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TRUMPAI
P. T.

Kai kas džiūgauja, kad J. 
A. Valstybių kongreso že
mesnieji rūmai pravedė ži
nomą Anglijai gelbėti bilių. 
Šis bilius (įstatymo projek
tas ) žemesniuose rūmuose 
oficialiai žinomas kaip H. R. 
1776, o senate — S. 275. 
Spauda jį įvairiais vardais 
vadina. Vieni laikraščiai sa
ko, tai Anglijai paramos, ki
ti, kad tai diktatorinis bi
lius. Nesvarbu jo vardas 
bet svarbu jo esmė. Prezi
dentas juo autorizuojamas 
pagal savo nuožiūros padėti 
Anglijai, ginklais, amunicija,

k

Poemos Apie 
Staliną 
Apsimoka

“Tarybų Lietuvos” redak
torius Jonas Šimkus aštriai 
puola Lietuvos rašytojus, 
kurie tapę “miegančiais bro
liais”. Rašytojai nereiškią 
jokio aktingumo. Jie duodą 
spausdinti “senus veikalus”

... , , ., i Rašytojui, kaip ir kiekvie-laivais, arba kitomis pnemo
nėmis, kad tik Anglija lai-! nam kūrybos žmogui, reika- 
mėtų karą. lingos bent minimalinės dar

bui sąlygos. Tuo tarpu oku
pantai iš rašytojo reikalau
ja, kad jis tiktai garbintų 
“genialųjį” Staliną. Tad “Ta 
rybų Lietuva” priversta pri
sipažinti, kad Lietuvos rašy
tojai nenuėjo Salomėjos Ne
ries ir Petro Cvirkos ke
liais. Beje, S. Neris susilau
kė 1000 litų premijos. Rašy
ti “poemas apie Staliną” ap
simoka.

Retai kas priešinas padėti 
Anglijai, nors Anglijos ka
ras nėra J. A. Valstybių ka
ras. Bet didelis daugumas 
priešinasi pripažinti prezi
dentui absoliuti veikimą ir 
laisvę šiuo klausimu. O Mi
nėtas bilius pripažįsta prezi 
dentui absoliutizmą. Ameri
kos Katalikų universiteto 
tarptautinių teisių profeso
rius dr. Herbert Wright se
nato komitetui pareiškė, kad 
kongresas nieku būdu netu
rėtų prezidentui pripažinti
autoriteto savarankiai kištis n —___  .į Europos konfliktą. KUltUTOS K UITI U S

KAUNAS. — Sovietų Lie
tuvos komisarų tarybos pir
mininkas M. Gedvilą išleido 
įsakymą, pagal kurį likvi
duojami Kūno Kultūros Rū
mai, o jų vieton įsteigtas fi
zinės kultūros ir sporto ko
mitetas. Jo pirmininku pas
kirtas Aleksėj Siman, pir
muoju pavaduotoju “drau
gas” Vincas Petronis, o an
truoju pavaduotoju “drau
gas” šliom Kapeliušnik.

Universitetas 
Agentams

KAUNAS. — Švietimo ko 
misaras “draugas” A. Venc
lova pareiškė, kad prie Vil
niaus ir Kauno universitetų 
steigiami vad. darbininkų 
fakultetai, kuriuose bus iš-

Trumpai ir aiškiai pasaky einama8 vidurinės mokyklos 
ta. Ir, rodos, nereikėtų abe- kursa8 giUOs kursus baigę, 
joti prez. Roosevelto daug klausytojai galės įsirašyti į 
kartų pakartotu pareiškimu, Į tikrąjį universitetą. Čia pat 
kad J. A. Valstybės Angli- venciova pridūrė, kaip tų 
jai gelbės, bet vengs įsikišti kursų kiausytojai bus pa-

Senato užs. reikalų komite- 
Senato užs. reikalų komite

tas vas. 6 d. apklausinėjo 
prof. dr. Wright. Jis tarp ki
ta sakė: “Mano užuojauta 
yra D. Britanijai. Aš nežinau 
kitos šalies, kaip tik D. Britą 
niją, kur galėčiau gyventi, 
jei negyvenčiau J. A. Vals
tybėse. Bet aš griežtai prie
šingas visokioms absoliutiz
mo formoms, ar jos būtų na 
cizmas, fašizmas, komunis
tiškas sovietizmas, ar kitas 
koks absoliutis izmas. Kon
grese svarstomas bilius, ku
riuo norima padėti D. Brita
nijai, neturi susilpninti mū
sų pačių demokratinių insti
tucijų, neturi J. A. Valsty
bių įvelti karan ir pagaliau 
tuo keliu neturi būti laužo
mi tarptautiniai įstatymai”

karan, kad kariuomenės nc- 
siųs į užsienius, nors kon
gresas ir autorizuotų viską 
daryti, kaip tinkama. Bet 
nesinori užmiršti 1917 m. Ir 
tada tuometinis prez. Wilso 
nas griežtai tvirtino, kad 
jis apsaugos Ameriką nuc 
karo. Kas įvyko, nereikia nė 
aiškinti. O juk ir prez. Wil- 
šono žodžiais šventai pasiti
kėta. Retai kas priešinas 
padėti Anglijai. Bet

ANGLU NUTRAKE SANTYKIUS SU ROMUNIJA

Panaikino Kūno

renkami. Pasak jo, kandida
tus parinks ir komandiruos 
komunistų partijos komite
tai ir profesinės sąjungos. 
Reiškia, bus gaminami nau
ji “genialiojo” Stalino gar
bintojų kadrai.

žiūrėti, kad ta parama nepa- 
kirstų J. A. Valstybių gy
ventojams laisves, kurias 

reikia konstitucija garantuoja.

Hitleris Vilioja

Copjrrlffct IMI Lincoln p»r Fciturn. Ine.

Kun. Skripkaus 
Jubiliejus -

CHICAGO, III., vasario 10 
d. — Šiandie šv. Kryžiaus li
goninėje, kur jis šiuo metu 
gydosi, kun. Skripkus at
šventė 50 metų kunigavimo 
sukaktuves.

Ligoninės koplyčioje kun. 
J. Skripkus, pusbrolis iš 
Pittsburgh, Pa., atnašavo iš
kilmingas mišias; asistoje 
buvo kun. F. Juškevičius, 
kun. S. Valuckas ir kun. B. 
Urba.

Pamaldose dalyvavo pats 
jubiliejatas, nors ir ligonio 
kėdėje, kunigai Deksnys, Lu
košius, Valančius, černaus- 
kas ir Town of Lake Šv. Ka
zimiero seslės.

Po mišių kun. Skripkus 
visiems nuoširdžiai padėko
jo. Jubiliejatui prisiųsta gau 
šių sveikinimu telegramo
mis ir laiškais.

Vėliau surengta artimųjų 
būreliui pietūs.

Visiems Marijonų Vienuolijos Bendra
darbiams ir ypač tiems, kurie savo gausio
mis aukomis prisidėjo, paremdami vienuoli
jos vedamąsias mokslo ir spaudos įstaigas, 
tiek daug gražios širdies ir palankumo pa- 
reiškusiems buvusiame Bendradarbių Sei
me vasario 9 d., 1941 m., reiškiame gilią ir 
nuoširdžią padėką, melsdami Viešpaties Die
vo palaimos kaip atlyginimą už parodytą 
duosnumą ir gerumą.

MARIJONŲ VIENUOLIJOS 
VADOVYBE.

Žinių Santrauka Willkie Už 
Paramą

ROMĄ, vasario 10 d. — 
Virginio Gayda pareiškė, jog 
Anglijos . ministeris . pirmi
ninkas Churchill prigaudinė- 
jąs Ameriką pareikšdamas, 
būk ši kartą Jungtinės Val
stybės neturėsiančios pasių
sti kareivių.

BERLYNAS, vasario 10 d. 
— Šiandie autorizuotieji vo
kiečių komentatoriai pabrė
žia, jog Churchi’l kalba bu
vusi viena pesimistiškiausių 
ministerio kalbų nuo karo 
pradžios.

• BERNAS, vasario 10 d. — 
Diplomatiniai sluogsniai pra
neša gavę žinių, jog gen. 
Franco ir Ispanijos užsienio 
ministeris Suner išvykę { 
Ventimiglia pasitarimams su 
Mussoliniu ir Ciano.

Dalinai debesuota. Nepas
tovūs vėjai.

Saulė teka 6:52 vai., saulė 
leidžias 5:17 vai.

f

NEW YORKAS, vasario 
10 d. — Wendell L. Willkie,

niau buvo laukiama.
Tuo tarpu Londone šią

nakt Anglijos vyriausybė 
oficialiai pranešė nutrauku
si santykius su Romunija,

grįžęs iš Anglijos, tebėra įsi- nes Romunijos teritorija 
tikinęs, jog Amerikos taika naudojasi Vokietija karinei j prancūZįjos bendradarbiavi- 
priklausanti nuo paramos bazei. Toliau vyriausybės mu 
Anglijai. pranešimas pabrėžia, jog Ro

“Jei teiksime paramą An- ““"l08 vyriausybė šiam vo- VoįJeXjaJ 
glijal, labai galima, jog mes kie«1 elSžsiui "^rodžiusi 
neįsivelsime į karą“, pareiš- i°kio pasipriešinimo. AtakaVO
kė Willkie, "tačiau, jei mes Informuotieji sluogsniai , ...
neremsime Anglijos, labai P^eiškia, jog šis santykių ISlandl|ą
galima, kad mes įsiveltu- nutrauklmas esąs tlk man" BERLYNAS, vasario 10 d. 
mėm į karą”. ! dagus įspėjimas ir jog ne — Pranešama, jog Vokieti-

reiškiąs, kad anglai pradėtų
Toliau jis pabrėžė, jog An bombarduoti Romuniją. 

glijoj niekas nelaukia ir nc-
sitiki, kad Amerika siųstų 
kariuomenę. Anglai telaukia 
ir tesitiki tik medžiagos ir 
reikmenų.

Pašovė 12 Ar 15 
Italų Orlaivių

ATĖNAI, vasario 10 d. — 
Graikų pranešimai šiandie 
sako, jog vakar dienos kovo
se graikų ir anglų lakūnai 
pašovę 12 ar 15 italų orlai
vių. kui ir jau yra virš 200 my- 

Italai apmėtę bombomis lių į vakarus nuo Bengasi. 
graikų miestus Salonikų, Aviacijos vadovybė prane 
Petras (kur žuvo 20 moterų ša, jog laivyno orlaiviai šeš
ir vaikų), Jonannina ir Pre- 
veza. Salonikoj italai sun
kiai sužalojo senovinę St. 
Sofia baziliką.

Šiose kovose nežuvo nė 
vienas graikų orlaivis, bet 
negrįžęs vienas anglų or
laivis.

Netoli Klisūros anglai pra 
neša pašovę keturis italų or 
laivius.

GALI KARĄ
PASKELBTI
ROMUNIJAI
BUKAREŠTAS, vasario 10 

d. — Šiandie Anglija nutrau
kė visus diplomatinius san
tykius su Romunija ir pat
varkė visų savo interesų Ro 
munijoje perleidimą Jungti
nėms Valstybėms. Oficialią
ją notą premjerui Ion Anto- 
nescu įteikė vidurdienį Ang
lijos ministeris ir Reginald 
Hoare.

Neutraliuose sluogsniuose 
šiuo metu spekuliuojama, 
jog netrukus Anglija galinti 
paskelbti Romunijai karą ir 
pradėti bombarduoti Romu- 
nijos aliejaus laukus, kurie 
dabar yra pilnoj vokiečių 
kontrolėj. *•
Pranešimai iš Londono

Kokį įspūdį šis Anglijos 
žygis padarė į oficialiuosius
Romunijos sluogsnius dar, brėžia, jog Vokietija nebeda- 
nežinoma, bet santykių nu- panti spaudimo į Petainą, 
traukimo Bukarešte jam se- kaj būtų grąžintas Lavalis

Užėmė Raudon
osios Jūros 
Uostą

KAIRO, vasario 10 d. — 
Anglų kariuomenė, suinten 
gyvinusi savo veiksmus Ita
lijos Eritrėjoj, užėmė Rau< 
donosios jūros uostą Mersa 
Taclai ir Karora miestelį 
prie Angli-Egipto pasienio.

Libijoj anglų kariuomenė 
skubiai žygiuoja Tripoli lin

tadienį pravedę sėkmingas 
atakas ant Tripolio. Bombos 
pataikiusios į didelę orlaivių 
stotį ir padegusios vieną 
hangarą.

SAIGONAS, vasario 10 d. 
—8 Atrodo, jog Japonija šian 
die perėmė karinį kontrolia
vimą šio svarbaus laivų ir 
orlaivių uosto Prancūzijos 
Indokinijoj.

Adm. Darlan 
Tarsis Su 
Vokietija

VICHY, vasario 10 d. — 
Tikimasi, jog admirolas 
Jean Darlan, kuris šiuo me
tu yra antrojoj vietoj po 
maršalo Petain, netrukus 
pradėsiąs — Vokietijai pri
tariant — buvusiojo premje 
ro Lavalio darbą — sudary
ti artimesnį bendradarbiavi
mą su Reichu.

Po įvykusių permainų 
Prancūzijos kabinete, Darla- 
nas šalia užimamos laivyno 
ministerio vietos, paskirtas 
vicepremjeru ir užsienio rei
kalų ministeriu.

Politiniai Vichy sluogs- 
niai įsitikinę, jog nežiūrint 
kokie kiti kabineto pakeiti
mai įvyktų, Lavalis nebepa
teksiąs į ministeriu kabine
tą.

Šie sluogsniai taip pat pa-

ir sutikusi vesti derybas su 
Darlanu. Taip pat eina gan
dai jog paskutiniose kelionė
se Paryžiun Darlanas patie
kęs savo prejektus vokie
čiams sąryšyj su Vokietijos-

jos aviacija atakavusi anglų 
uostą Reykjavik, Islandijoj 
ir nuskandinusi 24,500 tonų 
prekybinio laivyno prie Por
tugalijos.

Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog atakas Islandi
joj pravedę ginkluoti žval
gybiniai orlaiviai. Atakuo
tuosius laivus lydėję karo 
laivai.

(Iš Londono pranešama, 
jog vokiečių orlaivių ataka 
Islandijoj buvusi parasta vo 
kiečių žvaalgybinė ataka, ko 
kias vokiečiai pravedą kas 
mėnesį).

Žuvo 72 Ir 
Sužeista 226

ROMA, vasario 10 d. — 
Italijos karo vadovybė pra
neša, jog anglų laivyno ata
koje ant Genujos uosto Ita
lijoje žuvo bent 72 asmenys 
ir 226 sužeisti.

Komunikatas sako, jog 
bombardavimas padaręs mil 
žiniškų nuostolių gyvenamie 
siems namams. Tačiau ang 
lų šoviniai nepataikę į kari
nius taikinius.



Antradienis, vas. 11, 19412

Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZĖ
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas 

— Vertė —
Antanas P, Bandys, M. I. 0.

'S

(Tęsinys) lės nuskriausti kitus, kurie
Gildijos gadynė. Į "eieina * jos vcikimo <Urv»'
Gildija yra toks įranki J PaSaliau' .gild,Ja t>riva!c-

kuris pagelbsti bet kokiare kaiP J»“ aP»inti
ekonomiškam sąjūdžiui veik savo korporaciją draugiją
ti vieningai - kooperatyviš-’ Prieš ncderiamIĮ kit« korP6 
j. I racijų spaudimu Gildija yra

Į tiktai viena visuomenės gil- 
Gildijos sąvoka sudaro imi dijų daiįs, taip sakant, ji 

faktorius, kad žmogus seka yra tinklas, kuris turėtų 
tą pačią veikimo priemonę, apįmti bet kokią gerai au- 
vieningai veikti atsiekti tą organizuotą valstybę, kurio- 
patį tikslą, kuris reiškiasi
ekonomiškos laisvės išsau
gojime — t. y., sąvastį ir
pragyvenimą - 
gildijos nario.

Gildija yra ne tam, kad 
ji sulaikytų asmenį nuo ger 
būvio ir pasisekimo bet ku
rioje nors ekonomiškoje 
veikloje, kur tas pats as
muo uoliai ir su nuopelnais 
darbuojasi; gildija užsibrė
žia tiktai pažaboti ambicin
gą asmenį, kad jis nepa

kiekvieno Įaįsvę.

je žmonės siekia sukurti ir 
palaikyti ekonomišką paski
ram asmeniui ir šeimai

Šie suminėti dėsniai yra 
abstraktūs. Įgyvendinkime 
juos. Sakykime, kad bend 
ruomenėje yra keletą krau
tuvininkų. Jei šie krautuvi
ninkai ir jų bizniaai susi
telks į gildiją, gildija nu
statys ribas, kurios nusa
kys kiek kiekvienas gali

bendra- vesti biznio. Ir šis bizniokastų pamato savo
darbių pasisekimui, kad jų I apgavimas nebūtinai turi 
neišnaudotų. būti griežtas. Iš tikrųjų ši

Gildija nėr tam, kad ji jtame dalyke n5ra j°kio reL 
pagelbėtų savo nariams ko kal° ^>*1, nes, kaip jau 
voti likusiąją visuomenę ar
ba kurią nors visuomenės 
dalį. Gildija yra tam, kad 
ji sutvirtintų savo narį

DRAUGAS

ATSTOVĖJ RĖMŲ VADAI DŽIŪGAUJA išsivaizdavo, kad buvo iš
gydyti.

Tikriausias išgydymo pri
rodymas yra tas, kuomet 
vyrai ir moterys, kurie gy
dėsi nuo džiovos poilsiu, ga
li grįžti prie darbo ir dirbti 
po senovei.

Alyvų aliejus 
Alyvų medžiai auga Pie

tinėj Europos daly ir Šiau
rinėj Afrikos dalyj. Jie au
ginama Prancūzijoj ir Ita
lijoj. Išdirbimas alyvų alie
jaus yra tiktai paprastas 
procesas. Alyvų aliejus y- 

(Tęsinys 3 psl.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel.: Resid. Tel.:
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

% ("Draugas” Acme telephoto)

Kongreso žemesniųjų rūmų vadai džiuga uja pravedus diktatorinį bilių praeitą šeš
tadienį 260 balsų prieš 165. Šie vadai yra demokratai. Iš kairiojo šono: J. W. McCor- 
mack, Sam Rayburn (pirmininkas), Sol B loom ir L. Johnson.

“chain store,” sužinojusi, 
kad šis šeimyninis biznis 
aprūpina tos apskrities rei
kalus, nupirko nuosavybę 
greta šios, užvedė vieną iš

GYDYMO VILIONĖ
Penkiasdešimts metų pra- faktorius, tai tyras oras.

ėjo nuo laiko, kuomet vie
nas New Yorko gydytojas

savo vadinamųjų , “chain ‘tikrin0 P“auli' •>« džiovi> 
Stores,” . ir pradėjo savo galima Pritaika*’t
prekes pardavinėti daug P°ilsį’ orą is ®crą val‘ 
mažesne kaina už savo kai- «' Patarima' k“r! dr- Ed’ 
myninę krautuvę, tuomi no- ward Livin8ston T™deau 
rodama senąją įsteigtą tos davž. 1885 m? Paklau3ė ‘ūks 
šeimos krautuvę išvaryti iš dan^a* vynJ *r m°terU ir

Tel. YARde 3146
VALANDOS: Nno II iki U

2 iki 4 ir 7 iki 9 
"'rniadieniaia: 2 iki 4 ir 7 iki ** 
šventadieniais: 11 iki 12 A. M.

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

f«L CANai 6968

DR. VVALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutarti.

Tai YARda 2248

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Streat

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeitadianiaia.

DR. P. J, BEiNAK
(Bainaraoakaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Streel

TELEFONAI:
Ofiao — WENtworth 1612.

Raa. — YARda SUfts
OFISO VALANDOS:

3 Iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

n#OTil sntarti

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3660

Antradieniaia, Ketvirtadieniais Ir 
Peni. tadieuiHis.

»63l So. Ashland Avė. 
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. ▼»> 

Seredoj pagal untartį.

Ir. CHARI FS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
<729 So. Ashland Ave.

(2-troe lubos)
Tel. MlDvray 2880 Chicago, UI

OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto. 2 iki 4 
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Y

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestem Avė.

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

Sekmadieniais suLxu sutarties
Nežiūrint kaip šilta ar šal
ta bebūtų, tyras oras yra 
būtinai» reikalingas džiovą 
gydant ir kuodaugiau tyras 
oras sumaišytas su saulės 
šviesa, tuo geriau.

Taigi, kodėl turėtų vyrai 
ir moterys mėginti išsigy
dyti trumpu keliu, varto
jant bet kokius patentuotus 
vaistus. Dažniausiai paten
tuotų vaistų pardavėjas mė
gina pritraukti žmones, pa
duodamas laiškus nuo tų, 
kurie mano, kad jie išsigy
dė, bet tikrai jie sau tik

Telefonas CANai 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiais taipiri nagai sutartį 
Res. telefonas SP.Eley 0434.

R

šiandien jie užsidirba sau 
pragyvenimą būdami pilnai 

Panašūs dalykai vystosi nuo džiovos išsigydę. 
ir šioj šaly. Mūsų sąlygose
šis dalykas yra svarbus ir, Į Vienok’ yra ūksiančiai
jei mes jo nesuvaldysime, |kitų’ kurie' nežvelgiant
jis visiškai sunaikins mūsų « S> fakta' mSgina i“«k™-
šeimyninius biznius. Dabar, kad džiov« Saliraa
jei gildijos santvarka gy-idyti k°kiU nors trUmp'1 ke'
vuotų, toks dalykų stovis liu' Džiovos ncgaiima
būtų neįmanomas. Asmuo, d)'ti> bet tas ima laiko' ir 
, . . . dėl to daug žmonių neišsi-_ kuris nepriklausytų prie 6 *

° ..... ... • „ . . Jgydo kuomet ją pagauna,
pragyvenimui sąlygų. Gildi- «lldlJM' negalėtų užsidėti
ja neleis bet kuriam jon Preklų arba valgomųjų daik Džiovos gydymas reiks- 

tų krautuvės, nes gildija bū-^auja daug poilsio. Sunkiau- 
tų valstybės įstatymų . už- sias darbas, kokį džiovinin- 
tvirtinta ir vien tiktai jos kas gali daryti, yra ilsėtis, 
nariams būtų leidžiama už- Kuomet pagalvoji apie tai, 
sidėti tokius biznius, gi ne- priežastis labai aiški. Džio- 
nariams, toks biznių užsi- vos perai ėda plaučių plėve- 
dėjimas būtų įstatymų drau- les ir padaro plaučiuose ma- 
džiamas. Asmuo negalėtų žesnes ar didesnes skyles.

Tą žaizdą galima išgydyti 
tik tuomet, kada plaučiams 
leidžiama ilsėtis, kiek tik 
galima. Kuomet mes kvė
puojame, plaučiai turi be 
perstojimo dirbti. Jie dirba

ištisame mūsų ekonomiškų 
sąlygų išdėstyme matėme, 
tokia lygybė nėra gyveni
me įmanoma ir patys žmo

kaipo atskirą žmogų, kaipo n6s tokios ’ygybūs ekonomių 
koše srityse nenori. Bot jei 
gildija bus atsteigta ji bent 
prižiūrės, kad net ir men-

galvą to visuomenės viene
to—šeimos, kad šis išgalė
tų atsispirti ir savo atlai
kyti. prieš stambiąją konku
renciją, kuri kartais grę
sia iš kaimynų pusės arba 
iš kokios kitos išorinės prie 
spaudos, kuri kartais gale- 
tų iškilti iš kitų svetimų 
ekonomiškų veikimų. .

Ten, kur gildijos ek^:.». 
raiškas veikimas reikalauja 
tam tikros nustatytos kai
nos, tame atvejuje gildija 
prižiūri, kad tie įrankiai 
nepatektų į keletą rankų. 
Ten kur konkurencija yra 
reikalinga, ten gildija žiū
ri, kad ta konkurencija buz 
tvarkingai vedama, kad cilp 
nasi3 žmogus nebūtų galiū
no rijamas. Gildija taip pa!

klausias jos narys nestokos

nariui net gerai pasiturin
čiam grąsinti jos silpnesnių 
narių pragyvenimo saugu
mui.

Gildijų santvarka 
Gildijos santvarkoj ne

įvyks tai, ką aš mačiau

biznio. TaL Oicero 1484

DR. 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.
Rea. 1625 So. 50th Avenue 

Tel. Oicero 1484

įvykstant Londono mieste. pardavinėti žemesne už sa-
Tame mieste gyvena įžymus 
krautuvininkas — grocernin 
kas ir šis jo biznis jau bu 
vo vedamas per tris kartas 
Jp krautuvė aprūpina gana 
pasiturinčią miesto dalį ir 
ji atnešė su laiku didėjantį 
pelną šiam savininkui. Vie-

turi nustatyti savo gami- na amerikoniška kombinaci
niams kainas, kitaip ji ga ja, kuri yra žinoma kaip

'Kliu

vo kaimyną kaina, kadangi 
tam tikrose ribose kainos ir 
pelnas būtų gildijos nusta
tytas. Jam nebūtų valia, 
net ir tada, kada jis norėtų
begėdiškai ir piktai savo daug mažiau, kuomet žmo- 
kaimynui pakenkti, užvesti gus ant nugaros guli. Dėlto 
konkurenciją greta kito gil- džiovos gydymas reikalauja 
dijos nario biznio, nes tai poilsio.
darydamas jis būtų patrauk Apart to yra reįkalinga

Į tas gildijos teisman ir teis- turėti gerą maistą, nes džio- 
1 mas tokį asmens užsimoji- va naikina kūną ir silpnina 
mą užgintų. jo jėgas. Maistas tvirtina

kūną ir duoda jam jėgų ko
voti su tos ligos perais

--------------------- Maistas nereiškia vien tik
Geras dvaro adminiatrato-'pien* ir kiauiiniu’> vi‘ 

sus kitus valgius, kurie yia
rius neturi blogų darbininkų, maistingi.

Vokiečių prof. Erebos Trečias džiovos gydymo

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

t I ; ' i
Jūs motutės pina vijos.
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 neragavot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatidėkit.

* *
Juozą,i Dobrovolskis kiekvieną, 

valandą jums pristatys gerteu- 
sias. šviežiausias rūkytas' dešras. 
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
se, honk lotuose Dobrovolskio deš
romis. Ištenka pt šaukti telefonu 
CANai 1712 ir dešrom bus Jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės »:

Dobrovolskio
Grocery & Me&t Market 

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

OR. A. JENKINSI
(lietuvis)

avnvTO.TAS IR CHIRURGĄ?
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS- 
Vnn 1—4 ir nuo 7—9 vakar 

Taipgi pagel 'atarti
Ofiso telefonas PRORpect 673' 
Namu telefoną* VTRgjnia 242'

OR. F. G. VVINSKUNAS
FHYSICIAN — 8URGE0N 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd

Tol. OANal 2346 
Vai.: 2 — 4 ir f — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMlock 8160

(Bus daugiau.)

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

1 ...>•>
Atsakančiai ir prieinama kai

na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Pkone Oicero 427®

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct, Cicero, III.

Antradieniais. Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<631 So. Ashland Avenue 

TeL YARda 0994 
Rea. teL FLAsa *900

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedeliomis nno 10 iki 12 vai. diena

Tai YARda 6667

OR. FRANK G. KWINN
(Rviecin«kM)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OTISO VAL*NDO8:
2—4 ir 7—8:30 y. vakar*

ir pagal sutari..

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Oas 4868 So Talraaa Avė 
9as Tol GROvehilI 0617 
-»r«es tol HEMlrak 4848

QR. J. J. SIMONAITIS

Tai OANal ffl»

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

____  2201 VV. Cermak Road
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS II -< i-..net .r .-e ». v 

Va..: 2—4 ir 7—9 vak.

PRANEŠIMAS
šių spulkų ofisai bus uždaryti per visą dieną 

rytoj, Lincoln’o dienoje, Vasario 12-tą dieną.

Standard Federal Savings & Loan Ass’n
4192 SOUTH ARCHER AVENUE

• * •

Mutual Federal Savings & Loan Ass’n
2202 VVEST CERMAK ROAD

%

v

Keistuto Savings & Loan Association
3236 SOUTH HALSTED STREET

4

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklą visam gy
venimui Saugokit Jaa. leiadaml 
Išel.zamlnuoti Jas modernlšklaunta 
metodą, kuria regtjinio mokslas 

gali suteikti.
»2 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visu aklu įtempimu.

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

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18 tos

Telefonas CANAI. 0533 — < l.l, ego 
OFISO VALANDOS

Kasdlan-T-OO a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir šešt; 8:00 a. m. iki 

7:30 p. m.

Ketvirtad ir Nedaliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS '
PNYSTOIAN AND 8UROBON 

<645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS: 
n«m 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. trak. 

Nedeliomis pagal sutartį.
'ffice tel. YARda 4787 

V»mn tel PROspar* HMM,

TeL YARda 6921
Paa - KENtrood 6167.

OR. A. J. BERTASH
gydytojas nt chirurgas 

nfiao vai- nuo 1-3: nao 6:30-8:98
756 VVest 35th Street

y ■■ r • v r
, z . r ’ V

• r? t

H^ZIDENCIJA

Nėi'H S. Callfomla Ąva*

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Raaldencijos tai.: RBVarly 8244

OR. T. OUNOULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia nagai «ntart.i._____

Tai. OAHal W7
Rea tai.: PROepaet M6«

OR. P. L ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sa Halsted Street

RsaldaaoHa- 6600 Ko Artesian A«« 
▼ •LANDO® - 11 v rvto Ik* 9 a«rW 

« • «*k vakara



Antradienis, vas. 11, 1941

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
%

«

J?

I Pažerienė, Frances Liubaus- 
kienė, Petras Yarutis, An
tanas Valėnas, Kastantas 

GARY. — Lietuvai Gelbė-j Šveikauskas, Juozas Gro
ti Fondo kvotą išpildėme. bauskas, Stephen Radžius,

SAVO PAREIGĄ 
ATLIKOM

Mūsų kolonija nėra užmi
gus: patrijotiškumo atžvil-

Ona Kurpalienė (motina), 
Juozas Kurpalis (sūnus),

giu yra gyva. Ji skelbia > Elenutė Vispolytė (auklėti-
protestą Rusijos grobikams 
ir reiškia užuojautą mūsų 
pavergtiems broliams ir se
sutėms Lietuvoje. Reikšda
mi gilią užuojautą tėvynei 
Lietuvai ir žūstantiems ir 
nelaisvėje tikriems tėvynės 
vaikams, gariečiai trokšta 
Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės. Remiame Lietuvai 
Gelbėti Fondą, stojame ir 
mes, garės lietuviai, petys 
į petį į bendrą darbą.

Širdingą padėką reiškia
me mes visiems, kurie pri
sidėjo savo auka ir parė
mė mūsų darbuotę. Visiems 
biznieriams: Antanui Kaz
lauskui, Mrs. Mailis, A. Va
lūnui, J. Klivickiui, F. Jo
naičiui, B. Ratelionienei, F. 
Yuraičiui, Kurpalių šeimai, 
kurios kiekvienas narys su
teikė auką. Dėkojame vi
siems, kuriuos mes apmo
kėme už gražų priėmimą ir 
aukas.

Aukos priduotos Federaci
jos Centro valdybai $105.55. 
Iškaičius pirmiau $12.00, 
bus $117.55.

Žemiau telpa aukotojų są
rašas :

Antanas Kazlauskas $5.00.

nė), Jonas Vadalauskas 
(įnamis), Mrs. A. Prabis, 
Povilas Petrauskas. Simo
nas Nakutis, Feliksas Zavi- 
šas, Jonas Grakey, Julius 
Soraška, Mr. ir Mrs. Never- 
dauskai, Mary Jucienė, Jo
nas Mikėnas, John Pruzin, 
Antanina Nenienė.

Frank Ambrose 75c. Po 
50c.: Elzbieta Kuneienė,
Mr. Mileris, Elz. Liutkienė, 
Z. Kunickienė, Zofija Ož
kinis, M. Agurkienė, P. Ruz
gienė, Mary Reidis, Elena 
B o 1 k e n ir P. Kurpalius.
Viso ......................... $68.75

Baliaus pelnas .... $36.80

Viso..................... $105.55
Ona Brazauskienė, 
Antanina Nenienė.

Parapijos Metinis 
Susirinkimas
buvo vasario 2 d. Komite
tas raportą išdavė, kad visi 
darbai eina sklandžiai. Ap
mokėtos bilos ir ižde dar 
yra virš $200. Neaiškumų 
nesą. Vargonininkei Mary

DRAUGAS 8
ITALŲ KARO LAIVAS BRITŲ AUKA-- . . .. M*. ....
v ' ’ v . ’ .. ___ -* .<■

(‘‘Draugus” Acme telephoto)

Šią nuotrauką britai per radiją prisiuntė į Nevv Yorką. Rodoma, kaip liepsnoja ita
lų karo laivas Tobruk prieplaukoj britams paėmus Bengasi uostą italų kolonijoj Li
bijoj. ' i

vietą adresu 1601-03 So. 2nd 
St. Naujoj vietoj įstaiga į- 
rengta moderniškai. Visi 
vietos lietuviai, taip pat ir 
iš apylinkių, prašomi atsi
lankyti ir įstaigą apžiūrėti. 
Durys atdaros nuo 12 die
nos iki 12 nakties. J. K.

Minėsime Vasario 16
Spring Valley, III. — Lais 

va, nepriklausoma Lietuva! 
Tai bus mūsų svarbiausias 
šūkis 16 dieną vasario, 7 v. 
vakare, Šv. Onos parapijos 
svetainėj. Kalbėtoju bus 
kun. dr. Rėklaitis. Bus iš- 

! nešta protesto rezoliucija 
prieš budelį Staliną ir prieš 
tų kacapų čebatų laižytojusReidis pakelta alga $10 dau

Moterų Sąjungos 61 kuo-i^aU‘ brinkti trys nauji ko-( — lietuviškus išgamas, ko
pa...................... •...........$3.00 miteto nariai:.S; Brazaua; | munistus.

Kleb. kun. J. Martis, Bar- ^as, K. Nakutis ir Mickevi-
bora Rutelionis ir Jokimas 
Aukškalnis po..........  $2.00.

Po $1.00: Jonas Kunickis, 
Aukotoja be vardo, Viktori
ja Gelumbickienė, Ona Dau- 
norienė, Ona Rukienė, Ona 
Šimkus, Vaclovas Vaišno
ras, Frank Jonaitis, Juozas 
Zaromskis, Ona Mockienė, 
Jurgis Petraitis,
zauskienė, Juozas Jucis, Elz
bieta Mailis, Stanislova Ei
nikis, Antanas ir Marcelė 
Bendzinai, Vincentas Yure- 
vičius, Anicetas D i 1 k u s, 
Anastazija Adomaitienė, O. 
Grigonienė, Kazimieras Na
kutis, Benis Stankus, Mr. ir 
Mrs. Kalinauskai, Mykolas 
Vaičiulis, Juozas Radinskas, 
Domicėlė Montramienė, Juo
zas Klivickis, Kastancija

čius. Iš komiteto atsisakė 
H. Kalinauskas, o kiti visi 
palikti savo vietose.

Rasta, kad šiais metais 
pripuola mūsų parapijai 25 
metų jubiliejus. Manoma 
suruošti keturis didelius pa
rengimus parapijos naudai. 
Taip pat šiais metais para-

Ona Bra- PiJ011*1 Prisidės ypatinga 
auka esamos skolos sumaži
nimui.

Klebonas kun. J. Martis 
dėkojo visiems už rėmimą 
parapijos reikalų.

Parapi jonas

Iš anksto kviečiami visi 
lietuviai iš Spring Valley, 
Oglesby, Granville, De Pue,

Iš Pietu Amerikos Lietuviu Gyvenimo

Su kuo sutapsi, tokiu pat 

tapsi. Sutapk su geriaufiii 

žmonių draugu — dienraščii 

“Draugu”.

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Gavėnios Metu 
TT. Marijonų Misijos

Vasario 28 — kovo 2 dd. 
Kenosha, Wis. — kun. Juo
zas Kuprevičius.

Kovo 3 — 16 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Worces- 
ter, Mass. — kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis.

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas 
Urbonavičius, kun. Jonas 
Jančius ir kun. dr. Juozas 
Vaškas.

Kovo 16 — 18 dd. Pitts- 
ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš
kas.

Gydymo Vilionė
(Tęsinys iš 2 pusT.)

ra naudingas kaipo vidurių 
liuosuotojas ir kaipo anti
septikas. Kai žmogus ima 
alyvų aliejų, viduriams jis 
subudavoja jo sistemą. Jis 
yra labai geras nudegimams 
ir visokiems vabalų įkandi
mams. Šiandien galima gau
ti visokių rūšių sveikatos 
produktų, kuriuose yra aly
vų aliejaus; jo turi muilai, 
fonikai, salotų aliejų ir daug 
kitų dalykų. Tas tik paro
do, jog alyvų aliejus yra 
svarbus dalykas kiekviena-1

Paskleidė katalikiškas 
informacijas

NEW YORK. — Katali
kų Informacijų draugija 
Nevv Yorke 1940 metais 
paskleidė apie 90,000 kata
likiškų žurnalų ir įvairios 
kitos literatūros.

me reikale, šeimininkė pri
valo laikyti bonką ar dėžę 
jo virtuvėj staigiam reika
lui.

Mayonnaise yra maištin
gesnis ir gardesnis, kuomet 
padarytas iš tyro alyvų a- 
liejaus.

KLAUSYKITE! PATIKS!

gai baigė 3-jį kursą La Pla- 
tos mokytojų seminarijos. 
Greit turėsime lietuvę mo- 

ir kytoją. S. S.

ARGENTINOJ
IŠVYKO AMERIKON

Buenos Aires ilgokai 
pasekmingai bizniavęs lie
tuvis Domas Ūselis, šiomis 
dienomis išvyko į Šiaurės 
Ameriką nuolatiniam apsi
gyvenimui.

SIAUČIA KARŠČIAI

PAS MUS RAMU 
Berisso lietuvių kolonijoj

momentiniai komunistai iš
nyko, kaip žydo bitės.

Udarnikai nudegę pirštus 
tūno ir nieko nekalba apie

Sausio mėnesio pirmosios Stalino saulę, o eiliniai visi 
dienos ypatingai pasirodė nusispiovė ir pasakė: “Nors 
karštos ir drėgnos. Dėl šito pezas ne pinigas, bet žydas 
gana žymus žmonių skai- ir kacapas ne brolis”.1*1

Sausio 10 d. Buenos Ai
res mieste 2 ’ žmonės mirė 
nuo karščio, daug policinin
kų ir civilių išalpusių buvo 
nugabenti į ligonines, kur

cius susirgo. Galim drąsiai sakyti, kad 
mūsų kolonijoj jie jau nie
kad maskoliškai nebesimels 
ir nebegarbins kruvinojo 
gruzino Stalino darbo.

Scatonville, Ladd, La Šalie Pasisekė atgaivinti, 
ir Peru dalyvauti Lietuvos i 
nepriklausomybės 23 metų j NAUJA BIZNIERE 
sukaktuvių minėjime. Lietuvaitė G. Baitrušai-

------------ tytė atidarė pensioną Quil
Prieš kiek laiko buvau ra- mes miestely gat. Brown 

šęs, kad čia bus statoma 695. 
nauja dirbtuvė. Taigi dar-Į BAIGIA TVARKYTI 
bas jau prasidėjo vasario 1Į Senas Nueva Pompeya 
d. Birželio mėnesį dirbtuvė biznierius Petras Kuraitis

galutinai pertvarkė savo 
mūro namus gat. Teuco 775

----------- J ir žymiai padidino biznį.
Vasario 2 d. mūsų bažny-i Kadangi laiko geras pre- 

čioj buvo įspūdingos iškil- kės ir parduoda žema kai- 
mės: Stankevičiai minėjo 50 na, tai Kuraitis ir klijentū- 
m. vedybinio gyvenimo su- ra turi didelę.
kaktį. Tai retas įvykis. Iš- --------------- -
kilmės buvo per ankstyva- JAU RENGIASI

turi būt gatava ir paleistas 
joj darbas. Maloni žinia.

VYKSTA VASAROTI 
Labai daug Argentinos

lietuvaičių, vaikinų ir šei
mynų tarnauja pas aukštus 
Argentinos valdžios asme
nis ir šiaip aristokratus. 
Jiems dabar vykstant į gar
siuosius Mar dėl Plata ku
rortus, sykiu vežasi ir mū
siškius, kurie tenai gana 
kurortiniai leidžia laiką ir 
maudosi sykiu su aristokra
tais. Visi lietuviai iš kuror
tų grįžta patenkinti ir fizi
niai sustiprėję.

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — šv. Jurgio parapijo
je, Psiladelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. An- t
tanas Ignotas. i

Balandžio 7 — 9 dd. — 
Marianapolio Kolegija — 
kun. Adomas Morkūnas.

sias mišias. Per sumą 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį 
minėjo Žėgliai.

Stankevičiai išaugino* ir 
išmokslino penkis vaikus, o 
Žėgliai — tris.

Giminės ir * draugai svei
kindami jubiliatus įteikė 
daug dovanų. Jubiliatai yra 
praktikuojanti katalikai.
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Lietuvai išlaisvinti cent
ras Argentinoje jau ruošia
si prie Vasario 16 minėjimo. 
Iš pasikalbėjimo su L. I. 
Centro veikėjais paaiškėjo, 
kad manoma statyti ypatin
gai įdomi programa, su vai
dinimais, dainomis ir k.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks viena
me iš žinomų Buenos Aires 
teatrų.

URUGVAJUJ
NUŽUDĖ LIETUVĮ 
Praną českevičių jo pa

ties darbininkas peiliu per
vėrė širdį. Velionis turėjo 
drabužių valymo ir siuvyk
los dirbtuvę Montevideo 
mieste. Tragingai žuvęs Ces 
kevičius teturėjo vos 34 me
tus amžiaus ir dideliame 
liūdesy paliko žmoną Mariją 
ir du mažu kūdikiu, žmog
žudys spėjo pabėgti.

Persikėlė Į
Naują Vietą

Philadelphia, Pa. — Lai
dotuvių direktorius Jos. Ka
valiauskas, kurio įstaiga 
per daugelį metų buvo ad
resu 1439 So. 2nd St., da
bar tapo perkelta į naują
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AUKŠTUOLIENft
Buvusio Lietuvos Minis-

terio Pietų Amerikai J.
Aukštuolio žmona, laimin
gai pabėgusi nuo GPU te-1 Every Saturday> 1:30 t0 2.30 p M 
roro, per Šveicariją atvyko

LUten to

PALAHDECH’S 
Y U 6 0 S L A V - A M E RIC A N 

RAOIO BROADGAST

į Argentiną.

LIETUVft MOKYTOJA 
Berise gimusi lietuvaitė

Aldona Rimavičiūtė sekmin-

STATION WHIP.
1480 kilocyclea 

(Firat Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yuffoslav Folk Muaic

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

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

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Fle~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juoki) Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kitL

Šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

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

Keistuto bendrovė, kąip 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.

%

Pinigui ku
rtuos galite 
sutaupyt ligi 
65 m. amž. 30 32

JŪSl,

34

J UAB

36

zIRTINIS AMŽIUS

38 | 40 | 45 50
t 5,000 
10,000 
15,000 
20.000 
25,000 
30,000 
40.000 
50.000

$ C.09 
12.19 
18.28

■ 24.38 
30.47 
36.57 
48.76 
60.95

$ 6.73 
13.47 
20.21 
26.95 
33.69 
40.42 
53.90 
67.38

$ 7.47 
14.94 
22.41 
29.89 
37.36 
44.83 
59.78 
74.72

($ 8.37
76.63 
24.95 
33.27 
41 59 
49.91 
66.55 
83 19

$ 9.3O|$ 10.45
18 60| 20.90
27.901 31 36
37.20| 41.81
46.51! 52.27
55.81) 62.72
74.41| 83 63

| 93.021 104.54

$ 14.41
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

115.30
144.13

$ 27.14 
42.28 
63.42 
84.57 

105.71 
126.85 
169.14 
211.42

Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio l.šslmokėjlmo planą

Keistiito Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi 95,000 apdrausti FederalinėJ Įstaigoj.

- -------------- --------------------
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

>834 South Oakley Avė. Clileugo, lllluoLs
Pulilished Daily; except Sundaya

Subscripiiona. One Year — $G.OO; Six Montha — 
$3.60; Three Montha — $2.00; One Month — 76c 
Burope — One Year — $7.00; Slx Montha — $4 00; 
Single Copy — < oenta.

▲averuaing ln "UltAUGAS" b ringą beat rea u t U.
D K A U O AM

Uelna kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos Kainu: Jum. Amerikos Valstybėse; 

Metama — $6.00; Pusei Metui — $3.00; Trims Mėne
siams — $2.00; Vienam Mėnesiui — ,7 5c. Kitose vata- 
tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų karnos prisiunčiamos pareikalavus.
— o —

ttend.><larbiams ir korespondentams raštų negužlus, 
lei neprašoma lai padaryti ir nepnsiunčiania tam tiks 
lui pašto ženklų. Kedakciia liasitatko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou 
dencljas sulig savo nuožiūros. Korespondentu ptašo rū
kyti trumpai ir aiškiai t jei galima rašomaja masinki*/ 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole 
rulkos ar asmeniškumų. Pasenusios korespoadeBolJo* 
laikraštin nededamos. — * —

Entered as Seeond-Class Matter March 31, 1016 Al 
Chicago, Illinois, Under tlie Act of March 3, 1879.

Darbuotojų Sąskrydis
Katalikų Bažnyčios tvirtovės yra vie

nuolijos. Joms šalia pastoracijos arba sie
lų išganymo darbo, kuriame žymiai pade
da parapijų dvasiškijai, duodant misijas, 
rekolekcijas, novenas, yra skirtos ypatin
gos pareigos: švietimo, spaudos ir gailes
tingumo darbai.

Kaip parapijos darbe dvasiškija turi ka
talikiškosios akcijos darbuotojus — pa- 
gelbininkus, taip vienuolijos turi savo dar- 
buotojus-bendradarbius, dažnai rėmėjais 
vadinamus, nes jie remia tuos darbus, ku
riuos vienuolijoms tenka dirbti.

Vasario 9 d. Chicagoje įvyko Marijonų 
Vienuolijos bendradarbių-darbuotojų sąs
krydis. Jame dalyvavo keletą šimtų atsto
vų ir tiek pat svečių. Iš girdėtų praneši
mų gautas labai teigiamas vaizdas ne tik
tai marijonų darbų, bet ir pačių bendra
darbių. Šie tai bendradarbiai ir yra kata
likiškosios akcijos branduolys. Tenka kon
statuoti faktas, kad nemaža šių darbuo
tojų yra labai aktyvūs ir kitose mūsų ka
talikiško veikimo srityse, kaip tai Šv. Ka
zimiero Akademijos rėmėjai, Labdarybės 
nuoširdūs darbuotojai, spaudos platinto
jai.

Marijonų vienuolijai tenka vesti’ trys 
mokslo įstaigos: berniukų akademija, ko
legija ir seminarija. Lygiai jie leidžia tris 
laikraščius: dienraštį “Draugą”, savait
raštį “Laivą” ir mėnraštį “Studentų Žodį”; 
veda misijas lietuviams Argentinoje ir 
Uragvajuje, jau neskaitant tos didelės pa
ramos, kurią teikia vietinei dvasiškijai, 
besidarbuodami kaip jųjų pageįbininkai 
parapijose.

Bendradarbių užduotis — remti tas 
mokslo įstaigas, platinti tą spaudą ir 
ypač paremti lietuvius naujoje išeivijo
je Pietų Amerikoje, nes jie tenai skur
džiai gyvena ir savomis jėgomis neiš
gali net bažnyčios pasistatyti. Tai yra 
eilinis arba kasdienis šių bendradarbių 
rūpestis. Kuris gali — pinigu, kitas — 
savo darbu; visi prisideda galimomis 
jėgomis prie šio bendro darbo.
Šių visų darbų patsai svarbusis yra ka

talikiškos spaudos platinimas. Paimdami 
šūkį “kiekvienuose lietuviškuose namuo
se — katalikiškas laikraštis!” bendradar
biai jau keliolika metų rūpinasi gerosios 
spaudos platinimu. Čia tai ir yra pati 
svarbiausioji užduotis. Tik reikia bendra
darbių tarpe paieškoti daugiau pasiauko
jusių sielų šiam šventam darbui.

Turėdami tikrų katalikiškos spaudos 
apaštalų, galėsime pasiekti platesnių 
laimėjimų, juo labiau, kad pati vienuo
lija deda nemaža pajėgų sutraukti pu 
čius geriausius Amerikos lietuvius ra
šytojus į šį spaudos darbą.
Šiame sąskrydyje atnaujinta seniau ke

liamoji mintis: lankyti lietuviškas šeimas 
ir nešti gailestingumo darbą toms šei
moms, kurios tų darbų yra reikalingos. 
“Vargdienių jūs visuomet turėsite!” yra 
pasakęs Išganytojas. Taigi jų netrūksta. 
Tikras krikščioniškojo gailestingumo dar
bas — ištiesti pagalbos ranką scncl'ui, 
našlaičiui, vargdieniui, ligoniui. Nemaža 
yra moterų, kurios gali lengvai rasti lai
ko aplankyti šeimas, kuriose randasi li
gonis, reikalaująs priežiūros, paramos.

Rėmėjų skyriai savo mėnesiniuose su
sirinkimuose turi išrinkti ligonių lan
kytojus. šie lankytojai išduoda susirin
kimuose pranešimus, nurodydami šei
mas, reikalingas pašalpos. Tasai pat 
skyrius susirūpina surasti lėšas tai pa
galbai reikalingas.

Tai tikrai gražus krikščioniškas darbas, 
kuris įneš Kristų į mūsų lietuviškas šei
mas. Tiktai daugiau uolumo, daugiau pa
siaukojimo! Dirbkime šį rėmėjų darbą, 
skatinami garbingo atminimo Arkivysku
po Jurgio Matulevičiaus paskutinių žodžių 
tartum testamento palikto saviems dva
sios vaikams: “Rikiuokitės ir pasišvęski
te!”

Švęskime Ir Sumokėkime butai Duokit
Vasario 16-tai pritrūko kalbėtojų. - 
Massachusetts rajonas eina “oyer the top”.- 
Ir kiti rajonai vis labiau išsijudina. - 
Jau sukėlime netoli keturių tūkstančių.

Pavasario Laukiame 
Su Baime

Antradienis, vas. 11, IMI

kilmingumas, tiesa, šiemet 
bus kitoks negu praėjusiais 
metais, jis bus apgaubtas

Tenka nuoširdžiai džiaug
tis, kad lietuvių kolonijų 
veikėjai suprato reikalą šie
met minėti Lietuvos Nepri
klausomybės* šventę ypatin-

Taikos laiku po žiemos speigų ir šiurkA gu iakilmingumu ir rapea.
taus oro visuomet visi pavasario laukia- prisirengimu. Tas iš-
me su išsiilgimu ir su džiaugsmu. Siemei. 
pavasario visi laukiame su baime. Visiems 
aišku, kodėl taip.

Šią žiemą vakarų fronte nieko ypatin
go nesidaro. Bet praeitasis pavasaris ro- gedulo šydu, bet jis bus su- 
dyte rodo, kad neužilgo galėsime būti liū- rištas su ryžtingu užsimo- 
dytojaio baisiausių įvykių. Dideli įvykiai jimu, kad persunkus visą 
galės būti Viduržemio jūroje, bet daug gyvenimą giliu, gyvu patri- 
didesni įvykiai bus vakarų fronte. otizmu, dėti visas jėgas iš-

Nuo praėjusio birželio mėnesio Angli- riaįsvinti Lietuvą iš žiaurių-

jų “slakerių” gerų ir sąmo
ningų lietuvių tarpe šian
dien neturėtų atsirasti.

Malonu yra pranešti, kad 
Massachusetts rajonas ne' 
tik jam paskirtą kvotą jau 
išpildė, bet visu smarkumu 
eina “over the top” ir ne
bus perdaug nuostabu, jei 
dvigubai savo kvotą pada- Į tuviai su lietuviais nesusi- 
rys. Sveikintina ir už tai. 1 kaĮka prįeš Kalėdas paskly- 
kas jau padaryta ir už tai,, dus New Yorke gandams, 
kas manoma padaryti. Pra-' kad tiesiai Amerikon atvyk- 
ėjusią savaitę gauta aukos 1

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Juokinga, kad amerikie
čiai su anglais nesusikalba, 
bet dar juokingiau kai lie

ji' galvatrūkčiais ėmė rengtis pasitikti 
Hitlerio jėgas. Nuolatai buvo kalbama, 
kad rudeniui atėjus naciai bandys persi
kelti per kanalą ir užpulti Angliją. Lūkes
tis neišsipildė. Naciai tik iš oro atakavo 
Angliją.

Anglai skaudžiai tai perkentėjo, bet dėl 
to nesiisvyiavo ir jų ryžtingumas nebuvo 
palaužtas. Tuo tarpu anglai visus savo 
salos pajūrius tik stiprino, statė tvirto
ves, ginklavosi, lavino kariuomenę.

Anglai skelbia, kad dabar esą pilnai 
tikri, kad naciai jokiu būdu negalėtų į 
Anglijos pakrantes išsilaipinti. O jei tąi 
jiems ir pavyktų padaryti, anglai pajėgtų 
juos atgal jūron sugrūsti.

Naciu karo vadai sako, kad Anglijos 
užpuolimui jie esą taip prisirengę, kad bet 
kada pasirinkę momentą pulsią ir laimė
sią.

Užpuolimas ant Anglijos bus ne vien 
baisus įvykis, bet ir įdomus bandymas.

Praėjusį pavasarį naciai parodė, kad jie

jų okupantų vergijos. Ko
lonijų vadai matė didelio 
reikalo pasikviesti vasario 
šešioliktai dienai geriausius 
kalbėtojus, kad jie gyvu žo
džiu nurodytų mūsų, lietu
vių, šiandienines pareigas 
ir uždegtų visuomenę noru 
dirbti ir aukotis didžiajam 
tautos tikslui. Ir, renčia pa
sakyti, tiek daug rengiama 
iškilmių Nepriklausomybės 
Dieną, kad pritrūko kalbė
tojų. To dar nėra įvykę nė 
vienais metais.

Tačiau, įsidėmėkime: kad 
ir garsiausius kalbėtojus 
pasikviesime, kad ir geriau
sia bus išaiškinta tautos 
reikalai ir mūsų pareigos, 
kad ir iškilmingiausia minė
sime reikšmingąją tautos

gali tą padaryti, ko niekas nesitiki. Visų 
i buvo spėjama, Prancūzijos Maginot linija 
. esanti tokia tvirta, kad jos negalėtų su- šventę,
griauti nei šimtas perkūnų. O naciai pa- toli gražu nebūsime išpil 
rodė, kad tos tvirtovės jiems nieko ne
reiškė. Pasirodė, kad Maginot linija tik 
migdė prancūzus ir kad jie tuščiai i ją 

savo viltį buvo padėję.

Kas gali žinoti, gal naciai ir Anglijai 
užkabanti turi tokių planų, kad į niekus 
pavers visus anglų prisirengimus savo 
kraštą apginti.

Jau nebe toli tas laikas, kada tai pa
matysime.

Ispanų Falangistai
Kuo Italijoj yra fašistai, o Vokietijoj 

naciai, tuo Ispanijoj yra falangistai. Kaip 
Italijoj, Vokietijoj ir Rusijoj tėra viena 
partija, tai taip ir Ispanijoj.

Ispanijoj falangistų partiją įsteigė bu
vusio diktatoriaus Primo de Rivera sū-

dę savo šventą .tautinę 
pareigą, jei nesumokėsi
me tautai duoklių, jei sa
vo gražaus jausmo, savo 
ryžtingumo neparemsimo 
praktišku būdu — dole
riais.

Kiekvienas iš mūsų, kas 
tik išgalime, turime aukoti 
Lietuvai Gelbėti Fondui bent

iš šių vietų: Manchester, N; 
H., $59.25; Gardner, Mass., 
$11.20; Lawrence, Mass., 
$51.20; Lowell, Mass., $76.- 
85; Nashua, N. H., $43.80; 
So. Boston, Mass., $17.00. 
Viso Mass. rajonas jau tu
ri surinkęs Lietuvai Gelbė- 

1 ti Fondui $1,825.22. Kiek 
i žinoma, yra ir daugiau su
rinktų, bet dar neprisiųstų 
aukų ir, kai jos bus prisiųs
tos į centrą, nedaug betruks 
prie kvotos padvigubinimo. 
Kvota buvo $1,200.

Cleveland, Ohio, neseniai 
susiorganizavęs Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyrius jau 
darbą pradėjo. Dirbama a- 
bejose parapijose. Iš dv. Jui 
gio parapijos per skyriaus 
sekretorių J. Venslovą, pri
siųsta $25.00. Clevelando 
lietuvių katalikų veikėjai 
darbą tikslingai pasidalino 
ir, tikimasi, savo kvotą su 
dideliu kaupu išpildys.

New Yorko rajonas tyli... 
jis, kaip jaučiama, rengia 
sūrpryzą. Ar tik nepaaiškės 
po vasario 16-tos, ką “iš
keps" pasaulio finansinių 
centro lietuviai katalikai. 
Jiems į pagalbą šią savaitę 
atėjo Albany, N. Y., lietu
vių grupė, susirinkusi į

sta Lietuvos prezidentas 
Smetona, tautininkai ėmėsi 
tuoj darbo ir sudarė Sme
tonos priėmimo komitetą, 
kuris, beruošdamas sutiktu
vių ir pagerbimo vakarienę, 
išsijuosęs dirbo, prakaitavo 
ir mitingavo, ir net viešbu
tį jo nakvynei parinko, bet 
vėliau, koks jų buvo nusi
vylimas, kai galutinai pa
tikrinus žinias, pasirodė, 
jog Smetona važiuoja Bra
zilijon; o tik paskui kada 
nors atvažiuos į J. A. Val
stybes. Tautininkai dabar 
labai susirūpinę, kad jų su
ruošta Smetonos vakarienė 
nesugęstų.

1 Iš minios atsiliepia bal
sas : “Meluoji, draugas 
Smugelzon, aš gyvenu Sta
lino prospekte ir žinau, kad 
ten tokio namo visai nėra.

Žydelis jam greit atsako: 
“Niu, draugas, kaip drau
gas, neskaitai komunistinių 
laikraščių, tai ir neturi ge
ro matymo. Ui, kiti visi 
laikraščiai yra buržuaziniai 
ir draugui aptamsino prole- 
tariškas akis.

(PAŽ)

Sovietų Lietuvoj, viena
me provincijos mieste, žy
mus komunistų vadas drau
gas Jankei Smugelzon sako 
suvarytiems žmonėms mi
tinginę kalbą ir ją baigda
mas šaukia: “Ui draugai ir 
draugės. Mes Kaune, Stali
no prospekte pastatėm dar
bininkams tokį, 20 aukštų 
namą, kur elektra darbinin
kus nuplaus, išdžiovins, pa- 
valgidins, užmigdys, prikels 
ir nuveš į darbą.”

Iš Pietų Amerikos man 
rašo vienas vatos plantaci- 
ninkas. Sako, kad dešimtojo 
punkto drobinešiai pradė
jo gauti dykai Pietų Ame
rikoj einančią balšavikų 
“Momentą.” Gaunas ir jis 
pats. žinodamas Maskvos 
dosnumą žmonių sielų nuo
dijimui, jis sako, dėl to nei 
nesistebi. Stebisi tiktai tuo, 
kad redakcija nesigėdija 
prašyti nuo kiekvieno .5 pe- 
zų. Dabar, kada Lietuva 
negirdėtai okupantų apiplėš
ta ir dalis Lietuvos valstie
čių prakaito tenko ir mūsų 
komunistams, tai balšavikų 
gazietų redakcijos turėtų 
dar primokėti žmonėms, 
kad jų gazietas skaito.

Berlyno radijo stotis da
ro pranešimą:

Vakar anglai puolė mūsų 
miestą. Viena moteris sun
kiai sužeista, nes ji žiūrė
dama į orą kaip mūsiškiai 
anglus gaudo, kaktą sudavė 
į stulpą. (PAŽ)
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vadai galvoja, dirba, daro
planus, kad pagreitinti Lie-

„ x -• tuvos išlaisvinimą, bet, kurnūs 1933 m- Pradžioj falanga neturėjo 1 ... . , .,. ♦. , . m , , • r, tik nepasisuksi, visur yraypatingo pasisekimo. Tik kai gen. Franco 1

vieną dolerį, o dar geriau Prano ir Sofijos Adomaičių 
ir patriotiškiau pasielgtume, 25 metų vedybinio gyveni
nei Nepriklausomybės Die- tmo sukaktuvių iškilmes, 
noj paaukotume vienos die- I Svečiai sudėjo $18.25. 
nos uždarbį. Mūsų tautos

savo kvotą išpildė. Ją pase
kė Gary, Ind., lietuviai ka
talikai, kurie p. Nenienės ir

do vajaus rajonai ligšiol su
kėlė netoli keturių tūkstan
čių dolerių. Vadinasi, dar

p.. Brazauskienės pasidarba-! neturime nė pusės. Neuž-

pradėjo revoliuciją ir kai falanga stojo 
i jo pusėn, tai ji išaugo ir sustiprėjo. Da

bar falanga kontroliuoja Ispanijos kabi
netą ir armiją. Narių tarpe turi 500,000 

į karių ir 3,000,000 civilių. Ramon Serrano
Suner, Ispanijos premieras ir užsienio rei
kalų ministeris, yra falangos galva. .Tirpi 
vt likt”-naus Franco švogeris.

Kaip lasis'tų ir nacių idėjos nesirube- 
žiavo savo kraštais, taip yra ir su falan
ga. Falanga savo programe įsirašiusi šū
kį: “Mes siekiame imperijos”, sekėjų turi 
Pietų Amerikoj ir kitur, kur gyvena is
paniškos kilmės žmonės. Falangistų sa
lose ir Amerikos valdomoj Puerto Rįęo 
saloj.

Užsieniuose tačiau falangistai nesudaro 
žymios jėgos, bet kooperuodami su naciais 
ir fašistais, jie gali sudaryti pavojaus vi
suomenės ramybei.

VVyoming klonio (Scran- 
tono — Wilkes Barre apy
linkių) veikėjai praneša, 
kad netrukus visose para
pijose pradės veikti Fede
racijos skyriai, visur bus 
surengtos prakalbos St. Ga- 
baliauskui ir kad visos pa
rapijos būtinai išpildys sa
vo kvotas. Neabejojame, kad 
taip ir įvyks, nes tos apy
linkės lietuviai katalikai nė 
nuo vieno svarbaus tautos 
darbo dar nėra, atsilikę.

reikalingi pinigai. Neužmirš 
kime, kad be tiesioginių 
Lietuvos vadavimo darbų, 
yra didelis, greitas ir šven
tas reikalas — šelpti vargs
tančius ir badaujančius Lie
tuvos pabėgėlius, kurių yra 
keli tūkstančiai. Dėl to, ma
lonus skaitytojau, ne tik 
pats atlik savo tautinę pa
reigą — sumokėk duoklę, Chicagos rajonas

vimu, savo kvotą beveik dvi 
gubai išpildė. Jau surinko 
$117.00 ir toliau dar dar
buojasi. Bravo, gariečiai! 
Dr. P. Vileišis pridavė J. ir 
A. Plaukių namuose, VVest 
Pullman, svečių sudėtas au
kas — $12.00. Moterų Są
jungos 20 kp., Brighton Pk., 
aukojo $3.00, o narės — A. 
Stirbienė ir E. Statkienė 
pridėjo po vieną dolerį. Kuo

mirškim — reikia sukelti 
dešimtį tūkstančių dolerių. 
Džiugu, kad ir rajonų va
dai ir kolonijų veikėjai yra 
pilniausia įsitikinę, kad to
ji suma bus sukelta. Neabe
joja ir centras. Dar kartą 
pakartojame, kad ir vasa
rio 16-tos dienos iškilmėse 
ir visas kitas aukas reikia 
siųsti: Lietuvai Gelbėti Fon 
dan, 2334 So. Oakley Avė.,

pos raštininkė V. Gedminie- Chicago, III., išrašant čekius 
nė darbuojasi, kad visos'

bet ir kitus paragink, nuro
dydamas, kad nedirbantieji 
ir neaukojantieji užsitrauks 
ant savęs tautos gėdą ir nu-* 
sikaltimą. Taip vadinamų-

“slow
būt sure” eina prie savo 
tikslo. Savo kvotoj jau tu
ri $850.00. Aušros Vartų 
parap., kurioj klebonauja 
kun. dr. J. Vaškas, pirmoji

tos kuopos narės aukotų. 
Per Draugo administraciją 
aukojo fondui: Jonas End- 
ziulis $6.00, Ig. Stradoms- 
kis ir Papsiu šeima po $2. 
Racine, Wis. įsisteigęs L. G. 
F. skyrius surinko $13.00.

Visi Lietuvai Gelbėti Fon

Amerikos Laivyno 
Manievrų Nebus

Amerikon laivynas kasmet turėdavo ma- 
nievrus. .

Pernai pavasarį veik per porą mėnesių 
130 laivyno komandų su 42,500 jūrininkų 
turėjo pratybas Pacifiko vandenyne. Tai

buvo didžiausi manievrai Amerikos laivy
no istorijoj.

Užpernai laivynas turėjo pratybas At
lantike Centralinės ir Pietinės Amerikos 
pakrantėse.

Šiemet pirmą sykį pastarųjų dvidešim
ties metų bėgyje laivyno manievrų nebus.

Didesnė Amerikos laivyno dalis dabar 
sugrupuota aplink Havajų salas. Ten lai
vynas varo nuolatines pratybas taip, kaip 
tikrame kare. Visi laivai ten visada pa
siruošę veikti kas valandą, dieną ir naktį.

Amerika savo laivyną ėmė koncentruoti 
Pacifike nuo to laiko, kai Japonija pra
dėjo karą prieš Kiniją.

Kai prasidėjo didysis karas Europoj, tai 
Japonija savo užkariavimo žygiais pasi
rodė drąsesnė. Jai pasidarė proga užgrob
ti Tolimuose Rytuose Anglijos, Prancūzi
jos ir Olandijos turtingas kolonijas. Ja
ponija ypač norėtų pagrobti Olandijos ko
lonijas, turtingas žibalo versmėmis.

Bet Amerika tiems Japonijos žygiams 
pastoja kelią su savo laivynu.

fondo iždininko gerb. kun 
Pr. Juro vardu.

Leonardas Simutis, 
ALRKF sekr.

P. S. Kaip tik gauta dar; 
iš Worcesterio, Mass. naujų 
aukų: surinktų adv. Gaba- 
liausko prakalbų metų — 
$113.50; S. L. R. K. A. 41 
kuopos — $12.12; Šv. Kaz. 
parap. Federacijos skyriaus 
pelnas “Beano” — $35.00; 
Blaivininkų vakarienės me
tu ,J. Galevičiaus ir kitų — 
$50.38. Viso bendrai — $211. 
Išlaidų turėta $6.00. Paliko 
gryno pelno $205.00. 2) Iš 
Easton, Pa. narių mokesniai 
fondui $22.00. Iš viso ben
drai $227.00.

1
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Al. Kachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanai*
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Del Aukų Vilniečiams
. »

Apie spaudoje pasirodžiu- bet to pareikalavimo taip Taigi, kada spaudoje kai
šius spėliojimus, kodėl da- jau ir nebesusilaukta. To- beta apie amerikiečių dova- 
lis seniau surinktų Vilniaus kiu būdu kalbamoji aukų su nų nepasiuntimą, į Lietuvą,

{f
(Tęsinys.)

— Klausyk, drauge Muchinai, — tyrinėjo Vladimi- 
rovas toliau, — sakyk, ką tu pastebėjai įtartina? Gal 
pamatei ką, kas visiškai neturi jokio sąsajos su komu
nizmu?

— Taip, pastebėjau. Sakysime, kad ir toks daly- 
kas: na, jeigu mergina nenori su vaikinu prasidėti, tai 
koks čia, po galais, komunizmas? — atsakė draugas 
Muchinas liūdnai.

— Na, ir kaip manai, dėl ko jos tokios pasidarė?
— Labai paprastai: susirado sau kitus ir su tais 

eina galvomis!
— Ar tai viskas, ką man norėjai pasakyti? — pa

stebėjo draugas Vladimirovas nusivylęs.
» — Tai lyg dar maža? — nustebo draugas Muchinas

nė kiek ne mažiau, negu jo viršininkas. — Ar neužten
ka, kad jos, manydamos, kad niekas nemato, beveik 
kasnakt iššoka pro langą ir valkiojasi apie visus kam
pus?

— Šoka pro langus? — draugas Vlacfimirovas vei 
pasidarė akylesnis.

— Gal pro langą, o gal eina ir pro duris, ką aš 
galiu žinoti? Bet beveik kiekvieną nakų, kai tik pažiū
riu pro langą, vis matau, kaip Sinka, • Klaudija, Paša,

• Sonė šliaužioja pakrūmais.
— O ką daugiau žinai?
— Daugiau nieko!
— Gerai, gali eiti!
Draugas Muchinas paliko kabinetą. Vladimirovas 

pradėjo atsidėjęs galvoti. Fabrike sargybos nejveoe tik 

uei to, kad nenorėjo žmonių varžyti — norėjo palikti 
.. visišką laisvę ir tuo budu sužadinti juose dėkingumą, 

atsakingumo jausmą. Juk čia niekas nė iš tolo nepri
minė kalėjimo — ir vis dėlto mergaitės naktimis lindo 
pro langus? Dėl ko?

Vei kažkas pasibeldė į duris, ir į vidų įėjo tarnaitė j persiųsti ^ten_ jiems
rasa. Ji atnešė raštelį, kurį buvo radusi po išolyšRusto^ 
mergaites pagalviu, — tos pačios, kuri draugą klau 
sė ael istorijos su tėvu. Pati Paša jo neįstengė isšifruo- 

į ti, nes, kad ir kaip stengėsi “likviduoti analfabetizmą,”
’ vis dėlto dar nebuvo padariusi tokios pažangos, jog bū

tų galėjusi viena pati paskaityti papraščiausią raštelį, 
tačiau, kiek iš visko jai atrodė, rastasis popiergalis bu
vo pavojingas, bent, mažų mažiausia, įtartinas, nes ja
me buvo kelis kartus parašytas Dievo vardas. Draugas 
Vladimirovas atsidėjęs pažiūrėjo ir perskaitė:

Dvylika įsakymų.
1. Tėra tik vienas Dievas, apie kurį kalbėjo pia-

♦ našai; jis nužengė į žemę gelbėti žmonių sielų. Be jo 
nėra jokių kitų dievų.

2. Nėra ir kito mokslo, jokio kito neieškokite.
3. Kur esi, ten ir palik, tvirtai pasiryžęs visk^ 

ištverti ligi galo.
4. Vykdykite Dievo įsakymus ir stenkitės visus 

atversti!
X 5. Venkite dvasinių svaigalų ir kūninės nuodėmės!

6. Jums draudžiama vesti arba tekėti, o jei esate 
jau susituokę — gyvenkite kaip brolis su seserimi.

7. Nekalbėkite piktų žodžių ir netarkite velnio 
vardo!

8. Neikite į vestuves”ir ’ į~ krikštynas 
eigų su svaigalais!

I 9. Jums draudžiama vogti. Kas nors kapeiką pa
vogs, tam kitame pasaulyje ta kapeika bus uždėta ant 
pakaušio ir ši nuodėmė bus tik tada atleista, kada ka
peika visa nuo pragariško karščio sutirps.

10. Šitų įsakymų niekam negalima rodyti — nei tė
vui, nei motinai. Turite juos laikyti paslaptyje, nors jus 
muitų knutu arba svilintų žarijomis. Kas moka kęsti, 
tas yra ištikimas; ištikimieji turės šiame pasaulyje ra- 

■t mybę, o kitame įeis į Viešpaties karaliją.
11. Vieni kitus lankykite, stiprinkitės dvasią, padė

kite maistu, mylėkitės, vykdykite Dievo įsakymus ir 
melskitės! R

12. Tikėkite šventąją Dvasią!
Leninas sakė šventą tiesą, galvojo draugas Vladi

mirovas, tas, kuris patikėtų nors vienu žodžiu, būtų 
* tūkstantį kartų idijotas. Taip, ir tas idijotaa esu as 

pats. Kiek kartų klausdavau, ar tiki Dievą, — visuo
met atsakydavo, kad ne, o dabar, matai, kas darosi!
Išdygo sekta! Ir kur — mano “žmonių fabrike!” Bet 
kas čia kaltas? Gal kur įsibrovė kokia klaida?

A Ligi šiol buvau įsitikinęs, kad pirmiausia reikia iš
valyti vietą ir iš žmonių širdžių su šaknimis iftrauti 
Dievo idėją, kad būtų kur kurti naujas formas. Bot 
kur čia būtų klaida? (Bus daugiau.)

Krašto reikalams aukų už- ma čia ir užsiliko ir ji kaip 
silikusi nepasiųsta į Lietu- visos Lietuvos bankų ir Lie- 
vą, tenka tik pastebėti, kad tuvos piliečių sumos prig j- 
čia nieko tokio nepaprasto Ii prie kreditų užšaldymo 
nėra ir nebuvo. Aukos pa- patvarkymo. Toji sudėtinė 
prastai persiunčiamos kai aukų suma juridiniai prigu- 
jų susitvenkia kiek stambes- Įėjo jau tam Lietuvo3 Ko
ne suma. Ir Lietuvos Gene- mitetui, nes jam apie aukų mos Lietuvos įstaiga, tai, 
raliniame Konsulate, kuris gavimą buvo laiku praneš-1 kaip paprastai, tas turtas 
visuomenės aukas rūpestin- ta ir to komiteto buvo ak-' yra Lietuvos konsuliarinės 
gai priiminėjo, skelbė spau- ceptuotos ir pakvituotos. įstaigos priežiūroje ir Lie-

reikia tai suprasti, kad kal
ba tegalėtų būti apie ano 
vilniškio Komiteto nespėji- 
mą jam jau pilnai ir teisė
tai prigulinčias sumas laiku 
atsiimti. Kadangi tasai Ko
mitetas buvo nepriklauso-

doje ir persiuntinėjo į Lie- Mažai to, tas Komitetas, ži- tuvos Pasiuntinybės globo-
tuvą atatinkamam visuome- nodamas apie čia jam pri- je. Kada kalbamos sumos
nės komitetui, atidžiai pri- gulinčias sumas, vykdė sa-' disponavimas pasidarys ga-
silaikant prie aukotojų va- vo darbuotę sąskaiton čia limas, tai bus prideramai ir
lios, buvo susitvenkusi Lie
tuvon pasiųstinų dovanų net 
keletą tūkstančių tame lai-' 
kotarpy, kada įvyko slaviš
kojo bolševizmo užpuolimas 
ant Lietuvos. Jei būtų bu
vusios tos aukos pasiųstos . „
kiek prieš 1940 m. birželio Nauja apaštališko 
15 d., tai jos be abejo būtų 
Lietuvos nepamačiusios, o 
atsidūrusios sovietų “kaz- 
noje”.

Kalbamų aukų užsiliki
mas čia betgi įvyko ne dėl 
pramatymo Lietuvos katas
trofos, bet visai paprastai:
Lietuvos Komitetas Vilniaus 
Kraštui Gelbėti buvo Kon
sulo prašęs, kad čia surink
tos aukos būtų laikomos 
vietiniuose bankuose iki pa
reikalavimo tam tikrą dalį, 
arba ir visą surinktą aukų

Taip ir buvo daroma. Prieš 
pat tragingus Lietuvos įvy
kius čia buvo laukiama pa
reikalavimo susitvenkusias 
aukas persiųsti į Lietuvą,

P E T A I N O
PAGELBIMNKAS

Amerikoje turimos sumos, pasielgta.

Iš Katalikų Pasaulio

(LPŽ).

WILLKIE PARVYKO Iš ANGLIJOS

t "MiauKas" Acme telephoto)

La Guardia airporte, New Yorke, susirinkusi minia 
sveikina iš Anglijos parvykusį Wendell Willkie, buvusį 
respublikonų partijos prezidentinį kandidatą. Su W illkie 
yra jo žmona, kuri pirmutinė sveikino vyrą.

-zy
■

apie diocezijų kunigiją. Vie 
na ypatinga dalis yra apie 
kun. Demetrijų Gallitzin 
(Galiciną), “Alleghenų ku
nigą princą,’
šimto metų 
šiandien minimos.

delegato knygos laida
WASHINGTON. — Tomis 

dienomis pasirodo antroji 
apaštališko delegato J. E. 
arkivyskupo Amleto G. Ci- 
cognani parašytos knygos 
“Sanctiti in America” laida*
Pirmoji laida buvo prieš 
vienerius metus atspausdin
ta. Ją išleido St. Anthony 
Guild Press, Paterson, N. J.
Joje yra biografijos pasi
žymėjusių savo šventu gy
venimu amerikiečių, kurie 
kanonizuoti, arba beatifi- 
kuoti, arba kurie ateityje 
gali būti pripažinti Bažny
čios šventaisiais.

Naujoje laktoje yra ame
rikiečių martirologija. Iš
skaičiuojama apie 140 as
menų, kurie mirę su šven
tumo reputacija, kurie ken
tėję įr mirę dėl tikėjimo.
Knygoje yra penkios nau
jos dalys apie jėzuitus, Šv. Ignatijaus Loyolos baž- 
pranciškiečius, dominikie- nyčiai ir 137,649 dol. — ka- 
čius, vyskupus ir apskritai talikiškoms labdarybėms.

” kurio mirties 
sukaktuvės

1,705,719 dol. paliko 
labdarybei •

NEW YORK. — Mirė tur 
tinga katalikė Mrs. Gene- 
vieve Brady Macaulay, ku- ne 
ri paliko 1,705,719 dol. ka
talikų labdaringiesiems tik
slams. «#>

Ji užrašė po 68,820 dole
rių šventąjam Tėvui Pijui 
XII ir . Amerikos Katalikų 
universiteto prelatui Ful
ton J. Sheen, o 172, 061 dol.
— St. Paul arkivyskupui J 
Murray.

Be to paliko trusto fon
dą 206,474 dol. sumoje Car- 
roll klubui, 206,474 dol. —

Anglijoj yra Žuvusių 
kvinigų, vienuolių 
seserų

! LONDONAS. — Vokiečių 

orinė bomba pataikė į ka
talikišką ligoninę, kur se
serys vienuolės dirbo slau
gių darbą. Žuvo trys vienuo 
lės, tarp kurių ir perdėti- 

Kita bomba sugriovė
seserų vienuolyno vieną 
sparną. Dvylika seserų iš
liko, nes apie penkias mi

("Draugas" Acme telephoto)

Prancūzų admirolas Jean 
Darlan, kurį Prancūzijos 
valdovas maršalas Petain 
paskyrė savo pagelbininku 
ir užs. reikalų ministru.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geri* 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 
■sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
PAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos ro 
ties produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita 
staigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausit* 
'raitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081

FACTS YOU NEVER KNEW!.O
*

TPAVEl

liutas anksčiau jos buvo iš
ėjusios į koplyčią melstis. 
Be kitko nacių bomba su
naikino katalikiško laikraš
čio “Tablet” raštines, kur 
sunaikinti šimto metų re
kordai.

Sužinota, kad nuo nacių 
bombų du kunigai žuvę Li- 
verpooly ir du kiti Man- 
chestery.

PLAT1N K ITE ‘ ‘ DRAUGĄ’ ’

i Lietuviškos Knygos Dabar Reteja
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai

gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.

Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto

i
 Jurgeli). Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 

apysaka. Tai antra “All Quiet On The Westeru 
.jj Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais

tyj Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.

Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pūsi. Kietais apd

Šias knygas galimu įsigyti Draugo ofise. Siun 
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek 
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas", 2334 S. Oakley Are.,
Chicago, Illinois

By Bob D*»rt
3-VCAR-01D TE88JER MAMBO'HG BOV *

SEIONGMG TO A UNITU) STATES DIPLOMĄ? 
AVEllED All AlONE TO NE W MORK FBOM LATVIA 

WITH A DIPLOMATIC PASSPOCT CONTAINING HIS 
PHOTOGRAPH ANO PASSPORT.

I
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SUSIKAUPKIME VASARIO 16

Vasario 16 d., Lietuvos i 
Respublikos gimimo diena —Į 
lietuvių tautos laisvės ir sa
vistovumo diena. Toje die- I 
noje buvo pareikšta lietuviui 
tautos nusistatymas bei va
lia, ir to pareiškimo pase- į 
koje, atsirado pasaulyje Ne-j 
priklausoma Lietuva ir iš
kilo laisva lietuvių tauta.

Jeigu vasario 16 d. akto 
nebūtų buvę, ir jeigu Lietu
va nebūtų tapus laisva ir 
nepriklausoma, tai lietuvių 
tauta nebūtų pasiekus tos 
aukštumos ir tos pagarbos, 
kokią ji dabar yra pasiekus 
pasaulyje ir tarpe kitų tau
tų. Ji būtų tapus kitų nu
stelbta, ir apie ją šiek-tiek 
žinotų tik istorikai ir kny
gos kurmiai. Jokios lietuvių 
įžymybės nebūtų žinomos. 
Visi mūsų talentai tarnautų 
svetimiems, kaip tarnavo 
praeity, arba, kaip kaikurie 
tarnauja ir dabar. Jie dirba 
ir tarnauja svetimiems, 
prieš savo tautą, prieš savo 
brolius ir seseris bei gimi
nes. Tokiais bedvasėliais ir 
surusėjėliais yra lietuviškai 
kalbantieji ir rašantieji Ru
sijos agentai komunistai. 
Jie savistoviai nebegalvoja, 
viską daro pagal užsukimą, 
ar pagal užsakymą, kaip 
gramafonai, arba kaip Char 
lie McCarthy.

Nebūkime McCarthėmis -- 
svetimų įrankiais.
Būkime susipratusiais, gy

vais ir kovingais lietuviais 
viai įvertina savo, arba sa
vo tėvų gimtinio krašto ne
priklausomybę ir tautos lais 
vę. Už tą didžiausiąjį ir 
brangiausiąjį turtą, už kraš
to ir tautos gyvybę dirba 
patys, ir kitus ragina dirb
ti.
Gyvieji ir protingieji lietu

Komitetas iš 100 nariu 
ruošia ypatingą ir reikš
mingą Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą vasa

rio 16 d., 2 vai. po pietų,
32 W. Randolph St. Audito
rijoje. { tą paminėjimą kvie- j 
čia draugijas ir pavienius 
asmenis, ypatingo dėmesio 
kreipia į jaunimą.

Jaunimo Chorai.
Birutės, Pirmyn ir Vyčių 

chorai pildys programą, dai
nuos ir tas dainas, kurias 
Lietuvoje bolševikai uždrau
dė dainuoti. Į jaunimą kal
bėtojai kalbės ne tik lietu 
viškai, bet ir angliškai. Rei
kia pasakyti, kad šių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos komitete yra labai 
daug jaunimo, profesionalų 
ir biznierių. Tas įrodo chi- 
cagiečių išmintį ir vienin
gumą. ,

Kalbės Norem ir kiti
Jungtinių Amerikos Val

stybių Atstovas Nepriklau
somai Lietuvai kalbės Lie 
tuvos Nepriklausomybės Die 
noje Chicagoje. Tai pirmą 
kart Chicagos ir Amerikos 
lietuvių istorijoje tok3 atsi
tikimas. Šita proga turėtų 
pasinaudoti galimai dides
nis skaičius lietuvių

Rezervuokft vietas iš 
anksto.
Kadangi salėn telpa ne

pilnai trys tūkstančiai as
menų, tai patartina iš ank
sto vietas užsisakyti ir už
tikrinti salėn įėjimą. Tikie
tus galima gauti iš komite
to narių, iš lietuviškų laik
raščių ofisų, ir iš Lietuvos 
Konsulato, 30 No. La Šalie 
St.

ri. S. BE LĖKTUVŲ

("Draugas” Acme telephoto)

Maj. Al Williams, aviaci
jos specialistas, pasakoja 
senato užs. reikalų komite
tui, kad šalies administra
cijos nusistatymu padėti 
Anglijai J. A. Valstybių o- 
ro laivyno jėgos sumažintos 
iki “myto”.

Lietuvių demonstracija. 
Vasario 16 d. užpluskime

visą vidurmiestį. Jeigu lai
ku paaiškės, kad vienon sa
lėn nebus galima visus su
talpinti, tai bus paimta ta
me pačiame name, 32 VVest 
Randolph St., antra salė. 
Tačiau, tas bus daryta tik 
tada, kada pasirodys, kad 
rezervacijos yra skaitlingos, 
kad pasamdytoji patalpa 
bus permaža.

Lietuvos Gynėjas.

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
Al'KSO AI/TORIUKAS — Maldaknygė ................................ ................. 50c

Ta pati maldaknyge, su gražiais celutoido apdarais ........... $1.(15
VAINIKAMS, jaunuomenės knygutė ...............................................35c

Minkštais, gražiais viršeliais ........... ........................................... $1.35
KANTIŠKOS. apdaryta giesmių knyga . ....................................... $1.75
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ...........$7.50
MARIJOS GYVENIMAS ........................... .............................................. 85c
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE SOPI UI S ............................. 35c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KALNO ..................................... 15c
SV. ISTORIJA. Senoio ir Naujojo Testamento ................................. 25c
MIKAI.DOS PRANAŠAVIMAI ............................................................... 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ....................................................... 25c
LENGVAS M< DAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ..................................... 35c
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs 300 valstij-aiugalų ....................25c
TRAJANKOS — Valstietės žolės, šaknys... geriausios rūšies...

už 1 pakų — 60c... 3 rakus ...................................................... $1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.

Pagerbs
Kun. A. Valančių

Town of Lake. — Vasa
rio 22 d. parapijos svetai-

Town of Lake moterys ir 
parapijos vaikučių motinos, 
įvertindamos jo gražų dąr- 
bą jaunimo tarpe ir mokyk

los reikalams, rengia tą va-
A. t

EM

nėj rengiamas vakaras pa- karą ir tikisi svečių iš ki- 
gerbimui kun. Anastazo Ve.- tų kolonijų, kur kun. A. Va
lančiaus, kuris neseniai grį- lančius buvo ir darbavosi.
žo iš ligoninės po sunkios 
operacijos. Norėta vakarą 
rengti vardo dienoj, bet ka
dangi kun. Valančius buvo 
nestiprus, tai atidėta iki 
šeštadienio, vasario 22 d. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kun. A. Valančius yra di
delis jaunimo bičiulis, dėlto 
tikimosi sulaukti nemažai 
jaunimo. Jo pastangomis 
sutvertas Jaunų Moterų 
Klubas mokyklai remti. Klū 
bas jau daug nuveikė: pa
dėjo įrengti vaikų darželį, o 
dabar baigia visus mokyk
los kambarius dažyti. Tai 
nemažas kun. A. Valančiaus 
nuopelnas.

Vakaras
programa.

bus su gražia 
Vietinis

Vogęs įsigyti maisto
Sugautas William Miller, 

44 m. amž., kurs pagriebęs 
vienos moters piniginę, lei
dosi bėgti. Bet praeiviai jį 
nutvėrė ir pavedė policijai.

Sugautasis teisinosi, kad 
jis pusantros paros neval
gus.

Pranešta, kad sausio 18 
d. Cooko apskrities drafto 
boardai 309 vyrus pašauks 
kareiviauti. Jų tarpe bus tik 
14 savanorių.

STANISLOVAS
STOfKIJS

Mirė Vusario 9, 1941, 5:15
vul. ryte sulaukęs 27 meti; 
amžiaus.

Gimti Chicago, Illinois.
Paliko dideliumc nuliūdime 

niotnų Barborą, po tėvuis — 
Wusiluuskaitė. tėvą Stanislovų., 
tetų. Zofiių Vlšinsklcnę, 2 pus
brolius \Vulter Višinskis ir jo 
nioterj, ir Edward M’nsllauskl 
ir jo šeimų: puseserę Bertha, 
Prodan ir jos vyrų, 2 dėdes 
Kazimierų 8taskewicz ir šeimų 
ir Stanislovų Wųsilauskj; tetų 
Opn Stumbrlenę ir Seimų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4052 So. (’ampbell Avė.

laidotuvės (vyks Ketvirtadie
ni, Vasario 1 S, iš namu 9 vai. 
ryto bus atlydėtas Į šv. Ag- 
nieškos par. bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Tėvas, Te
tos, Pusbroliai, Dėdės ir Visi 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai I^i- 
chawicz ir Sūnai, Tel. CANaI 
2515.

JONAS JONUŠAS
Mirė vau. k, 1941, 12:55 v.

ryte. sulaikęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap

skrityje, Luokės par., Ubiškės 
kaime. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
inoter) Onų. |W> tėvais Kallū- 
naitę, iš Balnių kalino; ilukte- 
rj Onų šlaulys, žentų Mykolų; 
sūnų Jonų ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų; 
o Lietuvoje paliko 5 seseris: 
Onų. Marijonų, Isabelę, Mor
tą ir Uršulę ir jų šeimas; dė
dę Juozapų Jankų ir j-j žmo
nų Petronėlę.

Kūnas pašarvotas namuose: 
560 W. ISth St. leidot.įvės (- 
vyks ketvirtad., vas. 13 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto Ims at
lydėtas ( Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioje į- 

vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Duktė. Sū
nus, Žentas, Seserys, Dėstė- Ir 
Gimlrįės.

Laidotuvių direktorius I’. J. 
Ridikas, tel. YAKds 1419.

/

L®

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Sustabdyta
Susisiekimas

Tarp Šėtos ir Kėdainių su 
stabdytas autobusių susisie
kimas. Vietos gyvehtojai yra 
rašę kelis prašymus įvai
rioms, bet jų prašymas neiš
klausytas. Tarp Šėtos ir Kė
dainių yra 20 kilometrų.

Iš Šėtos taip pat praneša
ma, kad lietuvių senelių 
prieglaudos vedėju paskirtas 
“draugas” Pr. Macas.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(external!y caused)

PRAISED
FROM
COAST

TO
COAST!

v

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

4447 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFavette 0727

i AMBULANCE Dieną ir Nakų

JOHN F. EUDEIKIS

No matter what you’ve tried with»ut 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc
tor’s formula—powerfully soothing 
Liąuid Žemo—which ųuickly relieves 
itching soreness and sturts right in to 
help nature promote KAST nealing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may necd Extra Strength Žemo.

■'š
P. J. RIDIKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3354 South Halsted Street

Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad jis atidarė nau
ją skyrių:

710 West I8th Street 
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

J

ftABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•ariami m Patarnavimaa — Moterii patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
VARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C PATARNAVIMAS HlnDULHIibL dieną ir naktį

D\7 y k T KOPLYČIOS VISOSE 
I Aa 1 MIESTO DALYSE

Altanas M.PIiillips
“THAT LITTLE GAME” — ■— Thoughts Belore the Game
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Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:

Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ............................................................... 95

Su persiuntimu $1.00?
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ................................................................. 4.5

Su persiuntimu 50c.

Sias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

P. J. Rijikas 
Ladanicz ir Sunai 
Albert V. Petkus

5307 Utnanlca Ava 

Phone YARds 4906

6812 So. VVegtern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

5354 So. Halsted St 

Telefonas YAKds 1419

■ 2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S t 
Phone PULlman 1270

4704 S. Weetern Avenue 

Phone LAFayette 8024

S. P. Mažeika

1646 VVest 46th Street 

Phone YAKds 0781-0782

8319 Lituanica Avenue 

Phone YAKds 1138-1139

I. Menais B*. Gattforais ^Ave. 

B LAEayette 9079

Mi l

(
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MAŽAS KUPSTAS DIDELĮ VEŽIMĄ 
PARVERTĖ, ARBA MELROSE PARK 
SUMUŠĖ CICERO

Lietuvai Gelbėti Fondui nedidelis būrelis 
žmonių suaukojo $123.38. Stambiausias 
aukotojas - Petras Gūdžius.

Gyvenime pasitaiko tikrai 
netikėtų dyvų. Visi žinome, 
kaip maža Suomija sutaršė 
kailį didelės “meškos” — 
Sov. Rusijos, kaip dabar ma 
ža Graikija “valgo didelius 
makaronus”. Panašiai pra
eitą sekmadienį įvyko su 
maža lietuvių kolonija Pro- 
vaiso apygardos, į kurią į- 
eina (Melrose Park, May- 
wood ir Belwood): per su
ruoštas prakalbas Lietuvos 
gelbėjimo reikalais susirin
kę Provaiso apygardos lie
tuviai dosnumu sukirto mil
žiną savo kaimyną — Cice
ro suaukodami Lietuvai Gel 
bėti Fondui $123.38. Stam
biausiu aukotoju pasirodė 
Petras Gūdžius, žinomas 
Melrose Park biznierius. Jis 
paklojo net $19.00 auką.

Koks gražus pavyzdys ki
tiems biznieriams, kurie tu
ri ištekliaus eiti į pagalbą 
Lietuvai prisikelti iŠ kars
to, į kurį ją palaidojo smur
tininkas Stalinas. Patrioti
nes kalbas pasakė kun. J. 
Prunskis, dr. P. Vileišis ir 
Lietuvos konsulas P. Dauž
vardis.

Ką dabar darys Cicero? 
Ar ji priims melroseparkie- 
čių pirštinę? Pagyvensime, 
pamatysime. Dabar lieka 

, tik pasveikinti melrosepar- 
kiečius ir pastatyti pavyz
džiu visoms lietuvių koloni
joms.

Valio Provaiso apygardos 
lietuviai! Skaičiumi jie ma
ži (visoj apygardoj apie 300 
šeimų), bet darbais ir pa
triotizmu pasirodo, dideli.

SKAITO JCRININKAMS APIE SAVO PAAUKŠTINIMĄ

("Draugą*’* Acme telebhotą)

Vėliaviniam karo laive Pennsylvania, stovinčiam Hono- 
lulu prieplaukoje admirolas Husband E. Kimmel skaito 
jūrininkams pranešimą apie savo paties paaukštinimą. 
Jis paskirtas viso U. S. karo laivyno vyriausiuoju vadu.

do. Narės sutiko prisidėti, 
kiek kuri galės.

Rankdarbių komisija pra
nešė, kad narės darbuojasi 
kursuose ir daug ko išmok
sta. Parapijos naudai kuo
pa buvo nutarus suruošti 
vasario mėnesį vakąrą. Pa
sirodžius, kad negalima bus 
suspėti, atidėta iki gavėnios.

Kuopa visur dalyvauja ir 
darbuojasi. Narių turi daug 
ir dar tikisi per šį vajų dau
giau prirašyti.

Sekantis susirinkimas J- 
vyko vasario 10 d., 8 vai. 
vakare, mokyklos kambary.

Nida

Roselawn, Ind., netoli Val- 
paraiso miesto. Šiuomi aš 
širdingai dėkoju minėtam 
gydytojui už sėkmingą man 
patarnavimą. Linkiu, kad 
jam panašiai sektųsi ir ki
tiems patarnauti.

Peter Norush

CLASSIFIED

Legionierių
Dėmesiui

Dariaus-Girėno post No. 
271, American Legion, šian
dien veža į Hines Memorial 
ligoninę 2000 pakelių ciga- 
retų, kurie bus išdalinti po 
puikios profesionalų artistų 
išpildytos programos, ku
riame dalyvauja ir lietuvai
tės.

Dėl to kviečiu visus pos
to uniformuotus narius lai
ku , susirinkti, nes moterų 
skyrius, kurios išdalins* ci- 
garetus, komisija ir valdy
ba pasiruošę išvykti busu 
6:15 vai. vakare. Lauksim 
ir laikraščių atstovų.

Komisijos ir valdybos 
vardu,

J. A. Mickeliflnas

Svarbi Cicerai 
Diena

Šiandie,
vas. 11 d. Ciceroj įvyksta 
“primary” rinkimai. Demo
kratai ir respublikonai no
minuos savo geriausius kan 
didatus, kad balandžio mė
nesį, kada įvyks galutini

rinkimai, jie tikrai galėtų 
laimėti. Šioj “primary” no
minuos vieną trustee, vieną 
police magistrate, penkis 
justice of the peace, penkis 
constable ir du Library 
Board narius. Girdėjau, kad 
yra ir lietuvių kandidatų. 
Lietuviai, nepamirškite bal
suoti už savuosius.
Grant
teatras, 1404 So. 49th Ct., 
kuris per daug metų pri
klausė Walter Babitzui, par
duotas čekui. Pats Babitz 
nelabai gerai jaučias. Mat, 
per daug metų buvo bizny, 
dėl to, žinoma, ir privargo. 

Užgavėnių
vakare Šv. Antano parapi
jos komitetas rengia įdomų 
vakarą parapijos naudai. 
Tai daro kasmet. Šiais me
tais Užgavėnių vakaras bus 
skirtingas nuo visų buvu
sių vakarų. Įėjimas tik 25c. 
Prašoma visų įsigyti tikie
tus iš anksto, kad užsitik
rintum, jog tikrai būsi. To
kios progos retai pasitaiko. 
Ko bus, nebus, bet juoko 
bus užtektinai. Nepamirški
te vas. 25 d. Būkite tą va
karą parapijos salėj.

Gerų
tėvų sūnus, Vin. D. Kučins
kas, 1526 So. 48th Ct., įėjo 
į salesmano — brokerio biz
nį. Per jį galima gauti ko 
tik kam reikia. Jis reprezen 
tuoj a geriausių kompanijų 
išdirbystes. Kreipkimės prie 
savo tautiečio. V. D. Kučins

Žinutės Iš 2 Kuopos
Cicero. — Moterų Sąjun

gos 2 kuopa gerai gyvuoja, 
tik reikia dažniau apie ją 
išgirsti.

Buvo metinis susirinki
mas sausio 13. Skaityta du 
laiškai, išduota raportai iš

Padėkonė
Aš labai sunkiai sirgau 

per 15 metų su viršum. 
Daug gydytojų bandė mane 
pagydyti. Tų gydytojų tar
pe buvo pagarsėjusių sve
timtaučių daktarų. Bet nei 
vienam iš jų nepavyko su
sekti mano ligos ir jiems 
nepavyko man patarnauti. 
Pagalios užtikau jauną, in
teligentišką lietuvį gydyto
ją dr. Alexander Jenkins, 
2500 W. 63 St., Chicago, III. 
Jo skelbimas kasdien ran
dasi "Drauge”.

Aš gyvenu ant farmofc

Širdingiausia ačiū dr. Pet-' 
rui I. Braziui už jo rūpes
tingą priežiūrą manęs ir vi
sos mano šeimynėlės sirgi
mo metu. Linkim jaunam 
gydytojui pasisekimo savo 
praktikoje. Mes jūsų, gerb. 
gydytojau, niekuomet neuž-1 
miršime.

Mr. <£ Mrs. Petras 
Vainauski ir šeima,

6803 S. Rockwell St.

IŠRANDAVIMIT BIZMAVAS IR 
GYVENAMAS NAMAS 

Išranduojamas 2-jų krautuvių na
mus. Gyvenamieji kambariai užpa
kalyje. Du T-kambarių fletai virš 
krautuvių. Arti Halsted ir 36th St. 
Tinku wholesale arba retall bučer- 
nei. Kreipkitės J; 0547 So. Kenwood
Aveuuv, CIUcago, IHliiols.

PAIEAKO.M1 FURNIS1UOTI 
KAMBARIAI

Mažai šeimynai, ift trijų asmenų, 
reikalingi 1-—2 furnišiuoti kamba
riai, atskirai arba prie kitos Šeimy
nos, Brfkhton Parke, Bridgeporte 
arba VVest Sidėje, arti lietuviškus 
mokyklos.

Saukite: LAWiulale 0tt&7 no 6
y*1-!?.1“

PAIEŠKOMAS
Juozapus Adomaitis, apie trys mė
nesiai atgal gyvenęs 3435 South 
Wallace Street, pas Brazulius. Mi
nėtam antrafte jam yra laiškas.

kas dar jaunas, bet labai veikimo ir svarstyta įdomūs
veiklus. Visuomet su lietu- įnešimai. Vienas laiškas bū
viais darbuojasi. Be to, yra , vo nuo Tėvų Marijonų da- 
narys parapijos komiteto ir iyvauti jų seime vasario 9.
labai stropiai atlieka savo 
pareigas. Pirkdami per V. 
D. Kučinską būkite tikri, 
kad nebūsite prigauti ir 
brangiau nemokėsite. Gali
ma į jį kreiptis ū* telefonu: 
Cicero 6560. Jis atvyks į na- 

, mus. Rap.

Nutarta paaukoti $3.00 ir 
išrinkta atstovės: pirm. K. 
Sriubienė, Levinskienė, Br. 
Petravičienė ir Johnsonienė. 
Kitas laiškas iš Federacijos 
— prisidėti prie L. G. Fon-

THINGS THAT NEVER HAPPEN
KERE , FftTHER.Ib 
m one: Y Yoo ceve ne 
To poV o COflT,
/ve Pfccipeo To 
rųy Ol-P ONĘ PO

Ii J

Lietuva moka nugalėti, bet 
ne keršyti.

Kęstutis, Did. Kunigaikštis

CHARLES P. SVROMSKIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus 

Bargenal Marųuette Pk. ir Apylinkėj 
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžius. Kaina $6,800. Mažas |-
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
Įmokėti $500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.

6021 S. WESTERN AVE.
Tel. OHice Kep. 3713. Vak. Pra 017®

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

J IEŠKĄ V DRAUGO KELIONEI 
J KALIEORNIJA

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

CANAL 8010

Nepaprastas Palengvinimas 
Renmatilkų Skanintą

'fekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eapelleriu. tis sensacingas lini- 
mentar ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kučiu jau liparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ExpeUerio. Reikalaukite Pain- 
Eapellerio su inkaru ant dėžutSs.* —'

LITHUANIAN IB>

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

PARDAVIMUI REAL ESTATE
Pietų-rytiniame kampe, lllth ir 
Ridgeland Ave. 2-jų aukštų namas 
— krautuvė ir 7 kambarių apart- 
mentas. Kaina $6,500. — $3,000
pinigais. Balansas ant susitarimo.

J. E. CA.RMODY 
Tel. Cedarercst 4556

PLATINKITE “DRAUGĄ M

Cicero. — Dėmesio Šv. An 
•tano dr-jos nariai! Mirus 
nariui Juozapui Stankevi
čiui, nepaprastas dr-jos su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 

, vasario 18 d., 7:30 vai. va
kare, parapijos mokyklos 8* 
me kambaryje. Visi nariai 
prašomi susirinkti.

J. Gribauskas, rašt.

PLATINKITE 'DRAUGĄ”

Schlita Alus.

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83fd ir KEANE AVENUE 
Wlllow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jacie 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

“DRAUGAS”
2334 South Oakley Ava*

Chicago, Illinois

X,, A

NATHAN
KANTEB
MUTUAL

LIQUOR

CO.

Wholesal« 
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd.

0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RIGS — RADIOS — RE- 
ETUGERATORS — VVASHERS — 

MANGEIjS — STOVĖS.
Ali NaUonally Advertised Itema.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KAftŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, IU. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 8

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

CONRAD
Fotografas

Studija įrengia pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbus 
Garantuotas.

ENGIewood 5883 
ENGlewood 5840

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

R®

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikai bėgant, Jūs vistiek insnliuosite savo namus, nes:| 
1. Sutaupysite 40% kuro;

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykfiil

Parflptoome F.H.A.< Paskolinimai 
ar UmokMknaa.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
Warakonse: M01 So. Stony Ialand Ata, tai.

INTERNATIONAL CARTOOM CO.M.T
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XIV T.T. MARIJONŲ BENDRA- 
DARBIŲ SEIMAS

Keturioliktasis metinis T. mutis, “Draugo” redakto- 
T. Marijonų Bendradarbių , rius, kun. K. Rėklaitis, kun.
seimas, kuris įvyko vasario 
9 d., Chicagoje, Marąuette

I. Albavičius, kun. Deksnys, 
adv. Grisius ir kiti. Išklau-

Parko Švč. P. M. Gimimo I sę centro ir skyrių raportų,
parapijos bažnyčioje ir sa- \ seimas priėmė keletą reikš- 
lėje, reikia skaityti labai mingų rezoliucijų, kurių tu- 
gražiai pasisekusiu. Seimas Į rinys bus paskelbtas atski- 
susidarė iš trijų dalių: pa- rai.
maldų, puotos ir posėdžio.

Pamaldos — atliktos gra
žioje Šv. P. M. Gimimo pa-

Sumaniai adv. P. Mastau- 
sko vedamas seimo posėdis 
sklandžiai užsibaigė 5:30 p. 

rapijos bažnyčioje. Iškilmin- p. Visi skirstėsi patenkinti
gąsias šv. Mišias, asistuo
jant dijakonu — kun. P. Ba
rauskui, M.I.C., ir subdija- 
nu kun. A. Miciūnui, M.I.C., 
laikė kun. J. Mačiulionis, 
TT. Marijonų Bendradarbių 
centro pirmininkas. Gražų 
pamokslą pasakė kun. J. 
Dambrauskas, M.I.C., dva
sios vadas.

Puota — turėta tuojau po 
pamaldų parapijos salėje. 
Skaitlingus svečius gardžiai 
pavaišino malonios Mar
ąuette Parko Bendradarbių 
skyriaus šeimininkės. Nuo
taika prie šios bendros puo
tos jautėsi savoji. Buvo tai 
tikrai meilės puota, bendra
minčių ir bendraširdžių 
žmonių puota, primenanti 
pirmųjų krikščionių agapas.

Puotos metu kun. J. Na-j 
viekas, TT. Marijonų Pro
vincijolas, paskelbė, kad 
Bendradarbių dvasios vadas 
kun. J. Dambrauskas esąs 
paskirtas Aušros Vartų pa
rapijos Chicagoje klebonu.

Posėdis — įvyko toj pa
čioje salėje po neilgos po
pietinės pertraukos. Seime 
dalyvavo per 300 delegatų 
ir šiaip TT. Marijonų prie
telių. Įžanginę kalbą pasa
kė kun. J. Navickas, TT. Ma 
rijonų Amerikoje Provincijo 
las, kurioje išdėstė progra
mą ateities veiklos. Be galo 
gražią ir turiningą kalbą 
pasakė kun. J. Prunskis, 
svečias iš Lietuvos. Jis pa
vadino Bendradarbius — 
“raiščiu, jungiančiu visą vi
suomenę tautos atgimimui 
ir tautiniu ir religiniu at
žvilgiu.” Kalbėjo be to: kon
sulas P. Daužvardis, L. Ši-

seimo eiga ir jo nutarimais. 
Aukų įteikta ir surinkta, 
drauge su naujai įsirašu - 
siais garbės ir amžinais 
nariais, — viso apie 2,600 
dol.

Galop išrinkta naujoji 
centro valdyba: dvasios va
das — kun. J. Navickas, 
M.I.C., pirmininkas — kun. 
J. Dambrauskas, M.I.C., viee 
pirmininkė — P. Ivanauskie 
nė, sekretorė — O. Bukan- 
taitė, iždininkas — kun. P. 
Cinikas, M.I.C.

Rytoj Lincolno 
diena

Rytoj, vasario 12 d., yra 
A. Lincolno gimtadienis. 
Garsusis emancipatorius gi
męs prieš 132 metus. Spring 
fielde, III., ilsisi jo palaikai. 
Tenai ypatingu būdu jo at
minimas ryto; bus pagerb
tas.

BRITŲ BOMBARDUOTA S GENOA MIESTAS

... • . (“Draugas” Acme telephoto)
Italijos Genoa miestas ir prieplauka. Bri tai praneša, kad jų karo laivai bombardavę 

kaip miestą, taip prieplaukoj stovinčius ita lų laivus. Daugiau žinių apie tai nepaduo- 
dama.

Ragina paskubėti
su mokesčiais

Vidaus federalinių mokes
čių kolektorius Chicagoj 
Carter H. Harrison ragina 
visus tuos, kurie turi mo
kėti pajamų mokesčius už 
1939-40 metus, paskubėti. 
Mokesčių mokėjimo laikas 
tęsis iki kovo J5 d. Netruks 
praeiti kelios savaitės.

Šiemet mokėtojų skaičius 
bus beveik dvigubas, palygi
nus su praeitų metų skai
čiumi. Tad reikalinga apsi
saugoti žmonių susikrušimo 
atėjus paskutinėms dienoms 
prieš kovo 15 d.

APLINK MUS

įsako panaikinti Illinoiso mokyklų 
kompanijų unijas stovis ir rekordas

Gresia adros
epidemija

Chicagai gręsia adros epi
demija, praneša miesto svei 
kūmo departamento komi-1 
sionierius dr. Bundesen.

Anot jo, susirgimų skai
čius kaskart didėja. Pasku
tinį kartą šios ligos epide
mija Chicagą buvo ištikusi 
1936 metais.

Komisionierius sako, kad 
ši liga pati savaime nėra 
pavojinga. Betgi dėl mažiau 
šio neapdairumo prie ser
gančiųjų gali prisimesti ki
tos kurios ligos. Ir tada ky
la didelis pavojus.

Daug bankų dar Chicagoj 
nelikviduota

Negrų demonstracijos

National Labor Relations 
Board įsakė International 
Harvester kompanijai pa
naikinti (likviduoti) kom
panijos dominuojamas uni
jas šešiuose savo fabrikuo
se ir nesikišti į darbininkų 
nepriklausomas profesiona
lines unijas.

International Harvester 
kompanija turi padarius ko- 
lektyvio derėjimosi kontrak
tus su nuosavomis (kompa
nijos) unijomis. NLRB nu
sprendė, kad kompanija tu
ri nutraukti tuos kontrak
tus ir susitarti su pačių 
darbininkų sudarytomis 
unijomis.

Chicagos spauda tvirtina, 
kad Illinoiso valstybės vie
šųjų mokyklų švietimo sis
tema yra blogiausia visose 
J. A. Valstybėse.

Žinovai sako, kad šioje 
valstybėje vaikai mokinami 
tais pačiais grubiais meto
dais, koki buvo vartojami 
prieš šimtą metų. Ir tas, 
žinoma, labai nepakenčia
ma.

Greta didesnių miestų 
provincijoje vaikai dar ir 
šiandien, kaip senovėje, ver
čiami lankyti senąsias vie
no kambario mokyklas, ku
rios užsilikusios iš indi jonų 
laikų, šioms mokykloms

Pradėjus 1930 metais 
kiek vėliau Cooko apskrity 
je (lygiai kaip ir visur ki

Chicagos pietinėj daly šį 
sekmadienį apie 125 paski- 

įr ros negrų organizacijos tu
rėjo demonstracines vaik- 

į štynes miesto gatvėmis. Re
tur) uždaryta daugybė vai- lėtas tūkstančių negrų da- 
stybinių ir nacionalinių ban- lyvavo. Negrų vadai tai pa
kų. Tuo būdu sulaikytas vadino “demonstracijos už 
šimtų milijonų dol. žmonių demokratiją.”
santaupų išmokėjimas. Kaip žinoma, negrai dar-

Uždaryti bankai pavesti buojasi už lygybę su baltai- 
likviduotojams, kurie per siais šalies saugumo stipri- 
visą praeitą dišimtmetį ne- nime, nes šalies administra

cija nenori jiems to pripa
žinti.

įstengė daugumo bankų lik 
viduoti.

Tik maža dalis santaupų ---------------------
žmonėms grąžinta, o Mažina valstybines

trūksta naujovinių sanitari- 
Viena šių kompanijai ne- j nių įtaisymų ir jose moki- 

niai nieku būdu neapsaugo
ti net nuo gaisrų pavojaus.

priklausomų unijų yra CIO 
Farm Eąuipment Workers’ 
Organizing Committee. Šios 
unijos vadai sukėlė darbi
ninkų streiką traktorių fab
rike Chicagoj ir kitą — fab
rike Rock Falls, III.

Jei kompanija griežtai 
statysis prieš minėtą uni
ją, numatomas darbininkų 
streikas ir kituose Interna
tional Harvester C. fabri
kuose ir tai ne vien Chica
goj, bet ir kitur.

Šalia minėtos unijos pri
pažinimo streikininkai dar 
reikalauja didesnio už dar
bą atlyginimo. Taip pat no
ri, kad būtų panaikintas 
akordinis darbas.

stambiausios sumos yra vi 
sados žlugusios.

Per dešimtmetį likviduo
to jai žmonėms grąžino tik 
trupinius, 
dalis kliuvo advokatams ir 
politikieriams

algas
Žiniomis iš Springfieldo, 

nauja gubernatoriaus Green 
administracija ekonomikos 

Didelė santaupų sumetjmaįs sumažino algas 
vieškelių divizijos 120 tar
nautojų ir tuo keliu iždui

illinoiso valstybėje yra Ieškoma vištavagių 
9,709 šios rūšies (vieno

PLATINKITE “DRAUGĄ”

P‘THAT LITTLE CAHIE»..u^ncrt~.<x,i.^By B. Link Į
f (UHAT E*-C0SE 

TOO TOOO.
iMVFE FOP.'BevHe
VME F0O. SUPPEP. 

UĄST MIGHT, -
NEOluT OJE d ?

“BoTS, UIHEM \ FAcEOT'HĄY 
SvJEET, Pure ,BuuE E'fEO uhFE 
OF r*AtNE l CoouoH'T VlE,- 
\ lovo HER. THE -tnoTH ANO 
SHE SA\D, * SO TOO u)En.E , 
PuATlNG POUER , OEAR,- VM 

GUAD TOO touū 6AE THE TaOTH’,’

TOO MASE A AA IŠTARĖ j
ONE OF THESE OATS 
TOO'uu HAFTA WORH 
UATB AMO THEN SHE'tt 
Accose Too of Platins 
POKER ANO L-TlNG

kambario) mokyklos ir nie
kas nesirūpina jas pakeisti 
naujovinėmis. Tarp šių mo
kyklų yra 883, kurių kiek
vieną mokslo metais lanko 
vos iki šešių mokinių.

Štai, greta Chicago mies
to ribų Cooko apskrityje 
yra 54 vieno kambario vie
šosios mokyklos. Be to 29 
mokyklos turi po du kamba 
rius ir 24 — po tris kam
barius.

Daugumas šių mokyklų 
išlaikoma už kokios vienos 
mylios nuo miestelių, kur 
yra modernios skyrių mo
kyklos. Šias mažasias mo
kyklas, suprantama, būtų 
galima sukonsoliduoti ir 
vaikų vežiojimui į mokyklas 
ir iš mokyklų būtų galima 
panaudoti busus. Deja, to 
negalima padaryti politi
niais sumetimais, nes tūk
stančiai švietimo departa
mento tarnautojų netektų 
darbo.

Šiandie visoj valstybėj yra 
36,000 piliečių renkamų mo
kyklų trustisų. Be to, yra 
apie 2,000 mokyklų iždinin-

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — ISpfltę viduriai? 
Kada tik užalke.nfta JOaų žarnos U- 
punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas. uikletCJImaa, Imkite KEEN. 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- 
auojantt, kramtoma guma - Švelniai 
bet tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą palengvinimą Ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų mlltonal 
naudojasi nebrangia FEEN-A-MINT. 
Jis tinka Ir jūsų telmal. N u „I pirk lt 
FEEN-A-MINT Šiandien.

gauja
Kane ir McHenry apskri

tyse, Illinoise, iš kelių far- 
mų pavogta daug vištų. Šė- a1^ apkapojimo. 
rifai su savo padėjėjais ieš
ko vištavagių. Spėjama, kad 
veikia organizuota vagių 
gauja. Ir ta pati, kuri ne
seniai veikusi Indiana val
stybėje ir kuri pavogusi 
šimtus vištų.

Nustatyta, kad vagys nau 
dojasi sunkvežimiu. Įsiveržę 
į vištininkus jie vištas chlo- 
roformuoja, kad apsidraus
ti nuo pabaidytų vištų 
'triukšmo.

kų ir apie 12,000 klerkų.
Tas yra politikieriams 

pelninga ir jie nenori skir
tis su indijonų laikų paliki
mais.

Savo rėžtu katalikiškos 
mokyklos, kur tik jos būtų, 
yra naujovinės. Mokinimo 
metodai pažangiausieji. Jų 
išlaikymas ir vedimas netu
ri nieko bendra su politika. 
Ir dėl to, katalikiškos mo
kyklos visados yra pavyz 
dis viešosioms.

X L. R. K. Federacijos 
Chicagos apskričio susirin
kimas įvyks trečiadienį, va
sario 12 d., 8 v. v., Aušros 
Vartų parapijos patalpose.

X Kun. dr. J. Vaikas, M. 
I.C., Aušros Vartų parapi
jos klebonas praeitą sekma
dienį atsisveikino su para- 
pijonais. Nauju klebonu Tė
vų Marijonų vyresnybė pa
skyrė kun. J. Dambrauską, 
M.I.C.

X Šv. Mykolo parap. sa
lėj praėjusį penktadienį kal
bėjo kun. J. Prunskis. Lie
tuvai Gelbėti Fondui surink
ta $18.00.

X Pranas Pilipavičius, ad 
resu 6633 So. Campbell Av., 
praeitą sekmadienį atsisky
rė su šiuo pasauliu. Velio
nis priklausė LRKSA 163 
kp.

X V. Kerpauskienė, Auš
ros Vartų parapijos ir bro
lijų veikėja nuo praeito tre
čiadienio randasi Šv. Kry
žiaus ligoninėj. Giminės, 
draugijų ir brolijų narės 
prašomos aplankyti.

X 2,000 pakelių cigaretų 
bus išdalinta šį vakarą Hines 
ligoninėj esantiems pasau
linio karo veteranams. To
kią dovaną suteiks Darius- 
Girėnas post No. 271, Ame
rican Legion.

X Šv. Cecilijos draugijos, 
i North Side, metinis vaka-

/

per vienerius metus šutau- ra3 praeitą “kmadienį pui- 
kiai pavyko. Žmonių buvo 
pilna salė. Buvo matyt ir 
svečių-viešnių iš kitų kolo-

piama daugiau kaip 30 tūk
stančių dolerių.

Kalbama, kad ir kitų di ( 
vizijų tarnautojai sulauksiu| ni«- Maskolaičių grupė gy 

„nU.nniimo i vai atvaidino komedijų “Mo

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:

terų triūsas’

X Kun. Ig. Albavičius, 
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, klebonas porą savaičių 

Frank Gabris, Leoną Wit- ; pasila8jęs ato3togose_ grįžo
kowski, 27—25.

Arthur Schmudde, Aldona
Bitaut, 24—24.

Hipolit Urbanowicz, Mar
tha Zubrus, 48—34.

Edward Wojdyla, Eliza
beth O’Reilly, 23—23.

Robert Monahan, Mary

prie savo pareigų. Jaučiasi 
gerai.

X Šv. Mykolo parapijos 
metinė vakarienė bus kitą 
sekmadienį. Bus valgoma 
prie naujų stalų, kuriuos 
pagamino Smith and Son 
(lietuvių) baldų įmonė,Zonsius, 23—24.

Edward Baltrus, Pauline 2267-69 Clybourn Avė
Miller, 23—21.

TAUPYK! Itrtsl turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

T'žTTKRINTz> RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

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

TOBT 4S #1,000,000.00VIRS r ’ ’

X Paul ir Konstancija 
Kazakevičiai, 713 N. Cent
ral Avė., ateinantį sekma
dienį minės sidabrinį vedy
bų jubiliejų. Kazakevičiai y- 
ra seni North Side koloni
jos gyventojai ir veikėjai. 
Paminėjimas bus šaunus.

Jei Inmce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

HlARGUTIvT
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

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 pietą.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocycles)

DR. PETRAS 
virei ain. 
Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W JACKSON BLVD.

Sl’ITE A-1H20 
Home Office: Netvark, If. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. Callfornia Avenue

Tel. IjAFayette 0771
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