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TRUMPAI
Nolėčių Vidikas

— dejuoja 
skaitytojų

sta-

ir

AMERIKA SUVARŽO MUSSOLINIO AGENTUS
WEYGANDAS TARIASI į "Gerieji” Kaimynai 
SUPETAINU ' I

“Pagelbėkim”, 
ii prašo savo 
“Vilnis”.

“Ištieskime Ranką' 
verkšlena ir maldauja 
linču “Laisvė”.

Kam tiek daug rašalo 
ašarų išeikvoja komunacių 
laikraščių redaktoriai? Mat 
gavo iš savo “matuškos” 
ukazą paubagauti nuo žmo
nių žvangučių, bent 600 do- 
leriukų. Ir kam tie pinigai 
bus suanaudoti? Ugi kad pa 
samdyti laivą ir iš

VICHY, kovo 6 d. — Ofi
cialiai pranešama, jog šian
die į Vichy atvyksta gen. 
Maxime Weygand, Prancū 
zijos kariuomenės Afrikoje 
vadas.

Informuotieji sluogsniai 
praneša, jog jis padarys pra 

Pranei-1 nešimus maršalui Petain.
jos koncentracijos stovyklo-, Weygandas patieksiąs prane 
se internuotus staliniškus Šimus apie padėtį ir nusista- s 
lojalistus atgabenti į Meksi-| tymą Prancūzijos kariuome

nės ne tik šiaurės, bet ir va
karų Afrikoje.

ką...

Kodėl tie “numučyti” sta- 
liniški lojalistai nevažiuoja į 
bolševikų “rojų”, į Rusiją? 
Juk “tėtušis” Stalinas yra 
arčiau negu Meksika. Nejau
gi, tiems lojalistams buržu
azinės Meksikos “pekla” bū
tų malonesnė negu “rojiško
ji” Rusija? Matytis, kad 
Stalinas yra nekoks “tėtu
šis” jei nesirūpina priglaus
ti savo “tavorščius” lojalis
tus rusiškame “rojuje”...

Manoma, jog gen. Weygan 
das konferuos ir su vice
premjeru adm. Jean Darlan 
ir de Brinon, Vichy atstovu 
Paryžiuje.

i
Anglų pavojus Sirijai

Vėlesni pranešimai sako,1 
jog su maršalu Petain gen. i 

periWeygandas konferavo 
dvi ir pusę valandos.

Neoficialieji pranešimai 
duoda suprasti, jog Weygan- 

! das patiekęs patarimų, sąry-
Tikra susna pas lietuvis-! šy su anglų pavojum Sirijai.

kus komunaciokus Ameriko
je. Dėl tokios menkos kvote- 
lės tiek daug lermo kelia. 
Jau ilgokai verkšlena, ir iki

Šiuo metu Prancūzijoj tvir
tinama, jog anglai rengiasi, 
Siriją okupuoti.

Tuo tarpu vyriausybės

UŽDARO 2 ITALIJOS 
KONSULATUS

WASHINGTONAS, kovo
6 d. — Jungtinės Valstybės 
pranešė Italijai, kad ji su
varžytų savo konsularinių

NACIU KARO ŠTABAS 
PAS BORISĄ

SOFIJA, kovo 6 d. — Vo
kietijos ekspedicinės kariuo
menės generalinis štabas, va 
dovaujamas feldmaršalo

pareigūnų keliones šiam kra- gen. List, šiandie Lankėsi 
šte ir paprašė, kad Detroite pas karalių Borisą, karo ir 
ir Newark, N. J. konsulatai užsienio ministerijose, kai 
būtų uždaryti. vokiečių kariuomenė tebežy-
Detroitas ir Newarkas yra giuoja į pietus per Bulgari- 

valstybės apsaugos industri- ją.

šiol nepajėgė tų nizernų 600 sluogsniai susirūpinę, jog 
doleriukų lojalistų išdavi- Prancūzija gali netekti dar 
mui surinkti. O giriasi, ge- vienos kolonijos — Indokini- 
riau sakant bliofuoja, kad jų jos, kur Japonija okupuoja 
Literatūros Draugija turinti: bazes.
“7000” narių”. Nagi, po

NUSKANDINO 11 
NACIU LAVIVŲ

Žinių Santrauka OLANDIJOJ IR 
GALVOTI PAVOJUS

jos centrai.
Valstybės departamento 

notoje Italijos vyriausybei 
reikalaujama, kad Italijos 
konsulatų tarnautojai apri
botų savo vizitus tik jų kon
sulatų ribose.
Washingtonas neliesta

Italijos diplomatinis šta
bas Washingtone notos ne
liečiamas, bet atsikreipta į 
ambasadą, kad ji pranešinė
tų valstybės departamentui 
apie “laivyno ir kariuome
nės personalo prie ambasa- 

i dos judėjimus” už Washing- 
tono ribų.

Į Tai pirmas toks atsitiki
mas, kad būtų imtasi žygių 
taiko metu prieš valstybę, su 
kuria palaikomi diplomati
niai ryšiai. Tačiau tai pada
ryta po to, kai Italija parei
kalavo uždaryti Amerikos 
konsulatus Neapolyj ir Pa- 
lermoj ir suvaržė Amerikos

Iš šiaurės tebevyksta nau
ji būriai bombanešių.

Kartu su pėsčiąją kariuo
mene į pietus vyksta notori- 
zuoti daliniai, tankai ir arti
lerija.

Nuolatinai didėjąs vokie
čių karinis pasiruošimas 
Bulgarijoj verčia galvoti, 
jog vokiečių atakos prieš 
graikus turės netrukus pra
sidėti.

Rusijos politika
Romunijos vyriausybės 

sluogsniai pripažįsta, jog ga
vusi iš Maskvos notą, bet jos 
turimo neskelbia.

Kai kurie neutralieji ste
bėtojai įsitikinę, jog Vokiėti 
ja gali sutikti, kad Romuni- 
ja patenkintų Rusijos reika
lavimus, nes vokiečiams esąs 
reikalingas visų, aliejus.

Tuo tarpu vokiečių sluogą-

šimts pypkių, sudėtų po po
rą nikelių tos jų “literatūros 
tavorščystės” nariai ir išpil
dytų savo kvotą su kaupu. 
Gerokai susmuko lietuviškų
jų komunistų biznis, susna 
užpuolė jų lizdus. ’

Prancūzai Sutiko 
Su Japonais

I STOCKHOLMAS, kovo 6|
LONDONAS, kovo 6 d. — d. — Norvegijos gaunami | AMSTERDAMAS, kovo 6 d. Amerikos diplomatus Itali-Į niai Sofijoj esą rimtai susi- 

Anglijos ir norvegų pajėgos pranešimai sako, jog Berge- — Vokietijos karinio teismo jOj rūpinę “keistu sovietų nusis-
nuskandino 11 vokiečių vai-j no apylinkėj, vokiečių oku- Pirmininkas Paskelbė mir-Į KiMe vaI^vh£c9 tatymu

klausimais”, kuriuos pasiūlė 
Apie galimus įvykius Bui- Japonija Indokinijos ir Sia- 

garijoje buvo galima prama- mo taikai sudaryti, 
tyti tada, kai komunistų Sakoma, jog galutino su- 
‘ Laisvė” parašė, jog Hitle- gįtarimo esą galima tikėtis 
ris norįs Balkanuose taikos. į kelias dienas. Japonija 
Jie, mūsieji komunistai, ma- Prancūzijai patiekė du ulti- 
tyt, gerai ir skubiai Mask-j matumus, bet Vichy tik šian 
vos informuojami ir jau die teatsakė.
prieš savaitę žinojo, kad Japonijos planu, kuris pa 
Stalinas sutiks su Hitlerio tiekta prancūzams svarstyti, 
žygiais Balkanuose.

domų laivų ir suėmė 225 be
laisvius netikėtijoj antradie
nio atakoj ant Lofoten salų 

i Norvegijos pakraščiuose.
TOKIJO, kovo 6 d. — šian-J Bendras Anglijos admira- 

| die oficialiai pranešama apie liteto ir Norvegijos vyriausy 
susitarimą “principiniais bės Anglijoj komunikatas

pareiškia, jog ataka turėju
si tris tikslus — sunaikinti 
žuv aliejaus dirbtuvę, nus
kandinti vokiečių laivus ir 
suimti belaisvių. Visi šie ti
kslai sėkmingai atlikti.

Toliau komunikatas pra
neša, jog nuskandinta devy
ni vokiečių prekybiniai lai
vai, vienas vokiečių

puotuoj Norvegijoj, vakar 
buvo jaučiamas žemės drebė
jimas keturis kartus.

MEXICO CITY, kovo 6 d. 
— Pereitą naktį šiam mieste 
mirė Oaxacos arkivyskupas 
Jose Othon Nunez Zarate. 
Arkivyskupas buvo 74 metų 
amžiaus.

ties bausmę aštuoniolikai Kitos valstybės
olandų ir pareiškė, jog kiek- Pagal valstybės departa-

vienas, kuris net mintyse ment0 Kal lII i Turk i ia Paruošėgalvoja prieš vokiečių karei-1 9uprastk ioK panaMs 2yElai U™ ra'U0Se 

viu8, žaidžia savo gyvybe.
Jis toliau pareiškė, jog ne

suprasti, jog panašūs žygiai
gan būti padaryti ir prieš Naciams Atsakymą
kitas valstybes. '

trukus bus sprendžiama ka-' Vokietija iki šiol neparei- ANKARA, kovo 6 d. -
ro lauko teisme sabotažo byjka^avo uždaryti nė vieno LauĮljamat jOg netrukus Tur 
, , j Amerikos konsulato, nors,los. Šiuo tarpu dauguma pa-, Dareikalavo kad bū kijos ambasadorius Berlynui
smerktųjų mirti buvo kalti- ’ i ♦ • v -I įteiks savo vyriausybės at-
narni šnipinėję Anglijos nau sakymą į Hitlerio notą, ku-kuriuose vokiečių okupuo- J *......................dai.

Teismo metu paaiškėjo, Į 
jog nuo gegužės mėnesio

ROMA, kovo 6 d. — Itali
jos kariuomenė pravedė kon
tratakas prieš anglas Eritre Olandijoje veikė slapta drau 
joje, Keren apylinkėje. Šiose gija. Ji nustojo veikusi,1940

valdo- kontratakose italai suėmę m. gruodžio mėnesį, 
mas norvegų laivas ir vienas skaičių anglų belaisvių, 
ginkluotas vokiečių keleivi- : ---------------------

tuose kraštuose.
Amerikoje Italija palaiko1 Gos

virš 60 konsulatų ar konsu-' KerovS 
la rinių agentūrų.

rioje Vokietija siūlėsi sau- 
“intereeus ir

i Prancūzija turi perleisti Sia-
---------- - mui dideles apylinkes Laos

Sąryšyj su Litvinovo ir ki jr Cambodia provincijų.
tų žymesniųjų bolševikų pa- _____________
varymu iš centro komitete
komunistų “Laisvė” tebesi
džiaugia Sov. Rusijos “de
mokratija”. Mat, ten visi pa
klydėliai galį būti pavaromi 
iš partijos. Atrodo, jog Sta 
linas yra vienas tų komu
nistų neklaidingųjų, kurif 
tik kitų klaidas gali nurody
ti. Taigi, jis ir tupi sau ra 
miai Kremliuje.

SINGAPORE, kovo 6 d.— 
Šioj Anglijos laivyno tvirto-, 
vėj Tolimuose Rytuose šian
die pasi ruošiama platiems 
kariniams pratimams. Vi
sam mieste įsakyta užgęsin- 
ti šviesas.

Įdomus komunistų neri 
mastavimas dėl p. Smetonos 
atvykimo. Jų ner”1ngu’r.~' 
išrūgo net iai kartšligės, ku-

ri rodo tendencijų 
delirium tremens.

Nejaugi galėtų būti, kad 
jų eilės taip sumenkėjo, kad 
vieno asmens atvykimas su
griautų visą jų nešvankų

nis laivas. Viso esą nuskan
dinta 18,000 tonų.

Vokiečiai Vylioja 
Portugaliją Sąjungon

BERLYNAS, kovo 6 d.— 
Atrodo, jog vokiečiai atidė
lioja atakas prieš Graikiją, 

______  kai tuo pačiu laiku veda de
pą virsti Į rybas su Turkija ir Portuga

lija ir stiprinasi Balkanuose.
Vokiečių sluogsniai, arti

mi vyriausybei, šiandie pa
reiškė, jog Portugalija esan 
ti paskutinioji vieta Anglijos

LONDONAS, kovo 6 d. - 
Admiraliteto pranešimos d- 
šiandie pareiškia, jog Vokie
tija ir Italija tvirtina nus
kandinusi ar sunkiai suža'o- 
jusios 34 anglų kovo laivus 
ar kruzerius, kai karo pra
džioje Anglija išviso teturė
jo tik 15 tokių laivų.*

ROMA, kovo 6 d. — Itali
jos karo vadovybė praneša, 
jog Vokietijos bombanešių 
būriai pravedė vakar atakas 
prieš Anglijos Viduržemio 
jūroj esamą tvirtovę Malto-

būtų miela ir sveikintina.
oro judėjimui ir santykiams. je. Atakose esą pašauta trys 
su imperija. j. kovos orlaiviai.

Pasiūlymas Įstatymui
VVASHINGTONAS, kovo 6 

Administracijos vadai, 
norėdami sulaikyti ruošia
mus priedus, kuriais nebūtų 
leidžiama Amerikos kariuo
menei žygiuoti svetur, patie

Nežiūrint notos tvirtini
mų, jog Vokietija taikingai 
nusiteikusi, Turkija tebetę
sia karinius pasiruošimus 
apsaugai.

Kreipias į Rusiją
Turkijos spauda neskelbia 

pranešimų, jog Vokietijos 
kariuomenė artinasi prie 
Turkijos, bet laikraštis Ik- 
dam rašo, “Bulgarija yra 
strateginis raktas į Balka
nus. Paimdamas šį raktą Vo 
kietija priartėjo prie Darda- 
nelių, kurie yra tiek pst ver-

Kinijai paaidariuai todėl be- tingi Ru9i]ai' kaip ir Turk‘- 
reikšmė, kad Japonija uždą- ^a1'
rė visus kelius. “Rusija negali leisti Vo-
Tačiau pranešimai iš Chun- kietijai prisiartinti prie gy- 

gkingo, Kinijos laikinosios vybę teikiančių arterijų, ne- 
sostinės, rodo tik optimizmą I bent Rusija sumanė nusižu-
ir pasitikėjimą. dyti”, rašo laikraštis.

Amerikos Parama 
Kinijai Bereikšmė

HONGKONGAS, kovo 6 d
— Japonai šiandie pareiškė 
jog Japonijai užėmus šešie 
punktus Tonkin įlankos pa
kraštyje, Amerikos parama

kė šiandie pasiūlymą, kuriuo Kinijos vyriausybei pasida 
pareiškiama, jog šiuo įstaty riusi bereikšmė ir vienas ka 
mu nepadidinamos Preziden ro kalbėtoja pridėjo, jog 
to teisės kariuomenės ir lai- i “Chiag Kai-sheko režimo Ji
vyno atžvilgiu. kimas išspręstas”.

Amerikos piniginė parama

ORAS
Debesuota ir galima snie

go. šiaurryčių vėjai.

Saulė teka 6:16 va,.l saulė 
leidžias 5:47 vai.
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Turėjom Svečią ro bažnyčioj, kada įsikūrė 

prieš dvidešimts metų, bu
vo laikomos tik vienos mi
šios, gi dabar yra daug pa
rapijonų ir laikomos net ket- 
verios ir prisirenka bažny-

Apsilankė nepaprastas 
svečias į Detroitą — kun. J.
Jonaitis iš Tuscon, Arizona.
Šv. Kryžiaus, vengrų para
pijos, pralotas Nagy buvo čia visuomet pilna. Dabarti- 
nuvykęs pataisyti sveikatą niu klebonu yra kun. V. Ma- 

Tuscon, Arizona. Kadangi sevičius. 
tenai dar labiau susirgo, tai 
kun. Jurgis Jonaitis parve
žė atgal į Detroitą.

Šv. Kryžiaus parapijos 
ribose lietuviai įsteigė Šv.
Petro parapiją 1920 m., o

Po pamaldų kun. J. Jonai
tis susėjo su tenais bendra
darbiais, parapijonais, pa
rapijos steigėjais; ne vie
nam pasirodė ašaros akyse,

. prisiminus tuos laikus, ka-
vėliau pastatė bažnyčią prie , , . ... ,r , da sykiu triūso, dirbo, var
Longworth ir Mullan gat
vių.

Po keturiolikos metų ap
leidimo šios parapijos, kovo 
2 d. kun. J. Jonaitis atlaikė 
sumą ir pasakė pamokslą, 
apibudindamas, kaip jis pra 
dėjo darbuotis iš pradžių į- 
dėdamas daug energijos tam 
darbui ir prilygino sakyda
mas, kaip iš mažo garsty
čios grūdo išauga didelis! si pas gimines K. Barkaus- 
medis, ant kurio galėjo dan- kus, kurie iškėlė šaunius 
giški paukščiai nuskridę su- pietus; lankėsi pas J. J. Me- 
tupti ant šakų ir gauti dan- dinius ir kitus pažįstamus, 
giško maisto, taip ir šv. Pet Rap.

go tame darbe ir kiekvie
nam buvo labai malonu su
sitikti su savo buvusiu kie-I 
bonu.

DRAUGAS

PIRMIAU KITŲ ĮSTOJO KARO TARNYBON

NIAGARA FALLS, NEVI YORK
gus, atsimenant, jog žmo
nės per kiaurą naktį budi, 

Pereitą sekmadienį klebo- gieda, eina išpažinties Ve
nas davė melasinę apyskai- lykų naktyje, nuvargsta, 
tą. Paaiškėjo, jog vasario Todėl vieną dieną nukelia- 
mėnesyje gauta bažnyčioje me. Tikimės, jog sulauksi- 
per pamaldas $96; mėnesi- me daugian pagalbos iš kai

šu mynų kunigų; antrą, trečią

Parapijos Reikalai

nių aukų gauta kartu 
mokančiais užsilikusias duo
kles už 1940 m. tik $43.83; 
ekstra nuošimčių mokėti 
4.10; indijonų ir juodukų

Velykų dieną jie bus lais
vesni ir mūsų parapijai bus 
šis laikas daug patogesnis.
Margučių ristynės

Škapliernos Moterų drau
gija tarėsi pereitą sekma
dienį, ar vertėtų turėti Ve-

misijoms 1.95; Šv. Jurgio 
dr-ja ir Susiv. L. R. K. įtei
kė $16.00 už susirinkimus; 
žvakučių 13.39; metinio ba- 
liaus pelnas 54.50; už kalen-!1^ Pirmoa dienos vakare
aorius 15.00; anglims 3.00; Margučių balių. Būtų tai

("Draugas" Acme CclepUuio » _ . , w
Jackie Coogan, filminis žvaigždė (kraštutinėje kairėje) įstojo vienerių metų karo ir nuoma už salę 113.00. Vi-1m_arf>uči4 ristynės, lenkty- 

tarnybon. Jis nelaukė iki boardas jį pašauks, bet pats prisistatė, kad būtų priimtas so 362.27. Tuom tarpu teko nės ir kiti Pamarginiraai- 
pirmiau kitų jaunų vyrų. Prieš išvyksiant į apmokymų stovyklą, Coogan su kitais išmokėti pusmetinių nuo- Kadan&i liekasi daug laiko, 

paskolas netKun. J. Jonaitis aplankė priimtaisiais saliutuoja vėliavą Los Angeles mieste, 
savo gimines, pažįstamus,

ne jis? Jo ugningos kalbos Bravo ročesteriečiams!

sutarta kitame susirinkime 
aptarti šį nedidelį reikaliu-

s*

draugus. Senas parapijos or apskričių. Iš Švenčionių,
ganizatorius S. Atkočiūnas v’suomet uždega visus karš- Jeigu reiktų ruošti savano-i Adutiškio ir Vydžių rajono 
savo gražiu automobiliu pa
vežiojo pas draugus. Lankė-

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Antanas Staknys 
Grįžo Iš Pavergtos 
Lietuvos

simcių uz
$567.98, neskaitant kitų pa-
prastųjų išlaidų. ParapijosįM ,Mat- Va daugįrodymų 
kasa išsemta iki dugno, bet 
klebonas pareiškė vilties,

ir daug argumentų prieš.
— Daugiau mėnesio pa-čiau pamilti ir aukotis sa- rių kariuomenę Lietuvos gy- -"įdaryta Švenčionių apskri- 

vo tėvynei Lietuvai. nimui, esu užtikrintas, Ro- tįs su centru Švenčionių
Niekad nepamiršiu su ko- testeris pirmas pasirodytų raįesįe pariečės ir Rodunės 

ir tni slrn iti inrnnii<ai n būrin’ •
rajonai prijungti prie Aly
taus apskrities, į kurią įei-į 
na Marcinkonių, Druskini- i 

nių ir Rudnios valsčiai. Va
ranavo rajonas prijungtas 
prie Vilniaus apskrities, ku

ls sovietų Gudijos gauto- rioje sudaromi Dievainiškio 
ji teritorija priskirta prie ir Šalčininkų valsčiai.

kiu iškilmingumu ir susi- | 
kaupimu buvo švenčiama J 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena! 10:30 vai. visi para-! 
pijonai, pasipuošę trispal
viais ženkleliais, Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis lydimi, 1 
gražiausioj tvarkoj susiri- 

✓JJ kiavę, suėjo į bažnyčią mi- 
Prieš mišias klebonas 

Bakšys savo gražioj 
apibudino tėvynės

ir tai skaitlingiausiu būriu!
Žemaitukas

Sudaryta Švenčionių 
Apskritis

jog užsibrėžtus bažnyčios ‘arnavęs bažny<'°Je Stanis- 
pataisymus ir kitus darbus lovas M»»‘vydas, “Draugo” 
savo laiku atliksime, tik kny«™ vedė>' kovo 3 d- 
prašė, kad visi savo dalimi

darbiavo laikraščiui “Dar- slom'
.. . , .,, kun. Jbimnkui .

Kada Lietuva atgavo ne- i
priklausomybę, tai Antanas 1 meilės reikįm« ir raSin0 vi‘ 
Staknys su savo šeima išvy

išvyko po savo atostogų at
gal į darbą.dėtųsi prie visos parapijos 

reikalų.
Gavėnios pamaldos

Gavėnios metu į Kryžiaus 
Kelių pamaldas trečiadie
niais ir penktadieniais ren
kasi gana daug žmonių. Tai 
labai pagirtina. Gavėnia — 
yra atgailos metas. Visiems 
kartu dalyvaujant viešose 
maldose, pačių pamaldumas 
kyla, pasidaro didesnė išo
rinė pagarba Dievui ir, be 
to, pelnoma Bažnyčios skir-

— Kovo 9 d. po sumos bus 
Susivienijimo R. K. sky
riaus susirinkimas.

— Angelą Karaškaitė, pa
gerbdama savo motinėlės 
gimtadienį ir klebono varda
dienį, per šv. Kazimierą pa
darė savybės vakarėlį. Da
lyvavo pusė beveik parapi
jos.

— Kryžiaus Kelių pamal
dos 7:30 vakarais trečiadie
niais ir penktadieniais. Kas 
tik laisvas nuo būtinųjų dar

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 Šo. Halsted Street

prie Lietuvos 
tai malda, tai

sus prisidėti 
išlaisvinimo, 
auka.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
I ir Penktadieniais

3 vai. po piet visi susirin- Valandos: 10 12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
kad Antanas Staknys su sa-'Tautininkų režimo metu jis ko parapijos salėje viešai 3147 S. Halsted St., Chicago 
vo seimą vasario 27 d. grp buvo išrinktas Palangos bur pareikšti savo protestą prieš
žo iš pavergtos Lietuvos. mįstrU) bet tautininkų vai- rusų įsiviešpatavimą Lietu-;

voje. Visi ugninga priešai-;

ko į Lietuvą ir apsistojo 
Darbininko korespon- Palangoje. Lietuvoje taip 

dentas iš Newarko praneša, paĮ buvo uolus darbininkas.

Antanas Staknys, gyvenda- džia jo netvirtino.
mas New Jersey valstybėje, Į Stakniai turi vieną iš gau ka pasisakė, kad “Lietuviais 
vedė Amerikoje gimusią lie- šiaušių šeimų: 6 sūnus ir 7 esame gimę, lietuviais nori- 
tuvaitę, Vaškevičiūtę. Jis • dukteris. Sovietams užgro- me ir būt!” Bet ne vien žo- 
labai daug dirbo kovose del: bus Lietuvą, Stakniai viską džiais pareiškė savo įsitiki- 
Lietuvos_ nepriklausomybes;, prarado> ką buvo susitaupę I nįmug _ vįsį klojo dolcrius 
priklausė prie visų didžiųjų; gyvendami Amerikoje ir1

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. G. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANai 2345
Ofi-« Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pairai sutari} 

K»z. Tel.: HEMiock 3150

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

tieji Visuotini atlaidai. Kle
bonas norėtų įvesti sekma- j bų, prašomi atvykti į šias 
dieniais “Graudžius Verks-1 pamaldas. K.K.M.
mus”, tik pageidautų, kad --------------------

katalikiškų organizacijų ir 
jose aktyviai veikė, ypač 
LDS organizacijoje. Dalyva
vo LDS seimuose, bendra-

rr. Marijonų Misijos 
Gavėnios Metu

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

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

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

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

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

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun. 
dr, K. Rėklaitis ir kun. An
tanas Ignotas.

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

Balandžio 7 — 13 dd., šv.

„ . , „ . , , Lietuvai Gelbėti Fondui! SuLietuvoje. Be nieko buvo|
priversti bėgti iš Sovietų |rinkta tai virš Pa‘
vergijos.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Stakniam, sveikiname sugrį 
žusius ir linkime Dievo pa
laimos jūsų darbuose.

skirtos kvotos (paskirta 
$125.00 metams) ir tai per 
vieną parengimą!

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: mio 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartj.

Ofiso Tel.:
VIRginia 1886

RezicL TeL: 
PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

Ročesterio
Padangėje

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
IAekzamlnuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vis* aklų Itempim*.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL. 0523 — Chieago 

OFISO VAIANDOS 
Ksadlen 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. lr SeSt: 9:00 a. m. iki 
7:20 p. m.

Jeigu reiktų man pasirin
kti naują gyvenamąją vie
tą — tai ta vieta būtų Ro- 
chester, N. Y. Miestas šva
rus, nesusikimšęs, o vasarą, 
tai tikras gėlių darželis. Ne
veltui jis yra 0avadintas 
“gėlių miestas”. Bet kas 
smagiausia, kad čia gyve
nama daug lietuvių — ir ne 
kokių šiaudinių lietuvių, bet 
su pasiryžimu net galvas DR. KARL NURKAT
padėti už Lietuvos laisvės 
atgavimą! Ir nestebėtina, 
kad taip yra, nes šiam lie
tuvių branduoliui vadovau
ja nuo jaunų dienų pasižy
mėjęs savo patriotizmu — 
kun. J. Bakšys. Jo lūpose 
niekada nenuilsta lietuviš
ka daina, jo širdyje visuo-

(Nnrkaitis)

met liepsnoja tėvynės mei- 
Jurgio parapijoje, Detroit Į lė — ir kas karščiau gali tą 
Mich. — kun. K. Rėklaitis, meilę perduoti kitiems, jei

■HM

Telerulnas: HEMkork 58 10

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Nedėliomis pagal sutari)

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994. 

Piniiudicniais, 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 vul. vak.

Sekniad. nno 10 iki 12 va!, ryto.

visa bažnyčia tas giesmes 
giedotų. Tuo tarpu ieškoma 
vargonininko. Tad šį sekma
dienį abejojama, ar bus ga
lima turėti “Graudžius 
Verksmus”, bet pamokslas, 
pamaldos ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu bus. 

Keturdešimtė
Keturiasdešimta valandų 

pamaldos mūsų bažnyčioje 
šiemet bus balandžio 14, 15 
ir 16 d. tai yra antrą, tre-

Prancūzai Dar
Neatsakė
Japonams

TOKIJO, kovo 5 d. — Čia 
pranešama, jog prancūzai 
dar nepriėmę Japonijos pa
tiektų pasiūlymų taikai su 
Siamu sudaryti, nors Pran
cūzijos ambasadorius šian
die lankėsi užsienio ministe
rijoj tolimesniems pasitari
mams.

čią ir ketvirtą Velykų die-Į _ , .j Galutinas prancūzų atsa-
ną. Nora mums buvo nuro-; kymas turejo Mo patiekta3 
dyta Velykų pirmoji diena, j pįandįe jkį pietų, bet jie dar 
bet tas laikas labai nepato- iki šiol nieko neatsakė.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res 6958 So. Talman Avė. Tel. CANai 6122
Res. Tel. OROvehill 0617 
Office tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marguette Road

DR. MAURICE KAHN DR. STRIKOL’IS

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards .'1089

■BMBMBUM

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Ntio 1—4 ir nuo 7—9 vnknrc
Taipgi pagal sutartį.

Ofiao telefonas PROspeet 6737 
Namų telefoną* VIRginia 2421

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. rytu; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vnl. dienn
Tel. YARda 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Kvlecinslta*)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pagal autartp

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. PROepeet 1930

Tel. YARd* 5921,
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

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

Valandos: L—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA:

6631 S. CaHfomia Avė.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BTJVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį,

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakare

■ ■ ■MM—.



Penktadienis, kovo 7 d., 1941 3

s “;»d4iieies veikia
Jon. Vaiva sa^os ^uv0 jaučiamas nepa-i Naujų metų pradžioje, so- 

į sitikėjimas vienas kitais, Palietės pirmiausia išrinko 
Mūsų janųjų veikimas ir bet iabaį maža tebuvo de- naują valdybą 1941 metams: 

kartais pasireiškiančios pre-. dama pastangų vieni kitus, pįrmįnįnkė Adelina Vaiku-

MES

tenzijos ir protestai senes- suprasti. Jaunieji niekados 
niajai kartai dažnai panėši nepabandė senesniųjų sieki- 
kadaise vykusiam sufražis- mų jr norų suprasti, o se- 
čių judėjimui. Skirtumas tik nimas dažnai jaunųjų aspi- 
toks, jog tų laikų sufražis- racijomis pabijodavo rimtai 
tės žinojo ko jos siekia, už SUsidomėti.
ką protestuoja ir kovoja,_______
kai tuo tarpu mūsų jauuie -j Dažnai mūs senimas mėg- 
ji dažnai nežino ko jie no-lgįa pasigirti, tiesa, teisin- 
rėtų iš senesniųjų. j gaj savo nuveiktais darbais

• j sukurtomis draugijomis, iš-
Tuo pačiu laiku ir pas( pjėsta spauda ir garbingo

mis senesniuosius įsivėlė mis |staįgOmis, bet jie nie- 
kažkokia nostalgija sai- ka(j0St arba labai retai, te- 
užiai flegmatišku nusiteiki- pagaĮvodavo, jog tos drau- 
mu žiūrima tik šios dienos, gįjos išmirs, sunyks spauda 
reikalų, kartais metama sai- jr ^os didingosios įstaigos
dus žvilgsnis praeitin, bet ,jįtugtęS jr tekalbės apie I 
apie ateitį, Dievaži, perma- į praeįtįeg darbus, jei jų ne-į 
žai tegalvojama. j pripildys jaunieji. Ir, atro-

Tik kartais, kai juos už
klumpa netikėtai išaušęs 
rytojus ir jie pradeda pasi
justi esą vieni, pasigenda
tada jaunųjų ugnies ir jau-Į ----------
nųjų pasekėjų. Paaimanuoja1 Rodos, mūsų senimas, ku- 
tada, jog jaunoji karta nuo ris dar taip nesenai pats 
jų tolsta, jog jaunieji savo jaunatvės ugnimi degė, ku- 
tėvų pėdomis neina, tačiau ' ris dar taip nesenai klaidžio- 
ir vėl slenka dienos papra- j jo painiaisiais gyvenimo 
ętąja vaga ir vėl pamiršta-į vieškeliais išėjimo ieškoda- gyvuoja. Šįmet jį redaguoti 
ma ateitis, nes tai juk atei
nančiųjų kartų darbas ir 
reikalas .

Kažkaip liūdna ir neįtikė
tina, bet taip mūsų gyveni
mas ir eina užburtuoju ra
tu, kasdien vis prarasda
mas galimas naująsias jė- nieji dažnai klysta, bet mes 
gas. ! taip pat gerai žinome, jog

tos jų klaidos nėra mirti-
Šiandie labiau negu kada nas ir tikslus nusidėjimas 

nors yra būtina visų mūsų tautai- Todėl jas nuolatos Pauliutė užsipelnė trečią do- 
pajėgų __ senimo ir jauni- prikaišioti jiems lyg ir ne- vaną — rožančių. Kitos So
mo _ koordinacija ir subu-| pravartu būtų. dalietės apdovanotos ženkle-
rimas bendrajam darbui. 
Todėl šiandie mums ne tik 
svarbu, bet būtina neatidė
liojant surasti būdus kaip 
tas pajėgas subendrinti. daug išmokti, daug sužino- 

Iki šiol mūsų tarpe daž- ti.

RISTYNES!!!
Ryloj, Kovo-March 8-tą d., 1941 m.

LIBERTY H ALL
1400 S. 49th Court Cicero, Illinois

Prnil/.ia S:SO valanti!) vakare.

W. TALUN
G Kl milu, 295 staru lenku milžinas

SU
MOONIGAN

235 švitru turku

I
t

HANS STEINKE
215 svaru vokietis

FELIX YUKAITIS
230 .svaru lietuviu

JIM DAPIECE
215 svarų italas

EMIL CORTEZ
195 svaru mekCkonea

TIKIETAI: 55e. 75e, Ir *1.20 — su tais-si U Moterims Ir valkams: 
2S«- — su taksais. Tikielni parsiduoda salėje.

T. J. ROLEWICZ, promotorius.
Taipgi Sodaliečių tarpe

do, jog iki šiol rimtai ne
buvo pagalvota kaip tą jau
nimą įtraukti į bendrąjį 
darbą.

mas, turėtų žinoti, jog jau- j išrinkta Jane Jurkevičiūtė, 
nimas niekados nepakentė Irenai Pakeltytei padedant.
prievartos ir nuolatinis iš- ----------

i
Geras darbas įvertinama 

sodaliečių tarpe. Už ypatin
gą pasižymėjimą pereitais!

metinėjimas juos tik atstu
mia.

Mes, kaip ir mūsų senes-
nieji, gerai žinome, jog jau- 1 metais Adelina Vaikutytė 

apdovanota gražiu sidabro 
puodu. Antra dovana — Ma

Dienraštis “Draugas” — 
visiems prieinama mokykla. 
Skaitant “Draugą” galima

VVTAUT. BACEVIČIUS
lietuvis

JACK ZAKDVVICII
190 svarų šeriai

Taipgi įlalvvliula <a> visų pn.snul| 
|utiri«i-*ė|ęs ridikas —

STANLEY ZBYSZKO 

OLE OLSON

tytė; vicepirmininkė Ona 
Baranauskaitė; raštininkė 
Y alerija Krauchunsiitė; fi
nansų raštininkė Bronė Kin 
deraitė; finansų tvarkytoja 
Irena Pakeltytė; maršalka 
Elena Pau iutė. Kun. V. Čer- 
nauskas eina dvasios vado 
pareigas.

Sodaliečių laikraštėlis 
“The Nfantle” taipgi gražiai

Adelina Vaikutytė

rijos stovyla — teko Aldo
nai Kaminskaitei. Elena

liais pagal užsitarnavimą.

Sodalicijoje dabar eina 
naujų narių vajus. Mergai
tės baigusios pradinę moky
klą priimamos. Susirinki
mai, kurie yra gyvi ir įdo-! 
mūs, laikomi kas pirmą mė
nesio antradienį. Trejos ko- 

&ŠI misijos ypatingai veikia, tai 
Jj yra, Eucharistinė — Elena 

Sadauskaitė, vedėja; Sočia- 
'♦f linio Gyvenimo — Eleanor , 

Kisieliūtė, vedėja; Publika- i 
X cijos — Genovaitė Zelnytė, 
Iul' vedėja. Vajus baigsis balan-| 

j džio mėnesio susirinkime ir 
narės, kurios prisirašys iki 

1 tos dienos, bus priimtos ge- 
i gūžio mėnesio ceremonijoje.

Niekados pas Sodalietės 
nerasi poilsio — vis bruzda, 
darbuojasi, linksminasi. Va
sario mėnesio pabaigoje jos 
laikė “roller skating” pra
mogą Swank salėje. Šis pa- 
pilinksminimas buvo kopa- 
sekmingiausias ir atnešė or
ganizacijai pelno.

DRSFOAB

COLLEGE ALL-STAR VIE FOR 
“R .G OF GOLD” IN CAGE 

W0RL0 SERIES

FAMOUS QUINTS TREK TO CHICAGO

CHICACO, March 6. — When 
;he sixteen grealest ųuintets in the 
United States gather here to de- 
termine the \Vorld"s Professional 
Basketball chainpionship in the 
loEirnament which opens in the 
International Amphitheater on 
March 15. outstanding players of 
the College All-Stars will be meni- 
bers of the competing teains.

The College All-Stars. selerled by 
sports editor* <>( leading papers through- 
out the country. assenthled here lašt 
Noventher. Under the tutelage of Coach 
“Dtilrh" Lonborg of Northwestern Uni. 
versity. the fifteen players were vvhipped 
into a team vvhich defeated the Harlem 
Globė Trotters. 44-42. in an overtime 
game before 22.000 fans in the Chicago 
Sladiunt Nov. 29.

MANY ALL-STARS RETURN
Many of the players ubo cotnpeled 

in that rage rlassic, joinetl professional 
leants immediately afler that game. 
Aniong tliem uerc Ralplt Vauglin. Bill 
llapac. Slan S/iiknla, Bill McDonald, 
Erwin l’rasse. Boh Carpenler, Ed Sa- 
dowski and Boh Calihan.

Vaughn. llapac and S/ukala are meni- 
bers of the Chicago Bruins; McDonald 
is uilli the Shehnvgati Redskins; l’rasse 
and Carpenler are «ith the Oshkosh 
All-Stars. National l.eague chauipions 
iltis year. and Sadonski and Calihari 
have heen leading lighls wilh the De 
troil Eagles.

Heading the lisl of enlries tvill be 
the defrnding rhampions. the Dariem 
(.lobe J'rollers. who have added a 
cottple id vounger plavers uhirh makes 
tliem stronger and more enthusiastic 
tltan ever touard a successful defense 
of their litle. The Neu York Renais- 
sance five. pro lournamenl uinner in 
1939. haie added Wilmelh Sidat Singh. 
great Syracnse Untversity alhlete. and 
Dolly King. Ling Island U. alhlete. to 
an alreadv potent lineop bent on re- 
gaintng the uorld utie

GREAT FIELD OF TEAMS
ln addition to the teanis alreadv

lisled. other ųuintets uhich n iii com- 
pele for the chainpionship are the Bis- 
ttiarck. N. D., Phanloitis: Davenporl. 
lon a. Koekets: Rochesler, N Y.. Sea- 
granis: Dayton, O., Stteher VVonders; 
Fort Wavne. Ind : Indianapolis. Ind., 
Kaulskvs: Syracnse, N. Y., Reda: and 
Toledo. O. Ū hite Uitis. Tno other* are 
lu be selecicd Irom enlries received

yra sportininkių, kurios kas 
trečiadienį lanko McKinley 1 
Park ir lošia “volley bąli” 
ir kitus žaidimus. Yra tiki
ma, kad pavasarį pradės 
basebolo lošimus ir žada 
gražiai pasirodyt.

Šį sekmadienį sodalietės 
eis “in corpore” prie šv. Ko
munijos 8:00 vai. ryte.

SKELBKITĖS "DRAUGE”

Sodalietės taipgi reiškia 
gilią užuojautą sekančioms 
narėms, kurios neteko my
limo asmens jų šeimynose: 
Onai Nevedomskaitei, Sofi
jai Žukaitei, Irenai Pakelty
tei ir Madge Bagdonaitei.

Korespondentė. Į

irom the Clarksburg, W. Va., Oilers; 
Neu York Jetvels, Kenosha, Wįs., I’hil- 
adelpoia Hebretvs, Washingtun, D. C., 
Bretvers, and twenty other ųuintets de- 
siring tu compete for uorld honors.

Members of the College All-Stars, 
nho joined the professional ranks. have 
dislinguished themselves both in scor- 
ing and defensive play during the Na
tional Basketball League season tvhich 
just elosed.

Sadouski of Detroit,-and llapac and 
Vaughn of the Bruins are aniong the 
(irsi five scorers in the National League. 
Calihan, bad be not been out for some 
time due to a fractured ankle, tvould 
be righl arottnd the top slso. Carpenler 
has averaged siv points per gante de- 
spite the fact that he has shared each 
game tvith Leroy Eduards, great Osh
kosh center nho has led the National 
League in scoring for three consecutive 
seasons.

Prasse, S/ukala, and McDonald, in 
addition lo being good scorers uhen 
the occasion demands, turned out to 
be sotue of the league's top defensive 
players.

RENS SIGN WONDER PLAYER
King. a nen star <>n the Nen York 

Kcns. ts rated as one of lite three 
grealest athletes by Jintmy Poners, 
sporls editor of the Nen York Daily 
Neus. Poners lists King ak ng nilh Joe 
Louis, heavyneighl Champion, and 
llcnry Arnistrong, nho held three box- 
mg lilles ai one finte, as the grealest 
of Negro athletes.

The tournament, opening March 15 
and ending March 19—nith five night 
sessions and a inatinee on Sundav, 
March 16. uill shou off the best fielil 
lite meet has hoasted. The leants com- 
peting have been seleeted because of 
their records againsl the leading teains 
in the country.

The International Aūtphithealer bas 
9.000 permanenl seats—nilh haeks, not 
the bleacher variety. FREE parking 
spare for 5.000 cars nilh police protec- 
lion is available lor tournament fans. 

OUTOF TOWN TICKETS
A block of seats have been sei aside 

for otil-of-tonn basket Hali fans. Mail 
orders are being accepled and nill re- 
ceive immediate atlention. Tickets may 
be ohtained by mailing money orders 
m eneeks lo Tournament Headųuartrrs, 
General admission seats at fifly-five 
Room 510. 326 W. Madison si., Chicago. 
cenls. and reserved seats ai $1 10. JI.65 
and J2.2O are available. Be sure lo 
srteeify uhich session. or sessions. you 
nišb tu altend.

LAIMĖTOJŲ TARPE 
VIENA LIETUVAITĖ

National Youth Adminia- 
tration (federalinė apdrau
dos agentija) ėmėsi sudary
ti nacionalinę Amerikos jau
nimo orkestrą, kuriam va 
dovaus žinomas kondukto
rius Leopold Stokowski.

Tuo tikslu visose paski
rose valstybėse tarp muzi
kinio jaunimo vykdomas 
kontestas tikslu orkestran 
patraukti tinkamiausius jau 
nuolius ir jaunuoles.

Chicagoj šiame konteste 
laimėjo 29 jaunuoliai-ės. 
Tarp jų yra viena lietuvai
tė Emily Poška, 2842 VVest 
Marąuette rd.

Vienas iš juokdarių-čiuožikų, vadinamų “The Four 
Briuses”, kuris pasirodys didžiuliame čiuožimo spektak
lyje “It Happens on Ice” Chicago Stadiume, pradedant an
tradienį, Kovo 12-tą dieną.

Laimėjusieji bus patikrin
ti visos valstybės bandimuo 
se ir pripažinti tinkamiau- 
šieji — visos šalie® kandi
muose.

Taip sudarytas nacionali
nis orkestras ateinančią va
sarą koncertuos J. A. Vai 
stybėse, Kanadoj ir Meksi 
koj.

PABALČIO REIKALU
Buvo laikai, kai Pabaltis 

— Lietuva, Latvija ir Esti
ja — buvo laisvas. Tada bu
vo pradedama plėsti mintis, 
jog tos tautos turėtų suda
ryti artimesnio bendradar
biavimo sąjungą. Tačiau iš 
rytų Pabaltį užliejo raudo
nasis tvanas ir užtvindė 
gražiąsias idėjas ir užsimo
jimus.

Šiandie Pabaltyje siaučia 
t-omunistinis teroras ir ai
di gūdŪ3 priespaudos aidai. 
Tik laisvoje Amerikoje tų 
tautų atskalos rimtai susi
rūpinusios savo tėvų žemės 
likimu.

Tačiau ir čia iki šiol ne
buvo dedama jokių pastan
gų tų trijų tautų darbą su
bendrinti. Gal nebuvo rei

kalo, tad ir noro neatsira
do. Bet šiandie reikalas, mū
sų manymu, gyvas reikalas 
sujungti Pabalčio tautų vei
kimą yra būtinas. Ne tik to- 

! dėl, kad tos trys tautos vel
ka vienokį jungą, bet ir dėl 

j to, kad riša vienoks ateities 
likimas.

i Šiandie tikėti, jog gali iš- 
! silaisvinti, kuri nors šių taii- 
! tų, kai kitos pasiliks vergi
joje, yra beveik neįmanoma, 

' nes jos sudaro tam tikrą 
vienetą. Tad gal ir kova už 

j Lietuvos, Latvijos ar Esti
jos išlaisvinimą būtų sek- 

, mingesnė, jei būtų vedama 
[ propaganda platesniu mas
tu — už viso Pabalčio iš- 

! laisvinimą.

Tam reikalui gal net reik
tų susitarus išleisti bendrą 
anglų kalba leidinį. Gal net 
periodinį, jei būtų įmanoma.

Tiesa, gal šis sumanymas 
yra nepraktiškas ir neįvyk
domas, bet, mūsų manymu, 
tie, kurių kompetencijoje ir 
vadovybėje yra mūsų tau
tos vadavimas, turėtų bent 
pasvarstyti šį klausimą. 
Kartais gali pasirodyti pra
vartu ir galima. V. B.
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KkelbiuiŲ kainos prisiunčiamos pareikalavus.
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Menu.-tliirhiniua ir torespuinlenlams rūšių uegsžina, 
jei neprašoma lai padaryti Ir ncprislunčlaina lam liks 
t ui pašlo ženklų. Uedaaeia pasilaiko sau tusę laisyt) 
•r trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespon 
deneMas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ta 
4ytl trumpai lr aiškiai tje-l galima rūkomąją mašinėlėj, 
paliekam didelius tarpui pataisymams, venalam po*« 
mlkos ar aameulšk urnų Pasenusios korespoBitsaotJo* 
alkraštln nededamoa

Entered us Second-Class Matter Mareli 31. 131b *i 
Chicago, Illinois, L'nder the Act of March 3. 1879.

Stalinas Norėtų, Bet...
Nors diktatorius Stalinas ir bučiuojasi 

su Hitleriu, nors jis ir medžiaginiai pare
mia nacių žygius, bet vis dėlto jo kinkos 
dreba matant Hitlerį užimant naujas po
zicijas Balkanuose.

Kai vokiečiai įsikraustė Bulgarijon, kai 
visa Rumunija paversta nacių armijų sto
vykla ir Jugoslavijai susidarė pavojų,

pasklido gandai, kad Stalinas pareika
lavęs savo karo laivams bazių Rumuni
jos uostuose.
Kadangi tie gandai vis dar nepasitvir

tina ir, kadangi nieko negirdėti apie tų 
“reikalavimų” išpildymo galimybes, gali
me suprasti, kad

Stalinas norėtų gauti Sovietų Rusijai 
bazes Rumunijos uostuose, bet bijo jų 
pareikalauti, nes nenori savo “draugą” 
Hitlerį supykinti.
Mat, supykęs Hitleris, gali pamušti a- 

pie Anglijos salas ir savo blitzkricgą pa
sukti Maskvos link... Kas tada atsitiktų 
su kruvinojo diktatoriaus Stalino sostu — 
nesunku yra nuspėti.

Pašalinus Jurgelionį DIDŽIOJO KARO PRADŽIOJE
Suvalkijos raitelių liūdnas žygis. Kazokai — irgi žmonės.
Pavojingos pakasynos. Kur lampasai? Vietoje nudėsiu. 

Pabūklų ugnies pragare, šovinių sutikti ir palydėti.
(Iš atsiminimų)

Kas atsimena Didįjį karą, gai truko. Gen. Renenkamp-

Praėjusiame “Tėvynėn” nuroti yie snat 
tėme ilgą Kl. Jurgelionio, to laikraščio re
daktoriaus, vedamąjį straipsnį apie SLA 
vargus. Kai kurias to straipsnio vietas 
pacitavome.

Tame straipsnyje K. Jurgelionis prane-
šė SLA nariams apie deficitą lėšų fonde,,1™ Šiandien paraku pri- fo kavalerija ir kitos dalys i 
apie valstybių apdraudos departamentų Į tvinkusį atmosfera yra ypa- triumfališkai žygiavusios j, 
reviziją, apie Pildomosios Tarybos darbus, tingai sunki ir atstumianti. I priekį, greit buvo priverstos j 
Tasai K. Jurgelionio straipsnis taip pavci-i Tik baisenybės ir žmonių atgal riedėti. Tai buvo bai-j 
kė tos organizacijos centro valdybą, kad kančios lydėjo karą nuo pat sus bėgimas. Plentu buvo C VIRTA
toji savo susirinkime vienbalsiai jį paša-! j0 pradžios. Tiesa, buvo vie-1 traukiamasi keturiomis gur-j 
lino iš “Tėvynės” redaktoriaus vietos ir kur jjs ne ta.ip žiauriaiI guolės eilėmis, vežimai su 
K. Jurgelionio vieton paskyrė Praną Ba- Lietuvą palietė, bet Vokie- i arkliais ir žmonėmis virsda- Į
jorą. buvusį “T-nės" redakcijos narį I pasienyje karas savo i vo į griovius. Keliai irgi bu-į Prof' Kampininke! Prl-

Kaip pranešama. skundai buvę gaut, .s, veiksmais ne uk ankščiaujv0 užkimSti. Lskdavo lauk. | siunčiu^ tau_ gromatą net
- j Apšvietos Komisijos ir Mažuknos. Jurge-: "" ! , Išiaurinėie Kanadoi art kai-lionis buvęs kaltinamas panaudojus Sus. Į hetuv.ua užklupo bet ir var- ats pabūklai, kol nej.tr.gda- priekalo >

mo organo špaltas straipsniams, kurie g*no Juos tiek dideliu ka- | vo arimuose ir paupiuose. vio priekalo parašytą.

ir visokiais būdais skleidžia 
nedoriausią pražūties ir nu
siminimo propagandą apie 
peklišką balševikišką rojų. 
Jie nori lengvatikius ten pa
kabinti jeigu ne už sprando, 
tai už kojų. Tas bus, šiur, 
jeigu žmonės neišmoks at-

tiek Vokiečių sviediniai “aplenk-Padėsi ant savo vožnaus, akirtį gera nuo blogo, aibaneatitiko organizacijos dvasios ir ataka- riuomenes judėjimu 
vimu Pildomosios Tarybos narių. smarkiomis kovomis.

Jurgelionis yra buvęs vienas iš pačių' * * *
žymiųjų socialistų, artimai draugavęs su i Kokių raitelių Rusija Suval- metrų ir sėdavo dar didesnį 
Grigaičiu. Gugiu, Michelsonu ir kitais. Kai kijoje turėjo. Suvalkai, Kai- paniką bėgančiuose, 
socialistai anais metais laimėjo daugumą varija, Marijampolė, Vilka- Vokiečių avangarcai ta- 
SLA valdyboje, jie pasirūpino seime savo vįškis. Husarai, ulonai savo! čiau įžygiavo taip, lyg jokio
draugą Jurgelionį pervaryti “Tėvynės” re- margomia unif0rmomis. Pui-1 persekiojimo nebūtų buvę.
daktoriumi, manydami, kad jo asmenyje į, .... ,, . .. , KT , ..., . » J . .. _ . . , kiais žirgais. Kai įssidnek-1 Ne kovos voromis, o r»kiuo-tures .savo žmogų ir jis pus j jų dūdelę. į , . .1
Bet apsiriko. Nei iš šio nei iš to. Jurgelio- dav0- pav" vlenų 8yvlų '■ _marsu' mand3gus » | bardavimus ir visokias biau- 
nis atsisuko prieš savo vakarykščius drau- kadronai, prigimta mūsų švelnūs. Tačiau, jų gretų rias kvarabas 
gus, pradėjo juos kritikuoti, piktai atsi-! ra^e^ška dvasia sukildavo j “taikingumą ’ tuojau aptem-
liepdamas ir apie jų socialistines idėjas,! svajonėse apie savus husa- dė keli šūviai į laukus, kur
siūlė SLA savas reformas. i rus, ulonus ir dragūnus. Ar klaidžiojo su šautuvais atsi- dabar bambardavimų yra

Toks K. Jurgelionio pasielgimas pirmo- galėjo vis dėlto mūsų vai- likę du rusų kareiviai, kaip daugiau, negu žmogus gali
je vietoje nepatiko socialistų tūzams, nes kiška, gimnazistiška nuo- vėliau pasirodė, vienas ru- iškęsti. Vokiečiai bambar-
jis užvylė jų lūkesčius. Nepatiko ir SLA taika mums pakuždėti, kad sas, kitas lietuvis. Rusas doja Londoną, anglai nazių 
bosams, kuriuos jisai dažnai stiprokai pa-, įo tikrai sulauksime? O vė- buvo vietoje nukautas, o lie-1 miestus, kurį tiktai gali pa
kedendavo^ liau, kai Lietuva atgavo ne- tuviui peršauta šiaunis. i siekti. Viskas daužoma,

Ne visada buvo galima sutikti su Jur-, .... , , , 1 _ , , . ’m °. c,T * • . priklausomybę, daug saun-; Ruso lavonas lauKuose įs-gelionio taktika. Tačiau vargu SLA nariai , I
bus patenkinti Pildomosios Tarybos pasi-' esni* daug gcrlau lšlavln“! gulėj°* dar rudcn3 3aulutei

davo” begiančią rusų kari- delno- kuri mes V1S1> YPac Į pažinti vilką avies kailyje, 
uomenę per kelioliką kilo- balšavikai, labai mylime.

Tavo delnas mums čia švie-
čia taip, kaip Stalino saulė 
balšavikams.

Dabartiniu naujos gady
nės čėsu daug kalbama ir 
rašoma apie nedorus bam- 

kias b 
izmus ir

kitokius klyzmus.
Teisybė, plačiame sviete

Prieš Santykius Su Banditais
Jei Jungtinių. Amerikos Valstybių vy

riausybė yra griežtai nusistačiusi prieš 
Vokietijos ir Italijos diktatorius; jei taip 
plačiai yra užsimojama padėti demokra
tinėms valstybėms sutriuškinti naciškąją 
ir fašistiškąją diktatūrą, visai nesupran
tama yra jos dedamos pastangos

palaikyti gerus santykius su tarptauti
niu banditu Stalinu, kuris savo impe- 

. . rialistiškais žygiais kelias valstybes pri
smaugė ir kuris, norėdamas išsilaikyti 
soste, tiek daug Rusijos žmonių kraujo 
praliejo.
Gal būt čia yra gudrus politiškas ma

nevravimas, kad jgundyti Staliną kibti į 
Hitlerį. Bet visi aiškiai mato, kad tai yra 
visai tuščios pastangos.

Amerikos visuomenėje vis daugiau pa
sipiktinimo kyla ir net griežtų protestų 
prieš pataikavimą Maskvai. Yra daug ir 
tikrai rimtų reikalavimų, kad Jungtinių 
Valstybių vyriausybė

visai nutrauktų diplomatinius santykius 
su Maskvos banditais.
Šia proga bus pravartu pastebėti, kad 

ir buvusio Amerikos ambasadoriaus Mask
voje p. William C. Bullitt nuomonė san
tykių su bolševikais klausimu pasikeitė. 
Savo laiku jisai jiems gana daug palan
kumo parodydavo. Bet pagyvenęs Mask
voje ilgesnį laiką, pamatęs Stalino bandi
tišką politiką, šiandien jau kitaip apie 
bolševikus kalba. Vienoje savo kalboje p. 
William Bullitt padarė tokį pareiškimą: 

“Jei l>enl kiek ir buvo tikę idealizmo
Sovietų Sąjungoje, tuos likučius iš šak
nų išrovė Stalinas, paliekant aziatišką 
despotizmą, kuris skiriasi nuo europiš- 
kojo nacių despotizmo ta smulkmena, 
kad komunistai yra mažian pajėgingi, 
nes jie išžudo išmokslintus intelektua
lus, kuomet naciai juos pavergia”.
Tas pats p. Bullitt pripažino, kad Sta

linas nekenčia Jungtinių Valstybių demo
kratinės santvarkos.

Dėl to visai yra suprantama, kodėl ji- 
- sai, Stalinas, tiek daug dėmesio kreipia į 

Ameriką, kodėl jis nesigaili'didelių pini
gų sumų agentams ir propagandai, kad tą 
santvarką pakeisti kruvinuoju bolševizmu.

Turint tą visa galvoje, tikrai yra nuos
tabu, kad ligšiol vis dar yra palaikomi 
santykiai su Maskva.

Visi bolskiai meluoja lieda
mi krakadiliaus ašaras ii 
sutartinai šaukdami maus- 
kių gevalt. žinoma, ta pačia 
nata gieda ir lietuviški bol
skiai. Jie veidmainingai pri
taria, kad Lietuvoje viskas 
daroma pagerinimui darbi
ninkų būvio. Yes sir, geri
na: kalėjimose, Solovkų sa
lų katorgoje, arba prie ka
lėjimo sienos — kulkomis.

Tavorščiai, neapsigaukit, 
kad melagingi balševikiškų 
ožių bliovimai nenuvestų jus 
į trubelį. Lietuvoje žydiški 
fr lietuviški bolskiniai ožiai 
bliovė, bet ką jie ten gero 
išbliovė? Vergijos rojų! O 
jei kuris dar nenori viery 
ti, tokiems geriausia liekar-

graunama. Burliokiški bol- 
skiai bambardoja bažnyčias, 
grauna tikėjimą ir naikina 
visa, kas doram žmogui

savi raiteliai mus džiugino. 1 šildant, keletą dienų, kol
r, , , , 1 bažnytkaimyje jo buvimas

... ... , , . , pradėjo būti jaučiamas. Ke-lenja gražiai, bet ir kovėsi r J J
... - - ; lėtas jauniklių tuomet išsi-

Del to tik seimas jį ir tegalėjo pasalinti. sunkumai daugiausia ru033me lavono pakasynų, laukinių kultūros, arba prie
Berods, nebūta tikrai rimto pagrindo K. * kavaJeri1ai ir .* karto1 Jau buvo iškasta negin duo- monkinių. lamų ir visokių 
Jurgelionį iš redaktorystės atstatyti. , bė ir lavonas į j, įdėtas, kai I klyzmų ir bieso išrastų me-
| r ■ j. kams. Daug jos pražygiavo ' sta,ga pasigird°. iš kažkur kanizmų yra labai daug irLietuvių jąjUdlS I Vilkaviškio-Virbalio plentu, i3UV1S' Plent.u važiavo kelio- dar vis daugėja, kaip pas

Lietuvos Nepriklausomybės dienos mi- į ... . . . i vokiečių dviratininkų, rudą šunį blusos. Ir jeigu

elgimu, kuris, ar šiaip ar taip kalbėsime, 
nėra demokratiškas. Reikia neužmiršti, 
kad Kl. Jurgelionį “Tėvynės” redaktorium 
pastatė ne Pildomoji Taryba, bet seimas.

nėjimas visur praėjo dideliu pasisekimu, ^aug ji privargino pasienio I jr šūvis bematant juos su- 
visur rinkosi daug žmonių. Anot “V-bės”: gyventojus nuolatiniais sto- guldė į griovį, o jų šautu

“Dar niekados nebuvo tokio didelio 
sąjūdžio. Amerikos lietuviuose, tiesa, 
jis buvo jaučiamas anai3 metais, kai kū
rėsi nepriklausoma Lietuvos valstybė...

Bet... džiaugsmo valandą žmogus ne
spėja atskirti priešo nuo draugo.

Tik dabar, įsitikinę, kas iš tikrųjų bu
vo Lietuvos nepriklausomybės priešai, 
Amerikos lietuviai pradeda žiūrėti blai
viomis akimis. Tik dabar pridedama įsi
tikinti, kad aliejus su vandeniu — du 
nesujungiami elementai. Tik dabar įsi
tikinama, kad bolševikai buvo piktesni 
Lietuvos priešai, nekaip lenkai ar vokie
čiai.

Nenuostabu, jeigu šių metų vasario 
16 dieną Amerikos lietuvių kolonijos, 
nelyginant anie piliakalniai senovėje, 
suliepsnojo viena galinga pasiryžimo ir 
kovos ugnimi”.

NukentėjusiujŲ Šelpimas
Amerikos katalikų vyskupai yra sudarę 

vyskupų komisiją, kuri specialiai rūpina
si dabartinio karo paliestųjų žmonių šel
pimu. Šiomis dienomis komisija išsiunti 
nėjo visiems vyskupams laišką, kuriame 

1 ragina paskirti vieną sekmadienį rinklia
vai nuo karo nukentėjusiems šelpti. Siū
lomas Kančios Sekmadienis — kovo 30 d.

Tą sekmadienį surinktais pinigais, kaip 
nurodoma laiške, bus rūpinamasi sušelpti 
ne tik vokiečių, bet ir rusų bolševikų pa-

vėjimais, pašaro ir maisto Vų vamzdžiai buvo atstaty- 
rekvizavimais ir kitais karo i tį į mus, pakasynų dalyvius, 
reikalais. Tačiau gyventojų1
širdys atslūgdavo, kai po i Kritome kur kas galėjome,
pabūklų dunksėjimo dienos iir tik Pamat«' kad mcs n3' 
pavakare traukdavo atgal iš . žudome, o balta skepetai- 
pasienio žymiai praretėję te duodame ženklus apie

naudinga ir garbinga. Šiau- gta — važiuoti pas batiušką 
rėš barbarai grįšta prie Staliną, nes jis laukia. Pri

ėmimas užtikrintas ir vietos 
jau prirengtos. Nesiūlykite 
kitiems to “rojaus,” bet pa
tys mėginkite, kol gyvi, pa
tekti į jį, pasidžiaugti link
smybėmis. Naudokitės pro
ga, ba laukiant ilgiau gali 
koks neprietelius sugadinti 
visą biznį. Tuomet netektų 
nei to rojaus pamatyti.

Spurgas.

svietas nuo to brudo neap
sivalys, tai gali visai už- 
bambarduoti. Bambarderiai 
ir visi izmininkai garsiai 
šaukia žydišką gevalt! Jie 
būk tai daro, kad pagerinus 
mizerno žmogaus gyveni
mą. Mano supratimu, toks 

stumia žmo-eskadronai,' su įrrištais sav0 "Pasidavimą", vokie-i J*™“”“ ,
| veidais, perrištomis ranko-!čiai pakil° ir 3U Paruoštais 38 ‘ 

na !SI I mis išvaržė sunkiose ata-' šautuvais prisiartino prit klodul rusiški bolskiai, vo- 
- košė įgiję kovos krikštą. “M. tik čia mūsų sanata- kiski na3kiai * visi česnaki- 

Daug šaunių raitelių Ryt- irines Pastangas įvertinę ir Dlal fe»k‘at. visa nelaiminga 
prūsių laukuose Rusija ne- Pasitraukė. Neramų šūvį,
teko. Ne vienas ten ir mū-:kaip Pas'rod«' buvo paleidęs 
aiškių galvą paguldė. P31" neatsargumą vokiečių

• b • 1 kareivis, viename paplentės
Kazokai Rytprūsiuose bu- jname besiruošdamas valyti 

vo tikra gyventojų pabaisa, šautuvą.
Jie grobė, jie degino, jie žu-

Pašautas lietuvis išgulėjo 
mano tėviškėje visas tris sa
vaites, kol vokiečiams teko 
trauktis iš savo pirmo atsi
lankymo Suvalkijoje. Jis 
(rodos kilimo kaunietis)

trejonka apniko svietą, kaip 
erkės ir ėda jį visokiais ne- 
ooriais išradimais. Ypatin
gai bolskiai šaukia, kaip al
kani vilkai avį matydami,

Vienas užsienietis pirmą 
kartą atvyksta į Šveicariją. 
Drauge su kitais turistais 
if jis nori kopti į kalnus. 
Patyręs alpinistas apjuosia 
jį virve per krūtinę, o galą 
paima į ranką. Užsienietis 
jaučiasi įžeistas ir prikiša 
šveicariečiui:

— Tai ką, tamsta manai, 
kad aš pabėgsiu nesumokė
jęs?

NEWS FACTS foCEOffi
lAKiMKHMM _ L?1

i dė ir niekino. Tačiau šita
Rytprūsių pabaisa turėjo ir 
šį tą žmogiško, visiems į 
mums bendro.

Atsimenu kazokų pietus 
prieš mūšį savo tėviškėje.
Prisivirė riebios košės, išsi-i 3unkil) dicn'> pergyveno kai 
traukė iš batų aulų medi- UŽ3J° bavar» pu,ka3' ju0’ 
nius šaukštus ir pradėjo so-1 dais apskustais. Sužinoję, 
tintis, mums taip pat siūly-1 kad tai "riektas rusų ka
darai paragauti. Sitų žygio I r3'vis. vieni šoko ieškoti jo 
pietų metu staiga įvirto ka-1 drabužhb šūkaudami: kur

vergtų tautų kenčiantieji žmonės Laiške | zokas 3U k»»oMu Panėši-1 W ,‘“"‘
minima, tarp kitų, Ijetuvos ir kitę Balti- [ mu. Metė mūsų kazokai ko- Ja“„nud38"*' n38 a .
jos valstybių žmonių šelpimo reikalai. išbalo ir sustoję prade- za r^z iai ra ar

nepasitaisęs kareivėlis j sa
ve ir į piktuosius bavarus, 
kartodamas žodį “katalik
as" ir tuo tikėjimo bendru
mu norėdamas suminkštin- J
ti įnirtusius bavarus. Jie 
aprimo tik tada, kai iš dra
bužių įsitikino, kad sužeis
tasis nėra kazokas.

(Tęsinys 6 pusi.,

i jo iki žemei lenktis Dievo 
Šiandien studentų šelpimas yra vienas Motinos paveikslui, nuolat

iš svarbiausių mūsų tautinių reikalų. Dėl 
to, remkime studentų šelpimo draugiją 
“Motinėlę”, kuri dabar veda vajų. Prisi
dėkime.

K. V. B. pranešimu, knygutės “Present 
Situat.ion of the Catholic Church tn Ltth- 

| uania” buvo atspausdinta 10,000 egzem- 
i pilonų ir visi jau issiunt4r.€ti, išpirkti.

žegnodamiesi. Po to sėdo 
ant savo mažų, bet eiklių 
žirgų ir nulėkė Virbalio lin
kui. Giliai sujaudino mus ši
ta kazokų lemties baimės 
scena prieš mūšį.

* • •¥■
Kovos Rytprūsiuose neil-
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Al. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)

"Kad būtų galima, marksistiniu požiūriu vertinant, 
pažinti psichologijos esmę, būtinai reikia pritaikyti ir 
reikalingą metodą, be kurio prie marksizmo negalima 
prieiti, būtent, dijalektinj metodą. O kadangi dijalekti- 
nis metodas savo pačia esme yra mokslas apie realiosios 
tikrovės plėtros formas, tai, norint surasti šitos prob
lemos esmę, būtinai reikia išeiti iš šitos realiosios tik
rovės.”

Draugas Vladimirovas skaitė ir skaitė šį sakinį, 
jausdamas, kad jis sudaro pagrindą, ant kurio statoma 
visa kita, bet vis nesisekė kaip reikiant sustverti jo 
esmę.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI EINA BULGARIJON

("Draugas" Acmo telephoto,

VYSKUPAI NUSPRENDĖ VIENU ŽYGIU 
SUKELTI ŠELPIMO FONDUS

Koordinuos atskirai veikiančias visas 
tautines grupes.
J. A. Valstybių hierarchi- Vyskupų komitetas be kit

jos pernai metinio suvažia
vimo paskirtas vyskupų šel
pimo komitetas nusprendė 
visoj šaly pravesti vienkar
tinę kampaniją sukelti fon 
dus, reikalingus įvairiems 
šelpimo projektams, kurie 
pateikti šiam komitetui rū
pintis. Oklahoma City-Tulsa 
vyskupas F. C. Kelley, ko
miteto iždininkas, iškėlė su
manymą, kad Kančios sek
madienį, kovo 30 d., pa
skelbti specialų atsiliepimą

ko nusprendė koordinuoti 
veiklą įvairių tautinių gru
pių, kurios ikišiol atskirai 
veikia. Tarp tų grupių yra 
komitetai šelpti lietuvius, 
ienkus, Pabaltijo valstybes, 
prancūzus, belgus, olandus, 
anglus, kiniečius ir skandi
navus, taip pat bėglius iŠ 
Vokietijos, Austrijos, Čeko
slovakijos ir iš kitur, ir 
Meksikos kunigų seminariją 
(Montezuma) New Mexico 
valstybėje.

. _ .. ... x., . x Eulgarų jaunimas (priešakyje) ir. kiti bulgarai (tolėliau dešinėje) susispietę stebi, i tikintiesiems minėtų fondų
\ .... la f.?S'.°S “Ve_ .... kaiP vokiečių kariuomenės motorciklinis dalinys įvažiuoja Bulgarijon. Nukėlimo reikalu.

vieną ir antrą kartą. Ir drauge visai mechaniškai sekė, 
kaip Tania paguldė vaikutį ir, pasilenkusi ant jo lop
šelio, sukoncentravusi visą dėmesį, sutelkusi visą savo 
būtybę, žiūrėjo jam į veidą — ir susyk pagaugais visu 
kūnu nuėjo baimė. Draugas pats sau tarė:

— O tos bobos, bobos, kurioms mes davėme laisvę. . 
jos paleis vėjais visus komunizmo laimėjimus! Sakysime, 
kad ir Tania: juk ji yra inteligentinga ir išlavinta mo
teris; daug skaito, turi aiškų, praktišką protą, sugeba 
kaip vyras dirbti — ir vis dėlto. ...

Nusiminęs žiūrėjo į Tanią, kuri, pasilenkusi prie 
dukrelės lopšio, tebesėdėjo toje pačioje pozoje.

"Mes turim išplėšti moterims iš širdies tą neprotin
gą vaikų meilę,” tikino save. "Turime sunaikinti jų pa

VALANDĖLĖ PAS LIETUVĮ DŽENITORIŲ

- Ir aš buvau raudonas. - Bolševikų slaptosios 
policijos agentas pasakojo, kaip jie darydavo 
kratas moterų butuose. - Uždirba kaip Pabal
tijo kraštų ministeris. - Kokie vargai ir 
rūpesčiai.

ginimo susidaro apie treje
tą šimtų dolerių. . . .

— Oho, — pamaniau iš
girdęs tuos dženitoriaus žo
džius — 300 dolerių tai ar
ti 1800 litų, o dar priskai- 
tyk butą, tai beveik tokia 
alga, kokią gaudavo tik mi- 
nisteriai Baltijos valstybė
se. Jei kada Amerikoj ko-

PLATINKITE ‘ ‘ DRAU6Ą ’ ’

gabena, kad gelbėtų sužeis-i namuose. Tuoj turi būti ki- 
{ tus. Gal tas ir netiesa, bet tas. Žinoma, galima trum- 
visgi parašyk Tamsta, kad pam laikui paimti darbifiin- 
būtų žmonės su tokiais keis- ką, pasikviesti per uniją, 
tais nepažįstamais atsargūs bet jau tada jam ir atlygi- 
— visokių piktadarių dabar nimas eina. Dirbtuvėse tai 
pasitaiko. | ir susirgus kiek lengviau, o

Ateities planai. * senatvėje - pensija. Žino
ma, galime ir mes ką kom- 

(Nukelta į 6 pusi.)
— Kaip gi toliau manai 

tvarkytis?

— Matot, perdaug turiu 
darbo, gali sveikatai pa-i 
kenkti. Priseis turbūt kele-

Pasitaikė mano gyvenime jo pasakotieji atsitikimai,
mėgimą namų, savo židinio, o į jo vietą turime įdiegti Punltios dienos. Nelaimės, ži-jkaip jie gaudydavo mergai- munizmas įsistiprintų, tik
kitokią meilę, meilę visiems dirbančiosios klasės vaikams noma> ne naujiena, bet žiū- Les. pasiunčia būdavo kokį tada darbininkai suprastų,
ir pačiai dirbanciajai klasei. Tai tėra vienintelė išeitis, | rėkite- kas toliau ~ gaunu žemesnį policininką, tas pa- kaip jie anksčiau gyveno ir 1 tos namų priežiūrą kitiems
šiaip mes patys pražūsime! ” laišką, o jame 5 doleriai, daro kratą; bedarydamas ko jie netenka. Juk iš Lie- pavesti. Kad kur gavus vie-į

Keista — sėdi ir nejuda! Draugas Vladimirovas įsi- Siunčia vienas dženitorius. pakiša kokį pluoštą popie- tuvos pavyzdžio žinome, kad ną didelį kompanijos namą,
žiūrėjo geriau ir pastebėjo, kad ji miega: akys buvo Nei jis man giminė, nei mes'rių. “Kaltininkę,” žinoma, kur komunistai įsistiprina, būtų geriau kaip privačių
tvirtai užmerktos, ramiai ir lygiai kilnojosi krūtinė. Tuo buvome matSsi Per paskuti- suareštuoja, nusiveda. Jei ten jie greit padaro tokj gy-Į savininkų. Paskui, matot,
tarpu kūdikis sukrutino rankutę — vos, vos pastebimai nius Penkeris metus, nei aš nelaimingoji mergaitė sutin- venimą, kaip Sovietų Rusi-; dženitoriaus tai toks darbas
mostelėjo, bet tas mostas nepraėjo Tanios nepastebėtas. J° Pašiau. ka s., holševik,, krnft„bh. Tio iv/ noroiau lallzn rtfaii— •----

Tebesnausdama, užmerkusi akis, ji vėl padėjo rankutę _  ot ta
kur reikia ir paniūniavo porą taktų, kol mergytė vėl maniau. — Ką gi, dženito

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

kol sveikas, gali dirbtika su bolševikų tarnautojų joj. Jie už pareigą ląlko nau- 
lykščiais reikalavimais, ją jai prijungtų kraštų gyve- 
išteisina,” jei ne — sušau- nimą prilyginti prie socialis- nės negi šals nekūrentuose

Tebesnausdama, užmerkusi akis, ji vėl padėjo rankutę _  ot tai žmogus — pa-! Nykščiais reikalavimais, ją jai prijungtų kraštų gy ve- gerai, o susirgai, tai žmo-

nurimo ir užmigo; o pati toj pačioj 
snaudė toliau.

nepatogioj pozoj rius kasdien žarsto anglis į'<,m’ ar * kalėjimą, šitokie tinės tėvynės — Rusijos gy- 
krosnį. jo rankos suodinos, ! bolšcvlk') pasipasakojimai, venimo, o ten są’ygos kie-

prisipažinimai į mane labai tos’
Draugui Vladimirovui psichologija ir marksizmas bet sirdis auksine. Rei- ., valio,, w,o»,

..... - i •• t • • * • *• 'kia «akau bent aolankvti i Paveike- Vėliau man pačiamvienu upu išlėkė pro pakausp Jis juto viena: stiprų pa-i apiaimyu arčiau susidurti su
traukimą atsisėsti šalia Tanios ir jai kuo nors padėti, ^ogų. , veikliais kunigais, daug ką
Tyliai, tyliai atsikėlė ir, priėjęs prie jos, paėmė ją ant. Sutartą dieną mane pa- į išsiaiškinti, patirti ir aš pa
rankų, paskum atsargiai paguldė į lovą. O pats atsisėdo ėma jo žmonos brolio auto-1 sidariau nuoširdus katali- 
šalia, paėmęs jos ranką į savąją. Ir ilgai galvojo, kodėl mobilis. Jo namuose randa- kas. Dabar visada einu į 
ji, pirma, kad ir kietai miegodama, pajuto mažiausią me įr telefoną. Ot tau ir'bažnyčią, skaitau “Draugą.”
kūdikio judesį, o dabar nepastebi nieko.

Tada atsiminė savo motiną, širdį užliejo graudi,
lengva vilnis, ir jam pradėjo rodytis, kad tarp jos ir 
Tanios yra daug, daug panašių bruožų....

Išmušė dvylika. Išsigandęs draugas Vladimirovas 
pakilo ir priėjo prie stalo. Ant jo gulėjo baltas popie
riaus lakštas, kurio viršuje buvo didelėmis raidėmis įra-! tas valgiais, 
syti žodžiai: “Socijalinė psichologija ir marksizmas” — 
bet lapas buvo baltas, tuščias. Ir iš jo rytoj turės pa
siruošti skaityti paskaitą! Knyga, iš kurios turėjo pa
sisemti minčių, gulėjo atversta ant stalo, bet atskleis-

dženitorius — namuose ir 
automobilis, ir telefonas, ir Kaip aš darbo ieškojau.
radio. Europoj ne visi pro- — Prieš keletą metų, — 
fesoriai automobilį turi. čia pasakojo toliau dženitorius, 
gi be to — minkštos kėdės,! — atvažiavau į Ameriką. Iš 
stalas labai sočiai nukrau- j pradžių buvo sunku gauti

Kaip gyvena kiti lietuviai 
dženitoriai?
— Yra visokių. Kurie tau

po, negeria, tai turi ir sa
vo namus pasistatę, ir auto
mobilius nusipirkę. Lietuvių 
dženitorių yra nemažai. Tu
rėdami laisvesnio laiko susi
renka kartais kortomis pa- j 
sibovyti. Beveik galima sa
kyti, kad Amerikoje iš dar
bininkų daugiausia uždirba

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiškų Skausmų

'Tekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai * žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-E>pelleriu. šis sensacingas Kni- 
Bier.’a- ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
f’ain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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Kodėl aš mečiau 
komunizmą?

darbą. Stojau į vieną ręsto- dženitoriai. Kai anksčiau bu 
raną “dišes” plauti, bet v0 užėjusi depresija ki- 
greit čia darbas išsibaigė. ^us darbininkus daugelį at-

' ... . . . leido, o dženitorius — ne.
— Vyruti, ką jau sakyt, 1 ,, , . TTV, •, . , .. , ‘Pavalgyt tai jau ką pamisli-, . i ... . . J . . , . dirbtuvę. Uždarbis butų bu- . x , . „

tas buvo tik pats pirmasis puslapis. Draugas Vladimiro- gyveni šviesiai. Sakyk, kaip nieko sau bet draugai ni *ai 1F nu91Perk1, tjrert tai
vas gailiai atsiduso — jautė, kad šiandien negalės dirb-' gi dasikasei iki šios tarny- ‘ _ jau nemėgstu.; _ DcLSltHlKC vis lokio mcErsra, « • .. ..ti. Pamažu vėl užvertė knygą ir nuėjo gulti. * bos? 1 .. ... Piktadarių pasitaiko....

* * * — Mano gyvenimo kelias , , . . .... — Kai taip anksti kėlu„ , dyk, su jais gerk. As to ne- . , . ...Onai Ivanovnai gyvenimas virto pragaru. Niekuo- gana margas. Ilgą laiką gy- , . . , . o - 81 • vaikštai, ar kokių. * atsisa. k i a.u. Kme ma-
met nesitikėjo, kad taip persiskyrimas sunkiai galėtų venau Lietuvoje. Buvo me- . ......J 1 1 J ° •* sRusti ir turčiau darna
atsiliepti. Ji Vitalių Vladimirovičių mylėjo nė kiek ne- tas, kada aš buvau gerokai apjeja^j Tada pradėjau
mažiau, kaip ir seniau, bet ta meilė virto kažkokiu raudonas. Viliojo tie šūkiai . .. . , .. . ...

stengtis patekti , dzetuto-
skausmingu jausmu. Nebuvo tokios minutės, kad nebū- — laisve, lygybe, brolybe. a gįklausiau
tų įsivaizdavusi aiškiausiomis ir natūraliausiomis spal- Komunizmas, tai žinai, kaip ~ r r darna. su m okc ięs nemaža
vomis, kaip jis dabar Ninele džiaugiasi, ir krūtinę im kokia liga. Būdavo pamat.y- pinigo įstojau unijon, paga-
davo kone draskyti beprotiškas pavydas. Užtekdavo tik siu kur kokj veiklesnį kata- avau Dab r tu
vieno Ninelės balso, ir ji imdavo šėlti, o jos skambus ! Iiką, tai rodos tik nušaut jį . *5 J!. . .. sispyręs siūlo gert. Paraga
juokas, taip aiškiai prasiveržęs pro duris, sukeldavo to- ir gana, ir tą rodos be bai-i

ypatingesnių atsitikimų ne
buvo?

— Beveik ne. Tik ne taip 
senai kažkoks vienas keis
tos žmogus, man visai ne 
pažįstamas sulaikė gatvėje 
ir pakvietė į restoraną. Pri-

vau kiek ir negeriu. Tati* 
jis mane būtinai vedasi 
vieną namą, netoliese. Pi a

kią būseną, kurios ji tardavosi negalėsianti iškęsti. Ir mės galėtum padaryti. Ta Darbo tai jau yra — reikia 
šita Ninelė atrodė viskuo nepaprastai patenkinta, tie- čiau man teko arčiau pažin- pakurti krosnis, pataisyt 
siog pertekusi laime. Jai buvo visai nesvarbu, ko liūdi ti pačius iš Rusijos besiku kai kas nors sugenda, nuva- dėjome laiptais aukštyn lip 
su trimis vaikais pamesta moteris, ir ji negalėjo abso- riančią Lietuvą užplūdusius lyt sniegą. Nuo 4 vaandos ti, žiūriu vėl kažkoks vyras 
liūtiškai suprasti, kodėl jiems buvo susyk užtrenktos komunistus, pamatyti jų ryto kai pradedu eiti, tai iki atsirado, viskas kažkaip 
tėvo durys. Ji visą dieną tik dainuodavo, dažydavosi, darbelius. Oi atgrasė. Ture- kokios dešbirtos, pusės v»e- keista Ir paslaptinga. Čia 
krėsdavo su moterimis bendrojoj virtuvėj juokus, pada-1 j»u progos išsišnekėti su mioliktos vakaro. Bet vis jau, pamaniau, bus prastai
riusi tokią miną. tartum kitaip ir negalėtų būti. Išsyk vienu lietuviu, kurs buvo laisvesnis darbas ne fabri- Mečiansi greit atgal ir pa
į ją namo gyventojos kiek šnairavo ir žiūrėjo nepasiti- ■ gqžęs iš Rusijos, ten gi jis ke — reikale gali išlaikyt ir bėgau. Girdėjau kalbant
kėdamos, nes visos palaikė Onos Ivanovnos pusę, bet su tarnavo bolševikų slaptojoj į miestą išeit, o kai ateina kad taip įsivilioję nudobia
laiku tas priešiškumas virto rezervuotu šaltumu, kurį policijoj. Daug jis baisių vasara, kai nereikia kūrent žmones, ir paimą jei ne ką 

dalykų pripasakojo. Ir da- pečių, tai dar laisviau. Tu- kitą, tai bent kraują, kun 
(Bus daugiau.) bar man tebestovi akyse tie riu butą nemokamai ir atly-’ sako, net vokiečiams slaptu

— Modrmišklausi {rengimai —

— Patyrusio, Grožio Specialistes —

•
— Prieinamos Kainos —

— I.letitvfšfcM (staiga —

Marty’s Beaųty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ 
Tel.: REPublic 9202

Marty Sucllla. savininkė

—.

Paita Rissiai & Turkish Baths
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI - 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

Išmėginkite minrų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493

VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktj kasdien. 
TKECIAMENIH — MOTKItl DIENA.

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOH 

OP

Ambrosia & Nedai
B EER S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gėriai 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai ndl 
pprebdė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEO 
TAR. fti’s AIūb yra pagamintas ifi importuotų pirmos rfl 
ieR produktų.

Urmo (whofesale) kainomis pristato į alines ir kibu 
įstaigas. Visuomet, kreipkitės NORKŲ, kur gausit*,

Į greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe OKOX|
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Didžiojo Karo Pradžioj
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Keletai dienų praėjus, pa- , 
sirodė, kad apgaulus buvo 
vokiečių avangardų švelnu- • 
mas ir mandagumas. Gyven
tojai buvo pristatyti prie į- 
vairių darbų. Tarp kita ko 
teko tempti ir paliktos pa- Į 
trankos iš paupių, nors, at- į 
rodė, keletą arklių galimą 
buvo surasti.

Vieną patranką tempda
vome ir stumdavome pen
kiolika — dvidešimt žmo
nių. Prakaito išliedavome 
pusėtinai, nes visos jos ir 
buvo paliktos dėl to, kad ar
kliai neįstengdavo iš žvyro 
ištraukti. Per vieną tokį 
traukimą sėdėjęs ant arklio 
leitenantas staiga pažaliavo 
ir šoko ant mūsų su ištrauk
tu revolveriu. Jo pyktis, 
kaip pasirodė, buvo nukreip
tas prieš valščiaus raštin
inką, kuris stūmikų minioje 
neva bandė simuliuoti. Jei 
ne puskarininkas — prūsų 
lietuvis, kuris prie mūsų bu
vo pristatytas, ir kuris šo
ko leitenantą prašyti pasi
gailėti, leitenanto grasini
mas “vietoje nudėsiu’’ nea
bejotinai būtų buvęs įvyk
dytas.

Vokiečiai šeimininkauda
mi nepasitikėjo. Jie varė gy
ventojus kasti kelias eiles 
apkasų, iš abiejų bažnytkai
mio pusių. Jų kariuomenė 
rusų spaudžiama, pradėjo 
trauktis. Vieną ankstų ra
mų rudens rytą, po trijų sa
vaičių okupacijos, pamatė
me apie 30 vokiečių žvalgų, 
slenkančių paupiais. Greitai 
plente pasirodė keli raiteliai 
ir prasidėjo susišaudymas, 
trukęs neilgai ir išardęs į- 
tartiną ryto tylą. Ir vieni ir 
kiti žvalgai tuojau išnyko. 
Praėjo dar šiurpios tylos 
valanda, ir bažnytkaimį už
griuvo pabūklų ugnies pra
garas. Šaudė iš visų pusių 
— ir “savieji” vokiečiai, lyg 
susitarę kryžmine ugnimi 
sunaikinti bažnytkaimį. Mū
rinė bažnyčia tuojau suliep
snojo, suliepsnojo aplinkui 
ir ūkiai. Pabūklai griaudė 
iš visų pusių, naikindami 
triobesius ir išardami mil
žiniškomis duobėmis laukus.

PADĖKA PADfcKONE

A. B A
ANTANAS BARAUSKAS

kuris mirė vasario 19 d., 1941 m., palikdamas dide
liame nuliūdime moterį Marijoną p. t. Tarozaitę) ; 3 
sūnus Kunigą Petrą, Juozą ir Antaną; 3 dukteris 
Oną Palutienę, jos vyrą Joną; Lillian Chrestian ir 
jos vyrą Igną; ir Anelę Sabath ir jos vyrą Vincen
tą; kitą žentą Julių Sakalauską; anūkus Alice, E- 
leanor ir VVilliam Barauskus, Bernadette Chrestian, 
Eduardą Sakalauską ir Oną Petras; proanūkes Jo
aną Petras ir Dorothy Lydon ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. A. a. Antanas dabar ilsis Ho
ly Sepulchre kapinėse, Newark, N. J. amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą 
iš mūsų tarpo dėkojame mūsų sūnui, Kunigui Pet
rui Barauskui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; taipgi klebonui Kun. I. Kelmeliui ir Kun. 
Charles Bell, kurie laikė Mišias prie šoninių alto
rių; dėkojame Kun. J. šamui, kuris su vargoninin
ku Burke ir Simonu Kvietku atgiedojo egzekvijas. 
Dėkojame gausingiems šv. Mišių aukotojams ir gė
lių aukotojams. Dėkojame graboriui Mykolui Akia- 
liui už gerą ir mandagų patarnavimą. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų 
nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, ypatingai 
tiems, kurie atvažiavo iš toliau; o tau mylimas vy
re ir tėve, tesuteikia Viešpats amžiną ramybę.

Nuliūdusi lieka: Barauskų Šeima.

slėpsi. Keletas žmonių svie
dinių buvo sudraskyti, buvo 
ir sunkiai sužeistų.

Artilerijos ugnis nesilio
vė visą dieną ir naktį savo 
staugimu ir šiurpiomis pa
švaistėmis tamsoje keldama 
gyventojų baimę. Tik kitą 
dieną ugnis kiek aprimo, 
bažnytkaimyje pasirodė ru
sų kareiviai ir gyventojai 
pradėjo ruoštis bėgti, kas 
pėsti kas nešertais nusilpu
siais arkliais, nes ne jie rū
pėjo. Neužmiršiu baisaus 
vaizdo, kai palaidos kiaulės 
bažnyčios šventoriuje dras
kė civilių Lavonus. Ežero pa
krantės buvo pilnos primuš
tų ir išmestų žuvų. Sviedi
niai per galvas tebelėkė — 
iš priešakio ir užpakalio, 
nes bažnytkaimis vis dar 
buvo tarp artilerijos pozi
cijų. Tik keturi kilometrai 
nuo bažnytkaimio į Vilka
viškio pusę pravažiavome 
paplentėje paslėptą rusų ba
teriją, kurios pabūklų vamz
džiai kartais nuo karto iš
mesdavo liepsnų liežuvius 
ir baisiu trenksmu mus ap-

i Lydėjo mus tik iš kitos pu
sės leidžiami vokiečių pa
būklų “paukščiai”, kurie 

i ieškojo rusų baterijos, bet
| mes laimingai jų išvengė- 
'me.

Mūšiai toje vietoje truko
,net ištisas penkias savaites.

V. Širvintas.

Valandėlę Pas Lietuvį
Dženitorių

(Tęsinys iš 5 pusi.)
binuoti. Jei ne ką kitą, tai

! bent inšiūrens daugelis dže- 
, nitorių padaro.

i Nuo mažens, dar Lietuvo-l
je man teko saldainiai par
davinėti. Ir dabar mano 
žmona turi vienoj tokioj 
krautuvėj darbą. Kartais 
galvoju atidaryti tokią sal
dainių krautuvėlę — dirbtu
vėlę. Abu su žmona galė
tume dirbti, reikale dar ko
kį žmogų prisitraukti. Leng
vesnis darbas, negu dženi
toriaus. Negi visada žmo
gus tiek jėgų turėsi, kaip

ANTANAS ŽUKAS
Mirė Vasario 1, 1941, ir tapo palaidotas Vasario 

6 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie sutei
kė iam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami jo prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. A. Briškai, 
kun. J. Statkui, kun. V. Černauskui, kurie atlaikė į- 
spūdingas pamaldas už jo sielą, kun. Briškti, kuri3 
pasakė pritaikintą pamokslą, širdingai dėkojame 
vargonininkams, p. Kudirkai ir p. Saboniui už gra
žų patarnavimą laidotuvėms, širdingai dėkojame 
Šv. Kazimiero seselių viršininkei, velionio seselei — 
Motinai M. Juozapai už prisiuntimą užuojautos laiš
ką irgi seselei M. Ritai už aplankymą šermenis, taip- 
nat tariame ačiū vietinėms seselėms už aplankymą 
šermenis su 8-to skyriaus mokiniais, ačių seselei 
M. Anselmai už auką šv. Mišių nuo 8-to skyr. moki
nių ir Mišių tarnautojų. Širdingai dėkojame Šv. Ka
zimiero seselėms ui prisiųstus užuojautos laiške
lius, seselei M. Adrian iš Philadelphia, seselei M. 
Samuella ir seselei M. Francesca iš Nebraska. Ir da
bar dėkojame Šv. Pranciškaus seselei M. Petronėlei 
iš Du Bois, Pa. už užuojautos laiškelį. Dėkojame šv. 
Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame laid. direkto
riui J. Liulevičiui, kuris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinasti, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame Chicagos Lietuvių dr-stei už grabne- 
šius ir už vainiką. Dėkojame Mr. ir Mrs. P. Kal
kis, kurie atsilankė iš Waterloo, Iowa. Tariam šir
dingai ačiū visiems draugams, kaimynams ir pa
žįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse.

O mes tave, mūsų brangus vyre ir tėveli, niekuo
met neužmiršime. Pas mus nebesugrįši, bet mes 
anksčiau ar vėliau pas tave ateisime.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duktė ir Sūnus.

dabar jaunesniuose metuose.
Atostogų gaunu dvi savai

tes, bet šią vasarą ne iš vi
sų namų gausiu — kituose 
dar ne taip senai darbą pra
dėjau. Šventėmis truputėlį 
laisvesnis, nueinu ir į baž
nyčią.

Lietuvą prisimenu ir gai
liu jos likimo. Pasiilgstu 
Lietuvos oro. Čia mieste 
perdaug dūmų ir dulkių, 
nors mano rajonas dar, pa
lyginti, neblogas.”

IVDIK STUDIO
1945 VVesI 35* Street
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A. + A.
Nikodemas St.ironas

Mh 6 Kovo C >1. 1941. 1:10 vai. 
p. |>. Gimė Saus. 3. 1870 m.
Lietuvoje, KukcIiiIu ap.sk., Er
žvilko parap.. Vilniškių kalni.

Aliu rlkoji išgyveno 49 lll.
Paliko dideliame nullūilinie 

mylinių motelį Marijonų, (po 
tėvai.- K inlii kait v). 2 dukteris

Onų Vaiii'iisv. J08 vyra Pran
ciškų ir Josaplilm* Willianis, 
Jo.s vyrų Jonų ir jų .sūnų ir 
iluktorj Artliur ir Marilyn Ann: 
tr daug kilų giminių. draugų 
ir pažjMtanių.

Velionis priklaukč prie Šv. 
Antano llr-jos nuo 18-tos.

Kūnas Ims pašarvotas po G 
vai. vakare. Kovo 7 d . namuo
se. 5X29 So. Campbell Avė.. 
Tel. HEMIock G4GG. Laidotuvės 
ivyks pirmadienį. Kovo 10 d., 
iš namų X vai. rvto bus atly
dėtas j Gimimo švenč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioje )- 
vyks gedulingoj pamaldos už 
velionio siela. l’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laldoluvė'-e.

Nuliūdę .Motei*:.-. Dukterys, 
Žentai. Anūkai Ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus. Tel. GGOvehlll 
0142 arba CICero 2109.

i\^194Penktadienis, kovo 7 d\ 1941

PRANCIŠKUS
KADŽIUS

Mirė Kovo 6 d 1941, sulaukės 
gilios senatvės.

Gimė Lietuvoje. Telšių apsi,., 
Varnių parap.. Ir miešti lio.

Amerikoje išgyveno 4X m.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 sūnus ir 5 dukteris ir jų š< i- 
inas; brolį; .seserį Lietuvoje ir 
daug kitų giniipių. draugų ir 
pažįstam ų.

Kūnas pašarvotas koplvėioie 
6GS \V. IS1 Ii SI.

luiidolnvės įvyks pirmadienį. 
Kovo lo d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos purttp. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal- 
doj už velionio sielų. Po pa
maldi! Ims nulyilėlas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laido! uvfije.

Nuliūdę Sūnai. Dukterys. Bro
li-., Sesuo ir Giminė-.

^cratchini^B: ^ItehingFMieve 
ItchFatt

•orMontyktk
Forquick reliei i. um iiching of ec« ma, pimples, 
athlete’s foo\ rcubies, rasbes end other ex- 
temally causcd skin troubk >, ūse world-lamous, 
cooling. antiseptic, liquid I) D. L) Prejcription. 
Greaseless, statnless. Soothes irtiia:n>« an»l 
quickly stops intense itehing. 3C tr: H bottle 
proves it, or your money Ask your
druggist today for D. D. D. Pft.-SCRJPTION.

f

Mano pažįstamas dženito- 
rius baigė savo pasakojimą. 
Kai išėjęs iš jo vaišingo na
mo sėdau į mašiną, jisai ir 
jo žmonaa atsisveikindami 
mojavo rankomis, kartoda
mi:

— Atvažiuokite vėl kada 
pas mus. . . .

Juoz. Prunskis.

Vieną avj kerpant, kitoms 
kinkos dreba.

Lislen. to

PALANDECH’S
Y UGO SI AV-AM ERIGAN

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

STATION WH1P
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial)

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Slėpėsi kur kas įmanė, bet kurtindavo. Bet šie sviedi- 
nuo tokio pragaro nepasi- niai jau nebuvo pavojingi.

CetPcuif

-or Momy Bach
Forquick relief from itehing of edema, pimples. 
athlete’s foot, scabies, rasbes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse warld-famous. 
cooling. antiseptic, liųuid D D, D. Frescription. 
Greasclesa, stainless. Soothes irritation and 
quickly slope intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it, or your money back. Ask vour 
druggist today fur D. D. D. PRESCRJPTIOM,

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•iriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties VVHIP (14X0 kil.), su F’, šaltirnieru.

BuT YOU'Ll. HA.VETO 
ŪSE THE SACK EMTpANCE-lM

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVI U ĮSTAIGOJE!

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

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

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

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

Pinigai kū I
rtnos (milte | 
-ntaupyt Ilgi!85

JŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS

m. »mt JtO ' 3 34 36 38 | 40 46
t 5.000 $ 6.O9IJ 6.73 $ 7.47 $ 8.371$ 9 30|$ 10.45 $ 14 41

10.000 12.191 13 47 14.94 76.63 18 60| 20.90 28 82
15,000 18.281 20 .2 1 22 4 1 24.95 27.90| 31 36 4.3 23
20,000 24.38| 26 95 29.89 33.27 37.201 41.81 51 66
26,000 3(».47| 33 69 37 36 41 59 46.51 52 27 72.06
30.000 36.57| 40.42 44.R3 49.91 65.8 1 ( 62.72 86 47
40.0041 48.76! 63 90 69.78 66.66 74 4 1| 83 63 1 15 30
50,000 60.95| 67 38 74 72 83 19 93.02| 104.54 144.13

i 27.14
42.28 
63 42 
84.57

105.71
126.85
169.14
211.42

50
II

1 KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
J VISOSE MIESTO DALYSE Į DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
.1 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

j-lgykitc nuoaaviiA namus (Migai mūsų Ilgamečio Išalmokėjimo planą

Keistuto Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo Indėliai Ilgi >5,000 apdranatt Federalinė} jstalgo). 

......... t?

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Cpurt 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVIČIUS 

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 VV. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419

LACHAVVICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street

Tel. PULlmąn 1270
S. P. MAŽEIKA 

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

4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAPayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARds 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE ^Sidabrinės 
Vestuvės

Valstybės 
* Departamentas

Praneša
USA Valstybės Departa

Pagerbtuvės

Atliktas Gražus,
Patrijotiškas
Darbas

Town of Lake. — Pereitą 
šeštadienį įvyko vakarėlis 
kun. A. Valančiui pagerbti 
jo vardadienio proga. Į va- 

mentas Lietuvos \o7sLlatui J kar!* iabai gausiai susirinko
Chicagoj pranešė apie ga- draugų, pažįstamų, parapi-

Prabėgo dvidešimts penki 
metai Jono ir Agotos Pet
raičių šeimyniško gyvenimo! Marąuette ^ark. 
tokiu greitumu, kad jie pa-j^ d. po pietų Gimimo para- 
tys negalėjo tikėti sulaukę1 PM°j veikianti Lietuvių R. 
sidabrinių vestuvių sukak- Susivienijimo 163 kuopa, 
ties. Nors ir buvo jų gyve- 8erb- klebonui kun. A. Bal- 
nime sunkių valandų, tas bučiui padedant, surengė pra 
greitai likosi užmirštos pa-| kalbas, kurios visais atžvil-

Kovo

Vilkas, G. žogrėnas, B. Vaik 
šnoras, V. Rudaitis, P. Raus 
kinas, J. Gailius, J. Pūkis, 
B. Mankus, K. Mažeikis, A. 
Žilius, B. Nenartonis, S. Pi- 
leckas, Sf Kanapeckas, M. 
Mikšys, Birgelienė, Birgelis, 
Prosevičienė, O. Papievaitė, 
J. Jonikas, J. Baranauskas,

t
A. Stuglys, M. Petrošius, A. 
Kilkevičius, Joana Beržins-^ 
kienė, K. Žibraitė, M. Kala- 
šinskienė, S. Balzarienė, Go- 
beris, M. Strakolaitienė, K. 
Mickienė, S. Mikšys, Jusčius, 
V. Petrošius. Likusi suma 
suaukota smulkiais. Koresp.

CLASSIFIED

PARDAVIMU AR IfiRANDAVIMl'I 
DIONKEPYKI.A

Parduosiu arba iiranduoaiu Duonos 
Kopinio Blznj, gu namu art,a atski
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų sėmimo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randaviuio si>- 
lygos prieinamos. Jei kas norės. iš
mokinsiu duonkepio dariu*. AntraSas 
savininko ir biznio vietos: liurhvik
GotOM'tt, 2*03 Emerald Avė., Chieago, 
Illinois.

vimą rezoliucijų, priimtų> j°nų ir &imlrdU- Svečių ma- skendusios atsiminimų gel- Sials galima vadinti gerai 
Chicago lietuvių bendro Va-į^8* *r *8 ^itų kolonijų. Ne- mėje pilnoje ramių linksmių ; pasisekusiomis. Žmonių su-

-to j- • galint visų atsilankusių vie- valandų sirinko artipilnė salė. Kal-sario 16 dienos paminėjimo/5 * * , vaianuų. . . f. . T.
oourn j i u a j a non svetainėn sutalpinti, betojai puikiai nušvietė Lie-

an op u i onum., koridorius ir kiti Jonas Petraitis yra vi- tuvos ir mūsų išeivijos gy-
Žemiau telpa laiško nuora- kambariaį Norg buvQ ankš. siems gerai žinomas veikė- Vuosius reikalus įr sudėta
Sa8’ ta ir neparanku patarnauti, i jas’ yPatinSai Pfie Labda-! gana gausi pinigų suma svar i Susirinkimai

Department of State visvien atsilankę džiaugėsi r1^ Są-gos. Agota Petraitie- biesiems tautos reikalams:
Washington galį pasveikinti kun. Valan- kaipgi neatsilieka nuo Lietuvos vadavimui ir pabė-

. Februarv 28 1941 čių ir palinkėti jam sveika- vyro darbštumu, ji dirba gėlių šelpimui
Ą ; . tos toliau darbuotis. parapijos labui ir yra nan

SOOTHE WOR?ED EYES!
RUKI TMI* BIMPLK TCST TODAY

IYIS OVIItWOKKEDT Do they smart 
and bum? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritatea and reddened or feel tired.

| NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGVN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
vLsukk) didumo. Munjucttu l’ark

apylinkėje.

Taipgi statome naujus nulinis ir t. 1- 
sonie selina. Apskaitliavmias veltui.

I*a.'Latyusi kainos:
2-jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ....................................
5 kambarių mūr. bungalmv. . H.hOU. 
4 kambarių mūr. bungalovv. . 43.-J50. 
Taipgi statomo Ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
ISinokėjinų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SLKOMSK1S CO. 

6921 So. YVestern Avė.
TELEFONAI-

Office REP. 3713; Vak. PRO. 0170

Pirmuoju kalbėjo Lietu-
Po vakarienės J. Cepulie-; ' I vos žurnalistas kun. J. Prun

nė paaiškino vakaro tikslą 8bab sausio 22 d. su-, skis. Kalbėjo nuoširdžiai ir
mary 22 1941,*transmitting ir atpasakojo kun. Valan- sirinko didelis būrVs celeb' labai įdomiai, duodamas 
a copy of a resolution ad- čiaus atliktus mūs parapi- rant4 ir d™^ skaudų, bet teisingą dabar-
opted by American citizens Joje darbus ir savo šeimos namuose sudėti sveikinimus. tinio Lietuvos gyvenimo
of Lithuanian descent Feb- bei vis4 atsilankusių vardu ir 1S £llum<> širdies jiems vaizdą. Po jo energingai ir
mary 16 1941 the twenty- ^dėjo nuoširdžius linkėji- Palinkėti tolesnio gražaus ir karštai kalbėjo kiti kalbė-
third anniversary of the mus- Kalbėjo dar sekantie- ra™aus gyvenimo. tojai — L. Šimutis, kun. A.

* Declaration of Independence k«n. J. Skripkus, iš Pitts- Per vakarienę pasklido po Baltutis, kons. P. Daužvar- 
of Lithuania. ! bun?h, Pa., seselių pranciš- but{* “toaatai” ir kalbos. Va dis ir A. Gabaliauskienė.

kiečių kapelionas, kun. Pet- karo vedgJu buvo kun- A- Programą tvarkingai vedė 
The contents of this re- rag KatauskaS( kjeb iš Chi. Baltutis, Gimimo P. Marijos Pranas Čižauskas, Sus-mo

My dear Mr. Labanauskas:
The receipt is acknow- 

ledged of your letter of Feb-

solution have been carefully 
noted. 5 £ $ •

Sincerely yours,
For the Secretary of

State:
(pasirašyta)

S. J. Gallman

Acting Assistant Chief 
Division of European

y Mr. Lon Labanauskas,
Secretary, Lithuanian 
Independence Day 
Committee,
30

:visų idėjinių draugijų.

Bridgeport. — ARD 2 sky 
riaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 7 d., Šv. 
Jurgio mokyklos kambaryj, 
tuoj po pamaldų. Visi rėmė- 
jai-os malonėkite atsilankyt 
ir atsilyginti su bilietais iš 
vajaus vakarienės, kad ko
misija galėtų išduoti galu
tiną raportą.

Taipgi, kurie pasilikę su 
mokesčiais, prašomi užsimo
kėti. Kviečiame atsilanky
ti ir naujų rėmėjų. Valdyba

Murino is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

//•te EYtS
SOOTHCS • CLEANSES . REFRESHES

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

I
i PLATINKITE “DRAUGĄ”

cago Heights, 111., kun. J. 
Dambrauskas, M.I.C., Auš-

parapijos klebonas. Pirmiau -163 kp. pirmininkas. Aukų
sia apvainikavo celebrantus surinkta $101.00. Lietuvai 

ros Vartų parap. klebonas, sveikinimais jų giminės, o i Gelbėti Fondo vajaus pra- 
kun. A. Deksnys, kun. S. Va- vėliau JU draugai, gi ant ga-l džioj per prakalbas šioj pa- 
luckas, Davis Sąuare parko kalbėjo patys jaunave- rapijoj buvo surinkta $41.- 
direktorius Joseph Meegan, į džiai”‘ Prisiminė gyvenimą 51. Taip kad dabar jau čia 
Jonas Eudeikis, Jaunų Mo- gerumus> netikėtus sukelta $142.51. Kadangi
terų Klūbo pirm. H. Kušlei- smdgius ir džiaugsmą, kad kvota nustatyta tik $160.00, 

! kienė, Sodalicijos atstovė A.! Sali džiaugtis tarp giminių
Ambrozaitė, M. Sudeikienė ir drau^ svarbiame momen

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūSies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 21EMOS METU?)

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą;] 
Padidina namų vertę;
Taupo narnų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.

H
 Apskaičiavimas Dykai!H,.w ftinnmaUiTVVIALl. &

■ -- r ■
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienŲl 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Wuehonse: 9401 So. Stony Island Avė., tm.

♦‘I

rioNFTl DOCK WOQL 
Coskboaod 
Fl»»OUJ bėSULATlM BoAtM 

CotmcsnsCoMMovtM Boavm 

SonMfeov-30lm Gj»»c Ft

Mabo Vfeov- 45lm ki Cu«c Ft

Btvuiei tw Lavtvs

te.Affairs' *r k^i- Ant £ai° kalbėjo kun
Valančiaus motinėlė, kurią! Visiems dalyviams buvo

taip kad tuos kelioliką do
lerių bet kuria proga bus 
galima surinkti.
LGF aukojo sekantieji:

A. Rimidaitė $10.00, Juo
zas Preibis $10.00, kun. A.

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

Res.: - ENGlewood 5840

susirinkusieji nuoširdžiai smagu būti iškilmėse pavyz-
aplodismentais sveikino, tė-! din&°8 šeim°8; ° ASota ir, 
vas Anastazas Valančius, J°na-s Petraičiai didžiai ta-j Baltutis $5.00, L. Šimutis 
brolis Antanas, sesutė Ele-]rė dėkui visiems už dova- j $5.00, P. Čižauskas $3.00.

Po $1.00 aukojo šie: adv. J.North La Šalie Street, na, brolienė Valančienė. Vi- nas’ geles ir reikštus linkė-
Chicago, Illinois. siems buvo malonu susipa

žinti su kun. Valančiaus tė-
Priežodžiai ;velials ir gimine'

Nuo lašelio prie stiklelio. Programą paįvairino dai- 
Kad ir ant šluotos, bile nomis Ona Norkienė ir So-

važiuotas. fija Jurgaitė, kuri net dviem
---------------------atvejais dainavo. Akompa-

Širdelė ne avelė — šieno navo Ona Metrikienė.
nepaduosi. Ant galo vakaro vedėja

Jūrą perplaukęs klane nu- j Cepu|ienė visų atgilanku.
skendo. sių jr prjgjdėjusių vardu į-

Jei pasivadinai grybų, tai teik_ kun A Valančiui do.
ir lysk į krepšį. yaną
PLATINKITE “DRAUGĄ”!, Kun. Valančius padėkos

jimus. Sonia

žodį tarė lietuviškai ir an
gliškai. S. J.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krtkltynom tt kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa- 

tarnavtm*.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Grish, O. Kazragienė, O. Jo
naitienė, A. Dargis, M. Var- 
kalienė, S. Kuizinas, M. 
Šveikauskas, J. Stalilionis, 
kun. A. Deksnys, V. Mači-

Kas pasiryžo laimėti ar kas, J. Barčius, C. Adomai- 
žūti, tas retai būna nugalė- tis, F. Jasinskas, V. Jucai- 
tas. Corneille tis, D. Slėnis, D. Ūselis, J.

Remkite Lietuvišką 
Žydukę

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

THINGS THAT NEVER HAPPEN

IHE POCTOK5
fLIirnNC WiTH 'Tke. 

in a month,
1 VVGNt 'io Ger INSVRED 
f OR 'TEN

Lietniškos Knyps Dabar Reteja 
Ir Taipgi Brangėja!!!

Komunistams užgrobus l^ietuvą 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 01.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsą 
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 “Ali Quiet On The Western 
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, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

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

. .p
NATHAN 
KANTER

MUTUAL 
3 LIQUOR

co.
Wholesale

4707 So.

Halsted St
Tel Blvd. 

0014

DININO ROOM SETS — PAR- 
L.OR SETtš — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FR1GERATORS — WASIIERS — 

A1ANGELS — STOVĖS.
AU Nationally AdvertJncd (tema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE» *

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMIMKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvskl 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chieago, III.

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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NETEISĖTAI SKIRIAMA MILIJONAI DOL. 
MOKESČIŲ

Jau daug kartų buvo ra-', laidų sąmatose dar įspriau- 
šyta, kad Illinoiso valstybė- džia sumas tokiems reika-

Vykdomas Ramus 
Piketavimas

Prie įėjimų Į gyvulių sker 
dyklas ir vakar rytą buvo

je gyvuoja nepakenčiama lams, kurių visai neturima vykdomas ramus piketavi
netvarka valdinių mokesčiui ir kurių nesama.
skyrime ir surenkamų mo- Geležinkeliai ir stambo-
kesčių suvartojime. Naujas 
gubernatorius Green pasky
rė komisiją šį svarbų reika
lą nuodugniai ištirti ir jam 
rekomenduoti, kas turi būti 
daroma, kaip turi būti tvar
kytina, kad nusikračius ta

sios firmos nustatytų dide
lių mokesčių nemoka ir ko
voja prieš tai per teismus. 
Dažniausia laimi, nes teis
mai sumažina mokesčius. O 
visi mažesnieji mokesčių mo 
ketoj ai neturi priemonių ko-

mas. Einantieji į darbą dar
bininkai buvo sulaikomi ir 
klausiami, ar priklauso uni
jai. Tačiau nepriklausantie
ji nesuturėta nuo įėjimo. Tik

DRAFTO VYRUS PRIIM
TI CENTRAS BUS 
PAKEISTAS

Kariuomenės autoritetai 
Chicagoj planuoja drafto vy 
rų priėmimo (Indukcijos) 
centrą nukelti į kitą vietą.

Šiandie tas centras Chi
cagoj yra 122 Field Artill-

raginta neatidėliojant įsto- ery armory, 234 East Chica 
ti unijon. go avė. Planuojama nukelti

Policija sakosi, kad ji to- į 132 Regiment armory, 
kiu piketavimu patenkinta 2653 Madison gt.

iš senovės vykdoma neteisy- voti teismuoae ir jie turi iš-
be su skriauda mokesčių mo1 moįgti viską, kas jiems nu- 
kėtojams, ypač už nekilnoja- 9tatyta. Vadinasi, mažajam
mas ir asmenines nuosavy
bes.

Yra žinoma, kad visoje 
valstybėje gyvuoja daugiau 
kaip 15,000 atskirų valdinin 
kų grupių, arba valdinių or
ganų, kurių kiekvienas turi 
teisę skirti mokesčius įvai
rioms numatytoms viešo
sioms išlaidoms. Tie orga
nai kas metai skiria mokes
čius, juos kolektuoja ir iš
leidžia.

Gubernatoriaus Green 
skirta komisija randa, kad 
visoje valstybėje minėti val
diniai organai kas metai iš

ir prieš tai nieko neturi.
Gi McCormicko fabrikai

uždaryti. Prie visų įėjimų 
stovi streikininkų piketinin- 
kai. Dėl šio streiko Wash-

tobakui čia aiškiai parodo- 
pia, taipgi ir jų išdirbimas 
moderniškiausiomis metodo- 
inis, kurios leidžia priruošti 
milijonus pakiukų cigaretų 
kas dieną.

Chesterfied dirbtuvės Dur 
hame, N. C., kurios aprašy
tos knygoje, užima 150 ak
rų. Lankytojai čionais ran
da daug įdomybių ir niekad

Spausdina Daugiau
Chesterfield's
Siūlomų Knygų

Jau atspausdino milijoną 
kopijų "TOBACCOLAND, 

U.S.A.”; Kolegijos išgyrė 
knygą.
Chesterfields Cigaretų iš

dirbėjai gavo iš publikos 
tiek pareikalavimų dėl dykai 
siūlomos knygos, “Tobacco- 
land, U.S.A.,” kad dar mili
jonas ekzempliorių dabar 
spausdinami. Pasiūla buvo 
padaryta per skelbimus vi
soje šalyje.

Ypatos ir grupės gali įgy
ti vieną ar daugiau tų kny
gų rašant į Ligget and My- 
ers Tobacco Company, 630 
Fifth Avė., New York, N.Y.

“Tobaccoland, U.S.A.” yra 
vardas duotas tai grupei 
valstijų, kuriose Amerikos 
puikiausi tobakai yra augi
nami. Nors tobakas yra au
ginamas 22-jose valstijose, 
svarbiausios cigaretų gamy
bai yra Maryland, Virginia,

Mirė žymus skulptorius INorth Carolina, South Ca-
| rolina, Georgia, Florida, 

Chicagoj mirė terpianti- Tennessee, Kentucky, Ohio 
niai žinomas skulptorius jr Missouri
Gutzon Borglum, 74 m. amž.

Sakoma, nauja vieta yra 
daug erdvesnė. O tas yra 
reikalinga. Nes balandžio 
mėnesį drafto boardai pra
dės kariuomenėn imti dides-

žmogeliui — darbininkui nė- 
i ra pagalbos nusikratyti di- 
deliais mokesčiais. Jie be ingtone vykdomos derybos, nį skaičių vyrų
pasigailėjimo išnaudojami

Kompetentiniai mokesčių 19 teisėjų iš provinci-
autoritetai pareiškia, kad . , /»!■
šiandieninius mokesčių nu-j JOS dlTud LhlCdCjOJ 
statymo metodus būtinai rei
kia keisti, nes visoje valsty
bėje jie virtę raketų.

Net 19 teisėjų atvykusių
jų iš provincijos praeitą tre
čiadienį dirbo Cooko apskri
ties teismuose. Jie pavaduo
ja vietos reguliarinius vy
resniojo, apygardos (Cir
cuit), apskrities ir probaci- 
jos teismų teisėjus, kurie 
turi žiemos sezono atosto
gas. Kai kurie metines ato
stogas.

Pakviestus iš kitur juris
tus apskritis turi apmokėti.

Praeitą trečiadienį tryli
ka Chicagos drafto boardų 
į kariuomenę pasiuntė 449 
vyrus.

Iš pasiųstųjų pirmadienį 
409 vyrų kariuomenės gydy
tojai 86 pripažino netinka
mus. Jų vietoje drafto boar
dai turės siųsti kitus.

APLINK MUS
X Adelė Marozaitė, vest- 

saidietė, Lietuvai Gelbėti 
Fondui įteikė stambią auką 
— $10.00.

X Veikėjos M. šrupšienės 
namuose, Brighton Park, į- 
vyko Labdarių Są-gos ūkio 

neužmiršta spalvą ir kvėp- i komisijos posėdis, kuriame
snį šviežiai priruošto toba- ! apsvarstyta daug reikalų 

surištų su ūkiu pavasariui 
artėjant.

X Moterų Sąjungos 55 kp. 
rengia “bunco party” kovo 
9 d., parapijos svetainėj, 6 
vai. Pelnas skiriamas pusiau 
su parapija. Komisija kvie
čia visus atsilankyti.

Cooko apskrityje ir Chi 
cagos mieste tokia pat su 
mokesčių nustatymu netvar
ka, kaip ir kitose Illinoiso 
dalyse.

Antai apskrities teisėjas 
Jareckis paskutiniais laikais

žmonių neteisėtai iškolek- pripažino, kad už 1938 me
luoja milijonus dolerių nu- į įus apgkrity paskirta net 
statydami per aukštas ratas j 39,009,445 dolerių neteisėtų 
už įkainotus turtus. To ne- mokesčių. Tiek tik už vie- 
gana. Tie organai savo iš-' nerius metus! Mayoras paskyrė
Apleido darbus įstoti | Žuvo astuonių vaikų ;apS“ 
armijon; nepriimti tėvas

Daugiau kaip vienas tuk- j x 
stantis vyrų Cooko apskri
ty ir Chicagoj drafto boar- 
dų pašaukti kareiviauti ap
leido darbus, atsisveikino 
su namiškiais ir pagaliau 
kariuomenės priėmimo sto
tyje kariniai gydytojai pri
pažino juos netinkamais.

Niekas nežino, kas dabar

ko.

“Tobaccoland, U.S.A.,” 
taipgi yra istorija typiškos 
pietų valstijų šeimynos, ir 
parodo kaip artimai tų žmo
nių gyvenimas yra surištas 

■tobakos prieaugliu nuo se- 
| zono iki sezono.

Nauja kampanija pradėta.
Įvairios garsenybės vėl 

dalyvauja Chesterfields skel 
bimų kampanijoje, kuri pra
sidės šalies laikraščiuose ko
vo mėnesį. Jų tarpe yra 
Frances Burke, 1940-41 
“Miss America” ir Patsy 
Garrett, dainininkė su Fred 
Waring’s “Chesterfield Plea 
sure Time” radio kuriniais, 
ir Pat O’Brien, kino žvaig
ždė. Visi dalyvauja specia
liame St. Patrick dienos 
skelbime.

Iškabos, dylerių parody
mai, ir Waring’s “Pleasure 

I Time” ir Glenn Miller’s 
“Moonlight Serenade” radio 
perstatymai ant didžiųjų 

[ tinklų prisideda prie kam- 
i panijos laikraščiuose.

X Health Food restorano, 
prie So. Halsted ir W. 32 
gatvių, virtuvėje vakar iš
tiko gazinio pečiaus eksplio- 
zija. Restorano savininkė 
Malonienė ekspliozijos buvo 
priblokšta prie sienos, o di
delis virtuvės langas suby
rėjo į smulkius gabalėlius. 
Padaryta nemažai nuosto
lių.

X Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos Marijos dr-ja gra 
žų parodė paskutinį patar
navimą savo mirusiai narei 
D. Paplauskienei. Net šešios 
narės buvo išrinktos iš dr- 
gijos kūną palydėti į kapus.

X Komp. A. Pocius, Bee- 
thoven Konservatorijos di
rektorius, užvakar savo su
organizuotos Pirmos Simfo
nijos nariams suruošė eks
kursiją į Grand Opera, kur 
dabar vaidinama operetė 
“Student Prince”. Jauni mu
zikai ekskursija begalo 
patenkinti.

X “Muzikos Žinių” meti
nis piknikas įvyks liepos 6 
d., Willow-West Garden, 
(Butcho nuosavybėj) Wil- 
low Springs, III. Šiais metais 
chicagiečiams liepos mėne- 
sis bus istoriškas, nes jame 
įvyks ALRK Vargonininkų 
Sąjungos 30 seimas. Vietos 
provincijai reikės pasidar
buoti, kad parengimai būtų 
sėkmingi. “Muzikos Žinių” 
parengime bus graži Dainų 
Šventė. Kitų organizacijų 
prašoma tą dieną nieko ne
rengti.

_. .. . .. , . .. Daugelis kolegijų parašeVelionis nespėjo baigti savo........ ..  , ° J .. , , įsdirbejams laiškus, aukštaididelio paminklinio darbo ...... , ..., , . . , o iisgirdami knygą, kuri taipJuoduosiuose kalnuose So. 0.......... , , ., ... , vaizdžiai atpasakoja ciga-Dakotoj, kur uolose iškala- ... .., . . . .. ..... retų gamybos istoriją. Kny-• mi atmintinų amerikiečiui . / ....I .. . . ... , . , T /iga yra 42 puslakscių, su su- 1 pijonierių Washingtono, Jei . • ,
L r-, - on, 1 virs Ž00 paveikslų.I fersono, Lincolno ir Theo- I r .

Chicagos mayoras Kelly j dore Roosevelto veidų at-. Skaitytojai labai Įdomau- 
paskyrė 168 asmenų į komi- Į vaizdai. Šį darbą baigs jo jasi trijų metų procesu, ku

riuo Chesterfields cigaretų 
tobakas yra prinokintas ir 
prirengtas. Auginimas, plo
vimas, sendinimas, pritaiky
mas ir viskas kas daroma

1244 N. Western avė. prie tetą nacionalinės apsaugos | pavaduotojai.
šaky sunkvežimio suvažinė
tas ir užmuštas Jacob Eh
resman, 51 m. amž., 2141 
Potomac avė., aštuonių vai
kų tėvas.

Sunkvežimio vairuotojas 
Frank Gra ver nė neareštuo
tas. Policijai jis teisinosi, 
kad užmuštasis "pats kalias,, 
nes į šalį nepasitraukęs nuo

reikalams. Miesto aldermo- 
nų taryba mayorą autoriza-, 
vo tai padaryti. Komitetas :

PLATINKITE “DRAUGĄ’-

darius su tais nepriimtai- Į važiuojančio troko.
siais. Jie, dėka drafto boar
dų gydytojų neakylumui, 
šiandie neturi darbo.

Valstybės vyrų konskrip- 
cijos direktorius P. G. Arm- 
strong atsišaukia į boardų

Ehresman mirė Šv. Elz
bietos ligoninėje greit po 
suvažinėjimo.

Gary, Ind., miesto viršū
nėse iškeltas sumanymas 
leisti moterims būti taxi šo- 

gydytojus, kad jie rūpestin-Į ferėmis. Girdi, pritruksią
giau tirtų pašauktų vyrų vyrų šoferų, juos pašaukus 
sveikatą. Į kareiviauti.

Sudegusiu gyvenamu
įpareigojamas paruošti rei- javj|)j|)|(aj
kalingus planus, būtinus | T
miesto apsaugai šiais nepa
prastais laikais, kai visoj 
šaly nacionalinė apsauga 
■stiprinama."

Ugniagesiai pratinami 
apsaugai

Chicagos ugniagesiai ap
mokomi miestą saugoti nuo 
orinių gaisrus sukeliančių 
bombų.

Gaisrų departamento ug
niagesių mankštos mokyk
loje, 718 Vernon Park place, 
vykdomos pamokos.

f~ THAT LITTLE CAMEM i»tT-Batnc»rt—c^n.T^By B. Link~^

nubausti
Sudegusių gyvenamų na

mų, 4047 S. State gt., kurių 
gaisre prieš porą mėnesių 
žuvo trys negrai, du savi
ninkai teismo nubausti po 
200 dol. bauda už nesilaiky 
mą miesto sveikatingumo 
departamento ordinanso.

Nubaustieji yra Charles 
Scholz ir Felix Washington, 
taip pąt negrai, kurie tuos 
namus pirko instalmentais 
ir nesanitariniai užlaikė.

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — Išpūtę viduriai?
trumas, užkietėjimas, Imkite FEEN- 
A-M1NT. 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 milional 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka ir Jūsų šeimai. Nusiplrkit 
FEEN-A-MINT šiandien.
Kada tik užsikemša jūsų žarnos lš- 
punta viduriai, dvokia kvapas, al-

PIRKITE PAS MIJS IR TAUPYKITE

James & Son
2300 So. Leavitt St.

FOOD SHOP
Tel. CANai 1430

Laikome Geriausią Mėsą. Išvežiojame.

PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ
M e S A 

Tender, juicy pot
roast ............. 23c lb

Tender steak.... 23c lb 
Chop Meat-mixed,

2 lbs..................... 29c|
Veal for stew .... 10c lb. 
Leg of veal .... 19*/2C lb. 
Home made sausage,

per lb....................  19c
Lamb stew .... 10c lb. 
Pork roast .... lSVic lb. 
Country rolled butter, 

per lb..................... 33c

GROSERES 
Beechnut coffee, 23‘jc lb. 
Ceresota flour, 24’/2 lb. 

for ..................... 79c

1000 Toilet tissue, 6 
rolls ...................... 25c

Clean Quick soap chips, 
5 lbs...................... 27c

Pure egg noodles, 10c lb. 
Monarch peaches, large

cans, 2 for .......... 35c
Monarch sauerkraut,

No. 2’/2, 3 for___ 25c
Tomatoe juice, large

can, 3 for..............25c
Early June pease, No 2,

per can ................. 10c
Monarch coffee, 3 lb.

can ...................... 57c
Tomatoes, No. 2.,

3 cans for ..........25c
Wild wood soda, 12 

large bottles ___ 45c

ŠVIEŽIA ŽUVIS PENKTADIENIAIS.

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
V IR EISIS, 
Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

, SPITE A-n 820 
Home Office: Newark, JT. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. RAFayette 0771

ALL M AKIS - N(W ... RIBUILT

TYPEWRITERS

A D D I H G MACHINES

— tMAll MONTHIT FAYMINTI —
AU MAKtt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

1
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xCTAD TYPIWRITIR 
COMPANY

BOMtT C. OOtMlATY,
1M W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ItTIMATIt— PRIE — OIMONtTIATION ]

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 

Canal 8MS7
Mokame 3Į/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS 000,000.00

VI RA r ’

DARGUTIL
RADIO LAIKRAŠČIO 9JĮ METAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles)


