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TRUMPAI
J. č'ikaginis BULGARIJOS LAUKIA ROMUNIJOS LIKIMAS

Laisvamanių E. K. D-jos 
Reikalų Vedėjas savo spe
cialiame laiške, kurs buvo 
išspausdintas “Vilnies” Nr. 
30, praneša, kad iš laisva
manių tarpo pasitraukė Br. 
J. šliupas. Labai reikšmin
gas dalykas. Kas pažįsta 
Dr. šliupo nusistatymus ir 
žino, kaip Lietuvos laisva
maniai laikėsi Lietuvos 
okupacijos atžvilgiu, leng
vai supras, kodėl seselis au
šrininkas pasitraukė iš tos 
draugijos, kurios, galima 
sakyti, buvo tėvas Reikia 
atsiminti, kad Lietuvos lai
svamaniai buvo viena iš tų 
negausių draugijų, kurias 
okupantai paliko veikti ša
lia komunistų partijos. Lai
svamanių organizacija pa
dėjo komunistų partijai pra 
vesti į seimą bolševikuojan
čius kandidatus, kurie bal
savo už Lietuvos prijungi
mą prie SSR. taigi prieš Lie
tuvos nepriklausomybę.

Dr. Šliupas seniau kovo
jo su Lietuvos okupantais 
caristais, matyt ir dabar 
nenori būti talkininku nau
jų rusiškų okupantų — ko
munistų ir išbraukė savo 
vardą iš tos laisvamanių 
kompanijos, kuri leidžia 
sau laisvę remti Lietuvos 
pavergėjus, jiems padėti.

Vienas Čikagoje išeinąs 
ukrainiečių laikraštis įdėjo 
tokį posmelį perspėti savo 
tautiečiams, kurie skuba su 
savo patarnavimais tėvynės 
okupantams:

— Jei tu svetimiems siun
ti iškreiptas, sufalsifikuotas 
žinias ir skundus prieš tokį 
pat ukrainietį, kaip ir pats 
esi, tu ir tų svetimųjų akyse 
pažemini savo išvargusią tė
vynę ir spiauni į tą tautą, 
kuri tave išaugino savo duo
na. Žinok, kad tu būsi pra
keiktas ne tik savųjų, bet ir 
svetimieji spiaus į tą vietą, 
kurią mindė tavo kojos be
laukiant sidabrinių už savo 
juodošišką patarnavimą. Tu, 
tėvynės išdavike, nugaiši 
ant svetimų rankų ir var
nas už tave nesuskranks.

Reikėtų, kad į šias jaut
rias ir teisingas mintis įsi
gilintų ir tie mūsų tautie
čiai, kuriems sąžinė nesu- 
kliudo kovoti prieš lietuvį, 
šmeižti ir įskundinėti, kad 
tik pasitarnautų svetimtau
čiui okupantui.

Šeimų suirimas, girtavimas 
ir kiti visuomenės vėžiai pra 
deda graužti ir lietuviškąją 
išeiviją. Lietuviai katalikai 
daug meilės parodo savajai 
tautai organizuodami patrio 
tinį sąjūdį, rinkdami aukai 
tėvynės reikalams. Mylėda 
mi savąją tautą ir tikėdami,

Žuvo Anglų 
Laivas Su 
U. S. Vėliava

BERLYNAS, vasario 23 
d. — Vokietijos karo vado
vybė praneša, jog Vokieti
jos laivyno daliniai nuskan
dino anglų ginkluotą preky
binį laivą, kuris buvęs prisi
dengęs Jungtinių Valstybių 
vėliava.

Autoritetingi sluogsniai 
pareiškia, jog toks Ameri
kos vėliavos panaudojimas 
turėtų sukelti Washingtone 
susidomėjimą.

Vokiečių komunikatas te- 
praneša, jog “Indijos vande
nyne nuskandinta ginkluotas 
anglų prekybinis laivas, 7,- 
178 tonų Canadian Cruiser. 
Kad paslėptų savo tautybę, 
laivas buvo iškėlęs Jungti
nių Valstybių vėliavą ir ant 
denio buvo Amerikos spal
vos”.
Abi sostinės tyli

Vokietijos spauda, rašyda 
ma apie šį įvykį, pareiškia, 
jog tai sudaro pavojų Ameri 
kai ir pažymi Anglijos silp
nėjimą.

Tačiau Washingtonas ir 
Londonas apie šį įvykį tyli. 
Kanados laivyno štabas 
Ottawoje pareiškia nieko ne
žinąs apie jokį nuskandintą 
Kanados ar Amerikos laivą 
Indijos vandenyse.

kad krikščioniškoji dorovė 
bus tas nugarkaulis, kurs ga 
rantuos tautos organizmo 
stangrumą, mes turime kiek 
galint sustiprinti ir religinį 
veikimą, katalikų akcija. Jei 
nesigailime aukų alkstančių 
tautiečių kūnui papenėti, ne 
užmirškime nė alkstančios 
dvasios. Be geros spaudos 
platinimo, be draugijų veik
los suaktyvinimo būtų labai 
svarbu katalikų visuomenei 
turėti nors vieną, vien tik 
tam reikalui atsidavusį jud
rų, iniciatyvos pilną žmogų 
centre, kurs važinėtų po sky
rius su paskaitomis ir, svar
biausia, kiekvienoje vietoje 
organizuotų spaudos platini
mo komitetus, suieškotų tin
kamus žmones organizacijų 
vadovybei, ruoštų vadus iš 
pačios liaudies, kiekvienoje 
vietoje pramatytų organiza
cijų silpnąsias puses ir pade 
tų tai pašalinti, padėtų su
daryti veikimui planą ir ki
tais naudingais patarimais 
pagelbėtų išplėsti religinį or 
ganizuotą katalikų veikimą.

ORAS
Dalinai debesuota, galima 

sniego, šiaurvakaris vėjas.
Saulė teka 6:35 vai., saulė 

leidžias 5:32 vai.

Ministerio Nemigo Naktys

Pavojus U. S. 
Jaunimui,
Šen. McCarran
WASHINGTONAS, vasario 

23 d. — Vakar šen. McCa
rran pareiškė Senatui, jog 
priėmus administracijos pa
ruoštą paramos Anglijai įs
tatymą, visi pašauktieji atei
nantį mėnesį kariuomenėn 
vyrai išvyks “visam laikui”, 

“Jis gal būt tiki einąs vie
niems metams — tai malo
nus pažadėjimas — bet jis 
eina mirti”, pabrėžė senato
rius.

Tuo tarpu pravestas ban
domasis senatorių balsavimo 
surašąs rodo, jog už įstaty
mą pasisako 52 ir kiti nepa
sisakė, nors galima suprasti, 
jog ir jie balsuosią už įsta
tymo priėmimą.

i
Graikų Propaganda

ATĖNAI, vasario — Dėl 
padidėjusio lietingumo Alba 
nijos frontuose beveik ramu.

Graikų sluogsniai prane
ša, jog Graikijos lakūnai nu 
metė propagandinių lapelių 
italų frontuose. Šie lapeliai 
skelbia apie italų pralaimėji
mus šiaurinėj ir rytinėj Af
rikoj ir žada pasidavusiems 
italams gerą priežiūrą.

Anot šių sluogsniu, nema
ža italų kareiviu, mosuoda
mi šiuos lapelius perėję Grai 
kijon ir pasidavę.

VATIKANO MIESTAS, 
vasario 23 d. — Osservatore 
Romano, Vatikano miesto 
laikraštis, kritikuoja laivų 
kapitonų praktiką žūti kar
tu su laivais, nes tai yra ly
gu savižuyybei ir yra prieš 
katalikų principus.

LONDONAS, vasario 23 
d. — Reuterio pranešimu, 
manoma, jog ištisas 94 italų 
pėstininkų bata’ijonas bai
gia žūti dėl troškulio dyku
moje prie Kenjos pasienio.

VICHY, vasario 23 d. — 
Prancūzija atmetė Japonijos 
remiamą pasiūlymą, pagal 
kurį, pasak patikimų šalti
nių, reikalaujama, kad apie 
trečdalis Indokinijos vakari
nių provincijų Laos ir Cam- 
bodia būtų attiduota Siamui.

TOKIJO, vasario 23 d. — 
Užsienio ministeris Matsuo- 
ka yra pareiškęs, jog bet 
koks Japonijos kariuomenės 
padidinimas Prancūzijos In
dokinijoj yra nukreiptas 
prieš Chunkingą, bet ne Sin
gapūrą.

Vokietijai 
Gresia Badas

WASHINCWONAS, vasario 
23 d. — Vyriausybės ekono
mistai tvirtina, jog per šešis 
mėnesius Vokietijoje pasi
reikš rimtas trūkumas būti
niausių maisto reikmenų.

Pagal pranešimą, numato
mas trūkumas mėsos, rieba
lų, vitaminų ir mineralų, ku 
rie esą būtini palaikyti Hit
lerio kariuomenės pajėgumą 
ir darbo pajėgų produktingu 
mą.

Šie trūkumai pradedą susi 
daryti dėl anglų blokados, 
mažėjančios vidaus gamy
bos ir tuštėjančių prieš ka
rą sudarytų rezervų.

Išvyksta Popiežiaus 
Nuncijus, Berlynas

BERLYNAS, vasario 23 
d. — -Popiežiaus nuncijus 
Vokietijai, Msgr. Cesare Or- 
senigo, kuris pakartotinai 
yra pareiškęs protestus prieš 
nacių elgesį su katalikais, 
netrukus išvyksta iš Berly
no į Vatikaną.

Kaip jau anksčiau buvo 
pranešta, kardinolas Faulha 
beris, Muencheno arkivysku
pas, kuris tebesergąs, Popie
žiaus kviečiamas į Castell 
Gandolfo.

SOFIJOJ PRASIDĖJO 
MASINIAI AREŠTAI

SOSTINĖJ VOKIEČIŲ
GENERALINIS ŠTABAS.
STUDENTŲ DEMONS
TRACIJOS. KOMUNIS
TAI NERIMSTA. KUR
PASUKS JUGOSLAVIJA.

SOFIJA, vasario 23 d. — 
Vokiečių generalinio štabo 
karininkai civiliais drabu
žiais pasirodė Bulgarijos so
stinės viešbuočiuose, kai tuo 
tarpu prie viešbučių Sofijos 
studentai surengė demons
tracijas sukaudami prieš vo 
kiečių okupaciją.

Pakelėse iš Romunijos Bul 
garijon pasirodė nauji kelro
džiai vokiečių kalba.

Patikimi šaltiniai praneša, 
jog feldmaršalas List, kuris Į 
pravedė karą prieš Lenkiją, 
atvyko Bulgarijon iš Romu- 
nijos ir savo štabą įsteigė 
netoli Sofijos.
Anglų žygiai.

Kol kas Anglijos pasiunti
nybė Sofijoj dar tebeveikia, 
bet anglų ministeris Sofijai 
pranešęs, jog tolimesni di
plomatiniai santykiai su Bul 
garija, priklausysią nuo vo
kiečių žygių.

Tuo tarpu policija Sofijoj 
suareštavo 50 ūkininku par
tijos vadų. Komunistų vadai 
savo pasekėjams išleido atsi
šaukimą, kuriuo ragina prie
šintis “vokiečių invazijai ne- 
kooperavimo propaganda, 
bet ne jėga”.

Bendrai visoj Bulgarijoj 
jaučiamas slaptas judėjimas 
pasipriešinti ar trukdyti vo
kiečių žygiams. Todėl atro
do, jog areštai dar tik pra
sidėjo ir galima tikėtis jų 
gausesnių.
Ką darys Jugoslavija?

Ašies šaltiniai, nežiūrint 
graikų užginčijimo, sklei
džia Balkanuose gandus, jog 
Anglija jau iškeldinusi arba 
netrukus iškeldins Solonikoj 
milžinišką kariuomenę.

Visi Balkanai seka Jugos
lavijos žygius, laukdami ką 
darys Jugoslavija. Turkijos 
spauda pareiškia, jog nuo 
Jugoslavijos priklausysią 
Vokietijos ar Anglijos įta
kos padidėjimas.

Tačiau kol kas Jugoslavi
ja nieko aiškaus vienaip ar 
kitaip dar nepasisakė.

Didėja Gamyba
WASHINGTONAS, vasario 

23 d. Laivyno sekr. Knox 
pareiškė, jog apsaugos ga
myba gerėjanti.

“Mes dedame didžiausių 
vilčių į šio krašto didžiausį 
turtą — pasitikėjimą ir su
manumą mūsų prekybininkų 
ir inžinierių”, pareiškė Knox.

Prancūzijos -
Vokietijos
Kooperacija

PARYŽIUS, vasario 23 d.
— Prancūzijos ambasado
rius ir delegatus Vokietijos 
vyresnybei, Fernand de Bri- 
non pareiškė, jog nors šiuo 
laiku Prancūzija yra bejėgė, 
bet ji Vokietijai reikalinga 
sėkmingai Europos reorgani 
zacijai.

De Brinon net ir prieš ka
rą pasisakė už bendradarbia 
vimą su Vokietija.

Toliau jis pareiškė, jog Hi
tleris niekados nereikalavęs, 
kad Prancūzija aktingai pa
dėtų Vokietijai prieš Angli
ją, bet jis prašęs padėti 
prieš anglus ir gen. De Gau- 
lle Afrikoje.

Maskva
Nedalyvavusi 
Pakto Sudaryme

MASKVA, vasario 23 d.
— Sąryšyje su Bulgarijos- 
Turkijos sutartimi Rusijos 
Oficialioji žinių agentūra 
Tass padarė sekamą pareiš
kimą:

“Šveicarijos laikraštis Ba- 
sler Nachrichten atspausdi
no pranešimą, kuriuo duoda
ma suprasti, jog paskutiny
sis Bulgarijos ir Turkijos su 
sitarimas sudarytas Sovietų 
Sąjungai aktyviai padedant. 
Tassui yra pavesta pranešti, 
jog šis pranešimas nesutin
ka su faktais”.

Tuo tarpu Vladimir Orlov- 
sky, karo akademijos vado 
padėjėjas, pareiškė, jog Rusi 
jos kariuomenė yra pasauly
je galingiausia.

Anglų Minos 
Viduržemyje

LONDONAS, vasario 23 
d. — Anglijos admiralitetas 
pranešė, jog 36,000 kvadra
tinių mylių vidurinėj Vidur
žemio jūroj yra pavojinga 
vieta laivams.

Paskelbtoji pavojinga lai
vams zona pakerta Vidurže
mio jūrą pusiau — maždaug 
tarp Sardinijos ir Prancūzi
jos Tuniso ir Italijos — Ben- 
gasi.

Tiesa, anglų laivyno sluo
gsniai netvirtina, jog visa ši 
jūros dalis tankiai nusėta 
minomis, bet joje veikia 
įvairiausio typo ginklai — 
minos, torpėdos, bombos ir 
t. t.
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MOTINA

AUKLĖTOJA

VALIOS LAVINIMAS
Su valios lavinimo darbu i Taip besimankštinant, 

nereikia laukti, kol vaikas reikia pradėti lengviausiais 
paaugęs galės suprasti va -' darbais ir pamažėli eiti
lios svarbą. Iš pat mažens 
motina turi palengva, po 
truputį pratinti jį valdykis. 
Vienas auklėtojas rašo, kad 
vaikui penkerius metus pa
baigus, jo valia jau turinti 
būti išlavinta, vadinas, jid 
turi jau mokėti valdytis. 
Niekur kitur nėra tiek pa 
vojinga ir žalinga pavėluo
ti, kaip lavinant valią. Jei 
iš pat pradžios nemokysime 
vaiko valdytis, tai jo širdy
je bematant prižels pilna vi-

prie sunkesnių. Juk ir ran
ka nepakels iš karto sun
kios naštos; ji turi iš pra
džios kilnoti svarus, kol 
įpras pakelti pūdus. Tik at
siminkite viena: visas tas 
valios mankštinimas turi 
būti vaiko daromas savo 
noru. Jis pats turi jo no
rėti. Jei jis valdysis vien 
dėl to, kad kas liepia, kad 
neklausydamas, jis bus bau 
džiamas, tai visas tas dar
bas maža naudos teatneš

Mūsų (Moterys

ŠIPULIAI
Kiek kartų pro langus 

pravažiuoja pašto vežimas, 
tiek kartų noriu išbėgti į

žąseles ganyti! Galėsim nu-į lul Dacaulv
ginti toli toli už miško, kur1 ■'''iGlŲ r flSflUlj 

šūkauja kaimynų vaikai,] Eagle Bridge. Mrs. Anna 
uogas rinkdami. Aš tau Moses, 80 metų amžiaus 
pririnksiu žemuogių daug trys metai atgal pradėjo

gatvę ir paklausti vieno ad- daug, o tu man išsuksi piešti paveikslus. Visi iš 
leso — tiek kartų sušilai- karklo dūdelę. Kaip bus ge- jos juokėsi, nes manė, kad 
kau tarpdury ir susimąstęs ra! - ji jau persena tokiam dar-
grįžtu į vidų.... Per tra-, Taip man džiaugėsi Ka
pus ratai ir per silpnos žir- zytė, prišokusi prie vežimo, 
gų kojos, kad pasiektų tą katučių plodama.

šokių piktžolių: atkaklumo, 
savimylos, piktumo ir t. t.

Kol vaikas tebėra mažas, 
laviname jo valią šiuo bū
du: budriai dabojame pasi
reiškiant jo negerus palin-

šalį, kur taip trokštu pa
rašyti laišką!. .. .

Nuklydęs į kūdikystės at
siminimų rūmus, ilgiausia 
sustoju ties vieneriomis du
rimis. Barškinu jas po ke-

Ją priglaudžiau ir pabu
čiavau.

II.
Anksti rytą, vos tik gan

dralizdy pradėdavo čirkšti 
nenuoramos žvirbliai, išgir-

bui. Ji nupiešė apie 200 pa
veikslų, pusę kurių ji išda
lino veltui. Dabar ji atidarė 
savo paveikslų parodą New 
Vorke ir turi agentą, kuris 
nebeleidžia jai dalinti savo 
pieštus paveikslus veltui.

lėtą kartų, nerimaudamas 8i; klept! _ jr prasisveria

jo sielai. Taigi svarbiausias 
motinos darbas — įkvėpti 
vaikui noro valdytis. To no
ro atsiras tuomet, jei susi
valdymą taip jau nušviesi
me, kad jis paveiktų vaiko
protą ir širdį. Patelkime čiakimus — nepaklusnumą, pik i ... , . . ._ vaiko tikybinį jausmą Sa

turną, norą meluoti — ir uz , , • i j tvn kydami, kad Dievas to no-pirmuosius jo nusikaltimus, . , , ,
r J rįs, kad didžiausias nuopel-
prie kurių tie palinkimai ji .r t r je nas Dievo akyse esąs nege-
pastumė, draudžiame pamo- jr r rų norų valdymas. Parody-
Rydami, graudendami, o jei kime valkui> kad valdytis

kartais pažvelgiu pro rak 
to skylelę, bet iš vidaus nie 
kas neatsiliepia, niekas ne
prašo — tylu, lyg ten būtų 
viskas išmirę. Taip — ten'• 
tikrai viskas mirę.

to neužtenka, tai pabarda 
mi ar skirdami kokią leng-

yra sunkiau negu eiti į ka
rą ir mušti priešus, kad

vą bausmę. Taip elgdamies, Raa val(Jogi yra stip
galime visus palinkimus, resnis ir drąsesnis už drą-
kurie trukdo lavinti valią, karžygį AiSkinki.
po vienas kito pakreipti į 
tinkamas vėžes ir vaiko at
mintyje nepaliks nė žymės, 
kad jų kuomet būta.

Kaip vaikas galės supra
sti valdymos reikalingu
mą, tuomet reikia pradėti 
tikrai mankštinti jo valią.
Jei norime, kad mūsų kū
nas būtų tvirtas, turime 
dažnai jį mankštinti: norė
dami turėti stiprias kojas, 
turime daug vaikščioti; no
rėdami turėti stiprias ran
kas, turime daug dirbti jo
mis, kilnoti sunkumus. Taip 
pat yra ir su valia. Kad ji 
stiprėtų, reikia ją dažnai 
varyti prie darbo. Tas dar

seklyčios durys. Ant pirštų 
galų — tyliai, tyliai pris
lenka prie mano lovos Ka
zytė ir gležnučiu sausu del
neliu ima palengva glostyti 
minkštus mano plaukus:

Sutemus dažnai išeinu į I — Broniuk, tu dar mie- 
miestą; klajoju lig gilaus I gi? Aš jau grįžau iš šilo, 
vidunakčio tamsiais apy- ! atnešiau baltą pintinėlę 
tuščiais skersgatviais, no- raudonų raudonų žemuo- 
rėdamas rasti užsimiršimo, gių- Broniuk, kelkis — su- 
o randu tik alkaną liūdesį 1 valgęs vėl atsigulsi.... 
ir sutinku sparnuotą verži- Sėdu ir valgau. Kazytė 
mąsi, kurs, susukęs mane, žiūri ir šypsos, 
viesulu neša į tolimus už- III

pelis, vartė krepšulėlius, 
čiulpė saldainius, margais 
kaspinais rišosi palaidus 
plaukus.... ir, kur tįk ras
dama gražesnę dovanėlę, 
vis atidavė man. Pamačiau, 
kad jos vežimukas jau be
veik tuščias, o mano kiše
nės ir užantis pūpso, pri
kimšta visokių gražumėlių.

— Kazyte, juk tu sau 
nieko nebepalikai ?....

O ji — vis kamšo mano 
kišenes ir juokias.

(Bus daugiau.)

PRAŠOME 1 
MOŠŲ 

VIRTUVĘ

34

Piurinė daržovių sriuba, j Kai daržovės jau pertrin-
. . . ' i;toS, į puodą sriubai virti,

,. .. .. jreikia įdėti šaukštą sviestodiname gana tirštas, per . v . x, ... TT, . ., x .. * . x . . ,ir šaukštą miltų. Užvirinussieteli pertrintas sriubas., . . ... .Į sviestą su miltais, pamažu 
Tokias sriubas verda iš supilti daržovių tyrę. Pilant 
daržovių, pav. pupelių, žir-1 daržoves, mišinį reikia ge
nių, verda taip pat iš kruo- rai mediniu šaukštu maišy-
pų, ir net iš mėsos. Daržo
vių piurinę sriubą galima 
virti su mėsa, t. y. su bu- 
lionu, ir be mėsos.

Verdant be mėsos daro
me taip: paėmus by kurių 
daržovių, pav.: 1 galvelę
žiedinio kopūsto (galima 
imti paprastą kopūstą), 
tris ar keturias morkas, ir 
dvi ar tris bulves, reikia 
jas visas nuplauti, supiau- 
styti gabaliukais, sudėti į 
puodelį, pridėti truputį 
sviesto, kelis pipirus, pusę 
svogūno, skiltelę saliero, 
truputį petruškų, lauro la
pelį ir tiek vandens, kad 
daržovės būtų apsemtos. Vi
są tą mišinį uždengus, iš- 
lengvo pavirinti tol, kol 
daržovės visai suminkštės.

Tada viską pertrinti per 
sietelį. Tokiu būdu gausime 
daržovių tyrę (puree).

ti, kad iš miltų nepasidary
tų kruopelės, bet kad jie 
vienuodai subrinktų. Visą 
mitinį užvirinti ir praskie
sti virintu karštu vandeniu.

Vandens pilama tiek, kad 
gautumėm apytirštę sriu
bą. Pridėjus druskos sulig 
skonio, sriubą reikia užbal
tinti gera rūgščia grietine. 
Vieton vandens galima var
toti mėsos bulioną. Tada 
turėsime mėsišką sriubą.

Prie kiekvienos piurinės 
sriubos atskirai duodama 
baltos duonos skrebučių. 
Tam tikslui sena balta duo- 

a supiaustoma mažais ga- 
aliukais ir padžiovinama 

pečiuje, o paskui dar apke
pinama su truputėliu svie
sto. Skrebučiai turi būti vi
sai sausi.

S

PLATINKITE “DRAUGĄ"

LIETUVIAI DAKTARAI

ine, kaip labai žmogui rei
kia mokėti valdytis, koks 
yra nemokančio valdytis 
žmogaus gyvenimas — vi
sa tai ne vienais tuščiais 
žodžiais, bet imdami pavyz
džius iš tikro gyvenimo, 
“žmonės gali labai gerai 
gyventi be geležinkelių, te
legrafų, telefonų ir elektros 
šviesos, bet be valdymosi 
negali” — sako vokiečių 
auklėtojas Forsteris.

Nesigailėkite, motinos, 
vargo bemokydamos valdy
tis! Atsiminkite, kad jūsų 
vaikas tuomet tebus žmo
gus, jei išsilavins valią. Be 
tvirtos valios niekai visi

bas yra dvejopas: viena — mūsų geriausi norai, niekai 
atsisakinėti nuo. to, kas visi talentai ir gabumai, 
mums labai malonu, ko la- Tiktai tvirtos valios žmo- 
bai norime, antra — daryti gus tėra naudingas sau ir 
tai, kas nemalonu ir sun- kitiems, tėra laimingas 
ku. Tegu vaikas retkarčiais pats ir teduoda laimės ki- 
atsisako nuo mėgstamo vai- tiems.
gio, tegu negeria ištroškęs,_________________________
tegu nepasako tuojau išgir
stos naujienos, tegu neskai
to tuojau pat gauto laiško; 
norėdamas papleplėti, tegu 
valandėlę patyli. Tegu pri
siverčia rūpestingai pabaig
ti nusibodusį darbą suval
gyti nesusiraukęs valgį, ku
ris jam nepatinka. Kiek
viena gyvenimo diena duo
da daug progos lavinti va-f 
liai, viso ko neišskąitysi.
Norėdamas, kiekvienas pats 
suras šimtais įvairių mank- 
štinimų. Reikia juos taip 
rinkti, kad mokytumėmės 
valdyti save visą: liežuvį, 
pilvą, rankas, kojas, juoką,

("Draugas" Acme telephoto)

Mrs. Bernard Cannata,

miesčio kraštus, kur gyve
na taip slegiąs brangiųjų 
vaizdų atsiminimas....

I.
— Broliuk, mano myli

mas broliuk! Kaip tavęs 
pasiilgau!.... Mamytė sa
kė, kad tu šįryt atvažiuo
si atostogų, ir aiftvisą nak
telę nemigau. Tavęs vis lau 
kiau. ... Kai tik pasisuks 
sode vėjelis, ar suzvimbs 
muselytė, aš tik šast! — ir 
sėdžių lovelėj ir man rodos, 
kad jau vieškeliu skrenda 
arkliai ir tave neša....

Brolyt, koks tu baltutis, 
kaip pienu praustas, saule 
nė kiek neįdegęs, nes tu 
vartai baltus knygų lak
štus, o aš, matai, kokia 
murza, ruda, kaip lapelė,

< sekioju Žąsis ir vienu vie
na dainuoju daineles....

< Kaip gera, kad tu bro
luži, atvažiavai! Jie visi 
dideli, eina į laukus drau
ge, dainuoja, o aš vis vie-

! na ir viena.... Dabar tai 
bus gerai! Tu man padėsi

Kazytės vardinės. Pripra 
šiau vyriausią brolį nupirk
ti Kazytei dovanų. Koks bu
vo džiaugsmas, kai, broliui 
grįžus iš miestelio, išėmiau 
iš ratų geltoną vežimuką, 
prikrautą margų dovanė
lių, ir parvežiau sesytei! Ji 
juokės, kaip sidabrinis var-

iimimiiiiiiiiimimiiiiiniiiiiiimiiiimui' 
AKIŲ GYDYTOJAS

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARds 3140
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

U3I
DR. KARL NURKAT 

(Nurkaltts)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną* randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

BR, VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

OPTOMEI R1CALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Su virš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvlnis akių įtempimų kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- 
ruo, skaudamų aklų karšt). Atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl 
klmuose egsamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak 

Nedaliomis pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomo* 

be akinių. Kainos pigios, kaip
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1*78 
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DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANal 2345 
O f i-o Vai.: 2—4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Kez. Tel.: HEMloek 3150

Tel. OANal 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.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ašaras, alkį, troškulį, mie- nacionalinio čiužininko čem- gą ir t. t. i pi jono žmona.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

ri)t viena pora akių visam gy 
venlrr.ul. Saugokit Jaa letsdanv 
t*ekxamlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regtllmo mokslae

gali sutelkti.
S3 METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurte pašalina 
visa aklų įtempimą.

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

OPTOM ET1U8TAI
. 1801 So. Ashland Avenue 

Kampu lft-toa
Telefonai, CANAL 0&33 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kaadien 9-.0Š a. m. Iki l.tO p. m.

Treč. Ir SeSt: 9:00 a. m. Iki 
' 7:10 p. m.

_

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN 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 
Namų tel. PROtpect 1930 

Tel. YARde 8921. 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS

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

Tel. YARda

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telcfornas; HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westem Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutarti

Tel. OANal 6122

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

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

6631 S. Califomla Avė. 
Telefonas. REPnbiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. OANal 0257
Rez. tel.: PROepect 6659

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

Reeidencija: 6600 So. Arterian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonae SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. (r 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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 vai.
Trečiad. 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.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, III.

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

Sekmad;jiuo Jt)Mi<£j2 22Į!^2t2^

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

Tel. YARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7 3 v. vak. 
Nedėliomis_nuo_^0_2kĮ_22_vaĮi_dienj

Tel. YARda 5567

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinakas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pagal autartį.
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Jr =^i VOKIEČIŲ KONSULĄ TRAUKIA TIESON

W!SC0NS1N0 LIETUVIU ŽINIOS
Reikšminga lietuvių tauiai šventę - Vasario 
16d.- beveik visos Amerikos lietuviu 
kolonijos gražiai paminėjo

i jaunikio rolėje Kazys Gri- 
malas.

Pirmą kartą per 7 metus
Milwaukee, Wis. — Vie 

tos lietuvių parapijos komi- Deklamavo: “Mūsų Tėvy- 
tetas surengė Vasario 16 d. nė’’ — Danutė Kasparaity-

tė, “Būvio verpetuose” — O- 
Vasiliauskaitė, Mildana

Kasparaitytė
Kapočium.

su jaunuoju

paminėjimą. Tai reikšmin
gas šiai parapijai įvykis, 
nes prie dabar mirusio kle
bono, kuris pasižymėjo di
deliu parapijos lietuvių len
kinimu, per septynis metus Visuomenė buvo labai dė- 
nebuvo minima Vasario 16. | kinga Grimalienei, kuri per 

kelias praktikas priruošė 
vaikučių choro programą. 
Ji net savo namuose darė

Minėjimo programa įvai
ri: kalbos, dainos, tautiniai 
šokiai ir pasilinksminimas. 
Programai vadovavo para
pijos sekr. Vincas Avižinis. 
Gražias kalbas pasakė kun. 
kleb. S. Draugelis, Lucija 
Piliponytė, Vincas Avižie
nis ir Bronė Piliponytė. Mi
nėjimą paįvairino parapijos 
choras, vedamas varg. J. 
Kailiukaičio. Buvo sudai
nuota: Tas ne brolis, Sesute 
širdele, Važiavau dieną, Mūs 
lietuvaitė, Ar tu žinai bro
li, Kariuomenės maršas ir 
Sugrįžk į tėvynę, žmonėms 
labai patiko sesučių Liucės 
ir Bronės Piliponyčių tauti
nių šokių demonstravimas. 
Dauguma susirinkusių pir
mą kartą matė lietuvių tau
tinius rūbus. Aukų surinkta 
$26.00.

' (“Draugas” Acme telephvio)

Mrs. Alice Crockett rankoj laiko Fritz Wiedemann at- 
repeticijas, po jų vaikučius ' vaizdą. Wiedemann yra vokiečių generalinis konsulas San 

Francisco mieste. Mrs. Crockett teismo keliu iš to kon
sulo išieško 8,000 dol. Anot jos, tas konsulas ją pakvietė 
vykti į Vokietiją ir ten patirti, ar jis, konsulas, esąs Hit
lerio malonėje. Ji tą “misiją” atlikusi ir išleidusi apie 
8,000 dol. Konsulas jai negrąžinąs šių lėšų. Už tai jis 
traukiamas teisman.

pavaišino ir kad nenušaltų 
savo automobiliu juos išve
žiojo į namus. Tai nepa
prastas pasišventimas para
pijos ir lietuvybės reika
lams.

Dar programoje dalyvavo 
sesutės Piliponytės, kurios 
tautiniais rūbais apsirengu
sios scenoje pašoko lietuvių 
liaudies šokių.

Prie paminėjimo surengi
mo dar daug pasidarbavo 
M. Kasparaitis, Sokelienė ir 
T. Petkienė.

Griežtos rezoliucijos

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Į nenusiminti, nepasiduoti 
nebvilčiai, bet ryžtingai ko- 

Spring Valley, III. — Kad voti su visokio plauko Ru- 
ir nedidelė čia yra lietuvių ®ij°s agentų ir parsidavėlių

16 Vasario Šventė

Iš Kazimieriečiu 
Padangės

Philadelphia, Pa. — Va
sario 17 d. kazimieriečiu vi
karas kun. Stasys Raila iš
vyko į Cuba.
Naujas profesionalas

Dominikas J. Earaminas, 
gerai čia žinomų tautiečių 
Dominiko ir Genovaitės šu- 
kytės-Earaminų sūnus, įgi
jo “laisnį” savystovio laido- j 
jimo direktoriaus. Jo ofisas 
randas adresu 3127 Gaul St.

Jis, kaip ir jo tėvai, yra 
nariai Šv. Jurgio parapijos. 
Šalę, savo profesijos yra į- 
gijęs katalikišką išlavinimą. 
Visi čia manome, kad jam 
bizny labai gerai seksis ir 
kad jis, kaip ir jo tėvas, 
kuris pardavinėja ‘Vacuum 
Cleaners”, bus visų gerbia
mas.

Recitalas Pr. Ausevičiūtės 
mokinių

Vasario 16 d. įvyko Pra
nės Ausevičiūtės mokinių 
“recitalas”. Griežė visi iš
vien, kaipo orkestrą, ir pa
vieniai. Ir buvo ko pasiklau
syti. Griežė puikiai pavie
niai, bet orkestroj dar pui
kiau.
Gandas apie
dain. Ant. Banį

Jr

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS

Milvvaukės ir Racine, Wis. 
lietuviai per Vasario 16 d. 
paminėjimą (1941 m. vas. j minėjimas 
16 d.) priėmė šias rezoliuci-

kolonija, vis tik, uolaus 
mūsų klebono kun. Kvie- 
cinskio pastangomis, buvo 
suruoštas iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės pa-

Vasario 16 d. teko girdė- 
gąsdinimais ir įkalbinėji- J ti, kad dainininko Antano
mais norinčiais palaužti lie 
tuvių dvasią ir valią atgau-

Banio žmona apdovanojo jį 
sūneliu... Tai viena. O kita,

Prie šio paminėjimo su
rengimo daugiausia pasi-į^’ ,. .

1 1) Reikšti kuo širdingiau
sią užuojautą pavergtiems

pasi
darbavo kleb. kun. S. Drau
gelis, varg. J. Kailiukaitis 
ir V. Avižienis, kuris laiš
kais pakvietė virš 200 Mil-

t

waukės lietuvių.
Įdomi Vasario 16 d. 
programa Racine, Wis.

Paminėjimą rengė šv. Ka
zimiero parapijos draugijos. 
Programai vadovavo kun. 
S. Draugelis ir Martynas 
Kasparaitis. Buvo sudaryta 
labai įdomi programa. Kal
bėtojai pakviesta iš Chica
gos. Labiausiai žmones su
domino L. Piliponytės įspū
džiai iš bolševikų paverg
tos mūsų tėvynės. Kun. S. 
Draugelis ir B. Piliponytė 
savo patriotinėse kalbose 
palietė svarbiausius mūsų 
tautos uždavinius šiuo mo
mentu. Protarpiais tarp kal
bų buvo įterpiama meninė 
dalis.

Šv. Cecilijos choras, va-1 
dovaujamas muziko J. Kai
liukaičio, gražiai padainavo: 
Sesute širdele, Tas ne bro
lis, Kariuomenės maršą. Mi
nėjimas įspūdingai pradė
tas Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Naujas ir įdomus dalykas 
buvo vaikelių choro, veda
mo Mrs. Grimai, gyvieji pa
veikslai su dainelėmis. Bu
vo atlikta: “Kur tas šalti
nėlis” — Virginia Tyla ir

brangios tėvynės Lietuvos i 
broliams ir sesutėms,

2) Kviesti visus Ameri
kos lietuvius organizuotis ir 
stoti darban nepriklausomos 
tėvynės atstatymui,

3) Raginti Amerikos lie
tuvius susiprasti ir griežtai 
boikotuoti visus bolševikų 
laikraščius ir jų parengi
mus.

4) šių iškilmių pelną ir
aukas skiria vargstantiems 
tremtiniams. A. Sk.

INLAND SPAUDOS 
PREZIDENTAS

C’uraugua" Acme telephoto)

Fred W. Schaub, laikraš-

Vasario 16
Paminėjimui
Praėjus

Bažnyčioje — pats mūsų! tik žodžiu> bet ir darbu’ Pri‘ 
klebonas atlaikė iškilmių- sidedant Prie Lietuvai Gel- 
gas mišias už Lietuvą, gi' beti Fondo. „
šventei pritaikintą pamok- Susirinkimas karštai pri- 
slą pasakė atvykęs iš Chi- Į tarė kalbėtojams ir išnešė 
cagos svečias kun. dr. K. tam tikras rezoliucijas. 
Rėklaitis, marijonas. Žmo- | Į Fondą nariais tuojaus

ti Lietuvai laisvę ir nepri- .j ka(j jis- dabar yra (su gru- 
klausomybę. Kvietė toliau i pe kitų menininkų — dai- 
gelbėti tėvynę nelaimėje ne' nįninkų, muzikantų, akto

rių) išvažiavęs į Pietų A-r

nių buvo pilna bažnytėlė. 
Vakare apie 7 vai. para

pijos salėje įvyko iškilmin
gas nepriklausomybės šven
tės paminėjimas. Oras bu
vo nepalankus: snigo ir ša
lo, betgi susirinko tikri pat- 
rijotai ir užpildė veik visą 
mūsų parapijinę svetainę. 
Kun. klebonas paaiškino iš
kilmės reikšmę ir pakvietė 
svečią kun. Rėklaitį kalbė
ti. Gerb. svečias savo turi 
ningoje kalboje nušvietė ne
priklausomybės paskelbir.o 

116 vasario 1918 metais svar 
bą ir reikšmę, nupiešė Lie
tuvos gyvenimą per 22 me
tus ir galop nupasakojo, 
kaip įvyko pernai didelė 
mūsų tautos gyvenime ne
laimė — Lietuvos užgrobi
mas ir jos pavergimas. 
Baigdamas savo kalbą kun. 
.dr. Rėklaitis karštai ragino

įsirašė 16 asmenų, o kiti 
pasižadėjo tai padaryti vė
liau.

Užbaigiant minėjimą, vi
si atsistoję pagiedojo tau
tos himną: “Lietuva, tėvy
nė mūsų.” Koresp.

IVOlk STUDIO
1945 Wes» 35" Street

MOST 

MODERN 

LOMU.EI E

ADVANl EI) PHOTOGKAI’IIY 

|.OW ĖST POSSIBLE PRK ES 

PHONE LAFAYETTE 2*13

meriką, kad ten savo balsu 
žavėjus publiką. K. V.

Eik, tinginy, pas skruzdę 
ir mokykis išminties: šią 
vasarą prirengia sau mais
to. Šv. Rašto p. k. 6 sk.

s

•••

Gary. — Mūsų kolonija 
šią šventę garbingai ap- Į 
vaikščiojo. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje bažny
tinis choras, vadovaujant 
varg. Mary Radis, koncer
tinę dalį išpildė labai žavė- 
jančiai ir gražiai. Scenos 
uždangai pakilus, kai kurie 
žmonės net klausė: “Ar tai 
čia mūsų jaunimas? Toks 
gražus?” Ištikrųjų, buvo 
gražiai, vienodai pasipuošu
sios, kas darė gražų vaiz
dą. Programą atidarė Lie
tuvos himnu. Paskui padai
navo “Sudiev Lietuva” — 
Kačanausko, “Tautiška dai
na” — Č. Sasnausko, “Lais
vės varpas” — Vanagaičio, 
“Kada noriu verkiu” — Liū
do, “Beautiful dreamer” — 
S. Foster, “God bless Ame
rica” — Berlin.

Mūsų linksmieji daininin
kai — du broliukai padai
navo “Čigonai” ir “Dar tik
tai dar”. Programa baigta 
choro “Star Spangled Ban- 
ner”. Be to, mokyklos mer
gaitės : Teresė Brazauskai
tė, Teresė Kunickaitė ir E- 
lenutė Liubauskaitė atvaiz
davo verkiančią Lietuvą. Čia 
buvo pritaikinta ir graži de- 
klemacija “O, Lietuva, ma- 

I no brangi, ko tu verki tkip 
* gailiai”.

Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias dr. P. Vileišis. Kal
bėtojas savo ugninga ir įti
kinančia kalba sužavėjo 
klausytojus ir įnešė daug 
aiškumo ir tautiško susi
pratimo klausytojuose. Sy
kiu buvo atvykęs ir “Drau
go” redakcijos narys Ignas 
Sakalas. Didelė garbė buvo 
mums, gariečiams, juos tu
rėti savo tarpe.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Visi gėrėjosi progra
ma ir kalbomis, o po visam 
dalinosi įspūdžiais.

Svečiuose valgė briedį
»»• •

Po prakalbų svečiai: dr. 
Petras Vileišis, Ignas Saka
las ir kleb. kun. J. Martis 
tapo pakviesti į svečius: pir
miausiai padarė vizitą An
taninai ir Izidoriui Neniams, 
kurių namuose buvo pavai
šinti. Vėliau vietos biznie
rius Antanas Kazlauskas 
svečius užsiprašė ant kepto 
briedžio. Nors buvo vėlus 
laikas, bet svečius priėmė 
ir pavaišino iš tikros šir
dies.

Mes esame labai dėkingi 
dr. P. Vileišiui ir Ignui Sa
kalui už atsilankymą, už 
gražias kalbas ir vizitus, 
chorui už gražią programą, 
o publikai už skaitlingą at
silankymą. Korespondentas

Nuoširdus Ačiū
Ištikrųjų, negalime rasti 

tinkamų žodžių padėkai šv. 
Kazimiero bažnytinio choro 
nariams ir varg. Mary Ra
dis, Gary, Ind., už suteiktą 
malonumą mums.

Širdingiausias ačiū Frank 
ir Stellai Praniams už “su
diev pietus”, o John ir So
fijai Kaminskams už “su
diev vakarienę”.

Nuoširdžiausias ačiū vi
soms choristėms ir choris
tams už netikėtą “farewell 
surprise party”, ir už bran
gią dovaną atminčiai.

Ačiū Frank Pranis, choro 
pirmininkui, už įspūdinga 
“sudiev” kalbą; Stellai Pra
nis, Mary Radis, Stellai Sha- 
kes, Nellie Zdankus, Stellai 
Ambrose, Alice Atkosh ir 
Emily Wingis už surengimą 
visų vaišių ir pasilinksmi
nimo.

Lai Dievas laimina visus 
už jūsų širdingumą ir drau
giškumą. Neužmiršime ilgai, 
ilgai to koncerto ir progra- 
mėlio, kurį mes visi sykiu 
pildėme.

Kviečiame atsilankyti vi
sus į Kenosha, Wi3., kad 
susipažinus su šios koloni
jos lietuviais.

Stanley ir Lucille S?jonas

Jr
THIS DEUCIOUS 

CHEESE FOOD 
— digattibla at 

milk Httlf

R. Kručas, “Grybai” — Pa- čio Herald and Review, De- 
tricia Šimkus ir J. Žičkus, catur, III., biznio manadže 
“Gėlių darželis” — dainavo ris, išrinktas Inland Pre«s 
Rūta Tyla, “Piršlybų dai- Association prezidentu, įvy- 
na” — labai gražiai nuota- kušiam šios organizacijos 
kos rūbais apsirengusi dai-, 57-am metiniam suvažiavi- 
navo Danutė Kasparaitis ir me Chicagoj.

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

>»**-
DouhU Te•)<4 -KCbaking

l-Douhle Ae(um

U«e only one level tea- 
spoonful to a eup of 
lifted flour for moit recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ

' DABAR!

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ..................................................... .05

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ............................................................ .45

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

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

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

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 334 nuošimčių.

Ptnlgni ku-l
rhios galite I J08Ų DABARTINIS AMŽIUS

«"> m. amž. 30 32 34 36 38 | 40 45 50
* 6,000
10.000
15,000
20,000
26,000
30,000
40,000
50,000

$ 6.09
12.19
18.23
24.38
30.47
36.67
48.76
60.95

» 6.73
13.47
20.21
26.95
33.69
40.42
53.90
67.38

I* 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

1$ 9.30|» 10.45'
18 60| 20.90
27.901 31 36
37.20| 41.81
46.511 62.27
55.81| 62.72
74.41| 83 63
93.021 104 54

t 1441
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

115.30
144.13

» 27.14 
42.28 
63.42 
84.67 

105.71 
126.85 
169.14 
211.42

įsigykite nunsaviut namus pagal miisų Ilgamečio Išslmokėjimo plan*

Keistuto Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo Indėliai ligi $5.nno apdrauntt Federallnčj JstalgoJ.
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*334 South Oakley Ave. Chieago, Illinois
Publlshed Daily, cxcept Sundaya

Subseriptions. One Teur — *6.00; Sis Months —
|8.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c
Europe — One Year — *7.00; Sis Months — *4 <>0; 
4in<le Copy — 8 oenta

Advertisivs ln “DRAUGAS” brings beat resulta
1) K A U O A S

Išeina kasdien Išskyrus sekmadienius 
Prenumeratos Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse:

Metams — $6.00; Pusei Metui — *8.60; Trims Mėne
siams — *24.0; Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — *7.00: Pusei Metui 
— *4 .00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimo kainos prisiunčiamos pareikalavus.
— o —

Bend..darbiame Ir korespondentams raštų negažina 
tei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tik*
<ui pašto ženklų. Kedakclia pasilaiko sau teisę taisyti 
•r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon 
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašu iš
lyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlei, 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijų* i 
laikraštin nededamos.

- * -
Entered as Second-Class Matter Maith 31. 1916 ai

Chicago, Illinois, L'nder the Act of March 3. 18’9.
_ /________ —----

Veikia Ir Garsina
Prieš porą mėnesių Urugvajaus lietu

viai, kaip jau buvo pranešta, turėjo su- 1 
važiavimą, kuriame sudaryta Lietuvos Va- i 
davimo Sąjunga Urugvajuje. Tasai suva
žiavimas prisiuntė mūsų, šiaurės Lietu
vių Gelbėti Tarybai formalų sveikinimą, 
kuriame, tarp kitko, pabrėžė:

“Reiškiam jums, amerikiečiams lietu
viams, garbę, nes pirmieji jau padarėte 
viešus žygius su giliu atjautimu ir pa
siryžimu dėtis prie tautos bendrų pas- • 
tangų atstatyti Lietuvą laisva ir nepri
klausoma, atsikratyti nuo bet kokios 
spalvos okupantų, ypač tokių, kurie pri
sidengę savo grobuonišką imperializmą 
bergždžiai bando pridengti neva revo
liuciniais ir savysaugos prasimanymais”. 
Lietuvos Vadavimo Sąjunga Urugvaju

je pradėjo veikti sausio 12 d., 1941 m. Ji
nai pasižada bendradarbiausianti su Lie
tuvai Gelbėti Taryba, pažymėdama:

“Gal mūsų kova bus ilga, o kad ji bus 
z nelengva, tai aišku, tačiau žinodami, 

kad bendras kovos kelias yra vienintė
lis teisingas kelias — kovokime vieny
bėje griežtai ir tikėkime karštai, kad 
išplėštas mūsų tautos suverenumas tu
rės būti sugrąžintas”.
Šis suvažiavimas priėmė labai griežtą,

bet teisingną pareiškimą, pabrėždamas sa
vo ryžtingumą kovoti dėl Lietuvos atstaty
mo ir griežtai pasmerkdamas bolševikų 
smurtą. Tą pareiškimą įdėjo didieji Urug
vajaus dienraščiai ir patį suvažiavimą pla
čiai aprašydami. Tai pastebėjome iš mums 
specialiai prisiųstų tų dienraščių (leidžia
mų ispanų kalboj) numerų, kuriuose įdė
ta aprašymai apie kilnius lietuvių urug
vajiečių užsimojimus gelbėti savo tėvų 
kraštą — Lietuvą.

Šį gražų urugvajiečių pavyzdį turėtų 
pasekti ir kituose kraštuose gyveną lie
tuviai.

Taigi tai šitie australiečiai atkeliavę 
per jūras ne tik išgelbėjo Egyptą ir Sue- 
zo kanalą, bet ir visiškai sutriuškino Mus- 
solinio jėgas Afrikoj.

■ LIETUVAI GELBĖTI FONDAS
=^s

Parašiutininkai Taikos Metu Pirmieji LGF Nariai
Visi žinome apie parašiutininkų rolę ka

ro metu. Jie nusileidžia už priešo užpa
kalio ir įvairiais būdais trukdo jo veiks
mams. Parašiutininkai priešo užpakalyje 
sprogdina tiltus, nupiausto telefonų ir te
legrafų vielas, terorizuoja gyventojus ir 
t.t. Vokiečių parašiutininkai labai pasi
žymėjo užkariaujant Olandiją ir Prancū-) 
ziją.

Amerikos armija taipgi turi parašiuti
ninkų dalis. Bet Amerikos vyriausybė la
vina ir naudoja parašiutininkus ne vien

(Karalina Pilotas 50c, Balt
inis Pilotas 50c, Magdalena 

Binghamton, N. Y. — Lie Paplauskienė $1.00, On^ Kli 
tuviai čia renka Lietuvai vienė $1.00, Antanina Raši-
Gelbėti Fondui narius ir au
kas. Jau gauta 33 nariai ir

karo tikslams. Amerika jiems s«rado nau- Qna Mikalojfina3 M<, Anta.
dingo darbo ir taikos metu. i ... __& nas Mikalojunas 50c, Mari-

Amerikos miškų valdyba parašiutiniu- į joną Kiela 50c, Vladas Rie
kus lavina miškų gaisrams gesinti. ja 50c, Ona Valiulis 50c, Vi-

Seniau ugniagesiams miškų gaisrui ge- į hmas Valiulis 50c, Anasta- 
sinti priseidavo atlikti tolimas keliones, zija Pranskūnas 50c, Matas 
o neretai per vietas, kur jokių kelių, nė Pranskūnas 50c, Ona Bar- 
takų nėra. Kol ugniagesiai pasiekdavo de- vainis $1.00, Juozas Barvai-

$25.00. Štai jų vardai ir au-1 Juozas Degutis $1.00, Pet
kos: % ras Aidžiulis 25c, Steponas

n n n Jurkauskas 25c, Ona VelžisPaul P. Petrauskas $1.00.
Mary Petrauskas $1.00, Pet- „ ’ A *
ronėlė Petrauskas $1.00, Pr. r,JO“ ;

a a. nus Sidlickas 50c, Antam-Kalasinskas $1.00, Antanas „ ,,
, mu rt/k r , na Semosko 50c, Maksimili-Stukas $1.00, Jule Oreska . „

mu n/k n a. z>. j - mu 'jonas Semosko 50c.$1.00, Petras Gendrenas $1, J

mienė 50c, Juozas Rasimas 
50c, Pranas Batrūnas $1.00,

C kai sugrįšiu aš prie jūsų,

gančią vietą, tai ugnis jau būdavo labai 
išsiplėtus.

Dabar gi iš orlaivių gaisras pastebia- 
mas ir parašiutininkai tuoj nusileidžia jį 
gesinti.

Praėjusiais metais parašiutininkai bu
vo išbandyti tam darbui ir pasirodė, kad 
jį atliko labai sėkmingai.

Taigi ateity parašiutininkai galės išgel
bėti milžiniškus miškų plotus nuo ugnies

Todėl ir miškų valdyba pradėjo para
šiutininkų skyrių plėsti.

Pavergtųjų Tauti) Ryžtingumas
Tėvų Jėzuitų leidžiamas savaitinis žur

nalas “America” spausdino visą eilę 
straipsnių apie pavergtąsias Europos tau
tas. Rašė apie Lenkiją, Olandiją, Belgiją, 
Prancūziją, Daniją, Norvegiją, Luksembur- 
gą

Australiečiai Afrikos Kare
Jau trečias mėnuo kai Afrikoj eina taip 

vadinamas “tyrų blitzkriegas”. Kautynės 
eina Viduržemio jūros pakrantėse. Itali
jos armijos buvo pasiekusios Egypto pa- 
rubežių, o Egyptas yra Anglijos globoje 
ir ten Anglija buvo prisirengus italus su
tikti.

Egyptc sutrauktoji anglų kariuomenė 
buvo atgabenta ne iš Anglijąs, o iš Aus
tralijos. Taigi tą “tyrų blitzkricgą” pra- Į 
dėjo ir sėkmingai varo ne patys anglai, o I 
australiečiai, tai yra anglai išeiviai, žy
mią talką australiečiams teikė Anglijos 
karo laivynas, apšaudydamas italų pozi
cijas iš jūros.

Kad galėtų pasiekti Egyptą, australie
čiai turėjo jūromis keliauti 7,000 mylių.

Australijai labai rūpi, kad Anglija lai
mėtų šį karą. Australiją baugina Japo
nijos stiprėjimas ir jos imperialistinė po
litika. Jei Anglija pralaimėtų, o Japoni
jos imperialistinei politikai nebūtų pasto
tas kelias, tai tada Australijai iš Japo
nijos pusės būtų didelio pavojaus.

Australija yra didelis žemynas, bet gy
ventojų ten tėra tik tiek, kiek New Yorko 
mieste. Todėl Australija — tai viliojan- 
.is kąsnis užkariautojams.

Australija tad visokiais būdais plečia 
lavo darbuotę, kad paremtų Angliją šia
me kare. Prieš karą ginklų dirbtuvėse ten 
Urbo tik 2,500 darbininkų, dabar gi jau 
Urba 20,000. O ateinančią vasarą, kai nau- 
08 ginklų ir amunicijos dirbtuvės bus 
•astatytos, tai dirbs jose 80,000 darbi-

r

nis $1.00, Morta šmigelskis 
$1.00, Stanislovas Deveikis 
$1.00, Juozas Kazlauskas $1, bus.

Tai pradžia. Kitą kartą 
bus daugiau.

Klebonas paskelbė, kad 
savo ilgametę kovą su pa
rapijos morgičiais laimingai 
baigė. Tad, sako, dabar at- 
sisuksim ir į tautos reika
lus. Sako, mes turime savo 
kvotą sukelti dar su geru 
kaupu. Neabejojame, taip ir 

P.P.P.

SKAITYTOJU
Mūsų Dabartinė 
Pareiga

Gaila man,. kad 
tik tris dolerukus 
čiau Lietuvai Gelbėti Fon
dan. Bet man jau 74-ti me- 

1 tai lipa ant mano kupros,

dar 
pasiun-
as

BALSAI
ras tokių kunigų Petraičių*: 
Tai šitie yra kitiems tikrais 
žibintuvais. Kaip mūsų bro
liai ir seserys gardžiai val
gydami, ir kitais patogu
mais smagu riuodami, būda
mi katalikais gali turėti ra
mią sąžinę pamiršt savuo
sius, kurie verkia ir nėra

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Dabar, tavorščiai, pas 
mus labai madoj visokios 
parės. Nėra tos subatos, 
kad kur nebūtų kokios “pa
gerbimo” parės. Toms pa
rems, kaip žinoma, kalėk- 
tuojama dolerinės ir penki
nės. Daugelis, nenorėdami 
užsitraukti ant savęs parių 
rengėjų rūstybę, ypatingai 
mūsų biznieriai ii* profesio
nalai, duoda tas dolerines, 
penkines dantis sukandę. Be 
jų, nemažai išskvizinama 
dolerinių, penkinių ir iš 
šiaip žmonių. Vienas tokių, 

’iš kurio sykį buvo išskvizin- 
ta penkinė parei, grįždamas 
namo, taip sau dainavo (dai 
na ant mano delno pateko 
net per Pietų Ameriką):

o tie ir nuo burnos mano kas juos iš to raudonojo 
pragaro išvaduotų. Vieni 
jų x išvežti, kiti kalėjimuose
kankinami,, trečiųjų jau nė 
gyvų nėra. Tėvai, motinos 
ir vaikai išskirti; jie gera-

dolerukai nutraukti. Kaip 
gaila, kad mūsų broliai ir 
seserys, kurių yra daugelis
gerai arba nors vidutiniš- 

Visos šios valstybės yra Vokietijos kai turtingi, bet dar ne- 
nacių pavergtos. siuntė nė viensdvldlelno Lie- darių neturi, kad. kas jų Pa.“

Reikia manyti, kad netrukus “Ameri- tuvos gelbėjimo?reikalui. sigailėtų. 
įdės straipsnių ir apie Sovietų Rusica

jos pavergtas tautas — Lietuvą ir kitas.
To žurnalo redakcija sąryšy su deda

mais straipsniais pastebi, kad pavergtose 
tautose yra daug ryžtingumo kovoti su

yraŠita mūsų pareiga 
tikrai šventa.

Kaip dabar visos tautos 
į bruzda, ypač Lietuvos kai
mynai, kurie niekad nenu-

agresoriais. Mažosios Europos tautos, ne- st°j° savintis Lietuvos kras
žiūrint didžiausių persekiojimų ir kančių, 
amžiais išlaikiusios savo kalbą, papro
čius, kultūrą. Ir dabar jos yra stiprios 
dvasioje išlaikyti savo gyvybę ir turi daug 
ryžtingumo išsilaisvinti.

Naujas Vyskupas
Pirmadienį J. E. Arkivyskupas S. A. 

Stritch konsekruos vyskupą Francis Jo-1 
seph Magner, naująjį Marąuette, Mich., 
diecezijos ganytoją. Gražiose ceremonijo
se (Šv. Vardo katedroj, Chicagoj) daly
vaus 50 arkivyskupų ir vyskupų, šimtai 
kunigų.

Naujasis vyskupas yra gimęs 1887 m. į 
Yilmington, III. Mokslus ėjo Chicagoj ir 
Romoj. Klebonavo keliose Chicagos arki- 
diecezijos parapijose. Prelatu paaukštin
tas 1939 m. Tai buvo pirmas kunigas, ku
rį dabartinis popiežius Pijus XII pakėlė 
savo namų prelatu.

Naujasis vyskupas yra gabus adminis
tratorius ir visuomenės vYdas. Ilgiausių 
metų!

Chicago Tribūne praėjusįšeštadienį įdėjo 
stiprų vedamąjį straipsnį apie Sovietų Ru
sijos imperializmą. Straipsnyje paminėjo 
Lietuvą, Latviją ir kitas Stalino užgrobtas 
valstybes. Laikraštis griežtai pasisako 
prieš bet kokią bičiulystę su Sov. Rusija.

Stalinas išmetė iš partijos Litvinovą, bu
vusį užsienų reikalų komisarą, ir kelis ki
tus. Mat, jie perdai^ iniciatyvos pradėjo 
rodyti, kas diktatoriui Stalinui nepatinka. 
Jisai tūkstančiais likvidavo Rusijos inte
ligentų, kurie pradėjo reikšti savo nuomo
nę, rodyti daugiau iniciatyvos.

Lietuvai Gelbėti Fonndas auga. Puiku! 
Bet, skaitytojau, ar savo pareigą jau atli
kai?

tų. Gaila, kad dahar tiek 
dar nedaug stambesnių au
kotojų tėvynės reikalams 
teatsiranda. Ar daug atsi-

Taigi, broliai ir seserys, 
pasiskubinkime nors mes su 
savo doleriais, o kada bus 
Lietuva atvaduota, tai mū
sų užmokestį suteiks pats 
Viešpats Dievas.

Tomas Kizevičius

PLATINKITE “DRAUGĄ’'

BROOKS PEIKIA BAIMĘ DEL HITLERIO

Su storu m akiu pinigų, 
Širdelės jūsų ims virpėti 
Kai puodegėlės avinų.

Tuomet ir vėi vis. dainuo- 
(sim

Kai tik namuos vyrų nebus, 
Dainuodami meilę rokuosim 
Kol baigsim mano pinigus.

PRAŠAU NESIJUOKTI!

Baltrus Birbilas kaltina
mas, kad restorano savinin
kui smarkiai sudaužė galvą 
kietu daiktu, kai tas jam 
padavė steiką.

— Ar prisipažįsti kaltu? 
— klausia teisėjas.

— Taip....
— Jūs šėrėt kietu daiktu 

bosui ir sužalojot galvą, 
kuomet jis padavė steiką?

— Taip....

Sudiev kūmutės raudoniūpėsį 
Sudiev jūs “parei” mylimai. 
Sudiev penkinei paaukotai 
Kuri nebgrįš jau amžinai.

Dantelių jūsų aš auksinių 
Nebematysiu žibančių.
Ir nei nagelių nukvai buotų, 
Kugelį karštą graibančių.

Palikę vienos balevokit 
Siuskit kol saulė užtekės.
O savo vyrų nebijokit 

į Sandvičus patys susidės.
I

Aš anksti rytą išvažiuoju,
Į Pergaminą maišų laužt, 
Jums išvažiuodamas ačiuoju, 
Kad nebgalėsit mane graužt.

Pakol iš miesto išvažiuosiu, 
Galiu — adios - jums pasa

kyt
Ir aš visas jus išbučiuosiu, 
Reikės jums pudra nuiaižyt.

Gy vendams kanip jose tarp 
(karvių,

Aš prisiminsiu jūs “šeipuA” 
Friuostęs ten visokį, smar

kių
Linkėsiu jums gerus laikus. į

— Kokiu daiktu?
— Tuo pačiu steiku, — 

atsakė Birbilas.

Jurgis: — Kas yra sąži
nė?

Žydas: — Sąžinė? Niu.. 
tai nelengva pasakyt. Sąži
nė — matei — ne pas vise 
tas pats. Pas buzike sąžinė 
— tai oiksas, brilijantes..’ 
pas palicija — niu tai koi- 
lystė. Pas žydele sąžinė tai 
tokia štuke, kas kiekvienam 
gešefte padaryte kaput!

— Pranai, ką dirbi? Ko 
tu kabinies prie tos Jurgie
nės? Dorą moteriškę nori 
iš kelio išvesti ?....

— Kreiziau tu! Nesupran
ti, kad aš vykinu cicilikišką 
rojų....

Agentas didelės firmos 
bosui perša skaičiavimo ma
šiną.

— Mano skaičiavimo ma- 
šina gali skaičiuoti net di
džiausias asilas. Pabandyk, 
tamsta.

iNEWS facts by GEORGĖ

'"Drwim«" Acme tclenhoto i 
Kalifornijos senatorius H. Johnson sveikina senatorių 

C. W. Brooks (kairėje) resp. iš Illinois, kurs senate kal
bėdamas nupeikė visus tuos, kurie skleidžia Amerikoje 
baimę dėl Hitlerip vyravimo. Šen. Brooks kalbėjo prieš
1776
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Iš Pisiu Amerikos Lietuviu Gyvenimo
MARIJONŲ STATOMAS NAMAS IR BAŽNYČIA ARGENTINOJE

(Tęsinys.)
Nina Aleksandrovna vėl atsisėdo prieš veidrodį ir 

pradėjo atsidėjusi studijuoti veidą, kuriame tarėsi išvy
sianti artėjančios senatvės pėdsakus. Tuo tarpu prie jos 
priėjo tarnaitė ir tyliai kuštelėjo:

— Nina Aleksandrovna, kol dar nespėjote visiškai 
nusikankinti, verčiau pirma nueikite pas burtininkę 
Nastę!

— Pas ką? Sakai, pas burtininkę Nastę? — pa
klausė nustebusi.

Taip, taip, pas ją. Pamatysite — ji taip padarys, 
kad išsipildys visi jūsų norai! — stengėsi ją įtikinti 
Glaša.

Ir Nina Aleksandrovna nusprendė kreiptis ieškoda
ma pagalbos į burtininkę Nastę.

<A»<U0« t I

| vo knygos: Linkolno istori-» Būtinieji misijonieriams 
ja, muzikos vadovėliai ir reikalai, kaip ir visų žmo- 
kitos. Nors ant knygų mui- nių: maistas, pastogė, dra- 
to nėra, bet reikia nueiti bužiai, kelionės ir smulkie- 
sumokėti įžanginio mokės ji reikalai. Argentinoje kil
ties pezų 3.20 ir dar kokių nigai net ir gatvėje dėvi su-
ten priedų 2.00 pezas. Tai
gi išleista apie pusantro do
lerio ant ne labai reikalin
gų daiktų.

toną. Kasdien ją dėvint, vie- 
nos metams neužtenka; ji 
čionai kaštuoja apie $25.00. 
O gyvena tenai keturi ku-

Ona Ivanovna, patyrusi, koks jai gresia iš Ninelės 
pusės pavojus, nusprendė stoti į kovą visomis priemo
nėmis. Nuo to momento Vitaliui Vladimirovičiui pasida
rė tokia stropi ir rūpestinga, kokia tik tegalėjo būti, 
stengdamasi išskaityti iš jo akių kiękvieną mažiausią 
norą. Kai profesorius dirbdavo namie, kabinete, terori
zuodavo vaikus, kad nė menkiausiu garsu netrukdytų 
jam ramybės; virė jo mėgstamiausius valgius ir steng 
davosi paruošti tokių skanėstų, kurių neragaudavo nė 
pati, o ypač stropiai slėpdavo nuo jauniklių. Jo batai 
visuomet būdavo švariausiai nublizginti, eilutė — pui
kiausiai sutvarkyta, ir ant jo stalo, nors užsimušk, ne
būtum radęs nė mažiausios dulkelės. Pradėjo taip pat 
atsidėjusi rūpintis, kad pati gražiai atrodytų, bet taip 
nemokšiškai, jog net gaila darėsi iš šalies bežiūrint. Jos 
skrybėlaitės vis būdavo per šviesios, ir tai parenkamos 
tokio fasono, koks kažin iš viso ar buvo, drabužiai arba 
per ankšti, arba per platūs. Galop nusprendė žengti pa
skutinį žingsnį. Kartą Vitalius Vladimirovičius, parėjęs 
namo, užtiko ją su apsvilusiais plaukais, išteptu veidu 
ir raudonai nudažytomis lūpomis.

TT. Marijonų Argentinoje projektuojamoji statyti bažnyčia ir klebonija-vienuolynas. 
Gruodžio 26 d., 1940 m. jau nupirkta žemė.

Ką siųsti, ir ko nesiųsti
Misijonieriams.
Geros širdis žmonės gir

dėdami apie Marijonų misi- 
jonierių sunkią būklę Ar-

Penki siuntiniai iš
Amerikos.
Praeitoms Kalėdoms misi

jonieriams atėjo iš Ameri
kos nuo geradarių penki

gentinoje, kai kurie jų siur- siuntiniai daiktais. Viename 
čia pagalbą ne piniginę, beU buvo arnotas, alba, purifi-
nupirktais daiktais.

Tačiau siunčiamieji daik
tai, užuot pagelbėjus misi
jonieriams, padaro jiems di
delių iškaščių, ir daug var
go su muitinės valdininkais. 
Mat, Argentina yra ne Jung 
tinėse Amerikos Valstybė
se, bet labai tolima atskira

katoriai ir kiti prie Mišių 
reikalingi smulkūs daiktai. 
Siuntėjas pažymėjo, kad tie

valstybė pietuose; toji val-
— Ak, Ania, ką tu čia darai? Ar iš galvos išėjai? — I stybė uždėjo labai didelius 

paklausė profesorius, niekad iš tikro jos dar tokios muito mokesčiu8. ant vigų I
bjaurios nematęs, kaip šį kartą.

— Tau dažytis visai netinka! Atrodai kaip cirko 
klaunas, — pareiškė jai. — Dažytis gali tik tie, kuriems 
tinka prie veido!

Ona Ivanovna pažvelgė į jį nusigandusiomis akimis 
ir paplūdo ašaromis. Profesorius patraukė pečiais ir, nė 
nepalietęs valgio, nuėjo į savo kabinetą.

Be abejo, jis negalėjo nepastebėti, kaip Ona Iva- 
novna stengiasi jam patikti ir įsiteikti: protas aiškiai 
sakė, kad jis neras kitos akylesnės ir geresnės žmonos, 
rūpestingesnės vaikų motinos, bet.... Ninelė, jauna, 
graži ir — ir tatai buvo visai aišku — išdykusi Ninelė, 
jam nė vieną minutę neišeidavo iš akių. Ji flirtavo su 
juo, su jo kolegomis, su studentais; net sargas, ir tas 
nebuvo laisvas nuo jos atakų. Tačiau mintis apie Nine- 
lę neleido jam dirbti, dėl jos jis negalėjo naktimis mie
goti; tik dėl jos neįstengė toliau rašyti pradėtosios kny
gos, tik dėl jos jo paskaitos pasidarė tokios skystos, jog 
klausytojai negalėdavo susilaikyti balsu nežiovavę. Ir 
galop atėjo viena diėna, kurią jis tarėsi daugiau nebe- 
iškęsiąs tokio gyvenimo, ir su rytiniu paštu Ona Iva- 
novna gavo valdinį pranešimą, kad jis su ja persiskyrė.

Ji ilgai skaitė tą popierių, niekaip negalėdama su-Į kia tvarka, kad nuėjus siun- 
prasti, ką tat turėtų reikšti. Galop jį vėl susilankstė ir'tinio atsiimti, pirmiausia

daiktų, ateinančių iš kitų 
kraštų. ,

Atsiųstojo siuntinio neat- 
nešama į namus, kaip kad 
Amerikoje labai patogiai 
sutvarkyta, bet reikia nu
vykti į valdžios muitinę, ir 
tenai po dviejų valandų lai
ko gaišinimo, pereinant per 
šešis atskirus valdininkus, 
stojant į eilę prie atskirų 
šešių langelių, apmokėjus 
didelius Argentinos valdžios 
uždėtus mokesčius, tik tuo
met galima neštis, ar par- 
sisamdžius vežimą vežtis sa
vo siuntinį namo, į kurį 
tramvajumi pasiekti ima 
apie pusantros valandos 
laiko.

Argentinos muitinėje to

nuėjo į kabinetą, kuriame profesorius dirbo.
— Tolia, kas bus dabar? — paklausė, pa tie su si tą 

popierių prieš jį ant stalo.
— Ania, tikėk man, — atsakė tas, nedrįsdamas pa

žvelgti jai į akis, — tikėk man, aš negalėjau kitaip pa
sielgti !

— Na, jei taip, nieko nepadarysi! — atsakė ji su 
tokiu ramumu, dėl kurio ir pati nustebo.

— Ak, Ania! — kalbėjo toliau profesorius. — Tu 
viską per daug imi į širdį! Pažiūrėk pati — kas gyvena 
su savo senosiomis žmonomis? Pavyzdžiui, kad ir pas 
mus universitete beveik visi profesoriai jau seniai išsi
skyrė su senosiomis ir vedė savo asistentes!

Ona Ivanovna tik pažiūrėjo į jį, bet neatsakė nė 
vieno žodžio. Po poros sekundžių nejaukios tylos profe
sorius pridūrė:

— Be to, mes vienas kitam netinkame ir savo cha
rakteriais! »

— O kaip bus su vaikais? — paklausė
— Su vaikais? Ak, tiesa, vaikai! Žinai pati, kad, 

pavyzdžiui, profesorius Karpovas vaikus atidavė į diet 
domą. v

(Bus daugiau.)

reikia sumokėti prie atski
rų dviejų langelių mokestį 
“už štampas” pezomis 3.20, 
pirm negu valdininkai pra
dės siuntinio ieškoti. Siun
tinį atidarius, nustatoma 
kiek muito reikia sumokėti. 
Mokestis paprastaiūuna 
apie pusę tiek, kiek daiktas 
yra įvertintas. Kartais pa
sitaiko kad siunčiamasis 
daiktas yra menkos vertės, 
ir jo neapsimoka imti, bet 
įmokėtų pezų 3.20 jau ne
grąžinama. Ir taip pralei
dęs apie pusę dienos laiko, 
sumokėjus muitinei ir tram
vajams arti keturių pezų, 
grįžti be nieko namo, su
nuvargintais nervais ir
skaudama galva.

Antrajame siuntinyje irgi 
arnotas, su pažymėjimu 
$50.00 vertės.

Trečiame siuntinyje buvo 
alba, korporalai, purifikato- 
riai, rankšluosčiai, rožan
čiai ; jį pasiųsta be pažy-

~ . . ... , nigai ir vienas broliukas.Penktame siuntinyje buvo
keturi pekturalikai, su pa- Reikia remti misijonie-
žymėjimu vertės $4.00. rius, bet. daiktais siųsti,

,r. , , , kaip matėme, nepatogu.Visus tuos daiktus misi- r ®
. . . ... Daiktai Argentinoje yra ar-jomenai galėtų sunaudoti, . .

, . , , .. , ... . . ti tos pačios kainos kaip irbet dabar jie ne būtinai rei- r r
, . ... .. Amerikoj, net šiek tiek pi-kalingi, o nesumokėjus di- . J r
.... ,. ., giau. O sumokant brangųdėlių Argentinos muito mo- ° ., .. .... ,. persiuntimą, i taip tolimąkesčių negalima jų atsiimti, ; v .T ................... , i kraštą, ir dar brangesni
Ir misijomenai sugaišo ke-, . . °
, . ... , . muitą, tai tie siunčiamiejilėtą dienų, vaikščiodami po J

... .j daiktai atseina labai bran įvairias įstaigas, bandydami 
išrūpinti paliuosavimą, gi į ^iaE
nepasisekus, visus tuos daik j Argentinos misijonieriai 
tus reikėjo siųsti atgal siun-1 prašo geradarių ir toliau jų
tėjams.

Siuntinio atsiėmimas pa 
sunkinamas, kuomet siun
tėjas siunčia kaipo “naują” 
daiktą ir dar pažymi daik
to vertę.

neužmiršti, ir atsiųsti taip 
reikalingos paramos, kadan
gi ligišiol jie tenai gyvena 
vien geradarių pašalpa. Ir 
jeigu ne geradariai, tai Ma
rijonų Vienuolija nebūtų 
galėjus pasiųsti misijonie-

mėjimo daiktų vertės, tat jį l Geriausias būdas paremti, rių į Argentiną.
atsiimti lengviau, nes gali- Kas nesidžiaugtų gauda- . Lengviausias, saugiausias,

daiktai verti $55. (Už tuos rėtis; bet įžanginio mokes-
pinigus būtų galima vieto
je ne prastesnį arnotą gau
ti, ir nebūtų reikėję mokė
ti persiuntimo, nei muito).

ma lengviau dėl muito de- mas siuntinį Kalėdoms? ir patogiausias pinigų siun-
Ypač misijonieriai gyvenau-j timas į Argentiną tai
tieji tolimuose kraštuose, Į banko čekiu- Be to' 

pinu, negu pradės daiktą kuriems net draugiškas lais čekį j vietos pinigus - pe-
kas suteikia daug džiaug
smo.

ties 3.20 reikia sumokėti

ieškoti. zas, gaunama daugiau negu 

Nukeltas j 6 pusi.)Ketvirtame siuntinyje bu

Vėliausi 1941 Metų Rakandai
i

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. Balti 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.

Thor 1941 Prosinimo mašina, $29.95. Bendix Skalb. mašinos, automatiškai išplauna ir išdžiovina drapanas.

Joseph F. Budrik, Ine., Furniture House
Jelcphonc: YARds 3088

WCFL, 970 Kiloc., BVDKIKO Radijo Oro Teatras, nedėlios vakarais 5:30 P. M. WAAP, 920 Kiloc., "Canary Serenade”, 9:30 iš ryto.
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Is Pietu Amerikos Lietinio Gyvenimo

(Tęsinys iš 5 pusi.)

tiesioginiai už dolerius, 
už pašto perlaidas.

Statomas namas ir bažnyčia Argentinoje
labai palankius užuojautos 
straipsnius ir lietuvių isto- 

ar rinius vaizdus, kuriuos pri
siųsiu sekančiu paštu.

Ant paprasto laiško į Ar- Vasario 16 d. prieš piet 
gentiną užtenka a centų pa- nuo i0;30 ligi 11:30 vai. 
što ženklo. Toks laiškas at- per radijo CX. 10 (Radio
eina j vieną mėnesį. Oro 
paštu laiškas ateina į vie
ną savaitę, bet reikia dėti 
40 centų pašto ženklą, ir 
turi sverti ne daugiau pu
sės uncijos.

Prensa) abiejomis bango
mis buvo transliuojama 
karštos kalbos, kurias lie
tuviškai atliko L. V. S. U. 
pirmininkas dr. P. Šacikaus- 
kas, ir Mikalina Česlinskie-

O šiaip jau daiktus, ge- nė (L. V. S. finansų sekre- 
riausia įduoti atvežti vyk- tore), ispaniškai kalbėjo Sr.
stantiems į Argentiną.

Marijonų misijonierių ad
resas :

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
Rivadavia 2199, 
Valentin Alsina, Aveli. 
Argentina.

Arba siųskite dovanas ir 
susirašinėkite su

Kun. B. P. Vitkus,
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Mario G. Bordoni, žymus 
demokratų veikėjas ir poli
tinės spaudos komentaris- 
tas, kalbėjo taip pat du at
stovai nuo ispanų demokra
tinių organizacijų; laikotar-

lietuviškos dainos, chorai ir 
tautiška muzika. Pradžia ir 
užbaiga buvo su Lietuvos 
himnu, Lietuva, tėvynė mū
sų...

Garbės prezidiume matė
si nekuriu valstybių atsto
vai, konsulai ir šiaip vietos 
žymūs asmenys ir dideli 
draugai demokratinės, lais
vos Lietuvos.

Kiek teko sužinoti, tai 
L. V. S. U. jau gavo audi
enciją pas Urugvajaus val
stybės prezidentą ir šioje 
savaitėje po 16 Vasario į-

---------------------------------- torius. tain nat ir nėr šita AUaDZa Traba3adores vo net du mikrofonai CX- teiks viešu aktu pareiški-
tas Montevideo mieste (sos- ' “ p P transtooiama'Intelectuales■ Comite Prc 10 ir CX 16- - Spauda talp mą, apie tai sekančiu paštu
tinėje demokratiškos Res- 1 •* a Francia Libre; Ateneo De pat gerai patarnavo ir pa-

lietuviska muzika ir dainos. ,, , ., ~ XT ,. , , - , i„Montevideo; Comite Natio- darė daug nuotraukų ir la- 
Ant rytojaus, t. y. 17 die- nal Pro Defensa De La De-Į bai palankiai aprašė, ką se-

URAGUAY
Vasario Šešioliktos
Nepaprastas
Minėjimas

Nežiūrint, kad Lietuvos 
Nepriklausomybė užgniauž
ta, Vasario šešioliktos ak

Po pietų toje pat dienoje 
16 Vasario nuo 19 vai. ligi 
20 vai. per radio CX. 16 
(Radio Carve) buvo trans
liuojama vėl kita L. V. S. 
valanda, kurioje vėl kalba 
d r. P. šacikausko ir Adolfo! 
Kaušinio, o ispaniškai kal
bėjo prof. (vietos universi
teto) Dr. Paysee Reyes ga
bus ir labai populiarus ora-

publikos Urugvajuje), pas
tangomis Lietuvos Vadavi
mo Sąjungos Urugvajuje. ną vasario mėn. vakare nuo Į mocracia; Partido Socialia- Į kančių paštu prisiusime.
buvo nepaprastai minėtas 18:30 vai., Montevideo At- 
viešu manifestacijos aktu, neo salėje ir ant plaza Li- 
politinio pobūdžio, kokio dar j bertad prasidėjo didžiulė 
lietuvių istorija išeivijoje į manifestacija, kurioje daly-
nėra mačiusi. Ištisą savaitę 
radijo stotys C.X.10. (Radi
jo Prensa); Radijo CX.14 
(Radio Espectador), Rądi- 
jo CX.16. (Radio Carve) ir 
Radio CX. 32 (Radio Agui-

'•la) trumpomis ir ilgomis

vavo tūkstantinės minios 
prijaučiančiųjų ir didelių 
Lietuvos laisvos, demokrati
nės ir nepriklausomos prie- 
telių, susidedančių iš įvai
rių tautybių. Manifestaciją 
atidarė ir vadovavo L. V. S.

bangomis skelbė propagan- pirmininkas dr. P. Šacikaus-
dą apie Vasario 16-tos ma
nifestaciją. Montevideo vie
tinė spauda savo dienraš
čiuose “EI Dia”, EI Plata”, 
“EI Pais”, “EI Pueblo”, “La

kas, kuris trumpoje savo 
kalboje pareiškė svarbą 16 
Vasario ne tik lietuvių tau
tai, bet ir svarbą visam pa
sauliui, kuris kovoja už lais-

Tribuna Popular” pašventė vę, demokratiją ir nori iš- 
ištisus puslapius apie reikš- laikyti nepriklausomybes, 
mę Vasario 16, talpindama Po tam buvo perskaityta

UFEINTHEROAR tyKANE

DRAVOAS I

MOKINIAI VAIZDUOJA NACIŲ DIKTATŪRĄ

(•"Draugas" Acme telephuivj

Pierson viešosios vidurinės mokyklos, S ag Harbor, N. Y., vedėjas Raymond Schnei- 
piais buvo transliuojamos ble PaskYrė mokyklai “Diktatūros dieną” ir mokiniai atvaizdavo, kaip totalitarinėse

valstybėse atrodo diktatūra. Visa mokykla vienai dienai buvo pakeista diktatorine 
valstybe. Vyko areštavimai, įvairių rūšių varžymai. Panaikintas laisvasis žodis, štai, 
trys mergaitės plauja šaligatvį nacių smogikų griežtoj priežiūroj. Mokyklos vedėjas 
tvirtina, kad tokie vaidinimai yra naudingi demokratinei santvarkai. Tegul jaunimas 
patiria, kas yra diktatūra ir ką reiškia netekti laisvės.

patiekti raštai užuojautos 
Lietuvai nuo sekančių tau-

vuoja laisva nepriklausoma 
Lietuva su demokratiška

tų ir demokratinių organi-į santvarka! ir t.t... Pradžio- 
zacijų; nuo grekų, nuo pran- je buvo iš radio stoties CX. 
cūzų, nuo anglų, nuo lenkų, 10 transliuota Lietuvos him

nas ir Urugvajaus, o ant 
Plazo ir Ateneo buvo girdi-

nuo ispanų ir nuo vietinių 
organizacijų: Circulo Liber- 
tad; Comite Nacional pro mas per garsiakalbius, ku- 
Gran Bretana; Union Demo- rių visose vietose netrūko, 
cratica Checoslovaca; Co- Kalbos taip pat buvo trans- 
mite De Italianos Libres; liuojamos per radio, nes bu-

ta; Ateneo Popular; Comi-j 
te Pro Grecia; ir Asocia-i 
čion Urugvayo Pro Polonia.!

Kalbėjo žymiausi orato
riai : Dr. Pedro Diaz, Dr. 
Jose Eduardo Ramirez, Dr. 
Pedro Cardoso (Parlamento 
narys), Prof. Paysee Reyes, 
Sr., Adolfo Tejera (politi
nis lyderis) ir D/. Felipe 
Gil, visi kaip vienas pasmer
kė Rusiją ir komunizmą, 
taip pat fašizmą ir nacio-' 
nal-socializmą. Kiekvienam 
kalbėtojui minios žmonių da 
rė ilgas ovacijas ir buvo 
girdėtis šūkiai: šalin komu
nizmas, šalin fašizmas ir 
nacizmas. Lai gyvuoja de
mokratija, laisvė! Lai gy-

t
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halr-trluar on the haart At the flr.t >l|n of dlatrm. 
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PADĖKA

JUOZAPAS
STANKEVIČIUS

kuris mirS Vas. 10, 1941. ir
tapo palaidotas Vasario 15 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs Ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie sutelkė jam paskutini 
patarnavimo. Ir palydėjo ji į ' 
tą. neišvengiamo amžinybės 
vietą.

Mes atmindami jo prasiša- 
linimą iš mūsų ątrpo dėkoja
me mūsų dvasiškam tėvui kun. 
kleb. Ig. Albavičlui. kun. J. 
Kloriui, kun. Abramaviėiui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielų. kun. Al- 
baviėiui, kuris pasakė pritai
kintą pamokslą. Dėkojame šv. 
Mišių aukotojams Ir gėlių au
kotojams; dėkojame šv. Ka
zimiero Seselėms už maldas 
Ir parelgštą užuojautų. Dėko
jame laidotuvių direktoriui I. 
J. Zolp. kuris savo geru Ir 
mandagiu patarnavimu garhln 
gai nulydėjo jj į amžlnastį. o 
mums palengvino perkęstl nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėko
jame grabnešiams, giminėms, 
kurie malonėjo atvykti Iš 
Bridgevllle, Pa. Ir visiems, ku 
rie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje Ir pagalios 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; 
o tau mūsų mylimam vvrul 
ir tėvui linkime amžinai ilsė
tis Dievo glėbyje.
Nuliūdę lieka Moteris Ir šeima

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. - SEELEY 6103

Pirmadienis, vas. 24, 19u

STANISLOVAS BARTKUS 
(Gyveno: 4625 South Paulina Street)

Mirė Vasario 22 d., 1941 m., 1:30 valandą ry
to, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., šilelės parap., 

Leviškių kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Palike dideliame nuliūdime: moterį Barborą (po 

tėvais Gerulaitę); dukterį Bronislavą; seserį Ve
roniką ir švogerį Joną Balsius ir jų šeimą, brolie
nę ir brolį Juozapą Bartkų ir jų šeimą, iš St. Lou
is, Missouri; pusbrolį Vincentą Gražinskį; pusse
serę Barborą Vitkienę ir jų šeimą, iš Waterbury, 
Conn., ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų; 
o Lietuvoj 2 švogeriu ir seserį Barborą ir jų šeimas.

Stanislovas mirė po sunkios operacijos.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 

4605 So. Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, Vasario 26 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus. atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Seserė, Švogcriai, Bro
lis. Brolienė. Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

Laid. direktorius John F. Eudeikis, YARds 1741.

^Scratchin?£B i ^Itehing, Relieve
ItehFast 

-orMutybdi
Forquickreiiei irom itehing ofecrema, pimples. 
athlete’s foo*, seabies, rashes and other ex- 
ternally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling, antiseptic, liųuid D. D. D. Presct iption. 
Greaseless, Rtainleta. Soothes ’mtaticu and 
quickly stops intense itehing 3C *ri'tl bottle 
proves it, or your money b is,k. A^k your 
druggist today for D. D. D. PRL%CR1P1 ION.

HcrRiuer 
ThisFxftWiq
•w Money Back

Forqu.ck relief from itehing of eezema. pimples. 
athlete's foot. seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous. 
cooling. antiseptic. liųuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itch.ng. 33c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask vour 
druggist today for D. D. O. PRESCRIPTION. 
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«AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•iriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

J)

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS 
| PAGERBIMAS

prisiusiu platų aprašymą ir 
tekstus raštų ir kalbų pasa
kytų L. V. Sąjungos Urug
vajuje ir Urugvajaus val
stybės prezidento generolo 
Alfredo Baldomir.

Specialus Korespondentas

Listen tu

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music Radio Programas — 10:00 vai? antradienio ir šeštadienio rytais, 

iš Stoties WHIP (14S0 kil.), su P. šaltimieru. 1

VISOSE MIESTO DALYSE

KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

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

Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFavette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAWICZ IR SŪNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANai 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULlman 1270

♦
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE n*" V

Žinelės iš 
West Pullman
Vakarienė ir programa

i ■ .

O®

Pasveikino Veikėją
Vasario 16 d. buvo šv. Ju- 

! lijonos. Ta proga būrys drau 
gių netikėtai susirinko pas

| žinomą visuomenės veikėją
Kovo 2 d. ARD 7 kuopa , Ju,ijoną Pukehenęi 7334 g 

rengia bankiet, au progra-' Ave, ir pasveikino ją
ma. Kaip kasmet, taip ir vardadienio proga. Po vaka. 
šiemet bankietaa bus nepa-, ri(jnSs j Pukelienei sudgta 
prastas. Bus išpildyta labai UnKjimų ir dovanų. 
graži programa. Visi iš auk- Pukelieng yra vlena žy_ 
sto kviečiami bankiete da- mių veik5jų Bridgeportc. 
lyvauti. Viskas įvyks para- N?ra tos draugijos kur 
pijos salėje. Pelnas eis šv. nepasidarbuotU| ar neprisi. 
Kazimiero vienuolynui. d-
Mokykloj programa Pūkeliai yra stambūs au-

Vasario 14 d. mokykloje kot°jai visiems kilniems dar 
mokiniai suruošė gražią bams' Yra "Drau8°" skai’ 
programą paminėjimui Lie- ‘y*0*1 ir rSmSJaL PukeIiai 
tuvos . nepriklausomybės. turi sav0 “o^ybę - di-

* ' >

;ššį5iį

■

klausomybės paminėjimo. 
Ypatingai Ciceros valdinin
kams už davimą trijų bu- 
sų. Ačiū Lietuvių Kareivių 
draugijai už dalyvavimą uni 
formoje. Jie pagražino visą 
tą paminėjimą. Garbė pri
klauso Kareivių draugijai.

Ačiū tikietų platintojams: 
Stanialovaičiui, Stulginskiui 

1 ir Stankui, taip pat kun. I. 
I Albavičiui. Paminėjimas 
' taip pavyko, kad jau geriau 
negalima norėti. Opas visų 
buvo labai geras. Tai paro
do, ką galima padaryti, ka- 

i da visi išvien darbuojasi, be 
ginčo, be užsipuldinėjimo. 
Tai buvo vieningas darbas, 
kurio dar Chicagoj nėra bu
vę. Valio visiems lietu
viams! A Valančius

CLASSIFIED
NAMAI, FARMOS EINA 

BRANGYN!
Paskutini Bargcnal — 38 namai

visokio didumo, Marąuette 1‘ark 
apyllnkPJe.

Tariame širdingiausiai a- 
čiū už pardavimą daugiau-

Drukteniams, Grybauskui,
Vasaičiui, Vaičūnui, Matu
liui, Kandratienei, Stankevi
čienei, Daukšienei, Dabašin- 
skienei ir Dainų Mylėtojų 
chorui už dalyvavimą ir pri 
aidėjimą auka prie "vestu
vių”. Kom. E. Valaitienė Taipgi statomo naujus namus ir tri

šonio senus. Apskaitliavimas veltui.
Pastatymo kainos:

2-jų fletų marinis namas, po 4
kambarius ................................ $5,980.
8 kambarių m a r, bungalow. ,$4,b00. 
4 kambarių milr. bungalow.. $3,950.

šiai tikietų taipgi komisijai TalPK* ir didelius namua
* Pastorojam Paskolas ant Lengvų

Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.

Turime visokių mainų. 
Kreipkitės pas:
CHĄS. P. SUKOMSKIS CO.

6921 So. Western Ave.
TELEFONAI;

Office KEP. 8713; Vak. PRO. 0178

Programoje dalyvavo visų 
skyrių mokiniai. Padainavo 
keletą lietuviškų, patrijo- 
tiškų dainelių ir padeklema- 
vo apie Lietuvą-Tėvynę.

Labai gražu ir pagirtina, 
kad seselės mokytojos lavi
na ir pratina jaunučius mo
kinius suprasti, darbuotis 
ir mylėti savo tautą ir tėvų 
šalį.

Šiemet klebonui kun. A. 
M. Linkui, jo gimimo ir var
do dienos proga pagerbimo 
bankietas ir programa įvyks 
baland. 19 d. Prie bankieto 
jau visu įtempimu rengia- 
masi. Visi iš anksto prašo-

delį apartmentą. Augina dvi 
dukreles.

Pas Pūkelius visuomet 
malonu lankytis, nes yra 
malonaus būdo žmonės.

Dalyvis

Padėka
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Draugijos metinei 
vakarienei taip sėkmingai 
pavykus — veržiasi iš mū
sų dėkingų širdžių didelis 
lietuviškas Ačiū visiems mū 
sų brangiems rėmėjams už 
gausingą vakarienėje daly
vavimą, už sveikinimus, au
kas ir už palankią, kilnią 
širdį.

Didelį malonumą suteikė

Cicero. — Dr-stė Šv. Mo
tinos Dievo Sopulingos bu
vo surengusi ‘‘Lietuviškas 
vestuves” vasario 9 d. Pub
likos atsilankė j>ilna svetai
nė.

Vardu draugystės ir ko- 
coraugM.” Acme tapnoto) 'misijos, širdingiausiai ačiū 

Mrs. W. L. Browning ir jos duktė Mary, 20 m. amž., i Putrimams p. Kakanaus- 
staiga pakilo kovoti prieš gamblinimą Fort Madison,' c Kakanauskams,
Iowa. Abidvi lanko saliunus ir kitas viešąsias vietas ir'
viena kirvuku, kita plaktuku daužo rastas gamblinimo 
mašinas ir kitus aparatus. Policija kol kas tik pro pirš
tus žiūri.

M. Paseckienei, V. Matulie
nei, A. Milašauskienei, E. 
Bružienei, už pasidarbavimą 
ir surengimą šių ‘vestuvių’. 
Ačiū visoms narėms, kurios 
aukojo valgių ir gėrimo ir 
visoms darbininkėms.

Valdyba

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršū
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

P. Babickas

PARDAVIMUI DARIU: RNfi 
3 kėdės; biznis išdirbtas per 16 me
tų. Kreipkitės: 1109 So. Boulcvartl,
Oak Park, Illinois.

PARDAVĖM UI FARMA
Puikus invetdmentas; 20 akrų, 10 
akrų apelsinų, citrinų ir t.t. Sodnas, 
dailus, moderniškas 6 kambarių bun- 
gctlow. M. MEYEK, Buena Vista 
Acres, Falfurrias, Texas.

REMKITE, FLAT1NKITB 
KATALIKIŠKĄ SI ATIDĄ.

Ypatingai dėkojame vaka žodį šv. Antano "Spulkos” 
ro vedėjui, mūsų geram ka- rašt. Juozapui Gribauskui, 
pelionui kun. B. Urbai. ir Edvardui Mikučiui, kurių

Rėmėjų skyriams už uo rūpesčiu gauta busai nuve- 
žiuoti į Vasario 16 parengi -

mi rezervuoti vietas, pašau 
kiant telefonu: Pull. 7382, mums savo atsilankymu ir 
arba Com. 4471. RaP-į aukomis gerbiami klebonai:

--------------------kun. I. Albavičius, kun. A.
Nori būti deportuotas I!allut'“kun,A “Rimkus,

, ■. ., . kun. M. Svarlis, asistentai:Areštuotas už nepridena- 
mą elgimąsi nepilietis veng
ras Benedict Burzurny, 39 
m. amž. Racine ave. teisme 
teisėjas jam užsiminė depor
tavimą. Burzurny atšovė:

"Deportuok mane į Veng-, T T ., M.I.C., ir kun. J. Kidykiuiriją, nes man čia netinka „ . .. . *
gyventi.”

Paaiškėjo, kad jis nė ne- , . . , . , .. . .. 1 biamiems kunigams, kurieĮsiregistravęs kaip svetim-, n_. x ®
šalis. Tad jį nubaudė 25 dol.. zadeJ° at8llankytl. b»™ 
, , , ... ,, sutrukdyti: kun. A. Linkui, bauda, kurią turės atkaleti. J ’

--------------------------------- kun. P. Katauskui, kun. A1Dievu pasitikėk, o patsai Deksniui, kun. S. Cibulskiui,

kun. J/ Grinius ir kun. E. 
Abromavičius.

Esame dėkingos Tėvų Ma
rijonų vice provinciolui kun 
J. Mačiulioniui, "Draugo’ 
adm. kun. P. P. Cinikui,

už atsilankymą.
Taip pat dėkojame gėr

ių pasidarbavimą, bilietų 
pardavėjoms, tarnautojoms 
prie stalų, akademikėms už 
pamarginimą vakarėlio dai
nomis ir įdomiu perstatymu, 
už viską visoms Ačiū!

šeštadienį mūs koplytėlė
je bus paaukotos mišios už 
mūsų brangias rėmėjas-rė- 
mėjus ir geraširdžius priete
lius, kurie taip duosniai au
kojo ir dalyvavo vakarie
nėje. Per mišių auką dėko
sime ir maldausime gerų 
darbų Atlygintoją suteikti 
Jums visiems pažadėtą šim
teriopą atlyginimą.

Dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys

mą. Taip gi daug tam daly
ke pasidarbavo ir veikėja 
K. Sriubienė ir Ona Atko- 
čiunienė.

r
Ačiū visiems prisidėju- 

siems prie Lietuvių nepri-

CONRAD
Fotografas

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

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5888 

Res.: - ENGIetvood 5840

AR DAUG KORO SUDEGINAI ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

noM«« DOCK WOPL
Co<K»OA«D 

Fimous bisiLATi.0 huM
Cb—»(«i .imu. Inu.

5on«bM-3OiaR.G«tFi

HAM>M»-4]u>K>Qiwh

4il

Hun BuiuimMionuu- 
Hawh«v. CorctutiItc. Parūpiname F.H.A. Paskolinimas 

ar išmokėjimus.

netingėk.
Vysk. P. Karevičius

O.S.A., kun. J. Makarui ir 
kun. B. Griii-Ui.

THINGS THAT NEVER tfAPPEN
By GENE BYRNES
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Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — išpūtė viduriai?

trumas, užkietėjimas. Imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio liuo- 
suojanti, kramtoma guma švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų milionai 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nugiplrkit 
FEEN-A-MINT šiandien.
Kada tik užsikemša jūsų žarnos iš
plinta viduriai, dvokia kvapas, al-

CICERO. — Noriu išreik 
šti padėkos žodį visai Cice 
ro komisijai Vasario 16 die
nos, kuri buvo suruošta 32 
W. Randolph St. Komisija 
buvo sudaryta iš sekančių 
asmenų: Sriubienės, A. Va
lančiaus, A. F. Pociaus, Ci
cero laikrodininko. Jis turi 
laikrodėlių krautuvę ir auk
sinių daiktų pardavimui. Tai 
pavyzdingas biznierius: biz
nį veda ir suranda laiko vi
suomenės darbams. Mažai 
rasime tokių biznierių. Jo ] 
krautuvė randasi: 4930 W. 
14 St. Jo krautuvėje yra ir 
akių daktaras, kuris pritai
ko akinius. A. F. Pocius yra 
daug gera padaręs lietuvių 
visuomenei.

Noriu išreikšti padėkos

v >10*

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas ■ 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Ava*

Chicago, Illinois

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

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmu Patarnavimu Visiem*

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

Tel. Victory 9670

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN 
|| KANTER

MUTUAL 

LIQUOR 

4 CO.

" Wholesale
4707 So.

[Halsted St 

TeL Blvd 

0014

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienyl 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
Warehouse: 9401 So. Stony Island Av*. tai.

t H

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR. 
LOK SETS — BEDROOšl SET8 
— RŪGS — KABIOS — KE- 
nUGKRATORS — UASHERJS —.

MAN GELS — STOVĖS.
AU NaUonally Advertiacd Itema.

A1H ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 

"Shorty”

f
VARTOTŲ KARŲ 

SKYRIUS:8M Wekt Slst Street
, Chicago, DI. 

Telefonuokite:

VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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IVYSKUPAS ELEKTAS MAGNER 
KONSEKRUOJAMAS VYSKUPU

Iškilmėse dalyvauja apie 50 
arkivyskupu ir vyskupu

Procesija prasideda 9:451 iš katedros mokyklos salės.
iš katedros mokyklos 
salės.
švč. Vardo katedroje, Chi

cagoje, šiandien, vasario 24 
d., įspūdingomis ceremoni
jomis konsekruojamas vy
skupu prelatas Francis Jo
seph Magner, D.D. šventa
sis Tėvas Pijus XII naują 
vyskupą paskyrė Marąuette, 
Mich., diocezijos vyskupu.

Bažnytinėse iškilmėse da
lyvauja apie 50 arkivysku
pų ir vyskupų ir šimtai pre
latų ir kunigų.

Konsekratorius yra J. E. 
Chieagos Arkivyskupas S. 
A. Stritch. Kokonsekrato- 
riai J. E. vyskupas E. J. 
McGuinnes, D.D., iš Raleigh, 
N. C., ir J. E. Chieagos au- 
xiliarus vyskupas W. D. 
O’Brien. D.D. Ceremonijų 
vedėjas yra katedros rėkto 
rius prel. J. P. Morrison. J. 
E. vyskupas F. C. Kelley 
sako pamokslą. ’

Konsekracijos procesija į 
katedrą prasideda kaip 9:45

Po konsekracijos vysku
pas tyis pagerbtas kunigams 
suruoštose vaišėse Drake 
viešbuty.

Konsekracijos laiku ka
tedroje bus vyskupo elekto 
giminių ir bičiulių. Ceremo
nijose dalyvaus jo brolis 
kun. J. A. Magner, Ameri 
kos Katalikų universiteto 
Washingtone prokuratorius. 
Jis bus dijakonu. Kun. J. P. 
Kiely, seserėnas, Šv. Timo- 
tiejo parap. klebonas, bus 
subdijakonu. Dijakono asis
tentu bus kitas seserėnas, 
kun. Joseph Kiely, Šv. At
rakto parapijos, Cicero, 
klebonas.

Be to bus dar vyskupo 
elekto sesuo vienuolė Mary 
Josepha, R.S.M., ir seserie- 
tė sesuo vienuolė Mary Ro- 
bertine, R.S.M. Bus sesuo 
su vyru W. H. Kaffer iš 
Jolieto. Be to bus dvi tetos, 
krikštamotė ir eilė kitų ar
timų giminių.

U. S. LĖKTUVAI PACIF.KUI I GAVĖNIA IR PASNINKAI
Vakar bažnyčiose per pa

maldas kunigai skaitė J. E. 
Arkivyskupo S. A. Stritch 
laišką apie pasninkus gavė
nios laiku.

Gavėnia prasideda Pele
ne, vasario 26 d., trečiadie
nį ir baigiasi Didžiosios Sa
vaitės šeštadienio vidudie
niu, balandžio 12 d.

Gavėniai pasininkų taisyk 
lės yra tokios:

Kai kurios gavėnios die
nos yra tik pasninkai; kitos 
yra pasninkai ir susilaiky
mas (abstinencija). Pasnin
ko dieną galima vieną kar
tą sočiai pavalgyti ir lei
džiama tą vieną kartą var
toti mėsą; rytais ir vaka
rais galima tik lengvai pa- 

<“Draugas” Acme telephoto) 1 sistiprinti kava, arba arba- 
g™. G C Marshall (kairėje) kariuomenės Stabo vir- ta ir duonos riekute. Pasnin- 

sininkas, kalbasi su senatorium Morris Sheppard (dem.
iš Tex.), senato karinių reikalų komiteto pirmininku. Sa
koma, gen. Marshall pareiškęs, kad U. S. pasiryžusios 
karo laivynui Pacifike pasiųsti daugiau naujų karinių 
lėktuvų.

VALSTYBINIS ATLYGI
NIMAS NETEKUS 
DARBO

Sulyg Illinois Unemploy- 
ment Compensation įstaty
mo, netekusiam apdrausto 
darbo darbininkui atlygini
mo dydis išmokamas re
miantis jo uždarbiu. Jei dar 
bininkas yra daugiau uždir-

Praktikų Dienos 
Permainytos

Vyčių vyrų choro prakti
kų dienos, pradedant pirma
dieniu, vasario 24 d., bus 
pirmadieniais, o ne antra
dieniais, kaip pirmiau Prak 
tikos bus Aušros Vartų par. 
mokyklos kambary, West 
Side.

Kuriems antradienis buvo

Viceprezidentas 
Chicagoj

Praeitą penktadienį vice- • nepatogus, dabar turė3 pro-

St. Charles įstaigos 
mušeikai įkaitinti

Kane apskrities “grand 
jury” iškėlė įkaltinimą prieš 
St. Charles bausminės jau
nuolių įstaigos du tarnauto
jus, kurie vieną jaunuolį 
taip sumušė, kad tas nuo to 
mirė.

Įkaitinti: R. Adams, 33 
m., ir W. Laird, 27 m. amž.

prezidentas Wallace Chica
goj visą pusdienį viešėjo. Iš 
Washingtono jis vyko į Dės 
Moines, Ia. Kuone visą lai
ką jis išbuvo miesto kny
gyne, kur nekieno nekliu
domas ir nepastebimas skai-

gos prisirašyti 
choro.

pri vyru
Sec’y.

. , . . . „ tė knygas. Paskiau jis pa-bęs, tai jam ir atlyginimas „ j r-
yra didesnis. Jei mažiau — 
mažesnis.

Mokamas atlyginimas da
bar iki šių metų kovo 31 
dienos yra paremtas darbi
ninko uždarbiu 1939 metais. 
Atlyginimo negali gauti tas, 
kurs tais 1939 metais neuž
dirbo 225 dol.

Pradėjus šių metų ba
landžio 1 d. per sekančius 
dvylika mėnesių bus moka
mas remiantis darbininko 
uždarbiu 1940 metais.

žintas. Bet reporteriams jau 
nebuvo laiko jį apklausinė
ti. Jis išvyko.

Tačiau darbininkui savai
tinis per nedarbą atlygini
mo mokėjimas neturi būti 
didesnis kaip 16 dol. ir ne 
mažesnis kaip 7 dol. Mokė
jimas atliekamas tik per 16 
savaičių, bet ne per ištisus 
metus.

Daugiau vyrų boardai 
šaukia

Cooko apskrity karinė vy
rų konskripcija ateinantį 
trečiadienį skaičiumi pasie
ks naujos viršūnės — tar
nybon bus pasiųsta net 400 
vyrų.

Savo rėžtu savanorių skai 
čius tarp siunčiamųjų vis 
dar nepaprastai žymus. Jau
ni vyrai stačiai prašosi pri
imti juos vienerius metus 
kareiviauti.

Šiandien drafto boardai ia

Vokiečių Planai 
Kelia Rūpesnį 
Lietuviams

Mūsų bendradarbis iš Li
sabonos praneša, kad Por
tugalijoje jaučiami vokiečių 
planai pasiekti Gibraltarą. 
Bijomasi, kad tas nepalies
tų ir Portugalijos. Lisabo- 
non atvykusieji lietuviai 
prisibijo, kad nebūtų sukliu 
dyta jų kelionė pas lietu
vius išeivius šiaurės ir Pie
tų Amerikos.

Kun. Grigaliūnas iš Lisa
bonos į Braziliją rengiasi iš
plaukti šio mėn. 26 d. por-

ko ir susilaikymo dieną mai
sto vartojimo tvarka yra 
kaip pasninko dieną, bet 
negalima vartoti mėsos, ar
ba kitų kokių mėsiškų val
gių. Vadinasi^ yra susilai
kymas nuo mėsos. •

Visos gavėnios dienos 
(išėmus sekmadienius) yra 
pasninko dienos, bet visi 
trečiadieniai (išėmus Didžio 
sios Savaitės trečiadienį) ir 
penktadieniai, antrosios ga
vėnios šeštadienis (metų 
ketvirtis) ir Didžiosios Sa
vaitės šeštadienis iki pu
siaudienio yra pasninko ir 
susilaikymo dienos.

Pasninkas privalomas vi
siems tikintiesiems, kurie 
sulaukę 21 metų ir nėra įs

toję į 60 metus amžiaus. 
Pasninkauti prievolė yra 
kiekvienam, išėmus tuos, ku 
rie dėl kokių nors priežas
čių atleidžiami nuo tos prie
volės. Apskritai imant, nuo 
pasninko atleidžiami sergą 
asmenys, menkos sveikatos 
ir tie visi, kuriems pasnin
kas statytų kokių nors rim
tų kliūčių jų pareigose.

Sulaukę septynerių metų 
amžiaus asmenys yra suriš
ti susilaikymo taisyklėmis. 
Tačiau suteiktu Chieagos 
Arkivyskupui šventojo Sos
to indultu 1937 m. bal. 3 d., 
Arkivyskupas paliuosuoja iš 
susilaikymo darbininkus ir 
jų šeimas visomis pasninko 
ir susilaikymo dienomis per 
visą gavėnią, išėmus visus 
penktadienius, Pelenę ir Di
džiojo šeštadienio pusę die
nos (priešpietį).

Vienaip, ar kitaip asme
nys paliuosuoti nuo pasnin
ko, ar susilaikymo, gavė
nios laiku turi vykdyti ko
kius nors gailestinguosius 
darbus ir rimtai atsižvelgti 
į gavėnios dvasią, atsisa
kius ypač nuo visokių link
smų pramogų.

Suimtas įtariamas
Po geroko galo vijimosi 

policija suėmė Max Somach, 
kurio automobilio slaptam 
kompartamente rasta trys 
užtaisyti revolveriai.

Jis yra 40 m. amž. ir jau 
buvęs kalėjime.

PLATINKITE "DRAUGĄ’

Chieagos priemiesčių siun- 
čia 106 vyrus. Jų tarpe yra tuSallJ laivu "Angola 
46 savanoriai.

“THAT LITTLE GAME”- The Old Razž Į

T Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
TTekentekitl -Žemo per SO 
metų gelbėjo žmonėms. Pa- 
ialina eezema. ižbėrimns, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
iiandienl Vienose aptieko- 
se. 35c, 00c, 81.00.

T

žemo
FOR SK-lĮM IR R l T m I Cl.N S

TAUPYK! Bilai turtin
gesnis tr lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3Į/2% Dividendų 
Ben. J. KAzanauskas, Sec.

TURTAS 000,000.00 
VIRŠ r ’

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VIUF.IftIS, 

Atstovas

Alt M*KIS-NIW..i KEBUI LT

TYPEWRITERS
AND

A D D I ii G MACHINES

-SMAIL MONTHIY PAYMENTS —
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— ŪMIAI flAOMN AUOVAMCI-.
•M im>h» <uar omi-tu* Miw-au<Hii

+ CTAD typewriter 
COMPANY

IOIRT C. •OUHLArr,
IN W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^STIMATIS—RREI^įiMONSTŠATioNj

APLINK MUS
X Užgavėnes Chicago u- 

nlversltete, International 
House rengia Am. Liet. Kat. 
Studentų kuopa. Į vakarą 
kviečiami svečiais Skandi
navijos valstybių studentai, 
taip pat kai kurie veikėjai. 
Svečiai bus vaišinami lietu
višku užkandžiu.

X West Side’je gyvuoja 
Pinochle klubas, kuris susi
renka sykį į savaitę turny
rui. Pirmas šių metų turny
ras baigsis rytoj, vas. 25, 
Linausko taverne, kampas 
W. 23rd PI. ir So. Leavitt 
St. Klūbo nariais didžiumo
je yra biznieriai.

X L. Nemuno, Town of 
Lake biznieriaus, laidotuvės 
iš Šv. Kryžiaus bažnyčios 
buvo didelės ir gražios. Ve
lionio žmona, turinti valgo
mųjų daiktų krautuvę, yra 
žymi aukotoja parapijos ir 
labdaros draugijų parengi
mams.

X Moterų choras, Šv. Jur 
gio parapijoj, Užgavėnių va
kare, vasario 25 d., po re
peticijos turės pasilinksmi
nimą: blynais muš Lašins- 
kį.

X K. Vaitkevičienė, gyv. 
11556 So. Parry Avė., švęs
dama vardadienį, vasario 18 
d., turėjo surpryzą nuo duk
terų, žentų ir sūnų. Pasi
kvietę pas vieną dukterų — 
B. Zubienę vaišino, sveiki
no ir apdovanojo. Apgailes
tauta, kad sykiu negalėjo 
dalyvauti dar viena duktė, 
gyvenanti Kanadoj. K. Vait
kevičienė, 64 m. amžiaus, 
sena šios kolonijos gyven
toja džiaugiasi savo vaikais 
ir prašo Dievo jiems svei
katos ir laimės. Jos vyras 
mirė prieš du metus.

X S. Raila, “Draugo” a- 
gentas West Pullmane, šie
met tikisi gauti pensiją iš 
geležinkelio kompanijos, ku
rioj visą laiką sąžiningai 
dirbo.

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JAOKSON BLVD.

SUITE A-182O 
Home Office: Ncwark, K. J.

RESTDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771

IPARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9£TI METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 

Jis aptarnauja Chieagos 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 vaX.

W H F C — (1420 Kilocycles)

Lietuviškos Knygos Dabar Retėja 
Ir Taipji Brangeja'!!

Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai- 
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Westem 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į- 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.

šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant užsakymus per paštą, pridėkita 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė
Chicago, Illinois

■v


