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TRUMPAI
P. T.

Daugiau kaip 700 jėzuitų 
paaukojo savo gyvastis už 
tikėjimą per pirmosius 400 
draugijos gyvavimo metų, 
praneša kun. E. A. Ryan, S. 
J. Iš minėto pasiaukojusiųjų 
skaičiaus 148 oficialiai pri
pažinti kentėtojais. Kiti žu
vo tokiomis aplinkybėmis, 
kad jie gali būti skaitomi 
kentėtojais. Dvylika jėzuitų 
kentėtojų kanonizuota. Kitų 
daugelio klausimas svarsto
mas.

MASKVA-BERLYNAS PASIDALINA GROBIU
DEKANOZOVAS 
KUUSINEN PILNI 
NARIAI

.. Buvo Demokratija Pavojuj...

“Mes nesame draugai”, ta, 
rė šv. Jonas Bosko jaunami 
berniukui, kurs dėl smalsu
mo atlankė vieną saleziečių 
pirmųjų oratorijų Italijoje. 
Šventasis nežinojo, kad tas 
berniukas savo motinai pasi
sakė niekados nebūsiąs sale
ziečių. Už kelių dienų, ber
niukas susirūpinęs aštriu 
Don Bosko “sveikinimu”, vėl 
pakliuvo į oratoriją. Tada 
Don Bosko jam tfcrė: “Dabar 
mes esame draugai ir tu ne
pasimesi su manimi”.
Šiandien tas berniukas yra 

kun. A. Tozzi, S. C., salizie- 
čių provincijolas Anglijai ir 
specialus vizitatdrrcrs Sale
ziečių namų J. A. Valstybė
se, Meksikoj ir Australijoj.

Ženevoje gauta iš patiki
mų šaltinių žinių, kad Vo
kietijos nacių koncentraci
jos stovyklose yra uždaryta 
1,100 katalikų kunigų. Tarp 
jų apie 25 yra vokiečiai, o 
kitų daugumas yra lenkai 
kunigai. Be to naciai turi 
karo nelaisviams koncentra
cijos stovyklas ne tik pačios, sveikata susilpnėjusi. 
Vokietijos ribose, bet ir už
grobtųjų šalių teritorijose.
Tose stovyklose yra uždary
ta daug kunigų prancūzų, 
olandų ir belgų. Kai kuriose 
stovyklose kunigai neturi jo
kių lengvatų.

MASKVA, vasario 21 
— Šiandie paskelbta, jog 
buvęs užsienio komisaras 
Maksimas Litvinovas, kuris 
per keletą metų buvo laiko
mas vienu geriausių Rusi
jos diplomatų, pašalintas iš 
komunistų partijos centri
nio komiteto.

Kartu su juo pašalinta 
ir kiti du — N. M. Antsel- 
ovich ir S. A. Merkuloff.

Visi jie pašalinti, nes 
“neįstengę atlikti jiems pa
skirtų pareigų”.

V. G. Dekanozovas, nau
jasis Rusijos ambasadorius 
Vokietijai ir Otto Kuusinen, 
Kerelijos-Suomijos respub- 
kos prezidentas, pakelti pil
nais komiteto nariais. 
Išmesti suvažiavime.

Litvinovas ir kiti iš par
tijos išmesti visos sovietų 
sąjungos suvažiavime, ku
ris pasibaigė pereitą naktį.

Litvinovo žvaigždė pra
dėjo temti prieš du metus, 
kai Rusija pradėjo’šalintis 
nuo pasaulio demokratijų 
kooperacijos ir artėti prie 
nacių ir fašistų.
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Prezidentas Apie 
Karines Paslaptis

WASHINGTONAS, vasa
rio 21 d. — Prezidentas Roo
seveltas šiandie pareiškė 
esąs įsitikinęs, jog paskelbi-

Gegužės 3 d., 1939 metais mas slaptų gen' George C 
Litvinovas rezignavo iš už
sienio komisarijato, nes jo

TOKIJO, vasario 21 d. — 
Užsienio ministeris Matsuo- 
ka Japonijos laikraštinin
kams pareiškęs, jog nuolati
nis Anglijos ir Amerikos ka 
rinis pasiruošimas pietiniam

Ruošiasi Siihmariny 
Ofensyvai

Kartu su jo rezignacija 
pasaulio diplomatai aiškiai 
suprato, jog rusų politika 
nukrypo prieš demokratinį 
frontą ir pakrypo Hitlerio 
ir Mussolini linkui.

Marshall, kariuomenės šta
bo viršininko, pranešimų Se
nato komisijai yra kenksmin 
gas tautinei apsaugai.

Pasaulinio sukrėtimo lai
kais, anot Prezidento, yra
tam tikrų klausimų, surištų « Anglijos la-

BERLYNAS, vasario 21 
d. Artimi Vokietijos oficia
liesiems žmonėms sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog vokie
čių submarinai šiuo laiku nu

Ramiajam vandenyne suda- skandina palyginamai maža 
rys situaciją, lydimą didžių anglų laivų, nes “daugelis 
pavojų. submarinų įgulos užsiėmusi

pasiruošimu didžiajai ofėnsy 
vai, kurią Hitleris yra pas-

ATĖNAI, vasario 21 d. — 
Vakar dienos orlaivių kovo-

Romoje gauta žinia, kad 
Tibete darbavęsis vienų vie
nas katalikų kunigas misio
nierius tenai banditų užmuš
tas ir Tibetas vėl pasilieka 
be jokio kataliko misionie-

Graikija Prašo 
Amerikos Paramos

su krašto apsauga, kurie tu
rėtų būti laikomi paslaptyje.

šiandie vakare Prezidentas 
Rooseveltas išvyksta namo, 
Hyde Park, N. Y., kur jis 
praleis savaitės pabaigą. Ma

kūnai pašovė dvyliką 
orlaivių. Graikai pašovę pen 
kis ir anglai sunaikinę sep
tynis.

ROMA, vasario 21 d. — 
noma, jog Washingtonan jis Oficialiai italų šaltiniai pra-

kelbęs”.
Vakar vokiečių orlaiviai 

nuskandinę 45,000 tonų An- 
italų glijos laivyno.

Informuotieji sluogsniai 
praneša, jog nacių aviacija 
padariusi didelių nuostolių 
uostų įrengimams Swansea, 
pietinėj Vali joj ir Chatham, 
Kente.

grįš antradienį.WASHINGTONAS, vasa- 
sio 21 d. — National Labor

riaus. Per 700 metų Tibetas Relations board šiandie įsa-j ProtCStUOId PljeS 
misionieriams nėra prieina- kė Ford Motor Co. grąžinti į! *
mas. Keli drąsuoliai įėjo ir savo dirbtuves Richmonde, i U. S. Prekyba Su 
ten žuvo. Paskutiniais me- Calif. 142 darbininkus ir šu
tais kun. Nussbaum Tibete mokėti jiems algas už tą lai- 
įsteigė misiją ir ilgesnį lai- ką, kurį jiems nebuvo leista 
ką ten bandė gaivinti Kris- Į dirbti. '
taus mokslą. Ir jį ten patiko „T x A . ...NLRB taip pat Įsake kom 

panijaj netrukdyti darbiniu 
kams dalyvauti CIO United 
Automobile Workers unijoje.

toks nelaimingas 
kaip ir kitus.

likimas

Rasi, kai kam nežinoma 
kad šio vasario mėn. 16 die 
ną J. A. Valstybių vyriau
sias teismas Washingtone 
patvirtino New Yorko teis
mo nuosprendį, kuriuo ketu
riais metais kalėti nuteista? 
Amerikos komunistų vadas 
Browderis. Jis buvo nuteis
tas už amerikoniško paso iš-

siėmimą klastingu būdu — 
padavęs pramanytą pavardę 
ir su tuo pasu aplankęs Ma 
skvą. Dabar jis turi eiti ka
lėjimam Browder yra buvęs 
kandidatu į J. A. Valstybių 
prezidentus iš komunistų 
partijos.

Sovietų Rusija

neša, jog besiveržiančią Eri- 
trejon anglų kariuomenę su
daro 100,000 kareivių, kurie 
gerai aprūpinti šarvuotai
siais automobiliais, artileri
ja ir tankais.

SHANGHAJUS,
21 d. — šiandie patikimai 
pranešama, jog Anglija at
naujinusi prašymą, kad Ame 
rika sustabdytų tolimesnį 
siuntimą prekių Rusijon ir

WASHINGTONAS, vasa- 
vasario rio 21 d. — Šen. Gillette, pa

sisakydamas prieš paramos 
Anglijai įstatymą pareiškė,

VOKIEČIAI ŽYGIUOJA 
BULGARIJON

KOMUNISTŲ RIAUŠES
BULGARIJOJ. PANEI
GIA MOBILIZACIJĄ. UŽ-
MOKESNIS RUSIJAI

BELGRADAS, vasario 
21 d. — Ištisos mylios vo
kiečių motorizuotos kariuo
menės šiandie traukia per 
Romuniją į pietus, Bulgari
jos pasienio linkui.

TIKIS NAUJŲ ANGLIJOS 
ŽYGIŲ

KAIRO, vasario 21 d. — 
Sąryšyje su užsienio sekre
toriaus Edeno ir gen. Sir 
John Dili, generalinio šta
bo viršininko vizitu Vidur
žemyj, kai kurie sluogsniai 
spėlioja apie galimus nau
jus anglų žygius.

Bendrai neutralieji sluo
gsniai įsitikinę, jog Edeno

Tuo pačiu laiku vokiečių svarbiausias tikslas būsiąs 
generalinis štabas Rorauni- sustiprinti anglų diplomai!-

NLRB Nuostatai 
Fordo Dirbtuvėms

WASHINGTONAS, vasa
rio 21 d. — Graikijos vy
riausybė jau antrą kartą 
kreipėsi į Jungtines Valsty
bes prašydama pagalbos, 
ypač karo orlaivių, kol dar 
nepervėlu.

Karo finansavimas grai-jog Amerikos apsauga yra
“tokia netinkama, jog tik pa i.* , I kams esanti sunki problema
naudojant visus resursus ir . ... .,

, i .. , ir jie jau esą išleidę savo
Japonijon, nes jos patenkan- sumanumą mes galime pasi-
čios Vokietijon. ruošti ateičiai”.

Anglų cenzoriai Hongkon- 
ge, peržiūrėdami Amerikos 
paštą suradę dokumentus, 
kuriais įrodoma, jog prekės 
per Shanghajų, Tientsiną,

BERLYNAS, vasario 21 
d. — Autoritetingi vokiečių 
sluogsniai pareiškė, jog pir
ma turi būti laimėjimas ir

Yokohamą ir Vladivostoką tik paskui taika. Tai taiko 
patenka Vokietijon. ma ir Graikijai.

$23,500,000 atsargą Ameri
koje karo reikmenims, mais
tui ir būtiniausiai'žaliavai.

Šiuo laiku rasti Ameriko
je graikams orlaivių yra be
veik neįmanoma, nebent bū
tų paskirta dalis orlaivių, 
užsakytų Amerikos apsau
gai, Anglijai ir Kinijai.

joje persikėlė iš Bukarešto 
į Craiovą, tik 40 mylių į 
šiaurę nuo Dunojaus

Jugoslavijos kabinetas su
sirinko šiandie po pietų spe
cialiam posėdžiui 
Policija prieš komunistus

Pranešimai iš Ruse, Bul
garijos uosto prie Dunojaus, 
sako, jog Bulgarijos policija 
kovoja su komunistų demon
strantais, kurie demonstruo- 

i ją prieš vokiečių kariuome- 
| nės įžengimą Bulgarijon.

Tuo pačiu metu praneša
ma, jog tarp Turkijos ir 
Bulgarijos jaučiamas nesu
tarimas, nors nepuolimo pak 
tas dar tėra tik keturių die
nų senumo.

Oficialieji Bulgarijos sluo
gsniai pabrėžia, jog Bulgari
joj nevykdoma mobilizacija. 
Esą pašaukta tik maža da
lis rezervistų.

Jugoslavijos spauda rašo, 
jog Bulgarijos parlamento 
posėdžiuose daugelis atsto
vų pareiškę, kad pasirodžius 
Bulgarijoje svetimai kariuo- ‘ 
menei esą galima tikėtis ko
munistų perversmo. 
Atlyginimas Rusijai

Balkanų diplomatiniai 
sluogsniai ir neutralieji ste
bėtojai įsitikinę, jog Hitle
ris patvirtinęs perleidimą 
Maskvai dar dalis Romuni
jos už Rusijos kooperaciją.

Rusijai, šių sluogsnių ma
nymu, būsią atlyginta perlei- 
džiant Moldavijos provinci
jas, kurių Rusija jau senai 
laukė.

Didžiausia šiam nešva
riam Hitlerio-Stalino susita
rimui yra Vokietijos pasiža
dėjimas saugoti Romunijos 
sienų neliečiamybę. Taigi 
šiuo tarpu vokiečių kariuo
menė perkeliama į pietus, o 
Romunijos šiaurė paliekame 
saugoti patiems romunams. 
Tuo būdų rusams užėmus 
Moldavija, būtų išsaugotas 
Vokietijos veidas.

ORAS
Dalinai debesuota. Galima 

protarpiais sniego, šiaurva
karis vėjas.

Saulė teka 6:37 vai., saulė 
leidžias 5:31 vai.

nius ryšius Balkanuose.
Tuo tarpu gen. Sir John

Dili, tų pačių sluogsnių ma 
nymu, pranešiąs graikams 
ir turkams, kokią paramą 
Anglija gali jiems teikti, 
jei Vokietija pultų Graiki
ją per Bulgariją ir taip pat 
kokios paramos galima esą 
tikėtis iš Amerikos.
Edeno trečias vizitas

Pranešama, jog paskuti
niosiomis savaitėmis anglai 
užtikrinę graikams ne tik 
esą pasiryžę teisti teikiamą 
paramą, bet gali, reikalui 
esant, pasiųsti ir didelį ka
riuomenės skaičių.

Nuo karo pradžios Ede
nas Egipte lankosi jau tre
tį kartą ir stebėjotojai pri
simena, jog tuojau po jo 
paskutiniojo apsilankymo 
anglai pradėjo ofensyvą Af 
rikoje. Todėl ir šiuo laiku 
tikimasi, jog Edeno kelionė 
yra svarbesnio pobūdžio ne 
gu neduodama.

Karo Fronto Vaizdas 
Afrikoje

KAIRO, vasario 21 d. — 
Iš visų pranešimų galima 
susidaryti sekama situacija 
Afrikos fronte:

SOMALIJOJ. — Pietų 
Afrikos kariuomenei, vei
kiančiai iš Kenjos, perėjus 
Jubos upę į anglų rankas 
pateko visa Jubaland, ku
rią anglai buvo perleidę 
italams 1925 metais.

ETIOPIJOJ. — Britų ka
riuomenė baigia išvalyti 
italus šiaurinėj Tana ežero 
apylinkėj ir deda pastangas 
susijungti su vietiniais eti
opais, kurie kovoja prieš 
italus Gojjam provincijoj. 
Tačiau kariniai ekspertai 
pabrėžia, jog dar esą per- 
anksti kalbėti apie tiesio
ginius žygius Addis Aba- 
bon.

ERITRĖJOJ. — Italaai vis 
dar tebetęsia griežtą pasi
priešinimą prie Kerenos, 
prie kurios anglai bando 
prasiveržti į Raudonąją jū
rą.
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TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CHICAGOS 
APSKRITIES MĖNESINIS SUSIRINKIMAS

VVest Side. — Vasario 19 
d. vietinės parapijos mokyk
loje įvyko paprastas mėne
sinis Chicagos TT. Marijo
nų Bendradarbių susirinki
mas. Nepaisant smarkaus 
šalčio susirinko nemažas 
bendradarbių būrys.

Dalyvavo atstovai iš visų 
beveik kolonijų. Neteko ma
tyti jų tik, iš North Side, 
Town of Lake ir Melrose 
Parko. Šiaip visi skyriai bu
vo atstovaujami. Be atsto
vų į susirinkimą atvyko TT. 
Marijonai: kun. K. Rėklai
tis, kun. J. Mačiulionis ir 
kun. J. Dambrauskas, dva
sios vadas ir vietinės para
pijos naujasis klebonas.

Raportai sudarė svarbiau 
šią dalį šio susirinki .-'.o 
Kiekvieno skyriaus atstovai 
papasakojo susirinkusiems, 
kas buvo padaryta praėjusį 
mėnesį? Labiausiai gi visi 
džiaugėsi taip gražiai pavy
kusiu seimu, vasario 9 die-

. ną. Tai buvęs vienas iš sėk
mingiausių Bendradarbių 
seimų. • .

Sekretoriaus rinkimai. — 
Kadangi Jonas Kulikauskas, 
nepaisant, kad buvo raeti-

, E'ame apskrities susitinki 
me vienbalsiai perrinktas 
sekretorium, nuo šios parei
gos griežtai-a sjs ;kč ir net 
į šį susirinkimą nėra atėjęs, 
pasiūlyta išrinku naują sek
retorių. Chicagos apskrities 
sekretorium 1941 metams y į 
ra išrinkta B. Jakštaitė, Cir 

■toros skyriaus narė. Susi
rinkusieji karštai plcjo, kai 
jaunutė sekretorė užėmė sa- 
'vo vietą prie prezidiumo sta 
lo. Visiems buvo malonu 
matyti, kad mūsų jaunoji 
karta eina su savo motutė
mis į visuomenini gyveni
mą, jo nesikrato, dargi ima- 
dri atsakomingų pareigų. Rei 
^kia tik palinkėti B Jakštai- 
4 ei gero pasiekimo einant 
;neujas pareigas.
; “Laivo” vaju-. - - Kun. R. 
Rėklaitis pranešė, kad ren
giamas “Laivo”, bendradar
bių organo, vajus ir kon- 
testas. Jis prasidės nuo 1 
kovo ir baigsis 1 birželio,

š. m., taigi tęsis tik 3 mė
nesius. Visi “Laivo” skaity
tojai kviečiami į kontestą, 
bet pirmoje vietoje bendra
darbiai. “Laivo” adminis
tracija paskirusi, štai, ko
kias dovanas: kas per tą 
laiką pristatys bent 5 nau
jas metines prenumeratas, 
gaus vieną metinę prenume
ratą dovanai; kas pristatys 
10 prenumeratų — gaus 2 
metines prenumeratas dy
kai, ir taip toliau; reiškia 
kiek penketukų naujų meti
nių prenumeratų kas prista
tys, tiek metinių prenume
ratų gaus savo dispozicijai, 
tai yra, galės jas skirstyti 
savo nuožiūra, ar kam ki
tam užrašyti dovanai ar už 
pinigą. Be to, tiems, kurie 
daugiausiai metinių “Lai
vo” prenumeratų pristatys, 
skiriamos dar trys dovanos, 
$50 vertės: kas užims pir
mą vietą konteste — gaus 
$25 vertės dovaną; kas ant- 
ią — $15; kas trečią — $10.

Susirinkusiems patiko la
bai “Laivo” vajus ir kon- 
testas ir visi pasižadėjo su
lig išgalės pasidarbuoti.

Kun. J. Mačiulionis trum
pai pasidalino gražiais į- 
spūdžiais, kurių teko patir
ti per .buvusį seimą, ir pra
nešė, kad trumpu laiku jis 
vyks į Argentiną aplanky
tų Marijonų ten esamos mi
sijos.

Kun. J. Dambrauskas pa
sakė labai gražią kalbą. Jis 
sveikino susirinkusius ne 
tik kaipo dvasios vadas, bet 
ir kaipo šios parapijos šei
mininkas, pareikšdamas, 
kad jam labai yra malonu 
matyti čia savo geriausius 
prietelius. Trumpais žo
džiais nupiešęs buvusio sei
mo vaisius, dėkojo nuošir
džiai už pasidarbavimą vi
siems.

Naujų Garbės narių pa- 
j gerbtuvės. — Susirinkusie-

SUVĖLINTAI UŽĖMĖ GUBERNATORIAUS VIETA
? — .... TT. Marijonų Misijos Kovo 24 — balandžio 6 

Gavėnios Metu" je, Philadelphia, Pa. — kun. 
Vasario 28 — kovo 2 dd. dr. k. Rėklaitis ir kun. An-

Kenosha, Wis. — kun. Juo- tanas Ignotas.
zas Kuprevičius. < « i ..r • Balandžio 7 — 9 dd. —ti

Kovo 3 — 16 dd. Šv. Ka-! Marianapolio Kolegija —
zimiero parapijoje, Worces-į kun. Adomas Morkūnas.
ter, Mass. — kun. dr. Ka- _________________________
zimieras Rėklaitis.

Kovo 9-16 dd. šv. Jurgio 
parapijoje, Chicago, III. — 
kun. Juozas Dambrauskas.

Kovo 10 — 30 dd. Water-
būry, Conn. - 
Urbonavičius, kun. 
Jančius ir kun. dr. 
Vaškas.

("Draugas" Acme telephoto)

Šešiomis savaitėmis vėliau po paskirtos inauguracijai dienos Missouri vyriausiojo 
teismo nuosprendžiu išrinktu gubernatorium pripažintas Forrest C. Donnell (dešinė
je), kurs su žmona pusryčiauja savo namuose St. Louis mieste. Abu linksmi dėl tokio 
teismo nuosprendžio.

mą, kovo 19 d., suruošti tam Girdėjome, vienas asmuo rėti vietas ir paskirti laiką.
tikras jų pagerbtuves. Tuo iš Marųuette Park seime 
rūpintis pavesta apskrities aukojo šimtą dol. Gailąi ne
valdybai.

Pasitarus dar kai kuriais 
bėgamais klausimais, susi
rinkimas baigtas apie 9\30 
vai. vakaro.

Vaišės. — Po susirinkimo 
visi dalyviai buvo maloniai 
pavaišinti vietinio skyriaus 
šeimininkių Šliogerienės ir 
Kalnienės. Visi lin\smai nu
siteikę išsiskirstė į namus.

Raport.

teko nugirsti pavardės. Ma
tosi, Marųuette Park esama 
daug geros širdies žmonių.

Juozas Puplesis aukojo 
$1.00 Kryžiaus Keliams Ma- 
rianapoly.

Buvusio seimo dienoje 
Marijonų Bendradarbių 5-to 
skyriaus šeimininkės, vado
vaujant A. Jonaitienei, pa
gamino pietus, Už ką susi
rinkimas nepagailėjo joms 
pagyrimo (katučių), nes 
taip didelius pietus pagami
no su visai mažomis išlai
domis. Kaip jos galėjo tai 
padaryti, joms vienoms tik 
ir težinoma.

Nutarta rengti pikniką. 
Komisijon išrinkta: Petro-

Petroševičienė žadėjo auto
mobiliu pavežioti, kad sura
dus tinkamą vietą piknikui.

Susirinkime įsirašė sky- 
riun vienas naujas narys. 
Sekančiame susirinkime, ti
kimės, įsirašys ir daugiau 
naujų narių. Lauksim.

Girdėjęs

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
paira of rhcumatism. scietica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are ccrtainly happy over 
their discovery of'NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those eihausting museular aclies and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pein—so you can wort in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. II the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refundea. Don't suffer. Ask yourdruggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

Kas išvyksta iš tėviškės, 
retai jaučia, ko jis netenka. 
Jis galbūt tą pastebi tik 
tada, kai tėviškės atsimini
mai pasidaro jo vėlybesnio

ji karštai pritarė dvasios 
vado sumanymui ypatingu 
būdu pagerbti naujai įsira
šiusius į bendradarbių gar
bės narius. Sutarta per a- 
teinantį mėnesinį susiriv.ki-

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Iš TT. Marijonų 
Bendradarbių 
Veiklos I

Marųuette Park. — Vasa
rio 16 Marijonų Bendradar
bių 5 skyrius laikė mėnesi- ševičienė, P. Gailius ir J. 
nį susirinkimą, į kurį atsi- Žalanda. Jie apsiėmė apžiū-
iankė • gana skaitlingai na- įhb— -— ------Wr -■»

rių - bendradarbių. Trum- qR NURKAT

pai aptarta daug bėgamųjų, (Kurkaitia)
reikalų, nes pirm. A. Pūke-; 
lienė labai sumaniai veda 
susirinkimus.

Iš komisijų raportų pa
aiškėjo, kad 5 skyrius įtei
kė TT. Marijonų Bendradar
bių seime auką $125.00. Prie 
tos aukos prisidėjo Ona ir 
Benediktas Jankauskai su 
$5.00, o Bronislava Staro- 
domskienė su $1.00.

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
įiekzamlnuoti jas modernlikiausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visų aklu Įtempimu.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chk-ago 

OFISO VALANDOS
Kasdien P'OO a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir >eAt: 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.______________________

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIimmiiimiiiiimiiiiiiiimiimiiiimimiiir 
AKIŲ GYDYTOJAS

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOME1RK1ALLY AKIŲ 
KPKCIALI8TA8

KuvirA 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvini* aktų (tempimą kas es- 
».l priežastimi galvos skaudė Jtmo. 
svaigimo, akių (tempimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karių. Atitaiso 
trumparegystę ir toiiregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Specialia atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus- Kreivos akys ati
taisomo*. *
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.

Nedlliomts pagal sutarti. 
Daugely atsitiki,nų akys atitaisomos

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1S7S 

IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIMIII1IIII

Rea 6958 So. Tahnan Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKŪL’IS
PHY8ICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787 
Namu tel. PROąpcct 1930

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

kun. Mikas^emmo Tie
atsiminimai yra šventenybė 
net sulaukėjusiam žmogui. 
Juos gali jisai kartais pa
juokti, bet šviesesnėse aki
mirkose jis jų ieškos.

G. Freytag

Jonas
Juozas

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

Kovo 16 — 19 dd. Lowell, 
Mass. — kun. Petras Mali
nauskas.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Corneille

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

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . 6u atsakomin- 
gonis kompanijoms, per mūsų Ąpdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OP ALL KIND8.

♦ Automobile • I'Tre • Tornado • Fumiture • Plate Glass *

•T'-
7

j’

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
ir 6:30—8:30 vakare

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

Ofiso tel. CAN ai 2345
Of-« Vai.: 2—1 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartį 

Kvz. Tel.: UKMIock 3150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HE.Mlxk 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 31 Vnk. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEElay 0434.

TeL YAJŪs 3146
VALANDOS:. Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treėlad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—6:30 P. M. 
^^^^NedėliomisjTagal^sutnrtį^^^^

Tel. OANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
1821 So. -Halsted Street 

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

6 iki 9 vaL vakare

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. I5tos gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

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

(2-troe 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.

SeĮanajLnuolOilal^vaLiįto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. • 

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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

Tel. YARda 0994 
Res. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto, 2-3 ir 7-4 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki J2 vai, dieną
Tel. YARda 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinsku)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare

ir pagal sutartį.
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šeštadienis, vas. 22 d., 1941

NETEKS GARBINUOCIŲ Jr

K

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

vežta ligoninėn pasigydyti 
nuo širdies atako, kurį ji 
gavo praeitą šeštadienį. Da
bar yra namie ir jaučiasi 
gerai.

Kenoshos Žinios
Susirinkimai

Ryt dieną po sumos šv.
Benedikto dr-ja laikys su
sirinkimą, o po pamaldų, po
piet, įvyks Tretininkų susi-1 Vasario 18 d. klebonas 
rinkimas. kun. Pranciškus Skrodenis,

M.I.C., minėjo savo gimimo 
Įvairumai dieną. Sulaukė pasveikini-

Šv. Petro parapijos cho- jr linkėjimų nuo draugų 
ras rengia koncertą vasa-|ir pažįstamų. Linkime kle- 
rio 23 dieną, tai yra rytoj, bonUj gveikatos ir ilgiausių
parapijos salėj. Pradžia 4 metų gu mumis Kenoshoj
vai. popiet. Bilietas 35 cen- darbuotis
tai. Po koncerto bus šokiai.! ________

Kviečiami visi Kenoshos'
ir apylinkės lietuviai daly-1 Vasario 15 d., parapijos
vauti šiame šauniame kon-'salėJ bavo “shower” Kaz. 
certe. Bus daug žavėjančių, Stulgaičiui ir Onai Kviet- 
įvairių ir naujų lietuviškų kaitei> kurie susituoks ryt
dainelių. Solistės bus Ona 
Jocaitė ir Ona Kaminskaitė. 
Publika irgi turės progos 
padainuoti mėgiamiausias 
daineles. Dar tokio įvairaus 
konrerto Kenoshoje ir apy
linkėje nebuvo ir nebus.

Jakutis Food Shop rink
tinė padarė 769-806-888 taš
kus prieš Sparco Bubble Up 
735-759-777.

Vic’s Barbers rinktinė pa
darė 760-709-793 taškus 
prieš Simo Paint Shop 769- 
691-764.

Lith. Buss. Men rinktinė 
padarė 789-746-838 taškus 
prieš Vir’s Tavern 706-787- 
798.

Gaelle’s Tavern rinktinė 
padarė 817-818-707 taškus 
prieš Doc Klema 845-812- 
716.

Sheboygan

KAS GIRDĖT MEGANE
Bepartyvis susirinkimas

šaukiamas Lietuvių Politi-
' kos Klūbo. Bus sekmadienį, 
vasario 23 d., Lietuvių Au
ditorijoj 3 vai. po pietų Tai 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš pirmus rinkimus (pri- 
mary), kurie įvyks antra
dienį, vasario 25 d. Visi klū
bo nariai, namų savininkai 
ir visi, kurie įdomauja mie
sto valdyba, prašomi daly
vauti. Išgirsite kalbų kandi
datų iš įvairių partijų ir a- a< Vincas V. Jakaitis, mi- 
ką jie mums žada. išklausę r?s vasario 7 d., Šv. Teresės 
jų, susidarę savo nuomonę, ligoninėj. Po gedulingų pa-

būtent pirm. Pr. Bujanaus- 
kas, vicepirm. Jonas Jaku
tis, rašt. G. P. Bukantis, iž- 
din. Jonas Bakšys ir Petro-
nelė Pavilionienė. Progra 
mos vedėjas varg. Stan. žy
lius. Pagrindinę kalbą pasa
kys svečias kalbėtojas iš 
Lietuvos. Programoj daly
vaus Šv. Baltramiejaus cho
ras ir mokyklos vaikučiai.

Palaidotas

jubiliate! Lai Visagalis jus 
laiko geroj sveikatoj, kad 
sulauktum auksinio jubilie 
jaus. Tuomet, jeigu gyvi bū
sim, dar skaitlingiau atva
žiuosim pasveikinti.

Susituokė 
vasario 15 d., Bronislovas 

i Genevičius su Irena Was- 
niewski iš North Chicago. 

į Šliubą davė kun. Julius 
Grzezinski Šv. Rožančiaus 
bažnyčioj, yestuvių pokylis 
įvyko Lietuvių auditorijoj.

Cecilijos Grigučiūtės su 
Anthony Skvarce vestuvės 
įvyko vas. 15 d.. Immacu- 
late Conception bažnyčioj. 
Šliubą davė kun. Francis 
O’Shea. Pokylis įvyko jau
nosios tėvelių namuose.

maldų Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj, vas. 19 d., nuly
dėtas į Ascension kapines. 
Velionis buvo ilgametis na
rys Šv. Antano, Šv. Baltra-

antradienį balsuosime.
Susirinkime bus ir pro

grama.

Reikia nepamiršti, jog 
tarpe kitų randasi ir lietu
vių kandidatų, kaip Anta
nas J. Sutkus, vietos veikė
jas, kandidatuojąs į miesto 
iždininkus (city treasurer), 
o į aldermonus pirmo (lie
tuvių apgyvento) ward, 
kandidatuoja sekantieji lie
tuviai : Antanas Urbonas 
(dabartinis aldermonas), Jo 
nas Verakas, Juozapas But
kus, Kaz. Navardauskas ir 
Juozas Latvaitis.

t "Draugas” Acme telephoto)

Tommy Roberts, medėjas 
iš Parshal, Colo., įstoja ka
riuomenėn savanoriu. Jei jis 
bus pripažintas tinkamu, tu
rės nusikirpti per ketverius 
metus augintus plaukus. Sa
kosi plaukus užsiauginęs, 
nes tas paranku medžiojant.

bi kalbos buvo labai įdo
mios. Sheboygano lietuviai 
labai dėkingi už atsilanky
mą.

Buvo renkamos aukos gel 
bėjimui Lietuvos. Po $2.00 
aukojo sekantieji: A. Bui- 
vida, Vin. Ragaišis, Ant 
Vitkus, Ver. Panarauskienė, 
adv. Juozas Wilkus, kun J. 
J. šlikas. Po $1.00: A. Bar- 
tauskas, M. Kiseliauskienė, 
E. Pečkienė, O. Aldaknus- 
kienė, S. Klijūnienė, M. Gir- 
dauskienė, A. Brusoka, A. 
Mikelaitis, P. Dedynas, V. 
Belekevičius, Aug. Juknia- 
lis, K. Cenelienė, M. šugž- 
da, Jule Hidde, P. Notis, K. 
Karkazas, J. Brusoka. M. 
Kavaliauskas, J. Simonynas, 
J. Stauskas, M. Kazakevi
čius, Jurg. Aldakauskas, M.

Šv. Baltramiejaus 
draugijos metinis balius 

miejaus ir Šv. Juozapo drau įvyks vas. 23 d., Lietuvių 
Sijų* Į Auditorijoj. Pradžia 7 vai.

vakare. Visi nariai ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
linksmai laiką praleisti.

Enrikas.

Praeitą sekmadienį, kaip 
dieną Brighton Parke. Da-\jau buvo anksčiau skelbta 

laikrašty, mūsų kolonija iš
kilmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. 
Nors oras pasitaikė labai 
nemalonus, šaltas ir pūgą, 
bet publikos suėjo skaitlin
gas būrys.

Trečią valandą popiet į- 
vyko pamaldos bažnyčioj už 
Lietuvą. Po pamaldų visi 
suėjo į svetainę, kur įvyko 
iškilmių programa.

Pirmiausiai bažnytinis 
choras, vadovystėj prof. J. 
Feustel, tėvo mūsų vargo
nininkės, padainavo “Ame
rica” ir porą lietuviškų dai
nelių. Klebonas perskaitė 
publikai Lietuvos Nepriklau 
somybės Deklaraciją, pas
kelbtą Lietuvos Tarybos 
Vilniuje, vasario 16, 1918 
m. Po to perstatė svečią 
kun. A. Deksnį, kuris, kaip 
žinome, yra iš Lietuvos pa
bėgęs nuo bolševikų, pasa
kė labai įdomią kalbą. Kal
bėjo dviem atvejais. Pirmo
je dalyje papasakojo liūdną 
Lietuvos padėtį užplūdus 
komunistams. Antroje kal
boje atpasakojo savo pir
mąjį bėgimą nuo caro žan
darų 1907 m. dėl to, kad 
jis pakrikštijo rusų šeimą į 
katalikus; taipgi prisiminė 
apie pavojus, kokius kelei
viai turėjo pergyvent grįž
dami į Dėdės Šamo šalį lai
vu “American Legion”. A-

lyvavo apie 100 svečių. Bu
vo ir iš Chicagos.

Vasario 15 d. su šiuo pa
sauliu persiskyrė Petras 
Pitkus. Jisai vienas gyveno

Tad,'nepraleiskite progos, j Pas žmones. Palaidotas va-
Po koncerto bus šokiai prie 
geros muzikos. Visiems su
augusiems ir jauniems už
tikriname gerą laiką.

Visas pelnas šio parengi
mo yra skiriamas parapijos 
reikalams.

Trečiadienio vakare bus 
Graudūs Verksmai 7:30 v., 
o penktadienio vakare 7:30 
vai. Kryžiaus Keliai. Tokia

sario 20 d. šv. Jurgio ka 
puošė. Gedulo pamaldos bu
vo Šv. Petro bažnyčioje. Vi
sais laidotuvių reikalais rū
pinosi iš New Britain, Conn. 
atvykę velionies brolis ir 
sesuo.

Gyvojo Ražančiaus dr-ja 
rengias prie didelio “bunco 
party”, kurs įvyks kitą mė
nesį. Leidžiamos trys bran-

tvarka bus per visą gavę-1 gios dovanos laimėjimui, 
nią. Trečiadienyj išpuola j Pirma dovana — ”26 piece
Pelenų diena. Iš ryto po 
mišių ir vakare po pamaldų 
bus barstymas galvų šven
tintais pelenais.

silver sėt”, kurį aukoja Vin
cas Karčiauskas, parapijos 
komitetas, ir nenuilstantis 
geradarys dėl parapijos. 
Antra dovana — “Chinelle

Vasario 28 d. mūsų baž- bed spread”, kurią aukoja
nyčioj prasidės 40 vai. at
laidai ir tęsis iki sekmadie
nio kovo 2 d. Pamokslus 
sakys svečias kunigas iš 
Tėvų Marijonų seminarijos, 
kun. Juozas Kuprevičius, M. 
I.C. Tikintieji kviečiami kuo 
skaitlingiausiai visas dienas

Duczak Fumiture Co., ir 
trečia dovana “electric 
clock”, kurią aukoja irgi 
Vincas Karčiauskas. Visas 
pelnas skiriamas parapijai. 
Prašome nusipirkti tikietą 
laimėjimų ir prisidėti prie 
šio parengimo pasisekimo.

Vasario 16 paminėjimas

pas mus bus kovo 9 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 
vai. vakare. Tuo reikalu bu
vo susirinkimas draugijų at
stovų ir išrinkta valdyba,

Vizgirdienė, P. Čiginskas, 
Jur. Markevičius. Su smul
kiomis aukomis buvo su
rinkta $49.35. Liet. R K. 
S. A. vietinė kuopa •~ikoja 
$5.00. Tad viso auk* buvo 
$54.35. Apmokėjus kalbėto
jui išlaidas, Federacijai pa
siųsta $37.35.

Programa baigta daino-

Širdingas padėkos laiškas 
gautas nuo kun. Jono B. 
Kliorio iš Cicero, III. Netu
rėdamas adresų visų, kurie 
dalyvavo jo kunigystės si
dabrinio jubiliejaus paminė
jime, bendrai visiems reiš
kia padėkos žodį per Wau- 
kegan Žinių skyrių. Rašo:

“Labai ačiū! Lai geras 
Dievas atlygins jums šimte
riopai savo gausiausiomis 
malonėmis.”

Ačiū už tokius žodžius,

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prescription called 
Mendaco, thousands now palliate terrible re- 
currlna attaeks of choking, gasping cough
ing, uheezing Bronchial Asthma by helping 
nature remove thlck excess mucus. No dopes, 
no smokes, no Injectlons. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid, delightful pal- 
liatlve action commonly helps nature bring 
welcome sleep—a “Clod-send.” A printed 
guarantee tcrapped around each package of 
Mendaco insures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
isfied. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under this positive money 
back guarantee so get Mendaco Irom your 
druggist today for only 60c. **

lankyti bažnyčią ir įgyti at- Šv. Vardo Bovvling Lyga
laidus sau ir sieloms skais
tykloj.

Marijona Vedeikienė nu-, 771.

Ben’s Tavern rinktinė pa
darė 756-792-735 taškus 
prieš Blatz Lefties 844-794-

“THAT LITTLE GAME” NEVER "OPENS"

Drasutis, E. Sukaitienė, 8> mis ir Lietuvos himnu. T.P.

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 3’/4 nuošimčių.

f

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AUKSO ALTORIUKAS — Maldaknygė ..........................................................J 50c

l’a pati maldaknyge. su gražiais celuloido acMlarals ............. $1.65
VAINIKftLIH. jaunuomenės knygutė ..............................................................35c

Minkštais, gražiais viršeliais .................................................................. $1.35
KANTICKOK. ars 1aryta giesmių knyga .................,.......................... $1.75
ŠVENTŲJV GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai .............. $7.50
MARIJOS GYVENIMAS ............................................................................................ 35c
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE KOPl’IiII’S .................................. 35e
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KALNO ............................................. 15c
ŠV. ISTORIJA. Senolo Ir Naujojo Testamento ........................................ 25c
MIKAIjDOS PRANAŠAVIMAI ............................................................................ 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ...................................................................25c
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ............................................. 85c
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs 300 vaistų-asignlų ....................... 25c
TRAJANKON — Vaistines žolės, šaknys... geriausios rūšies. ..

už 1 pakų — 00c... 3 ęiakos .................................................................. $1.50

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

Plnlgnl ku
rtuos galite 
sntaupyt Ilgi 
85 m. amž 30 32

JCSI

34

J DAR

36

ARTINIS AMŽIUS

38 | 40 | 45 50
$ 5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
40,000
50,000

$ 6.00 
12.19 
18.28 
24.38 
30.47

,36.57
48.76
60.95

$ 6.73 
13.47 
20.21 
26.95 
33.69 
40.42 
53.90 
67.38

$ 7.47 
14.94 
22.41 
29.89 
37.36 
44.83 
59.78 
74.72

$ 8.37
76.63 
24.95 
33.27 
41 59 
49.91 
66.55 
83 19

$ 9.30|$ 10.45
18 60| 20.90
27.901 31 36
37.20| 41.81
46.51| 52.27
55.81| 62.72
74.41| 83 63
93.021 104.54

$ 14.41
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

115.30
144.13

$ 27.14
42.28
63.42

• 84.57 
105.71 
126.85 
169.14 
211.49

Jslgyklur nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio Išslmokėjimo planą

Keistuto Samngs & Loao Association
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Chicago, Illinois-*

KLAUSYKITE! — PATIKS!

JOS. M. MOZERIS, Sekretorius 
Kiekvieno laupytojo Indėliai ligi $5,000 apdrausti Fodcralinėj jstalgoj.

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sąbonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
• Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
• Albina Kaspariūtė ir Al James
• Kritstina Kriščiūnait? ir Jonas Paredna
♦ Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkui
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
• Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku. 

Vanda Zabella ir kiti

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westem Avė. Chicago, Illinois

Tel, Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria) 
r mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai na 
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC 
TAR. Sis Alus yra pagamintas iŠ importuotų pirmos rū 

pieš produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 

|įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite) 
srreitų ir teisingų patarnavimų.

12259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081
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mokratiją. Neužmirškime ir to, kad ir 
šio krašto žmonėms susidaro pavojų ne
tekti bent dalį tų laisvių, už kurias Va
šingtonas kovojo. ,
Kalbant apie demokratiją, nėra jokio

abejonės, kad ir šio krašto demokratinėu 
santvarkos sistemoj yra daug kis taisv 
tina. Kituose kraštuose toji sistema gali 
būti ir sklandesnė. Bet vienas dalykas y 
aiškus —

Tautžudžiai
Prieš keletą savaičių buvo gauta žinia, 

kad laikantis rusų-vokiečių sutarties ga
benama iš Lietuvos į Vokietiją 40,000 vo
kiečių.

Dabar paaiškėjo, kad sulyg ta sutarsi
mi iš Vokietijos bus gabenami lietuviai 
pavergton Lietuvon. Tai patvirtina mū
sų spėliojimus, kuriuos mes darėme rašy
dami apie vokiečių išvežimą iš Lietuvos.

Patys lietuvių komunistų laikraščiai 
praneša, kad per kelias savaites tūkstan
čiai lietuvių persikels iš tos Suvalkų kraš
to dalies, kurią vokiečiai turi užėmę. (

Ar Lietuvai bus bent kokia nauda iš to 
gyventojų pasikeitimo, arba mainų?

Jokios naudos.
Pirmoje vietoje toks gyventojais mai

nikavimas priešinasi paprasčiausio žmo
niškumo dėsniams.
Ir rašyti, berods, nereiktų apie tai, kaip 

skaudu yra skirtis žmonėms su tuo kraš
tu, kuriame gimė, kuriame tėvų įgytą nuo
savybę paveldėjo ir, tai palikę, prieš savo 
norą ir valią turi kraustytis į kitą kraš
tą ir išnaujo pradėti gyventi.

Šiuo žvilgsniu geresnėj padėty yra iš
važiuojantieji iš Lietuvos vokiečiai. Jie 
vyksta į Vokietiją, kur jie ir priklauso. 
Jiems ten bus duodama žemės ir suteikta 
moralinė ir medžiaginė parama.

Kitaip bus su tais mūsų tautiečiais, lie- 
tuviai§, kurie bus verčiami vykti į bolše
vikų okupuotą Lietuvą.

Jie išvyksta iš savo krašto, ji© pa
lieka tėvų žemę, ar savo prakaitu įgy
tą nuosavybę ir vyksta į bolševikų pa
vergtą kraštą, kuriame jie negaus nei 
moralinės nei materialinės paramos, bet 
greičiausia bus siunčiami į Sibirą ar 
kitus Rusijos kraštus.
Diktatoriai atgaivina senovės pagonijos 

ir baudžiavos laikus. Jie mainikauja žmo
nėmis lyg kokiais gyvuliais. To tikslas —

sunaikinti mažasias tautas.
Bolševikų spauda, tiesa, dėl to įvykio 

džiūgauja, nes ji užgiria kiekvieną dikta
toriaus Stalino žygį, kuriuo jis spaudžia 
ir naikina lietuvių tautą. Bet sąmoningi 
lietuviai, matydami savo tautos žudymą, 
negali tuo džiaugtis. Jų širdyse kyla 
griežti protestai prieš pavergėjus, prieš 
žiaurius, kruvinus tautžudžius.

Svarbi Diena

Rimties Valandėlei

uolas, pamažu jas išgriau- mokėjęs atsakinėti paklau- 
na, taip klaidingos nuomo- Simams, mokytoja dar sa-
nės keičia katalikų tvirtus vo gyvenime nemačiusi to- SVItzT/^

=

Taip vadinami pažangos bę. Susiieškojo reikalą už- 
dėsniai palietė krikščiony- bėgti krautuvėm Ten sura- 
bės j3agrindu3. Kaip jūros dus kaimynių papasakojo 
bangos nuolatai plaudamos kaip jos Jonelis pirmutinis 
ir laižydamos stipriausias mokinys klasėje, geriausiai

V

nusistatymus, šiandien nė- kio gudraus vaiko.-
Sykį vienok Jonas Ne- 

kamštis įgavo valios, nuta
rė negerti ir žmonai prisie
kė būti kitu žmogumi.

Bet kaip žmona nustebo, 
kuomet sekantį vakarą Ne- 
kamštis parėjo namo vėl

PASIDAIRIUS
Balšavikai sakosi į nieką 

kytoja tikrino vaikas pavel- j nevierija, išėmus tai, kad jų 
talikų pramintą melavimą: dėjęs tuos visus gabumus iš protėviai paėjo iš monkės,

ra daugiau melo, tvirtina

autorius 
savo knygoje apibudina ka-

šių dienų sukrėtimuose Amerikos žmo
nės dar nėra verčiami laisvių išsižadėti 
ir jie, be abejonės, vedami Vašingtono 
dvasios, kovos, kad tas laisves išlaiky
ti, apginti.
Čia turi laisvę visi. Turi laisvę ir tie, pažanga, 

kurie siūlo naujas santvarkas, priešingus Gražiai vienas 
demokratijai “izmus”. Bet daugumos žmo
nių tie izmai netraukia. Jie yra įsitikinę, 
kad tai, ką turime, yra išmėginta, tai lig-

Vakare, vyrui gyrėsi kaip 
Jonukas pasižymėjo mokyk
loje. Dabar pridūrė, kad mo-

“Melas nėra nuodėmė, bet motinos. Tėvas tėmydamas. dėl to ir jie iš jų paeiną. i girtas.
šiol garantavo laisvę, tai bus gera ir atei-; lakios vaizduotės nupiešti kad vaikui darosi nesmagu,
čiai. Bet kas atsitiktų su nauja tvarka, 
su peršamais izmais, visiems yra žinoma
iš kitų kraštų gyvenimo. Daug kas siūlo tatinka realybei," bet "visa 
fašizmą, nacizmą ir komunizmą, bet ame
rikos žmonės žino, kad tie

“izmai" pasmaugė žmonių laisvę Sovie
tų Rusijoj, Italijoj, Vokietijoj.
Mes, lietuviai, galime nuoširdžiai di

džiuotis ir tuo, kad šalia Jurgio Vašing
tono už šio krašto žmonių laisvę ir nepri
klausomybę kovojo, ir mūsų kraujo žmo
gus — lietuvis generolas Tadas Kasčiuška. 
Tai mus dar stipriau ragina būti ištiki
miems Vašingtono idealams ir už juos ko
voti drauge su kitais ištikimais Jungtinių 
Valstybių piliečiais.

Amerikos Gamyba
Visi atsimename, kad 1929 m. prasidė

jo didžioji garsioji depresija, kuri baisios 
viesulos smarkumu niokojo visą šalį.

Tais metais spalių mėnesyje įvyko šė-

ar atpasakoti įvykiai ir nieko nesakė. Bet girdėda-
troškimai, kurie nepilnai a- mas tą pačią pasaką per 

visą vakarienę, supyko. Pri-

Aš ta vorščiams darodysiu, i _ Tai šitaip! — sušuko 
kad jie ne tik vierija, ale, žmona. — Taip tu laikai 
yra net didelės davatkos, duotą man garbės žodį būti

niekam nepakenkia”. Gra
žaus apsiėjimo arba Etike
tas knygos pataria neuž-

vertė Jonuką pasakyti tie
są. Koks motinai širdies 
skausmas, kad vaikas taip

gauti žmogaus, jeigu gali primelavo. Pati savo pavyz-
maža netiesa išvengti ne
malonumų.

džiu- skatina prie melo, bet 
nori, kad vaikas sakytų tie-

Jonukas grįžo iš mokyk- są. 
los pasivėlavęs. Motina su- Šiandien Washingtono gi- 
sirūpinus klausia: “Joneli, mtadienis. Jį žmonės pra- 
kas atsitiko?” Jonukas, kaip minė teisybės pavyzdžiu, 
ir daugelis kitų vaikų pra- Gera turėti tokį asmenį tei- 
dėjo pasakoti. Pasigyrė, kad sybės dorybės paveikslu, bet
mokytoja labai įvertinus jo 
gabumus, gudrumą, darbš
tumą, taigi prašė kad padė
tų. Jis būdamas išauklėtas 
vaikas, negalėjo atsisakyti.

To tiktai gera motinos 
širdis troško, — kad kitirų kainų puolimas. Tais metais dar ne vi

si žinojo ir ne visi juto skaudžių pasek- j Pama-tytų jos vaiko tobuly- gu keliu 
mių prasidėjusios depresijos.

GESTAPO IŠVARĖ iŠ 
VIENUOLYNO SENA 
KUNIGĄ

Todėl tais metais įsibėgėjęs gyvenimas 
dar nebuvo iššokęs iš vėžių. Darbai dar 
ėjo gerai ir bizniai aukštai laikėsi. Tų 
metų gamyba dar siekė aukšto laipsnio.

Tie metai skaitomi — gerovės metais.
Dešimčiai metų praslinkus, tai yra 1939 SenU|(aS faSUS

m., gerove kai kuriose valstybėse jau bu-1 
vo prašokusi 1929 metų, o kitose valsty- ngĮęgjg i mjrpę 
bėse dar nebuvo atsiekusi nei pusės iaips- Į r 1 
nio turėto prieš 10 metų. i LONDONAS. — Vokieti-

~ _ ... . , . ■ i - rm jos nacių autoritetai Enns-Gerove aukstesmo laipsnio pasiekė Flo- 
ridoj, New Mexico, Vermonte, Alabamoj.

Illinois valstybė tebuvo pasiekusi 76.3 
laipsnių to, ką turėjo prieš 10 metų.

Apskritai imant visą kraštą, tai iki 
1929 metų lygio trūko veik 30 laipsnių.

Dabar, prasidėjus ginklavmtoei dar
bams, netrukus gamyba prašoks ir anos 
didžiosios “prosperity” laikus.

Neužmirškime — šv. Kazimiero, mūsų 
tautos globėjo, diena jau netoli. Visose 
lietuvių kolonijose turi būti suruoštas tin
kamas mūsų tautos šventojo šventės pa
minėjimas.

thal, Stirijoje (Austrijos 
provincija) užgrobė daugiau 
kaip 900 nletų seną bene- 
diktiečių vyrų vienuolyną, 
prieš tai įsakę, kaip papra
stai, trumpu laiku iš jo vie
nuoliams išsikraustyti. Kai 
kurie senesni vienuoliai ku
nigai nenorėjo nacių klau
syti. Tad jie buvo statomi 
prieš Gestapo (nacių poli
tinė policija) sudarytą ko
misiją neklausančiuosius ap- 

! klausinėti.

kur kas geriau patiems 
vepgti neteisybių. Pažanga 
negali pateisinti nuodėmės. 
Nežiūrint kiek asmenų tvir
tintų, kad galima prasilenk
ti su tiesa, katalikui nepa
tartina eiti šiuo nuodėmin- 

A.B.C.J.

Naciai uždarė 78 
vienuolynus

ŽENEVA. — Gautomis

Žiūrėkit, kai tik Stalinas iš- 
valnijo Lietuvą iš kapitalis
tų ir Paleckis parvežė iš 
Maskvos jo, Stalino, saulę, 
lietuviški balšavikai net su
da vatkėjo. Kaip tai? pa
klausit. Bedievis, neviernin- 
kas juk neprivalo švęsti jo
kios šventės. O balšavikai 
švenčia. Panaikinę Lietuvos 
religines ir tautines šventes, 
Maskvos žydai įvedė savo 
šventes. Dabar lietuviai bus 
verčiami švęsti: sekmadie
nius (šabaso dieną), sausio 
1 — Naujus Metus; sausio 
22 — Lenino ir 1905 metų 
revoliucijos minėjimo šven
tę; gegužės 1 ir 2 d. — tarp 
tautinio proletariato ir so
lidarumo šventę; liepos 21 
— paskelbimo Lietuvos So
vietų Respublika šventę; 
lapkričio 7 ir 8 d. — balša- 
vikų revoliucijos Rusijos 
sukaktuvių šventę ir gruo-

žiniomis, pačioj vienoj Vo- dži° 6 d* Stalino konsti- 
kietijoj nacių autoritetai tucijos šventę. Matot, ta- 

vorščiai, kokie balšavikai 
davatkos. Kai kurias šven-

yra uždarę 78 katalikiškus 
didesniuosius ir mažesniuo
sius vienuolynus. Naciai tą tes net P° dvi dienas turės 
savo žygį teisina tuo, kaa 
vienuolynai buvo reikalingi

švęsti.

Trūksta dar Stalino ir ko
rė- misarų žmonų mainymoįgyvendinti vokiečius, 

patrijuotus iš Pabaltijo, Be- švenčių, raudonarmiečių pa- 
sarabijos ir kitų Balkanų ir grobimo Lietuvoj šventės.
centrinių Europos valsty- Šitas pridėjus, būtų visas
bių. Grįžusiems į Vokietiją setas balšavikiškų švenčių 
repatrijuotiems vokiečiams 
neturėta atitinkamų patai- Jonas Nekamštis dažnai 

pareidavo namo girtas, ir 
dėl to žmona jį ne tik iš-

pų, sako naciai, tad aptuš
tinti kai kurie vienuolynai.

m v. . . ..... plūsdavo, bet neretai ir ko-Taciau toks nacių teisini- “ . 
masis yra be mažiausio pa
grindo, kadangi vienuoliai 
ir vienuolės iš "vienuolynų 
ne tik pašalinti, bet dar kon- 

Senesniųjų vienuolių gru- fiskuotos visos vienuolynų

čelu taip pakočiodavo, kad 
vargšui net po kelias die
nas priseidavo lovoj išgu
lėti.

kitu žmogumi?
— Ir tapau kitu žmogu

mi, — atsakė vos galįs pa
stovėti Nekamštis. — Ta
čiau tik įsivaizduok — tas 
kitas žmogus, kad jį kip
šas, taip pat pasirodė gir
tuoklis, kaip ir šis.

Einu sykį strytu. Prie 
vieno kampo arklys ar už- 
sinaravijęs, ar negaljs pa
vežti vežimo, o vežėjus mu
ša. Susirinko daugiau žmo
nių. Vienas gėdina vežėją:

— Bijok Dievą! Kaip ga
li taip mušti negaltą gyvulį. 
Pasirodo, visai netari šir
dies. Jei supyktum ant žmo
gaus, tai greičiausiai visai 
užmuštum.

— Kur tu matei, kad da
bar žmogus žmogų botko- 
čiu-lazda muštų? — atsilie
pė vežėjas. — Dabar žmo
nės vieni kitus muša re
volveriais, šautuvais, bom
bomis.

Komisaras: — Taigi, vie
tos prašai mano komisaria
te?

Žydas: — Ni, jei tik duo
site. Juo aukštesnė, tuo ge
riau.

Komisaras: — Ar esi kur 
tarnavęs ?

Žydas: — Ni. kam reikėjo 
tarnauti.

Komisaras: — Ką moki?
Žydas: — Ui, aš nieko 

nemoki.
Komisaras: — Tai nega

lėsi dirbti.
Žydas: — Ui, už tai aš ir 

noriu čia patekti. Čia daug 
yra tokių, kurie nieko ne

dirba, o algas gauna.

1b

i’

Vasario 22 diena Amerikos žmonėms 
yra svarbi, minėtina.

Tai Jurgio Vašingtono, Jungtinių Val
stybių tėvo, pirmojo prezidento diena.

Jurgis Vašingtonas vadovavo kovoms 
dėl šio krašto žmonių laisvės ir nepriklau
somybės. Jo sumanumu, energija ir nepa
prastai dideliu pasiaukojimu laimėta tai, 
ko buvo siekiama. Dėl to

Jurgio Vašingtono vardas yra brangus 
kiekvienam laisvę mylinčiam šio kraš
to žmogui, kiekvienam doram piliečiui. 
Jo vardas yra brangus visiems atei

viams, kurie Jurgio Vašingtono žemėj su
rado prieglaudą, laisvę ir galimumus ne 
tik patiems sau čia įsikurti, bet ir savo
tėvų kraštui padėti.

Jurgį Vašingtoną branginame ir visuo
met branginsime ir mes, lietuviai, nes ir 

mes čia turime pilniausią laisvę veikti, 
savo būvį gerinti ir bolševikų paverg- 
tajai Lietuvai pagelbėti išsilaisvinti ir
nepriklausomybę atgauti.
Ypač šiais metais Vašingtono diena tu

ri būti iškilmingai minima.
Neužmirškime, kad šiais laikais dik

tatoriai veda žūtbūtinę kovą prieš de-

pėje buvo 78 m. amžiaūs se-F
nas sergantis kunigas vie-

nuosavybės ir viskas, kas 
tik juose buvo. Vienuoliams NEWS FACTS ^GEORGE

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy 
tauto statula nepriklausomoje Lietu
voje stovėjus jo vardo pastatytame 
muziejuje Kaune. Okupavę Lietuvą 
rusai tą muziejų pakeitė į “liaudies’’ 
muziejų, dėl to ir statulos likimas 
nėra žinomas. Vytauto laikais Lie
tuva buvo pasiekus aukščiausios gar
bės ir galybės.

nuolis Anselrrias. Komisijos neleiata nieko su savimi pa 
pirmininkas jo klausė: siimti ir jiems niekur ne-

“Koks tavo užsiėmimas? paakirtos jokios patalpos, 
Neturiu reguliarinio už- na nurodyta pastogė. Tik 

siėmimo,” atsakė ramiai "vie hepta išainešdįntį ir viskas.
į nuolis. “Esu 78 metų am- Nereįkia užmiršti, kad tarp 
žiaus, sergąs ir vos su kru- yienuolių būta daug 8ene. 
kiu pavaikščiojąs. Praeitais lįų Kai kurie jų sirguliav0 
metais suėjo' 50 metų, kaip įr paskiau mirė kur laukuo- 

. čia gyvenu. Bet per pasku- miškuose
tintus trejus metus nepajė- 'Yra žinoma, kad kar0 ,ai. 
giu dirbti, Meldžiuos ir mi-, ku Katalikų Bažnyčia visa- 
šias laikau. dos pasįryžUsi kooperuoti

“Ar tiki Evangeliją?” pa-į su autoritetais dėl karo nu- 
klaustas toliau. kentėjusiųjų reikale.

Vžinoma, kad tikiu,” at- ■ ----- — -. , ........... ■ ■■ -
sakė kunigas Enselmas. be jokio teisinimosi turi neš-

“Jūsų Evangelijoje,“ sakė dintis laukan, dar šį vaka- 
nacis agentas, “vienoj vietoj rą.”
yra toks sakinys: “Kas ne
dirba, tas neturi ir valgy-

Po dviejų dienų kunigas 
vienuolis Ansclmas rastas

ti.” Tad jei tu nedirbi, tai miręs miške šalia kelio, ne
esi apsimetėlis. Kaip toksai toli nuo vienuolyno

10NMM,
ENGLAND.
AN EN6USH 
CONCERN IS
PRODUCINC THESE 
NEW FLYIHQ FLEAS « 
BY THE HUNDREDs 
IT IS A FRENCH 

PEŠIOK SEUS FOR 
ONIY’BOO AND CAN 
BE BUHT BY AN 
AMATEUR. n IS 
VERYPOPUIAR.

AS8MY
ROBERT WILt>6R. 
AGE IO, RAN INTO A 
WELLKNOWN 0OXING 
CHAMP.AN0 RFC EI VE D 

> A BLACK EYE ... - 
”HE SPENT ALI 

VVEEK SIGNINGAUTO- 
-GRAPHS FOR HIS
PALS'' SAYS NIS 
FATHER, *

HCRMAN W/LS£R.

■MM—«ai .A . it...________——
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Al. Kachinunova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

t
Išvertė Ant. I’auliukonis

(Tęsinys.)

Per vakarienę Borisas Pavlovičius pasirodė toks pat 
miegūstas ir nusinuobodžiavęs, kaip paprastai; užtat kir
to su geru apetitu. Išgėręs porą stiklų vyno, paėmė žmo
nos ranką ir švelniai ją paglostė. Tačiau vos ji paėmė 
jo ranką savąja ir, nušvitusiu veidu, norėjo jį pabučiuo
ti, Borisas vėl pasodino ją šalia. Nina Aleksandrovą ap
sipylė ašaromis; bet jis iškošė pro dantis “labąnakt!” ir 
nuėjo į savo kambarį. Nina Aleksandrovna nenorėjo ti
kėti, kad viskas taip baigsis, — vis laukė, kad jis vėl 
grįš ir ją, mažiausia, bent pabučiuos, bet po poros mi
nučių išgirdo, kaip pradėjo tratėti jo lova, o netrukus 
pasigirdo garsus knarkimas. Nematė, kaip tarnaitė nu
ėmė stalą, ir nepastebėjo, kad reikia eiti į teatrą. Kai 
mergina priminė, kad jau pats laikas taisytis, ji nekan
triai atkirto:

— Prašau pranešti telefonu, kad sergu ir šiandien 
negalėsiu vaidinti!

— Bet kaip gali būti! Negalima! Juk šiandien sta
toma “Aida!” Tai kas jus pakeis?

PRIEŠINASI PARAMOS 
BILUI

(“Draugas” Acme telephoto)

Senatorius Robert R. Rev•z
nolds (dem. iš N. C.), kurs 
priešinasi Anglijai paramos 
biliui. Jis sako, kad tas bi-

Paskum pasigirdo telefonas; direktorius išsyk gr a-Į liūs U. S. gali įtraukti ka

biuoju prašė, paskum pradėjo grasinti, bet nepadėjo nie- ran.
kas, ir ji tik pačią paskutinę minutę nusprendė vai- --------  ----------------------------

dinti. Atvyko, žinoma, pasivėlavusi; nespėjo nei gerai Jgįjny|ęjfg VdrtOfUS 
užsivilkti drabužių, nei paskubomis uždėtas grimas kaip ***

reikiant tiko, — žodžiu, jautėsi kaip sugauta ir daina- 
vo be širdies. Publika jautė, kad kažkas nutiko, ir ta 
pati publika, kuri ją seniau sutikdavo su dideliausiomis 
ovacijomis, šiandien jos veik nepastebėjo. “Kaip keis- , 
ta,” galvojo Nina, tebestovėdama scenoje, “kol nežino- TauPykite vartotus pašto 
jau, kas yra meilė, dainavau, kad visi neturėjo iš džiaug- I ženklus. Štai lengvas ir vi-
smo kur dėtis; bet dabar, kai pačios širdis iš meilės siems Paeinamas būdas, ku- 

ris neša misijoms didelės

Pašto Ženklus
Ar norite prisidėti prie 

tikro misijonieriško darbo?

NEBRASKA ŽIEMOS METU keliu No. 6.
Jau seniai, kaip mano Į laukai yra pilni gyvulių. Ū- Pradžioj 

draugas Jurgis kvietė ' va- kininkai nuima tik grūdų buvo šalta.

ir važiavome atgal į namus džiausią yra vištų piovyk-
la. Čia vištos plaunamos ir 

mūsų kelionės siunčiamos į visas Ameri- 
Dėvėjome ap- kos puses.

žiuoti į Nebraskos vakarus, galvas nuo kornų. Gi kel- siaustus. Bet kai tik pasi-
į Minden, Nebr., ir aprūpin- mus palieka laukuose. Jie sukome į pietvakarus, saulė ,j,inco*n

ti jo reikalus. Vasario 5 d. yra apaugę lapais. Žiemos tuojau pradėjo kaitinti. Rei- Jau buvo tamsu, kai mes
buvo labai graži. Tad anks- metu išvaro laukan arklius, kėjo nusivilkti apsiaustus prisiartinome prie Lincoln
tą rytą išsirengėme į kelio- karves ir kitus gyvulius ir ir automobiliaus langus ati- miesto. Bet šios valstybės,
nę. jie ganosi. Apie gyvulius ū- daryti. Žmonės gatvėse didžiausio namo bokštą ga-

Kadangi aš įdėjau naują kininkams mažai reikia rū- vaikščiojo tik švarkais ap- iima matyti už 20 mylių,
inžiną į automobilių, dėl to pintis. Jie suvaro juos į na- sivilkę. Naktį bokštas apšviestas ir
iš pradžių negalėjau greit mus tik vakarais, pašeria naįstįngs iš tolo matyti, kaip koks
važiuoti. Savo kelionei paė- truputį ir paskui vėl varo baltas stulpas šviesos vidu-

Haistings yra didelis ir je 
! gražus miestas. Visame 
mieste gražiausiai atrodo

dar nebuvo matęs tos istai-l Grand Island mieste dar Nebraskos valstybės silpna-
2-os dėl to labai irerėiosi Pirm^ kartą buvau ap3ilan- procių ligonine. Ji stovi tru- .
gos, uei lo įduai gėrėjosi., . ... laimingai pasiekėme,

I _ ~ i nnrc Monroclzmo cr\7\7o_ nu+i tnlion i ° *

j męme Lincoln Highvvay, 
I taigi važiavome per Boys 
Town. Mano draugas Jonas

į laukus nakčiai.

Grand Island Lincolne neužtrukom, nes 
jau buvo vėlus laikas. Greit 
išvažiavome namo ir juos 

visoJam vdsč Datiko koDlvčia kęs’ nors Nebraskoje gyve- pūtį toliau nuo miesto į va- 8 /
jam ypač patino nopiycia, padarę 405 mylias per vie-
kurią ponia Dowd iš New nu ^au 10 metų. Mums be-| karus ant kalno ir atrodo jįe
York pastatė. Toliau važia- siartinant Prie to miesto kaip mažas miestukas. Iš
vome į vakarus per kitus rdeko nebuvo matyti. Lau-1 pramonių matyti, kad di- Kun. Juozas Jusevičius

kai tušti. Mano draugas pa----------------,------------------------------------------------------------------------------------------
sakė, kad čia nėra nieko į-

j spūdingo. Galima pavadint-

mažus miestukus.

Seni automobiliai
ti ne įspūdinga, bet apleis
ta sala. Pačiame mieste yra 
gyvumo: gyvena apie 18
tūkstančių žmonių.

Kearney

Kearney miestas yra tuo 
garsus, kad randasi pačios

Miestukai nieko sau atro
do, bet jie yra pilni senų 
automobilių. Jonas taip iš
sitarė: “Aš gi manau, kad 
čia galima rasti automobi
lių 1917, 15 ir 12 metų. Mat, 

į ūkininkai mėgsta dalykus 
ilgai laikyti. Ir kai pamėgs-

* ta automobilių, tai laiko 15 Amerikos viduryje. Sako- 

į arba 20 metų. Be to, kiti jma’ kad nuo Kearney yra 

ūkininkai neperka naujų
automobilių. Jie vis ieško 
pigesnių ir, žinoma," gauna

tiek į rytus ir vakarus ir 
tiek mylių į pietus ir šiau
rę. Miestas gražus ir gana

iš rytų. Vienas automobilių didelis. Čia yra Nebraskos

K

plūsta krauju, taip vaidinu, jog nesusižavi nė vienas!”
Ir juto, kad meilė iš jos atėmė talentą ir kad krenta į 
bedugnę.... •

— Brangioji, — kreipėsi į ją direktorius po spek
taklio, — kas jums pasidarė? Jei jūs taip toliau vai
dinsite, palaidosite visą savo ankstesnę garbę! Tikriau- j d^a krautuvėse^ bankuose, 

šiai persidirbote! Todėl važiuokite, paprasčiausiai, porą 
savaičių sveikatos taisyti, paskum bus vėl viskas gerai!

Nina Aleksandrovna paklausė direktoriaus patari
mo, bet dėl to pasidarė tik dar blogiau. Bjauriausia, kad 
pati aiškiausiai pamatė, jog tuo laiku, kai visą dieną 
maišosi vyrui po akių, jam įgrįsta tiesiog ligi gyvo kau
lo. Per visą tą laiką jos lūpos nesulaukė iš jo nė vieno 
pabučiavimo. Todėl, kai pasibaigė atostogų laikas, tuo 
nepaprastai prasidžiugo, be to, reikėjo dirbti ir dėl ki
tos priežasties: vyrą buvo taip įpratinusi, jog be tų 
brangių duočių, kuriomis jį šerdavo, jis negalėjo apsi
eiti. Taigi, buvo pasiryžusi jam viską atiduoti, kad tik i 
jos nepamestų! Taip toji neprieinama gražuolė, kurios 
žodžio gerbėjai laukė kaip tikintieji apreikštosios tiesos, 
tiek nusižeminimo, jog, prieš pradėdama su vyru po
kalbį, apsvarstydavo kiekvieną žodį ir ilgai laužydavo 
galvą, besistengdama įspėti, kokia tema jam galėtų ge
riausiai .patikti ar bent į sudominti. Nusiminusi skaity 
davo eilėraščius, kuriuos rado surašytus jo užrašų kny
gelėje, — iš jų tryško tokia aistringa meilė ir šilima!
Vadinasi, jis tikrai mylėjo; ir buvo tiek moterų, kurios 
sugebėjo jį uždegti, sukelti jame įkvėpimą! Tik kodėl 
jai jis toks šaltas ir abejingas? Tik kodėl jai toks toli
mas ir neprieinamas? 0 ji tuo tarpu po kiekvieno vai-į 
dinimo, po kiekvieno vizito ir repeticijos būdavo pasi 
ryžusi atverti jam visą širdį ir viską, viską išpasakoti.
Kodėl jis savo dvasia nuo jos tiek pat tolimas, kaip ir 
tą pirmąją dieną, kai jį pamatė sėdint ant suolo ir žai
džiant su pageltusiu lapu? Kas dar jį prie jos traukia?
Kodėl jos anksčiau nepametė? Ar tikrai tik dėl drabu
žio ir gero maisto? Kaip baisu, kad už tokią meilę at
simokama šaltu išskaičiavimu! Nina Aleksandrovna dau
giausiai stebėjosi tuo, kad net jos dainavimui, kuriuo 
žavėdavosi visi kiti, jis pasidarė visiškai abejingas.

Ir kai kartą ji paklausė: “Borisai, ar tau mano bal
sas tikrai nepatinka?” — jis nepakėlė nuo laikraščio nė 
akių ir atsakė žiovaudamas:

naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie

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

Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero.

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

MISSION CLUB,
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

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

REMKITE SAVUOSIUS!

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

M. D Z I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

— Su tavo balsu yra lygiai kaip su valgiu: kai pa
matai, kaip jis yra taisomas, praeina visas apetitas! O 
aš juk kasdien prisiklausau, kaip tu laviniesi!

(Bus daugiau.)

4 Skaitykite Katalikišką Spaudą

Rcmkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

— .ModemHklaitsI įrenginiai —

— Palminio* Grollo KpeelalIslAn —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

0321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Marti Sucilla. navlnlnkl

pardavėjas išsitarė, kad čia 
tikrai yra ‘dųmping ground’. 

Gyvuliai laukuose

Žiemos metu Nebraskos

valstybės kalėjimas jau
niems nusikaltėliams.

Iš ten mes pasukome į pie
tus, aplankėme Minden, at

likome, kas mums reikėjo,

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale
Dzimidą,
sąžiningą

kreipkitės pas M. 
— gausite greitą ir 

patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

Vėliausi 1941 Metų Rakandai
Radijos, Refrigeratoriai, Skalbiamos Mašinos, Prosinimo Mašinos, Elektrikiniai Dulkių Valytuvai, Pečiai — 
Moores, Round Oak, Original, Universal, Crown, Norge ir kitų žymių išdirbysčių. Kainos dar nepakeltos ir 
pirkėjai gali pirkdami dabar sutaupyti trečią dalį. BaRi Porcelain gasiniai pečiai, po $24.50. Gasiniai ir ang
liniai Bungalow pečiai, po $49.50. Dideli pečiai, 4 su anglimis ir 4 su gasu, už $98.00.

Perkant tą naują ir 
gražių Parlor Setą 
dabar, jūs gausite

Nuolaidos!
Kainos $125.00.

Įvairių spalvų, su 
10 metų garantija.



o DEtUGAB šeštadienis, vas. 22 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinios

laimos. Buvo ir daugiau 
kalbų bei linkėjimų. Galop 
Juciai visiems nuoširdžiai

Rup.!padėkojo.
Vasario 23 d., Dievo Ap- __________

vaizdos parap. didžiojoj sve- j , _ .
tainėj įvyksta gražus vaka- iVdKdN6l16 H 
ras ‘Meet New Pastor Bali’.
Prie vakaro jau seniai ren
giamasi. Jis bus pilnas įvai
renybių. Prasidės 4 vai. po i 
pietų ir kas valandą bus) North Side. — Vasario 
skirtinga programa. Daly- 16, mūsų parapijos metinė 
vauja varg. K. Sabonis su vakarienė ir Lietuvos ne- 
choru. Atvyksta žymus ma- • priklausomybės paminėji- 
gikas, kuris daug visokių mas pavyko labai gražiai, 
“stebuklų” pridarys. Atvyk-! Žmonių prisirinko pilnutė- 
sta ir G. Saurytės vadovau-, lė parap. svetainė, nors o- 
jamos šokėjos, kurios me- ras buvo blogas; kilnadva- 
tiniam “Draugo” koncerte šių parapijonų jis nesulai-;

Paminėjimas 
Pavyko Gerai

STREIKAI YRA RETA IŠIMTIS

taip žiūrovus žavėjo. Bus 
ir “Boxing Match”. Kreip
tasi į CYO centrą ir gauta 
du jaunuoliai. Mūsų gerb. 
kunigai kleb. A. C. Martin
kus ir V. Urba taipgi gal
vas laužo ką nors sugaP/o 
ti. • Mat, ir juodu išpildys 
programos dalį. įdomu.

Restauracijoj bus didis 
pasirinkimas, nes valgių ga
minimu rūpinasi Jaunųjų 
Moterų Klubas. Jos tame 
turi daug prityrimo.

kė nuo metinio parap. pa
rengimo ir Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo. 
Tarpe northsaidiečių matė
si ir svečių.

Seserų iš mokyklos vai
kučių buvo suruošta labai 
graži ir patriotiška prog
rama, pritaikinta 16 Vasa
rio.

Baigus parapijos reika
lus, susikaupta tautos šven
tei. Kalbėjo adv. C. Kai; 
nupiešė dabartinę Lietuvos

("Draugas" Acme tcicpnuiok

Sidney Hillman (dešinėje), šalies saugumui gamybos 
viršininkas, kongreso žemesniųjų rūmų juridinio komite
to pirmininkui atstovui Hatton Summers pareiškia, kad 
“strėikai yra reta išimtis gamyboje šalies saugumui”.

Naujienos Iš ALPK
Vasario 16, Amerikos Lie

tuvių Piliečių Klubas laikė 
susirinkimą, Hollywood sve
tainėj.

Susirinkimą pavyzdingai 
vedė naujas pirmininkas 
Charles Šova. Klūbo valdy
boje jis praeitais metais bu
vo iždo globėjas ir kontro
lės raštininkas.

Klubas jau pradėjo ruoš
tis prie pikniko gegužės 25 
d. Taisoma klūbo konstitu
cija. Komisija raportavo, 
kad netolimoj ateity turės 
pagaminus projektą.
' Finansiniai klubas labai 
gerai stovi.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas džiaugiasi turė
damas gerą valdybą, o ypa
tingai jaunuolius, kurie įei
na į ją. Linkim valdybai pa
sisekimo. Vienas iš narių

RADIO

Šokiams paimta gera or- padėtį, jos vargus ir nelai- 
kestra. Groti pradės 8 vai. I mes. Kalbėjo ir kleb. kun.

------------ J. šaulinskas. Padaryta ir
Vasario 9 d. Aleksandras rinkliava. Aukojo po $1.00: 

ir Uršulė Juciai minėjo 25 Lakavičius, F. Smith, Jr., 
sukaktį. Juciai savo vestu- W. Melkus, Rauskinas, J. 
ves tikrai iškilmingai ir pa- j Kupčiūnas, Anna Smith, 
vyzdingai apvaikščiojo. Pir- Srubas, Čereška, Daugirdas, 
miausiai šventė bažnyčioj. Paškevičius, Adomaitis, J. 
10 vai. mišios buvo jų inten- Raudeliūnas. Kiti smulkiais, 
cija. Jubiliatai, jų sūnūs, Viso surinkta $20.41, kurie 
dukterys ir giminės bendrai per Federacijos centrą bus 
priėmė šv. Komuniją. Sumą pasiųsti Lietuvos pabėgė- 
laikė pats kleb. kun. A. C. liams. Lietuvytis
Martinkus, jubiliatams su- j --------------------
teikė ypatingąjį palaimini- Dafairumar
mą ir pasakė pamokslą. Per raiaiJflHai

I

mišias K. Sabonis, smuiku Cicero. — Sausio 30 d. 
pritariant L. Sabonienei, prakalbose, kurios įvyko pa
tikrai žavingai giedojo ‘Avė rapijos svetainėje, Lietuvai 
Maria’. Gelbėti Fondo, aprašyme ne

Sukaktuvių didieji pietūs buvo viskas aišku, kaip tai: 
įvyko Jučui gražiame na- vardai aukotojų ir kiek kas 
me. Dalyvavo labai daug aukojo. Kun. I. Albavičius 
svečių, jų tarpe ir kleb. kun. aukojo $25.00, kun. J. Klo- 
A. C. Martinkus, jo padėję- ris $5.00, Masiliūnienė $5. 
jas, kun. V. Urba ir buvęs Po $2.00 aukojo šie: A. Be- 
kleb. kun. Ig. Albavičius. naitė, A. Zajauskas, Mont- 
Pietaujant visi trys gerb. vilas, Zutkus, dr. P. Atko- 
kunigai pasakė kalbas. Svei- čiūnas. Po $1.00: Stanislo- 
kino jubiliatus, linkėjo vaitis, A. Jansonienė, Šmuk- 
jiems sveikatos ir Dievo pa- štys, K. Leketienė, E. Brau-

nienė, E. Ringalaitė, A. Me- 
telynas, Kaminskas, Makaus 
kas, Bernadišienė, Miliaus
kienė iš Indiana, J. Mote- 
kaitis, Mondeikienė, Šeme- 
tulskis, Spranaitis, Bukaus
kienė, Kučienė, Pocienė, Zvi- 
bienė, Rakauskienė, Kučins- 
kienė, Kelpšas, Kelpšienė, 
B. Anderson, A. Anderson, 
Valaitis, Juzėnas, Misius, 
Liaudanskis, Deveikis, Čia- 
sas, Lapinskas, Žadeikis, 
Petkus, Sriubas, Unkas. 
Taipgi $5.00 aukojo Moterų 
Sąjungos 48 kuopa ir Apaš
talystės Maldos draugija.

A. Valančius

Dievu pasitikėk, o patsai 
netingėk.

Pavyzdinga
Šeimyna

Marąuette Park. — Elz
bieta Kodienė, gyv. 6639 S. 
Artesian Avė., per 23 metus 
nuolatos “Draugą” skaito ir 
remia. Pažymėtina, kad E. 
Kodienė išaugino skaitlingą 
šeimyną. Prieš kelis metus 
vyrui mirus ji sunkiai dir
bo, kol užaugino šeimyną. 
Dabar gali pasidžiaugti sa
vo šeimyna, ypač dukrelė
mis. Jos motiną visakuo ap
rūpina, dar gi “Draugą” už
prenumeruoja. Taigi, tikrai 
pavyzdinga šeimyna. Visi 
su motina gyvena savo na
me.

Rap.

BUDRIKO RADIO 
VALANDA
Oro teatras 

WCFL radio 
kil., nedėlios

iš galingos 
stoties, 970 
vakare nuo

TEAJNING MV SON TO BE A BONb 
-SALEiMAN-TUBOV/ MlM OuT/ "

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

PADĖKONfi
.t

A**
DoubleTeited*KC BAKING P01DER

J'Double Action

Ūse only one level tea-, 
spoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Kidneys Mušt 
Clean Ouf Acids

Kzcess Acids and polsvnous wagteg ln your 
tlood are removed chlefly thru 9 mllllon tlny 
rtellcate Kidney tubes or fllterg. And non- 
nryanlc and non-gystemlc dlsorderg ot tha 
Itidneyg or Bladder may cause Oettlng Op 
Hlghts, Nervousness, Lee Pains. O'.rcles On- 
įler Byes. Dlzslness, Backacne. 8wollen 
Ankles, or Burnlng Passazes. In many such 
i aaes the diuretlc action of the Doctor'g pre- 
icriptlon Cystez helps the Kidneys clean tiut 
Rscess Acids. This plūs the palllatlve work ot' 
i'yetea may ea.lly malte you fee. likę a new 
|«raon ln Just a rew daya/Try Cystez under 
the guarantee of money back unless oom- 
pletely satlsfled. Cyatez cosks only 3c a dose 
tt drugglsts a.id the cuarantee p.o’-cti you.

r

iri

Liudvikas Nemunas
Kuris mirė vas. 13, 11141 ir ta
po palaidotas va.. 17 d., o da
liai- Utis šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilęs ir negalėda
mas atidėkoti tiems, kurie su
teikė Jam paskutinj patarnavi
mą. ir palydėjo j) j tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes, atritindami Ir apgailėda- 
m jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsą dvasiš
kam tėvui kun. Valuekui ir 
večiams kunigam*-, kurie atlai
kė gedulingas pamaldas už jo 
sielą ir pasakė pritaikintą pa
mokslą.

Dėkojame šv. Mišių Ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame varg. Daukšai ir 
svečiams vurgonininkams, kurie 
savo jspūdlngu giedojimu pa
grąžino pamaldas.

Dėkojame grab. I. J. Zolp, 
kuris tavo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo Ji i amžinasti, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab
nešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valan
doje ir, pagalios, dėkojme vi- 
siemj dalyvavutlems laidotu
vėse žmonėms; o tau mylima
sai vyre tr tėve. tesutelkia 
Dievas Amžiną Ramybę.

Nuliūdę lieka: .Moteris, Duk
terys, Žentas, Seserys, Avoge- 
rial ir Giminės.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

5:30 iki 6:15 P. M. Budriko 
radio simfonijos orkestrą iš
pildys lietuviškas liaudies 
melodijas, žymus duetas su
dainuos parinktas liaudies i 

daineles pritariant orkes 
trai. Radio drama “Ameri
kos Lietuviai” bus visiems 
įdomu paklausyti. Progra
ma bus visiems aiškiai gir 
dima. Nepamirškite- laiko, j 

užsukite savo radio ant I 
WCFL stoties nedėlios va 
kare, 5:30.

Juozo Budriko rakandų ir 
radio krautuvė, 3409 South j 
Halsted St., leidžia šiuos 
programus.

Kita Budriko “Radio 
Show” — “Canary Sere- 
nade,” nedėlios rytais kaip 
9:30 iš radio stoties WAAF, 
920 kil. Pranešėjas.

WOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

MOST
MODERN

(’OMPI.EIE
ADVANCED PHOTOGKAI’H Y 

I.OUEST l’OSSIBI.E l’RK ES 

PHONE LAFAYETTE 2*13

PADĖKA
A. f A.

EDVARDAS A. LUKOŠIUS
Gyveno 2555 W. 43rd St., Tel. LAFa.yette 1310
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 23, 12:40 vai. i 

ryte, 1941 m., sulaukęs 23 metų amž., gimęs Chi
cago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime mylimą motiną Ona, 
po tėvais Waičekoniūtę, tėvą Antaną, seseri Sofi
ją, tetą Marijoną Pranskūnienę ir jos vyrą VValter 
ir jų šeimą; 6 dėdes, Juozapa ir Albertą Pranskū- 
nus ir jų šeimas; VValter Lukošių ir jc žmoną O- 
ną. Pranciškų Lukošių, Joną Vaičekonį, gyvenan
ti Brooklyn, N. Y., Lietuvoje Aleksandrą Vaičeko- 
ni ir jo šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pa- 
yįstamų

Tapo palaidotas sausio 27, 1941, o dabar ilsisi 
Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskuti
nį natarnavimą ir palydėjo ji į tą neišvengiama 
amžinybės vietą. Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų 
dvasios tėvui kun. kleb. Briškai, kuris atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jo siela ir pasakė pritaikin
tą pamokslą. Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gė
lių aukotojams. Dėkojame grabnešiams ir laido
tuvių direktoriui J. Liulevičiv.i, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį. Dėkojame Onai Piežienei už gražų pa- 
giedojimą bažnyčioje ir varg. J. Kudirkai už įspū
dingą giedojimą ir vedimą pamaldų; ačiū visiems 
giminėms, o ypač tiems, kurie atvažiavo iš tolimų 
miestu: Mykolas, jo žmona ir Aleksandra (slaugė) 
Lukošiai ir pagalios dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o tau, mylimas sū
nau ir brolau, tesuteikia Viešpats Amžinąją Ra- 

•5qXui
Nubudę lieka: Motina, Tėvas, Sesuo ir Giminės.

f

U
OARY, IND. LAIDOTUVTU DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•iriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktoras
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YARds 1741-1742 

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

Kadio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties \VHIP (1430 kil ), su P. šaltimlern.

, KOPLYČIOS DYKAI Į AMBULANCE
iri VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
1646 YVest 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

LACHAYVICZ IR SCNAI 
2314 YVest 23rd Place

Tel. CANai 2515
42-44 Ea*t lOSth Street 

Tel. PULlman 1270
P. J RIDIK AS

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

Visi Telefonai: YARds 1419 ALBERT V. PETKUS
4701 So. YVestern Avenue

Tel. LAFayette 8024ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court

Tel. CICERO 2109
6812 So. YVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908



I

Šeštadienis, vas. 22 d., 1941 g lt X P i3 X S
Metinis Vakaras

Lietuvos Ūkininko dr-ja 
rengia 35-tą metinį balių su 
programa ir šokiais vasa
rio 22 d., West Side Hall,

• 2242 W. 23rd Place.
Bus atvaidinta 3-jų veiks

mų komedija “Jaunikis iš 
Kauno”.

Vaidins Maskolaičių dra
mos mėgėjų grupė. Lošimas 
prasidės 6:30 vai. Įžanga 
40c.

V Kviečiame narius ir na
res dalyvauti parengime. Y- 
ra nutarta, kad visi dr-jos 
nariai turės užsimokėti už 
tikietą.

Su įžangos tikietų vienas 
atsilankusių laimės Zenith 
radio 1941 m.

Nauji nariai bus priimti 
S iki 25 metų dykai. Senes

niems įstojimo mokestis pa
gal konstituciją.

Rengimo komisija darbuo 
jas, kad vakaras būtų vie
nas sėkmingiausių. Paimta 
gera orkestrą šokiams.

Rengėjai: A. Valonis, G. 
Praninskas, J. Žurkauskas, 
M. Praninskas.

Žymus Profesionalas Sidabrinės 
Vestuvės

Z

West Pullmano 
Naujienos

Vasario 23 d., vakare 7 
vai., parapijos salėje įvyks
ta šaunus vakaras, kurį ren
gia ŠŠ. Petro ir Povilo par. 
komitetas parapijos naudai.

Bus gražus vaidinimas 
“Aš važiuosiu į Ameriką”, 
labai juokinga komedija. Be 
to, bus ir daugiau kitokio 
įvairumėlio. Po programos 
bus šokiai. Grieš gera or
kestrą. Visi kviečiami skait
lingai dalyvauti. Pelnas pa
rapijai.

A. Budris 
Rengia Balių

Juozas C. Peters (Petrai
tis) gimė Aušros Vartų pa
rapijoje, Chicagoje, gegužės 
11, 1910. Visą laiką toje pa
rapijoje gyveno ir dar tebe
gyvena. 1916 metais pradė
jo lankyti Aušros Vartų pa
rapijos pradžios mokyklą, 
kurią baigė birželio mėnesy
je, 1922 metais.

i
Rudenyje 1922 metais pra 

dėjo lankyti šv. Ignoto auk
štesnę mokyklą. Čia taip gi 
mokslas sekėsi, nes pirmais 
metais užsitarnavo pirmo 
laipsnio žymę (first hon- 
ors),’ o antruose metuose 
antrą laipsnį (second hon- 
ors). Lankydamas Šv. Igno
to aukštesnę mokyklą, buvo 
aktyvus, sporte: basketball 
ir track. Visą laiką, po pa
mokų ir liuosomis dienomis, 
dirbo krautuvėje Chieagos 
vidurmiestyje. Birželio mė
nesyje 1926 metais baigė 
aukštesnį mokslą.

| „ Tais pačiais metais įsto- 
' jo į Loyola universitetą, ku
rį lankė dienomis. Aplinky
bėms susidėjus, turėjo nu
traukti mokslą ir imtis dar
bo. Po trijų metų pertrau
kos, 1929 metais vėl pradė
jo lankyti Loyola universi
tetą vakarais. Birželio mė
nesyje, 1933 metais, gavo fi
losofijos bakalaurato laipsnį 
(Ph. B.). Šiame laikotarpy
je (1931 metais), dar turė
damas vieną kitą liuosą va
karą, lankė Lewis Institutą 
(mokinosi aukštos matema
tikos). šioje klasėje buvo 
vienas iš dešimts pirmųjų 
aukščiausių grupėje.

North Side. — Povilas ir 
Konstancija Kazakevičiai, 
seni šios kolonijos gyvento
jai, ir geri parapijonai, tu
rėjo laimės švęsti 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Iškilmes surengė jų 
dukrelės Helena ir Estella.
Vasario 15 d. prisirinko pil
nas Kazakevičių namas gi
minių, draugų, prietelių pa
sveikinti jubiliatus ir palin
kėti jiems visokios laimės. 
Svečiai buvo maloniai vai
šinami, o jubiliatai Kazake
vičiai džiaugėsi ir dėkojo 
svečiams už linkėjimus ir 
dovanas. E.

Turėdamas palinkimo siek 
ti teisių profesijos, Juozas, 
1936 metais pradėjo lankyti 
Loyola universiteto teisių 
fakultetą, kurį sėkmingai 
baigė birželio mėnesyje, 
1940 metais, Juris Doctor 
laipsniu. Rugpiūčio mėnesy
je, tų pačių metų, išlaikė Ill
inois Bar kvotimus ir gruo
džio 12 d. Illinois Supreme 
Court, Springfielde, suteikė 
leidimą praktikuoti advoka
tūrą.

Vasario 1 d., 1941 metais, 
Peters įstojo į advokatų 
firmą vardu Peters, Maguire 
ir Fegan, kurių raštinė ran
dasi 105 W. Monroe St., Chi
cagoje, kambarys 1005, kur 
dabar yra priimami klientai. 
Namų raštinė adresu 2222 
W. 23rd Place, telefonas 
Canal 0637. Klientus priima 
vakarais.

Adv. Peters nuo 1926 me
tų yra aktyvas Lietuvos Vy
čių narys. Organizacinį vei
kimą pradėjo 24-toje kuopo
je užimdamas įvairias valdy 
boję vietas. Vėliau ėjo pir
mininko pareigas L. V. Chi
eagos apskrityje, vicepirmi
ninko ir redaktoriaus parei
gas centre. Dabar yra pir
mininkas 24 kuopos. Lietu
vos Vyčiuose yra 4-to laip
snio nariu. Priklauso Auš
ros Vartų parapijos chorui. 
Šiais metais trečiu atveju 
eina parapijos komiteto na
rio pareigas.

Šurum-Burum Sesučių choras, kuris dalyvauja Aušros 
Vartų P. Š. draugijos (West Side) 33 metų sukakties pa
minėjimo vakare, rytoj, vas. 23 d., Aušros Vartų par. sal.

"Knarkia Paliepus 
So. Chicagoj

šv. Juozapo parapijos cho 
ras visu smarkumu rengia
si prie savo metinio vaka
ro. Geriausios meno jėgos 
prisirengė atvaidinti kome-

rr Delegacija į 
Washingtoną

Sekmadienį iš Chicago 
vyksta į Washingtoną dele
gacija ten pirmadienį daly
vauti America First skyrių 
pirmininkų susirinkime. Bus

rio klausimu ateinančią sa
vaitę senate įvyks balsavi- j 
mai.

Susirinkime pirmininkaus 
nacionalinis America First 
komiteto pirmininkas gen. 
R. E. Wood.

Kas Kristų parduoda už 
30 sidabrinių, tas tėvynę 
parduos už 20.

Kard. Faulhaberis

ALI MAKIS - NIW ... RIBUILT

TYPEVVRITERS

A O O I N G MACHINES

— JMAll MONTHIY PAYMINTS — 

AU MAKiS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

PARDAVIMU RAltBEltNft
3 kėdės; biznis išdirbtas per 16 me
tų. Kreipkitės: 1109 So. Boulevard, 
Oak Park, Illinoise

I

diją “Knarkia Paliepus”, aptarta galutini kampanija 
Tikrai verta kiekvienam jų kovai prieš diktatorinj bilių,
pamatyti. hurį senataa avarsto jr ku.

Po vaidinimo bus pasi- ______________________
linksminimas ir šokiai prie 
geros orkestros. Bus galima 
šokti lietuviški ir angliški 
šokiai, nes muzikantai pa
tenkins visus. Taip pat bus 
gardaus gėrimėlio ir užkan
džio. Kiekvienas atvykęs 
smagiai pasilinksmins ir 
puikiai laiką praleis. Vis
kas įvyks vasario 22 dieną, 
parapijos svetainėje, E. 88 
and Marąuette Avė. Prasi
dės 7 vai. Nemuno Sūnus

CONRAD
Fotografas

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

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvootl 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840

1

OUI tuvius (Attv ONS-IIAt NSW-MACMINS VUASANTIS

TYPEVVRITER 
OMPANY

ROBUT C. OOID.LATT,
IH W. MADISON ST.

CLASSIFIED
NAMAI, FARMOS EINA 

BRANGYN!
Paskutini Bargenai — 38 namai

tisokio didumo, Marąuette Park 
apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir t i. 
somų ■ senus. Apskaitliavimas veltui. 

Ptu-tatymu kainos:
2-jij fletų marinis namus, po 4
kambarius ................................... $5,950.
5 kambarių mūr.. bungalow. . $4,bu0. 

ii kambarių mūr. bungulosv. . $3,950.
Taipgi statome ir didelius namus. 

Pastorojam Paskolas ant Lengvų
Išinokėjinų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. Western Avė.
TELEFONAI;

Office KEP. 3713; Vak. PRO. 0170

★STAR ?

[
Phone DEAR3ORN P4 44

ISTIMATIS— FREE — DIMONSTR ATION J

PAKDAVLMi I FAIl.MA
Puikus investmentas; 20 ' akrų, 10 
akrų apelsinu, citrinų ir t.t. Sodnas, 
dailus, moderniškus ti kambarių bun- 
galou. 51. MET Eli, Biiena Vista 
Avres, Faifurrlas, Texas,

REMKITE, l’LATTNKITl 
KATALIKIŠKĄ SIATJDą.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?fc

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykail

piONtra ROCK WO0L 
Cork ao An d 
Fiuous Iksaatimo Boarm 

CoMmuuCoMPosmo'i Boarm 

5orrVfcot>-3OxM pir CumcFt.

HardWx»-45lmfci CumcFt

Pixn« Boa*pi m Lattki

Hcavy Bui Limta Majt««al*- 
Mamkry. CoMCRrrz. Eit Parūpiname F.H.A. I*askollnlmua 

ar išmokėjimus.

Žinomas vestsaidietis mu
zikantas A. Budrys, rengia 
savo draugams ir pažįsta
miems — ir visiems žemai
čiams, aukštaičiams ir su- 
valskiniams — smagų balių 
su išlaimėjimais šeštadienį, 
vasario 22 d., Walter Nef- 
fas salėje, 2435 S. Leavitt 
St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga bus dykai.

Salantiškis A. Budrys 
muzika užsiiminėja nuo 12 
metų amžiaus, kada pradė
jo groti savo parapijos baž
nyčioje per Velykas ir per 
atlaidus. A. Budrys su savo 
broliais ir draugais muzi
kantais buvo žinomi visuo
se aplinkiniuose kaimuose 
Lietuvoje.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

PRANEŠIMAS
Pradedant pirmadienį, Vasario 24 d., A. S. 

Valūnas (Walons) iš U. S. Internal Revenue 
Department, bus “Draugo” ofise KASDIEN NUO 
9:30 VAL. RYTO IKI 5:30 VAL P. P., patar
nauti visiems, kurie nori išpildyti “Income Tax” 
blankas, p. Valūnas bus “Draugo” ofise nuo 
Vasario 24 d. iki Kovo 1 d.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

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

PASKOLŲ IR TAVPIMO REIKALAIS KRETPKITftS PRIE

St Anthcny s Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COUBT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH P. GRIBAUSKAS, Secretary

VAI/.: Pirm.. Ketslr.. šeMad, A iki S ▼. v.j Antr., Tmčiad. A Iki 3 p. p.

DABAR
MOKAME 31 OZ ANT PADĖTŲ 

2Z PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdrttuntl iki $5,000.00. 
Per Federal Savings and Ix>an Insurance Corp., VVaehington, D. C.

Vakaras Seserų . 
Pranciškiečių Naudai

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno 1 skyr. 
rengia vajaus vakarą sekm., 
vasario 23 d., parapijos sve
tainėj. Įžanga 25c. Pradžia 
6:30 vai. <

Bus atvaidinta labai gra
žus, istorinis 3 aktų veika
las “Auksinio karaliaus mir
tis”; dainuos moterų cho
ras, kalbų ir kitokių pamar- 
ginimų.

Nuoširdžiai kviečiami vi
si atsilankyti. Lauksime sve 
čių-viešnių ir iš 2 ir 3 sky
rių.

Vakaro pasisekimui daug 
darbuojasi veikėjos komisi
joj: T. Ručienė, C. Petrai
tienė, P. Jančauskaitė, joms 
padeda pirm. Auksutienė ir 
rašt. J. Pukelienė.

Visas pelnas skiriamas 
seserų Pranciškiečių naudai.

Kišenini*
Lietuviškai—Angliška*

Ir
Angliškai—Lietuviška*

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

tik #1.00

“D R A U O A B” 
2334 South Oakley Avetf

Chioago, Dlinoi*

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa- 

taraavim*.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

~NATHAN
KANTER

MUTUAL
L1QUOR 

CO.

Wholeeale 
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

’ 0014

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
Warehouse: 9401 So. Stony Island Ava., tei.

WHOLESALE 
FURNITURE 
*BROKER

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGEES — STOVĖS.
All Nailonai!? Advertlsed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

>?«ii£ŽBj!,»?S55’&S55,<*5^!$įiįžs^%jSS5?*<4Sž3

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

b



S' n k x tt n e s

ARKIVYSKUPAS 
STRITCH KOLUMBO 
VYČIŲ IŠKILMĖSE

Jo Eksc. Arkivyskupas 
S. A. Stritch, Chicagos ar
kivyskupijos ganytojas, ry
toj dalyvauja Kolumbo Vy
čių (Knights of Columbus) 
iškilmėse Palmer House.

Keliems šimtams šios or
ganizacijos narių bus pripa
žintas vadinamas ketvirta
sis narystės laipsnis.

Šiame katalikiškam patri- 
jotiškam pobuvyj Arkivys
kupas sakys reikšmingą 
kalbą.

PADĖTI ANGLIJAI - 
VADUOTI LAISVE

ANGLIJAI BOMBONE
ŠIAI ORU SIUNČIAMI

J. A. Valstybių fabrikuo
se padirbdinti Anglijai ski
riami bombonešiai pirmiau
sia pasiunčiami į Kanadą, o 
iš tenai oru siunčiami į An
gliją skersai Atlantiką.

Bombonešius į Angliją 
pristato britai ir amerikie
čiai turį daug patirties skri- 
dikai veteranai. Pristatę 
bombonešius iš ten jie į 
Kanadą grįžta laivais ir iš 
Kanados vėl kitais naujais 
bombonešiais skrinda į An
gliją. Kitų rūšių lėktuvai iš 
Amerikos į Angliją siunčia
mi laivais. Siunčiami lėktu
vai išardomi ir Anglijoje 
gauti jie greitai sudėstomi. 
Tai specialistų darbas.

Vienas bombonešių skridi
kų reporteriams konfiden
cialiai išaiškino, kad per pa-

U. S. karo laivyno depar
tamento sekretorius Frank 
Knox pareiškia, kad J. A.
Valstybės padėdamos D. Bri' butinius keturis mėnesius
tanijai apsaugoja nuosavą 
laisvę, kuriai esąs pavojus.

J. A. Valstybės, sako sek
retorius, yra ne tik demo
kratijos arsenalas ir muni- 
cijos fabrikas, bet taip pat 
ir paskutinė britų viltis. Jei 
Amerika suklups, tai ir de
mokratija grius ir pasaulį 
apsiaus nauji juodieji am-' 
žiai ir prasidės beširdis žmo 
nių išnaudojimas ir jų ver
govė.

Štai kodėl J. A. Valstybės 
visomis išgalėmis ir visomis 
priemonėmis turi padėti Bri
tanijai laimėti karą sutriuš
kinus Europos diktatorius.

Cicero. — Dr-stės Šv. Mo
tinos Dievo Sopulingos mė
nesinis susirinkimas bus va- 

Cicero. — Pranešu visoms sario 24 d. vietoj vasario 
draugijoms, skyriams, kuo- 23 d„ 7:30 vai. vak., mokyk- X Ade15 Druktenis, Šv 
poms, klubams, kad labai los kambaryje. Visos narės i Kazimiero akademijos stu- 
svarbus Federacijos 12 sk. kviečiamos atsilankyti, 
susirinkimas bus vasario 23 Korespondentė
d., parapijos mokyklos kam- _______
bary, 1 vai. popiet. Šiame

šeštadienis, vis. 22 8., i!T4t

susirinkime bus padaryta 
svarbių pranešimų: iš reng
tų prakalbų, iš Vasario 16

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimą sekma-

bendro paminėjimo, iš ren- dien»- vasario 23 d -
kun. I. Albavičiui jos 3vetainSie’ 2 valandą pogiamo

priimti vakaro ir k. Visų 
draugijų atstovai, ypatin
gai jaunimo: Vyčių, Šv. Var 
do, Amerikos Dukterų Klu
bo, Nekalto Prasidėjimo So- 
dalicijos ir k. prašomi skait
lingai dalyvauti.

A. Valančius

pietų. Visi kuopos nariai ir 
darbuotojai kviečiami laiku 
atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba

dentė, bus solistė rinktiniof
choro, kurį organizuoja Chi
cago arkidiecezijos katali
kiškų aukštesnių mokyklų 
Glee klubai pavasariniam 
muzikos festivalui. Kontes- 
te solistės rolėj ji laimėjo 
pirmą vietą. “The New 
World” pirmam puslapy į- 
dėjo jos atvaizdą.

X Roselande, Visų šven
tųjų parap. salėj sekmadie
nio vakare, vasario 23 d., 
įvyksta prakalbos Lietuvos 
reikalais. Kalbės kun. J. 
Prunskis, L. Šimutis ir ki-

Bridgeport. — Federaci
jos skyriaus ir Lietuvai Gel-
bėti Fondo narių susirinki- tL Visi tos aPylink“

viai kviečiami susirinkti ir 
pasiklausyti įdomių kalbų. 
Kas dabar dedas /Lietuvoj, 
visi sužinos šiose prakalbo
se.

X T. šlapoberskis, buvęs 
“Lietuvos Žinių” korespon
dentas Londone, šiomis die
nomis lankėsi . redakcijoj. 
Laivas, kuriuo jis plaukė iš 
Londono, buvo priešo bom
barduotas iš oro ir povan
deniniais laivais. Savo sen
sacingos kelionės įspūdžius 
žadėjo parašyti mūsų dien-

mas įvyks sekmadienį, va
sario 23 d., tuojau po pas
kutinių mišių, mokyklos 
kambary. Visi prašomi su
sirinkti. . Valdyba

Žagariečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks va
sario 23 d., 1 vai. popiet, 
Holly wood svet., 2417 West 
43rd St.

J. Keturakis, rašt.

į Angliją nuskridinta dau
giau kaip 60 orinių tvirto
vių (bombonešių). Jis sa
ko, kad apie 2,100 mylių to
lis per Atlantiką atliekamas 
per 10 iki 11 valandų. Vie
no bombonešio ilgiausias 
skridimas yra buvęs 11 vai.
30 minutų.

Nelaimių retai pasitaiko.
Nė vienas bombonešis tačiau
neįkrito i vandenyną. Nelai- šauk« 309 vyrua iStirti 
mės įvyksta pakylant oran.1 tinkamumą kareiviauti. Iš 

' jų 56 pripažinti netinkami,
7 kiti dar kartą bus patik
rinti ir 246 priimti.

Vakar priimta ir pasių
sta armijon 42 vyrai dau
giau. Jų tarpe 31 savano
ris.

Vasario 25 d. dar 257 vy-; 
rai net iš 43 boardų šau-

Kun. Ig. Albavičius, Šv. Antano par., Cicero, klebonas, 
“Draugo” bendrovės direktorių pirmininkas. Rytoj cice- 
riečiai rengia jam pagerbti vakarą parap. salėj.

PAŠAUKTI IR ŠAU
KIAMI KAREIVIAUTI

Šio vasario 19 d. drafto 
boardai Chicagoj buvo pa-

arba Anglijoje 
džiant.

nusilei-

Clinnin priešingas 
kištis į karą

Maj. gen. J. V. Clinnin,
Illinois milicijos atsargų va
das, pareiškia, kad J. A.
Valstybių saugumas turi bū
ti pirmoje vietoje be kišimo
si į karą.

“Dalyvavęs trijuose ka
ruose esu griežtai priešin
gas Amerikos įsivėlimui į 
karą,” pareiškia generolas.

“Mano užuojauta yra Ajy- 

glijai ir esu griežtai nusi
statęs prieš Hitlerio, Stali
no ir Mussolinio ideologijas.
Patvarkyti tuos Europos į fabrikas 
“piktuosius šunis” reikia pa-

Du vaikai žuvo gaisre
Ties Pine ežeru, netoli La 

Porte, Ind., sudegė namai ir 
gaisre žuvo Gerald Clancy 
du 2 ir 4 metų berniukai.

.. .. , v , . kiami kareiviauti. Tarp šau-Motina juos buvo užraki- v. \ .
nūs ir pati išėjus į netoli
mą valgomųjų produktų 
krautuvę. Spėjama, gaisrą 
sukėlė įkaitusi krosnis.

Kaimynas Thomas Carey, 
kurio namai taip {5at sude
gė, bandė berniukus vaduo
ti. Bet jam tas nepavyko.

Žuvusiųjų tėvas Clancy y- 
ra automobilių mechanikas. 
Jis buvo darbe.

Statomas didelis

vesti begalinei Dievo išmin
čiai.”

Apskrities policija 
miestelyje

Homewood apskrities vieš 
kelių policija šio ketvirta
dienio vakarą Chicago Hei- 
ghts miestely vykdė reika
lingą tvarką.

Tas įvyko dėl to, kad mie
stelio visi 24 policistai da
lyvavo kasmetinėse vaišėse 
American Legion namuose.

Parūpinta 17,032 
darbai

Illinois darbo departamen
to direktorius M. P. Durkin 
praneša, kad Illinois State 
Employment Service per 
sausio mėnesį 17,032 asme
nims surado darbus, dau
giausia privačiose pramonė
se. ~~ ------------------ -

kiamųjų yra šie lietuviai 
7 wardo: George Urban,

Anthony Malecki.
13 wardo: John Gelzaines,

Walter Maculonis, Alex Pau 
lauskaą.

Studebaker korporacija 
stato didelį fabriką ties Ar
cher ir Cicero avės. Fabri
ko pastatymas ir įrengimas 
atsieis 36,799,300 dol. Jame' 
bus dirbamos lėktuvų inži- 
nų dalys.

Kalbama, kad už trijų 
mėnesių fabrikas daliniai 
bus įrengtas. Iki 4,000 dar
bininkų jame gaus darbo.

ąžintos advokato

rausias Illinois teis- 
prieš pusketvirtų metų 

o Bar Association re- 
nduojant advokatūros 

atėmė kriminalinių by 
vokatui W. W. O’Brien. 

tr tas pat teismas jam 
Tgrąžino advokato teises 

tikuoti teismuose.

ne, * o saldus žodi! 
gimtosios kalbos gar

Svetimam krašte.
- J. W. Goethe

Harvester kompanija 
nepripažįsta CIO

International Harvester 
kompanija pranešė, kad ji 
nepripažįsta CIO darbininkų 
unijos ir su ja nenori turė
ti jokių derybų.

Kompanija sako, kad ši 
unija neautorizuota visų dar 
nininkų vardu kalbėti, ka
dangi nacionalinis darbo 
santykių boardas nepravedė 
darbininkų balsavimo klau
simu, kokiai unijai jie nori 
priklausyti. * ......

Brooks ir Nye kalbės 
Chicagoj

Du federaliniai senatoriai 
kalbės Chicagoj. Senatorius 
Nye (resp. iš N. D.) kalbės 
šiandien Auditorium teatre 
— Citizens Keep America 
out of War Committee ma
siniam susirinkime, o sena
torius Brooks (resp. iš III.) 
kalbės rytoj, sekmadienį, . 
per radiją.

. r
Abudu senatoriai pilie

čiams aiškins, dėl ko jie ir 
kiti amerikiečiai yra prie
šingi “lend—lease” biliaus 
(1776 biliaus) pra vedimui.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:

George Šnekutis, • Aldona 
Tarapas, ‘ 27—20.

Albert Krauczunas, Lor
raine Koembe, 24—20.

TAUPYK!
BA.si turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ- -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOGIATION

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.. Chicago 
Canal 8887

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

TURTAS Sl,000,000.00
virs r ’ ’

♦Bridgeport. — Labdarių 
Sąjungos 5 kuopos mėnesi- 

I nis susirinkimas įvyks sek- 
Lietuvių Keistučio Klubo madienį, vasario 23 d., pa-

choro mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 24 d., 8

rapijos mokyklos kambary, 
2 vai. popiet. Visi nariai

vai. vak. Hollywood svetai- kviečiami atsilankyti, 
nė j, 2419 W. 43rd St. Valdyba

Lucille S. Dagis, rašt. -----------
------------ Marąuette Park Lietuvių J raščiui.

ARD centro susirinkimas Amerikos Piliečių Klubas 
įvyks rytoj, vasario 23 d., į laikys mėnesinį susirinkimą

X Kun. P. Barauskas, M. 
I.C., TT. Marijonų naujoky
no Hinsdale, III., magistro 
padėjėjas pranešė, kad šio
mis dienomis Newark, N. J.,

, , , . mirė tėvas. Gilios užuojau-uz parduotus bilietus cent- linkę ir mūsų visų gerovę. . .... . _, . r .v T tos reiškiame kun. Baraus-ro vakarienės, įvykusios va- Išgirsim daug raportų iš į- .
sario 16 d. vairių komisijų. Žinosite, ką

Turime ir naujų reikalų klubas veikia apylinkės ir 
aptarti, tad svarbu, kad vi- visų gerovei. Kurie dar ne
su skyrių atstovės susirink- priklauso prie klubo, prisi-

2 vai. popiet, Šv. Kazimiero vasario 23 d., 2 valandą po 
akademijoj. Visų ARD sk. pietų, parapijos svetainėj, 
atstovių prašom atvykt su- Daug yra dalykų svarsty- 
sirinkiman ir atvežt pinigus mui, kas liečia mūsų apy-

X “Auksinio karaliaus 
mirtis”. Tokiu vardu bus at
vaidinta veikalas vasario 23

tų. Išgirsime pilną raportą rašykite ir dirbkime visi d., šv. Jurgio parap. salėj,
iš įvykusios vakarienės. j išvien. Tada daug ką nu- 

A. Nausėdienė, ARD pirm. (veiksime. Valdyba

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Savininkas: FRANK VIZGARD

Jh

DZlfjAGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

VAPANDOS: 
Vldurm. Ofisas — 
Kasdien iki 6 v. v. 

■ Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais Iki 
7 valandos.
Tolimesni Ofisai:
Iki 8 vai. vak.

Gaminame Plepąs tiktai 18 
dantistų receptų.
«O Dlrvių limėgtnlmas. Jei į
nebOsito pilnai patenkinti, Iui' 
sugrąžiname kiekvieną (mokė-* 
tą centų, , *

G. P. JOHSON, Taisome ir perdirbame senas 
p pleitas. — Mėnesiniai mokės-.irCS. čiai. j dienos patarnavimas. ’

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

1555 MII trauk ee Avenue — Tel. ARM. 5550 
203 HonUi State Street — Tel. »VEB. 4«,»O 
įsai Irvlng Park Bonlevanl — TH. PAI,. 1227 
So. Stalo —401 E. 47th St. — Tel. ATI,. «SJO

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

— o —

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko.

— o —

Parduodame vien tik Taver
noms.

— o —

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai išvežiodami 
sekančią dieną.

— o —

6246-48 S. California Av.
Chicago, Illinois

Tel. REPublic 1538-9

per suruoštą Šv. Pranciš
kaus seserų vienuolyno rė
mėjų vajaus vakarienę.

X Šv. Jurgio parapijos 
choro metinis šokių vaka
ras įvyks šį vakarą, vasa
rio 22 d., parapijos salėj. 
Bus daug įvairumo. Laukia
ma svečių, ypač choristų, iš 
kitų parapijų.

X Bronislovui Churis su 
Joan Frances Wisnievski 
šiandie 5 vai. popiet, Šv. 
Jurgio bažnyčioje suskam
bės vestuvių varpai. Drau
gai ir pažįstami linki lai
mės naujam gyvenime.

. X Kun. A. Deksnio gim- 
i tadienio (vasario 25 d.) pro- 
j ga, veikėja Miškūnienė ren- 
I gia jam pagerbti vakarėlį.

t

J

IPARCUTIT
RADIO . LAIKRAŠČIO 94Į .METAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles)

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII-EISIS.

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JAOKSON BLVD.

SPITE A-1820 
Home Office: Nevrark, Tf. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenne

TH. PAFayette 0771


