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IŠNIEKINTI NEPRIKLAUSOMYBES KRYŽIAI

Šiuo laiku Europos karas,
kurio pradžios reikia ieško
ti ne Muencheno pasitari PAKTAS PRIEŠ
Dovanos Japonijos Saulei
muose ir susitarimuose, bet
daug anksčiau, rodo ne tik VOKIEČIUS,
tendencijas, bet jau ir aiš
kias galimybes pasklysti vi TURKIJA
suose pasaulio kampuose.
ISTANBULIS, vasario 20
Ir šiam naujajam pasauli
niam kare Amerikai teks d. — Oficialiai kontroliuoja
vėl suvaidinti vieną svar mi Turkijos laikraščiai šian
die rašo, jog Turkijos-Bulbiųjų vaidmenų.
garijos nepuolimo paktas
kaip tik užtikrina, kad BulPo Maskvos naujų diplo i gari j a
neprisijungs
prie
matinių šelmysčių, kurias , ašies ir tikrumoje sudaro
ji, reikia manyti, nė noro- Vokietijai kliūti
žygiuoti
mis, bet dėl savo impotenci- Graikijos linkui.
jos atliko, po Turkijos-Bul“Bulgarija pasižada nepri
garijos susitarimo ir po Ju sijungti prie trilypės sąjun
goslavijos saužudystės, spau gos”, rašo laikraštis Vakit.
d imas į Atėnų vyriausybę
“Vokietijai nebūtų lengva
pasiduoti proponuojamajai eiti Graikijon kovoti prieš i
taikai, Mussolini sąlygomis
Graikijos ir Turkijos kariuo
turi būti neapsakomai dide
menes, nebent kelias būtų
lis.
pilnai paruoštas, kaip RoNetektų perdaug nusteb
munijoj. Šis paktas kaip tik!
ti, kad po kelių ar kelioli tokį paruošimą pasunkiną”
kos dienų, būtų paskelbta
Vokiečiams durys uždaros
Graikijos-Italijos sutartis.
Laikraštis Tan pabrėžia,
Paskutiniosiomis
die jog yra perdedama, kai ang
nomis ypač plačiai kalbama lai pareiškia, jog šis paktas
apie karo pavojus JTolimuo-_ yru “siena tolimesnei vokie'
se Rytuose. Japonijos ag- čių penetracijai Balkanuose”
resingumas ypač padidėjo arba kai vokiečiai pabrėžia,
tada, kai Maskvon pasiųs jog tai yra “politinis Angli
ta naujas ambasadorius, ku jos pralaimėjimas.
Šiuo paktu tik Bulgarija
ris prieš išvykdamas iš To
kijo yra pareiškęs, jog jis užtikrinama, jog Turkijos
nekenčiąs komunizmo, bet pasiruošimas Trakijoje esąs
mylįs rusus. Reikia manyti, ne prieš bulgarus nukreip Amerikai
Žinių Santrauke
kad Maskvos ir Tokijo azi tas.
Laikraštis Ikilian pareiš Gresiąs Karo
jatai bendroje meilėje pas
WASHINGTONAS, vasa
kendę ir bendrų imperialis kia, jog, “nors mes sudarė
Pavojus
me
šį
pakta
su
Bulgarija,
tinių tikslų vedami įstengė
rio 20 d. — Šen. Nye pasi
mūsų
durys
yra
uždaros
Vo

prie šampano taurių susi
WASHINGTONAS, vasa kalbėjime šiandie pareiškė,
tarti. Na, ir pasklys Kini kietijai ir mes laikysimės sa
jog priėmus paramos Angli
jos ir kitų Azijos tautų vo obligacijų Graikijai ir rio 20 d. — Senatorius Rey
nolds šiandie pareiškė, jog jai Įstatymą “Prezidentas
“darbo žmonių vadavimas”. Anglijai”.
jis esąs nusistatęs prieš ad sudarytų incidentus, kurie
ministracijos paruoštąjį pa įtrauktų mus į kara į 30 die
Prie progos įdomu pažy Bombardavo
ramos Anglijai įstatymą, nų po įstatymo pasirymo”.
mėti, kaip buvo “vaduoja Brestg Ir Calais
nes jis esąs įsitikinęs, kad
mi” Suomijos darbo žmo
LONDONAS, vasario 20 po įstatymo pravedimo Jun
nės ir kodėl Rusija staiga
VICHY, vasario 20 d. —
gtinės Valstybės gali tiesionutraukė tą
“vadavimo” d. — Aviacijos ministerija
valdyba
ginai būti privestos prie ka Transportacijos
darbą, užėmusi
svarbiau ministerija praneša, jog per
šiandie pareiškė, jog Vokieti
eitą naktį anglų lakūnai ata ro paskelbimo.
sias Mannerheimo linijas.
ja rekvizavo vieną trečdalį
Ketvirtosios diskusijų dėl
“Galingoji” Rusijos ka kavo laivyno bazę Breste ir
Prancūzijos geležinkelio kro
riuomenė, priėjusi Manner • dokus Calais uoste. Abu mie įstatymo dienos pradžioje vinių vagonų. Likusiųjų tik
heimo linijas sustojo ir ne štai yra vokiečių okupuoto Reynolds pareiškė, jos šis vienas ketvirtadalis yra ne
įstatymas yra “Britų impe
beįstengė toliau nė žingsnio joj Prancūzijoj.
okupuotojoj Prancūzijoj.
Ministerijos
komunikatas
rijos apsaugai Amerikos vy
žengti. Kreiptasi į Hitlerį,
kuris paramą pažadėjo už praneša, jog šiose atakose rų gyvybės ir taksų mokėtoplatesnę prekybinę sutartį. nežuvo nė vienas anglų or-jjų 8ąskaiton
BELGRADAS, vasario 2#
laivis.
_ D,plomatlnlal slooga.
Jis pasisakė už paramą
Pasiųsta Vokietijos gene nerausdami, didina savo pa Anglijai, bet taip pat griež
ralinio štabo karininkai sekėjų skaičių, o mažina ti tai pasisakė prieš jau esc* niai Belgrade ir Sofijoj šiąnakt gavę žinių, jog Romubet kartu pasiųsta ir įspė krųjų lietuvių skaičių (pav. mųjų įstatymų laužymą.
jimas, kad rusai nė žings vasario 16 minėjime ir
nija pašaukusi aktingon kaWendell
Willkie
pareiški

nio toliau Mannerheimo li “Vilnies” koncerte).
ro tarnybon 1,000,000 atsar
mus,
jog
Anglijai
pralaimėnijos nežengs.
Mat, jiems mokama už
ginės kariuomenės. Ji tar
atliktą
darbą. Jei, per Kau- ius Amerika patektų | karą
Kaip žinoma žuvo Ma
nyba pradės kovo 15 d.
nnerheimo linija, bet Rusi ną, Maskva sužinotų, jog1 30 " 60 dienų' WnoMs
ja tuojau sudarė taiką su Amerikos lietuvių tarpe tė pavadino nayviai*.
Suomija, nespėjusi “išva ra tik vienas ar du nuošim
LISABONA, vasario 20 d.,
duoti” visų Suomijos žmo čiai komunistų, tuo pačiu Į
— Australijos ministeris pir
nių.
sumažėtų ir lietuvių komu
ORAS
mininkas Robert Oordon
nistų atlyginimas. Jie gali
Giedra ir šalta, šiaurva Menzles šiandie iš Portngali
Mums netikėtai teko su net ir visai būti paleisti iš
karis vėjas.
jos išvyko orlaiviu Londo
žinoti, kodėl mūsieji komu darbo.
nistai taip pašėlusiai gi
Na, ir skelbk, jei nori, tie
Saulė teka 6:38 vai., saulė nan pasitarimams su Angli
riasi, ir kaip nuostabiai, nė są tokiomis sąlygomis.
jos vyriausybe.
leidžias 5:30 vai.

LIETUVOJE AUGA PANIKA
IR NERAMUMAI - LAIŠKAI
Alsėdžiuose Išniekinti Kryžiai.
Brangsta Pragyvenimas, Trūksta

Giminių
CHICAGO, ILL., vasario
20 d. — Įvairiausius mūsų
korespondentų Europoj pra
nešimus dažnai patvirtina
gaunamieji iš Lietuvos laiš-

Japonijos

Kariuomenė

Prieš Anglus

Benešąs Apie
Federales
Valstybes
LIVERPOOLIS.
vasario
20 d. — Eduardas Benešąs,
buvęs prieš pat Municho tai
ką Čekoslovakijos preziden
tas, šiandie pareiškė, jog po
karo turės būti sudaryti
“Europoje naujos fedelinės
grupės įvairiose vietose” ir
“nauja demokratinė Vokieti
ja, kuri bus pozicijoje užim
ti vietą šalia civilizuotų Eu
ropos valstybių”.
Benešąs kalbėjo Liverpoolio universitete.
“Pirmiausia mes esame su
sirūpinę Vokietijos nugalėji
mu”, kalbėjo Benešąs, “ir
tada atgauti laisvę Austri
jai, Čekoslovakijai, Lenkijai,
Norvegijai ir kitoms okupuo
valstybėms

Stiprina Laivyną
WASHINGTONAS,

vasa

rio 20 d. — Gen. George C.

Marshall kariuomenės štabo
viršininkas, šiandie pareiš
kęs Senato karo reikalų ko
misijai, jog tuojau manoma
sustiprinti Ramiojo vande
nyno laivyną nepažymėtu
skaičiumi naujausių kąriuomenės ir laivyno orlaivių.
Generolas atsisakė net sla
ptoje komisijos sesijoje pas
kelbti orlaivių skaičių, bet
pabrėžė, jog situacija Ramia
jam vandenyne esanti rimta.
j /
I

kai, kurie nors labai trum
pai ir neaiškiai nupiešia šių
dienų Lietuvos gyvenimą,
kuris pilnas netikėtinumų,
priespaudos ir skurdo.
Laiškuose
pasakojama
! apie tikinčiųjų persekioji
mus, naikinamus kryžius
| įvairiausius nedateklius ir
, panašiai.
. ..... .....
Kylanti panika

Štai viename. laiške iš
Šaukėnų rašoma, jog “pas
mus litai keičiami į sovietų
rublius. Litas, turi vertės 90
kap., o vienas rublis 111 cen
tų”.
“Krautuvės užsidaro, nes
negauna prekių — sandėliai,
fabrikai nacionalizuoti — su
valstybinti — Lieka
tik
kooperatyvai — Kainos pa
keltos ant avalinės, drabu
žių 100% — nuo vakar die
nos galima nusipirkti po Vi
kilogramo cukraus, 3 kg.
druskos, 3 kg miltų, % kg
riebalų — tas sudaro pani
ką”.
Tai buvo prieš porą mėne
Penkiolika laivyno dalinių
sių. Nesunku įsivaizduoti da
Pranešimai Hongkonge ir bartinę Lietuvos padėti.
Bangkoke sako, jog Siamo Niekinami kryžiai
įlankoje yra šiuo metu 15
Kitas laiškas nuo Alsėdžių
Japonijos laivyno dalinių,
kurie bet kuriuo metu pasi rašo apie vandališkus komu
ruošę pradėti žygius prieš nistų žygius prieš tikinčiuo
sius.
Singapūrą.
“Vietiniai komunistai iš
Japonai pareiškia, jog In
dokinijoj vedama propagan rovė 3 kryžius. Vieną išrovė
da prieš Japoniją ir norima dieną, o 2 naktį. Bijojo žmo
suadryti boikotą Japonijos nių, nes buvo pasakę ‘Pamė
ginkit rauti — jūsų ir kau
komercijai.
Japonijos žinių agentūra lų neliks’.
“Šitie 2 kryžiai buvo, jei
sarkastiškai užginčija anks
tesnius pranešimus apię pa gu atsimeni, nuo* bažnyčios
sisiūlymą tarpininkauti tai einant ant Alsėdžių, tarp
sodno ir netoli Marerolino
kos sudaryme.
krautuvės”.
SHANGHAJUS, vasario 20
d. — Čia gauta nepatvirtin
tų pranešimų, jog Japonijos
transportiniai laivai sausa
kimšai pripildyti kariuome
nės siunčiami į pietus nuo
Formosos ir net iš pačios Ja
ponijos, greičiausia į Hainano salą arba į šiaurinę In
dokiniją.
Kiti pranešimai sako, jog
Tokijo taikos konferencijo
je Japonija pareikalavusi iš
Siamo ir prancūzų Indokinijos bazių ir transportacijos
galimybių, kurios būtų gali
ma panaudoti prieš Singa
pūrą.

Graikai Atmušė

3 Italų Atakas
ATĖNAI, vasario 20 d. —
Pranešama, jog graikų ka
riuomenė atmušė tris fašis
tų kontratakas ir užėmė du
smarkiai ginamus kaimus.
Tačiau neatrodo, kad fron
to linijos Albanijoj būtų
smarkiai pasikeitusios.
Kontratakos italams bran
giai kainavusios. Vien tik
vakar dienos kovose suimta
trys šimtai italu ir nemaža
ginklų.
Anglija pasiuntusi neskel
biamą skaičių kovos orlai
vių, kurių kiekvienas apgin
kluotas aštuonias kulkosvy
džiais.

Nedavė miegoti

Šie kryžiai, anot rašytojo,
nedavę Margolinui ramybės,
bet “dabar jis yra komunos
pirmininkas, tad jam komu
nistai ir patarnavo”.
“Vienas kryžius buvo iš
senovės, o antras buvo kaip
pasidarė Lietuva (nuo Lie
tuvos
nepriklausomybės)
šaulių pastatytas ir ten bu
vo Lietuvos vėliava pakeliaVMM**
ma .
Vėliau žmonės susirinkę
ašarotomis akimis, giedoda
mi kryžius sunešę bažnyčion.
Kunigams draudžiama “ei
ti į mokyklas ir pas ligo
nius”, nes bijoma, girdi, kad
neagituotų prieš komunistus.

Penktadienis, vas. 21
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Ko Laukia Lietuva Iš Mūsų
(Išti aukos iš U. S. nn-i ways so that the breath of
nisterio Lietuvai, Ower. C. liberty shall b j kept alive.
Norem kalbos vasario lo d. Let us not be afraid of the j
immensity of the task nori
minėjime).
the length of time that J
Vienas nuoširdžiausių Lie'
might be demanded for the
tuvos draugų U. S. ministc-j
realization of freedoms
ris Lietuvai, Owen C. No
goal. Mankind has suffered
rem, vasario 16 d. minėji
before. Lietuva has known
me pasakė ilgoką kalbą ku
years of suffering. She has
rioje jis pareiškė vilčių dėl]
interpreted Christian cour- j
Lietuvos ateities ir r&gino
age, strength and fortitude
lietuvius tautiniam darbui.
in terms of the suffering
Čia patiekiame keletą iš
Saviour. Is it a time now to
traukų.
say thaf all is lošt irre- į
“I salute you on a day sėt trievably so? I answer No.
aside to commemorate the Keep your heads high as
reestablishment of Lithua befits Americans. Keep your
nian libcrty sorae three and minds clear and your hearts
a score years ago. Jt is clean as befits the Christ
quite fitting and proper ian. But remember that
that v/e should continue to above all is charity and for
celebrate this day siuce it us in the present moment,
marked the ‘terminai ion of charity tovvards afflicted
a long period of bcndage Lithuania mušt be transthrough which the Lithua planted into effective ac
nian people pasšed vvithout tion.
losing a single iota of their
“It has not been idly pronational personality or chaposed that we formulate
racter. It takes on. an even
conditions for a united efgrėater significance in tliese
fort for Lithuania. I trust
troubled days whcr the
that such proposed unity of
v.orld is sadly upset by the
action will become fast and
vvarlike plotting and preparsolid verity. I caution only
ing and plundering of naone thing. The race to be
tions gone berserk after
run is not for weaklings, it
leaders with fanatical and
is not for those who run
foolish ideas. This day is
short of breath at the turu
sėt aside for sober thought
of the first lap. It will call
for there is much work to
for continued effort over
do; work of a humanitamany years perhaps.
rian nature, of taking stock
“It will call for endurance
and planning future action
and of steadily sustaining of faith, strength of heart
the lives and hopes of those and steadfastness of purless fortunate than our- pose. I call to Lithuanians
of the breed of Gediminas
selves....
“We realize that Lithua- and Vytautas. It has alnia mušt face a future un- ways been said that Lietu
daunted. We realize that in va was a country of strong
us she mušt find faith in men and strong women, of
her, and readiness to coop- heroic fighters. Are you
erate effectively in many vvorthy of being called a

Sveikiname Juozą ir Teismas palaikė Dievo
Barborą Pupusčius
Apveizdos parapijai
Rytoj, vas. 22 d. Juozas ir testamento
palikimą
Barbora Pupusčiai švenčia
savo vedybinio gyvenimo
25 metų jubiliejų, pp. Pupusčiai yra gerai žinomi Čicagos lietuvių tarpe ir yra
rėmėjai visų gerų darbų.
Jie yra išauginę dvi dukte
ris, Aldoną ir Ireną, kurios
yra pasižymėjusios veikime
jaunimo tarpe. šia proga
sveikiname pp. Pupusčius jų
jubiliejaus proga ir linkime
sulaukti auksinį jubiliejų.
pp. S. Urmonai,
7015 S. Washtcnaw Avė.

Tėvyne, o saldus žodi!
Mielas gimtosios kalbos gar
se svetimam krašte.
J. W.
PLATINKITE

Goeths

‘DRAUGĄ”

Vakar Circuit teisme, Tei
sėjui Fred Rush pirminin
kaujant, a. a. Konstanto
Narkevičiaus testamento pa
likimas Dievo Apveizdos pa
rapijai buvo palaikytas.
Keletą metų atgal, prieš
savo mirimą, K. Narkevičius
paliko pusę savo turto Die
vo Apveizdos parapijai, ku
riai tada klebonavo Kun. Ig.
Albavičius. Likusi pusė to
palikimo ėjo a. c. K. Nar
kevičiaus giminėms. Velionio
du broliai užkontestavo tes
tamentą ir patraukė Kun. Albavičių ir parapiją į teismą.
Vakar, išklausius visus liu
dininkus, “jury”, po 40 mi
nučių konferencijos išnešė
sprendimą, kad testamentas
yra teisėtas ir pabrėžė kad

Jeanne’s A Brunette

"A BIT OF LITHUANIA"
Pereitą savaitę Chieagos
universiteto tarptautiniuose
rūmuose suruošta tautų kar
nivalas. šįmet šiame karnivale pirmą kartą dalyvavo
ir lietuviai.
Lietuvių
kambario, “A
Bit of Lithuania” įrengimui
ir keturių programų paruo
šimui pasirūpino
A.L.K.
stud. są-gos Chieagos kuo
pa. Daugiausia darbo ir ini
ciatyvos įdėjo p-lės A. Šambaraitė ir E. ftliterytė ir
stud. Davidonis.

miai harmonizuota lietuviš
kų meliodijų rinkinė smuiki
ninkė A. Navickaitė.
Tačiau gal įdomiausias,
ypač svetimtaučiams, buvo
kanklininkas
Kazys Šim- į
kus.
Negalima praeiti nepami
nėjus ir abiejų pianisčių —
Genovaitės
Locaitytės ir
Stefanijos Navickaitės.
Darniai pasirodė ir šoki
kų grupė.
Programą sumaniai pra
vedė žurnalistas Stasys Pie
ža.

Vadovybės
pasitenkinimas.
Parodėle ir programomis
svetimieji parodė didelio su
sidomėjimo, nes tai buvo
kaž kas naujo ir nepaprasto.
International House direk
torius, Ernest B. Price ren
gėjams prisiuntė nuoširdų
sveikinimą:
“I was one of the first to
see “A Bit of Lithuania,”
Dainų ir šokių programą and I thought it was ciiarintenka laikyti pavykusia. At ing, I am sure that the Sev
rodo, jog pildomųjų nume erai hundred people vvho,
rių pasirinkimas buvo palik first and lašt, savv your
tas patiems menininkams ir lovely dances, listened to
todėl išėjo labai vykusiai ir your fine music, and viewed
the interesting
exhibils,
nuotaikingai.
Programos lietuviškumas. i came away feeling that'
Visos keturios programos , they had received a real
buvo ištisai, nuoširdžiai ir education concerning a peo-|
nuostabiai
lietuviškos ir ple and a part of the vvorld
įvairios. Dainininkės Eleo they had known ah too
nora Kandrataitė ir Salomė little about before.
Congratulations to all
ja Aleksiūnaitė — patiekė
sumaniai pilną lietuvio sie your group on the success
lą: nuo gilios melancholijos of your pro^tama!”
iki paprastačio džiaugsmo.
Skoningai atliko ir įdo

Įdomi parodėlė.
Kambaryje buvo įruošta
grynai lietuviška parodėlė j
— audiniai, medžio droži
niai, juostos, gintarai
ir
pašto ženklų kolekcija.
Reikia laukti ir tikėtis,
jog kitą kartą panašią pa
rodėlę ruošiant bus galima
sudaryti ją daug gausinges
nę.
("Draugas” Acme telephoto;

You can turn your radio
on now! The people of Wichita, Kas., elected Jeanne
Park, ”Jeanne with the dark
brown hair” to supplant thb
famous giri with the ligiit
brown coiffure.
son of the patriotic Lithua
nian ? If so, will you do your
bit willingly, you will carefully and painstakingly plot
the course so that the ultimate end, namely the rę
sto ration of liberty, will be
achieved ?

“Lai Gyvuoja Laisva Lie
tuva!”

DR. KARL NURKAT

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami
lfiekiaminuotl jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime Akinių, kurie pašalina
visa akių {tempimą.

(Nurkaitis)
Nenoriu manyti, kad išti
sus amžius svetimiems ver
gavę lietuvis laisvės nepa
miltų.
Atsakančiai ir prieinama kai Dr. John J. Smetana
Pulk. Įeit. S. Zaskevičius
na pritaiko akinius.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Kiekvieną dieną randasi:
OlTOM ETRISTAI
velionis, būdamas dievotas DIDŽIULĖJE BUDRIKO
1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
katalikas ir didelis parapi
KRAUTUVĖJE
Telefonas CANAL 0523 — Clileago
jos rėmėjas, turėjo pilną tei
OFISO VALANDOS
3409 So. Halsted Street
Kasdien P-.00 a. m. iki 8.30 p. m.
sę savo turtą palikti kam
TreC. Ir SeAt: 9:00 a. m. iki
Tel. Yards 3089
7:30 p. m.
norėjo ir parodė nuoširdų ir
pagirtiną norą paremti kil
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nią įstaigą savo palikimu.
Tel. CANai 6122
Lietuvis advokatas Chas. Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Chesnul
sėkmingai gynė Office tel. HEMloek 4848
Dievo Apveizdos parapiją
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šioje byloje.
2201 VVest Cermak Rd.

DR. J. J. SIMONAITIS

Iš KOVOS SRITIES
LONDONAS, vasario 20 d.
— Pereitą naktį Vokietijos
bombanešiai savo atakas la
biausiai sukoncentravo ant
industrinio uosto Swansca,
pietinėj Valijoj ir Londono,
kur sugriauta viena dalis di
džiulės viešosios ligoninės.
Patikimi sluogsniai parei
škė, jog ligoninėje žuvo 19 ir
sužeistų yra 52 asmenys.
Kitoje
Londono dalyje
bomba pataikė į vaikų ligo
ninę, bet gyvybės aukų nėra.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.

2423 VV. Mąrguette Road

DR. S. BIEŽIS

Valandas: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.
Telefonas REPuhiic 7868

niška pagalba, todėl stenki
tės lankytis į praktikas kur
Lietuvos Vyčių Choro ko laukia jus vedėjas Juozas
misija prašė lietuvių visuo Sauris, ir mes visi choris
menę rezervuoti balandžio tai ir choristės.
27-tą dieną sekmadienį! Da
Paskelbtas naujų narių
bar norėtumėme paaiškinti,
kad tą sekmač-enį Lietuvių vajus tikrai žengia pirmyn!
atsivedė
Katalikų Fed. racija, kuri Bridgeportiečiai
turi kuopas kiekvienoje lie net penkias gražias paneles
tuvių parapijose kartu su prisirašyti prie choro —
Lietuvos Vyčiais stengsis pereitą gi ketvirtadienį ma
priruošti vieną didžiausių lonu buvo priimti vyrų —
veikalų 1941 metais. Gerai net tris — du ciceriečius,
žinome, kad “vienybėje ra Jerry Kasulaitį ir Leo Žuke
sime stiprybę,” taigi ir da ir marąuetteparkietį, Anta
bar jungsime visas ir visų ną Jakubaitį!
jėgas, kad sudaryti šį mil
žinišką įvykį.
Linkime geriausios laimės

IS MOŠŲ TARPO

Raginame visus choristus'
susirinkti į repeticijas kiek-1
vieną ketvirtadienį ir kito- I
mis paskelbtomis dienomis,
Aušros Vartų parapijos mo
kyklos kambariuose. Prašo
me ypač tų choristų, kurie
laikinai buvo atsitraukę dėl
vienos arba kitos priežas
ties. Reikalinga yra visų me

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
1446 So. 49th Court, Cicero
Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. P. ATKOČIŪNAS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 i>opiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare.

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pngnl sutartj.
Office t«L YARda 4787
Namu tel. PROapect 1930

Tel. YARd« 5921,
Ros.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH

Tel. CANai 5969

PHYSICIAN AND SURGEON
2155 VVest Cermak Road
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Ofiso tel. CANai 2345
1 —4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
Res. 2305 So. Leavitt Street
Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
Res. tel. CANai 0402
VIRginia 1886
PROapect 3584
Tel. YARds 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Scrcdoj pagal sutartį.
Teleforna.*: HK.Mb.M-k 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestem Avė.
Ofiso valandos:
I’opiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 8
Nedėliomia pagal sutartj

Telefonas CANai 7329

DR. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8:00

J
vaL

Trečlad. ir Seknlad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS
4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šęštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Ros, telefonas SEElęy 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
.Sekinad. nuo 10 iki 12 vaL ryto-

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
4631 So. Ashland Avė.
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Tol. YARda 0994
ir pngnl sutartj.
Rez.
tel. PLAza 3200
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 1625 So. 50th Avenue
VALANDOS
4157 Archer Avenue
Tel. Cicero 1484
Nuo 10-12-v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

DR. T. DUNDULIS

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vnl. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 6 vaL vakare

756 VVest 35th Street

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

VVALTER J. PHILLIPS
DR. F. G. WINSKUNAS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso tel. VIRginla 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

ir pasekmės Antanui Kunickui, vienam Lietuvos Vyčių
choro uolių darbuotojų
ir
Julytei Andriuškai, kurie
pasisakė esą tikrai “engaged” ir neužilgo sudarys
naują porelę. Tikimės kad
Vyčiai įsigys gerą darbuo
toją, sprendžiant Julijos
veiklumą West Pullmane.

DR. A. JENKINS

Tel. YARda 5557

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. FRANK C. KWINN

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nfto 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartj.
Ofiso telefonaa PROapect 6737
Namų telefonas V LR girna 2421

(Kvleclnakas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagal sutartį.
. _4|

I

DRAUGAS

Penktadienis, vas. 21, 1941

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Susirinkimai

PRISISTATĖ
PREZIDENTUI

rusai Lietuvą pavergė. Nei
vienas katalikų neprivalo
remti komunistų vienokiu
ar kitokiu būdu, nežiūrint
kas jie ir kokiems tikslams
ką rengia, ar paramą renka. Pažinkim juos visur.
Koresp.

Užgavėnių
Vakarienė

Parapijos Rėmėjų Moterų

•

tinius Lietuvos kankinamus

K

NIAGARA FALLS, NEW YORK
V

Vasario 24 d. Federacijos
4 sk. įvyks mėnesinis susilinkimas,. Lietuvių salėj, 8
vai. vakare. Prašomi dr-jų
bei kuopų atstovai ir pavieniai veikėjai šiame susirin
kime dalyvauti, nes skyrius
rengiasi pradėti didelį dar
EASISIDE
bą, būtent paminėti 600 me
tų Didžiojo Lietuvos Kuni
Šv. Jurgio Parapijos Rė
gaikščio Gedimino mirties mėjų Moterų Klūbo susirin
sukaktį ir surengti Metro kimas įvyko vasario 12 d. Į
politan Operos artistei An- Pirm. klebonas kun. J. Či-,
na Kaskas koncertą Detroi-. žauskas atidarė susirinkimą
te. šiems nepaprastiems darJ malda.
bams reikalinga veikėjų, ori
t. •
n
.
, , . , i Nutarimų raštininke S.
gamzuotos jėgos, kad viską'
, »
, ...
°
.
.
Buksaite perskaitė praeito
tinkamai prirengus.
susirinkimo nutarimus, ku
Prašomi ir nauji darbuo rie buvo priimti.
tojai iš katalikų tarpo pri
Į klubą įsirašė: M. DeC'liraugai' Aęme teiepnotoj
sidėti prie Federacijos dar minkienė, A. Juodsnukaitė,
Admirolas Kichisaburo,
buotės. Vietos ir darbo už M. Varanauskienė, S. Sižiūnaujas japonų ambasadorius
teks visiems. Garbinga yra nienė.
darbuotis kilniems katalikų
Išduota raportas vykusio J. A. Valstybėms, apleidžia
reikalams.
Rap. vakaro. Pelno liko $50.50. Baltuosius Rūmus, kur jis
M. Uždavinienė dėkojo na prisistatė prezidentui Rooserėms už aukas ir pasekmes veltui įteikęs savo įgalioji
vakaro. Pinigai paskirti nu mo dokumentus.
WEST SIDE
pirkimui nuosavų indų. Ba
ronienė tam tikslui sukolek- vyks kovo 12 d., 7:30 vai.
Gražiai Paminėta
tavo $29.50, Stankienė $15.- vakare. Moterys bei mergi
16 Vasario
50. Viso pinigų dėl indų iž nos, kurios dar neprisirašė
prie šio klūbo, kviečiamos
de yra $103.88.
Vasario 16 d., kun. I. F.
Vasario 22 — Užgavėnių atsilankyti į susirinkimą.
Boreišio rūpesčiu, šv. An
vakarienės rengimo komisi
tano bažnyčioj gražiai pa
ja Balkienė ir Baronienė
minėta Lietuvos nepriklaupranešė, kad tikietai gerai
somybės 23 m. sukaktis. Per platinami Klūbo nar8s su.
sumą buvo daromas atmi aukavo daug valgių, ir pini-1
nimas už žuvusius ir dabar

3

,vo laimikį prie stalelių. Vi
si džiaugėsi, jog daug yra
suvykusių lietuvių, kad yra
su kuo pasimatyti, pasikal
Gražiai paminėjome Lie bėti.
tuvos Dieną vasario 16. Baž
Pirmadienį pas kleboną
nyčioje pasimeldėme už mū
suėjęs parap. komitetas, ra
sų pavergtuosius Tėvynėje
do, jog Lietuvos Dienos ba
brolius; vakare gi turėjome
lius parapijai davė $54.50
džiaugsmo šventę, metinį
pelno. Labai ačiū visiems.
parapijos balių, f šią iškil
Svečiai
mę visgi įsimaišė liūdesio,
f
Niagara Falls yra vidu
nes ir mūsų kolonijos lietu
viai apsčiai turi Lietuvoje ryje tarp New Yorko ir
giminių. Jie ten taip su Chicagos. Todėl pasitaiko
spausti, jog jei kuris išdrįs čia sustoti kai kuriems žy
ta laiškelį pasiųsti tai vis mesniems žmonėms. Perei
skundžiasi, kad esą perdaug tą savaitę pas kleboną vie
“kiaulių” krašte privisę, ar šėjo kun. J. Balkūnas, Masba jog mirusiems “daug petho, N. Y., klebonas, o šią
savaitę buvo atvykęs Ame
lengviau”.
rikos Marijonų Provincijo
Mūsų balius prasidėjo
las kun. dr. J. Navickas su
šiek tiek pavėluotai. Vaka
kun. dr. K. Rėklaičiu, MIC.
ro vedėjas J. Žuklys pakvie
tė kun. Matulaitį sukalbėti Pavasario darbai
Gilus sniegas kloja visą
maldą. Sekė Lietuvos • him
nas, kurį giedojo šimtas ga apylinkę, bet jau laukiame
lingų balsų. Vakarienei bai pavasario, nes ir Pelenė čia
giantis, kurią labai skaniai pat. Su pavasariu reiks pa
ir apsčiai patiekė Kar. Ja grindiniai taisyti bažnyčios
ruševičienė su pagelbininkė- stogas, kuris taisomas, nau
mis: Tubiniene, Urboniene jose vietose skyla ir pra
ir kitomis, susirinkusius leidžia lietų. Prie to, nutar
sveikino Šv. Jurgio draugi ta išdažyti bažnyčia ir pa
jos pirmininkas J. Žuklys, šalinti nuo trylikos metų
už Škapliernos draugijos susikaupusias ant sienų dul
pirmininkę kalbėjo ir padai kes. Kai tai atliksime, —
navo M. Tubinienė, parapi mūsų bažnyčia bus labai
jos patikėtinis Dom. Biek miela, graži. Klebonas tiki
ša padėkojo visiems susi si, jog parapija teiksis su
rinkusiems parapijos vardu. dėti taisymams reikalingas
Elena Čegliūtė padainavo lėšas, nes iki šiol ką sutar
dvi daineles. Ad. A. Biales- davo parapija, tą ir pada
ki prabilo angliškai. Lietu rydavo.
vių Sportininkų Soc. Klūbo
pirmininkas Br. Normantas
Šv. Jurgio draugijos mė
gražiai atstovavo jaunimą nesinis susirinkimas bus va
ir sportininkus. Be to, gra
sario 23 d.
žiai pakalbėjo A. Gutaus
kas ir kiek ilgiau kun. Ma
Pelenų Diena ir gavėnios
tulaitis, pabrėždamas Dievo
Apvaizdos kelius su mūsų pradžia vasario 26 d.
K.K.M.
tauta ir patiekdamas atei
čiai šviesesnių minčių. Ga
lop padėkojo visiems, kurie Ar Jaučiatės Nuvargę
darbu, ar kitu būdu prisi —Be Vikrumo?
dėjo prie šių iškilmių: pa Skauda galvą — Išpūtę viduriai?
rapijos komitetui, darbuo trumas. užkletSjlmas, Imkite FEENTa malonaus skonto lluotojams, valgių gamintojoms, A-MINT.
suojantl, kramtoma guma švelniai
tikrai
liuosuoja vidurius. Im- '
išnešiotojoms ir vakaro ve bet
kito
einant
gult.
Ryte jausi- I
te tikrą palengvinimą ir atgausite |
dėjui.
vikrumą.
Jaunų Ir senų millonal

Džiaugsmas Su
Liūdesiu

Rengimui vakaro, 20 me-. Klūbas renSia ^gavėnių važmones. Kun. Boreišis pa-, tų jubjliejau9 kleb kun j ! karienę ir balių vasario 22
sakė pritaikintą šventei pa- | Cižausko ir 33 metų para.1 d., 7 vai. vakare, bažnyčios
mokslą, paskui choras su- pjjos sukakties, delegatė S. avetain«Je- Bus duodama
giedojo “šv. Dieve”, “Mari- Rukšaitž kvietg klūbą pri. durų dovana.
ja, Marija”. Pats klebonas sjd-t prie iskilmių Klubas
Šokiams grieš gera orkespadare rinkliavą sušelpimui pagkyrg $20
B Petkienė tra* Vakaras bus paskutiLietuvos pabėgėlių.
prašė klūbo' gamint vaka. nis prieš gavėnią. Tad, renKiek tenka tėmyti, lietu- rienę minėtame vakare. Klū £imo komisija kviečia visus
viai nusiminę dėl dabartinio bas pristojo.
atsilankyti, pasilinksminti
Lietuvos padėjimo, kad “kaNaujų įnešimų nebūta su- ^^sas pelnas skiriamas pacapai” taip žmones kanki- sirinkimas baigtas malda. rapijai.
na. Katalikų pareiga, štai, Po susirinkimo lošta kau- Vasario 16
kokia: mes žinom, kad De- liukais ir pasivaišinta lietu-1 Paalinejimas
Pereitą sekmadienį, vasa
troite randasi būrys komu- viškais valgiais.
nistų, kurie džiaugiasi, kad
Sekantis susirinkimas į- rio 16 d., klebonas kun. J.
Čižauskas atlaikė pama.'das
Lietuvos intencija. Ta pro
DAR VIENA LOUIS PAKLOJO
ga, per sumą pasakė pritai
kintą pamokslą. Klebonas
Besibaigiant vakarienei,
pats ėjo rinkdamas aukų.
Aukotojų vardai bus pas atvyko kelios mašinos žmo
nių iš Buffalo. Buvo svečių
kelbti vėliau.
ir iš Kanados.
Eik, tinginy, pas skruzdę
Pašalinus stalus, muzika
ir mokykis išminties: šią paviliojo jaunus ir senes
vasarą prirengia 3au mais nius pašokti. Kiti bandė sato.
šv. Rašto p. k. 6 sk.

naudojasi nebrangiu P'EEN-A-MINT. i
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nusipirkti i
FEEN-A-M1NT šiandien

Kada tik užsikemša Jūsų žarnos Iš
plinta viduriai, dvokia kvapas, ai-

DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectoi
gargie Listerine

( "I irHUglia"

Avinu

leiepnoto)

Joe Louis, pasaulinis bokso čempijonas, stovi ties parmuštu savo oponentu, Gus Dorazio po pusantros minutos daužymosi antrąjam rounde. Tas įvyko šį pirmadienį
Philadelphijoj. Dorazio buvo pasiryžęs iš Louiao atimti
čempijonatą.

Likę wet feet and fatigue, draft* weaken
body resistance ao that germs assoeiated
w‘ih colds may get the upper hand. Help
Nature to over .ome auch germs on throat
surfaces by gargling with Listerine Anti
septic at the first symptom of an irritated
throat or an oncoming cold. This pleasant
irecau t ion.taken promptly and freųuently,
may spare you a long, unpleasant siege.

Lambert Pharmacal

Co., SI. Loui», Mo.

Kilis germs
assoeiated urith colds

BEERS
JERKIT tik G-ERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerui
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
I iAR. Šia Aluh yru pagaminta* if importuotu pirmos rū

ies produktu
Urmo (whoiesHk| kainomis pristato | alines ir kitaįtaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausiu
ireitą ir teisinga patarnavimu

12259 W. Cermak Rd.

Rytoj, Vasario 22 d., Washington’o Dienoje, šių įstai
gų ofisai bus uždaryti per visą dieną:
METROPOLITAN STATE BANK,
2201 West Cermak Road
STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’N,
4192 Archer Avenue

MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’N,
2202 West Cermak Road
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION,
3236 South Halsted Street

Tel. Monroe 08081

J

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 .............................................................. /į
.
Su persiuntimu 50c.
Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3T4 nuošimčių.
Pinigai
ku-į
rtiios galite |

65

JCSŲ DABARTINIS AMŽIUS

32
34
36 |
m. amž.
30 1
$ 5,000 $ 6.09 * 6.73 $ 7.47 $ 8.37
įo.ooo 12.19 13.47 14.94 76.63
15,000 18.28 20.21 22.41 24.95
20.000 24.38 26.95 29.89 33.27
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59
30,000 36.57 40.42 44.83 49.91
40.000 48.76 53.90 59.78 66.55
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19

38 |
40 |
45 |
50
$ 9.30|| 10.45 $ 14.41 $ 27.14
18 60| 20.90
42.28
28.82
63.42
27.901 31 36
43.23
37.20Į 41.81
84.57
51.65
46.51| 52.27
72.06 105.71
55.81| 62.72
86.47 126.85
74.41| 83 63 115.30 169.14
93.021 104.54 144.13 211.42

Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio Išsimokė j Into planą

Keistuto Savings & Loan flssociation
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118

Chicago, Illinois

JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Kiekvieno taupytojo Indėliai I gi $5,000 apdrausti FederallnėJ Įstaigoj.

LIFE IN THE ROAR

LEO NORKUS, Ir.

Been inaĮIRAFT?

PRANEŠIMAS

fyKANE

DRAUGAS

*
1> K A U O A S

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
•334 Kou( Ii Oakley Avė.
Publlshed

Chicago, Ulluoln
Daily, escept Sundaya

SubserlpOoiiH. One Year — 86.00; Slx Montha —
13.50; Three Monlha — 12.00; One Month
/6c
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Piktadarių Fabrikas
Istorijai yra žinoma, kad priešas, pa
vergdamas kraštą, jį sunaikina, gyvento
jus išžudo, o likusius paverčia vergais.
Bet niekas iki dvidešimtojo amžiaus ne
girdėjo, jog priešas imtųsi visokių prie
monių taip sudemoralizuoti pavergtus gy- ,
ventojus, kad jie virstų piktadarių gauja. I
Gautomis iš Lietuvos žiniomis prieš mū
sų akis atsiskleidžia baisus planingas de
moralizacijos vaizdas. Komunistai jiems
būdingu metodu pasiekė visus piliečių
sluoksnius, nežiūrėdami nei amžiaus nei
luomo, kad tik pasitarnautų jųjų pragaiš
tingai propagandai.
Štai faktai. Komunistų vietiniai centrai
suima ūkininkus, mokytojus, net kunigus,
per keletą valandų jiems įgrąsina kalė
jimu, kančiomis ir mirtimi, kad jie šni
pinėtų gyventojų nusistatymą, pažiūras,
kalbas ir pranešinėtų komunistų vietiniam
centrui. Tie pranešimai turi būti daromi
kas pora savaičių.
Nevienas tokių nelaimingųjų atsidūrė
kalėjime, nevienas jų jau “mirė” kalė
jime; nemaža išbėgo į užsienį, kad ap
saugotų savo gyvybę ir nepasiliktų sa
vo tautos išdavikais. Su džiaugsmu rei
kia konstatuoti, kad dar nesirado jokio
šviesesnio žmogaus, kuris apsimtų tą
biaurų darbą.

Komunistai samdo mokyklinio amžiaus
berniokus, kad tie stebėtų žmones, norin
čius pereiti sieną į Vokietiją ir tučtuojau
praneštų centrui. Toki berniokai gerai ap- '
mokami. Tokiems patiems berniokams ir
mergiotėms duodami pasiūlymai šnipinė
ti kas kalbama namuose, kaimynuose ir
pranešinėti komunistams. Paklauskime sa
vęs: kokiais žmonėmis užaugs tie jaunuo
liai-jaunuolės? Tiktai kriminalistais!
Mokyklose mokytojai turi diktuoti vai
kams komunistinius Įsakymus, jų propa
gandos šūkius, marksizmą. Vaikai visa tai
turi surašyti į savo sąsiuvinius, kuriuos
tikrina komunistų inspektoriai, kad mo
kytojai tikrai būtų stropūs šiose savo pa
reigose. Vaikai, parėję namo, turi savo
tėvams perskaityti visa, kas tuose sąsiu
viniuose surašyta. Koks likimas laukia
tokių tėvų, kurie drįsta pareikšti savo
nuomonę? Bet ko susilauks Lietuva, išau
ginusi jaunąją kartą šnipais,, propagan
distais, savų tėvų išdavikais?!
Kunigai verčiami bažnyčiose skelbti įvairius komunistų parėdymus, ypač ragin
ti žmones, kad jie balsuotų visfur už ko
munistus; mokyklų mokytojai turi tą pa
čią propagandą varyti ne tiktai mokyk
lose, bet ir visuomenėje; jau nėra ką kal
bėti apie valdininkus, kurių tiesioginė pa(reiga yra tarnauti komunistų partijos ge
rovei. Visi, kurie tik kokio reikalo turi į
vyriausybę, privalo paklusti komunistams;
ne tiktai patys ištikimai jiems tarnauti,
bet ir kitus raginti ir versti komunistams
parsiduoti.
Seni ir jauni, šviesuomenė ir liaudis, vi
sa lietuvių tauta — turi virsti šnipų ir
propagandistų gauja. Nenorintiems pa
klusti gręsia skurdas, badaB, kalėjimas
ir kankinio mirtis.

!

Lietuva šiandie virto Piktadarių Fab
riku, kuris gamina pražūti lietuvių tau
tai. Iš šviesios, kilnios ir taurios tautos
norima išugdyti provokatorių, šnipų, be
sąžinės žmonių minią, kuri sunaikintų
savąją tautą: norima, kad tauta, nete
kusi padorumo, teisingumo ir pareigos
supratimo sąvokos, būtų iš pamatų sudemoralizuota; netekusi kilniųjų būdo
savybių lietuvių tauta turi išsigimti ir
žūti.

Tiktai “per skausmus į garbę” dainavo
mūsų tautos atgimimo dainius Maironis.
Per ašaras lietuvio veidas nušvinta,
kada Išgirsta, kad Lietuvoje yra pilni
kalėjimai ne tiktai suaugusių žmonių,

Penktadienis, vas. 21, 1941

bet vaikų, kurie drįso atsisakyti pa
klusti komunistų ištvirkimui, kurie ne
norėjo laužyti savo kilnaus būdo, bet
Netikslus pavadiniiųas
gaus prigimtis turi laikytis
pasiliko ištikimi savo tėveliams, savo
tautai.
Pats laisvamanybės pava tam tikrų nuostatų, kad ne

LAISVAMANYBĖ

pakriktų. žmogui įsakoma:
Kokia turi būti kilni lietuvių tauta, tu dinimas yra netikslus. Žmo Sekmadienį švęsk! Gerbk
rinti tokį taurų ir garbingą jaunimą. Ji gaus protas yra priklauso
mas nuo tam tikrų mąsty savo tėvą ir motiną! Nežu
nežus.
mo dėsnių, moksliškai sa dyk Nepaleistuvauk! Ne
Tasai kilnusis vaikų pavyzdys uždegs
vok! Nekalbėk netiesos! Ne
tautoje dvasią, išugdys tokią atsparą, kad kant nuo logikos nuostatų. geisk artimo moteries! Ne
jos nepavergs nė aršiausias priešas. Ne Pagalvok, ar esi laisvas ma geisk nė vieno daikto, kurs
maža to kilnaus jaunimo, tų nekaltų vai nyti, jog dalis yra didesnė yra tavo artimo! šventa
jie mato darbininkus paKlausimai Ir
kų bus nukankintų, bet jųjų kraujas bus už visą daiktą? Juk aiškiai
liuosuotus iš kapitalistų ne
dieniais mišių klausyk! Pas
toji gausioji sėkla, kuri pagimdys tautos kitaip yra. Ar gali manyti,
Atsakymai
valios; kur užviešpatauja
jog du kartu trys ar pen ninkus pasninkauk! Negir- į
galiūnus.
Pašenavotas
profesoriau
!
didžiausia tamsuma ir bai
ki, o ne keturi? Ne! Progas tuokliauk! Eik išpažinties
bent vieną kartą metuose | Vakar susifaitavau
su siausias skurdas, ten jie
verčia manyti: 2x2 bus 4,
balšavikišką saulę.
dalis — mažesnė už daiktą. ir apie Velykas , priimk švč. j vienu savo draugu už ma mato
Sakramentą! Savo bažny-| žą rokundą: kuri salė yra Bendrai, kur juoda, ten jie
Mūsų specialus korespondentas Lisabo Tokiais atvejais laisva min čios laikyt padėk!
didesnė — Sokol, ar 32 W. mato balta, šneka balta, ra
noje pranešė labai skaudžių žinių, gautų tis būtų minčių pakriKimas.
i
Karo metu man teko gir-1 Ranuolph? Aš betinau, kad šo balta. Ir taip toliau.
iš Lietuvos. Tarp daugybės kitų liūdnų Gal tik sapne tokie daly
Taip yra ir su salėmis.
dėti vokiečių kariuomenės 32 Weat Randolph, o mano
pranešimų randame, kad neišlaikė baisių » kai pasitaiko.
bolševikų kalėjimo kančių ir mirė ameri-! Dar kartais galima sau 1 kapeliono pamokslą: kaikas draugas priešingai. Kai su Visi Chicago lietuviai žino,
kiečiams labai gerai pažįstamas misionie vaizduotis nebūtus daiktus, sako, būk laikytis įsakymo: pykęs jį net kreize pavadi kad 32 West Randolph audi
rius Tėvas Bružikas, S.J., ir žymus Lie
bet laisvai kalbėti visiškai “Nepaleistuvauk!” esą ne nau, tai man vos per žandą torija yra daugiau negi du
tuvos politikas ir krikščionių demokratų
negalima. Kaip yra mąsty sveika... Pasakykite patys, neuždrožė ir pasakė: esą, syk didesnė už Sokol salę.
vadas dr. Leonas Bistras.
mo varžtai, taip — ir kal ar kas iš jūsų BUBirgo dėl jei jis yra kreizė, tai pir Balšavikų koncerte, valug
Dr. Bistro nužudymu bolševikai uždavė bos nuostatai; jų turime to, kad laikėsi VI įsakymo; miausiai kreize turėčiau Andriulio, buvę 1300 žmo
didelį smūgį mūsų tautai. Jie atėmė jai laikytis, jei nenorime būti priešingai, ne vienas jūsų pavadinti draugą Andriulį, nių (vienas nulis paprastai
vadą, kurįs daug buvo nusipelnęs praei
pavadintais
bemoksliais. pateko į ligoninę, kad pa kuris mūsų gazietą drūka- pridedamas pagražinimui),
tyje ir kuris dar daug žadėjo, nes, paly-j
Kalbą varžo kalbamokslis leistuvavo, nes apsikrėtė voja, ba jis apgarsino, kad o West Randolph — 2500
ginti, dar buvo jaunas vyras. Jisai nuo j
lyties ligomis, štai nesival vasario 16 d. “susimetę” kle vietų, (aš pats mačiau) be
pat savo jaunų dienų aktyviai dalyvavo — gramatika. Juk negali dymo vaisiai!
rikalai, tautininkai ir cici- chorų, kurie buvo “sukišti”
lietuvių tautos veikime. Iškovojus Lietu- j sakyti — galvos žmogus, o
su į kambarius šalę scenos, vi
Taip pat esti dėl girtuok listai mažiau žmonių
vai laisvę ir nepriklausomybę, matome jį i turi sakyti žmogaus galva.
dirbant valstybinį darbą. Jisai buvo švie-į Nekalbėsi — protinga vy liavimo ; žmogus prageria traukė į savo parengimą, sos vietos buvo užimtos ir
timo ir karo ministras, jis buvo Lietuvos ras, geras motina, mažos turtą, sąžinę, sveikatą... Tur negu jo gazieta į koncertą dar pasieniais matėsi daug
stovinčių. .Tai taip yra su
vyriausybės priešakyje — ministru pir vaikai... Taip kartais kalba ' būt esate girdėję apie bai 'Sokol salėn.
mininku. Be to, buvo kelių Lietuvos Sei žmonės nemoką svetimos mės karštligę. PersigėruValandą faitavomės ir, salių didumais.
<
mų atstovu ir krikščionų demokratų par kalbos. O jei mes taip kalbė įsiam pradeda net nemiegant negalėdami prieiti prie konDabar dar dėl draugo pa
tijos pirmininku — vadu.
tume, būtume palaikyti to rodytis velniukai ir viso kliuzijos, nutarėm atsiklau vartoto žodžio kreizė. Šitaip
Politikos darbams dr. Bistras buvo ge kiais, kuriems ne visi na kios kitos baidyklės; nuo jų sti prof. Kampininko, saulės vadinti žmogų, kuris nėra
>
rai pasiruošęs. Aukštuosius mokslus bai mie.
žmogus neturi ramybės nei visų Amerike gyvenančių kreizauzėj, negalima ir ne
gė Pasaulinio Karo metu Fribourge, Švei
Žodį tardami, mes turime dieną, nei naktį’; kaskart lietuviškų balšavikų.
Jei leistina, ypatingai dar tokį,
carijoje, įgydamas filosofijos daktaro apsvarstyti ne tik išsireiš dažniau pasikartojant ligai, prof. Kampininkas išfige- kuris gazietą rašo. Stalino
laipsnį. Dalyvaudamas visuomenės gyve kimo būdą, bet ir sąžiningai jis be laiko gauna galą. Štai riuosi mano naudai, tai yra konstitucijoj pasakyta, kad
nime, sekdamas pasaulio tarptautinę po pamąstyti apie kalbos at laisvo elgesio pasėkos!
jei patvirtinsi, kad 32 West visi, kas į jį vierija, turi sa
litiką ir vėliau dirbdamas valstybės dar sakomybę. žodis yra didelė
bą, įgijo daug praktikos. Mokslas ir prak jėga. Jis gali žmones pamo Žmogus, norėdamas protin Randolph salė yra didesnė kyti taip, kaip sako ant jų
gai tvarkytis, turi laikytis už Sokol salę, tai, suėjęs pastatyti komisarai. Jei kas
tiški darbai dr. L. Bistrą iškėlė į mūsų
kyti gražiai elgtis, pakelti
tautos gyvenimo ir Lietuvos valstybės vir
nustatytų elgesio dėsnių. Jie draugą, dar sykį iškreiza- sako, arba net mislija, ki
juos
į
aukščiausį
dorovės
šūnes. Dėl to, ir katalikų ir nekatalikų
jam nekenkia, tik palengvi vosiu. O jis tegul iškreizia- taip, tas yra kontrevoliuciolaipsnį,
bet
gali
juose
su

tarpe jisai buvo skaitomas rimčiausiu ir
na gyvenimą. Protingas voja drg. Andriulį, kam tai hierius ir, anksčiau, ar vėkelti
žemiausius
jausmus,
gabiausiu politiku. Ir vidaus ir tarptau
Stalincas. liau, susilauks tokio galo,
žmogus negali tvarkyti gy parašo.
tinės politikos atžvilgiu dr. Bistras buvo juos nustumti sugedimo be venimo pagal savo užma
Drauge! Pasirašai Stalin- kokio susilaukė buvę Stalino
vienas iš didžiausių autoritetų Lietuvoje. dugnėn, sukurstyti neapy čias, pagal laisvąją mintį,
cu, taigi mano. delnas rodo, draugai Trockis ir Krivickantą,
vaidus,
kerštą.
To

Be to, dr. Bistras — pedagogas, rašy
laisvai kalbėdamas, laisvai kad esi Stalino pilietis. Bet kis, nežiūrint ar jie gyvens
tojas, publicistas. Daug metų profesoria dėl žodžio laisvę varžo Die elgdamasis, o turi taikytis tas neįdomu. Įdomu ve kas: Meksikoj, Washingtone, Chi
vo Lietuvos Universitete, daug metų re vas: “Nekalbėk netiesos”. prie tam tikrų įsakymų, įbūdamas Stalino piliečiu ne cagoj, ar Bruklyne. Kai
Ir
valstybė
griežtai
baudžia
dagavo Lietuvos katalikų dienraštį. Jo
statymų, kad jo ir visuome žinai, jog kaip pats Stali Trockis su Krivickiu šnekė
straipsnius apie tarptautinę politiką net už gandų skleidimą...
nės gyvenimas būtų tvar nas, taip ir jo komisarai at jo valug Stalino konstituci
Negalima laisvai kalbėti,
užsienių laikraščiai dažnai pacituodavo.
kingas, kultūringas, doras, bulai mato, atbulai šneka, jos, tai buvo OK. Ale kaip
Kadangi dr. Bistras buvo labai populia bet ypač neleista laisvai
atbulai ir rašo. Dėl to pas tik pradėjo kitaip šnekėti,
rus, artimai susigyvenęs su lietuvių tauta elgtis. Laukinėje visuome šviesus.
juos išeina viskas atbulai: žiūrėkit kur atsidūrė. Dėl
ir griežtai stovįs už demokratinę santvar nėje viešpatauja žmonių lais Laisvamanybė-bedievybe
ir
ką, dėl to jis vienas iš pirmųjų Maskvos vė, arba sauvalia, kuri ki
kur yra vergija, ten jie ma to, drauge, nepadyvik
Ar žinote, kokios laisvės
įsakymu buvo suareštuotas ir bolševikiš tiems esti vergovė, stipres
to laisvę; kur ant darbinin Andriulio atbulai šnekai.
pageidauja
laisvamanių
dau
ku būdu likviduotas.
nio prievarta silpnesniems: gumas? — Vieniems tatai kų pečių užkraunama nepa Juk žinai, Kiekvienam žmo
gui brangi gyvybė.
Matydami, kaip baisius smūgius užduo juo kultūringesnė visuome
laisvė visiškai negalvoti ir keliama vargo našta, ten
da Lietuvai kruvinasis bolševizmas, kaip nė, tuo labiau žmonės joje
būti ignoratijos tarnais. Ki
žudomi brangiausi mūsų tautos vadai, vi varžomi, bet drauge turi
si dori ir sąmoningi lietuviai dirbs ir ko daugiau kultūringos laisvės: tiems — laisvė blogai gal-l
vos didesniu ryžtingumu, kad greičiau iš viešpatauja lygi visiems pi voti. Dar kitiems*— tatai
laisvė vergauti instinktui ir
laisvinti Lietuvą iš baisios ir kruvinos
liečiams
laisvė. Tariamieji niekinti visokį autoritetą.
bolševikų vergijos.
SMFMIKISCba*..
suvaržymai yra tartum ke- Nors jie vadina save lais
•
*
•
AYCLLOVV 60 FOOT
Henrikas Rabinavičius, buvusis Lietu liarodžiai, kaip kokiame at vamaniais, tačiau, tikrai sa
vejyje
turime
pasielgti.
Pri

SEA SERPENT WAS SEEN
vos charge Maskvoje, praėjusio sekmadie
kant, jie yra •bedieviai.
važiavę
kryžkelį,
sustojam
SPEEOING OVER THE
nio “New York Times” laidoje rašo straip
Niekas negali protu įro
snį apie tai, kad Maskva ir šiandien te- pasižiūrėti, perskaityti, kad
PACIFIC IN THE FORN>
dyti,
kad
nėra
Dievo.
Moks

beseka Lenino patarimą — jokiu būdu ne nenuvažiuotume
OF A HOOP BY
.
klaidingu
lo
žjnonės
su
labai
maža
iš

REV.
J.E.
ROCKUFF.'
įsivelti į jokį didesnį karą su bet kuria keliu.
didesne valstybe. Dėl ko — apie tai mū
Prie gelžkelio pervažos imtinu tiki. Dennertas ty
OLD OACHMD,
sų dienraštyje jau buvo rašyta. Tikimės,- užrašas skelbia: “Saugokis rinėjo paskutinių penkių
kad p. Rabinavičius, kuris tik prieš porą traukinio”! Nesi laisvas va šimtmečių tikybines mokslo
frank
mėnesių yra atvykęs iš Londono, parašys žiuoti skersai be atodairos, žmonių pažiūras. XV, XVI
| BROWN
anglų spaudai išimtinai apie Lietuvos rei
kad nepakliūtum po garve ir XVII amžiais. Jis nerado
ORDEREO
kalus. Pastarais keleriais metais p. Rabi
nė vieno žymesnio netikin
Į ACASE
žiu;
didesnio
judėjimo
vie

navičius buvo vyriausias patarėjas Lie
0F WAX
toje net užšaunama kartis, čio gamtininko. XVIII ir
tuvos Pasiuntinybėje Anglijoj.
APPLES
I kad neįvyktų nelaimė, su XIX amžiais Dennertas nu
FROMĄ .
statė
452
mokslininkų
reli

žeidimas,
mirtis...
Vaistinė

NEWM0RK
Vasario šešioliktoji praėjo. Beveik vi
CONCERN,
suose bent kiek didesniuose lietuvių cent se ant nuodų bonkos deda ginius įsitikinimus; jų 11
TOTEKHRC
Vaistininkas krikščionybės atžvilgiu dveruose toji brangi mūsų tautai diena buvo ma kaukuolė.
LOCALYOUNGt
minima. Visur sutraukta daug žmonių. negali jų laisvai bet kam ! joja, 12 buvę krikščionybės
STERS THAT,
priešininkai,
likusieji
429
—
*HONESTY
IS
Dabar jau laikas ruoštis prie šv. Kazimie duoti be gydytojo, kad kas šalininkai tikėjimo į Dievą.
SRLLTHE *
ro (kovo 4) dienos paminėjimo. Šv. Kazi tyčiomis, ar per neatsargu
BEST RDUCY/
Taigi, mažų mažiausia 96
mieras yra mūsų tautos Globėjas, dėl to mą nenusinuodytų...
nuoš. tikintys. Čia minimi
ypač šiemet yra svarbu jo šventę iškil Gamta turi dėsnių, ku
riais tvarkosi. Taip pat žmo
(Tęsinys 5 psl.)
mingai minėti.
Skaitykite Katalikišką Spaudą

Dr. Leonas Bistras
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BOLŠEVIKUOS BEDIEVIAMS LABAI NESISEKA
Religija nieku būdu negali būti išnaikinta

BRITAS TEIKIA PAGALBĄ SUŽEISTAM PRIEŠUI
Al. Kachmanova.
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Išvertė Ant. Pauliukams

(Tęsinys.)
Nina Aleksandrovna, prieš įsimylėdama Borisą Pavlovičių, buvo taip pat išgyvenusi ne vieną meilės avan
tiūrą; buvo net ištekėjusi. Bet visos tos meilės blykstei
davo kaip degtukas ir vėl užgesdavo tiek pat greitai,
kaip ir buvo užsidegusios. Tikrąją meilę pajuto plasuant
tik tada, kai kartą išvydo vargšą Borisą besėdintį vienų
vieną ant suolo su nuvytusiu lapu rankoje. Ji nepažino
ir nepripažino nieko be savo balso ir pasisekimo sceno
je. Buvo išdidi, turėjo šaltą širdį. Jos grožis buvo di
dingas, tiesiog majestotiškas. Galėjai ištisas valandas
žiūrėti į tuos taisyklingus klasiškus bruožus ir juos at
sidėjęs studijuoti, tačiau kartais jos dievintojams to gro
žio pasidarydavo kažko baugu. Ypačiai jie bijodavo jos
juoko, kuris suskambėdavo šaltai, kaip ledas, kietu me
taliniu balsu, ir jos žvilgsnio, kuris perverdavo kiaurai,
kaip plieno durklas. Tuo savo šaltumu ji didžiavosi ir
nė kiek neslėpė paniekos, kurią rodydavo, apskritai, vi
siems vyrams, o ypač savo garbintojams; ir galų gale
pati ne mažiau nustebo už visus savo pažįstamus, kad
neteko galvos dėl Boriso Pavlovičiaus, to paskutinės
.“paukščių baidyklės,” kaip kad mėgdavo sakyti politrukas Sidorovas, kuris save ir gi laikė vienu iš jos gar
bintojų. “Ir ką šitame žmoguje aš randu?” klausdavo
pati save Nina Aleksandrovna, “juk jis yra niekas, žmo
gus, kuris ničnieko nereiškia, tai be stygų balalaika.
Bet vos jis prie manęs prieina, vos paima už rankos,
taip ir dreba iš laimės sirdis. Kaip tat gali būti ir kaip
tatai reikia suprasti?”
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Kovos lauko dalytė ties Tobruk miestu (Afrikoj), kurį britai paėmė iš italų. Ita
las (kairėje) ir britų karininkas neša į ambulansą sužeistą italų kareivį. Kitas sužeis
tasis laukia savo eilės.

Andai iš Vatikano radijo ne kuo kitu, kaip tik relistoties kalbėtojas pareiškė, gija.
kad Sovietų Rusijoj komu-j Komunistų laikraščiai pri
matų bedieviškoji organiza- pažįsta, kad kai kuriose Rucija savo narių skaičiumi sijos dalyse gyventojai viesusmuko ir bedievybės sklei šai praktikuoja religiją, kai
dimo vadai sustingo.
Vy-!kur atgaivinamos religinės
riausias organizacijos galva procesijos, o dar kitur ir
Jaroslavski iškėlė
mintį, patys sovietų agentai dalygal būtų naudingiau organi vauja religinėse praktikozaciją likviduoti ir bedievy se. Ir nieko kita negalima
bės skleidimą pavesti komu nė tikėtis. Religija neišnai
nistų partijai. Jaroslavski kinama. Kas kitaip galvoja,
pripažįsta, kad organizaci skaudžiai nusivilia.
jai nesiseka žmones atitrauk Komunistų partijos karšti nuo Dievo ir kad tarpe čiausieji bedieviai
Vadai
pačių vadų nėra jokio en- 1933 metais šūkavo, kad
tuzijazmo.
apie 1940 metus sovietų val
Kalbėtojas toliau sakė:
domuose kraštuose religijos
“Kur nėra religijos, ten neliks nė pėdsakių. Dabar
nėra moralumo.
Bedieviai Kosmol Pravda rašo,
kad
gali vykdyti persekiojimus, 1925 metais ukrainiečių bebet jie religijos neišnaikins, dievių unija turėjusi pustreReligija
visados pasiliks čio milijono narių, šiandien
žmonių širdyse.”
neturi nė vieno — unija iš
Anot kalbėtojo, komunis nykus. Laikrašty Bezbožnik
tų tarpe bedievybė įsigalė skundžiamasi, kad sov. dar
jusi. Tad tarp tų žmonių bininkai šiandien yra labiau
plinta dvasinis supuvimas. linkę lankyti cerkvėse pa
Vyrai dažnai mainininkauja maldas, negu jiems skirtuo
moterimis, tėvai išsižada se klubuose klausyti pa
vaikų ir atsisako juos už skaitų apie socializmą.

manęs, Dieve, dėl didelio sa- nybės darbą, paaukodami
vo gailestingumo”.’
j vieną kitą dolerį”. Kam tie
Prancūzijos senato pirmi- doleriai reikalingi? Nugi jų(Atkelta iš 3 psl.)
mokslo kūrėjai, ne amatinin ninkas, didelis teisių žino jų laikraščiams leisti, gal
vas Troplongas (1809) sun dar atviriems laiškams ra
kai.
kiai susirgo. Pamatęs besi šyti bei laisvamanių drau
Karolis Pflegeris 25 m. artinantį gyvenimo galą, gijų sekretoriams apmokė
sekė tikybos ir mokslo san priėmė Šv. Sakramentą ir ti?
laikyti. Kaip komunistuose, RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
tykį Vokietijoje ir Prancū tarė susirinkusiems aplink
skelbia moksle taip jų vaikuose reiškiasi GREITAI PALENGVINAMI
zijoje; prieš kelerius metus jo lovą: “Daug skaitęs, j Jie rašo,
Bet m"slas
nuo am- kriminališkieji polinkiai.
Nekentėkite bereikalingai raumenų
Nina Aleksandrovna neteko galvos tikrąja to žo jis išleido knygą, pavadin daug atudųavęa ir ilga. gy- žlų stovi deSingje tikgjlmo
skaudėjimų.
TūKstančiai
žmonių
Komunistų
organizuoto
pasiekė
nepaprastą
palengvinimą
džio prasme. Seniau į savo darbą ji žiūrėjo su nepapra tą: “Bažnyčios bokšto še venęs, atėjus mirties valan
pusėje, o laisvamanybė ta jaunimo vadai per laikraš reumatiškų skausmų, Btrėnų raumenų
stu rimtumu, bet dabar ne kartą atsitikdavo, kad už šėlyje”. Viename jos sky- dai, pamatai žmogus, jog
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
riamuoju savo mokslu nu čius skundžiasi, kad tarp menų
skaudėjimų vien išsitrindami su
miršdavo pasiimtąją rolę arba negalėdavo toliau vaidin- ; riuje taip rašo: “Nuo pat tikroji tiesa yra katekiz
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas linikrypsta vis kairėn. Paga jaunimo
bedievybės kampa- mentas ūmai suteikia laukiamą pa
*
ti tik dėl to, kad per daug įsigilindavo į tai, ką turėtų universiteto baigimo seku me”. Taip esti su pirmaei
liau,
kaip
bemoksliai
gali
nija neturi pasisekimo. So- lengvinimą. Virš 17 milijonų bonnupirkti savo vyrui, kuo ji galėtų ypatingai nudžiugin- Į abejuose lageriuose — tikė liais mokslo žmonėmis.
kučiu jau išparduota. Todėl neati
skelbti “mokslo tiesas”. Jų1 ko, paskutiniais keleriais dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
ti. šį kartą sugalvojo nepaprastą, tiesiog sensacinį, daly- jimo ir netikėjimo — dva- Ką gi sukūrė laisvamaniai?
Reikalaukite Painnedaugelis tėra išėję aukš metais Sov. Rusijoj jauni Pain-Expellerio.
Expelkrio su inkaru ant dėžutės.
ką: nupirkti jam užsieninį paltą, bet ne bet kokį, o tik- sios besiplėtojimą; stebėjau
Pažiūrėkime dar, ką lig
tuosius mokslus; jie neseka mas daugiausia
įdomauja
rą užsieninį! Tačiau kiek reikėjo lakstyti, kiek jaudin- netikėlius jų laboratorijo- šiol yra sukūrę mūsų lais
mokslo pažangos, gyvena
tis ir šokinėti, kol galų gale, po visų prašymų ir landžio- se... prie darbo;* ir tegul vamaniai? Jie yra įsteigę
mokslo nuotrupomis, karto Skaitykite Katalikišką Spaudą
jimų, surado vieną švedų inžinierių, kuris jai pasižadė- mane- velniai, jei aš jiems “Laisvamanių Kultūros Drja vien senus prietarus ajo pristatyti tą stebuklą. Ir pristatė. Su drebančia iš nepasakysiu plikos tiesos; jas”, kuria jų skyrius. Nie
pie tikėjimą ir susirietę
baimės širdimi ištiesė ji prieš vyrą paltą ant stalo. Bet Niekad nepastebėjau, kad ko savo nesukurdami, ten tvirtina, kad tai Bažnyčios
tas nė mū. Paprasčiausiai paėmė į ranką, pavartė, pa tikėjimas turėtų gėdytis kinasi niekinę tai, kuo gyskelbiamos tiesos.
vartė ir, nė nemėginęs prisitaikyti, ar tinka, vėl padėjo proto, prieš jį trauktis iš vena visas kultūringasis pajį ant kėdės, sausai puse lūpų iškošęs pro dantis: kelio, kad netikėliai galėtų sauUs. Jie leidžia laikraš- Laisvamanybės ateitis
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
“Ačiū!” Ir nuėjo į savo kambarį. Nina Aleksandrovna remti savo netikėjimą gi dus su šūkiais: “Padėkite
Drįstu pranašauti, kad
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
dėl to verkė ištisą naktį. Pastaruoju laiku iš viso nema lesniu protu, ar platesne e- mums kovoti”, štai laisva jau nebetoli laikas, kada šis
Pagelbėsimc Jūsų Sveikatai Su Violct Spinduliais
ža verkdavo, tačiau Borisas Pavlovičius jos ašaras visai rudicija...”
manių etika! Šiandien visi kvailas, išdidus netikėjimas,
• A. F. CZESNA, savininkas
ignoravo. Jis vaikščiodavo, įsikišęs rankas į kelnių ki
kalba, rašo vien kaip gali šitokia naujoji stabmeldys
Netikėjimas
yra
ne
tiek
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.
šenes, ištisas valandas po kambarį ir sau švilpaudavo
ma prieiti prie taikos, prie tė bus tikrai didelis atsiliproto
padaras,
kiek
sielos
kažkokią kvailą dainelę arba smaksodavo laukiamajame
vienybės, o mūsų laisvama- kimas (ne pažanga kaip jie
pergyvenimų
išdavos.
Haecniai skelbia kovą.
ir pusę dienos žiūrėdavo Krymo vaizdų albumą, kai tuo
save vadina) kaip jau da
kelis
pasidarė
antikrikščioBet kam ir kokią kovą bar reiškiasi visose srityse;
tarpu žmona tirpo iš ilgesio, nesulaukdama jo šypsenos,
nis, net prasimanytomis e- skelbiama? “Laukinių” žmo
prisilietimu arba švelnaus žodžio.
voliucijos dogmomis kovo nių pasaulėžiūrai, kunigams. savo Babelio bokštą ji pati
sugriovė, ir mes gerai išty
Paskum ji pradėjo pavydėti savo tarnaitei, pažįsta jo, prieš tikėjimą; jis jau
Čion paduodu vieną ištrau rę įsitikinome, kad iš tų
miems, net praeiviams. Imdavo jį plūBti, prikaišioti, verk nystėje buvo tikįs, kaip da
ką, kur tarp kitko rašoma: griuvėsių ji jau nebepakils.
davo, puldavo ant kaklo, bet jis tik patraukydavo pe vatka. Bet mirė žmona, ir
“Laukinių žmonių pasaulė
čiais ir nuo jos paprasčiausiai nusisukdavo. Jis net nesi jis pasidarė netikėlis. Mažiūra nebegali patenkinti 1 Todėl suprantama, dėl ko!
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
stengdavo gintis ar teisintis. Kai vyras eidavo pasi xas Schileris, genialiausis
kultūringo ir žmonijai lai daugelis savo žingsnius krei
gas,
lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
vaikščioti, ji atsistodavo prie lango ir tol sekdavo jį aki- filosofas, po karo per dė mės trokštančio žmogaus... P’a Katalikų Bažnyčios linlima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
mia, kol jis visai pranykdavo, paskum su drebančia iš I šimtį metų puikiai gynė ka- cažinin^Z^žmoiniT1" nevali kui.
Dr. P. Sacikauskas
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
nerimo širdimi laukdavo, kol vėl jis grįždavo. Tada iš talikybės pozicijas, kaip1
*atydamaa kaip nu
jo veido stengdavosi sugauti nors atspindį to šypsnio, niekas kitas. Bet štai su»
f
PO Č1.OO
skurdę tikintieji... atiduoda
su kuriuo jis palydėdavo pakeliui sutiktas moteris Ta svyruoja. Kas atsitiko? Gal
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
savo sunkiai uždirbtus cenPetro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
čiau vis tiek nieko neičgaudavo: jo bruožai terodydavo ką nors susekė? Ar buvu- tu8 dykaduoniams"
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
tik nuobodį ir neryžtingą apmaudą. Su tuo skausmo sįos pažiūros pasirodė klai-, gtai iaįsvamanįų kultūra! Jūsų Grožis —
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
bruožu dingo ir visas jo patrauklumas, kuriuo seniau dingos? Ne! Pasikeitė dėl Pravardžiavimas kitų lauki
Mūsų Specialybe
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
apsukdavo moterims galvas. Jis pasidarė storas, gerai visai ne filosofiškų pergy-A
niais, dykaduoniais... TikJurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
rengėsi; iš kaktos kyšojo miegūstos, tingios akys, w venimų, būtent, sunkumų rai slandlen kunlgam8 te.
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
moterys pro jį praeidavo nekreipdamos į jį menkiausio moterystės reikaluose ir!
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
duodami centai. Neduok Die
dėmesio. Vadinasi, neteko talento, savo vienintelio ta permažos užuojautos iš ka ve, kad tiek dirbtų niekus
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
lento, ir dėl visko buvo kalta tik Nina Aleksandrovna! talikų pusės.
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
paisydami laisvamanių reBorisas Pavlovičius pradėjo jos nekęsti, ir ta neapykan
iš misijonicriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Taigi ne protas, o susi- 'daktoriai, kiek šiandien tuKietais apdarais.
ta kasdien didėjo, o jos rūpestingumas, stengimasis
krimtimai dažnai pastumia ri darbo kunigai, dėdami
— Motlrnilšklniirt (renginiai —
jam įsitikti, jį vesdavo tiesiog į bejėgį įsiutimą. Nekęs žmogų bedievybėn. Būdinga,1 lietuviams kultūros pamaLietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
damas to jo “aš” žudytojos, jis ėmė kas kartas vis la jog dažnas netikėlis prieš tus, ar tai, bažnyčiose, ar — Patyrusios GrolM StecMtaM* —Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
biau ilgėtis laisvės ir svajoti, kaip galėtų kuo greičiau mirdamas grįžta tikėjiman, mokyklose, ar organizacijolinkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.
siai iš to kalėjimo ištrūkti....
— I’rlrtnamna Kainom —šaukiasi Dievo. Garsus fi se, ar spaudoje...
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
(Bus daugiau.)
losofas Hėgelis pastato mil
čiant
užsakymus per paštą, pridėkita 5c už kiek
Koks vėl laisvamanio ne
— Lletuvlftka Jntaiira —
vienos knygos persiuntimą.
žiniškus nesuprantamos, ne sivaržymas rašyti:
Kuni
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Paulina Russiaa & Turkish Baths ]

Lietuviškos Kuygos Dabar Reteja
Ir Taipgi Brangeja!!!

MOTERYS, MERGINOS!

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

krikščioniškos filosofijos rū gams gailisi centų, o patys
mus... Pagaliau miršta be iš tų pačių žmonių prašo
filosofijos, kaip .protestan- pesų arba dolerių. Tame pat

S kai tyki te Katalikišką Spaudą

atgailos psalmes;

tas kaimietis,

kalbėdamasj )aįkraštyj po kelių eilučių
pasigailėk Į rašo:

“Paremkite

laisvama-

Marty’s Beauty
Shop

8.

6321
VVESTERN AVE.
Tai.; REPnblic 9202
M arty

Hncilla.

aavinlnkS

“Draugas", 2334 S. Oakley Ave..
Chicago, Illinois
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DVYLIKOS METŲ AMŽIAUS MOTINA

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDINGAS VAKARAS SV. KAZIMIERO
AKADEMIJOJ
iii, Neiti. - Staigmenos Viena Po Kitos. - Čia
Nebuvo Išdavikų. - Sužavėjo Širdis. - Ką Gali
Meilė. - Viltimi Žibančios Ašaros. Kruvinos Raidės

Penktadienis, vas. 21, 1941

sidėti. O jei jau kas yra to
kios menkos dvasios žmo
gus, kad pats nenori prie
tos kovos dėtis, tai nors nei turėtų savo kritikavimais ir
aštriu liežuviu kovojančiųjų
eiles iš užpakalio pulti, jų
kovą sunkinti.
Pliekia sniegas veidus
grįžtant namo iš akademi[ jos rūmų. Ilgesio pilnos min
tys skrenda rytuosna prie
mylimųjų, kurie jau pradė
jo naują vergijos dieną be
dievio grobuonies naguose.

A
VB(V

A.

t

A.

JUOZAPAS
JUREVIČIA
(gyv.r 1522 S liuli
CiitTO, Illinois)

A. « A
ALFONSAS KEZIS
(gyv.t
Avė.,

Avė.

Mirė

1OCI7 South lūlhronkc
U-l. Pl'IJnuin 0341 )
vas.

17,

1941,

7

vi

vak., sulaukęs 29 m. auti.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį lironislavų (po tėvais
Tutklūtė); 2 dukteris, Agms
ir l,oi<ttų ir tunų I'oviių; mo
linų Julijau;, (po antru vyru
Taikant, nė); brolj Bruno ir jo
šeinių; dėdę Aleksandrų l.aininNkj ir jo Seimų;, dėdienę Al
binų Kumullonlenę ir jos Si ii’ ų;
3 pusbrolius, Albertų Ir Ernes
tų Katninskius ir jų Seimas ir
Juozapų Sumulionį; pusseseres:
Adelę Trūkinėki ir Silvijų ir
Jennin Samulionis ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je 10834 .So. Micliiguti Avė.
laiiilotuvės įvyks šeštadienį,
vasario 22 d. Iš koplyčios S:30
vai. ryto bus atlydėtas j Visų
Šventų parap. bažnyčių, kurioj
Įvyks gedulingos pamaldos už
vę'ionio sielų. Po pamaldų ims
nulydėtas j šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame virus
gimines, draugus Ir pažįstamu i
dalyvauti šose laidotuvėse.
Nulfidę:
Moteris. Dukterys.
Kūnus, Motina. Brolis.. Dėdė,
l.i.'alienė.
Pusbroliai, Ptissi'scry., ir Gimtinės.
lailil. direktorb's Isichavvicz
ir Kūnai, tel. Pl'I.li.ian 1270 ar
CANal 2515.

Mirė vas. 20. 1941. C vai.
ryto. sulaukęs puaCs pnii.
Gimęs IJrtliVOjn. 1’ltllevėHlo
npskr.. Sinilgiu parupljeif1.
\i>t»rikn*<> i-'irvvfuo 4<i ni«'t.
I'aliko (Ibb'lianif nuliūdime:
moterį
Karolina
(po tėvais
Jereckiūtėt: 2 Kilnu, Itronlslavų i- Juozapa; 3 dukteris,
Prancišką Sharp Ir jos Sid
niu. Itonedlkta Janis, los V”r» Boleslovą ir jų šeima Ir
Marijona;
seserę
Petronėlę
KazJauskli ne ir ios Šeinių, bro
lio vik is ir dau®’ kito gimi
ni” draugu ir pažįstamų.
Kūnas Pašarvotas i:r uo—•:
1522 H. P.lth Avė. Cicero, Iii.
Iziidotnvės
ivvks
n’rmod..
• ii«. ?4 d. IS namu 8-30 vai.
ryto bus atlydėtas i Av. An‘•m nnran. imžnvčią. kurioj
)vyks gedulingos nnnia’dos už
velionio sielų.
Po pamaldų
bus nulydėtas Į Sv. Kazimiero
kapines.
V”"'«ird*lni kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
(Ijl Hz»i*i šiOPC
Nuliūdę: — Moteris, Sūnai,
Dukterys, žentas, Sesuo ir Gi
minės.
Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

Kidykas, S.J. Jam bekal. Taip norėtus prieiti prie
, bant, klausytojų mintys per
Ką gali meilė
kiekvieno lietuvio žmogelio
sikėlė iš puikiai apšviestos
ir nušluosčius jam ašarą paPertraukos metu, prieš salės į gimtini kraštą. Nokuždėti į ausį: Brolau, ne
vaidinimą, akademijos rėmė- rėjome mes ten dalyvauti
nusimink ! Sesute, nenustok
'jai apčiuopiamai parodė, ką Nepriklausomybės metinių
vilties! Nemanyk būk nebe
)
gali padaryti meilė. Nors iškilmėse, bet veltui! Ne- (u+uųUuįOj vlUjy „ti IL3II
są
pasaulyje žmogaus kurs
tą dieną jie jau buvo pirkę prasivėrė Vytauto MuzieMrs. Wilmer Munn, 12 m. amž., Union, Miss., gimė kū
bilietus į vakarienę, nors'jaus durys, nesulaukėme iš dikis ligoninėje. Jos vyras yra 17 m. amž. Jiedu susi užjaustų jūsų skurdą. Šią
nakt aš mačiau verkiančius
buvo davę aukų bažnyčiose, einant gretose laisvės kovo- j tuokė praeitų metų pavasarį.
žmones su jumis. Šią nakt
nors ne vienam kainavo at tojų su giesme trimituose, į ‘
"
7
vykimas j akademiją, tačiau niekas neuždegė prie Neži-' pagav0 žiiir0™8’ kad retas buv0 Pavojingesni uz dma- aš jutau, kaip ten toli, už
per 15 minučių sudėjo virš nomojo Kareivio kapo gin- kure tepastebėjo tą nenor- mitą. Jie buvo musų lais- jūrių, už marių, svetimoje Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
900 dolerių aukų busimųjų taro smilkalų, kaip seniau. malum’' kad senukas knyg- ves pradžia. Ir šiandieną šalyje, dar plaka širdys ku
i nešys kalba mergaitės bai- mums reikia tos knygnešių pinos jūsų meilės, dar yra
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
rūmų statybai! Jei Randolpn
q jįs
kalbėjo taip drąsos ir užsispyrimo, tos daug rankų ir galvų, kurios
Auditorijoje visų pažiūrų Gatvės aplinkui tuščios, lyg seiįu
susirinkę keli tūkstančiai išmirę, ir jose lyg šešėliai jautriai, gyvai, įtikinančiai, teisybės meilės ir pasiauko- dirba ir dirbs tavo vergi
vos tūkstantėlį tesumetė budėdami okupantai slan- įa(j vienas šalia sėdėjusių' jimo jai ginti. Nors retas jos retežiams sutraukyti.
kioja. Neleidžia jie mums klebonų išsitarė: “tikras lie iš knygnešių sulaukė išauš- Nenusimink. Ateina prisikė
tautos reikalams, tai čia tie
prisiartinti prie Muziejaus tuvis kaimietis”. Sveikinu tant laisvės ryto, bet mes limas. Vilkis prieš viltį!
keli šimteliai žmonių aiš
sodelio. Bijo, kad kas neiš panelę Rutkiūtę ir visas jos jų vaikai sulaukėme. Ir nors
Vėtra
kiausiai parodė, jog tik ti
keltų bokšte lietuviškos vė H ra ilges' Ypač nepaprastai mes patys nebesulauktume
kėjimo ir meilės gaivinama
liavos, kad kartais nesu jaudino paskutinė scena, kai sutrupant dabartinių vergiširdis yra duosni visiems
HARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
skambintų Laisvės Varpo, knygnešio duktė per savo1 jos pančių, sulauks to kitos
WOLK STUDIO
geriems darbams. Teisingai
1945 VVest 35* Street
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
kad neuždėtų vainiko ant naivumą ir tėvo meilę išpa- kartos. Anksčiau ar vėliau
pastebėjo A. Nausėdienė,
Titre
savo žuvusių brolių kapo. Ir šakojo šnipui visas paslap-1— teisybė ims viršų. Mums
jog visos mūsų kultūros įA M D III A M P C PATARNAVIMAS
i vistiek atsirado drąsuolių! tis ir užvedė ant jų rusų I turėtų būti garbė savo austaigos: bažnyčios, mokyk
dieną ir naktį
Vis tiek vainiką kažkas už žandarus, kai prie nušauto komis ir darbu prie tos tei ADVANCED PHOTOGRAPHY
los, ligoninės, vienuolynai
KOPLYČIOS VISOSE
dėjo, vistiek giedojo laisvės sūnaus lavono tėvas, moti singumo pergalės, prie Lie I.OUEST POSSIBLE PRIVES
yra pastatyti
neturtingų,
DYKAI
PHONE LAFAYETTE 2*13
MIESTO DALYSE
himną, kaip aną Vėlinių nabemokslių, bet Dievą my Į ktį kapinėse! Mes matėme na ir sesuo vaitojo. Jiems tuvos prisikėlimo dabar priskausme tartum sustingus,
linčių žmonių centais. Jie
3307 Lituanica Av<
ankstyvą rytą, po pirmųjų pasirodė geležiniais apkaus
norėjo Dievą mylėti lietu
OABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOKIAI
gaidžių, važinėjančius auto tyta Lietuva, žiūrėdama į
Phone YARds 4908
viškai, todėl ir dalijosi net
mobilius, mes matėme seli tą būrelį kankinių ji džiau
KELNER - PRUZIN
menku savo uždarbiu. Da
6812 So. Westem Av*.
•sriaunias
Patarnavimas — Moteria patarnauja
nančius prie durų čekos bu gėsi turinti tokių pasišven
bar yra mūsų, praturtėju
GROvehill 0142
Phone
9000
620
W.
15th
Avė.
delius, matėme juos lau tėlių sūnų, kurie netarnau
1410 S. 49th Couit
sių ir prasišvietusiųjų gar
žiant duris, vedant laukan ja svetimiems už pinigą, ku
CICero
2109
binga pareiga išlaikyti tas
vaikinus, vyrus, mergaites, rie savo darbu, turtu
ir
jų meilės sukurtas įstaigas.
3354 So. Halsted St
kam jie drįso susirinkt, sa- krauju vaduoja ją iš vergi
Tai matant ir girdint man vo skausmais pasidalint, jos pančių.
Telefonai YARda 1419
prisiminė šv. Povilo žodis viltimis pasiguosti, ištikiŠtai puikiausias atsaky
paskutinis
Korinto parapijos krikščio- mybę tėvynei prisiekti. Mes
■ 2314 West 23rd Plaee
mas
visiems
šių
dienų
nusiPhone CANal 2515
nims: “Kas šykštai sėja girdėjome motučių verksSkyrius 42-44 E. 108 St
PAGERBIMAS
šykštai ir piaus, ir kas sė-. mą, mergaičių klyksmą ka- raineliams, verkšlentojams,
Phone PULlman 1270
rui
nuvažiuojant
ir
mūsų
kad
>
u
P
er
vėlu
es{
*
Lietu
’
ja palaiminimuose, palaimi4704 S. Western Avenue
Pini;
nimuose ir piaus.... Dievas skruostais ėmė tekėti aša-(v* Selbėti’ kvaila
gali jums duoti gausiai kiek ' ros. Lietuvos kančias kai- 8US da^ar dėti. Ar ne kvaili
Phone LAFayethe 8024
vienos dovanos, kad visuo- bėtojas dar prilygino prie turėjo atrodyti tie lietuviai
met visako turėtumėte vi- Kristaus Kryžiaus Kelio. Ne, knygnešiai, kurie savo gy1646 West 46th Street
vybes
pavojun
statė,
už
ką?
sai pakankamai ir apsčiai paisant jo sunkumo, nepaiPhone YARda 0781-0782
turėtumėte kiekvienam ge- sant puolimų, nepaisant mir Už drukuotas lietuviškas rai
ram darbui” (2 Kor. 9, 6-8), ties, priešai vistiek nelaimė- dės! Ar ne kvaili jie, kad
3319 Lituanica Avenue
Juk tie vyrai, moters ir mer jo. Tiesos nenugalėjo. Per kaip kiškiai turėjo po mišPhone YARda 1138-1139
gaitės, kurie čia dahar ne- kryžių Kristus ėjo į prisi- kus slapstytis, o sučiupti
ša tas dolerines, dešimtines kėlimo garbę. Ir tas lietu- kalėjimuose pūti, ar net SiSo. CaRfornia Avė.
ir net šimtines, jie, tie pa- vių kryžius šiandieną veda bire kaulus palaidoti? O jei
LAFayethe 3873
tys, aukoja ir visur kitur, mus į prisikėlimo garbę, jei būtų nešę degtinę, degtuprie kiekvienos kitos pro- mokėsime jį nešti kaip rei- kus, audimus ir kitus “taAMBULANCE Dieną ir Naktį
gos. Tie patys remia savo kiant. Ne murmėdami, ne! vorus”, būtų turtingi pasi* parapiją, remia Amerikos keikdami savo priešus, bet darę. Ar ne kvaili, kad už
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
vienuolynus, remia ir Lietu- tikroje atgailoje, kantriai, popierius galvas guldė? Bet
Tel. YARds 1741-1742
vos. Duoda, duoda ir duoda, mielai, melsdamiesi net už rusas tų “kvailių” labiau bi4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Ir visada turi! Ir tie keli mūsų kankintojus, patys sa- jojo, negu visų Lietuvos gyTel. LAFayette 0727
jų turimi doleriai niekada ve pašventindami. Ir vėl a- ventojų; tie popieriai jam
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
neišaibaigia! Duoda ir džiau šaros, bet jose jau žibėjo
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šnltimleru
giasi. O tie, kurie viską ki viltis. Baigiant sukalbėjome
’S AbUti; biuro
toje saujoje apgniaužę lai maldą už kalėjimuose ken DOCTOR
GRCAT WCUC.« Fc.t
ko, nėra nei sotesni, nei lai čiančius brolius.
mingesni. O, jei mes mokė Kruvinos raidės
(extemally eaeaed)
tume parodyti dar daugiau
Why be your oge? Look younger than your years with
“Aušros Sūnų” vaidinimas
Clairoled hair ... with hair that Is soft colorfuL youthpasitikėjimo Dievo duosnuPRAISEŪ
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE
Ikel Those gray streaks can be so thoroughly erased
mu, tai nepraeitų metai ki nukėlė mus į dar tolimesnę
A FROM
srith Clairot the Iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
# COAST
ti, ir naujosios akademijos praeitį, kai mūsų seneliai
Prieinamos
Kainos
treatment that cleanses as ii reconditions as M TINTS.
TO
rūmai džiugintu kiekvieno
tėvų kalbą, už savo rašSee your hairdreeee* today and say:
COASTI
‘ MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”
lietuvio akį C ieagoje, ir tą Sibiran ėjo, galvas guldė,
No matter what vou’ve trled eithaut
vis tiek aukotojai to nei ne lietuviškas raides savo krau
auccesa for unalphtly aurface pimples,
blemishee and aimilarakin irritattona,
IFrfto eew ter Iree booklet and (re* advlce on your hair problem ta
ju laistė. Atsimenant, kad
pajustų.
here’a an amazingiy aucceaafui docCfalr. Pr»*ld»nt. Clairol. Ine.. 130 W <6lh St.. New York. N Y
vaidintojai buvo jaunutės
Viltimi žibančios ašaros
___ _________________ 1«lr_____
mergaitės, o rolių dauguma
help nature promote FAST nealing.
527 No. Westem Avė.
Chicago, III.
80 yeara eontinuoua auccesa! Let
Geradariams užbaigus mei! vyriškos, net senuko, reikia
Zemo’s 10 different marveloualy effective ingredienta help YOUR akin.
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
laukite Tel. — SEELEY 6103
lės darbą, pakviestas paša- pripažinti, kad vaidinimas
Also ointment form. Severe
may need Extra Strength Žemo.
kyti keletą žodžių kun. J.) pavyko puikiausiai. Taip jis
Savo Biznius “Drauge”

(Tęsinys)
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Aitams M. PkilRps

Anthony B. Petkos
P. J.

Lacbauricz ir Simai
Albert V. Petkus

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

1.1. Zolp
S. P. Mažeika
I. Indras
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SKIN TROUBLES

PAMINKLAI

ian your years!

"V

CKAS

Venetian Monument Co.

4
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Penktadienis, vas. '21, 1941

Nepriklausomybės
Paminėjimas
Anglų Spaudoje

D R X tr G

beveik visos apsiėmė dirbti
virtuvėj.

Nors kuopa tiktai trys
metai kaip gyvuoja, bet sa
vo darbuote pralenkia ir se
9 Per praeitas kelias savai nesnes kuopas.
tes lietuvių vardas buvo
Dabar, einant naujų na
dažnai labai minimas anglų
rių vajui, aš manau, ir čia
spaudoje, ypatingai Chica
jos nepasiliks, nes valdyba
go Herald American, Lie
yra energinga ir darbšti:
tuvos nepriklausomybės pa
pirm. — P. Zakarienė, vice
minėjimo proga.
pirm. — O. Rašinskienė,
Reik pastebėti, jog Chiprotokolų rašt. — Elena
* cago Herald-American ypa- Į
Statkienė (centro rašt. M.
tingu būdu stengėsi pakel-į
VaiČūnienės duktė), finan
ti lietuvių vardą šiuo laiku, i sų rašt. — O. Gudienė, iž
kai visokia publikacija yra
dininkė ilgametė sąjungietė
labai reikalinga. Lietuviai
M. Česienė, iždo globėjos —
turi sudominti visą Ameri
K. Barčienė ir A. Stašaitie
ką tuo klausimu.
nė, tvarkdarė — J. StankieChicago Herald-American
nė.
* šešiais atvejais dėjo straips\nius, kurių autorium buvoi Pradžioj šių metų kuopa
Stasys Pieža, nevieną sykį turėjo “sočiai” vakarą Sta
dėjęB daug pastangų lietu šaičių namuose. Kitas vaka
ras buvo Stašaitienės var
vių vardui pakelti.
Didelė garbė Stasiui Pie duvių dienoj. Be sąjungiešai ir Chicago Herald-Ame čių, buvo ir svečių: kun. E.
rican.
Rap. Abromavičius, A. Mondeika
ir J. Jankauskas. Užkandį
sutaisė E. Brazauskienė, M.
Česienė, K. Barčienė, Bru
žienė. Palinkėta Stašaitienei
ilgiausių metų ir kad toliau
Cicero. — Kaip girdėt, darbuotis tautos ir Bažny
kai kas džiaugėsi, kad mirė čios labui.
Moterų Sąjungos 48 kuopa.
Kuopa susilaukė gabios
Tai netiesa. Kuopa yra gy veikėjos ir ilgametės sąjun
va, tiktai per spaudą nela- gietės asmenyje Elzbietos
bai giriasi nuveiktais dar Brazauskienės, kuri persi
bais.
>
kėlė iš 2. kuopos. žada pri
Pernai kp.~ suruošė kele sirašyti ir Brazauskaitė ir
tą vakarų, kurie davė pel jos draugė. Kas sako, kad
no. Rengiant a. a. kun. J. dvi kuopos nėra gerai: jei
Vaičūno 25 m. kunigystės nenori rašytis prie vienos,
paminėjimą, kp. prisidėjo tai yra kita.
’ su $25.00 dovana. Rengiant
Kaip girdėjau, Moterų Są
\*kun. J. Klorio 25 m. kuni jungos kuopų randasi beigystės paminėjimą, kuopa veik kiekvienoj lietuvių ko
irgi prisidėjo su dovana. Į lonijoj. Šv. Jurgio parapijoj
ARD ir Marijonų Bendra (Bridgeporte) yra dvi kuo
darbių seimus siuntė atsto pos, Detroit, Mich., trys.
ves ir čia prisidėjo su do Cleveland, Ohio, dvi, Pittsvana. Iš iždo kuopa taipgi ton, Pa. irgi dvi. Vietos yra
paskyrė $5.00 Lietuvai Gel visoms. Kas. tik nori, gali
bėti Fondui, štai, 48 kuo- prisirašyti. Sąjungietės vi
* pos sąjungietės: Kotrina sur yra darbščios. Jos de
Barčienė ir Agnietė Stašai- dasi prie visų gerų darbų.
tienė suruošė vargšo Lapins Na, tai tiek apie 48 kuopą
ko naudai vakarą vasario šį sykį. Toliau parašysiu
8 d., Demokratų svetainėj. daugiau.
Bitė
Padarė gražaus pelno.
Kun. Albavičiaus priimtuEnergija ir darbai iškels
vių bankieto tikietus parda mus į pasaulio tautų viršū
vinėja : Stašaitienė, Barčie- nes ir vėl galėsime grąžin
nė, Česienė, Brazauskienė, ti mūsų tėvynei senovės di
Gudienė, Laurinaitienė, Mi- dybę ir šlovę.
kolaitienė, Zakarienė. Iš jų
P. Babickas

<lš Sįjungiečių
Veikimo

-Hm

MR. Jončč, Hfls Yoo
'(TeCTltfNS if i marrV
Yo<JR PfloCrtTCR.
VVHEN | CRovVS OP

3l g
rytą, po pamaldų Visų Šven
CLASSIFIED
tųjų bažnyčioje bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!
)
Likusiai šeimai reiškia
Paskutini ItargciiMi — 38 namai
me giliausią užuojautą.
visokio didumo, .Viarąiiettc Park
apylinkėje.
Rap.

BRITŲ KARIUOMENE SINGAPORE

Taipgi statome naujus namus ir tai
some senus. Apskaitliavimas veltui.
Puistatynvo kainos:
2-Jų flėtų mūrinis namus, po 4
kambarius ................................ *5,950.
5 kambarių niflr. Imngalovv. ,*4.bO0.
4 kambarių mūn bungalow. .*3,950.
Taipgi statome ir didelius namus.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
lšiuokijiuų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

“Lai skamba per amžius
vaikams Lietuvos — Tas
laisvės nevertas, kas negina
jos”. Įrašas Laisvės varpe
Dievu pasitikėk, o patsai
netingėk.
,

Kreipkitės pas:

Vysk. P. Karevičius CHAS. P. SUKOMSKIS CO.
6921 So. Western Avė.
orrtce

CONRAD

INDIGESTION

420 West 63rd Street
Acme telephoto)

Australų kariuomenės daliniai išlaipyti Singapore. Sakoma, tas esąs pirmasis isto
rijoje britų netikėtas karinis žygis Ramią jam vandenyne. Kariuomenės daliniai tuo
jau pasiųsti į Malaya užimti gynimo pozicijas.

PRO. 0170

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.

Fotografas
Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

("Draucas”

TELEFONAI*
KEP. 3713; Vak.

may affect the Heart

Gas traprrd in the stomach or gullet may art likę a
halr-trlarger on the heart. At the first slgn of distreas
smart men and uomen depend on Bcll-ans Tablets to
sct gas free. No laiattve būt raade of the faitestacting mediclnes known for acid indigėstlon. If the
FIRST DOSE doein’t prote Bcll-ans better, returu
bottle to us and recelve DOUBLE Money Back, 25c.

Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
Res.: - ENGlevvood 5840

AR DAUG RŪRO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU?]

Šaunios Yakaifės Kapočiaus Vestuvės

RYTOJ ALF. RĖŽIO
LAIDOTUVĖS

Vasario 16-ji
Roselande

Pirmadienio vakare,
po
Paminėjimas Lietuvos ne sunkios ligos pasimirė jau
priklausomybės vasario 23 nas šios kolonijos lietuvis
Visų Šventųjų parap. sve Alfonsas Kėzis, turėdamas
tainėj, 10806 So. Wabash 29 m. amž. Buvo savo preavė, su programa prasidės cinkto kapitonas ir per pa
lygiai 7 vai. vakare. Pirmą skutinius kelius metus tu
dalį
programos
išpildys rėjo politikos darbą.
American Legion Roseland
Paliko dideliame nuliūdi
post 49. Kalbės kun. J.
Prunskis, neseniai atvykęs me jauną moterį Bronislaiš Lietuvos ir LRKSA prez, vą ir tris mažus vaikučius.
Laidotuvės įvyksta rytoj
L. Šimutis.
Dalyvaus parap. choras. 1
UNIVERSAL.
Bus atvaidinta vieno veik
smo komedija. Vaidins LRRESTAURANT
KSA’ 33 kuopoš nariai.
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
Po programos bus pasku
tarnavimu.
Linksmas Patarnavimas Visiems
tinis pasilinksminimas prieš
užgavėnias. Grieš gera or
756 W. 31st Stree*
kestrą. Įžanga nemokama.
A. A. NORKUS, sav.
Gera proga Roselando ir
Tel. Victory 9670
apylinkės lietuviams pama
tyti įvairią programą, pri
taikintą Vasario 16, išgir
sti negirdėtą kalbėtoją, ku
Remkite Lietuvišką
ris praneš vėliausias žinias
Žyduką
iš mūsų tėvynės Lietuvos.
Visus kviečiame.
-NATHAN
KANTER
. Rengėjai.
•-

Vasario 16 d. įvyko šau
nios ir iškilmingos Yakaitės-Kapočiaus vestuvės. Si
jauna pora tapo amžinai su
rišta moterystės ryšiu Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje,
Palydovais buvo sekantieji:
Al. Jucevičius su Vera Ur
bonas; Joe Kapočius su H.
Damanskaite, Ed. Janulis
su B. Bukniūte, John Buknis su C. Synkevičiūte ir Emilija Yakaitė.
Vestuvių puota įvyko pa
rapijinėj svetainėje. Puotos
toastmasteriu buvo Stepo
nas Narkis, kuris perstati
nėjo kalbėtojus. Kalbėjo se
kantieji: kun. Stasys Gaučas, kun. Petras Gasiūnas,
Paul
šaltimieras, Sofija
Bartkus, F. Smardack, jau
navedžiai E. ir B. Kapočiai
ir jaunosios sesutė Emilija
Yakaitė, kuri buvo atvažia
vusi iš Washington, D. C.
Ji dirba U. S. Navy Departmente.
Vestuvių puotoj dalyvavo
virš 200 žmonių. Daugelis
buvo atvažiavę iš tolimų
miestų, tarp kurių buvo ir
T YPEWR irFRS
mano gerai pažįstami F.
A D D I rl G M A C H ‘ N t S
Tarvidai iš Racine, Wis.
— SMAU MONTHLV FAYMEMTS—
Vestuvių puota praėjo gra
AU MAKIS
žioj nuotaikoj ir tęsėsi iki SOLD, RENTED
vėlybos nakties, šokiams AND REPAIRED
griežė Al. Sorkis orkestrą.
TYPEVVRITER
Reikia pažymėti, kad jau xCTAD
*dlAK COMPANY
■OHIT C. OOIMIATT.
navedžių tėvai yra populia
IM W. MAMtOM *f.
rūs žmonės. Jaunosios tė
Phone D E ė R 3 O R N P U t
vai Elzbieta ir Jonas Ya- J iitimatu-fhii-dimonjt«ation
kaičiai gyvena 821 W. 123rd
St., o jaunojo tėvai Jonas
ir Barbora Kapočiai 12234
Kifieninia
So. Emerald Avė.
Lietuviškai—Angliškas

•M

Oratorius

anaLakTOB
ITM OVlRWORKIBf Do they smart
And bum? Murinę brings rjuick relief.
Try two drops of Murinę n
morning and whenever your
irfit.Trd and raddened or “

Op-

_.

Murinę it aUcisline—pure and gentie,
eeonotnical. too. Try Marine todšty.

EYts

Vartodami ROCK WOOL Natrilj Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
pionztr

ROCK WOPL

CoBKSOAOD
FlBSOU* blSAAUNC Boabm
Compsi j i»C»t>o*mo« Boabc J

5orrW»B-30iMpaiCuBicFT
HamWx»45i» pc» Co«k Fi

Plato* Boams m Lawm

si

HtAVY DuILOTIoMaTOHAL*MaM14«Y. CortCUZTE. EtC.

.
.
1.
:.
i.

Sutaupysite 40% kuro;
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;

5. Greitai ir lengvai įtaisoma^
Apskaičiavimas

Dykail

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar išmokėjimus.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehons«: 9401 So. Stony Island Avė., tai.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — UEDKOOM SETS
— KLOS — IIAIHOS — KEPBIGEHATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
AU NaUonally Advertiscd Items.

MUTUAL

L1QUOR
CO.

ALEX ALESAUSKAS & SONS

Wholesale

FACTORY

4707 Bo.

6343 So. Western Avenue

Halsted St
TeL Blvd.
0014

B£>

REPRESENTATIVE

telefonas REPUBLIC 6051

•RaiAMfH
IM.IITI IMI’ .M-nu IIW.»A<NI«N IIUMIH

|

’ Ir
Angliškai—Lietuviškas

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:

AGENTAI:
Jonas Rudinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

806 West 31st Street
Chicago, UI.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja Vieta:

tik $1.00

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

“D R A O O A 8 ”

Telefonas: LAFayettc 2022

2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinoiš

Penktadienis, vas. 21, TVflJ

R K £ TTgffg"

PREL. MAGNER KONKONSEKRUOJAMAS
VYSKUPU

TOMAN KOLEKTUOS
UŽTRAUKTUS
MOKESČIUS

PRIEŠINASI BRITŲ PARAMOS BILU I SENATE

PADĖKA

APLINK MUS

Visi, kurie dalyvavo per
“International Nights” (A
Carnival of Nations) įvy
X Už a. a. kun. Bružiką,
kusiose keturiose lietuviško- S.J., kraugerių pavergtos
Cooko apskrities iždinin
se programose ir kurie ge- • Lietuvos kalėjime mirusį,
kas John Toman pagaliau
rėjosi kuklia bet ryškia lie- Dievo Apvaizdos bažnyčionusprendė kolektuoti
per
tuviškąja parodėle, yra ne je bus atlaikytos gedulo pa
daugelį metų nemokamus
paprastai patenkinti. Džiau maldos — dvejos calunavos
Kun. prelatas Francis J. mokesčius už asmenines ir
giasi dalyvavę
lietuviai, mišios pirmadienį, vasario
Magner, Švč. P. Marijos pa nekilnojamas
nuosavybes.
amerikiečiai, britai, kinai ir 24 d., 7 vai. ir 7:45 vai. ry
rapijos, Evanstone, klebo Šių užtrauktų mokesčių yra
daugelio kitų tautų grupės. to. Kviečiami visi kuo skait
nas, pirmadienį, vasario 24 graži suma — apie 250,000,Džiaugiasi
International lingiausiai atsilankyti.
d., Švč. Vardo katedroje 000 dol. visoj apskrity.
House vadovybė ir laukia
X R- ir S. Balzekai, tu
konsekruojamas
vyskupu.
Iždininkas sako, kad jis
naujų lietuvių pasirodymų
rintieji valgomųjų daiktų
Šventasis Tėvas Pijus XII jį pirmiausia siunčia paragini
su tautine kultūra. Nudžiu
krautuvę prie 46 ir So. Rock
paskyrė Marąuette, Mich., mus mokėti asmeninius mo
gę ir patys organizatoriai,
well
gatvių, yra ne tik žy
vyskupauti.
kesčius pramoninėms
ir
būtent, A.L.K. Studentų ir
mūs biznieriai, bet ir susi
Konsekratorium bus J. E. prekybinėms
organizaci
Profes. Sąjungos Chicagos
pratę lietuviai. Balzekienė
Arkivyskupas S. A. Stritch, joms. Jis reikalauja, kad į
kuopos valdyba. Savo pasi
ir trys jos dukterys priklau
Chicago arkivyskupijos ga penkiolika dienų būtų užmo
rodymu mes patekome į pir
so prie Moterų Sąjungos 20
nytojas. Pagelbininkais bus kėta. Jei tas nebus atlikta,
mąsias kitų ten dalyvavusių
kp.
J. E. vyskupas E. J. McGui- be jokio klausimo iš varžy
tautų eiles tik dėka nuošir
nness iš Raleigh, N. C., ir tinių bus parduoti asmeni
X Šv. Jurgio parapijos
džios paramos visų papra("Draugas" Acme telephoto)
J. E. Chicagos auxiliarinis niai daiktai.
syk
Šie keturi senatoriai senate atkakliai kovoja prieš “lease-lend” bilių: (Iš kairės' lytųjų, kurie prisidėjo prie moterų choras pirmą
vyskupas W. D. O’Brien,
Paskiau bus tokiu pat pusės) Bennett Champ Clark (deic... Mo.); Hiram Johnson (res., Cal.); Arthur Van- parodėlės paįvairinimo bei naujose uniformose pasiro
Catholic Church Extensiou
dys sekmadienį, vasario 23
būdu kolektuojami ir už ne denberg (res., Mich.), ir Burton Wheeler (dem., Mont.). Nuotrauka padalyta jiems dalyvavo programoje.
Society prezidentas. J. E.
Tad nuoširdžiai dėkojame d., Šv. Pranciškaus Vienuo
kilnojamas nuosavybes už susiėjus pasikeisti mintimis.
vyskupas F. C. Kelley
iš
konsului P. Daužvardžiui, lyno rėmėjų vajaus vakare,
traukti mokesčiai.
Oklahoma City s^kys
pa
Šv. Kazimiero Akademijai ir parapijos salėj. Chorą veda
Iždininkas sako, kad jis
mokslą. .
visiems kitiems paskolinu komp. A. Pocius.
pirmiausia apsidirbsiąs su
♦
Vyskupas elektas Magner
siems parodėlei lietuviškų
didelėmis žuvimis, o pa
X Kun. A. Valančius, Šv.
bus pirmasis šventojo Tėvo
audinių, drožinių ir kitų da Kryžiaus parapijos vikaras,
skiau nusisuksiąs į mažuo
Karinės tarnybos drafto
Rytoj, vasario 22 d., yra
Pijaus XII paskirtas nami
lykų. Dėkojame smuikinin bus parapijonų pagerbtas
sius mokesčių mokėtojus.
vyrų kvota kovo mėnesį II- Washingtono gimimo diena,
nis prelatas. Tas padaryta
Nacionalinis karinės kon- linoise apie 1,500 vyrų bus kuri visam krašte minima. kei Onai Navickaitei, daini šeštadienio, vasario 22 d.,
kardinolui Mundelein reko
ninkėms — Salomėjai Alek- vakare. Vakarienė bus val
skripcijos direktorius dr. C. didesnė, kadangi šį vasario
Chicagoj bus uždarytos
menduojant.
A. Dykstra kalbėjo Chica mėnesį pašauktųjų tarpe viešosios įstaigos, kaip tai sūnaitei ir Eleonorai Kan- goma 7:30 vai. Programoj
Būsimas vyskupas Mag
drataitei, pianistėms — Ge dalyvaus Saboniai, Piežienė,
ir
Įvykusiam dantistų suva goj apie karą Europoje
rasta žymus nuošimtis ne miesto ir apskrities rūmai
ner gimęs Wilmington, III.
novaitei Locaitytei ir Stefa Jurgaitė ir k.
žiavime Chicagoj dantistas J. A. Valstybių nusistaty tinkamų kareiviauti.
(City hall ir county buildMokslus ėjo Šv. Ignatijaus
nijai Navickaitei, kanklinin
dr. M. L. Davis iš Louis- mą. Tarp kitako jis pareiš
Illinois valstybės
vyrų ing), teismai, pašto šakos kui Kaziui Šimkui, tautinių
X CYO, Šv. Antano para
kolegijoj, švč. P. Marijos
ville, Ky., pasakojo suvažia kė:
ir
miesto
knygynas.
Vyriau
v
..
>
,
.
v,-.
konskripcijos
direktorius
P.
kolegijoj, Kansas, ir Š. Ame
„
. .1 šokių šokėjoms ir šokėjams. pijos, Cicero, skyrius ren
“Neturime panaikinti ma G. Armstrong, sako,
vimo dalyviams, kad dabar
šiam
pašte
patarnavimai'
v.
.
kad
rikos kolegijoj Romoje. Ku
r
.
i Nuoširdžiai dėkojame, ir p. gia “8th Annual Dance” pa
jau ir vaikai nebijo dantis žumos nuomonės. Nereika sausio mėnesį 11.9 nuošim taip patr bus apriboti.
Po- j g pįežai
kuris sumaniai rapijos salėj, vasario 22 d.
nigu įšventintas 1913 m.
to ir mielai nori su juo su lingi virsti įginkluota sto čių pašauktųjų pripažinta piet laiškai nebus išnešio
geg. 17 d. Šv. Jono Latera1 pravedė programas. Taip Rengimo komisija darbuo
vykla. Nereikalingi supan netinkamais, o vasario mė jami
eiti.
no bazilikoje, Romoje. Jo
pat liekame dėkingi ir In jasi ir tikisi svečių iš kitų
Dr. Davis nurodė dėl ko čioti savo laisvės. Mūsų vy nesį jau net 15 nuošimčių.
vienas brolis yra kunigas įr
ternational House vadovy kolonijų.
taip yra. Sako, kai vaikas rai draftu šaukiami kareiPirmiau Illinoisui kovo
viena sesuo — vienuolė.
bei, sudarusiai tinkamas są
X E. Širvinskienė ir E.
virpėdamas sėdasi dantisto viauti tik tuo sumetimu, mėnesio kvota buvo nusta
lygas
lietuviams
gražiai
pa

Matevičienė, daugiausiai da
kresėn,
jis jo neklausius: kad jie patirtų, kaip ir ką tyta 10,039 vyrai. Dabargi
sirodyti.
rbuojasi Mot. Są-gos 20 kp.,
“Now which tooth is it that turi ginti, jei koks priešas padidinama iki 11,539 vyrų.
Kuopos
valdyba.
Brighton Park, ruošiamam
Farm Eąuipment Workers
hurts, little man?” Bet vai kėsintųsi mus pulti.”
vakarėliui
atsisveikinimui
Organizing Committee (CIO
Taip pat jis sakė, kad J.
kui stato klausimus: “Well,
su sena valdyba ir priėmi
unija) vadovybė praneša,
Kriminaliniam teisme tei do you think Diek Tracy A. Valstybių vidaus demo
mui
naujos. Vakaras bus
kad International Harvester
sėjas J. F. Fardy nuteisė will get away from those kratinė tvarka turi būti pa- DOnn!a Raliu
Town
ot
Lake.
—
Šv.
vyzdžiu visoms kitoms tauDailų
kompanijos
McCormick Pranciškaus Vienuolyno Rė kovo 1 d., A. Patrick na
kalėti nuo vienerių iki pen- crdoksT” arija ~**Did you see
Žinomas vestsaidietis mu Works 3,050 darbininkų pa mėjų 3 sk. svarbus sus-mas muose.
kerių metų tris vyrus, ku what happened to little Or- toms, taip kad kitos galė
tų sau tai visa kopijuotis. zikantas A. Budrys, rengia sisakė už streiką, jei kom įvyks vasario 21 d., 7:30
rie praeitais metais sudarė phan Annie today?”
X Paklausykite. Kas ket
“Turime kitoms tautoms savo draugams ir pažįsta panija ignoruos darbininkų vakare, parapijos svetainėj.
Jei tas negelbsti, dr. Da
sąmokslą tikslu išnaudoti
virtadienį per Juozapo BudSouth Chicago Trust
and vis turi dar kitų priemonių parodyti, kad įvairių rasių miems — ir visiems žemai reikalavimus. Prieš streiką Nariai malonėkite skaitlin riko radio programą iš
taip žmonės gali gyventi bendrai čiams, aukštaičiams ir su- pasisakė tik 418. Daug ne gai susirinkti ir naujų atsi
Savings banką. Jie prisipa vaiko baimę dildyti,
WHFC stoties paskutinis
kad jis užmiršta, kad jam ir vienybėje. Jei mes to lai valskiniams — smagų balių balsavo.
žino kaltais.
vesti.
žodis skiriamas dienraščiui
National Labor Relations
kysimės, Europos žmonės ir su išlaimėjimais šeštadienį,
Nuteistieji yra:
buvęs dantys taisomi.
Susirinkime dalyvaus se “Draugui.” Vienas “Drau
j vėl atgaus reikalingos sau vasario 22 d., Walter Nef- boardo nuosprendžiu panai
banko klerkas (teller) Harserų kapelionas, kun. J. go” štabo narių daro svar
nl
”
kinta
gyvavusi
nepriklauso

fas
salėje,
2435
S.
Leavitt
PLATINKITE
‘
‘
DRAUGĄ
’
’
1
vilties.
old Broberg, 27 m.; gazoli
Skripkus, kuris dabartiniu bų pranešimą visuomenei.
ma
ir
kompanijos
remiama
St.
Pradžia
6
vai.
vakare.
no stoties tarnautojas Geor
laiku vieši Chicagoj. Turi Pasiklausykite, šiandien bus
ŠIS LAIVAS PRALEIDO AUDRĄ
darbininkų
unija,
ši
unija
Įžanga
bus
dykai.
ge Philips, 27 m., ir buvęs
me daug svarbių dalykų ap daromas vienas labai puikus
dabar
gavo
čarterį
iš
Ame

Salantiškis
A.
Budrys
kolegijos futbolo žaidėjas
tarti.
Valdyba
pasiūlymas.
rican
Federation
of
Labor
muzika
užsiiminėja
nuo
12
Harold Cherne, 33 m. amž.
Ililsl turtin
metų amžiaus, kada pradė ir nusprendė kovoti prieš
Kiti du asmenys buvo
gesnis ir laJX Draugija Lietuvos Ku
CIO
uniją.
inlnccsnls.
—
jo groti savo parapijos baž
įvelti į sąmokslą, bet tie
Tarėsi
nigaikščio Mindaugo No. 1
nyčioje per Velykas ir per
dar nesugauti.
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.
rengia vakarą vasario 22 d.,
atlaidus. A. Budrys su savo mobiliai, tarp kurių būta ir MUTUALt,FEDERAL SAVINGS Unity Club House, 4558 S.
Padarę sąmokslą jų vie
broliais ir draugais muzi visiškai naujų. Vienas ugnas plėšikišku būdu užpuo
Marshfield Avė. Įėjimas 15c.
and LOAN ASSOCIATION
kantais buvo •»žinomi visuo- niagesis sužeistas.
lė banką ir tarnautojas
OP CHICAGO
Apskaičiuota, kad nuosto
se aplinkiniuose kaimuose
Broberg jam pakišo 10,000
2202 w. Cermak Rd.. Chicago
lių būsią iki 250,000 dolerių.
Lietuvoje.
dol. banknotų.
Brobergui
Canal 8887
Dabar
per
“
Draugą
”
A.
Mokame
3l/2% Dividendų
buvo reikalingi pinigai pa
Ben.
J.
Kazanauskas,
Sec.
Tas nemyli savo tėvynės,
į Budrys užkviečia salantiš
dengti jo padarytą banke
™VIRŠ
RTAS 31,000,000.00
kius ir kartiniškius — ir vi kas nemyli savosios šeimos.
nepriteklių anksčiau iš ban
r
’
PAS
Coleridge
sus
savo
draugus
į
jo
ren

ko imtais pinigais.
VILEIŠĮ
giamą balių vasario 22 d.
Neffas salėje. Visiems už
EIK!
tikrinamas
smagus laiko
praleidimas.
X. X.

Iškilmės įvyksta
pirmadienį katedroje

NEREIKALINGI
PANČIOTI SAVO
LAISVE

DIDESNĖ DRAFTO VYRU Washingfono diena
KVOTA KOVUI
rytoj

Ir vaikai myli dantistą

Trys nuteisti už
sąmokslą

McCormicko CIO
darbininkai už streiką

A. Budris

Susirinkimai

TAUPYK!

Jei Insurance Reik,

Dvi maisto krautuvės
apiplėštos

Du plėšikai apiplėšė vieną
paskui kitą dvi valgomųjų
produktų krautuves,
1753
W. 79 gat. ir 8544 S. Racine
avė. Pagrobta 51 dol.

LALGLTIT

Gaisras padarė iki
250,000 dol. nuostolių

East Chicacgoj sudegė di
delis garažas ir ugnis buvo
(••Draugas-” Acm« telephoto)
Kas Kristų parduoda už
persimetusi į vieną dviejų
Pakrančių sargybos ledlaužis Escanaba atplaukęs į
30 sidabrinių, tas tėvynę
Chicago. Per šalčius Michigan ežere jį surėmė audra ir aukštų rezidencinį namą,
parduos už 20.
apkaustė ledais. Laivo įgula, kiek yra galima, apkapoja 4819 Indianapolis bulv. GaKard. Faoihaberis ledus nuo laivo šonų.
ražiuje sunaikinta 95 auto-į

RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI

DR. PETRAS
VILEIKIS,
Atstovas

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.

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

W H F C - <1420 Kilocydes)

The Prudential Ins.
Co. of America
n t? i/* t r* ir.

175 W. JAOKSON BLVD.
Sl’ITE A-1820
Home Office: Nevrark, If. J.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
TeJ.

I.AFayette

0771

