«

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
P NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFąyette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue 

Tel. LAFąyette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Litnanica Avenue 
Tel. YARds 4908

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Plaee 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituaniea Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

4
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PASISEKĘS 600 METŲ DLK GEDIMINO 
MIRTIES SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS CHICAGOJE

Pereitą sekmadienį, balan
džio 27 dieną Chicagoje, So
kol Hali, Federacijas aps
kritis ir Chicagos Vyčių cho
ras suruošė įspūdingą DLK 
Gedimino 600 m. mirties su
kaktuvių minėjimą.

‘ Žmonių susirinko iš visos 
Chicagos ir apylinkių api- 
pilnė erdvi Sokol Hali.

Pirmojo programos daly-1 
je L. Vyčių Chicagos apskr. 
choras ir solistai, vadovau
jami prof. Saurio, padaina
vo gražių lietuviškų daine
lių. L. Vyčių Chicagos aps
krities choras ir solistai ne
reikalingi rekomendacijų,' 
nes jų aukštą meninį lygį 
žino visa Chicagos lietuvių 
visuomenė.

Šiame vakare pažymėtina 
lietuvaičių baleto grupė, va
dovaujama G. Saurytės, iš
pildė keletą gražių plastikos 
meno numerų. Savo lengvais 
ir grakščiais judesiais jau-, 
nos baletininkės vertos vi
suomenės susidomėjimo. Po 
koncertinės dalies patriotiš
ką kalbą pasakė Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, ra
gindamas lietuvius energin
gai kovoti dėl Lietuvos val
stybės atsteigimo.

Antroje programos dalyje 
buvo atvaizduotas “Gedimi
no sapnas”, trumpas scenos 
vaizdelis sukėlęs žiūrovuose 
tikrai patriotišką ir didingą! 
nuotaiką. Nejučiomis žiūro-, 
vai valandėlę buvo perkelti 
į senovės Lietuvos laikus ir J 
kiekvienas pajutome tą di
dingą Lietuvos praeitį ir 
tvirtą pasiryžimą atstatyti 
senovės Lietuvos garbę. Ge-1 
rai savo darbą atliko: D. 
Varnas — Gedimino rolėje 
ir F. Adomaitis — Lizdei
kos rolėje.

* Poeto Balio Sruogos “Gie j 
smė apie Gediminą” vyku
siai scenai pritaikinta Igno 
Sakalo, “Draugo” red. Kada 
Amerikos lietuviams dabar 
labai trūksta scenos kūrinė
lių, pageidautina, kad I. Sa
kalas savo gabumus plačiau 
panaudotų scenos veikalų 
paruošime. Amerikos publi
ka smalsi naujenybėms, to
dėl nestebėtina, kad visų 
susirinkusių į Sokol Hali 
dėmesys buvo nukreiptas į 
trečią programos dalį — far
są “Pasaulio Triubelmeke- • 
riai”: pamatyti scenoje tris 
Europos diktatorius — Hit
lerį, Staliną ir Mussolinį bu 
vo susirinkusiųjų svajonė. 
Nepaprastai aktuali veika- 
liuko idėja ir tinkamai pa
rinktos deklamacijos šiam 
farsui lemia šiuo laiku gra
žų pasisekimą. Sekmadienį 
buvo tik pirmas bandymas, 
todėl ir vaidinimas išėjo silp 
nokai — išpildymo atžvilgiu.

r Buvo daug juoko, puiki 
veikalo intriga, tik trūko 
vieningumo bei suderinimo 
veikalo išpildyme, neaiški 
žodžių tarsena ir silpnoki 
artistų dainininkų balsai, 

k Pašalinus tuos trūkumus ir 
artistams įdėjus daugiau 
darbo, su šiuo veikaliuku 
ne sarmata būtų pasirodyti
ir didesnėje scenoje.

Visgi pažymėtinas vaidi
nimas buvo Juozo Gudo, ku
rią atvaizdavo Pasaulį. Jo 
dikcija ir užsilaikymas im
ponavo žiūrovus. Geras bu
vo Antanas Baltakis — vai
dinęs Mussolinio rolę. Taip 
pat neperblogiausias — An
tanas Uksas vaidinęs Hitle
rio rolę, tik kiek silpnesnis 
buvo A. Kanušis, vaidinęs 
Stalino rolę.

Šiaip bendras vaidinimo į 
spūdis buvo neblogas. Pub
lika labai gyvai reagavo į 
įvairius artistų triukus ir 
skirstėsi vakaro programa 
labai patenkinta ir pijna dė
kingumo programos autoriui 
I. Sakalui ir jos vykdytojui 
prof. Sauriui bei jauniems ir 
pilniems gyvumo bei geros 
nuotaikos artistams.

Atsimenant, kad tai ne 
profesionalų artistų, bet lais 
vų menininkų darbas, tenka 
lik, jiems padėkoti už pasi
šventimą ir palinkėti toliau 
taip gražiai tarnauti visuo
menei.

Po programos buvo šo
kiai, kuriuose dalyvavo gra
žus būrys jaunimo. Prie pro
gramos išpildymo gražiai 
prisidėjo ir šokiams griežė 
Byansko orkestrą.

St. Gabaliauskas

Nuoširdi padėka
Reiškiu nuoširdžią padėką 

visiems ir visoms, kurie 
plunksna, kalboms, darbu, 
tiknetų platinimu ir kitais 
būdais prisidėjo prie ruoši
mo DLK Gedimino 600 m. 
mirties sukakties paminėji
mo. L. V. Chicago apskr 
choro ir jo vado muz. J. Sau-, 
rio, šokių mokytojos G. Sau
rytės, taip pat kitų progra
mos dalyvių pasišventimas 
tam vakarui ruošti tiesiog 
neįkainuojamas.

Ačiū dien. “Draugui” ir

Dain. Ona Piežienė sekmadienį, geg. 4 d., giedos solo 
Švento Jurgio bažnyčioje per sumą, kurioj dalyvaus ir p. 
Lietuvos Prezidentas.

radio stotims už plačią pub
likaciją. Ypatingai ačiū So. 
Chicago veikėjui 'J. Stanai
čiui, kuris labai daug pasi
tarnavo savo automobiliu.

Ignas Sakalas,
LGK Gedimino 600 m. 
Mirties Sukakties 
Minėjimo K-to pirm.

tė Garuckaitė, kurios deko
racijos visų pasigrožėjimą 
iššaukė.

Stambiausias “shower pa
rty” dalininkas, buvo M. Kfr 
zas, kuris yra Peoples Furn. 
Co. prezidentas — jo dova
na buvo gražiausieji ir bran
gūs rakandai visam namui 
jaunavedžių.

Naujoviškas
parengimas

Marųuette Park. — Para
pijos choras ruošiasi išpil
dyti gražų programą gegu
žės 11 d., Motinų Dieną. Bus 
atvaidinta juokinga komedi
ja "Pyragas”, kurią sulie
tuvino kun. S. Jonelis. Be 
to, bus išpildyta labai gra
žios dainos, ištraukos iš o- 
peretės “Klaipėdos Julė”.
Choras buvo užsibrėžęs at
vaidinti šią operetę ištisai, 
bet, susidėjus daugeliui kliū
čių, nebuvo galima tas įvyk- 
dinti. Todėl bus dainuoja
mos dainos koncertine for- 
ma. Po vaidinimo ir dainų, 
bus šokiai. Grieš L. Šimu
čio, Jr., orkestrą.•

Komisija ir visas choras, 
su ved. B. Janušausku, deda 
pastangų, kad atsilankiusią 
publiką gražiai palinksmin
ti. Bilietų galima gauti pas 
choro narius ir prie durų. 
Kaina 40c. C. S.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

WOLK S1UU1O
1945 Wesi 3‘i’‘ 1

MODERN

COMPLET1

ADVANCFl* PHOIOGKAPHY 

LOWfcST POSSIBLK FRU ES 

iHoNE L 1FA i f l f F 2*1 J

Blanche Stanevičiūtei 
"$hower party"

Bridgeport. — Sekmadie
nį, bai. 27 d. arti šimtas 
draugių, pažįstamų ir gimi
nių sunešė puikiausių dova
nų būsimai jaunajai Blanche | 
Stanevičiūtei, kuri išteka už 
Aleksandro Kizo geg. Jl d.1 
“Shower party” įvyko Sta
nevičių namuos, 858 W. 33 
St. Namus išdabino ir artis
tiškai stalus išpuošė Katriu-

Vestuvės i<

“PER GERUS” TURI NAMUS

1 loiLyiiOlO)

Moscs H. Kamerman, Chicagos advokatas, jo žmona 
Mrs. Kamerman ir pustrečių metų amžiaus berniukas. 
Advokatas su žmona nori berniuką įsūnyti. Berniuko 
teisėti globėjai yra žydų labdarybės Chioagoj. šie glo
bėjai prieš keletą metų berniuką pavedė advokatui. Ka
dangi jis nesistengė berniuko įsūnyti ir kas kitas pasi
siūlė tai padaryti, žydų labdarybės teismo keliu priver
tė advokatą berniuką grąžinti. Teisme labdarybių vir
šininkai padavė priežastį, kad pas Kamermaną berniu
kui yra “per geri” namai. Teismas nusprendė labdary 
hių naudai. Bet adv. Kamerman imasi žygių negrąžinti 
berniuko.

šliūbas Blanche Stanevi
čiūtės su Aleksandru Kizu 
įvyks sekmadienį, gegužės 
11 d., 2:30 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Jaunavedžiams asistuos 
Felicija Nausėdaitė (maid 
of honor) su John F. Gil- 
more. Dan Kizas su Sylvia 
Venckus (jaunosios sesuo su 
jaunojo broliu) ir Anne Ben- 
nes su Mr. Phyllips.

Vestuvių puota įvyks Oak 
Park Arms Hotel, prie Wa- 
shington Boulevard ir Oak 
Park Avė. Rap.

Tėvynės maras — tai Iš
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, 
kurios dienos praslenka te
atruose, smuklėse ir šokių 
salėse. — C. Cantu.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkraosto Haidnu, Vežioja Anglį)-
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, III. Tel. Oak Lawa 1M-J-1

A eit

T Y PI W R ITE R S
A r. O

AUDIMU MACHINES

-IMAUMONTNIY PAYMIMTt— 

4U **«•»
SOID, RINTID 
AND REPAIRED
M a,«m„ m-.u,
★ <tTAD wiwmu« "□IMK COMPANY

iosut c. aatMian. m~h 
IM W MADKOM OT.

Phone DEAR3ORN P444
Į IITIMATM— EREI—i

CONRAD
Fotografas

8tudija Jrengta pir 
mos rūšie# su mo 
derniškomis užlaido
mis ir Holl?wood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGlewood 5888 
ENGIowood 58441

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER, Sav.

Uveilnjame 
po visa 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲDRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD OOI4

Prez. Antano Smetonos
I

Bankietas
t

Sekmad., Gegužio 4 d., 1941, 
Palmer House Viešbutyje , 
Bilietus dabar galima įsi-Į

gyti sekančiose vietose: ,
J. Mackevičius, Standard 

Fed. Savings and Loan Ass.; 
Saeramento ir Archer Avė.,
VIRginia 1141.

Dominikas Kuraitis, Milda
Buick Sales, 907 W. 35th St., 
LAFayette 2022.

Joseph F. Budrik, 3009 S. 
Halsted St., YARds 3088.

p-nia Ona Kiras, 3261 S. 
Halsted St., VICtory 0353.

Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė., CANaI 8010.

J. P. Rakštis, 1900 S. Ha! 
sted St., CANaI 9114.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., CANaI 8500.

A. Vanagaitis, 6755 South 
VVestern Avė., tel. GROvehill 
2242. I

Metropolitan State Bank,
A. Valonis, 22nd ir Cermak 
Rd., CANaI 1955.

Dr. Atkočiūnas, 1446 So. | 
49th Court, Cicero, III., tel 
Cicero 4276.

P-nia K. Sriubienė, 1315
S. 50th Avė., Cicero, III., tel. ■ 
Cicero 6222.

CLASSIFIED
-NAMAI. FAKMOS IR BIZNIAI

Kreipkitės | mu«. kurie norite pirk
ti, greitui parduoti arba išmainyti 
ki| liktai turilu. Tuipgi šutome nau- 
Jua iiuniun. Priimsime Jūsų aviių 
nuuut i maunu, Taisomu aeuua na
mus. Ap-.kt-ičuvlniuu veltui.

UARGfe.-X.il MAllŲl ETTE PARKU 
IK APYLINKĖJE

Mūriniui buiigu.lows, kuinoa nuo 
M50U ir aukščiau, e liirLečiai IbboO 
ir aukščiau, 14 keturflečiai $ll,60U 
ir aukščiau. 7—10 lietų JUl.oOu ir 
aukščiau 12—bizniavų namų nuo 
»450u ir aukščiau. 17 medinių ka
ndžių. Kainos nuo ,27Q0 ir aukš. 
tr namai ual.uia B‘rkti ant lengvų 
išmokėjinų. kreipkite# paa:

tHAIU I S p. SI ROMSKLS. 
COMPANY,

••21 bo. Wea(ern Avė. 
REPublte 3113; Vakarai*. Pnjhuect 
0176.

PARKAVIMUI NAMAS 
I fletai po 5 kambarius. Geroj vie. 
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat- 
vekarių llnijoa. Rando# ttuo.oo j tnė- 
ue»j. kabai pigi kaina Lietuviui bua 
duodama nuolaidu. Kreipkite# pa# 
#a>unnkų ant 2-tro aukšto iš užpa 
kalio. 10753 iuuu.lt VVaitatdt Avė.

I.ŠSIRAMU UJ A KRAI I I \ \
West#idėje iisiraiuluoja krautuvė su 
3-jų kambarių pagyvenimu. Mūri
nis namas. Gera vieta Liąuor krau
tuvei.
M. KRAI JAUS, 1943 W. Cermak

Rd., Chlca®o, lllinoG.

CICERO BAKGENAb
Parsiduoda 2-jų fletų, 5 ir 6 kamb. 
nesena# mūrinis namas. Lotas 60x125 
pėdų. Netoli lietuvių bažnyčios. Pigi 
kaina. Kandant: 1426 B. 49th Court 
Cicero. Illinois. Kreipkitės pas- 

JOSEPH VILIMAS 
6753 -South KockivcR Street 

Tel. HEMIock 2323

MY VOVES H*

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693
--------------------------------1—

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR- 
IX>H SETS — BEDROOM SETS 
— RtJGS — RADIOS — RE 

FIUGERATOR8 — W ASHERS —
MANGELS — STOVĖS.

AU Nailonai!? Advertlaed Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvskl 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRAf

f
Nauja Vieta:

007 WEST 3STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

iuuu.lt
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DRAMAS TreRadiehis, bai. 30, 1941

KALBĖJO IZOLACIONISTAS 
IR INTERVENCIONISTAS

Praeitą sekmadienį Chica
goj kalbėjo du vienas kitam 
priešingų nuomonių ameri
kiečiai lyderiai — izolacio- 
nistas ir intervencionistas.

Izolacionistu vadinamas 
tas, kurs darbuojasi J. A. 
Valstybes apsaugoti nuo įsi
kišimo į pasaulinį karą.

Intervencionistas yra tas, 
kurs darbuojasi Ameriką 
kad ir tuojau įtraukti ka
ran.

Izolacionistas pareiškia, 
kad šis pasaulinis karas nė
ra mūsų karas. Kas tą karą 
sukėlė, tegul ir kariauja.

pirmoji Amerikai gynimosi 
linija. Nereikia leisti, kad 
ta linija būtų sulamdyta.

Izolacionistas yra federa
linis senatorius Burton K. 
Wheeler, demokratas iš Mon 
tanos. Jis kalbėjo Chicago 
Arena. Jo klausės apie 
10,000 asmenų. Jis ragino 
piliečius darbuotis už taiką.

Uždaryta drabužiu 
valykla

Chicagos mayoro Ir ap
skrities prokuroro nuospren
džiu uždaryta Klever-Sham- 
pay drabužių valykla, kurią 
valdė Murray Humphrey, 
žinomas kalėjimu baustas 
smurtininkas, buvęs Capone 
gaujos narys.

Tas yra ryšium su vėžėje 
Gorczako nužudymu. Mavo-

mu M

AfdA» Atinės bitei- 
jalus ant to med
žio? ?1j- ktf tai naujo 
pridėjau! Ir kas tai 
naujo pridėta prie 
garsaus cigareto.

Ragino remti popiežiaus Pi- ras ir prokuroras pakilo ko-

jaus XII pastangas grąžinti 
pasauliui taiką ir ramybę.

Intervencionistas yra Er- 
nest W. Gibson, “Committee 
to Defend America by Aid- 
ing the Allies” organizacijos

X Kun. Jon. Balkūnas už
sakė 1000 egzempliorių K. 
J. Prunskio parašytos kny
gelės “Kaip mirė nemirtin
gieji”.

voti prieš raketerius, įsigalė- x Jurg,s Svar|is 
juanis ypač drabuav valymo: kun „ švarlio So Chjca. 
ir dažymo pramonėje g0 lietuvių parapijos klebo.

Uždaryta valykla yra nQ autlko nelaimę. lipdaIna8 
4631-42 Cottage Orove ave. į 3av0 ,aiptaia aplenk8
Joje dirbo apie J 50 darbiniu- vieną laiptą ,r kriadamas

n
v

v

- - -

Amerika turi laikytis griež- pirmininkas. Jis kalbėjo vie
to neutralumo ir savo ap
saugai ginkluotis.

Intervencionistas argumen 
tuoja priešingai. Jis sako, 
reikia vaduoti britų impe
riją. Reikia įsikišti karan. 
Sako, Hitleris nugalėjęs An-

nam žydų susirinkime Morri 
son viešbutyje. Jis sakė, kad 
jau atėjusi valanda ilgiau 
nieko nelaukti, kaip tik tuo
jau įsikišti karan. Anot jo 
tuo būdu būtų išvaduota An 
glija ir apsaugota Amerika.

kų ir darbininkių. Įvertina-
ma iki 250,000 dol. Metinių gy Kryžiaua'i‘igonjnę. 

pajamų turėjo iki 600,000 
dol.

nusilaužė koją. Nuvežtas į

V

v
fil

n i.,..

f;

Kas tai NAUJO* tapo pridėtaX St. Gabaliausko prakal

bų maršrutas Chicagoj ir 
apylinkėj prasidės nuo Ci
cero, kur prakalbas parapi
jos salėj įvyks gegužės 1 
d., 8 vai. vakare. Gegužės 4 
d. St. Gabaliauskas kalbės 
Chicago Heights, o gegužės 
6 d. — Kankakee. St. Gaba
liauskas yra geras kalbėto
jas.

X 40 vai. užbaiga Aušros 
Vartų bažnyčioje vakar bu
vo įspūdinga gražiu giedo
jimu ir margaspalve proce
sija, kurią tvarkė mokyto
jos seserys. Chorui mišpa
rus giedoti į talką buvo su
važiavę Chicago lietuviai 
vargonininkai, kuriuos po 
visam varg. J. Brazaitis bu
vo pakvietęs pas save vaka
rienei.

X Darbo žmonių susirin
kimas šaukiamas 'gegužės 1 
d., 8 vai. vakaro Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje (3230 
S. Lituanica). Bus pagerbti 

i nužudytieji ir kankinami lie
tuviai, bus iškelti krikščio 
niškieji socialinio gyvenimo 
dėsniai ir bus daugiau pra
nešta apie sušaudytąjį kun. 

, Sušinską.
Monroe gatvėje, arti Pau

liną gatvės, nežinomi du au- X Kun. dr. K. Matulaitis,
tomobilių pasprukę žudikai buvęs “Draugo re

daktorius ir administrato-

Mirė teisėjas Rooney
Mirė Chicagos miestinio 

teismo (municipal court) 
teisėjas John J. Rooney, 69 
m. amž. 27 metus išbuvo tei
sėju. Tai nepaprastas rekor
das. Velionis sirgo apie 6 
mėnesius ir tomis dienomis 
jautėsi tiek pasveikęs, kad 
planavo ateinančią savaitę 

; grįžti prie savo darbo teis-
„ , v . . . me. Bet netikėta mirtis pa-

pas, viešumon iškėlė Kata- rų. šiam žygiui sudaroma kirto tą pĮaną įr viaką

gliją atsisuks prieš Ameri- Bet jis nesakė, kad J. A. Vai
ką. Tad Amerikai yra pavo
jus. Anot jo, Anglija yra

stybės dar 
karan.

nepasiruošusios

Vist Old Colds pa* 
IBt. kraatvviniakq 
dabar yra NAUJI 
Old Golds. Tai 
pat palįsta mas 
pakalti.

z

KATALIKŲ LABDARYBIŲ 
CHICAGOJE AKTYVUMAS

J. E. Arkivyskupas S. A. niai darbuosis tarp draftu 
Stritch, Chicagos arkivysku- pašauktųjų kariuomenėn vy- j

likų Labdarybių Chicagos nacionalinė organizacija var 
arkivyskupijoje veiklą. Tas du “National Catholic Com- 
padaryta šių labdarybių pil- munity Service.”
domojo komiteto susirinki- ----------------------------
me, įvykusiame Chicago Ath ĮJjJįjg ya|C|įj0S gfUpjŲ

Paliko žmoną. Gedulo pa
maldos ir laidotuvės įvyks 
Šv. Ambrozijaus bažnyčioje 
penktadienį.

‘ Or?'

YRA naujo, malonaus skonio garsiojoj 
Old Gold sudėtyje. Parinktinio impor
tuoto tabako pridėta — duot jum naujo sma

gumo—naujų delekatnų malonumų! Išbandyk < 
tatai! Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

NAUJA . . . praizini* ii Rytinio Viduriomio tabakai, 
kurio smulku* lapai iirdiei pavidalo padaro ganiųjų 
O'd Gold’s sudėtį not dar malonasny. Jo gausa dabar

-> ''narna mitų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina 
puikesnius Old G-Ms visai eilei metų.

.xrn fcCt/TM-! Amerikos Tabake prek»|el—IslkBrr

Ietie klube. Labdarybių veik 
la nuodugniai išdėstyta iš
leistoje iliustruotoje brošiū
roje.

1940 metais Katalikų Lab 
darybių Chicagoj organiza
cija turėjo 1,872,196 dol. iš
laidų. Iš to stambiausia su
ma panaudota (išleista) Ka
talikų Namų biurui. Kiti pi
nigai paskirstyti tarp kitų 
labdarybės 45 agentijų. Kai 
kurioms skirta apie l(W,000 
dol.

Kat. Labdarybių organi
zaciją Chicagoj suorganiza
vo arkivyskupas J. Quigley.

Šiame labdarybių pildomo
jo komiteto susirinkime be 
kitko iškeltas planas kaip 
katalikai socialiniai ir religi

viešosios skolos
Cooko apskrities šešios 

didesnės valdžios grupės 
yra ^Chicago miestas moky 
klos, parkai, sanitarinis dis- 
triktas, apskritis ir apskri
ties miškeliai.

Iš paskelbtų šių grupių 
finansinių sąskaitų tik vie
nas miestas pereitais metais 
nepadidino viešosios skolos. 
Kitosgrupės, ėmus jas drau
ge, užvarė apie penkis mili 
jonus dol. daugiau skolų.

Wesley E. Bennett, 57 m. 
amž., teismo nuteistos tre
jus metus kalėti už dviejų 
mergaičių, 11 ir 13 metų 
amžiaus, užpuolimą.

Automobilio sužeistas
Anthony Zbirlis (?), 26 m. I 

amž., 1918 Canalport ave., ! 

WPA sargas skersgatviuose, 1 
automobilio sunkiai sužeis- ‘| 
tas. So. Halsted gatvėje, I 
2400 bloke, jam važiuojant 
dviračiu automobilis jį pri
trenkė.

nušovė šaligatviu ėjusį Jo
seph Todd, 56 m. amž., ke
letą kartų buvusį baustą ka
lėjimu ir prieš keletą metų 
iš Jolieto kalėjimo paleistą

Į“THAT LITTLS GAME” Iatar*n*t’l Cartooa Ca., N.Y.—By B.

oh!
ZĄTSO? ‘ 

Doc HooFos? 
tUAS HE IN
Vbup. 
Šame ?

'{EAH.ANb he was HhamY 
V4lHHE2,-AMt> 'BOOT TEN THlTTTf 
HE ujas cAulEd Tb Thb VhonE 
Ano HE Told Us HE Had A VEtff 
SEdtoos case To Atvenoto,' 
And That vJe shoqv.d diVide UP 
HlS lAJlNNlNGS AMoNG OUO.ŠELMEI 
Because OJE NhGHT THINH.THE 
Phone Messaoe a fgame up.—•
OP court&e V4E OBJEcyHDNb KtB
PRopoz.iSH And he pocvcETED ?

HlS ttJINNINGS —

The More | 
THiNH. OF
Trkt affair 
The MotiE ita 
coNviMcecs 
That it 
va/AS A 

UP.

(F HE DiDNT 
V/ANT THAT 
taOHET aWY 
DIR H» TAKE 

VT OhfM 60 
Uttle CoAIMMG!

X

r 
/

That Putrrv 
language 
OF HiS OJAS 
Avu B U L. L J 
WUE Shouco 
HAWI
IT

s

Ą

rius, šiomis dienomis vieši 
Chicagoj. Savo dvasinės vy
riausybės buvo nurodomas 
grįžti į Londoną, kur skai
tosi klebonu lietuvių para
pijos. Jau ir leidimus kelio
nei buvo sutvąrkęs, tačiau, 
dėl kai kurių aplinkybių, dar 
pasiliks tūlam Laikui Ameri- 

Įkoj. Pastaruoju laiku kun. 
dr. K. Matulaitis ėjo Niaga
ra Falls, N. Y., lietuvių pa
rapijos klebono pareigas.

X Gedimino 600 metų mir
ties paminėjimas Sokol sve
tainėje praeitą sekmadienį 
įvykęs sutraukė daug pub
likos. Vyčių choras ir vai- 
dintojai-mėgėjai puikiai pa-i 
sirodė. Įdomu čia pažymėti,' 

kad vaidintieji veikalai bu
vo visai naujos kūrybos vai-( 
šiai, originalai. Lygiai ir 
muzika pritaikinta prie vai
dinimo yra muziko Saurio 
kompozicija. Reikia tik pa
sidžiaugti mūsų lietuvių kū
rybinėmis pajėgomis.

X Ciee rie čių sektinas pa
vyzdys. — A. a. kun. Jero
nimo Vaičūno atminčiai pa
gerbti Cicero Federacijos 
skyrius nutarė įrengti vieną 
Kalvarijų stotį Marianapoly. 
Tam tikslui visos šv. Anta
no parapijos draugijos pri
tarė ir savo duoklėmis pri
sidėjo.

Gražesnio savo mylimojo 
buvusio dvasios vado pager
bimo ciceriečiai nebūtų ga
lėję ir sugalvoti. Garbė 
jums, ciceriečiai.

GREEN IR LEWiS 
PAGERBS VYSKUPĄ 
SHEIL

Į komitetą, kuris rengia 
J. E. Chicagos auxiliariniam' 
vyskupui B. J. Sheil pager
bimo iškilmes, prisijungia ir 
nacionalinių darbininkų or
ganizacijų vadai William 
Green ir John L. Lewis.

Vyskupas bus pagerbtas 
už jo per dešimtį metų ne
paprastą veiklą jaunuolių 
tarpe tikslu berniukus pakei 
ti dvasiniai, fiziniai ir doro
viniai. Ir tas vyskupui pui
kiai sekasi, nes šiam darbui

daug aukojasi. Vyskupas 
Sheil yra Catholic Youth Or 
ganization įsteigėjas.

Pagerbtuves įvyks gegu
žės 15 d. vakariene Stevens 
viešbutyje. Gegužės 17 d. 
jaunuoliai pagerbs vyskupą 
International amfiteatre.

Labdarybės centro mėne
sinis susirinkimas įvyks hal. 
30 d., 7 vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos parap. salėj. Pra
šoma visų Lab. kuopų atsto
vų atsilankyti. Yra daug 
reikalų svarstyti, ypač kapų 
dienos. Valdyba

IT1ARCLTU
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

Jei hsuraBce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VIKRIAIS, 

Atotovoa

The Prudential Ins. 
Co. of America

mnririp.
175 W. JACKSON BLVD.

SUITE A-1S30 
Rome Offlre: Neevark. N. J.

RERIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. UAFayrtte 0771

Eleclrolysis Clinic
I

Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO

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

Plaukai Iftnatklnaml 
Valandos S v. v. —- 8:30 y. ▼.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kimpna Orawford and Harrlnon
Tel. KEDzIe 7810

WHFC-I45O kil.

PASKOLA
ČIA OAUSI 
greit, leng
vais l$mo- 
loejlmnks —

NUO ft IKI 20 METU.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

'and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: CANAL 8S87 

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

j 0,000,000.00

AR DAUG KŪRO SUDEGiNAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

Dykail
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6.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiene 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
WarehonM: 9401 Ba Stony Iilxnd Ava, tai.


