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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Prieš 1940 m. rinkinius j 
Amerikos prezidentus res
publikonų partijai nebuvo 
pasaulyj geresnio žmogaus 
už Willkie. Tačiau šiandie 
dauguma jų, kad įmanytų, 
nuskandintų jį šaukšte van
dens. Kodėl? Todėl, kad jis 
pasisakė, už dabartinės ad
ministracijos paruoštąjį An
glijai remti įstatymo pro
jektą.

Deja, jie pamiršta, jog 
Willkie niekados aiškiai ne-| 
pasisakė ne tik prieš para-J 
mą Anglijai, bet ir prieš pa
tį karą. .

Štai, pavyzdžiui, savo kai-j 

boję 1940. gegužės 15 d., In- i 
dianapolyj jis pareiškė :| 
“Tie, kurie Amerikos taiką 
laiko arčiausia širdies, turi 
trokšti dėti visas pastangas, 
išskiriant karą, kad sustip
rintų Prancūzijos, Anglijos, 
Olandijos ir Belgijos pajėgu- 
mą .

Gegužės 28 d. tais pačiais 
metais Akrone jis pareiškė, 
jog esą aišku, “kad Anglija 
ir Prancūzija yra mūsų ap
saugos prieš Hitlerį pirmo
sios linijos”.

k Pagaliau kandidatūros 
priėmimo kalboj, rugpiūčio 
17 d. Elwoode Willkie dar 
griežčiau pasisakė: “Aš ti
kiu aiškiai pasisakęs, jog 
Amerikos ir mūsų laisvių 
apsaugai aš nedelsdamas iš
stočiau už karą”.

Tad Willkie užsienio poli
tikoj nieko nepakeitė Ir ga
lima drąsiai laukti, jog sa
vo pronešime Kongresui jis 
ir vėl pasisakys už paramos 
įstatymą.

Lavalio žvaigždė vėl aiš
kiai pradeda kilti. Šiuo lai
ku stipriai vokiečių remia
mas jis vėl tikisi atgauti ne 
tik senąsias pozicijas, bet 
dar daugiau autoriteto įsi
gyti. Ar jam tai pavyks 
sunku pasakyti, bet kad Vo
kietijos įtaka, nors ir pri
verstina, Vichy vyriausybėj 
aiškiai jaučiama šiandie ai
šku jau ir iš to, jog Donova- 
nui, U. S. neoficialiam karo 
stebėtojui, nebuvo leista ke
liauti per Siriją. Donovano 
vizitai vokiečius labai nervi
na, nors jie ir nenori nuduo
ti, ir todėl visur stengiamasi 
jį sulaikyti. Ir štai padarius 
tinkamų spaudimų į Vichy, 
susilaukta teigiamų vaisių. 
Donovanas Sirijos nematė.

Gaunama žinių, jog Vo
kietijos ir Danijos laivų sa
vininkai tariasi su Ameri
kos laivų kompanijomis 
apie pardavimą internuotų 
Amerikos uostuose laivų, 
šiandie, lyg ir stebėtina, kad 
vokiečiai norėtų parduot: 
savo laivus Amerikai, nes

VISA RYTINE LIBIJA ANGLIJOS RANKOSE
Darlanas
Pasialikys. 
Laivyną

VICHY, vasario 7 d. — 
Patikimi šaltiniai praneša, 
jog admirolas Francois Dar
lanas yra pasiryžęs, nežiū
rint jokių Prancūzijos kabi
neto pakaitų, pasilaikyti sa
vo kontrolėje Prancūzijos 
laivyną ir neperleisti laivyno 
ar bet kurios laivyno bazės 
Vokietijai, Italijai ar Angli
jai.

Manoma, jog šiandie Dar
lanas konferencijose su La- 
valiu patieks Petaino pasiū
lymus kabineto perorganiza
vimui ir gaus iš Lavalio 
kontrapasiūlymus, kurie bus 
svarstomi kabineto posėdyje 
rytoj.
Darlano vadovybėj

Sakoma, jog Petainas pa
siūlęs, kad naujai perorga
nizuotos Vichy vyriausybės 
priekyje atsistotų Darlanas 
ir jam taip pat būtų paves
ta užsienio reikalų ministeri
ja. Lavaliui būtų pavesta vi
daus reikalai ir policijos ir 
provincijos vyresnybės kon
trolė.

Tačiau dauguma yra įsi
tikinę, jog labai galima, kad 
Lavalis griežtai pareikalau
tų užsienio ministerio vietos.

Tuo atveju, manoma, jog 
Darlanas paims vidaus rei
kalu tvarkymo ir visose 
svarbesnėse provincijose pa
statys savo paskirtus žmo
nes, daugumoj laivyno kari
ninkus.

Europoje Didėja 
Mirtingumas

NEW YORKAS, vasario 7 
d. — šiuo laiku Europoje, 
neskaitant karo lauko aukųi
ar nuo bombų žuvusių civi
lių gyventojų, sparčiai auga 
mirtingumas. Mirtingumo 
didėjimas prasidėjęs 3940 
metų pradžioje.

Šiuos duomenis patiekia 
Metropolitan Life Insurance 
kompanijos statistikai.

Didžiausias pavojus esąs 
karštligės epidemija, kurios 
žymės jau pradedama paste
bėti pietryčių Europoj. Kar
štligė daugiausia kyla dėl 
bado ir dažniausia pasireiš
kia pabaigoj žiemos ir pava
sario pradžioj.

jie paskui gali atitekti Ang
lijai. Tačiau vokiečiai prak
tiški — jie gali geriau pasi
rinkti dolerius, negu lauktis 
galimybės, kad laivų vistiek 
gali netekti.

ANGLAI
UŽĖMĖ
PASKUTINĘ
TVIRTOVĘ

KAIRO, vasario 7 d. — 
Anglų generalinis štabas 
praneša, jog jau paimta 
Bengazi, paskutinioji dides
nė italų tvirtovė Libijoje. 1

Tuo būdu anglai laiko sa
vo rankose visą rytinę Libi
ją ir italų kariuomenė arba 
pasiduoda, arba bėga.

Pirmasis anglų praneši
mas apie Bengazi paėmimą 
tesako, jog “Bengazi jau mū 
sų rankose”. Kiek vėlesniuo
se pranešimuose jau plačiau 
pranešama ir paduodama 
puolimo planas, iš kurio pa
aiškėja, jog uostą anglai 
puolę iš dviejų pusių.

3,500 italų belaisvių
Toliau kalinis anglų pra

nešimas sako, jog Eritrejo 
je italai esą “demoralizuoti 
ir nebeįstengia panaudoti sa
vo iš anksto sudarytų ap
saugos planų”. Šiam Afri
kos fronte anglai suėmę virš 
3,500 italų belaisvių.

Kai kurie anglų sluogs
niai įsitikinę, jog galutinas 
italų išsilaikymo frontas 
greičiausiai susidarysiąs Tri 
polyj, Libijos sostinėj.

Graikai Naujose 
Pozicijose

ATĖNAI, vasario 7 d. — 
Pranešimai iš Albanijos vi
durinio fronto sako, jog grai 
kai užėmę naujas pozicijas į 
šiaurę nuo Trebessina kalnų.

Tuo tarpu vakar anglų 
bombanešiai pravedė atakas 
Tepelini apylinkėje, kur pa
taikyta į “kariuomenės san
krovas ir transporto stovyk
las”.

Italų pėstininkai mėginę 
pravesti lokalines kontrata
kas Tepelini srityj po anks
čiau nepavykusių tankų ata
kų.

Orlaivių Atakos 
Prancūzijoj

LONDONAS, vasario 7 d. 
— Anglijos ministerija šian
die praneša, jog vakar nak
ties Anglijos lakūnų praves
tuose atakose ant Vokieti
jos invazijos uostų sukelti 
dideli gaisrai Boulogne, Dun- 
kirk ir Dieppe uostuose.

Taip pat apmėtyta bombo
mis uostų įrengimai Calais 
ir Fecamp uostuose.

šiose atakose, anot aviaci 
jos ministerijos, žuvo vie
nas anglų orlaivis.

Moteris Prieš Įstatymą Lietuvos Komunistus 
Organizuoja Žydė

C’D'raugas" Acme telepnuto) 

Jauna moteris (centre) kongreso žemesniuose rūmuose 
laikinai pertraukė 1776 biliaus svarstymą trečiadienį. Ji 
buvo rūmų galerijoje. Tenai pakilusi užsidėjo mirties kau
kę ir sušuko: “Keliausiu per visą šalį!” Policija greitai 
ją sučiupo. Pasisakė esanti Margaret Russell iš New Yor
ko, kur ji ir išsiųsta traukiniu.

SOFIJA, Bulgarija, vasa
rio 7 d. — Šiandie paskelb
ta, jog Bulgarijos keleivinių 
traukinių susisiekimas nu
traukiamas su Komunija, 
Graikija, Jugoslavija ir Tur
kija. Tuo būdu keleivinių 
traukinių judėjimas sumažės 
30 nuošimčių.

LONDONAS, vasario 7 d. 
— Hafry L, Hopkins, asme
nis Prezidento Roosevelto 
atstovas, kuris Anglijoj iš- 
buvo beveik ištisą mėnesį, 
šiandie išvyko iš Londono į 
Jungtines Valstybes.

ROMA, vasario 7 d. — Ita
lijos karo vadovybė praneša, 
jog italų ir anglų kariuome
nės aršiai kovoja'f pietus 
nuo Bengazi.

BERLYNAS, | vasario 7 d. 
— Autorizuotieji vokiečių

Prancūzija Neduos Uostų
VICHY, vasario 7 d.— 

Prancūzijos vyriausybės var 
du gen. Maxine Weygand už
ginčijo pranešimus, jog 
Prancūzija pasirengusi leis
ti vokiečiams naudotis Bi- 

žertos uostu ar leis*! Vokie

sluogsniai šiandie pareiškė, 
jog Lindberghas savo pa
reiškime senato komisijai 
“parodė aiškią drąsą, būdo 
tvirtumą, ir, virš visko, aky
lumą”.

HONGKONGAS, vasario 7 
d. — Pranešama, jog japonų 
kariuomenė, stengdamasi nu 
kirsti svarbų Hongkongo- 
Chungkingo ke’ią, esanti 
apie 10 mylių nuo Waichow. 
Daugelis kiniečių, bėgančių 
nuo. besiartinančių japonų, 
nuskendę upėje.

ROMA, vasario 7 d. — 
Šiandie prie Amerikos am
basados ir konsulato Romo
je pastatyta kariuomenės 
sargyba, kad apsaugotų nuo 
galimų studentų demonstra
cijų. Tačiau po pietų sargy
ba pusiau suiųažinta, nes de
monstracijų nebesitikima.

tijos kariuomenei, skiria
mai Libijos frontui, Pizerto- 
je išlipti.

šį pareiškimą vVeygandas, 
vyriausias PrancūzijoR karo 
vadas Afrikoje, padarė va
kar vakare per radio.

"Gimtoji“ Kalba 
Ir Lietuvis

MASKVA. — Maskvos 
“Pravdoje” įdėtas straipsnis 
apie nepaprastą “kultūros”1 
suklestėjimą naujosiose so
vietų respublikose, jų tarpe 
ir pavergtoje Lietuvoje. Pa
sak “Fravdos”, “laisvai ėmė 
skambėti gimtoji kalba”, 
Reikia manyti, kad “Prav- 
da” turi galvoje rusų “gim
tosios” kalbos auskambėji- 
mą okupuotoje Lietuvoje...

Amerikos 
Orlaiviai 
Esą Menki

WASHINGTONAS, vasa
rio 7 d. — Maj. Al Williams, 
buvęs laivyno greitaus skrai
dymo lakūnas, šiandie kon
gresui pareiškė, jog Jungti
nių Valstybių kariuomenėje 
nėra nė vieno kovos orlaivio, 
kuris galėtų prilygti Angli
jos ar Vokietijos kovos or
laiviams, šiuo laiku naudo
jamiems virš Anglijos.

Williams šį pareiškimą pa 
darė protestuodamas prieš 
svarstomąjį paramos Angli
jai įstatymą, nes Amerikos 
kariuomenė negaunanti rei
kiamų orlaivių kadangi jie 
yra siunčiami Anglijon.

Tuo tarpu pranešama, jog 
rimtai svarstoma pradėti 
Amerikoje gaminti anglų 
naujuosius Hawker Tornado 
kovos orlaivius, kurie laiko
mi pasaulyj geriausiais or
laiviais.

Pradėta Taikos . 
Konferencija

TOKIJO, vasario 7 d. — 
Šiandie Japonija pakvietė 
taikos konferencijai Siamo 
ir Prancūzijos atstovas į už
sienio ministerio Yosuke 
Matsuoka rūmus, kur ir bus 
pradėta pasitarimai dėl ki
lusio konflikto tarp Siamo ir 
Prancūzijos Indokinijos.

Japonijos spauda pasvei
kino atstovus pareikšdama, 
jog sėkmingas pasitarimų 
baigimas dar labiau sustip
rintų Japonijos poziciją ir 
įspėtų Rytų Indijas, kad pa
silikti nuošaliai nuo Japoni
jos yra nepatartina.

ORAS
Debesuota ir galima snie

go. Pastovi temperatūra. 
Šiaurės vėjai.

Iš “Tiesos” sužinome, kad 
“draugė” S. Šapiraitė pas
kirta Lietuvos komunistų 
paritijos Kauno miesto ko
miteto organizacinio sky
riaus vedėja.

Žeimelyje buvo komunistų 
partijos sušauktas mitingas, 
kuriame “draugas” Šulgrei- 
feris kalbėjo rusiškai.

Okupuotoje Lietuvoje įs
teigta linų apdirbimo konto
rą. Tos kontoros valdytoju 
paskirtas iš Maskolijos at
siųstas kažkoks M. Polotio- 
rov. Tad visa Lietuvos-linų 
gamyba pavesta tiesioginėn 
maskolių žinion.

Lietuvos
Gaminiai
Maskvon

“Tarybų Lietuva” prane
ša, kad Vilniaus pirštinių 
dirbėjų artelė “Pirštinė” už
tikti skelbimų, kuriuose ieš
koma pamesta pirštinė. Tuo 
tarpu kai okupuotoje Lietu
voje pirštinių negalima gliti- 
ti, 25,000 porų pirštinių siun 
čiama į Maskvą. Tai irgi 
priklauso prie naujosios Lie
tuvos “laimėjimų”...

Trūksta
Darbininkams
Įrankių

“Tiesa” rašo apie vykdo
mus Kauno-Vilniaus autos* 
trados tiesimo darbus. ‘Kaip 
sekasi darbas?’ — klausia 
laikraštis ir pats atsako: 
“Blogai. Trūksta įrankių, 
nėra darnaus organizuotu
mo, techninė priežiūra šlu
buoja”. Girdi, įrankių iš “ga
lingosios” sovietų Rusijos 
negalima gauti, nes “niekas 
šių įrankių mums ceužpla- 
navo”. O pasirodo, kad te
veikia paprastų griežtuvų, 
kaltuvų ir kitokių įrankių, 
bet “visko pertekusi” sovie
tų Rusija nepajėgia jų at
siųsti. Toliau laikraštis ra
šo, kad “gerai paieškojus, 
galima būtų rasti geležies 
krautuvėse reikalingas pre
kes”. Juk ta pati “Tiesa” 
dieną iš dienos rašo, kad 
bolševikiškoje lentūcos lūž
ta nuo prekių, o čia staiga 
reikia “gerai paieškoti” pa
prastų darbo įrankių.

BERLYNAS, vasario 7 d. 
Vokietijos karo vadovybe 
praneša, jog vokiečių subma 
rinas nuskandino du gink
luotus priešo krovinių lai
vus ir vokiečių greitasis lai
velis nuskandino anglų pajū 
rio sargybinį laivelį

I
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* Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas 

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys) mėje, fyūtų galima pavadin-
Tokioje aukštai painioje, « laiv5'nu' AnSUjos atžvil’ 

visuomenėje, kurioj mes da- giu' žis įdavimas buvosis
svarbiausias pergalės vai
sius. Bet Reichas buvo prin- 
cipaliai Anglijos palaiko
mas, nes ji atsižiūrėjo į 
Reichą, kaip ir žeminę ka
rinę galią, kuri savo ruožtu 
turėjo palaikyti lygsvarą 
prieš Prancūzijos žemyno 
karinę galią, ir Anglijos pa 
stovi vedamoji politika bu
vo ir turi tokia pasilikti, bū
tent, ji turi žiūrėti, kad kon
tinento žemyno karo jėgos 
visados pasiliktų padalinto.-1 
ir konkuruojančios* tarpu
savyje.

Viskas gerai kol kas. An
glijos Bankas, ir visi tie, 
kurie valdo bankinės pasko
los išleidimą iš Anglijos, 
pramatė Reicho nuskurdini
me ir jėgų išsekime, kuris 
įvyko karo ir pergalės bū
du, sau progą pasiūlyti di
džias paskolas, kurios su 
savimi neštų milžiniškai 
aukštus nuošimčius. Iš pra
eities patyrimų, nežiūrint 
sąlygų atmainos, kurią Di
dysis Karas su savim atne
šė, buvo dasiprotėjama, jog 
bet kokios padoriai moder
nios valstybės pažadėjimas 
sumokėti kokią nors skolą 
prilygo aktualiam sumokė
jimo užstatui. Anglijos Ban

bar gyvename, taip vadina
mų “natūralių monopolijų’ 
pavyzdžiai žymiame skaičiu
je didėja. Pavyzd., tarp ke
letą geležinkelio kompanijų 
gali būti tam tikras konku
rencijos laipsnis, bet, saky
kime, jei didelis skaičius 
kompanijų savistoviai prade 
tų konkurencijos srityje 
veikti, tada mūsų transpor
tas virstų visai neįmano
mas.

Įžymiausias šio dalyko pa
vyzdys mūsų laikuose yra, 
žinoma, bankinės paskolos 
monopolija, ant kurios re
miasi mūsų prekyba ir pra
monė. Tiesa, yra visuome
nių, kuriose bankinės pasko
los sukūrimas yra daug 
laisvesnis už kitus. Angli
joje bankinė paskolos san
tvarka yra labiausiai cen
tralizuota ir absoliuti mo
nopolija. Dėl tos priežasties 
anglų bankininkystė yra 
sėkmingiausia pasauly. Bet 
taip pat tiraniškiausia ir 
beširdingiausia. Ten. kur 
bankinio kredito sukūrimas 
yra leidžiamas didesniam 
savistovių centrų skaičiui, 
ten bankinės sistemos nepa
stovumas aiškiai yra dides
nis. Ten, kaip sakykime, 
Anglijoje, kur bankinė sis
tema yra virtualiai po vie
na ccntraline valdžia, ten 
pastovumas yra aukščiau
sio laipsnio. Iš visų gi mo
nopolijų, ši, t. y., bankinio 
kredito, reiktiniausiai reika
lauja visuomeniškos kon
trolės. Ir, jei visuomeniškas 
autoritetas jos neužvaldys 
jėga, ji užvaldys bendruome
nę. Visuomenė jslinks į tą 
blogiausią būklę, ne blogiau
sią tvarkos atžvilgiu, bet 
galios, kuri yra atskirta 
nuo at3akomingumo Mes 
panašaus gaivalo pavyzdį 
turėjome prieš keletą metų 
užsienio politikoj. Tai pa
vyzdys, kurį kiekvienas tu
rėtų užsibrėžt, kadangi jis 
buvo taip slepiamas

Anglija stojo į karą dėl 
to, kad nenorėjo, jog vokiš
kasis Reichas pastatytų lai
vyną galingesnį Už jos lai
vyną. Laimėtojų Sąjunga, 
kurioje buvo ir Anglija, lai
davo, kad ateities Reichas 
negalės turėti laivyne, ku

rį, tikroje to žodžio pras-

to. Paminėsiu tiktai vieną 
pavyzdį iš daugelio: Ber
lyno miestas gavo iš Lon-
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Arti Morton, Wash., kalnuose raštas sulūžęs U. S. armijos dviejų motorų bombo
nešis, kurs skridęs į Kaliforniją ir dihgęs ir tik po trijų savaičių atrastas. Visa įgu
la žuvusi. Lėktuvas smogęs į kalno viršūnę.

tikrųjų, atrodė kaip 12%, 
kada visos smulkmenos ir 
nuošimčiai buvo atskaityti.
Uzuristai neabejojo, kad 
Berlynas sumokės 12% ant 
kiekvieno $100. paskolos.
Praeityje panašūs sumokė
jimai visados buvo Galingų 
Šalių sumokami ir kada 
silpnesnės valstybės nesu
mokėjo savo skolos, jos,

, , . , • i - 1 paprastai, buvo laivynu arkas panaudojo kiekvieną r J
,. I ba kariuomenių grąsina- galimą pastangą sulaikyti1 *«

kitus nuo vokiškų žemių pa
grobimo, kaip užstatą už 
atlyginimų atmokėjimą. Pi
nigų skolintuojams, arba 
paskolų išleidėjams, į galvą 
neatėjo, kad, jei jie ne
užims vokiškų žemių, nie
kados neturės jokio užsta

mos.

Mes visi žinome, kas įvy
ko. Prabėgus kuriam laikui 
vokiečiai atsisakė sumokėti 
nuošimčius, tolydžiai pasi
laikydami sau medžiaginę 
naudą ir patarnavimus, ku
rie plaukė iš paskolos. Vo
kiečiai pasinaudojo šia pa
skolos proga, kurią anglų 
bankininkystės monopolija

dono savo miesto reikalams jai taip nesanprotau j ančiai 
paskolą, kuri buvo apsun- davė, ir ji pradėjo statyti 
kinta 10%. Tas 10 nuoš., iš laivyną, šiandien Anglijos

NELAUKITE...
. .’. rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakoinin- 

• goms kompanijoms, per mūsų A,pdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. N. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OP ALL KINDS.

♦ Automohtlr • Pire • Tornado • Fumiture • Plale Glaas *

DRAUGAS 
. =

KALNUOSE RASTAS SULAUŽYTAS BOMBONEŠIS Costa Rica mokyklose nybg- Seniau šios pamokos 
irgi buvo vykdomos ir jų

SAN JOSE, Costa Rica. — ® /o . ... neįstengė išnaikinti net bu-Su šių metų pradzir viso- * ®
se šios respublikos pradinė- vusios bedieviškosios šalies 

se mokyklose įvestos priva- vyriausybės. Bet jos nebu- 
lomos vaikams religinės vo legalizuotos. Šį kartą 
pamokos. kongresas religines pamo-

Tas nėra kokia tai nauja- kas legalizavo.

LIETUVIAI DAKTARAI

mokesčių sumokėtojas turi Montreal Can.. 
ieškoti uzurijos ant milži- į 
niškų naujų paskolos sumų. 
kurias jo paties bankinin
kystės monopolija davė Vo
kietijai, kad ši galėtų pa-
statyti naują laivyną. Ang- suvaidinti veikalą “Nuvytu- 
las pilietis turi, iš tikrųjų, 80 u 
sumokėti; bankinė monopo
lija savo atvejy žino, kad 
ji savo pinigus atgaus; bet 
vokiškos paskolos vėjais 
nuėjo. Jos niekados nebus 
atgautos.

(Bus daugiau.)

Lengviau
•vergauti.

kariauti, negu
Voverangas

AKIŲ GYDYTOJAS

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

:-i OPTOMEiniCALLY AKIŲ
VII SPECIALISTAS

Suvlrg 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvinta akių įtempimų, kas es
ti priežastimi gaivos ■ skaudėjimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
rno, skaudamų akių karšt]. Atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki S vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kabios pigios, kaip

pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.

Parapijos choras ruošiasi 
savo metiniam koncertui, 
kuris įvyks, tur būt, vasa
rio 23 d, Po Velykų žada

Vasario 16-tai norima pa
kviesti kalbėtoju kun. Joną 
Balkūną, kurio montrealie- 
čiai seniai trokšta išgirsti 
ir susipažinti. V.

DR. KARI. NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. YaTds 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
lSek-.Ainlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. *
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą.

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

OI TOM ETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VAIjANDOS 

Kasdien 9-00 a. m. iki 8.80 p. m. 
Treė. tr SeSt: 9:00 a. m. iki 

7:80 p. m.

By Irv Tirman —* — ■

Ofiso Tel.: ftesid. TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 3534

DR, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? YVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nno 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sektnad. tik susitari na

Telefonas: Hemlock 6849

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

Ofiso Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki P 

Sekmadieniais suūm sutarties

TeJefonas CANai 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutarti.

Sekraadiesiais taipgi pagal sutarti 
Res. telefoną." SEĖley 0434.

TaL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th C<

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

Tai. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvi*)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFTSP VALANDOS 
ne 1 —4 ’r nno 7—9 ^nksr

Taipgi pagal "ntarfi
Ofiso telefonas PROspeet 673' 
Vavni) telefonas VIRginia 949."

OR. F. C. W1NSKUNAS
FHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd

Tel. OANal 2346 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMloek S160

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct, Cicero, III

Antradieniais. Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais

Valandom: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. V
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniai*. Trečiadieniai* 
ir fteštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Re* ėflRR Ro Talman Ava 
Rm Tai GROvehill 0617 
offlr* taL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
TVTiVTOJAS IR CHIRURGAS 

V*. • 2-4 rr 7—9 vak.
Ketvirtad rr Nedčlromi* ««sitar*»

2423 W. Mfwqnette Road

DR. STRIKOL’IS
•TTVflTOIAN AND SURGEON 

<645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
•Ona 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v*l vak 

Nedėliomi* pagal antartį
iffice tel. YARdz 4787 
Namo t*l PROapert lfl.30

Tel YARdi 6M1
«»ee • KENvood 6107.

OR. A. i. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Afian vai.- nuo 1-3: nuo 6-.30-GiB*i iVTtrua- n • IH n
756 VVest 35th Street I t uh • v*i vakar*.

Tai YARda 3146
V a LANDOS: Nuo U iki 12

2 iki 4 ir 7 iki 9 
' 'rmadienisis: 2 iki 4 ir 7 iki * 
šventadieniais: 11 Iki 12 A. M.

UR. V. A. ŠIMKUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

taipgi akinius prilaikau
3343 So. Halsted Street 

rei CANai 5969 •

OR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI: 
2155 VVest Cermak Roau

OFISO VALANDOS 
1 -- 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro

tr pagal autaru.

Ta) YARds 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avė 
arti 47th 8treet

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

šeštadieniai*.

- DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612 

Res. — YARda
OFISO VAIjANDOS:

9 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar*.
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

nnrrnl

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniai* >• 
Penktadieniais.

♦631 So. Ashland Avė, 
vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. ▼*) 

Reredoj pagal sutarti.

OR. GRASI FŠSEGM
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

<729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago. U'
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

OR. MAURICt W
GYDYTO JA8 ER CHO’U R GAP 
<631 So. Ashland Avenų- 

Tel. \ARds 09SU 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7-8 v vak 
Nedėliomi* nno 10 iki 19 vai. dien*

Tai YARdz 566-

OR. FRANK G. KWINN
OTviar-'nvka*!

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS;
2—4 tr 7—8:30 v vakare

ir pagal nrlaHi.

t«l OANal 6122

OR. BIEZIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 

72(11 'A . Cermak Road
Y . i— *< fMipiešl «r -> ’

HKZrilK.NClJA -
s California Avė

Ofiso tel VTRginia 0036 
R.*«tdenctioa tel • 'REVerlv «9<4

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ R 

4157 Archer Avenue
Ofi*o vai.: 1-4 ir 6 8:30 P. U 

Ned.'liomia pagal ontarti
*a» CANai *>«A7 

Rea tel. PROepeet ««fiO
OR. P. Z. ZALATORIS
ftVBYTOJAS ER GHIRURGAH 
1821 So. Halsted Street 

fcjaaldanMIa- 8600 So Art«*1*r>. 4v<

i
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!AMERIKOS LIETUVIAI, TVIRTAI TIESKIME GAIRES ATEIČIAI!!!(!l

I
________________ Į_______________________________

KETURIOLIKTAME MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DRAUGIJOS SEIME 
Gimimo Panelės Švenčiausios Parap. Salėje 68-fos Gatvės ir South Washtenaw Avenue

dis, kuriame bus svarstoma svarbūs draugijos rei
kalai ir nustatomos gairės ateities veikimui.

Kun. J. Prunskis skaitys įdomię paskaitę. Adv.

f 14-tas Benndradarbių seimas prasidės 10:45 vai. 
[jj ryte su iškilmingomis šv. Mišiomis parap. bažny- 
įij čioje. 12 vai. įvyks šaunūs pietai parap. salėje ir

A. Baltutis nuoširdžiai globos seimo delegatus. (!)
Visi Chicagos lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami įįj 

atsilankyti į šį svarbų Tėvų Marijonų Bendradar- jįį 
bių seimę. KOMISIJA. f1

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
% - - —
Kenosha Kronika

Ryt dieną po pirmų mi
šių Šv. Vardo dr-jos susi
rinkimas, po sumos Šv. O- 
nos ir Šv. Petro dr-jų.

nes svečiui bus malonu kal
bėti į didesnę publiką.

Mūsų parapijoj keletą die
nų lankėsi Tėvų Marijonų 
provincijolas gerb. kun. dr. 
Jonas C. Navickas, MIC. 

Šv. Petro parapijos soda- Džiaugėsi, kad žmonės gau- 
lietės priėmė šv. Komuniją gįngai lankosi į pamaldas ir 
‘in corpore vasario 2 d. Po gavo bažnyčią gražiai užlai- 
mišių mokyklos kambariuo- ko
se buvo pusryčiai ir susi
rinkimas. Pusryčius paga- Ryt vakare 7 vai. choro 
mino sodalietės Mary Ro- praktika. Trečiadienio vaka

re 7 vai. choro vyrų prak
tika. Visi atsilankykite.

k

man ir Nellie Mikšis.

Nutarta kas pirmą sek
madienį nupirkti gėlių ir 
papuošti šv. Panelės alto
rių ir bendrai priimti šv. 
Komuniją.

Svarstyta būdus įsigyti 
daugiau narių. Nutarta su
lošti komediją balandžio 
mėnesį.

Pusryčius pagaminti atei
nantį mėnesį išrinktos so
dalietės Bertha ir Jean Lau
raitis.

Ryt po pirmų mišių visi 
Šv. Vardo dr-jos nariai ir 
visi parapijos vyrai kvie
čiami dalyvauti pusryčiuo
se. Po pusryčių bus progra
ma ir svečias kalbėtojas —
miesto teisėjas Ruetz. Tad ! prieš Jakutis 
skaitlingiausiai dalyvaukite, 1789-745-739.

Šv. Vardo Bovvling Lyga 
Ben’s Tavern rinktinė pa

darė 697-713-698 taškus 
prieš Doc Klema 715-757- 
850.

Lith.
padarė

DU LENGVAI ORE SUSIKI BO — NELAIMĖS IŠVENGTA

(“Draugas” Acme telephoto)

Kanados orinių jėgų skridikai (pilotai) sveiki išlipo iš šių lėktuvų, kurie ore susikibo nusileidžiant į airportą 
McLeod, Alberta provincijoj. Tas įvyko lėktuvams beskla ndant ir laukiant progos nusileisti. Viršutinio lėktuvo 
skridiko dėka nelaimės išvengta. Jis staiga uždarė motor us, o apatinio lėktuvo skridikas abu lėktuvus sumaniai 
nutūpdino airporte. '

ną Lietuvos nepriklausomy-.; 
bei minėti. Bus graži prog
rama ir neseniai grįžę iš

_ Lietuvos kalbėtojai. Tėmy-
Pain‘ P , kit dienraštį, kur bus pa- 

skelbta diena. Lai nei vie
nas nepasilieka neatsilankęs 
ir prisidėjęs savo balsu: “aš

Bus. Men rinktinė 
785-728-672 taškus

887-812.
Vic’s Tavern rinktinė pa

darė 803-775-782 taškus

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
=

Gražus Lietuvių 
Veikimas

pardavinėja, aukas renka ir 
patarnaus. Laukiame daug 
žmonių.

• v c „ ,,, tt ! ... . - T • 4 Sioux City, Iowa. — Sv.prieš Sparcos Bubble Up įnoriu matyti tėvynę, Lietu- .1 i . ... Kazimiero parapijos meti-831-764-791. Į vą laisvą! . . .. , ,. _ I.... nis sus-mas įvyko vasarioBlatz Lefties rinktine pa- Uz amžinos atminties

ir Kazimieras Baltrukonis.
Susirinkime, Convention 

salėje, publikos dalyvavo 
12,000. Susirinkimą atidarė 
Frank Brookhouser trumpa 
kalba. Maldai atkalbėti pa
kviestas kun. George Emer
son Barnes, D.D. Po to sce
noje pasirodė Stokovskio 
orkestrą. Sekančiai kalbėjo 
dr. W. R. Fineshriber, Geo
rge W. Peper ir kandidata
vęs į miesto majorus John 
S. Kelly; jie išdėstė svarbą 
viso parado-susirinkimo, ku 
riam dalyvavo moterys su 
vaikais, mokyklos vaikai, 
mergaičių būriai, gydytojų, 
slaugių grupės, kareivių bū
riai; vežama daugybė viso
kių prietaisų, sužeistieji, 
mokslo ir visokiai pagalbai 
priemonės ir t.t. Paradas tę
sės daugiau nei valandą lai
ko.

Toji organizacija globoja 
pagalbos reikalingus, ser
gančius, raišus, jaunuome
nei duoda mokslo, vaiku
čiams žaislų ir t.t.

Šiuo laiku daroma rink
liava po visas įstaigas vi
sam mieste palaikymui or
ganizacijos. K. D.

i kimą kas metas šaukia Uni
ted Charities Campaign. 
Lietuviams vieta buvo ski
riama International Insti
tute, kur lietuvaitės buvo 
pasipuošusios tautiškais kos 
tiumais, vadovybėje Stellos 
Kernagiūtės. .Tų buvo: Ona 
Barauskaitė, Teklė Balčiū
naitė, Agnieška Stankiūtė

Vasario 16 d. minėsime 
: Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Seserys rengia prog 
ramą. Bus kalbos ir ant ga
lo šokiai. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Vasario 24 d. jaunimo or
ganizacija rengia šokius 
gražiausioje šio miesto sa
lėje, Skylon Bali Room. Bus 
labai gera orkestrą. Tikie- 
tai pardavinėjami po visą 
miestą. Tikimės, kad susi
rinks daug žmonių. Tuo va
karu mūsų jaunimas gerai 
apsigarsins.

Tuos vakarėlius mūsų kle
bonas dažnai garsina.

Koresp.

, . 2 d. Dalyvavo arti šimtaskuris i. , . . „ i žmonių. Buvo atsilankęs irpersiskyrė su mumis prieš I , . , T _; , . , . , pralotas kun. J. Berger. Is-ketuns metus, sielą, vasa- t, .. . . duotas finansinis raportasrio 12 d., Sv. Baltramiejaus . x . , x ,. f , v v. . „ , , ... ir po to rinkta valdyba. Fi-baznycioj 8 vai. bus laiko- ; . . .. , .* . ... . 1 nansims parapijos stovi3,mos misios. Visi gimines ir , . J, . „ . , ,. i pasirodė, labai geras. Sko-draugai prašomi tą dieną1; „ . °, , , . ,, „ los mažai liko. Naują para-dalyvauti pamaldose. Velio-... ,, , , « ., \ 1 pijos valdybą sudaro: Povi-nis palaidota? Šv. Marijos ... . . , ~. _ i las Adamonis, Antanas Go-
apinese. , gej.g, Juozas Yodelis, Povi-

Šv. Vardo Į las Pakėnis, Antanas Dič-
-■ ~ draugijos “bunco” ir “card petris ir Pranas Grokaus-
mus, apvaikščiojimus, pa- party”, vasario 2 d., pilnai kas.
keldami savo balsą prieš už- pavyko. Dalyvavo apie 150 
grobiką, pareikšdami visoms žmonių. Išdalinta gražių do

vanų laimėtojams. Enrikas

darė 666-717-889 taškus 
prieš Vic’s Barbers 732-866- 
802. „

Gaelles Tavern rinktinė 
padarė 720-822-671 taškus 

Food Shop

Juozapo Vaitekūno,

Jr

KAS GIRDĖT VAUKEGANE
%

Vasario 16 Diena
Nors laikas dar nėra nu

statytas, nes vasario 16, dėl 
kai kurių priežasčių, nebus 
galima paminėjimo sureng
ti, vienok pasiryžimas tar
pe lietuvių, ypač katalikiš
kų draugijų, rengti vėliau. 
Šiam darbui ypač pritaria 
Šv. Juozapo, šv. Baltramie
jaus ir šv. Onos dr-jos. Be 
abejonės, ir kitos dr-jos su
sirinkimuose nutars prisidė
ti. Pas mus yra paprotys 
vieningumo: jei kas nau
dingo rengiama, ar tai būtų 
tautos, parapijos, visos drau 
gijos, kaip bitės, išvien dar
buojasi. Dėl to esti pasek
mių. Taip ir dabar. Kada 
mūsų tauta, mūsų tėvynė 
Lietuva šaukte šaukias mus 
į pagalbą vaduoti ją iš pri
slėgtos žiauraus priešo le
tenos; kada mūs tėvai, bro
liai, giminės, negali nei žo
džio tarti dėl laisvės, tik 
mes čionai, Dėdės Šamo že
mėj, galime vergiją velkan- 
tiems broliams pagelbėti, 
rengiant tokius paminėji-

tautoms, visam pasauliui, 
jog mes nepripažįstam jo
kio “susivienijimo” ir kovo
sime iki Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma. 
Taigi, komisija paskelbs die

Teisės ir pareigų pajauti
mų harmonija — tai pilieti
nės žmogaus laisvės pamatas.

St. Čiurlionis.

Veikimas
Vasario 11 d. įvyks para

pijos svetainėje “card par
ty”, kurios pelnas skiriamas 
nupirkimui “refrigerator” 
seserų namui. Ražančiaus 
draugija duoda tam vaka
rui ypatingą pagalbą. Na
rės tos draugijos tikietus

Visuomenes Gerovės 
Organizacija

Philadelphia, Pa. — Sau
sio 26 d. buvo Philadelphia 
Town Meeting. Tą susirin-

KLAUSYKITE! — PATIKS!

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SI RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc. |
• •

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flcrntė (Lakštutė) Balsiute
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paretina
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liūliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku. 

Vanda Zabella ir kiti -

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Ave. Chicago, Ulinoi!

Tel. Prospeet 4050 
“THE LITHUANIAN H0UR”

M. DZ I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų j Alines, kitas į- 
staigas* piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite gTeitą ir 
sąžiningą patarnavimą

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AUKSO ALTORUKAS — Maldaknygė .............................................................. 50c

Ta ;>ati maldaknyge. su gražiais <-clutoirio noriomis .............. SI.05.
VAINI Ii JoMnnoiucnės knygutė ............................................................ ,35c

Minkštais, gražiais viršeliais ................................................................... SI.SS
KANTIŠKOS. nisbiryta giesmių knyga ................ ................................... S 1.75
ŠVENTŲJŲ (iYVKNIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ............. $7.50
MARIJOS GYVENIMAS ..................................................................  35c
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE KORULI CK ................................... 35c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KALNO .............................................. 15c
ŠV. ISTORIJA. Senole ir Nau*o*o Testamento ......................................... 25c
MIKALDOS PRANAŠAVIMAI .............................................................................. 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ....................................................................25c
LENGVAS BfDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI .............................................. 35c
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs 300 vnistų-amgnlų ..............................25c
TltAJANKOS — Vaistinius žolės, šaknys... geriausios rūšies...

už I įtaka — 60c... 3 įtakos ................................................................... $1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.
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TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu 
įrodyti Faktai!

Kcistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę

pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3’4 nuošimčių.

Pinigai kil-1 
rtiins gulite ! 
Mitaupyt llgi|

JOSIT DARAKTINIS AMŽIUS

(15 m. amž. 30 32 | 34 36 | 38 I 40 | 45 | 50
$ 5,000) | 6.001$ 6.73H 7.47 $ 8.371 $ 0.30|» 10.45' $ 14 41 ta 27.14

1 0,(»0o| 12.19 13.471 14.04 76.63 18 60| 20.00 28.8 21 42.28
i 5.000I lft.28 20.211 22.41 24.05 27.001 31 36 43.23| 63.42
20,000) 24.38 26.051 20.80 33.27 37.2O| 41.81 51.651 84.57
25,000 30.47 33.60, 37.36 41 50 46.511 52.27 72.061 105.71
3O.OO0, 36.57 40.42 j 44.83 40.91 55.81| 62.72 86.47| 126.8 5
40,0001 48.76 53.00| 50.78 66.55 74.411 83 63 1 1 5.30) 160.14
r»o.ooo| 60.05 67.38) 74.72 83 10 03.021 104.54 144.13| 211 42

įsigykite mtnsavna namus pagal mūsų ilgamečio LšsimokčJImn plnnn

Keistuti) Savings & loan Association
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Chieago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius 

Kiekvieno taupytojo Indėliai ligi *5,000 apdrausti Federalinė J įstaigoj.
J
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DKAUOAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

3334 Soulli Oakley Avė. Chlcutfo, Illluola
Publishetl Daily, escept Sunduye

Sobscriptious. One Year — *ti.OU; Sis Months — 
♦8.5o; Tnree Months — $3.01); One Month — 75c
Europe — One Year — $7.00; Su Months — $4 nu. 
Single Copy — * oenta

Auverutnog ln "DKAUUAS" brlngs best results.

• DKAUOAS
Išeina kasdicu. rssayrits sckiuadicmus.

PreiiiuiitiuioB Kurna: Junt. Autoriaus Valstybėse. 
Metams — yo.oo, rusei .Metui — yJS.tio, Trims Mene
siams — $2.0u; Vienam Menesiui^— .loc. K Huse vats- 
lybšee prenumerata: Metams — $7.00, t’usei Motut
— $4.00. Taviems numeris — 3c.

Bketbimo kainos prisiunčiamus pareikalav ua

Bena.-darbiame u korespuutlentams raštų uegazin*. 
įsi neprašoma tai padaryti u įieprisiuuėiama tam likt 
uU pašto ženklų, ueuanclįa pasitaiko sau teisę taisyt, 
a trumpinti visus prisiųstus raštus ii ypač kortspou 
nencijus sulig savo nuožidros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai u aiškiai t jei galima rasuiuaja masinėm/ 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiam pute 
iiukos ar asmeniškumų. rasenusio* korespondencijos 
oUkraJktln nededamoa

— A —
Entered as Second-Class Matter March 31, lai# si 

Chicago, Illinois, L'nder the Act ot March 3, 1370.

"Rikiuokimes 
Ir Pasišvęskime!"

Po didžiųjų mūsų tautos sukrėtimų, ku
rie įvyko per pastaruosius metus, mums 
tenka ir persiorientuoti, ir persiorganizuo
ti. Lietuvoj, kaip gerai žinom, šiandien 
joks lietuviškas darbas nebeįmanomas. 
Bolševikų pavergtoje mūsų tėvų žemėje 
lietuvių burna yra užčiaupta. Jiems ne
valia kalbėti, nevalia rašyti, nevalia veik
ti.

Tokia skaudi Lietuvos būklė visą lie
tuvybės išlaikymo naštą uždeda ant už
sieny gyvenančių lietuvių pečių. Ant tų 
pačių pečių uždedamas ir visas darbas, 
vedantis prie Lietuvos išlaisvinimo.
Ar mes apsiimame tą naštą nešti? Dar 

svarbiau — ar pajėgsime ją pakelti ir ar 
išlaikysime?

Sprendžiant iš mūsų didžiųjų ir svar
biųjų organizacijų vadų pareiškimų, iš 
tautiškai nusiteikusios spaudos vedamos 
krypties, abejoti netenka, kad Lietuvos 
išeivija ir už Lietuvos ribų gimusioji lie
tuvių karta tą didžiąją ir sunkiąją naštą 
jau pasiėmė ant savo pečių.

Svarbiausias ir didžiausias dabar yra 
klausimas, ar nebus toji našta mums per
sunki,

Aišku, kad ji bus persunki, jei mėgin
sime ją nešti be tinkamo susiorgamzavi- 
mo, be talkos, be gerai paruoštų, išmoks
lintų vadų, be tam tikro užsidegimo.

, Kad neapvilti tautos lūkesčių, kad ne
susmukti po darbų našta, dabar — tuoj 
visą savo gyvenimą turime persunkti 
gyvu tikėjimu, gryniausiu lietuviškumu. 
Ranka rankon turės eiti mūsų parapi

jos, vienuolijos, mokyklos, organizacijos 
jr spauda. Tikrai galime džiaugtis, kad 
tautos gelbėjimo darbui nereikia visiškai 
išnaujo organizuotis, tik labiau susiorga
nizuoti, susitelkti. Vien tik Jungtinėse 
Valstybėse turime 120 lietuviškų parapi
jų, keletą vienuolijų, mokyklų, laikraščių.
Tikrai yra džiugu,

kad čia turime lietuvių kunigų semina
riją, kuri rengia ateičiai dvasios vadus, 
kad turime bernaičių (Marianapolio) 
kolegiją, kuri jau davė mūsų visuome
nei veikėjų ir ateity dar daugiau jų 
duos.
Jei seniau aukštai vertinom šias dvi 

mokslo įstaigas, tai ką ir kalbėti dabar, 
kuomet jos pasidarė vienintelėmis pasau
lyje, kuomet Lietuvoje visos lietuviškos 
mokyklos yra uždarytos.

Kad tos dvi aukštosios mūsų mokslo 
įstaigos galėtų sėkmingai veikti, kad jo
se auklėjimas galėtų eiti ta kryptimi, ko
kia šiandien reikalinga — persunkta gy
vu. religingumu ir sąmoningu, grynu lie
tuviškumu,

jos turi turėti visos mūsų lietuviškosios 
visuomenės stiprią, niH^irdžią ir nuo
latinę, kaip moralinę, taip ir materia
linę paramą.
Dėl to yra džiugu, kad mūsų tarpe ran

dasi tokių kilnadvasių, geraširdžių ir, gal 
neklysime pasakę — praktiškų patriotų, 
susiorganizavusių į Marijonų Bendradar
bių Draugiją, kurie teikia nuolatinę pa
galbą ir Marianapolio Kolegijai ir Mari
jonų Seminarijai, ir kitiems tos vienuo- 
lijoa vedamiems spaudos, misijų ir, aps
kritai, lietuviškumo darbams.

Rytoj, kaip skelbiama, įvyks šios gera
darių ir visų gerų darbų rėmėjų ir ben
dradarbių metinis seimas, kuris šiemet, 
atsižvelgiant į didžiuosius mūsų tautos 
reikalus, turttij būti ypatingai gausingas.

Jis turėtų sutraukti visus Chicagos ir a- 
pylinkių lietuvių veikėjus, kurie

tiki j laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos prisikėlimą ir, aplamai, į šviesią lie
tuvių tautos ateitį ir kurie yra pasiry
žę ir auka ir darbu remti kiekvieną lie
tuvišką darbą, vedantį tautą į laimė
jimą.
Nemanykime, kad Marijonų Bendradar

bių Draugija remia atskirus tos kongre
gacijos vienuolius. Tas nėra aktualu, nes 
vienuoliai (kunigai ir broliai) sau duo
nelę ir šiaip jau gali užsidirbti ir užsidir
ba.

ši draugija remia Marijonų vienuoli
jos dirbamus darbus, jų vedamas įstai
gas, kurios šiandien mūsų tautos gy
venimui yra tuo, kas yra žemei druika. 
Šios garbingos vienuolijos steigėjas, di

dysis Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, 
tiesiog pranašiškai numatė tą vaidmenį,

Baltijos Aukos Dabartiniam Karai
Kazys Pakštas

(Tęsinys) dė ukrainiečiams, negu len-
Bet Hitlerio sukurtas pro- ^ams' U
pagandos apartas šias Ekonominiai interesai ėjo 
simpatijas kuriam laikui pa- visai atskira vaga beveik 

be ryšio su kultūriniais. D.laidojo; kontinento vikingai 
nepakenčia rasinio pažemi- L 
nimo, ypač kai jie yra pa
čiame arijų centre ir kalba 
seniausios formos ariška 
kalba, kuri savo gražumu ir 
turtingumu niekam nenusi
leidžia. Lietuvos kultūrines
simpatijas galima būtų ma

koki Marijonų vienuolija turės suvaidinti i tuoti pagal veiklą įvairių 
mūsų tautos gyvenime. Jis pasirūpino su- susiartinimo draugijų Lie- 
traukti vienuolijon dideles pajėgas, pasi-1 tuvoje. Ogi šias draugijas 
rūpino, kad ji turėtų mokyklas, spaudą tenka sustatyti šioje mažė- 
ir kad tai tarnautų Dievo garbei ir lietu- jančios veiklos ir pasį8ekį.

mo tvarkoje:vių tautos gerovei. Paskutinę savo gyve 
nimo valandą, užmerkdamas toli matan
čias savo akis ir paskutinį kartą laimin
damas savo atgaivintos vienuolijos vie
nuolius, Arkiv. Matulevičius pasakė šiuos 
begalo reikšmingus žodžius:

“Rikiuokitės, pasišvęskite! Rikiuoki
tės ir pasišvęskite!”
Šie žodžiai šiandien puikiai tinka vi

siems lietuviams. Mes žinom, kad vienuo
lių dauguma yra išsirikiavę darbui ir pa
sišvenčia. Rikiuokimes ir mes, svietiškiai, 
ir pasišvęskime, nes Tėvų Marijonų veda
mos įstaigos ir visi kiti darbai, palaiką 
ir stipriną lietuvybę, vedą Lietuvą į lais
vės ir nepriklausomybės atgavimą, reika
lauja didelės, stiprios ir nuolatinės para
mos.

Tautų Žudymas

z \

Britanija savo prekybos ne
naudojo politikai ir per pi
nigus ji nespaudė. Tad vi
sos Baltijos respublikos 
skaitė sau geru interesu 
kuo daugiausia su ja pre
kiauti. Lietuvos ir Estijos 
prekyboje pirmą vietą tu-Į 
rėjo D. Britanija, antrą gi' 
Vokietija. Latvijos preky-i
boję pirmoji vieta tekdavo 
Vokietijai, — bet veik lygi 
dalis tekdavo ir D. Britani
jai.

Politiniai trijų Baltijos
1. Pirmą vietą užima lie- respubiikų reikaiai „egaiė- 

tuvių - prancūzų draugija.' davo pakrypti visai vieno
dos pramogos, paskaitos ir1 da kryptimi. Ir tai buvo
kursai pritraukdavo dau- kliūtis ,aiku susidaryti Bal. 
giausia žmonių ir sukelda- tijos Federacijai, apie ku- 
vo didžiausių simpatijų rią tiek daug būdavo žne- 

karna. Estija yra arčiausia 
Leningrado, kurs jau du 
šimtu metų skatina Rusijos

2. Antrą vietą tenka skir- Į imperializmą Vakarų kryp
ti švedų-lietuvių dr-jai, ku-.timi. O čia Estija ant pir- 
ri turėjo apie 100 narių,1 mo žingsnio. Visai natūralu,

prancūzų kultūrai. Čia la
bai veikė prancūzų menas, 
mokslas ir mados.

ruošė originališkesnių pra
mogų, daug paskaitų ir tu
rėjo un-te švedų kalbos kur
sus. Daug ekskursijų vyk
davo į Švediją, o abiejų

Iš Berlyno pranešta, kad vokiečių tau
tybės žmonės jau vežami iš Lietuvos į 
Vokietiją. Tokių esama net 45,000. So
vietų Rusija kooperuojanti šiame sąjūdy- ‘lietuvių-latvių dr-jai. Nors 
je. Tai daroma bendru Vokietijos-Rusijos
susitarimu.

Savo laiku buvo pareikšta baimės, kad 
už tuos išvežamus iš Lietuvos vokie
čius Maskva gali pareikalauti grąžinti 
Lietuvos pabėgėlius Vokietijon arba net 
Klaipėdos ir Suvalkų srities lietuvius 
deportuoti Rusijos gilumon.
Toji baimė nėra visai be pagrindo. 
Vokiečių naciai savo tautos žmones

gelbsti, traukia juos į krūvą, jungia į vie
ną valstybę, kuomet kitas tautas nori ma
rinti.

Prie mažesniųjų tautų marinimo ir Sta
linas prisideda. Kaip — apie tai jau buvo 
rašyta. Jau buvo pranešta, kad Baltijos 
kraštų gyventojai gabenami Rusijon, o jų 
vieton apgyvendinami rusai. Naciai pasi
skubino saviškius išgabenti iš Lietuvos 
ir kitur, kad jų Stalinas vienu ar kitu bū
du nepražudytų.

kad ji didžiausią priešą ma
to Rusijoj. Nuo Vokietijos 
ji toli ir vokiečių ji turėjo 
tiktai 1,5 nuoš., todėl Vo
kietijos Estija beveik nebi-

kraštų studentija palaikė y- jojo, bet turėjo vis mažė-
patingal gražius santykius, jančio nepasitikėjimo, at-

x ,! remto į istorinį patyrimą.3. Trecioji vieta tektų gal T ... , , .Lenkija rusų labai nemego, t

Latvija ir maža šalis, bet ji 
šneka labai artima kalba ir 
jau nuo eilės metų šios dvi 
giminingos tautos plačiai 
kultivuoja savo artimą drau 
gystę.

Toliau sektų britų, estų, 
čekų, amerikiečių ir suomių 
draugijos, kurios tarpinin
kauja tarp Lietuvos ir tų 
kraštų kultūros, sulaukda- 
mos plataus lietuvių prita
rimo. Rusų draugija domė
josi labiausia senesnės ge
neracijos nedidelis žmonių 
būrelis. Lietuvių - vokiečių 
draugija veikliai pasirodžiu
si pradžioje, mandagiai iš-

tai ji buvo geriausia Esti
jos draugė, bet kultūriškai 
visai skirtinga.

Latvija, prisimindama 
praeitį, labiausia nemėgo 
vokiečių, bet žiūrėdama į 
ateitį — krūpčiojo prieš au
gantį Rusijos apetitą. Jos 
santykiai su Lenkija buvo 
patys geriausi, nes ta šalis 
turėjo sąskaitų ir su rusais, 
ir su vokiečiais. Nors kul
tūriškai Latvija Lenkijai y- 
ra labai svetima.

Lietuva su Rusija visai 
neturėjo bendrų sienų (iki 
1939 m.), todėl ji tuomet 
dar nematė artimo pavo
jaus iš Rusijos šono ir su

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Vakar, tavorščiai, žadė
jau padėti ant savo delno 
jums balšavikišką “teisin
gumą,” kaip žmogus už ke
lis svederius ir paltus bu
vo išvežtas į Stalino rojų 
astuoniems metams akmenų 
skaldyti.

Gruodžio mėnesį, kaip ži
nome, Lietuvoj jau žiema ir 
dėl to kiekvienas šiltesnis 
drabužis labai limpa prie 
kūno. Žiūrėkit, Amerike, ka
pitalistų diktatūroj, kur ir 
žiemos ne taip šaltos kaip 
Lietuvoj, balšavikai turi net 
po keletą svederių ir niekas 
už tai jo į džėlą nesodina. 
Galėtų jie net visą svede
rių fabriką nupirkti ir tai 
nieks nei pusės žodžio ne
sakytų.

Ale Stalino atneštam val
stiečiams ir darbininkams 
“rojuj,” žiemą svederius ne
šioti turi teisę tik komisa
rai. Čia ir prieiname prie 
svarbiausio punkto — bylos 
valug “liaudies įstatymų.”

Kaune, senoje rinkoje U. 
Sluckis turėjo kriaučių ša- 
pelę (panašiai kaip pas mus 
klyning end pressing). Jis 
ten pat ir gyveno. Vieną 
dieną balšavikų žandarai jo 
bute padaro kratą ir kloze
te randa keletą paltų ir ke
letą svederių. “Ach, šitaip 
tu, buržujau: kitas masko
lius čia Stalino atsiųstas nei 
be marškinių, o tu kelius 
svederius ir paltus turi, pa
lauk.” Tuoj protokolas, tas

protokolas pas profesinių 
sąjungų prokurorą, o proku
roras U. Sluckį į apygardos 
(okružną) sūdą. Teisme 
prokuroras prieš žydą tei
sėją išdrožė tokį spyčių:

“Smetonos režimo laikais 
visas kraštas buvo apsup
tas išnaudotojų tinklo. Di
dieji masių išnaudotojai, 
kaip, pav., Lapenas, buvo 
daromi net dienos didvy
riais. Nuvertus tautininkų 
rėžimą, masių apiplėšimas 
niekuo nepateisinamas. Jie 
yra pirmo numerio liaudies 
priešai.” Ir taip prokuroras 
jrodė, kad U. Sluckis yra 
pirmo numerio vagis, ba jo 
klozete rado rūbų, kurių 
kiekvienas žmogus privalo 
turėti, jei jis nepx įklauso 
Afrikos monkių, arba Ame
rikos nudistų kolonijai.

“Profsąjungų vardu pra
šau teismą kaltinamąjį Sluc 
kį visu griežtumu nubaus 
ti,” pareiškė prokuroras. Ir 
teismas nubaudė — astuo
niems metams sunkių dar
bų kalėjimo, priedui — vi
są Sluckio šapelę konfiskuo- 

< ti. (“Tarybų Lietuva” No. 
55, 1940).

Tai, va, tavorščiai, kokie 
teismai ir koks teisingumas 
Stalino rojuj! Tai tokia Sta
lino saulė šviečia darbo 
žmonėms! Kurie iš jūs no
rėtumėt gyventi tokioj sau
lėj ? Beeinu, net drg. Pru- 
seika, jei nenorės veidmai
niauti, pasakys: “Tegul jis, 
Stalinas, pasikaria su tokia 
savo saule ir tokiu darbi
ninkams ir valstiečiams “ro
jum!” Ar ne taip, tavorš
čiai.

7
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nyko tuo metu, kai Vokie-; ja bent oficialiai palaikė
tijos propaganda buvo nu
kreipta prieš Lietuvą (1934 
m.). Lietuvių ir amerikie
čių dr-ja Lietuvoje pati jau-’Hitleriui įsigalėjus labai pa

lų fabriku. Visas bolševikijos"gyvenimas niaU8ia ir dar nespėjo iš- didėjo Lietuvce nepasitikė- 
yra sutvarkytas išimtinai karo reikalams, plėsti savo veiklos. Bet ji jimas Vokietija, kuri reika- 
beveik visos dirbtuvės užimtos ginklų dir- iškarto gavo apie 100 narių lavo vienintelio Lietuvos

Viskas Karui
Aną kartą šioje vietoje mes rašėme, kad 

Sovietų Rusija yra paversta dideliu gink

visai gerus santykius ir ne
matė jokio reikalo rusais 
nepasitikėti ar jų bijoti.

patį žiauriausią pasaulio re
žimą pakeisti bent kiek švel
nesniu arba net atgauti pra
rastą nepriklausomybę. Tai
gi politinės orientacijos evo
liucija eina paprasčiausiu 
biologinės savysaugos ke
liu: žvirbliai tas draugas 
kas vanagą nušaus. Ir nie

kas neturi nei mažiausios 
teisės žvirblį už tai kaltin
ti ar peikti. Atbulai, visi 
turi pripažinti, kad tas žvir
blis turi visai sveiką protą 
ir pilnas yra pilietinio pa
dorumo. Nes ir jis nenori 
mirti, nori gyventi.

(Daugiau bus)

bimu. Tą mūsų rašinį papildo V. š. savo 
rašinyje, “T-nės” Nr. 6, kuriame tarp kit
ko rašo:

“Kodėl Maskva neįsileidžia nei vieno 
pasaulinių dienraščių korespondentų So
vietuos galybę pasauliui skelbti? Kodėl 
ji neišleidžia emigrantų į kitus kraštus? 
Visu Sovietijos parubežiu per 10 kilo
metrų visi civiliai gyventojai iškraus
tyti, miškai iškirsti, žemė suarta ir pa
statyta spygliuota tvora. Visi vyrai su
mobilizuoti ir fabrikuose dirba moterys 
po 14 valandų. Aną rudenį sumobili
zuota fabrikams visi 16 metų berniukai.

Kam ta skubi .ruoša? Kam Sovietijos 
ambasadorius Umanskis keliaklupščia- 
vo Washingtone, nuimti “moralį uždrau
dimą” parduoti Maskvai lėktuvų ir avi
acijos reikmenų? Atsakas aiškus: “sau
lė” ruošiasi “draugą” sutikti”.
Žodžiu, Sovietų Rusijos visas žmonių

gyvenimas paverčiamas karo mašina, ku
ri dabar tarnauja Hitleriui, o ateityje ją 
planuoja panaudoti pasaulio revoliucijai.

iš Ameriką lankiusių lietu
vių. Amerika lietuviai buvo 
labiau suinteresuoti negu 
kitos Baltijos tautos, nes 
ketvirta dalis jų tautos gy
vena Amerikoje ir beveik 
kiekviena Lietuvos šeima 
turi Amerikoj giminių. A- 
pie Amerikos laisvės ir ge
rą gyvenimą su simpatija 
Lietuvoje šnekama ir jos 
draugiškumas labai brangi
namas.

Lietuvių-italų dr-ja su
traukia daugiausia muzikų 
ir menininkų. Nebuvo Lie
tuvoje lietuvių-lenkų dr-jos, 
nes Lenkija vis dar negalė
jo įsigyti čia sau simpatijų 
dėl Lietuvos sostinės Vil
niaus okupacijos. Lietuviai 
daug daugiau simpatijų ro-

uosto Klaipėdos. Iki 1934 
m. lietuviams Lenkija atro
dė pačių baisiausiu priešu, 
nes ji jau nuskriaudė Lie
tuvą 1920 m. atimdama iš 
jos sostinę Vilnių, kurs lie
tuviams tas pats yra, ką 
lenkams Krokuva ar pran
cūzams Paryžius. Prieš šitą 
karą Lietuva manė, kad ji 
yra skirta vokiečių įtakos 
orbiton, todėl labiausia ne
pasitikėjo Vokietija. 1939 
m. rugsėjo gale paaiškėjo 
klaida. Vokiečiai sutiko už
leisti Rusijai visas tris Bal
tijos respublikas. Ir šiuo 
momentu Baltijos tautoms 
pasidarė geriausiais drau
gais visos tos valstybės, ku
rios ketina kuomet nors 
pulti Rusiją ir duoti progos

MILLKIE PASIŪLYTAS “DŽIABAS’

("Draup-as" Acme telephoto)

VVendell Willkie Londone “Pub” geria alų. Jo pasirody
mas sutraukė daug smalsuolių. Tad savininkas pelno su
metimais jam pasiūlė “džiabą”.
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Rimties Valandėlei
’f! Vaikėzai ir GPU !Daug*ai? Lietuvių

Rengiasi Atvykti

k

(Tęsinys)
Draugas Vladimirovas pradėjo skaityti kitoj pusėj.

Ji buvo vos išskaitomai surašyta, ir jam tik per didelį 
vargą pasisekė iššifruoti, kas ten buvo suregzta:

Pakelkime savo širdis aukštyn,
Pasibelskime į dangų, —
Ir su graudžiomis ašaromis
Suminkštinkime Kristų 

Tegu Kūrėjas 
Mus visus pamoko,

Savo dvasia 
Išgydo mūsų sielas!
O, Ganytojau, !
Mums pasaulis siunčia daug visokių negerovių,
Dėl to mes, silpni, šaukiamės Tavo pagalbos.
Visi kreipkitės į Gelbėtoją Kristų, —
Jis nieko neatstumia,
Išklauso visus prašančius,
Pakelia paslydusis....
Ir taip toliau — vis tuo pačiu tonu. Draugas Vla

dimirovas pabalo. Mat, kaip: tai buvo Kristus, kuris 
prieš jį stojo! Tas pats Kristus, su kuriuo taip kovojo! 
Kristus ištiesė prieš jį savo ranką!

Draugas Vladimirovas pradėjo skaityti kitą eilėraštį.
Kaip prailgsta valandos,
Kai aš nematau Kristaus, —
Visi medžiai atrodo bespalviai,
Liūdesiu išsikaišusi menkiausia vietelė....
Įsiutęs pradėjo smarkiai vartyti, kol galop užtiko 

savotišką katekizmą:
Kas tu esi?

. — Aš esu Dievo žmogus.
O kodėl tu Dievo esi?
— Nes aš Jam meldžiuosi ir 
ta malda nusivalau.
Ar turi sielą?
— Taip, turiu.
O kas ji yra?
— Dievo paveikslas.
Kada negali Dievą pasiekti?
— Kai turi negryną sąžinę....
— Po velnių! Matai, iš kur kyštelėjo tie prakeikti 

klausimai! Sąžinė! — sušuko nesitverdamas iš įsiutimo 
Vladimirovas ir be jėgų pažvelgė į Mironovą.

— Prašau skaityti toliau! Štai, šitą....
Draugas Vladimirovas skaitė:
. .Palaimink mus, Tėve, kad
Galėtume suktis ratu, rasti Dievo sūnų....
— Na, bet ką tai reiškia? Aš nieko nesuprantu....
— Tai reiškia, kad mūsų “naujieji žmonės” pasida

rė sektininkai!
Ilgai sėdėjo draugas Vladimirovas tylėdamas ir 

susimąstęs žiūrėjo į jauną komunistę. Nuoširdus su
sisielojimas, atspindėjęs veide, tą bjaurią moterį darė 
beveik gražią. Jos akys galop pradėjo virpėti, ir jose 
pasirodė ašaros.

“Ši tai būtų man tinkama žmona,” staiga smilkte
lėjo per galvą mintis. “Rūtų puiku: galėtum pasidalinti 
mintimis, drauge vargti, drauge kovoti! Ji galvoja lygiai 
kaip aš, išpažįsta tuos pačius idealus, tuo tarpu Ta
nia....” ..bet drauge pajuto: taip, ši komunistė galėtų 
būti jam geriausia pasaulyje draugė, bet mylėti, ne, my
lėti jos negalėtų; ką nori daryk, bet jos nemylėtų, bent 
nejaustų tokio jausmo, kokį jaučia Taniai, kuri visą 
laiką kvaršina galvą kažin kokiomis keistomis mintimis 
— vis kaip jį pataisyti, kažkaip saviškai, pagal savo 
galvą, perauklėti.

Nuo ilgo Vladimirovo žvilgsnio Mironovą paraudo. 
Ir vėl draugė pasirodė beveik graži; jos akyse išskaitė 
kažką panašų į meilės švelnumą ir, staiga pasidavęs 
įtūžimui, jai su užsidegimu tarė:

— Drauge, jūs turite man padėti! Matote pačios — 
turime veikti griežtai ir nedelsdami!

Draugė Mironovą dar norėjo Vladimirovui kažką 
sakyti, bet tuo tarpu kažkas pasibeldė į duris, ji atsi
stojo ir atsisveikino.

— Po paskaitos ateikite vakare pas mane, tuo rei
kalu plačiau pakalbėsime. Dabar aš noriu išklausyti, ką 
pasakys kiti! — ir tvirtai paspaudė jai ranką.

Vėl susitiko jų akys, ir jis aiškiai pamatė, kad ne 
vien dėl draugiškų jausmų jam karštai plakė Mironovos 
širdis.

(Bus daugiau.) * . Iv

“Tarybų Lietuva” deda šį 
aprašymą, kuris pavaizduo 
ja, kokios nuotaikos viešpa
tauja okupuotoje Lietuvoje:

“Autobusas sausakimšai 
prisigrūdęs žmonių. Ir ada
tai sunku surasti vietą. Jau
nas pilietis su portfeliu pra
siskverbia į vidų. Karštas

Bevartant sekmadienio kas. Nors ne vienam dėl
laikraščius, akį patraukė rimtos priežasties tenka pas
protestonų sektų skelbimas ninkauti, apsimarinti; bet
jų pamaldų. Nors tų sektų pats pasakymas jau sieloje
labai daug, jų visų pagrin- sukelia norą nusikratyti tais
de galima pastebėti lyg pa- negeistinais pasninkais, nes j
traukianti mintis — bando jie ne žmogaus valia užtrau- •
žmones kalbinti prie Dievo kiami, bet Bažnyčios isaky- /temPeramentas taiP ’r dega 

... ... .. jo akyse. Ant suolo sėdi pi-visokiomis naujenybėmis, ti. J J r
lietis, gerai apsirengęs.

Galėjo kas nors dalyvau- — Gal trupučiuką p.isi-

naujenybėmis, ti.
Sako, kas išklauso gražios
muzikos, arba. puikiai pa- damas kumitynių rungtyn- sturaaite, „Įleiskit ir mau 
ru o p mo s o, ispi o 8e paatebdti kad kumatj. — 3ako Jaunuolis.
krikščioniškas pareigas iš 
tisai savaitei.

Mūsų bažnyčiose bus pri- troškuljo būtų kankinami> 
minta, kad rytojaus dieną jig negeria vandens tjk. 
senais laikais buvo pradžia (aj paplguja burną jr van.
S?““;.!!.“?“! den> išspjauna. Pataikavi-

mas šiuo atveju gali būti 
labai žalingas, tad apsima
rina.

Gardaus buvo juoko, kai 
laikraščiai parašė, kad Chi- 

Sekmadienį prieš bertai- cago trys nutukę beisboli-

ninkama duodama kiek lai
ko poilsiui. Nors didžiausio

Į Ameriką

būdu užlaikytos, tęsėsi per 
septynias savaites Mūsų 
laikais daug kas pakeista, 
net patys pasninkai leng
vesni.

ninius laikus, pailsęs jauni
kaitis klausėsi pamokslinin
ko žodžių, bet snaudulys 
greit jį nugalėjo. Šalia sė
dintieji tėmijo, ar nesuduos 
į suolą vyrukas linguojan
čią galvą. Klebonui paminė
jus, kad tą savaitę trys die
nos pasninko, jaunikaitis, 
kaip ylos duriamas, pabu
do. Pasninkas jam, tur būt, 
baisi šmėkla.

Katalikų supratimas ga
vėnios, dviem žodžiais api
budinamas: įkyrus pasnin-

— Visų pirma, Tamsta 
matote, kad čia vietos nėra. 
O antra, iš kur tos nacha- 
liškumas?

Jaunuolis staiga užsidega 
kaip ugnis.

— Hei, hei. Tie buržujai 
iš tikrųjų nenori aprimti. 
Aš parodysiu, ką galiu (gar
siau). Ar Jūs žinote, kas aš 

’ — surinka išsišokėlis.
- Nežinau ir žinoti neno-
— rimtai atsakė pilie

Gavome žinių, kad kun. 
Barauskas jau gavo Brazi
lijos vizą, ir buvo pasiren
gęs ten iškeliauti, o vėliau 
iš Brazilijos gal būt atvyks 
į USA. Kun. St. Yla pasi- į 
lieka Berlyno lietuvių kolo-1 
nijos klebonu. Dr. Maceina į 
su šeima, bei seselės Serei- 
kytė ir Rogalskytė, vis dar 
negalėdami gauti vizų į US 
A, stengėsi gauti leidimą į- 
važiuoti į Argentiną. Mano-•
ma, kad jau bus į Ispaniją 
nuvykę dirbti parapijos dar
bą kun. dr. Gečys ir kun. 
Grigaliūnas.

BUKDRIA

esu

riu,
tis.

ninkai bus priversti karštų 
vonių pagalba nušutinti ge
rą sluoksnį taukų. Be pas
ninko jie irgi mažai ką at
siektų. Dėl garbės, dėl pi
nigo arba laimikio nesigaili piliečio prašo paso Pilietis 
žmogus sunkios aukos pa

— Milicininke! Sulaikykit 
šį liaudies priešą!

Atėjo milicininkas ir

daryti, net papasninkauti. 
Krikščioni, ar ne dėl di

džiausio laimikio — dan
gaus, aukas darai Viešpa
čiui? Nepavydėk suteikti šių 
dovanų savo Kūrėjui bet 
kuriuo atveju, nelaukdamas 
vien gavėnios laiko. A.B.C.J.

PRISIMINIMAS
Rodos, taip neseniai dar 

mes gėrėjomės šiltu oru ir 
vasara grožėjomės, bet da
bar jau ir vėl žiema. Lauke 
šalta. Kur tik nepažiūri, vi
sur vien tik balta.

Žiaurus — rūstus šiaurės 
vėjas be pertraukos pučia, 
gatvėj sniegą vaiko, ir be 
tvarkos iš vienos vietos ki
ton jį neša — pusto ir žmo
gui pliką veidą aštriai pa
glosto.

O šaltis, kaip tik lauk iš
eini, ir griebia už plikų au
sų — be gailesčio jas gny- 
bia. Žmogus, žiauraus žie
mos šalčio išsigandęs, tūnai 
kambaryj, prie krosnies pri
siglaudęs ir, belaukdamas 
atomečio, nerimsti, negalė
damas šiltos vasaros u» 
miršti.

Mintyj pro akis prabėga 
jos gražumas, tylūs vaka

rai ir vėjelio švelnumas. 
Plačios lankos, ^pilnos žydin
čių gėlynų, kuriose daug 
žaidžia sparnuočių — lakū
nų.

Bet dabar ir vėl žiema. 
Gamta apmirus miega po 
žiemos balta marška susty- 
rus. Kur tik nepažvelgsi, vi
sur vien tik balta, šiaurys 
dūksta, ir jauti, kad lauke 
šalta.

S. K. Lukas

Apsigyveno Romoj
Roma, sausio 17 d. —- 

Čion iš Berlyno atvyko kun. 
Jonas Sakevičius, MIC., pa
bėgėlis iš Lietuvos, ir teo
loginėms studijoms pagilinti 
stojo į “Angelico” universi
tetą.

PLATINKITE “DRAUGĄ’’

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi! (•)

ĮSIGYKITE y.į- ™ 

MALDAKNYGIŲ
DABAR!

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais z lapais, 
250 puslapių .............................................. 95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ...........................................................  -4-5

Su persiuntimu 50c.
Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme- 

nilfaai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

žymą, pastebėsime, kaa 
anas pilietis tikrai būtų pa
tekęs į GPU nagus kaipo 
“liaudies priešas,” jeigu jo 
nebūtų išgelbėjęs užsienio 
pasas. O kiek nekaltų žmo
nių sėdi už grotų vien dėl 
“karšto temperamento” jau
niklių įskundimų?

Naujos 1941 Radijos
Naujos Radio-Kombina- 

dijos.
Naujos Elektrikinės 

Ledaunės
Nauji Rakandai dėl namų
Perkant Vasario Mėnesio 

išpardavime daug 
sutaupoma.

Naujai įdainuoti Lietuviš
ki Rekordai garsios Me
tropolitan Operos žvaigž
dės, Anna Kaskas, dabar 
tik padaryta, po

Elektrikiniai “record pla- 
yers”, groja rekordus per 
jūsų radiją, tik £6-95

Lietuviški Rekordai

į PLATINKITE

“DRAUGĄ'1

iš

parodė. . . . vienos užsienio 
valstybės pasą.

— O dabar, sako pilietis, 
tegul šis berniukas parodys 
savo pasą.

Dalykas ne koks
O dar daug mūsų tarpe 

yra žmonių, kurie vaizduo
jasi esą dideli “žvėrys,” ir 
dėl jų padarytų kvailysčių 
kenčia valstybės ir krašto 
gyventojų prestižas Ar ne 
laikas apgalvoti kiekvieną 
žodį ir būti santūresniems?

Kuklumas yra didelių 
žmonių požymis. Visa kita 
yra akiplėšiškumas.”

Dėdami šį oiieiozo apra-

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jūs motutės pinavijos,
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelį mielą norit pavaišyti, 
šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai.

Bet aukščiausios rūšies mėsos 
gaminiai.

Jei dar nepagavot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nei)'atidėkit.

* * *
Juozą, i Dobrovolskis kiekvieną 

valandą jums pristatys geriu i- 
sius. šviežiausias rūkytai dešras. 
Vaišinkitės vesim vėse. krikštyno
se. bankietnose Dobrovolskio deš
romis. P žtenka nešaukti telefonu 
CANal 1712 ir dešrų; ius jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki- 
A’-s j:

Dobrovolskio
Grocery & Mcat Markei 

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

16322 Kur Bakūžė Samanota — 
Alano Rožė, J d. Anna Kaskas.

16 323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos, įdain. Anna Kaskas.

16193 Marytės ir Jonuko Daina 
Žemaičių Polka. Mahanojaus 
Orkestrą.

16206 Stoviu Prieš Tavo — Oi 
Mergele. Mahanojaus Orkestrą 
su daina.

1620!) Liudvinavo Polka—Paukš
čių Polka. Mahanojaus Orkes.

16227 Ūkininkų Polka — Jurgio 
Polka. Pensylvanijos Angieka- 
sei Orkestrą.

'6242 Močiutė Valeas — Lietu
vaitė Polka. Armonikų Duetas.

16254 Aukšti Kalneliai — Ak 
A orėčiau. Mainerių Orkestrą su 
daina.

16256 Otonui — Ar Aš Tau Sesė, 
vanagaitis ir štogis.

16259 Toks Vaikinas Polka — Pli
kių Poika. Mainerių Orkestrą 
su daina.

16280 Storo Jono Polka — Ves- 
kie Mane šokti Polka. She- 
nadorto Orkestrą.

16281 Tarpe Kūtų Polka — Kuo
met šoksi Poika. Mahanojaus 
Orkestrą.

16284 Kam šėri Žirgelį —- Kai Aš 
Turėjau. Vanagaitis ir Olšauskas.

16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą.

16300 lakštutės P-olka. Klaipėda 
Lithuanian Grkestra.

16302 Gegužinė Polka. W. Gula 
ir Orkestrą.

16303 Polka Dėl 
Virbalio Polka.

Numylėtos — 
W. Gutos Ork.

DZIUAGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Plcitas tiktai 
dantistų receptų.

Jei<MI I lletni Išmėginimas.
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvieną įmokė
tą centą.

G. P. JOHSON, Taisome Ir |S‘«lirlnum» senas 
_ pleitas. — Mėnesiniai mokes-PreS. čiai. 1 dienos patarrfavimas.

VALANDOS:
Vidumi. Ofisas — 
Kasdien iki 6 v. v. 
Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais iki 
7 valandos.

Tolimesni Ofisai: 
iki 8 vai. vak.

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

1555 MitwHirki*c Avenne — Tel. A KM. 5550

202 South State Street — Tel. A EB. 4030
IH3I Irving Park Boulevard -- Tel. I’AL. •1227
So. SkU------ 401 1S. 17tli St. ■— Tel. ATI., AHHO

J

LEO NORKUS, lt.
DISTRIBUTOR 

OP

Anihresia & Nertai
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gena| 

ir mėgsta AMB ROSIĄ Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 
Įsprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC 
|TAR. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rft 
ūes produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita- 
Įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausiu 
rreitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081

16304 Kanapių 1‘olka — Ona 
roika. Vv. ouios Orkestrą, uai- 
nuoja Vasiliauskas.

16305 Beržų Polka — Daratyte 
Polka. Vv. Guios Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.

16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango 
— Ar Atsiminsi? Angių Vaieas. 
įdainavo A. Sabaniauskas.

1630/ Marš, Marš, Kareivėli — 
Geležinio V tiko Maršas. Karo 
DuukyKios Cnoras.

16308 Drūlia — Tu Lietuva, Tu 
iviano. įuaiuavo Akiras Biržys, 
l upų Deue ir Dėdienė.

16309 Būk Vyras Polka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. į- 
dainavo A. Dvarionas.

16310 Septintame Rojuje, Anglų 
vaieas — jaunystes meilė, ran
go. įdainavo A. sabaniauskas.

16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, .angių valcas. 
įuaiuavo A. subamau&kas.

16312 Lietuviškos Liaudies Daine
les — Dans 1 ir 2. a. Sabani
auskas.

16313 Našlaitės Kapas — Griu
vėsių ueieie. Akiras Biržys, Pu
pų Dėdė ir Dėdienė.

lbo.4 Anūkų Polka — Pupų Dė
des po.ka. įgrojo Akiras Biržys 

lboro Buk Vyras Poika. A. Dva
rionis

16316 Gieda Gaideliai <— Gražus 
Miško Budas. įdainavo Akiras 
Biržys.

16317 Sužudėtinių Vaieas — Ro- 
sadutes Polka — r upų Dėdienė.

16318 Marijampolės Polka — 
Gardus Ai utis, valcas. įdainavo 
Pupų Dėdiene.

16319 obeuų po.ka — Sekminių 
Vaieas. įgrojo Akiras Biržys.

16320 Merkinės Polka — Kre
tingos poiaa. įgr. kiras Biržys.

16321 Pasakykite Mergelės, Tan
go — Kai smuiko Groji 'I a. 
Tango. įdain. A. sabaniauskas.

t Butkant rekordus į kitais mirs
im, ar linui ar šešis rekordus, 
teikia pridėta 25e uš prisiimti - 
itiu lėšas.

Jos. F. Budrik, lot.
Furniture House

3409 SO. HALSTED ST., 
Chicago, Illinois

Žymūs radijo programai iš sto. 
ties #tTL 970 kil., nedėlios va
karais nuo 5:30 P. M.
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VASARIO 16 D. - MŪSŲ KULTŪROS 
ŽIDINYJE - SV. KAZIMIERO

AKADEMIJOJ
Kas praeidamas, ar pra- nuolyno, yra kilni pasaulie-

Pasiryžimas Pavykusi Arbatėlė
Viskę Nugali town or lake. — Ket-

So. Chicago. — Anglų virtadienį, gražiuose p.p. 
priežodis sako: “gyvenimas Vaznių namuose suruošta
prasideda sulaukus 40 me
tų amžiaus”. Tai ir šv. Juo-

T. T. Marijonų Bendradar
bių arbatėlė, kurios suren-

zapo parapija pradeda savo gimo iniciatyva priklauso
gyvavimą. Atšventę 40 me
tų sukaktuves ir pamatę, ką 
nuveikė ir kokias klaidas 
gyvendami padarė, pasiryžo 
visi dabar vieningai veikti 
ir darbuotis, kad aukso ju
biliejų galėtų apvaikščioti 
naujuose pastatuose.

Per praėjusius metus ga
na daug bendrai dirbdami 
padarė: apkalė bažnyčią, į- 
dėjo naujus langus, pastatė 
naują garadžių ir skolos 
truputį pamažino. Šiais me
tais išrinktas jaunų ir darb
ščių vyrų komitetas daug
žada. Komiteto sąstatas: F. Parems Gėrę Tikslę 
Paulik ir T. Rogers trusti- 
sai, A. Kibelkis, A. ChepuI,
A. Willis, L. Ushin, J. Sta
naitis, P. Snarskis, A. Sta- 
bulionis, A. Baltuška, T.
Yeskey, M. Kalzanauskas,
B. Phillips ir P. Radzevičius.

Šv. Vardo dr-ja smarkiai
darbuojasi ir rengiasi prie 
didžiulio šokių vakaro, ku
ris įvyksta šį sekmadienį, 
parap. svetainėje. šokiai

p. Vaznienei.
Nuoširdžių žmonių prisi

rinko pilni namai. Jaukioje 
nuotaikoje praleista malo
niai vakaras prie žaislų ir 
pasikalbėjimo.

Vietinė T. T. Marijonų 
Bendradarbių kuopa labai 
dėkinga p. Vaznienei už to
kį nuoširdų ir vertingą pa
sidarbavimą. Visas šio suė
jimo pelnas skiriamas T. T., 
Marijonų Bendradarbių sei
mo pasveikinimui. R.

važiuodamas pro Šv. Kazi
miero akademiją, nepasi
džiaugia pažvelgęs į gražų 
namą ir rūpestingai užlai
komą sodelį ir nepamąsto, 
ar nepasako: “Tai mūsų lie
tuvaičių vienuolynas ir aka
demija”.

Taip, toji įstaiga grynai 
mūsų. Lietuvių aukos ją pa
statė ir palaiko. Lietuvių 
dukterys, seserys kazimie- 
rietės, palikusios tėvus ir 
draugus — apsigyveno ja
me ir pašventė savo jau
nystę, gabumus, mokslą — 
auklėjimui ir lavinimui jau
nosios kartos lietuvių, kad 
Lietuvos vardas, nežūtų iš 
pasaulio...

Artimiausia prie to vie-

čių draugija — ARD. Ji 
gyvuoja tam, kad rėmus ir 
palaikius tą mūsų kultūros 
židinį.

Vasario 16 d. ARD ren-

Padėka >
Brighton Park. — Vardu 

seserų ARD 6 skyr. rėmė
jos širdingai dėkoja visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo 
prie “bunco party” vasario 
2 d., Rimkų namuose.

šeštadienis. vn.~n.rio 1 ?' 1
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Puikus Vakaras

Rimkai jau kelis sykius
užleido rėmėjų pramogoms 

gia metinę vakarienę pačia- namua A{ia taip pat
me centre — šv. Kazimiero 
auditorijoj. Po vakarienės 
— programa, pritaikinta 
vasario 16 d. — Lietuvos 
nepriklausomybės dienai.

Švęskime ją bendrai visi! 
Sueikime vakare 6 vai. su 
draugais ir pažįstamais — 
pasižmonėti, pasivaišinti ir 
gražia programa jaunų stu
denčių prirengta dvasią at
gaivinti. Įžanga tik $1.00 
asmeniui. Pirkite bilietus iš 
anksto, iš savo kolonijos rė
mėjų. R.

“Draugui”, “Margučiui” už 
pranešimus, o Liulevičiui ir 
Zolpui už kėdžių paskolini
mą, biznieriams: Vilimams, 
Paukščiams ir Jackūnams 
už duosnumą kiekvienai rė
mėjų pramogai, rėmėjoms 
už dovanų atnešimą ir tikie, 
tų platinimą, o komisijai už 
nuoširdų pasidarbavimą.

J. R.

PRANCIŠKUS
TOMASEVICIUS

(lO'V.S 1621 XSK Hoiioiv St.)
Min1- vuh. Ii. 1941, 10 viii.

vak., KulaukęH pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Vilniaus 

apskr., Čiobiškiu par., niršu
lės kaime.

Amerikoje išgyveno S5 inet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Mortą (po tėvuis ltuu- 
deliūnaitę): sūnų Joną; dukte
rį Prancišką Nausėdą; žentą 
Vincentą; seserį Agotą Mar- 
tinkienę; švogerį Motieją; pus
seserę Uršulę Strunkauskienę 
ir kitą giminią, draugą Ir pa
žįstamą.

Kūnas pašarvotas koplyčioje: 
17 35 VVubunsiu Avenue.

laidotuvės įvyks pirinadien), 
vasario 10, 1941. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Mykolo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldą bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gniines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moterių, Sūnus,
Duklė, Žentas. Sesuo, švogeris, 
Pusseserė Ir Giminės.

I,aid. direktoriai Lachawicz- 
ir Sūnai. tel. CANai 2515.

Susirinkimai
Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST

Drąsiuosius laimė palaiko.
Simonidas

Bee“ta«DRAFT?
gargle Listerine
Likę wet feet and fatigue, drafta \veaken 
body resistance so that germs associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Nature to overcome such germs on throat 
surfaces by gargling with Listerine Anti- 
septie at the first symptom of an irritated 
throat or an oncoming cold. This pleasant 
preeaution.taken proinptly andfreąuently. 
may spare you a long. unpleasant siege. 
Lambert Pharmacal Co., Si. Louts, Mo.

Kilis germs 
associated with colds

Z

Dievo Apvaizdos Parap.
WEST SIDE — Vietinės Pereits* sekmadienį parapi- 1 Brighton Park. — Drau- 

T.T. Marijonų Bendradarbių j°s salčje įvyk° labai Sraži Gvard. Pirma Div. Šv. Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
kuopos pastangomis pereitą i vakarieng su Pr°Srama- ku‘ Kazimiero Karai, laikys su- STATION W H I P 
sekmadienį surengta Bingo rią išPildė Rožiū-Lelijų klū- sirinkimą sekmadienį, vasa-'
ir Raffle suėjimas, kuris su- bas. rio 9 d., parapijos mokyk-
traukė gražų būrelį žmonių, Vakaras buvo suruoštas ios kambaryje, 2 valandą po 
atjaučiančių mūsų tautos ir Tėvų Marijonų vedamoms

1480 kilocycles 
(First Station on Your DiaI) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Dviejų Metu Mirties Sukaktuves

A. "f* A.
ONA POCEVIČIENĖ

(Po tėvais Jesinskiūtė)
Jau sukako dvieji metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir moti
ną, Oną Pocevičienę.

Netekome savo mylimosios vasario 10 d., 1939 
metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už 
jos sielą vasario 10 d., 1941 m., šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje, So. Chicago, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Dukterys, Marčios, Bro
lis, Brolienė, ir Giminės.

t*
pietų. Visi nariai kviečiami 
laiku atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.
Taipogi prašom atsilankyti Į
ir naujų narių. Valdyba, manu - niw ... hi.u.ltĮ

įstaigoms paremti.
Visi vakaro dalyviai buvo 

Šis suėjimas davė atsilan- s pįinaį patenkinti ir nesigai- 
kusiems progos maloniai jėjo prisidėję prie vakaro1

bažnyčios reikalus.

praleisti laiką ir vietos kuo- 
prasidės 7 vai. Grieš gera i pos iždui paliko gražaus pel- 
muzika. Bus vaišių. Parapi- Į no.
jos svetainė dabar jau vi
sai kitaip atrodo. Vien ma
lonumas bus šokti ir links
mintis, nes rengėjai daug 
darbo įdėjo, puikiai išdeko- 
ravo ir pertaisė.

Nemuno Sūnus

Drafto boardai šauks 
daugiau vyry

pasisekimo. Didžiausį padė
kos žodį reikia tarti p. P. 
Ivanauskienei, kuri su savo 

Už šio suėjimo surengimą draugėms nenuilstamai per
ir pasisekimą nuoširdžiai 
reikia padėkoti — p. Druk- 
teniui su žmona, Rainienei,

ištisas savaites darbavosi, 
kad vakaras pavyktų.

Taip pat nuoširdžiai dė-
P. Šliogerienei, Urbonienei , kojame Rožių-Lelijų klūbui,
ir K. Šliogerienei.

Naujos Dainos 
Per Budriko Radio

kuris jau ne pirmas kartas 
per T. T. Marijonų Bendra
darbių parengimus linksmi
na publiką. R.

Pranešta, kad Cooko ap- Valandę 
skrities drafto boardai arti
moj ateityje pradės šaukti

Šį sekmadienį, Budriko 
radio valanda iš WCFL sto-

didesnį vyrų skaičių, kadan- į ties 5:30 vai. popiet, tikrai 
gi iš šaukiamųjų didelis bus įdomi, nes Budrikas y-

Numatomas
Skandalas
Chicagoj

Federal Bureau of Inves-
nuošimtis nepriimama ka-j ra pasiruošęs vėl perstaty- tigation (FBI) agentai ra- 
reiviauti.

Spėjama, kad iš visų Coo
ko apskrityje įsiregistravu-

ti dramą iš Amerikos lietu- miai patikrina vieno drafto
vių gyvenimo; nauja kom- boardo Chicagoj pašauktus
pozicija bus grojama pirmą 

šiųjų 21—35 metų amžiaus sykį per radio programą; 
vyrų bus pašaukta patikri- i vakaro surpryzas bus — 
nimui 342,000, arba apie 60 nauja daina su šaunia Bu-
nuošimčių visų įsiregistra
vusiųjų.

Kai tėvynė pavojuje, nie
kas tada neturi teisių — vi
si turi tik pareigas.

Videnburchas

driko radio orkestrą. Ši 
programa transliuojama per 
radio Budriko krautuvės 
pastangomis. Toji didžiulė 
krautuvė randasi adresu 
3409 So. Halsted St.

Brighton Park. -r- ARD 6 
skyr. susirinkimas įvyks va
sario 9 d., tuoj po paskuti
niųjų mišių, mokyklos kam
baryje. Prašomos visos rė
mėjos susirinkti. J. R.

reikalą paėmė į savo ran
kas. Chicago Heralu Ameri
can sako, kad numatomas 
pirmasis skandalas.

ir nepriimtus kareiviauti vy 
rus. Paskleisti gandai, kad • 
tas boardas rūšiuodamas 
pašauktus vyrus kai ku
riuos neteisingai (be jokio 
pagrindo) atideda į šalį 
jiems favorizuodamas.

Tais gandais susidomėjo 
valstybės vyrų konskripci- 
jos direktorius Armstrong

Radio Pranešėjas ir jo nurodymais agentai šį

“THAT LITTLE GAME” — ~ A B* Suspigus J

TYPEVVRITERS
AOOINC MACHINES

-JMAll MONTHIY FAYMINTS— 

AU MAKIS

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED
•m •■••uit ■»■•■ •„i.iua MM.iucma. •••••him

aCTAD typiwriter "wlHl\ company
■OM*T C. MUMATT. Mm 

IM W. MADISON ST.
Phone DEAR3ORN P444

ISTIMATIS—PRE E — DIMONSTU ATION

A* j PASKUTINIS
PAGERBIMAS

7J

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. YARds 1741-1742

4447 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFavette 0727

AMBULANCE Dieną ir Naktį

JOHN F. EUDEIKIS
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 

matote “Drauge”.

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
BARTAT CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIID III AIIP C patarnavimas HitIDULHIiuldieną ir naktį

D V v A T koplyčios visose 
I A I MIESTO DALYSE

flirtaas M. Phillips 3307 Lituanica Arą 

Phone YARde 4908

Alfam B. Piltas
6812 So. Wėst era Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefoną* YARda 1419

tariama ir Sanai■ 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

Albert V. Petkus 4704 S, Westera Avenue 

Phone LAFayetto 8024

L J. Zelp
S. P. Mažeika
I. tarinius

1646 Weet 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

048 Ba. Gafif ornia Ava
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VISI Į MASINĮ MELROSE 
PARK MITINGĄ

Judri, gyva ir aktinga Čikagoje, ką jie gali nuveik- 
Melrose Parko lietuvių ko- ti ir ko jie nori. bei siekia.
lonija ryt ruošia masinį mi
tingą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu. Kalbės ugningai ir 
gyvai vieni iš geriausių Či
kagos Kalbėtojų konsulas 
Daužvardis, kun. J. Prunskis 
ir dr. Petras Vileišis.

Melrose parkiečiai nusi
statę parodyti ką jie veikia

Tėvynės vadavrmo darbe! 
jie žada “bytinti” ne tik 
mažesnes lietuvių kolonijas, 
bet ir didžiąsias paspausti, j

Visi tad kaip vienas vyki-' 
me į šias įdomias Melrose ) 
Parko prakalbas. Prakalbos 1 
įvyks Public School Audito
rijoje, 17th Avenue ir Riee 
st., 5 vai. po pietų.

Pagerbė Veikėją Šį Vakarę Į Cicero
Bridgeport. — Vasario 1 Šv. Antano parapijos sa- 

d. M. Ūkonienė savo namuo- Įėję šį vakarą įvyksta šo
se buvo suruošus surpryzą kiai, rengiami Šv. Griga- 
A. Vaišvilienei. ARD 2 sk. liaus choro.
pirmininkei, pasveikinti var- X7. , . _ . ’, Visos linksmybes prasidėsdadienio proga. Viešnių, A. o , , . , . . »8 vai. vak. Šokiams grieš
Vaisvilienes — — —
prisirinko pilnas 
Puota buvo tikrai šauniai 
šeimininkės suruošta.

Po užkandžio

k

DRAUGAS

ITALŲ GINKLAI PASIDAVUS BRITAMS BARDIJOJ

; ("Braunas'' Acme teleohoto)

Britų kareiviai saugoja italų kareivių sudėtus šautuvus italams pasidavus Bardijoj, 
Afrikoje. Šautuvų priešakyje matomi sueiliuoti italų kulkosvaidžiai.

™sdranamasų,i^. °[k«stros; Ne tik ^“Moterų Triūsas” Pavyzdingas 
North Side. — štai, jau ^Veikimas 

čia pat ir mūsų seniai lau-, Marąuette Park. — ARD 
kiamas vakaras, kurį ren- g skyrįaus susirinkimas į- 
gia Šv. Cecilijos draugija. I vyko vasario 2 d parapijos

sim, bet ir dainuosim 
“Baltramiejum”.

Kiekvienas atsilankęs, 
prasidėjo gaus po dovanėlę, o du bus

su i

sveikinimų kalbos, šią prog- laimingiausi, nes yra skiria- _ .
ramą vedė R. Mazeliauskie- mos dvi piniginės dovanos: ^us ne^ėlioj, vasario 9 saieje.
nė. Iš kalbų paaiškėjo, kad pirmoji $10, antroji $5. 
šis vakaras yra suruoštas “Down-town” turėtumėt 
ryšium su A. Vaišvilienės mokėti mažiausiai vieną do- 
5 metų pirmininkavimo AR lerį įžangos, o pas mus tik 
D 2 skyr. sukaktim. Kalbas 35c su drabužių pasidėjimu. 
pasakė A. Kazlauskaitė, 2 Laukia jūsų visų atsilan- 
skyr. vice pirm.; U. Gudie- kant varg. A. Mondeika ir 
nė, buvus iždininkė; Jackie- choras. Raštininkė
nę, žymi skyr. veikėja; J.i ------------- -----
Ežerskienė, skyr. finansų Gal negaus
»■**“* • Jonaitienė, vajaus kp- « &a kompensacijosrast .
misijos pirm.; S. Wodma I
naitė, jauna ir begalo sim-j Dalis streikuojančių Inter
patinga darbuotoja idėjinė- national Harvester Co. trak- 
se draugijose, ir kitos. Vi- torių fabrike darbininkų pa
šos žadėjo sutartinai dar- siryžo išieškoti sau už ne-
buotis ir padėti savo«pir- 
mininkei, kad ARD 2 skyr. 
visuomet būtų pirmoje ei
lėj, kuomet jis atsistojo pra
dėjus A. Vaišvilienei vado
vauti. Prie visų sveikinimų 
susirinkusios dar supynė 
didelį bukietą gėlių, kurį į- 
teikė A. Vaišvilienei namo 
šeimininkė M. Ūkonienė.

Atsakydama į visų kal
bas — sveikinimus, A. Vaiš
vilienė pažymėjo, kad žmo
gaus gyvenimo keliai

Metinis Balius

Reikia turėti gimimo 
certifikatus

Illinois valstybės darbo 
departamento direktorius 
Martin P. Durkin pareiškia, 
kad darbo ieškotojai, ypa
tingai mokyklų nelanką jau
nuoliai, turi turėti savo gi
mimo certifikatus.

Jis sako, kad to reikalau
ja visi darbininkų samdyto
jai, kad kartais į darbą ne
būtų priimti per jauni as
menys, kas įstatymais už
drausta, ir kad j darbą ne-' 
pakliūtų įtariami asmenys, 
ypač jei vykdomi kokie nors 
šalies saugumo darbai

Tad jauni asmenys, kurie 
kreipias į valstybinius dar
bo parūpinimo biurus,' visa
dos turi su savimi turėti gi
mimo liūdymus.

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suflyrd from the torturing 
pains of rheumatisrn. scmtica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their dmcovery of NURITO. Now they have 
found a tjuick-acting formula which speedily 
relieves those esliausting museutar aclies and 
patns. NURITO is irusi worthy and denendable 
—ainiams no opiates. If you want tdfeel asai n 
the joy of relief irom pain—«o you can work in 
peace and slecp in comfort—be wisc and Iry 
NURITO under this ironclad guarant-e. Ii the 
very Amt three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisiaction—your moncy will be 
refunded. l)on't sulfer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C )

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’1

CLASSIFIED
PAIEŠKOMAS

Juozapas Adomaitis, apie trys mė
nesiai atgal gyvenęs 3485 South 
VVallace Street, pas Brazulius. Mi
nėtam antraše jam yra laiškas.

d., Šv. Mykolo parap. sve 
tainėje. Bus atvaidinta la. Susirinkimą atidarė nauja 
bai juokinga 2 veiksmų ko- P’1™- V- Trust.
mediją "Moterų Triūsas”. I Pranešta, kad sunkiai ser- 
Vaidins šie asmenys: Jonas 8a Panaitienė ir Dargelienė, 
Šalna — P. Maskolaitis, E- už kuril» sveikatą bus už-

prašytos misios.
• Protokolą perskaitė rašt. 

M. Jonavičienė. Vienbalsiai

lena, jo žmona — A. Rizek 
(Pociūtė), Milda, Šalnos te
tulė — O. Deksnienė, Olga,
Šalnos sesuo— J. Makaus- priimtas,
kaitė, Petrukas, «Šalnų sū- i Pirmiausiai baigtas rapor- 

• nūs — Kareckas, Marytė, tas “pantry party” vietos 
Šalpų duktė — Raudeliūnai- seserims. Prie buvusio pel- 
tė, Magdė, Šalnų virėja — no dar dadėta 10 dol.
E. Maskolaitienė, Tadas, Ra Sekė O. Vilimienės rapor- 
mutis, Olgos mylimasis —- tas iš buvusio vakarėlio sau-
J. švedas^. Ęigįkas, „kriau- 
čius (žydas) — J. Radišaus- 
kak

Po lošimo bus išdalintos 
draugijos nariams, neėmu-

darbą kompensaoijos, jei| 
streikas peršoks poros sa
vaičių laiką.

Žinovai sako, kad vargiai 
streikininkai galės gauti 
kompensaciją, kadangi mo- sįema pašalpos per 10 metų,
karna tik šiaip už darbo ne
tekimą, bet ne už streiku 
sukeltą nedarbą.

Šis klausimas dar galuti
nai neišspręstas.

jėgos leis, sykiu su jumis 
ant Bažnyčios ir tautos labui.

šios žemės daugiausiai erš
kėčiais nukloti, bet pasitai
ko ir rožių. Štai, jūs, mano 
mylimos draugės, sakė Vaiš 
viiienė, klojat tas rožes ir 
tuo būdu skatinat toliau ne-

Baigdama kalbą dėkojo vi
soms už atsilankymą ir do
vaną.

Skirstėsi viešnios paten
kintos vakarėliu ir dar di
desniu pasiryžimu darbuo-

nuilstančiai darbuotis. Ir tis lietuvių katalikų tarpe, 
darbuosiuos, kiek mano pa- Ten buvus

dovanos. O po visam šokiai 
prie geros L. šimučio, Jr., 
orkestros.

Pradžia 6 v. vakare. Įžan
ga 25 centai.

Šv. Cecilijos draugija yra 
didžiausia ir veikliausia mū
sų parapijoj. Šiame vakare 
dalyvaus visi nariai. Iš to 
jau aišku,,kad vakaras bus 
Jinksmas. Tad ne tik drau
gijos nariai, bet ir visi kvie
čiami dalyvauti. Nesigailė
site. Visus kviečia —

Rengimo Komisija

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

šio 18 d.». Jackų namuose. 
Vakarėlis davė gražaus pel
no, kuris bus įteiktas sykiu 
su pasveikinimu per centro 
vajaus vakarienę.

Raportą nuo skyriaus va
karienės išdavė A. Raštu- 
tiėnė. Pranešė, kad paimta 
salė kovo 9 d. ir tikietai jau 
platinami.

Centro raportą išdavė Ra- 
zukienė ir Lileikienė. Svar
biausia, kad centras rengia
si prie vajaus vakarienės, 
kuri įvyks vasario 16 d., 
vienuolyno auditorijoj, 6-tą 
vai. vakare. Tikietai plati
nami visu smarkumu.

Nutarta užprašyti mišias 
nedėlioj prieš šv. Kazimie
ro dieną ir “in corpore” ei
ti prie šv. Komunijos.

Taipgi nutarta pakeisti 
susirinkimų dieną — į pir
mo antradienio vakarą.

Tuo ir baigtas susirinki
mas. E. A.

0 AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

II. Rajevvski 
“Shorty”

VARTOTŲ KABŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Tefefonttofelte: 
VICtory 16 9 6

PLATINKITE “DRAUGĄ”

0
I
0

I
1

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

. Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayctte 2022

Dievo Apvaizdos parapi
ja. Draugija Šv. Antano Vy
rų ir Moterų rengia metinį 
pasilinksminimo vakarą sek 
madienį, vasario 9 d., para- • 
pi jos salėj. Pradžia 5 vaR 
vakare.

Visi nariai kviečiami at- ! 
silankyti. Bus gera muzika, ■ 
Be to, dainuos Dainų My
lėtojų choras.

Kas norės tą vakarą įsi
rašyti į draugiją, įstojimas 
bus nemokamas. Visus kvie

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 

Chicagos Lietuvių Dr-jos.

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus 

Barbenai Marąuette Pk. Ir Apylinkėj 
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžius. Kaina $6,800. Mažas Į-
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
Įmokėti $500. Likusių skolų mokėti 
kaip randų.

11021 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Office Rep. 3713. Vak. Pro. 0178

JIEfiKAV DRAUGO KELIONEI 
J KALIFORNIJĄ

AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor- 
nijų ir reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario 9 d., 1941
m. Smulkesniam žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu:

CANAL 8010

čia —
Rengimo Komisija

UNIVERSAL
RESTAURANT

;d<estwrėm, Krikštynom tr kito. 
klem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

756 W. 31st Stree» 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00

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

Chicago, Illinois

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

PASKOLŲ IR TAI PI.MO REIKALAIS KRElPKITftS PRIE

St. Anfay’s Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPtl P. GRIBAUSKAS, Scerefary

VAI,.; Pirtn.. Ki-HIr.. — -tiri '• iki 8 v. v.; Anlr., Tre^lEd., » iki .*> p.

DABAR Oi af ANT PADĖTŲ 
MOKAME Z PINIGU

Kiekvieno Taupytojo Ta.npinial yra Apdrtukitt iki $5.000.00, 
Per Eederal Havlngs and Loan Insurance Corp., VV'ashfngton. D. C.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

PARDAVIMUI REAL ESTATE
Pietų-rytiniame kampe, lllth ir 
ltidgeland Avė. 2-jų aukštų namas 
— krautuvė ir 7 kambarių apart- 
mentas. Kaina $6.500. — $8,000
pinigais. Balansas ant susitarimo.

J. E. CA.KMODY 
Tel. U«larercs*t 4558 ’

NATHAN
KANTER
MUTUAL
LIQUOR

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Te!.: Biznio - ENGlewood 5X83 

Res.: - ENGIewood 5840

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — KEIIUOOU SETS 
— RI'GS — RADIOS — RE- 
FRIGEIIATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali NaUouully Advcrtiaeil I te nia.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laimui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 
. Sutaupysite 40% kūro;

Apsaugo gyventojų sveikatą;) 
. Padidina namų vertę;

Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;

I. Greitai ir lengvai įtaisoma.] 
Apskaičiavimas Dykail

RONm DOCK W0PL 
Cork so An o 
Fibbou s 1w juiatibo Bmbm 

Cohmh i iisCbMmntM Ooaroi

Soči Wmb- m« Cubk Ft

Habo Mk» 45im m Gum Pt

Putni Baabbs m Lavtbi

H<a*y B«mib»waMatti»iaia- 
Masomby. CoNCRrrt, Ett Parūpiname F.H.A. Pnaknlhflmna 

nr UmokėJImns.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų] 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051]
Warehous«: 9401 So. Stony Island A ve., tai.

4



k DRXUflA« Scčtadionls, vasario S, 1911

SIDABRO JUBILIEJAUS VAKARAS SU TEATRU IR ŠOKIAIS
ĮVYKS RYTOJ, SEKMADIENĮ, VASARIO (FEBRUARY) 9 D., 1941 M.

West Side Salėje, 2242-44 West 23rd Place, Chicago, Illinois

SALOS DURYS ATSIDARO 4:30 VALAIJOĄ I-O PIETŲ 
PROGRAMAS PRASIDĖS 5 VALANDĄ

PERSTATYMAS ‘‘AMERIKONIŠKAS ŽENTAS” — Kalbės Adv. John Borden, bus įteikimas dovanų nariams nesirgusiems per 10 ir 20 metų. 
Tikietai: Įžanga 45c, Tax 5c - Viso 50c. Užkviečia LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBININKŲ PAŠELPOS KLIUBAS

RYTOJ VISI RENKAMĖS Į TĖVŲ 
MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
DRAUGIJOS SEIMĄ
Seime Dalyvaus IT'. Marijonų Provincijolas 
Kun. Dr. J. Navickas Ir Visa Eilė Žymių 
Svečių. Seimo Dalyvius Marketparkiečiai 
Žada Kuo Gražiausiai Priimti

Daugėja 
mokesčiai 
už pirkimus

Kun. Dambrauskas deda 
daug pastangų TT. Marijo
nų Bendradarbių seimo pa
sisekimui.

Keturioliktasis

Daug svarstytinų klausimų
Metinio seimo užduotis y- 

ra dvejopa: pirmiausiai pa
žvelgti į praėjusius metus

_ i ir pasidžiaugti atliktais dar seimas i b
šiais metais rengiamas Gi- bai3; 0 antra PramatyU ‘ai,
mimo Panelės švenč. para- kas reikStų daryti ateinan- 

čiais metais, kitaip sakant 
nustatyti ateities darbuotei 
gaires.

Kąi dėl praeities, turinfe, 
rodos, teisės pasididžiuoti 

rijonų Bendradarbių sky-įatsiektais vaisiais. Mūsų 
riaus veikimą ir nuoširdžiai inuoširdas Pateliai su dide- 
jam pritarė. Marketparkie- liu Pasišventimu dirbo, kad 
čiai žada maloniai priimti IUk «a|ėtų kuo daugiausiai 
visus seimo dalyvius. paremti IT. Marijonų veda

pijos salėje. Ten klebonau
ja visiems gerai žinomas, 
kun. A. Baltutis, kuris per 
praeitus kelis metus kreipė 
ypatingo dėmesio į TT. Ma

Seimo tvarka

Seimas prasidės iškilmin
gomis mišiomis 10:45 ryto, 
Gįmimo Panelės Švč. bažny
čioje. Kun. J. Mačiulionis, 
MIC., laikys mišias, kun. 
P. Barauskas, MIC., bus di
akonu,- kun. A. Miciūnas, 
MIC., subdiakonu. Pamoks
lą pasakys kun. J. Dam
brauskas, MIC., Bendradar
bių Draugijos dvasios vadas.

12 valandą bus iškilmin
gi pietūs ir po trumpos per
traukos, 2 valandą popiet, 
prasidės seimo posėdis, ku
riam vadovauti pakviestas 
adv. Pr. Mastauskas. Svar
bią paskaitą skaitys kun. 
J. Prunskis, buv. “XX Am
žiaus” redaktorius.

Pasitraukė 
Gatvėkarių 
Viršininkas

Netikėtai apleido užima-

ls Springfieldo pranešta, 
kad už sausio mėnesį 
“sales” mokesčių valstybė 
surinko daugiau kaip 10 mi
lijonų dol.

Tokia didelė suma nieka- 
j dos dar nesurinkta už vie
ną mėnesį. Vadinasi žmonės 
visko daugiau perka page
rėjus laikams.

J940 metais gruodžio mė
nesį surinkta daugiau kaip 
8 milijonai ir tais^ pačiais 
metais sausio mėnesį — dau 
giau kaip 7 milijonai.

Tai rekordas. Ir niekados 
nesitikėta, kad valstybė iš 
šio šaltinio žertusi tokias 
sumas.

Vadinasi, valstybė leng
vai gali mažinti šių mokes
čių normą.

mas įstaigas ir darbus. Me
tinė apyskaita, manome, tai 
paliudys iškalbingiausiu bū
du.

Kai dėl ateities, iškelta 
nauja mintis, mestas naujas 
obalsis: metas mums susi
rūpinti šventos atminties 
Arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus kanonizacijos rei
kalu. Tikimės, kad seimo<
metu ši mintis bus plačiau 
visiems dalyviams paaiškin
ta ir išdėstyta.

Svarbaus mūsų gyvenimo 
įvykio išvakarėse tekyla 
mintys ir širdys prie Aukš
čiausiojo Sosto ir temaldau- 
ja palaimos mūsų darbams, 
kad šis seimas tikrai atneš
tų Dievui daugiau garbės, 
o mūsų remiamajai vienuo
lijai didesnės naudos!

Illinoiso policijos 
šefas — Sullivan

Illinoiso gubernatorius 
Green valstybės policijos 
viršininku paskyrė T. P. 
Sullivaną.

Kalbama, kad Sullivanui 
bus pavestos dar ir dvi ki
tos pozicijos, kurios bus 
sukonsoliduotos su policija.

Tos kitos pozicijos yra: 
valstybės kriminalinių įvy
kių tyrimo biuras ir parolių 
kontrolė.

Iki šioliai svarbiausioji 
valstybės policijos funkcija 
buvo tik vieškelių (plentų) 
patruliavimas.

Uždrausta priimti 
maisto ženklus

Skautai Mini 
Sukaktuvės

Rytoj, vasario 9 d. Ame
rikos Skautų organizacija
mini savo 31 metų sukaktu
ves. Skautų instituciją įver 
tina ir J. E. vyskupas B. J.

Surplus Marketing admi 
nistracijos atstovas Chica
goj Ellsworth F. J Reilly i Sheil, žinomas Catholic 

mą vietą per paskutinius praneša., kad nuo šelpiamų- ] Youth Organization įkūrė- 
aštuonerius metus buvęs JU asmenų maisto ženklų ' jas
Chicago Surface Lines (gat- priėmimo privilegija panai- 
vėkarių) prezidentas ir per kinta Mrs. Rose Marcov/itz,
18 metų buvęs šių linijų vir- United Tea krautuvės, 2063 
šininkas Guy A. Richard- Milwaukee avė. Sako, susek- 
gon> ta, kad ji priimdama maisto

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis;

ženklus ignoravusi Surplus 
Marketing administracijos 
nustatytas taisykles.

Apie savo pasitraukimą 
jis laišku pranešė federali- 
riiam teisėjui Igoc, kurio ju
risdikcijoje gatvėkariai yra 
dėl jų likviduojamo stovio.

Richardson nusprendė pa- 125 milijonai dol. 
sitraukti, kai teisėjas gatvė- mokesčlŲ 
karių linijas pavedė tvarkyti
naujam boardui, į kurį jis,
Richardson nepaskirtas.

Richardson per metus gau 
davo 60.000 dol. algos.

General Motor Corpora
tion įvairių rūšių mokesčių 
ui 1940 metus išmoka iki 
125,100,000 dol.

James Vodicka, Anna Ra- 
ganskas, 36—36.

Raymond Rodcek, Lucllle 
Janavice, 24—T8

Emil Vidas, Irene Rybic- 
ki, 25—26.

William Kura3, Joanna 
Owca, 28—29.

George Gustaitis, Mary 
Uskuraitis, 28—26.

RusselI Fieldhouse, Helen 
Balinskas, 24—23

PLATINKITE 'DRAUGĄ”
1939 metais mokesčių bū

ta 44,852,190 dol.
Tik kitų nkimiu galime pa

matyti savo trūkumus.

WILLKIE SU SUŽEISTU KAREIVIU LONDONE

(“Draug-as” Acme telephoto)

Wendell Willkie kalbasi su sužeistu britų kareiviu ties 
vienu viešbučiu, kuriam buvo apsistojęs. Sakoma, Willkie 
šiuo pasikalbėjimu patyręs apie nepalaužiamą britų ka
riuomenės dvasią.

Pakrančių
Sargybos
pranešimas

U. S. pakrančių sargyba 
(Coast Guard)- skelbia, kad 
šiemet gegužės 14 dieną 
įvyks kompetitiniai kvoti
mai jauniems vyrams, kurie 
nori būti šios sargybos ka
detais.

Kvotimai yra atviri 17 iki 
22 metų amžiaus jaunuo
liams, kurių mokslo lygis 
turi būti kaip įstojantiems 
į inžinerijos kolegijas.

Pakrančių sargybos aka
demija yra New London, 
Conn. Instrukcijų kursas 
yra pagrindiniai mokslinės 
ir inžinerijos charakterio.

Kadetams mokama po 
780 dol. per metus ir prie- 
dinės išlaidos. Baigę kursą 
kadetai apturi pakrančių 
sargybos vėliavininko (kari
ninko) rangą.

Kursas tęsiasi ketverius 
metus ir baigusiems pripa
žįstami mokslo bakalauro 
laipsnis. Užtikrinta karije- 
ra pakrančių sargybos tar
nyboje.

Kas nori gauti smulkmes- 
nių žinių apie kvotimus, ga
li kreiptis adresu: Comman- 
dant, U. S. Coast Guard, 
Washington, D. C.

VVOLK STllDIO
1945 West 35* Street 1

Medina

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.DVVEST POSSIRI E PRK ES

PHONE LAFAYETTE »13

TAUPYK! Bflsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Tarėsi

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

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

TURTAS £1 000,000.00 
VIRS ’

— MmlcrnlšklaiiRl įrengimai —

— Patyrusio* Groilo Sprcfallstfa —

— Prieinamo* Kainos —

— I.ietuvIAk* įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Marty RncJlla, aavlnlnkl

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII.F.1SIS, 
Atelmas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JAOKSON BLVD.

Sl'ITF. A-1820 
Home Olflee: Nevvark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. I.AFayette 0771

X Knarkia paliepus. To
kiu vardu šv. Petro ir Pau
liaus parap. choro vakare, 
parap. salėj bus atvaidinta 

X Pranciškonas tėv. Just. komedija. Pradžia 6:30 vai. 
Vaškys,. buvęs Kretingos vakare. Be to, programoj 
Pranciškonų gimnazijos re- dalyvaus ir Nasturtų cho- 
ktorius taip pat joje dėstęs ras.
istoriją, filosofiją ir tikybą,

APLINK MUS
4

Dr. Al. M. Račkus bu
tonus apsigyveno New Yor-S^ra^i sekmadienį vyksta su 
ke. Perėjęs sieną tėv. Vaš- Pra^a^a i Rockford, III. 
kys keletą mėnesių gyveno f'rakalbo3 b“3 2 vai. popiet, 
Berlyne, paskiau ilgiau bu- lietuvi« ParaP- aalžJ'

ir “Prane. Pasaulio” redak-

vo sustojęs Ispanijoje. Sa
vo įspūdžius rašys “Drau
ge”.

Yra žinių, kad neužilgo į 
Ameriką iš Prancūzijos at
važiuos ir tėvo Vaškio se
suo.

X Vladas Damkus, brigh- 
tonparkietis, praeitą antra
dienį baigė De Paul univer
sitetą. Ryt tėvai rengia jam 
pagerbti savybės vakarėlį. 
Pažymėtina Damkų šeima: 
visi vaikai — Elena, Vladas 
ir Vytautas vieni baigė, ki
ti dar lanko De Paul uni
versitetą.

X Labd. Są-gos 5 kp.,
Bridgeporte, rengia vakarą 
seniems ir amžiniems na
riams pagerbti. Vakaras bus 
Verbų sekmadienį, parapi
jos salėj.

X

X Lietuvos ūkininko dr- 
ja, West Side, metinį balių 
rengia vasario 22 d., West 
Side Hali (buv. Meldažio).

X Balandžio 27 d. Chica
go bus istorinis vakaras: 
paminėjimas L. D. Kuni
gaikščio Gedimino 600 me
tų mirties sukaktis. Scenoj 
bus atvaizduota Vilniaus į- 
kūrimas ir šių dienų Lietu
vos okupacija.

X Moterų choras, Bridge
porte, dabar labai “busy”: 
ruošiasi dviejų vakarų prog
ramoms. Vasario 23 d. da
lyvaus Seserų Pranciškiečių 
Rėmėjų skyr. vajaus vaka
re, o kovo 2 d. ARD 2 skyr. 
vajaus vakare. Choras pasi
rodys naujose uniformose. 
Chorą mokina komp. A. .Po
cius.

/

INTERNATIONAL LIŪUOR CO.
Savininkas: FRANK VIZGARD

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
“Sunny Boy” 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė.

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuvi Ako Krupniko.

— o —

Parduodamo vien tik Taver
noms.

— o —
Mūsų Valandos: nuo 9 

iki 5 kasdien.
Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną.

— o —
6246-48 S. California Av.

Chicago, Illinois
Tel. REPublic 1538-9

lAIGIHt
MOIO LIIIBMH įTI MELAI

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

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

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocydes)

t


