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TURKIJOS SPAUDA KALTINA SOV. RUSIJA

P. T.

Šventasis Tėvas Pijus XII
per audienciją laimindamas
kunigus pamokslininkus, ku
rie gavėnios laiku Romos
bažnyčiose sako pamokslus,
pareiškė, kad už momento
jvykius ir pasaulio sukrėti
mą reikia kaltinti daugelio
žmonių nutolimą nuo Dievo
ir nereligingą gyvenimą. Tas
yra svarbiausioji šių dienų
nelaimių priežastis. Tik mal
da ir religingas gyvenimas
gali pasauliui grąžinti ramy
bę ir laimę.

Vokiečiai Galį
Graikus Pulti
Į 48 Valandas

Studentes Už Įstatymą

SOFIJA, kovo 7 d. — Neu
tralieji kariniai sluogsniai
pareiškia gavę žinių, jog su
trauktoji Graikijos, ir Tur
kijos pasienyje vokiečių ka
riuomenė gali pravesti iš Bul
garijos atakas į 48 valandas.
_________
į
Rytinės Makedonijos ir
šio kovo 12 d., trečiadienį Trakįj°s Pasienyje yra susukanka dvieji popiežiaus traukta virš 150,000 kariuoPijaus XII vainikavimo me-| menės- šimtai tankl* ir šar'
tai. šią sukaktį minės visas į vu°t4 automobilių, kurie pakatalikiškas pasaulis. Bažnyį ruošti greitai atakai
čiose įvyks iškilmingos dėko Krausto civilius
Besiruošdami bet kuriems
nės pamaldos. Tą dieną iškil
mingos pamaldos įvyks ir netikėtinumas graikai išc-DrauKas- ACme teiephotoi
Washingtone. Tenai apašta- krausto iš Trakijos visus cj-'
liškaas delegataas J.
A. vilius gyventojus ir savo ap| Marjore Webster mokyklos mokinės Mar jorie Ault (kairėje) ir Le Morn Pipgras
Valstybėms, JE. arkivysku saugos linijas sudaro prie senatoriui Alben Barkley, demokratų lyderiui, įteikia minėtos mokyklos mokinių milStrama upės
' žinišką telegramą, kuriąja reikalaujama pa greitinti H. R. 1776 biliaus pravedimą. Sepas Amleto Giovanui CicogDaugelis neutraliųjų stebė! batonus patenkintas mergaičių bučiais.
nani pontifikuos Mišias na
cionalinėj Nekalto Prasidėji tojų įsitikinę, jog Graikijos
JUGOSLAVIJA
karo vadovybė pasirengusi PRATĘS
mo šventovėj.
Trakiją palikti, nes ji esanti pVBRTYTrjC
LIKS NEUTRALI.
sunku
apginti.
J
Islandija turi apie 100,000
Tuo tarpu yra žinių, jog KARO TARNYBĄ
LONDONAS,
kovo 7 d.—
gyventojų. Iki reformacijos
- - --PRANEŠA
graikai
deda
didžiausias
pa

Oficialiai
pranešama,
jog an
laikų visi salos gyventojai
glų bombanešiai šį popietį
buvo katalikai ir katalikybė stangas užimti Valonos uos
WASHINGTONAS, kovo
BELGRADAS, kovo 7 <1.
buvo valstybinė religija. Po tą Albanijoje, kad tuo būdu 7 d. — Karo departamentas atakavo Olandijos pajūrį, nu
skandino Vokietijos krovinių — šiandie pranešama apie
reformacijos ten greit įsivy-J sustiprintų savo frontą vašiandie
pareiškė,
jog
kariuo

laivą ir apmėtė bombomis regento princo Povilo vizitą
ravo liuterionai valdovai. 15- karuose, kol dar vokiečiai ne
menė
gali
patiekti
Kongresui
Den Helder laivyno uostą.
50 metais jie paskutiniam pradėjo atakų.
pas Hitlerį ir laukiama, kad
Ką
darys
Turkija
ir
prašymą,
kuriuo
būtų
prašo

katalikų vyskupui nukirto
Jugoslavijos vyriausybė —
Jugoslavija?
WASHINGTONAS,
kovo
7
ma
suteikti
galią
palikti
nagaTvą, ir įsakė visiems kata
Anglijos ir ašies diplomati
likams virsti protestantais.
cionalės gvardijos narius ka d. — Prancūzijos ambasado niam spaudimui didėjant —
Tik 1901 metais į Islandiją Daugiau Amerikos riuomenėje dar šešiems mė rius Gaston Henry-Haye pra
paskelbtų artimesnį draugin
nuvyko pirmieji keli katali
nesiams ar net ištisiems me neša, jog ang’.ų blokada at
sisakė praleisti Amerikos gumą Vokietijai ir Italijai,
kai kunigai misionieriai. 19- Laivų Anglijai
I tams.
Raudonojo Kryžiaus siunčia bet taip pat paantrintų sa
29 metais įkurtas apaštališ
j Iki šiol pagal Kongreso nu mas 300 tonas “oatmeal” ne
kas vikarijatas. Paskutiniais
WASHINGTONAS, kovo 7 . .
.*
*
vo neutralų nusistatymą.
,
, tarimą pereitą vasarą yra okupuotojon Prancūzijon.
laikais salos sostinėje Reyki,
d™" °ya
Inger- sumobilizuota 240,000 gvarInformuotieji
sluogsniai
javike baigta statyti kated soll šiandie pareiškė Kongre ... , ... . ,
r
°
dijos karininkų ir kareivių. LONDONAS, kovo 7 d.— pareiškia, jog Jugoslavijos
ra. Visoje Islandijoje šian sui, jog dalis 200,000 tonui A
.... , .
, .
......
Ar jie pasiliks kanuomenej Anglų šaltiniai praneša, jog pareiškimas paaiškins vydien yra dar tik apie 400 ka laivyno pagalbinių laivų, ga-1 ,
® i dar vienenems metams pn- Kiel kanalas, trumpiausias riausybės nusistatymą “nautalikų. ųisionieriai turi vil li būti panaudota Anglijos,.,
.
,
_
r
.
klausysią nuo tarptautines ! kelias vokiečių laivams tarp josios situacijos šviesoje”, ši
ties daugiau žmonių grąžinti paramos programai.
situacijos įtempimo.
Šiaurės jūros ir Baltijos, už situacija susidariusi Vokieti
Bažnyčiai.
Šiuos paareiškimus Ingersoll padarė astovų rūmų lai- j Jie būtų naudojami naujų- darytas viešiems . didesnie jai užėmus Bulgariją.
• siems laivams. Kanalą užda
Meksikos katalikams ir vyno komisijai, kuri norėjo i jų kareivi apmokymui.
ryti privertė Anglijos minų
Bažnyčiai vis dar neužtikrin sužinoti ar ruošiamieji sta
pavojus.
ta laisvė ir teisės, ypač vai- tyti laivai bus paasiųsti An
Vokiečių Bauda
kų auklėjimo ir jų mokslini- glijon. Tačiau jis pareiškė, Pašauta 16 Nacių
mo srityse. Nacionalinės Tė- jog nesą galima iš anksto
GENEVA, kovo 7 d. _
— v
Va ! Salų Gyventojams
vų unijos (meksikiečių kata- pramatyti galimų netikėti- Orlaivių
kar mirė pabėgęs pacifistas
likų organizacijos) preziden- numų.
ir Nobelio premijos 1927 me
SVOLVAR, Norvegija, ko
tas Antonio Perez-Verdia pa
_____________
KAIRO, kovo 7 d. — šian tais laimėtojas dr. Ludwig vo 7 d. — Reicho komisaras
reiškia, kad vaikų auklėjimo
LONDONAS, kovo 7 d. — die anglai praneša apie ma Quidde. Jis buvo gimęs VoJoseph Terboven išleido įsa
laisvė neįmanoma, kaip ilgai Įvairūs pranešimai iš visos sinę vokiečių orlaivių ataką kieti joje 1858 metais.
kymą, kuriuo visa nuosavy
nebus pakeistas šalies kons- Europos, lyg ir duoda supra j ant Maltos. Šioje atakoje, pa
bė tų norvegų, kurie savu
titucijos trečiasis straipsnis, sti apie galimus sensacingas 8ak anglų, pašauta šešiolika
ROMA, kovo 7 d. — šian noru prisidėjo prie anglų ar
ir kol nebus’ atšauktas 1939 įvykius pačioje šios savaitės vokiečių bombanečių ir ka
die pranešama, jog kariuo
padėjo jiems atakos ant L&metais išleistas švietimo įsta pabaigoje.
vos orlaivių.
menėn išvyko Count Dino
tymas. Ši tėvų katalikų orga
.
foten salų metu, turi būti su
Maltos atakose anglai sa- Grandi, buvęs Italijos amnizacija jam daug kovojusi tuoti totalitarinių valstybių kosi tepraradę tik vieną ko- j basadorius Londone. Jo vie-' dc8*aga
už švietimo laisvę ir pasiry- pavyzdžiu ir didinti įsigalinžusi toliau kovoti.
Į Čio biurokratizmo kadras. vos orlaivį, nors vokiečių pra tą — teisingumo ministerio Visi tie, kurie padėjo anglams ir pasiliko salose, sua-----------Skirtumas tik tas, kad čia no nešimai sako, jog sunaikinta — užėmė-pats Mussolini.
skaičius anglų orlaivių aero----------------------- reštuoti. Vienas norvegas
Prezidento Roosevelto žmo- rimą moteris regimentuoti
nos pastangomis ir preziden- be prievartos. Yra baimėa 1 drome
P***lrtl korroM spl J u gos’avi ja, kovo dar antradienio naktį sušau
tu! sutinkant užsimojama su kad sumobilizuotų moterų' Somalijoj ir Etiopijoj ka- 7 d. — šiandie suareštuota dy^asmobilizuoti visoj šaly sava- priešakyje gali atsistoti rau-' ras, anglų pranešimu, tebe- aštuoni asmenys, kurie kal-i Salos Oestvaagoy gyvento
norės moteris krašto apsau- donųjų idėjų vadovės ir ta-1 vykstąs sėkmingai. Etiopi- tinami planavę susprogdinti jams uždėta 100,000 kronų
gai. Opozicinė spauda pašie- da “penktąjai koliumnai’! Į jos gyventojai suėmę 300 Vokietijos ir Italijos laivus, bauda ir jie turės išlaikyti
pia šį žygį. Sako, b'** ’ia uai Jaugiau būtų užtikrintas ’talų belaisvių, besitraukan- plaukiančias tarp Jugoslavi šeimas tų norvegų, kurie iš
jos ir Italijos.
čių iš Burye.
bandoma moteris regiraen-i laisvas veikimas.
gabenti Anglijon.
į

Žinių Santrauka

IT,

LAUKIAMA
MINISTERIO
PAREIŠKIMO

Posėdžiai Bus
Tęsiami Iki
Vėlumos

ISTANBULIS, kovo 7 d.—
Pirmą kartą Turkijos spau
da pareiškė kritiką dėl Ru
sijos politikos Balkanuose.
Laikraštis Tasviri 4fkar pa
reiškia:
“Visa Balkanų situacija
prie Rusijos durų. Jei Rusija
nebūtų užėmus Besarabijos,
Romunija nebūtų buvus iš
gąsdinta ir nebūtų įsileidusi
vokiečių. Tada mes būtumė
me galėję išlaikyti Balkanų
entantą (sąjungą) ir Balka
nai būtų gal buvę apginti”.
Prieš vokiečius
Šiandie Turkijos spaudai
taip pat įspėja tautą prieš
Vokietijos garantijas ir pa
brėžia, jog karo išsiplėtimas
Balkanuose atrodąs neišven
giamas.
Tuo pačiu laiku pranešta,
jog užsienio reikalų ministeris pirmadienį, uždaroj tau
tos partijos sesijoj, patieks
Turkijos užsienio politiką.
Trečiadienį premjeras Say
dam kalbės parlamentui ir
laukiama, jog jis savo kalbo
je paskelbs Turkijos atsaky
mą į Hitlerio notą. Taip pat
manoma, jog vyriaausybė
pareikš savo nusistatymą
dėl gresiamos Graikijai vo
kiečių invazijos.

WASHINGTONAS, kovo
7 d. — šiandie administraci
jos įstatymo projekto prie
šai ir palaikytojai atmetė
paruoštą priedą, kuriuo drau
džiama Amerikos karo lai
vams lydėti laivus, gabenan
čius karo medžiagą karo zo
nose.
Nors dauguma priešininkų
ir paląikytojų sutarė šiuo
klausimu, bet jie dar plačiai
nesutaria dėl paties įstaty
mo ir tebetęsia ginčus, kai
tuo tarpu Prezidentas Rooseveltas pareiškė, jog kiek
vienos dienos delsimas pa
lies reikmenų pristatymą ki
toms demokratijoms.
EUenderio planas

Tačiau manoma, jog daugumatų, kurie pasisakė prieš
paruoštąjį piredą palaikys
šen. Ellenderio planą, ku
riuo pabrėžiama, kad įstaty
mu nebūtų pakeičiami esą
laivyno ir kariuomenės at
žvilgiu nuostatai.
Demokratų vadas Barkley
pranešdamas apie savo pasi
ryžimą pratęsti posėdžius iki
10 vai. naktį, pareiškė, jog
galimieji opozicijos priedai
būsią atmesti didele persva
ra.

2,000,000 turky

“Prieš saują menkų ašies
garantijų stovi 2,000,000 tur
kų bajonetų”, pareiškia lai
kraštis Demokrat Politika.
“Jei Vokietija eitų mūsų
linkui, ji gautų tokį į tas ga
rantijas atsakymą, kokio ji
dar nėra gavusi”.
Laikraštis Vatan rašo:
“Jei Vokietija
atakuos
Balkanus, ji susilauks savo
terorizmo galo ir naujoji
santvarka ištikrųjų bus su
daryta, bet tai bus naujoji
santvarka pagrįsta respek
tuojama laisve visiems*'.

Lafaten Ataka —
Tik Pratybos

LONDONAS, kovo 7 d. —
Informuotieji anglai šiandie
pareiškia, jog anglų-norvegų
ataka ant Lafoten salų per
eitą antradienį buvo tik bau
dymai didesniesiems puoli
mams.
Duodama suprasti, jog
greitieji laivai, kuriais vyks
ta stiprūs kariuomenės dali
niai jau veikia Europos pa
kraščiuose ir sabotažuoja vo
kiečių kontroliuojamus kari
Anglų Pastangos
nius ir industrinius centrus
BERLYNAS, kovo 7 d.— pajūryj.
Informuotieji vokiečių sluo
Propagandos tikslai
gsniai pareiškia, jog Anglija
Šios atakos be aiškiai da
ieškanti Amerikoje ne tik
romų
vokiečiams materijalių
karinės, bet ir diplomatinės
nuostolių teikia anglams be
paramos.
Jie pareiškia, jog Anglija laisvių, kurie gali patiekti
dėjusi pastangas, kad Jungti reikiamų žinių ir sustiprina
nės Valstybės suteiktų Ju okupuotų kraštų gyventojų
goslavijai garantijas, jei pa moralę.
Įvertindama propagandos
staroji pasipriešintų Romaisvarbą anglų vadovybė įsa
Berlynui.
Tokie sumanymai esą “ne kė savo kariams ir norvegų
jūrininkams Lafoten salų
įmanomi ir nayvūs”.
atakoje būti mandagiais vie
tos gyventojams ir nenaikin
ti privačios nuosavybės.
Dalinai debesuota. Vakarų
Atakos metu suimtieji nor
vėjai.
vegai, dešims jų, pavesta ka
Saulė teka 6:14 vai., saulė raliaus Haakono vyriausybės
leidžias 5:48 vai.
Londone žiniai.
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DRAU GAS
TARPININKAS NUILSUS DEL ILGŲ DERYBŲ

WISCONSINO LIETUVIŲ 2INI0S I
—

-Y

3) Marianapolio kolegijai .............. 10.00
4) Federacijai metinė mokestis ..
17.00
5) Protestai prieš
Lietuvos užgrobimą ...................... 30.00
6) Parapijos bazarui 10.00
7) Kalbėtojams, sve
tainė if spauda 46.95

i visi pinigai pasiųsti Lietuvai Gelbėti Fondui.
Komisija visiems dėkoja,
kurie atsilankė ir taip gražiai parėmė tą parengimą.
------- - VAKARĖLIS

skystimėlį, kurs ne vienam
garbės nedaro. Po vakarėlio
kun. V. Puidokas padėkojo
artistams
ir
atsilankiu
siems ir palinkėjo jaunimui
daugiau surengti panašių
lietuviškų vakarėlių.

vo svečių kunigų iš Chica
gos. žmonėms nebuvo vietos
bažnyčioj. Visus pamokslus
Susirinkimai
Vyčių kuopa vaidino ko
pasakė kun. Juozas Kupre
Po pirmųjų mišių Sv. Var
mediją “Brangus Pabučia MIKUOS
vičius, M.I.C.
do dr-ja turės pusryčius ir
vimas.” Žmoriių buvo rieper
Klebonas paskelbė,
kad
susirinkimą. Po sumos įvyks Šv. Vardo Bouling Lyga
daugiausiai. • Senesni sako, I mūsų parap. bažnyčioj praViso .............. $354.06
S v. Onos ir S v. Petro dr-jų
kad jaunimas nesidomi lie- sidės misijos kovo 23 d. MiLith. Business Men rinkIžde 1941 m. liko • $27.05
susirinkimai.
tuvybe, ,o kai jaunimas vai- sijos tęsis visą savaitę. Mitinė padarė 834-760-815 taš
Nuoširdžiai dėkojame už'
dina lietuviškai vakarėlį, sijas ves tėvas Yonkus, dokus prieš Blatz Lefties 771draugijų
darbavimąsi
tau

Ryt 12:30 vai. popiet pa- 755.392
tai, vietoj kad atėjus pasi- mininkonas.
B.
tos ir Bažnyčios reikąlais.
rapijos salėj įvyks bankie
gerėti lietuvišku vaidinimu,
-------Jakutis Food Shop rinkti
Prašome, kad atstovai ir
tas, kad pagerbti visus Ka
nuėjo kai kurie prie barelio į Tas nemyli savo tėvynės,
nė padarė 784-691-764 taš
toliau lankytų visus Fede
zimierus ir Kazimieras. Tuo kus prieš Doc Klema 718ir “garbino” visą dieną kas nemyli savosios šeimos.
racijos skyriaus susirinki
rūpinasi Kazimiera Klevic- 726-710.
mus ir kas mėnuo išduotų
kienė, Kazimieras Šarauskas
Ben’s Tavern rinktinė pa
LIETUVIAI DAKTARAI
Federacijos skyriaus dar |
ir Vincas Karčiauskas. Visi darė
724-742-711 taškus |
buotės raportą.
Tel. YARds 3146
kviečiami atsilankyti. Pel prieš Vic’s Barbcrs 808-686-;
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
t ••Draugus” A ome telephoto)
Aleks.
Aleksis,
pirm.
nas skiriamas parapijai. Ka 699.
2 iki 4 ir 7 iki 9
•
DANTISTAS
John Steelman, U. S. tarpininkų tarnybos direktorius, i
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
M. Alubauskaitė, rašt.
zimierai pelnu nori pralenk
Sekmadieniais 11 iki 12
So. 49th Court, Cicero
Pet Jokubauskas, ižd. 1 1446
Simo Paint Shop rinktinė kurs pirmininkauja International Harvester Co. streiko !
ti visus kitus parengimus.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
reikale vedamose derybose VVashingtone, .rodo daug nuo
ir Penktadieniais »
padarė 872-810-842 taškus vargio dėl bemiegės ilgiausias valandas klausant pasiūly
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prieš Sparco Bubble Up 741- mų ir kontrpasiūlymų.
3147 S. Halsted St., Chicago
Kovo 2 d. Petro Petraus 807-827.
,
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343
So. Halsted Street
ko ir Marijonos Marčiulaiir Šeštadieniais
Gaell’s Tavern rinktinė
Valandos;
3
—
8
popiet,
tienės kūdikis buvo pakrikš padarė 785-723-807 taškus
Tel. CANal 5969
1—4 ir 8':30—8:30 “vakare
tytas vardu Juozapas. Krilfcš prieš Vick’s Tavern 770-805-j
VVestfieki, Mass. — Šv.
to tėvais buvo Juozapas Pet
Kazimiero parapijos lietu
780.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rauskas ir Lucija Šimkūnas.
PHYSICIAN AND SURGEON
viai turėjo šokius, Šv. Ka
2155 VVest Cermak Road
2158 VVest Cermak Road
ti Prisidėta prie Lietuvių zjmiero draugijos
salėje.
Krikšto sakramentą suteikė 1Sy Petro parapijos
OFISO VALANDOS
Ofiso tel. CANal 2345
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Dienos,
kuri
įvyko
Thomp

kun. Pr. Aukštakalnis. M.I. Sodalieči susirinkimo
Žmonių prisirinko pusėti
Ofi-o Vai.: 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal autartĮ
son,
Conn.,
4
d.
liepos
mėn
C.
J
nai. Visi, kurie buvo stai
Rez. Tel.: UEMIock 3150
Ofiso TeL:
Rezid. TeL:
_______
J j Kovo 2 d. sodalietės ben
gi Birželio 23 d. sureng- jankę, tikri patrijotai lietuVIRginia 1886
PROspeet 3534
ta piknikas Linden Park, viai, darbavosi iš širdies, Tel. YARds 2246
Iš ligoninės jau grįžo pa-’^ra^ ėjo prie šv. Komunijos
rapijos kasierius Albinas »r paskui turėjo pusryčius
Waterbury Conn _ Lie. Union City.
kad šokiai pasisektų. Tikrai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Luckas. Po sunkios opera-susirinkimą.
I
Ratalikų Federacijoa
DANTISTAS
h) Lietuvių katalikų rei jų darbas nenuėjo veltui,
1853 VVest 35th Street
cijos guli choristas ir komi-j Nauja konstitucija per- 22 skyriaus 1940 m. nuveik- kalams draugijos aukojo: nes atskaičius visas išlai 4645 So. Ashland Avenue LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
teto sūnus Vladas Pliutas. skaityta narėms ir priimta. ta:
arti 47th Street
das, pelno liko $112.48. Tie
Gyvojo Ražančiaus — $17.Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
vai.:
nuo
9
vai.
ryto
iki
8
vai.
vak
Jaučiasi sveikesnis. Sekma Susirinkime įsirašė kelios
Seredoj
pagal
sutartį.
60;
Tretininkų
dr-ja
—
$10.dienio ryte buvo padaryta naujos nares. Šį menesį h
ti-'i a) Vasario 16 d. iškilmin- 07; Šv. Vardo 2 skyrius — 1111111111111111111111111111111111111111111111111111'
Telefofnas: HEMtock 5849
. . , j • j___• „
gai minėta Lietuvos nepriAKIŲ GYDYTOJAS
operacija Elzbietai Laucai- .kimes,
kad ir daugiau įs b5 22
ų sukak. S7.19; Apaštalystės Maldos
DANTISTAS
tei. Linksma ir sveiksta. Iš rasyą. Ne tik
menesi, bet ^
•
dr,ja _
fiv OnQS dr
4143
South
Archer Avenue
Flint, Mich., ji atvyko pasi ir kiekvieną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.
guru0^a prof Pakšto Ja — $5.56; Rūtos dr-ja —
Telefonas LAFayette 3650
6757 So. VVestern Avė.
svečiuoti pas savo motiną ir
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
“
Sočiai
”
vakaras
bus ko- moksliškos prakalbos.
$3.90;
Šv. Juozapo Maldos
Penktadieniais.
Ofiso valandos:
brolį Praną Meldažių ir su
Popiet -—- nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 94631
So.
Ashland Avė.
c) Suruošta protesto pra- dr-ja — $2.80; Choras —
Nedėliomis pagal sutartį
sirgo. Dabar guli Šv. Kotri-1 vo 20 d.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Svarstoma apie vaidini- kalbos prieš bolševikų Lie- $2.25; Vyčių kuopa — $1.nos ligoninėj.
Telefonas CANal 7329
Šeštadieniais.
J9; Susivienymo 91 kuopa
mą. Vakarą su vaidinimu tuvos užgrobimą.
I.rETUVlS
$1.31; Šv. Vardo naujas ;
OP'I'OMF'lKIČAI,I,Y AKIŲ
' llovo 2 d., 40 vai. atlaidų manome surengti apie pa d) Prakalbos dr. Vileišio
SPĖČIAU STAS
apie
Lietuvos
reikalus.
skyrius
—
80c;
Studentų
įvyko užbaigimas. Seselės baigą balandžio mėnesio.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suvlrš 20 metų praktikavimo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Alano Garantavimas
e)
Prakalbos
kun.
Prunskuopa
—
14c;
Marijos
Vai

2202
VVest Cermak Road
Išrinkta
“
C.
Y.
O.
Bulletin
”
Pranciškietės gražiai papuo
4729 So. Ashland Avė.
Palengvinis akių Įtempimą, kas es
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
kio
ir
red.
Laučkos
gruodžio
keliai
—
10c.
Viso
—
$60.38
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
(2-tros lubos)
komisija:
Lucille
Jocius
ir
šė altorius ir vaikučius pri
ir pagal sutartį.
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotuTeL MIDway 2880
Chicago, Ilk
Pajamos:
mo, skaudamų, akių karštį. Atitaiso
15
d.
Res. telefonas SEEIey 0434.
rengė procesijai. Dar tokio Ann Mockus.
OFISO
VALANDOS:
trumparegystę ir toliregystę. Priren
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
1) Draugijų aukos $60.38 gia teisingai akinius. Visuose atsiti Tel. Cicero 1484
40 vai. atlaidų užbaigimo j Pusryčių pagaminimui kikimuose egzaminavimas daromas su
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
parodančia mažiausias klai
apeigų šioj parapijoj nebu- tą mėnesį išrinktos Eleonor
Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, rjto.
2) Parengimai — 121.76 elektra,
das. Speclalė atyda atkreipiama Į
vo. Dalyvavo 17 kunigų. Bu-! Kodis ir Mary Kraujalis.
mokyklos vaikus- Kreivos akys ati
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
taisomos.
3) Aukos prrakalValandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
Nedėliomia pagal autartĮ.
bose ir susirinki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
OFISO VALANDOS:
be akinių. Kainos pigios, kaip
muose
—
147.66
4631 So. Ashland Avė.
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
pirmiau.
Tel. YARds 0994
ir pagal sutartį.
4) Draugijų meti
Rez. teL PLAza 3200
4712
So.
Ashland
Avė. Res. 1625 So. 50th Avenue
nė mokestis — 17.00
VALANDOS
Telefonas YARDS 137*
Tel. Cicero 1484
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
llllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllltllilllll
5) Protesto prakal-'
Šv. Onos Moterų ir Mer
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
Taigi, vietos ir apylinkės
bose
—
30.00
ginų draugystė stropiai ren
Tel. YARds 5557
lietuviai, taip pat ir ūkinin
6)
Nuo
1939
metų
(Lietuvis)
giasi prie savo 15-kos me
Būkite Malonus
liko ’
—
4.31
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
seniai laukiama. Visi lietu kai, nepraleiskit progos. Į- tų jubiliejaus paminėjimo
•
SAVO
AKIMS
(Kviecinskaa)
viai nori išgirsti, kas dabar žanga bus laisva.
2500 VVest 63rd Street
sekmadienį, balandžio 20 d.,
Tik viena pora aklų visam /gy
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
venimui. Saugokit jas, leisdami
Viso------------ $381.11
dedasi mūsų brangioj tėvyBrangus tautieti, lietuvi!j 1941 m. Tą svarbų įvykį
1651 VVest 47th Street
iftekzamlnuoti Jas moderniškiausia
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
metodą, kurių regėjimo mokslas
Taipgi pagal sutartį.
nėj Lietuvoj. Taigi, sekma-; Mūsų tėvynę, Lietuvą, bai- tinkamai atšvęsti yra ren-1 ^a*d°s:
OFISO VALANDOS:
gali suteikti.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
82 METAI PATYRIMO
dienį, kovo 9 d. 2 valandą sua priešas pavergė ir savogiamas bankietas ir graži,! 1) Lietuvos pabėNamų telefonas VIRginia 8421
pririnkime akintų, kurie pašalins
ir pagal autartį.
visų akių Įtempimų.
gėliams .......... $210.11
popiet, Lietuvių Auditorijoj sunkia letena prispaudęs ją I įdomi programa Lietuvių
Dr. John J. Smetana AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
2) Vilniaus našlai
prie 9 ir So. Lincoln gatvių. I jaiko. Mūsų tėvai, broliai, Auditorijoje. Programą iačiams ..............
30.00 Dr. J. J. Smetana, Jr. Res 6958 So. Talman Avė.
Šių žinių patieks ne kas ki- giminės nei žodžio negali pildys chorai, mokyklos vaiTat CANal 6122
OPTOMETRIHTAI
Res. Tel. GROvehill 0617
tas, kaip dr. Petras Vilei tarti, nes jų laukia mirtis1 kučiai, ir narių vaikai. Taip1801 So. Ashland Avenue ! Office tel. HEMlock 4848
šis, žymus kalbėtojas, kuris arba ištrėmimas į Sibirą. gi bus pagerbtos visos na
Kampas 18-toe
TIKIETUS DABAR PARDUODA
Telefonas GANAU 0523 — Cbkago
yra pabėgęs iš Lietuvos nuo Bet mes čionai galime už rės, kurios neėmė jokios pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sonja H enk1 ir Artliur Wtrta
OFISO VALANDOS
Prezcntuoja
2201 VVest Cermak Rd.
bolševikų teroro.
Kasdien 0:00 a. m. iki 8.80 p. m.
juos užtarti. Čionai mūs dar šalpos nuo draugijos įsteiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Treė. ir *e«t: »:00 a- m. Iki
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
“Geriau vėliau, negu nie niekas nevaržo. Susirinkę gimo 1926 m. Pakvietimai
7:80 p. m.
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
kad”', sako priežodis. Taip pasirodysim pasauliui, jog pasiųsti visoms draugijoms
Ledo Spektaklį
6631 S. California Avė.
Tiesiai ift ilgo pasirodymo Rocke2423 VV. Marųuette Road
ir šia parengimas, pasidar mes savo gimtinio krašto ir pavieniams asmenims.
Telefonas REPublic 7168
feller Teatre,
New Yorke, su
visa
100
asmenų
trupe
Ir
bavimu katalikiškų draugi neužmiršome ir dėsime vi Šv. Onos dr-ja yra viena
Ofiso tel. VIRginia 0036
DR. KARL NURKAT
JOE COOK
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
jų, bus sykiu paminėjimas sas pastangas, kad jį išva iš gyviausių, stipriausių
— Ir —
(Nnrkaitli)
PHYSICIAN AND SURGEON
H ėdi Ktrauf • SkJppy Baxter
Lietuvos nepriklausomybės duoti, kad gelbėsim savo au Waukegano lietuvių tarpe. •
• Edviną Hl?iles* Urllz Olėti
4645 So. Ashland Avenue
<H.>y KiMers • Freddr Tretikler
sukakties ir šv. Kazimiero komis vargstančius brolius. Kas ypatinga, kad joj dide •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• I-a Verne
* Jo Ann Iksu
OFISO VALANDOS:
• liet t v
Mary Jane Veo
Lietuvos globėjo.
4157 Archer Avenue
Brolau, sesuo, lietuvi! Jei lę, beveik didžiausią dalį vei • Fosir Hm'ises * Gene Beta
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki’ 8 vai. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M.
Ruošiama graži progra gu jautiesi esąs lietuvis, jei- kime ir narių skaičiuje uži KOVO-MARCH 12 IKI 23 Atsakančiai ir prieinama kai
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
• Dienomis — Kovo 15. 22, 23
Office
tek YARds 4787
ma, kurią išpildys Šv. Bal gu tavo gyslose randasi nors ma čia gimusios lietuvaitės. (Nebus
Rodoma Kovo 1< Ir 20)
na pritaiko akinius.
Tel. CANal 0257
Namų tel. PROspeet 1930
TUUETAI: *1.25. *1.(15. *2.20;
tramiejaus choras, vadovys- lašas lietuviško kraujo, tik-Į Draugija įsteigta 1926 m., Roaes
Rez. tel.: PROspeet 6659
Kiekvieną dieną randasi:
(*.HO; Hmulra įžanga Tik*.
Tel. YARdi 5921.
tėj varg. S.- žyliaus ir šv. [ rai žinau, kad sekmadienį kun. Jonui B. Kloriui vado- Parsiduoda Honda. 05 W Msdiaon:
Res.: KENwood 5107
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
Stadlum Orlll, 1800 W Madison
ir Marshall Flelds.
Baltramiejaus mokyklos mo antrą valandą būsi avėtai-j vaujant. Dabar turi 177 naKRAUTUVĖJE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHICAGO STĄDIUM
kiniai, priruošti seserų m o- nėj.
Enrikas res. Stella Butkiūtė dabarm
I 1821 SO. Halsted Street
3409 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j RetMUncija: 6600 8o ArtMian Are.
kytojų. O jų programa vi-Į________________________ tiniu laiku yra pirmininkė.
Ofiso
vai. nuo 1-3; nuo «:30-«:30 VALANDOS: 11 v. n to .ki 3 pop.et
Tel. Yards 3089
suomet publiką patenkina. PLATINKITE “DRAUGĄ”
Koresp. SKELBKITĖS ' DRAUGE”
756 VVest 35th Street I
6 iki o vn, vakare.

Kenoshos Žinios

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

L. G. Fondui
Parengimas,

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

DR. F. G. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

Kas Nuveikta
Federacijos Skyriaus
1940 Metais

DR. G. VEZELIS

DR. PETER T. BRAZIS

sį

DR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDLINSKI

DR, VAITUSH, OPT.

DR. PETER J. BARTKUS

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. R. PALUTSIS

Šv. Onos Draugija
Rengiasi Prie
Jubiliejaus
Paminėjimo

DR. MAURICE KAHN

DR. A. JENKINS

Prakalbos-Programa

DR. FRANK G. KWINN

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

"H Happens On Ice"

DR. STRIKŪL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DRAUGAS

Šeštadienis, kovo 8 d., 1941
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ŽYDAI RAUDONARMIEČIAI IR TAUTZUDZIAI SSSR. AUKSC. TARYBOJ
"Rinkimų" palyginimai. - Tušti balsavimo
lapeliai. - 35 nuoš. "liaudies priešų." Kokie gaivalai komunistų buvo išstatyti rin
kimams. - Baisi pranašystė.

f

Be Komisaro Nei Tinklo Kiek Reikia Mokėti Už
Negalima Parduoti
Taksi Kaune
Maisto pramonės komisa Kauno miesto vykdomojo
ras išleido įsakymą, pagal komiteto pirmininkas (taip
kurį turi būti registruoti: dabar vadinasi burmistras)
visi žvejų tinklai ir kitoki “draugas” A. šimanas ir jo
žuvies gaudymo įrankiai. Be sekretorius “draugas” J.
komisaro žinios draudžiama' šermušenko skelbia naują
tinklus pardavinėti ir perlei-! auto taksi ir vežikų tarifą.
dinėti. šis įsakymas, už ku Auto taksi leidžiama už pir
rio nevykdymą grasinama mą kilometrą dienos metu
bausmėmis, dar kartą įrodo, imti 2 rbl., o nakties metu
kokia prekių “gausybė” vieš — 3 rbl. Vežikams už 15
patauja
subolševikintoje minučių važiavimą nustaty
ta 3 rbl., o už tolesnes 15
Lietuvoje.
min. po 3 rbl. Sunkieji ve
O štai kitas tos pačios
žikai už 1 kubinį metrą mal
prekių "gausybės” įrody
kų pervežimą iki 2 km. at
mas: Valstybinis tabako
stumo su pakrovimu ir iš
trestas skelbiasi laikraščiuo
krovimu gauna 6 rbl.
Už
se, kad jis perkąs rašomuo
sniego pervežimą iki 1- km.
sius stalus, kėdes, spintas
mokama po 2 rbl.
byloms ir kitus kanceliari
jos baldus.
Kaip matome, apsišarva
vę marksizmo — leninizmo
Šiaulių prekybos instituto
“mokslu” ir maskolių kalba,
tarybos pirmininkas Sipavi
naujieji “prekybininkai” bus
čius (nepriklausomos Lietu
parengti surašinėti mitin
vos laikais jis buvo papras
guose rezoliucijas “genia
tas instituto lektorius) skel
liojo” Stalino garbei.
bia bolševikiškas reformas
Sovietiškos
valstybinės
šioje mokslo įstaigoje. Nauloginė” kitoms sovietų pana taupomosios kascs skelbia
šioms įstaigoms. “Ypatingas si, kad jos priima ir laisvai
dėmesis bus
kreipiamas išmoka neribotomis sumo
marksizmo-leninizmo kated mis indėlius, įnešamus rub
rai.” Taip pat intensingai liais. Litais indėliai jau nebūsią mokoma rusų kalbos.: bepriimami.
-

Sausio 12 d. okupuotoje jeigu būtų paskelbę 100%
Lietuvoje buvo “rinkimai” į laimėjimą. Kai tuojau po
aukščiausiąją SSSR tarybą Lietuvos okupacijos įvyko
ir į tautybių tarybą. Keliais vadinamojo “liaudies
seiatvejais buvome pastebėję, mo” “rinkimai,” buvo pakad šių, bolševikiškais me- skelbta, kad “balsavę” virš
todais vykdomų “rinkimų” 99%.
išdavos yra jau iš anksto
Tokie “rezultatai” “iššau
žinomos. Dabar paskelbti
kė visoje lietuvių tautoje
“rinkimų” daviniai yra įdo
ne tiek pasipiktinimo (deja,
mūs tuo atžvilgiu, kad “bal
laikinai tenka skaitytis su
savusiųjų” nuošimtis yra
okupacijos faktu!), kiek tie
palyginti žemas, jeigu pri
siog karčią pajuoką, šį kar
siminsime, kad bolševikų
tą, kaip matome, bolševikai
praktika visais atvejais rei
Saulės namai Kaune. Šie rūmai pastatyti beveik išimtinai Amerikos lietuvių lėšo
buvo kiek apdairesni: jau
mis, surinktomis dar prieš Didįjį Karą lan kiusių kolonijas kunigų Tumo ir Olšausko.
kalauja “totalinės,” šimta
nebedrįso apsijuokinti 99%, Rūmuose buvo įsteigta “Saulės” mergaičių progimnazija, iš kurios išėjo ne viena in
procentinės pergalės. Tuo
todėl pasitenkino tik 90%. teligentė šeimininkė kaimui ir visam kraš tui šviesti. Dabar rūmus užėmė maskoliai
tarpu apie okupuotąją Lie
ir greičiausiai atidarė klubruimį. Mokslas jiems nesvarbu. Kaip ir carų laikais: juo
Pačių bolševikų paskelbti lietuviai
tuvą paskelbti tokie davi
bus tamsesni, tuo lengviau juos bus vergijoj laikyti. Bet nebe tie jau laikai.
yra įdomūs Lietuvis yra ragavęs laisvės, nepriklausomybės...
niai: į SSSR aukščiausiąją “rezultatai”
tarybą rinkimuose dalyvavę įvairiais atžvilgiais. Pir
91.03% visų balsuotojų, o miausia, vis dėlto okupan- ri 20%. Todėl lietuviams be- ( sijų prieš lietuvių tautą,
Dar “rinkimų” išvakarė
už komunistų kandidatus ' tai buvo priversti prileisti, lieka ne daugiau kaip 65%,, Tačiau ligšioliniai lietuvių se “Tarybų Lietuva” kalbė
kovoje jo apie šimtaprocentinį da
paduota 95.5% visų paduotų kad bent 10% nebalsavę, kurie, bolševikų suktąja I tautos laimėjimai
balsų. Į tautybių tarybą bal-1 Jeigu palyginsime paskelb- matematika,
“rinkimuose” prieš okupantus yra ge lyvavimą rinkimuose. Pa
savę 90.63%, o už komunis-l tus skaičius apie bendrą dalyvavę.
riausias laidas, kad laisvės skelbus sovietiškus davi
tinį sąrašą padavę balsus' “balsavusiųjų” % ir nuošim
troškimo iš tautos neiš nius, ta pati “Tarybų Lie
Tad išeitų, kad ir bolše95.15%. Tuo tarpu Moldavi- tį, kuris neva paduotas už .
.
.....
raus!
tuva” šneka apie “triumfa, kur “rinkimai” buvo tą
komunistinius kandidatus,
®
J ”
lišką komunistų ir nepartibent 35% lietuvių
tautos
pačią dieną, neva balsavę I tai pamatysime, kad 5% bus
Savaime suprantama, kad 1 nių bloko pergalę,” bet čia
“rinkimuose”
nedalyvavę.
virš 99%, Latvijoj — 98.13 j atidavę tuščius lapelius ar
“išrinkti”- buvo visi kandi- pat yra priversta pripažin- ,
nuoš. ir Estijoj — 97.40%. ba per paduotus lapelius Dar kartą pabrėžiame, kad datai,
kuriuos komunistai ti, kad “klasinio priešo liku- Į
pasišaipė iš okupantų. Tad visi bolševikų paskelbti da- pastatė. Jų pavardės to čiai, kad ir gavę per rin- •
Kaip matome, pagal sovie
, . .
,.
.
matome, kad virš 15% fak- viniai yra gryna falsifika kios:
i kimus naikinantį
smūgį,
tų davinius. Lietuvoje “bal- ,......
„
,
..
T.
...
, .... ,
tiskai rinkimuose
neda- cija. Jie galėjo skelbti, koĮ SSSR aukščiausiąją ta įvairiausiais būdais bandys,
savę žymiai mažiau, negu,.
. .
. , .,
.
i..
...
-.
....
M. DZIMIDAS
luJco no Q „i
kr i ^yvavo> jeigu pnskaitysime kius tik norėjo
skaičius.. rybą — M. Gedvilą nuo Tel ardyti mūsų darbą. Todėl
kitose pavergtose respubli
Berghoff Alaus Išvežiotojas
i nuo “balsavimo” susilaiku- j Bet jau prisipažinimas, kad
šių apygardos, P. Kareckas stiprinkime revoliucinį budkoše.
' sius. Tai jau didelis oku- bent 35% lietuvių tautos nuo Šiaulių, S. Nakaitė nuo rumJb” Patetiškai sušunka
! pantų prisipažinimas....
“rinkimuose”
nedalyvavo,
Pristato geriausios rūšies
Panevėžio, S. Neris-Bučienė oficiozas. Taip pat bolševi
Kuo tenka aiškinti tą į Toliau tenka
atkreipti I tenka laikyti dideliu patrioBerghoff Alų j Alines, kitas jnuo Utenos, J. Stimburys kų partijos organas “Tie
faktą, kad bolševikai nedrį-; dėmesį dar į kelis momen- Į tinės lietuvių minties laisa
”
sako,
kad
“
ir
ateityje
nuo Tauragės, raudonar
staigas, piknikus ir t. t.
so apie Lietuvą paskelbti tus. Prisiminkime, kad Lie-! mėjimu. Savo beatodairiniu
miečių
generolas
Vasilij mūsų laukia žiauri kova,
“rinkimų” davinių,
kurie tuvoje, atgavus Vilnių, su- prisirišimu prie Nepriklaujuo
Morozov nuo Ukmergės, A kuri eis juo žiauryn,
būtų buvę beveik 100 pro- • sidaro apie 10% žydų gy- somos Lietuvos idėjos, saSniečkus nuo Kauno, J. Pa- didesni bus musų laimėjicentiniais? Juk bolševikai ventojų.
Savaime supran- vo griežtu pasipriešinimu
leckis nuo Mariampolės, A. mai ir priešo pralaimėji
galėjo lygiai taip pat pa tama, kad didžioji žydų j okupantams lietuvių tauta
Guzevičius nuo Alytaus ir mai.”
skelbti 99.99%. Priežastis dauguma “rinkimuose” tik-1 privertė okupantus bolševiReikale kreipkitės pas M.
Lietuvių tauta, deja, ži
maskolių generalgubernato
yra paprasta: matydami vis rai dalyvavo. Dar reikia at- kus pripažinti, kad bent
Dzimidą, — gausite greitą ir
rius Nikolaj
Georgijevič no, kad bolševikai tikrai el
didėjantį gyventojų nepasi-1 siminti, kad “rinkimuose” 35% pasiliko “liaudies prie
giasi
žiauriai
(šis
žodis
yra
Pozdniakov nuo
Vilniaus
sąžiningą patarnavimą.
tenkinimą ir
bruzdėjimą 1 dalyvavo ir okupacijos rau- šų.” Be abejojimo,
tenka
dar
per
švelnus,
GPU
var

apygardos.
prieš okupantus, bolševikai i donosios armijos kariai. Su- laukti, kad maskolių oku
tojamiems metodams apibū
nedrįso galutinai apsijuo- dėjus krūvon žydus ir rau- pantai dar didesniu įnirši
Į tautybių
tarybą — I. dinti!),
4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
bet visa lietuvių
kinti prieš lietuvių tautą, donarmiečius, susidarys ge- mu griebsis masinių repre- Jonušas nuo Kretingos apy
tauta taip pat žino, kad ji
gardos, K. Preikšas nuo Tel kovą prieš bolševikų oku
šių, A. Venclovą nuo
Ma pantus laimės, nors iki ga tįr
žeikių, Šmuel-Icik, Movšos
0 A C|/r\|
— namams statyti, remontuoti ar
lutinės pergalės dar
teks
sūnus, Meskup nuo Šiaulių pakelti persekiojimų ir bol
'
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
N. Y. Reiuiitmce
□
------------------miesto, K. Trečiokienė nuo
Sun.. March f6. 3 p. m.
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
ševikiškų žiaurumų.
D.yfon, O.—
Šiaulių kaimų, J. Klezis nuo
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
Mun Man h 17. 8 p m.
Biržų,
S.
Petrulis
nuo
Pa

Rochester. N. Y.—
nevėžio, F. Beliauskas nuo
Sun.. March IS. 4 p. m.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
Kenosha, Wis.Rokiškio, P. Kutka nuo Ute
Tum.. March 18. 9 30 p. m.
nos, L. Močanas nuo Zara Jūsų Grožis —
DetroitEagles-“ 1 ■
TAI IDYI/ITC mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpesI AUl I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
Sak. March 1$ 9 p' m.
sų, V. Vitkauskas nuo Tau
Mūsų Specialybė
Indianapolis
drausti per Federal Deposit Insurance Corp. Mokame 314%.
ragės, S. Filipavičius nuo
Sun,, March 16. 10 p m.
Pinigai
greitai išmokami ant pareikalavimo.
Raseinių, L. Tomkytė nuo
Clobe Trotters-----Sat., March 15. 10 p m.
Kėdainių, Daniil Jefimovič
MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
Newark. N. Y.------Champion*
Wcd March 19 9 30 p m.
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
šupikov nuo Ukmergės, L.
(Chamninnohip.)
Vieno Klijento!
Chicago Bruins----šuopis nuo Šakių, J. BudSat., March 15, t p. m.
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
zinskienė nuo Kauno mies
Davenport, la."“' ”
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
Mon., March 17, 9 p m.
to, M. Vasiliauskaitė
nuo
1
Sheboygan'"
— ModcmlAklauftt IrcnKlmal —
3
Kauno kaimų, E. GeležiūSun.. March 16. 6 p. m.
naite nuo Vilkaviškio,
T. — l'atfnmloi Grotin Spcc-lallstA. —
Toledo White Huts
Tel. CALumet 4118
Tur* . Ma. Ji IB, 8 30 p. m.
Laukaitytė nuo Mariampo
Oshkosh'
lės, V. Krėvė-Mickevičius
3236 So. Halsted St.
Chicago. III.
Sun., March 16. t p m.
r
— IMednamoa Rainos —
I
m
/4
1
I
Fort Wayne, Ind;
nuo Seinų, J. Narkevičiūtė
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Mon., March 17. 10 p m
nuo
Trakų,*
V.
Kuzma
nuo
•
—
I.tctuvlAka
(staiga
—
na rlebrews'i
Philadelphia
Hebrews"
Sun., March 10. o p m.
r
Alytaus, Pavel Semionovič
Marty’s Beauty
J
Bitmarck, ki
N. n
D.“ ■'
Boltruško nuo Vilniaus va
Wrd. March 19. 6 30 p m
Garsinkite “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
(Thlrd p..iec 1
Shop
karinės, Mamert Varfolomie
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
jevič nuo Vilniaus rytinės ir 6321 S. WESTERN AVĖ.
ts
Here is the bracket for the country’s sixteen leading pr...
Tel.: REPubiic 9202
A. Jonaitis nuo Vilniaus kai
who start play March 15 at the International Amphitl.^ater for the won« u cuam
Martj Nurilla. savlntnkt
pionship and the right to participate in ncxt season’s college all-star game.
mų apygardos.
Skaitykite Katalikišką Spaudą
joj

TITLE CAGE MEET PAIRINGS

MOTERYS, MERGINOS!

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

I

I

DRAUGAS

'
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n

8834 Souili Oakley Avė.
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s

FRIEND

ChicMgo, lllluob

Publlshed Daily, eiccpt Sundaya

SulMcript>on». One Year — 16.00; 81a Montha —
11.60; Three Months — 83.00; One Month - 76c
Europa — One Year — »7.00; 8ta Montha —
*ln»le Copy — 1 oenta.
AdveruHiug

"DRAUGAS"

li>

brlnga

beat

64 no

reaulta

UHA UG Ab

lAcliia kaadlen t&»ky rua sekmadieniu*
PreuumtTuion kmua: Jum.
Amerikos Valatybhae.
Metama — *6.00; Pusei Metui — 63.50; Trinia M6nealama — 63.10; Vienam Mėnesiui — ,75c. Kitose vulalybėse prenumerata: Metama — 67.00; Puael Metu,
- 6* .00 Pavienis numeris — 8c.
Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus

— o —

n t ores v ondenlame rastų negalina.
ie\ neprašoma tai padaryti ir neprtalunčtaina tam tik*
uu pašto ženklų Kedakolta paailalko aau tfcjaę taisyti
< trumpinti visus prisius t u* raštus Ir yuač korespoD
lene U >lb sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra
mi trumpai ir aiškiai (Jei galima rąžomąją mašinėle),
paliekant didelius tarpus pataiaymama vengiant pole
mikos ar asmeniškumu.
Pasenusios koreapoadeaeijoa 1
Omą., dari, mina

da tiksli užsienių politika vis dėlto fi
prisidėjo prie to, kad Lietuvos nepriklau
somybė Sovietų Rusijos bolševikų buvo
prismaugta.

šeštadienis, kovo 8 d., 1941

Rimties Valandėlei

Bet palikime tai istorikams, kurie ne-

Per visą savaitę laikraš- turėti vištų, nes būna kiau
.
•
.
čiai skelbė, kad grupe sena- šinių; kaip gera turėti kar
Mes trumpai apie tai prisiminėme ne dė' torių pradėjus vartoti seną vių, nes užtektinai gali geruunanioi tą
va laikotarpį
laiauuūiuf jvcivino.
abejojame, tinkamai
įvertins.

to, kad mes šiuo kritišku tautos momen priemonę kovoje su įstaty-lti pieno. Galutinai paėmęs
tu norėtume pradėti ^ginčus ar kas nors i mu, kuriuo prezidentui bū žmogelį už rankos pamažu
panašaus, bet tik dėl to, kad, matydami
tų teikiamos nepaprastos ga privedė prie durų ir atsi
bendradarbiavimo su visais, kaip tautinin
lios. Atstovai, gavę balsą, sveikino, nedavęs jokių pa-1
kais, taip ir kairesnėmis grupėmis, reika
lą, norime pakartoti savo nepasikeitusi kalba apie tai, kas tik pa- tarimų dykai.

PO SVIETĄ

nusistatymą.
puola, kad tik sugaišinus
Antanėlis prasikalto moLietuvos katalikų visuomenės taip pat
atpili praktika i ^ykloJe\ “okyto)a idav« ™

PASIDAIRIUS

j būti jį nuo visiškos prapul-

O, štai, jums dar viena
linksma gromata iš Vilka
vadinama
“Fillibustenng
, ,
..
.,
x x
t •
i kad
jie vaiką sudraustų.
viškio. Buvusio Starkovskifl
Kauno universitete, Lie- ,T
.
, ...
x
I Vaikui nesmagu. Motina tuo
metalo fabrikės darbininkui
tuvoie, dr. šliupas turėdavo
x
. ..
.
' jau teiraujasi, kodėl AntaMerksaičiui prireikė maršvieną kitą paskaitėlę. Ne-, ...
, . .
,
! nelis taip greit sugrįžęs nakinių.
Paskirtą
valandą
žiunnt kokia tema butų pra1
,v
, , ,
®.
, .
...
v. ii_xxs
,
mo iš mokyklos. Jis, kaip
(pastebėkit, Stalino rojuj
dėjęs kalbėti, visuomet baig
J
r
.
, xi
. »•
,
senas politikierius, važiuoja
net marškiniams pirkti nudavo kritika Bažnyčios, ku- , . .
. .
.
kitais ratais, gina motiną,
statytas laikas)) nuėjo
į
nigijos ir tikėjimo. Mokėjo
kad ji moka gerai virti, kep
“žiedo” manufaktūros sto
tad senatoriškai nuplepėti;
ti. Jo draugai tiesiog pavy
rą. Paprašęs 3 metrų guco
Šias praeities mūsų tautos žaizdas mes suko kalbą kol ją nuo koto
Viena, p. Smetonos vardas yra plačiai
di, kad jis vienintelis turįs
(medžiagos) marškiniams.
žinomas visoje mūsų tautoje. Jį žino kiek čia trumpai suminim, nes tikime Lietuvos numovė, tada prisėjo būti- tokią išmintingą, gerą mo
Bet pardavėjas Chazanas su
vienas lietuvis, nes jis yra surištas ir su prisikėlimui ir tikime, kad naujai prisi-'nas reikalas surasti naują
tiną. Nors suko kiek galė
kėlusioj
Lietuvoj
nebebus
žaidžiama
tau1
kotą
_
tikėjimo
pašiepimą.
mūsų tautos laimėjimais, ir nepasiseki
“Šis sumanymas gimė tikęs parduoti tik du met
damas, visgi motina sužinotos
teisėmis
ir
einama
prieš
jos
valią,
kad
mais ir, pagaliau, su pralaimėjimais ir di
Atėjo kartą gudrus žmo„
rūgštaus pieno klube ir čia rus. Paskui paprašęs gata
...
.
jo apie raštelį,
laisvoji
ir
nepriklausomoji
Lietuva
videliais skausmais.
gelis pas pažįstamą advobuvo sudėtas pamatinis ka vų marškinių. Chazanas at
siems
lygiai
bus
motina,’ visus
lygiai
Lkatą.
.
KT -j
• i xboiKan
.
.
\
.
.
.
.
!
Norėdamas
išsisukti
Žinoti,
kaip
kalbėti,
savypitalas. Kadangi Chieagoje sakęs — neturim. MerkšaiIr prieš didįjį Pasaulinį Karą ir per tą
globos,
bus viena pavyzdingiausių ir
nuo mokėjimo už advokato je, dar nėra gera ar bloga. jr kituose miestuose yra ne- čiui dar tebestovint, priėjo
karą ir po jo, p. Smetonos vardas figū
stipriausių demokratijų pasaulyje.
patarimus, žmogus užvedė Panaudoti kalbą, ją sukti, mažaį tokių, kurie tiki, jog! Chazano kraujo Abramsoravo sąjūdyje dėl Lietuvos laisvės atko
Suprantame,^ kad tie keliai^ į Lietuvos i kalbą apie žmonių nepaisy-! bloga kryptimi, ilgoka kai Sovetų Rusijoj, o dabar ir nas, kuris taip pat buvo
vojimo.
nepriklausomybę yra sunkūs. Reikės daug mą kito sveikata ir turtu., ba vesti žmogų nuo dorybės
marškinių.
Lietuvos krašte yra tikras atėjęs pirkti
Jis buvo išrinktas karo metu susikūru darbo ir jėgų. Reikės vienybės, už kurią Sumaniai klausia, ką advo kelio niekad nepatartina.
rojus, tai juos reikėtų ten Chazanas ištraukė marški
sios Lietuvos Tarybos, 1918 m. vasario mes jau nekartą esame pasisakę. Mes dir
Savo
gudrumu
mes
galime
katas būtų daręs, jeigu jam
ir vežti. Stalinas už gudres nius ir pardavė Abramso16 d. paskelbusios Nepriklausomybės Ak bame dėl Lietuvos atgavimo ir dirbsime,
kreipti
kitų
blogas
kalbas,
nę galvą mokėsiąs penkius nui. Vargšas Merkšaitis tu
tą, pirmininku ir laikinuoju bei pirmuoju mes galėsime bendradarbiauti ir su tau kas tyčia langus būtų išdau
kad
jos
būtų
naudingos
mū

rublius, o už durną — de rėjo pirkti du metrus guco
Lietuvos Respublikos prezidentu. Jam 1920 tininkais, mes pagerbsime ir p. Antaną žęs.
sų
artimui.
Aštrus
peilis
Advokatas
buvo
gudres

šimtį. Durnųjų yra didžiu marškiniams, kurie nepri
m. gegužės mėn. teko garbė atidaryti de Smetoną, kaipo istorišką asmenį ir tebe
piauna
duoną
ir
žmogų.
Genis.
Nuduoda
negirdėjęs,
kas
santį
okupuotosios
Lietuvos
vyriausybės
mokratišku būdu, slaptu visų Lietuvos pi
ma, tai ir pelnas bus dvi- dengs jam nei pilvo.
liečių balsavimu išrinktą Steigiamąjį Sei galvą, bet Lietuvos ateities jokiu būdu sakyta. Pasakoja apie ūki riau, kad jis tiktai raikytų gUbaį didesnis.
Lietuva — nauja Stalino
mą, nutiesusį naujai nepriklausomai val nerišime su senuoju tautininkiškuoju re ninkų gyvenimą, kaip gera duonos kepalus.
A.B.C.J.
dovanota žydams Palestina!
žimu. Lietuva turės būti nepriklausoma,
stybei demokratinius pagrindus.
Moterėlės, ar jūs žinote,
Nesmagu, tačiau reikia konstatuoti fak laisva ir demokratiška respublika pilna ta
kad galite išgelbėti svietą
Aną dien suėjo du dideli
žodžio prasme.
tą, kad
nuo prapulties?
veikėjai.
su 1920 m. gegužės mėn. 15 d. baigėsi
Taip tvirtina J. B. Priestp. A. Smetonos veikimas, sutapęs su tau Lietuviškoji Knyga
— Gavai laišką, kviečian
ley,
kuris
apreiškė
anglištos valia, su piliečių norais.
tį į komitetą Lietuvos reiMėnraštis Lietuva kelia lietuviškosios
Vėliau jo veikimas pakrypo gerokai ki
Joms moterims ant susirin- kalam8? _ klausia viena8
knygos klausimą. Jis sako:
tokia kryptimi.
kimo aną dieną, Londone,
— Šiur, gavau.
“Buvo laikai, kada Amerikos lietuviai
Karo nualintai, sunaikintai Lietuvai bu
kad po karės moterys turės
rūpindavosi Lietuvos švietimo reikalais.
— Ar pastebėjai, kad laiš
vo būtinai reikalinga ir žemės ir sociali
daugiau rūpintis apie išgel
Tai buvo anais spaudos draudimo me
nės ^reformos. Buvo reikalinga dalinti sa
bėjimą svieto nuo visiškos ke atspausdinta tokių pa
tais.
vanoriams ir mažažemiams dvarus, kurių
Vokiečiai sparčiu žingsniu, Šis klausimas nuo seniau prapulties. Sakė jis: “Jeigu vardžių, kurios man veik
dauguma buvo Lietuvos priešininkų ran
Lietuviška knyga, perplaukusi vande artinasi prie Dardanelių są- mane domino ir užėjus rau- moterys atiduos svietą
į negirdėtos ir nežinomos?
kose. Reikėjo gerinti darbininkų būvį. Ka
— Taip, pastebėjau, — at
nyną, tarytum viešnia iš Amerikos, ei šiaurio. Juo gi, kaip žinome, donajai armijai į Lietuvą rankas vyrų, tai jis pražus
talikiškosios politinės grupės rūpinosi pra
nuo seno, labai domisi Rusi pasistengiau rasti progą pa visiškai. Juk šiandien ma sakė antrasis. — Greičiau
davo iš kaimo į kaimą...
vesti tas reikalingiausias reformas,
ja, laikydama sau laisvą ke kalbėti su sovietų karinin tome ką fašistai ir nazistai siai tai pavardės tų, kurie
Ir, ištikro, tais laikais lietuviai ameri
o tautininkai, p. Smetonos vadovaujami,
lią į Viduržemio jūrą gyvy kais. Paklausti apie rusų daro su mūsų svietu.
Jie viGokius darbus atlieka. Jie,
stovėjo kai kurių tų reformų pravedl- kiečiai leisdavo knygas ir sau ir savo bro
vokiečių
santykius,
jie
kal

biniu
dalyku.
Vokiečiai
vis
liams Lietuvoj. Kai Lietuva buvo nepri
mo opozicijoje.
nori jį visiškai išnaikinti. tur būt, per klaidą atspaus
bėjo:
labiau
artėja
prie
sovietų
klausoma, tas klausimas čia nebebuvo ak
Išgelbėjimas svieto prigulės dinti laiškuose.
Net su kairiosiomis partijomis žemės ir tualus. Bet, laikraštis klausia:
— Taip, mes turime su
svarbiųjų žibalo versmių
nuo moterų, kurios savo
socialiniais klausimais buvo galima susi
“Kas dabar rūpinsis lietuviška kny Kaukaze. Tas nemažai jau- tartį, bet jei jūs paklaustuširdyse neturi tojo žvėriš PRAŠAU NESIJUOKTI!
kalbėti, bet nebuvo galima susikalbėti su
gą? Jau nekalbant apie tai, kad Ameri dina sovietų viešpačius, nes mėt nors mažiausio vaiko
kumo, kokį turi vyrai, ku
tautininkų partijos šulais.
— Tamsta pasidarei kur
kos lietuviams teks rūpintis savo tėvy žibalas-benzinas yra ne tik Rusijoje, ar vokiečiai mums
Demokratijos ir teisėtumo šalininkai
nės vadavimo reikalais, knyga — opus būtinai reikalingas armijai, draugai, ar priešai, atsaky rie geidžia vieni kitus iš čias visiems mano prašy
klausimas. Negalėdami' knygų iš Lietu bet yra drauge ir kraujas mas būtų aiškus — priešai. naikinti. Todėl jūs, moterys, mams grąžinti skolą.
valstybiniame gyvenime niekuomet nega
stengtis, kad apimti
— Taip, dėl to, kad ir
lės užmiršti p. Smetonos ir jo grupės žyvos gauti, patiems Amerikos lietuviams sovietų ekonominio gyveni- Mes gi negalime visą laiką i turite
__
.
, x . . .« »
,
xtx- 1 valdžią ant svieto ir įsgel- ausys jau skolose paskendo.
reiks rūpintis jų leidimu”.
giU*
mo, kai Rusijoje įsteigta gyventi apsupti kapitalisti- Aišku,
kad
taip.
Kadaise
turėjome
drau

tiek daug kartų pažeidusių tautos tei
tiek daug valdžios dvarų — nių kraštų!.. Bet jei jau kagijas, kurios specialiai rūpindavos lietu
ses, jas vtsai uzurpavusių, ir suvaržiu
viškų knygų leidimu. Laikas jas atgaivin- kolchozų ir sovehozų, ku- ras, tai sovietai turi lėktuby GEORGE
sių ne tik politinių, bet kultūrinių h* net
riuoee norima turėti kaskart, vų, tankų, tūkstančius trak
ti.
Laikas
atgaivinti
ir
šv.
Povilo
Spaudos
religinių organizacijų veikimo laisvę.
torių — viskas bus panau
Ir mes, Amerikos lietuviai, nekartą bu Draugiją, kuri daug gražių lietuviškų kny-į didesnį traktorių skaičių,
-Dėl to visiškai suprantama, dota...”
vome priversti kelti savo protestus prieš gų savo laiku išleido.
Raudonieji karininkai pa
tautininkų režimo neatsižvelgimą į Žmo
kodėl sovietai ėmė traukti
nių teises, prieš žaidimą su tautos likimu.
savo kariuomenę prie sie sakoja su užsidegimu.
Mes nekartą matėme reikalą siųsti Lietu
nos, priešais beartėjančius SSSR gynybos komisaras
vos katalikų visuomenei užuojautą, kai
Lietuviškųjų komunistų spauda baisiai vokiečius. Iš kitos gi pusės,
mato karo pavojų
matėme, kad be jokio reikalo
džiaugiasi, kad Maskvoje susirinkusi savo jėgas rikiuoja ir vo
uždarinėjamos katalikiškos organizaci “Aukščiausioji” Sovietų “Taryba” Justą
Kokia nuotaika viešpatau
kiečiai, mobilizuojasi rumu
jos ir trukdomas jų veikimas; vadai Paleckį ir laitų Baltijos valstybių vyriau
ja Rusijoje, neblogai pavaiz
kemšami j kalėjimus, ar laikomi kon siuosius Stalino pastumdėlius išrinko tos nai. Ar čia tik atsargumo duoja sovietų sąjungos gy
priemonės, ar čia tik išri
centracijos stovyklose;
cenzūruojama tarybos viee prezidentais.
nybos liaudies komisaro mar
CHMIOm, NX. PETE REILLY. A MAILMAN
ištikima valstybei katalikų spauda; už
Tikro, sąmoningo lietuvio tokios žinios kiuotų durtuvų parama drau
šalo
S.
K.
TimoŠenko
žo

REFUSED TO QUIT HlS JOB AFTER HE RECEIVED
darinėjamos privatinės katalikų mokyk nedžiugina. Priešingai, dėl jų labiau jis giškumo sutartims, ar gali
A
LETTER THAT HĘWAS HEIR TOA FORTUNE LEIT
džiai pasakyti per paskuti
los; neleidžiamas steigti Katalikų Uni liūdi. Juk tos žinios dar aiškiau pasako, įsisiūbuoti net iki baisių
BY AN UNCLE- HE SAID H|S JOB KEEPS HIM ,
nį spalių revoliucijos sukak
FIT, AND HE HAS MADE HUNDREDS OF FRIENDS/
versitetas; geriausios ir kūrybingiausios kad
piautynių?
ties
minėjimą
(2iūr.
“
Tary

«
tautos jėgos atstumiamos nuo valstybi
Maskva visai yęa pasmaugusi Lietuvos
Pasikalbėjimai su
ROME, ITALY.
bų Lietuva” 1940.XI.ll Nr.
nepriklausomybę, nes nuo dabar Palec
nio, švietimo fr, apskritai, kultūrinio
laikraštin nededamoa

1 ir mūsų, Amerikos lietuvių katalikų orga
Entered aa Second-Class MfcAter M arth 61, 1816 ai
nizacijų, keliai žymiai skyrėsi nuo p. Sme
Chicago, Illinois, Under the Act of March 8, 1879.
tonos vadovaujamos grupes kelių. Jie tik
pilnai sutapo ligi anų laikų* kuomet visi
kovojome dėl Lietuvos nepriklausomybės,
Ryt ar poryt atvyksta Amerikon p. An manydami, kad visos grupės, kurių vadai
pasirašė Nepriklausomybės Aktą, taip gra
tanas Smetona.
žiai ir aiškiai nustačiusį valstybei demo
Ar šiaip ar taip kalbėsime, tai yra svar kratinę santvarką, išpildys savo žodį. Iš
siskyrė tautininkai, pakrypę į diktatūrą.
bus įvykis.
ar
—

x

..

Ikui rašteli parnešti tėvams,

Prez. A. Smetoną Pasitinkant

Sandariečių gazieta Clircagoj praneša linksmą nau
jieną, kad —
“Šiomis dienomis Bridge
porte tapo suorganizuota
nauja korporacija, kurios
tikslas bus gabenti Stalino
pasekėjus iš Amerikos į Sovietų Rusiją. Šerai nustatyti
po vieną dolerį ar nt dau
giau. Priklauso nuo to. kiek
kas norės uždirbti.

AR TIK NEBUS KARO TARP
VOKIETIJOS IR SSSR?

- Ką pasakojo raudonosios armijos
karininkai. - Sovietą vadą žodis. - Ką kalba
vokiečiai. - Hitlerio testamentas.

Išdaviką Džiaugsmas

darbo.

Katalikų visuomenė lr kitos demokra
tiniai nusiteikusios grupės daug skundų
galėtų įteikti p. A. Smetonai, kuris at
vyksta pas mus į svečius. Mes galėtume
jam pasakyti ir tai, kad nevykusi vidaus
politika, per mažas dėmėsią socialiniams
lflAusimams ir ne visai krykusi ir ne visa

kiui visai neberūpės Lietuvos ir jos žmo
nių reikalai, bet tik Rusija ir jos toli
mesni imperialistiniai siekimai.

sovietų karininkais

35):

— Įtemptomis tarptauti
šį klausimą sprendžiant,
įdomi pačių sovietų ir pa nėmis sąlygomis, kupinomis
Ir kiekvieną kartą, kada bolševikiškoji čių vokiečių nuomonė ir tai visokių netikėtinumų, mes
“L-vė” arba “V-nis” džiaugiasi, tikrajam
nuomonė ne pareikšta per turime rodyti kuo didžiau
lietuviui tenka liūdėti, nes tai reiškia, kad
draugiškumo arbatėles, bet sią budrumą ir visuomet atmūsų tautai užduodami nauji ir vis skau
kada jie atvirai išsikalba.
i
(Tęsinys 5 psl.)
desne smūgiai.

ĄOCOROING TO
HISTORIANS, THE
WORLO WAS SOLO TO
THE HIGHEST BIDOER.
IN 193 B.C. DIDIUS
J U LIANŲ S BOUGHT
THE ENTIRE ROMAN

DRAUGAS

šeštadienis, kovo 8 d., 1941

X

Pridėkime dar — kiekvie
kiuose su savo didžiuoju ry-Į šiame pasaulyje teisė yra
tų kaimynu? Atsakymo ieš- teisė į žemę, kurią pats no- nas karas baisus, bet ypač
Al. Rachmanova.
kant, man matos, reikėtų Į ri dirbti, ir kad kraujas yra šis, nes skaudžiai vėl nuteprisiminti Hitlerio testamen švenčiausia auka, kurią lie riotų Lietuvą. Gal tas karas,
padaręs sunkių ekonominių
tą vokiečių tautai. Jis taip jama dėl tos žemės”,
Romanas
skamba (2iūr. *Mein Kampf'
Išvados iš to Hitlerio tes- smūgių Lietuvai, pakreiptų
II Tomas
(Tęsinys iš 4 pusi.)
754-5 pusi.):
, tamento aiškios — Vokie- jos politinį likimą gerojon
Išvertė Ant. Pauliuknnis
siminti draugo (Stalino) nu
— Politinis vokiečių tau- tija pasiryžusi apsirūpinti ' pusėn (juk Lietuva laisvę
rodymus apie tai, kad “rei
tos testamentas santykiams žeme, kuri, kaip daug kartų atgavo tik po ano vokiečiųkia visą mūsų liaudį laikyti
(Tęsinys.)
su užsieniu turi visiems lai buvo pareikšta, yra rytuo rusų karo), bet mes beveli
jame, kad tautų teisės būtų
kams būti toks, žodis į žo se.
Ninelė savo linksmumu ir draugiškumu visai sutirpdė, mobilizacinėje pasirengimo
dį: “Niekados nepakęskite,
Toliau — iš to testamen atstatytos kultūringu taikos
išsikovodama beveik bičiuliškiems tarpusavio santykiams padėtyje, karinio pavojaus
akivaizdoje, kad joks “atkad Europos žemyne atsi to matyt, kad Vokietija ne keliu, nes karo siaubas vi
vietą. Jos kambaryje ir virtuvėje, kur ji turėjo teises,
rastų dvi galybės. Kiekvie gali pakęsti, jog kaimyninė sada yra baisus.
viešpatavo tokia suvereniška netvarka, ji taip absoliu sitikimas” ir jokie mūsų iš
name bandyme prie vokie-j RuaįjOg valstybė, dvigubai
K. J. Prunskis
tiškai ignoravo visokį namais rūpinimąsi ir tvarkingumą, orinių priešų fokusai nega
lėtų mūs užklupti netikėtai”.
čių sienų suorganizuoti kitą u£ Vokietiją didesnė gyventuo pačiu laiku pati rūpestingiausiai apie save šokinėda
karinę galybę, matykite ūž toj ų skaičiumi ir kelis kart
ma, jog moters netrukus su tuo visiškai apsiprato ir į Lietuvos komisaro
puolimą ant Vokietijos, net didesnė savo plotu, išsivysCONRAD
Ninelę ėmė žiūrėti kaip į būtybę, kuri yra pašaukta prasi ta r imas
jei
šalia
Vokietijos
organitytų
į
karinę
galybę,
kuri
Fotografas
skelbti naują, aukštesnę, tvarką, su kuria jos su savo! Labaj reikšmingą žodį ta
Studija Įrengta pir
zuotųsi
valstybė,
kuri
kada
sudarytų
pavojų
Vokietijai,
Giacomo
Profili,
italų
vice
mos rūšies su mo
siauromis, atgyvenusiomis pažiūromis negalėjo nė ‘i pat proga tarė naujosios soderniškomis užlaido
nors
ateity
galėtų
iškilt
į
iTuo
labiau>
kad
Rus
ij
o
ję
ykonsulas
Detroit,
Mich.
U.
tolo lygintis ir kuriai, savaime aišku, turėjo būti •taiko-! . . rpsnuhlikna — Lietu
mis ir Hollyvvood
Darbas
mi taip pat ir kitoki reikalavimai, tinką jos aplinkai. I vQg _ Komisarų Tarybos S. valstybės departamentas karinę galybę. Tuose atvė- ra vį8aį kita ideologija, taip šviesomis.
Garantuotas.
Netrukus apie ją pradėjo suktis vyrai; moters, kad ir pirmininka8 M Gedviia. Jis| Amerikos nacionalinio nusi juose matykite ne tik teisę, pat galinti pavojingai iš vi420 West 63rd Street
kiek raukėsi, betgi dėjosi tartum nieko nepastebinčios,
. nuroda
kur sovietu' statymo sumetimais jam į- bet net ir pareigą, visomis daus sprogdinti Vokietiją,
nes kaip gi buvo galima protestuoti prieš moterį, kuri. I “a Uukia
sakė uždaryti konsulatą.
priemonėmis net iki ginklų
Taigi, kai kurie sovietų ir Tel.: Biznio - ENGIewood 5883
Res.: - ENGIewood 5840
pavartojimo, sukliudyti to- vokiečių pasisakymai rodo,
visų įsitikinimu, buvo suradusi naujas gyvenimo formas? i gio
.Q __
— savo kalboje jis praliečiais, ir per tris mėnesius kios valstybės susidarymą, i kad karas tarp SSSR ir VoIr pats profesorius kasdien vis labiaau blyško ir vis gjįars.
neteko nugirsti kitos nuo arba jei jau ji būtų susida- kietijos neišvengiamas. Man
daugiau darėsi apsileidęs. Tačiau Ninelė to nesuprato ir,1
iš viso, nenorėjo juo rūpintis. Jam visuomet skaudėaaTarybų Lietuva nepa- monės, kaip tik tą — Vokie riusi, ją sunaikinti. Rūpin rodos, tik jo taip greit neUNIVERSAL
miršta,
kad
egzistuoja
ka

kitės,
kad
mūsų
tautos
stip

tijai priseis .kariauti su Ru
bus, nes Vokietija perdaug
vo vidurius, taip pat blogai pasiruošdavo į paskaitas;
RESTAURANT
pitalistinis
apsupimas
ir
kad
rybė
turėtų
šaknis
ne
kolo

sija.
užimta su britais, su kuriais
profesorių visą laiką graužė pavydo kirminas: jis visiš
Vestuvėm, Krikštynom tr kltoTiesa, dabar Vokietija tu nijose, bet tėvų žemėje Eu susidoroti ne taip lengvai
«ifin itankimam Suteikiam I’akai nežinojo, ką darė Ninelė universitete arba vakarais, ji yra avangardinė sąjungos
taruavimą.
respublika
”
.
ropoje.
Nelaikykite
Reicho
ri nepuolimo sutartį su SS
duodasi. Rusija gi laukia,
kai išeidavo iš namų. Pinigai tirpo kaip sniegas, ir ali
Linksmas Patarnavimas Visiems
mentams neliko visai nieko. Kai kartą Ona Ivanovna
Taip sakant — toji vieta, SR. Tai šio momento reika ateitį užtikrintą, jeigu jis kada Vokietija tiek nuleis
756 W. 31st Stree»
apie tai jam užsiminė, jis tik patraukė nesmagiai pe kur Lietuvos teritorija, bu lavimas. Politikoje visada ištisiems ateities šimtme- sau kraujo, kad ją SSSR gaA. A. NORKUS, sav.
čiais ir atsakė:
simosiose grumtynėse yra, būna šiokių tokių zigzagų, čiams nebus susidaręs gali- i jgs taip lengvai prisijungti,
Tel. Victory 9670
— Ak, Ania, palauk kiek; aš dabar pinigų visai ne avangardinis postas, taigi bet ir vėl atsitiesiama į pa- j mybės kiekvienam mūsų tau j kaip prisijungė dalį Lenkituriu !
priešas, su kuriuo ruošia- 1 grindinę politinę liniją. Kok-, tos diegui duoti nuosavybėn: jos.
— Tai aš paduosiu į teismą! pagrasino ši.
masi grumtis, yra Vakarų sai gi vokiečių geležinis, ne-į žemės gabalą. Neužmirškite
palaužiamas dėsnis santy- niekada, kad švenčiausia
— Ak, kam čia teismo: palauk dar kiek! — maldavo, j kaimynas — Vokietija.
— Ar tu šiandien ką valgei? — paklausė ji toliau , Kai tik buvo paskelbta ši Jšiurkščiu, pilnu paniekos balsu, dėdama ant storu dulkių Į deklaracija, tuoj pastebėjo
KNYGOS GAVĖNIOS LAIKUI
sluogsniu aptekusio stalo ryšelį su kepiniais.
' sovietų politikos vadai, kad
Marijos Gyvenimas..................................... *.................................... 35c
— Ania, tu esi^angelas! — sušnabždėjo profesoriaus] čia neatsargiai “išsišnekėApmąstymai apie 7-nius Marijos 'Sopulius su novenomis ir
ir Victrola Krūvoje groja 10 rekordų automa
lūpos.
i ta”, kas, galbūt, aptariama
gavėnios skaitymais................................................................ 35c
tiškai. Pagauna visas radijo stotis labai aiškiai.
Istorija Seno i> Naujo Testamento su 48-niais paveikslais 25e
Bet ji, sugrįžusi į savo kambarį ir pamačiusi išbadė- j kabinetuose^ bet ko dar nė
Gydyklos Nuo Baimės ir Mirties pav. parodo blogo ir gero
jusius vaikų veidelius, vėl pradėjo gailėtis, kam buvo to-' reikia viešai pasakyti; ir sežmogaus pasielgimus ........... T:.............................................. 50c
kia atlaidi, sau karčiai prikaišiodama, kodėl taip leng- kančią dieną įdėtas toks aKantičkos — visokios giesmės ............................................... $1.75
vai pasidavė ir parėjo be pinigų, kurių juk taip reikėjo, nos kalbos “pataisymas”:
šventųjų Gyvenimai — kiekvienai metų dienai—kietais apd. $7.50
Kontrioji Elena-— graži pasaka ............................................... 25c
Apsidairė po veik ištuštėjusį kambarį, nes visus daik— Tarybų Lietuva nepaMikaldos Pranašystės .................................................... _.............. 25e.
tus, kurių ne būtinai reikėjo, buvo pardavusi ir pa ver- miršta, kad egzistuoja kapiLengvas Būdas Išmokti Angliškai ........................................... 35c
tusi pinigais. Į jos širdį vėl įropojo juodas nusiminimas talistinis apsupimas ir kad j Aukso Altorius — maldaknygė ............................................... 50c
Ta pati maldaknygė dailiais celuloido apdarais .... $1.65
su neapykanta; o, kaip ji nekentė šito žmogaus, kuris ji yra dar jauna sąjungos i
Žolių Knygelė — aprašo visokias žoles ir šaknis .............. 25c
sugriovė visą jos laimę, visą gyvenimą! Jos išblyšku- respublika (Žiūr. “Tarybų
Geros Trajankos............... 60c .... arba 3 pakai už .... $1.50
šiame, liesame veide, kuris nuo nemiegotų naktų ir bado Lietuva” 1940.XI.13, Nr. ( Nervų Arbata ................................................................................... 85c
Vidurių Reguliavimo Arbata .................................................... 60e
buvo panašus daugiau į šešėlį, bet ne į žmogaus veidą, ’ 37).
Dusulio Arbata ............................................
60c
atsimušė baisiausia, visiška neviltis ir siaubas. Be to, i Reikėjo kaip nors užmasM. ŽUKAITIS,
pastaruoju laiku pradėjo sir guliuoti vaikai, todėl Ona kuoti...
Spencerport, N.
333
Dean
Road,
Ivanovna, kuri seniau apie kaimą nenorėdavo nė pagal-1 Taigi sovietų žmonės paJ
voti, dabar, įvairių bėdų iš visų pusių suspausta, į jį sisako gana nedviprasmišpradėjo žiūrėti kaip į paskutinę išsigelbėti viltį. Nu- kai — karas gresia; tik ru- f
sprendė dar šiandien pasiųsti tetai laišką ir paprašyti, sai jo prisibijo ir vokiečiams
NELAUKITE...
kad priimtų ją su vaikais. Paskum atsidėjusi apžiūrėjo pataikauja, norėdami jį to. . . rytoj gali būti per vėlu!
likusius daiktus, ką galėtų parduoti, kad, ligi ateis lai- liau nutęsti, susidaryti sau
Apsidrauskite nuo ugnies. . namus,
kas, kaip nors apsigintų nuo bado.
palankesnes sąlygas.
baldus, automobilius. . . su atsakominVelykos. Didžiajame name nepaprastai tylu, nes be- o kaip gi vokiečiai?
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrouveik visi išėjo į antireliginius mitingus; namie liko tik
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
keli: ligoniai arba tie, kuriems reikėjo atlikti neatidėVokietijoje paskutiniu me
rėsite jokių nemalonumų.
liojamus darbus.
tu gyvenau ilgiau, kaip tris
Draugas Vladimirovas ką tik grįžo iš vieno tokio m®neaius- Rusų-vokiečių san
JOS. F. GRIBAUSKAS
antireliginio susirinkimo ir sėdėjo prie savo rašomojo tykiai labai domino ir prie
INSURANCE
stalo. Jis anksčiau išėjo už kitus, nes turėjo pasiruošti Pr°g°s teiravausi, kokia voį kitą susirinkimą, kuriame turėjo pats kalbėti. Skubiai
nuomonė. Teko kalbė
1500 South 49th Court
Tel. Cicero 412
WE VVRITE UP AND RE^fEW INSURANCE OF ALL KINDS.
ėmėsi darbo, bet ar buvo per daug pavargęs, ar kas t*® ir su kariškiais, ir su
♦ Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Plato Glass *
kita nutiko, tik pats jautė, kad jam šiandien nesiseka: valdininkais, ir su šiaip piS
neįna į galvą reikalingos mintys, ir gana. Nervingai lak-- ------stė po popierių plunksna, braižydama kažkokius JjeprasReguliarė kaina .........................................
$119.95
DĖMESIO, DĖMESIO,
mius žodžius, o pats draugas, išgirdęs vaiką kartkar
Trumpam laikui nuolaida už seną radiją $50.00
DĖMESIO!!!
čiais tyliai pravirkstant, tik sumurmėdavo kaip meška,
Jūs -motut*, pinavijos.
Ant visų radijų duodame didelę nuolaidą,
ir nepatenkintas suraukdavo kaktą ar mosteldavo ranka. tr mergytė, kaip lelijos,
MSTRIBUTOR
tel sveteli mielą norit pavaikyti,
lengvi išmokėjimai.
,
Tania sėdėjo prie lango su mergyte ant rankų ir
Šaukit Dobrovolskį dešras prista
t
tyt.
or
.
žiūrėjo į pievą, po kurios žalią pirmąją žolę linksmai
Dobrovolskio dešros tai ne mėsvartėsi ir krykštavo su jaunais šunyčiais vaikai.
Pa
galląl.
Pet
aukščiausios
rūšies
mėsos
skum 3os akys nukrypo į gatvę, kuria vaikštinėjo šven
gaminiai.
Jei dar nėra gavot,
tadieniškai apsitaisę žmonės. Ilgai ji lydėjo akimis kiek Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatldėklt.
vieną praeivį, kol jis galop pranykdavo už kertės. Ir jai
BEERS
*
FURNITURE KRAUTUVE
darėsi kažko liūdna.
.luozai-i Dobrovolskis kiekvienų
I
GERKIT
tik
GERĄ
ALŲ,
padarytą
Chieagoj.
Visi
geru
I
talaiubi Jums pristatys gcrtaiuTen, už lengvų gaurų, kuriais gaivi šilima gobė slos,
Av ii-ilauetas rūkytas dešras,
3409 So. Halsted Street
ir mėgsta AMBROSLA Alų, het, prie to išdirbėjai nu
t alšlnkltės vestuvėse, krikštyno
plikus medžius, blizgėjo upės vanduo. Šviesus, žydras,
se, Imnkirtuose Dobrovolskio deš
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG
romis. i štenka pašaukti telefonu
kaip akis, dangus skliautėsi viršum drūzėmis išsidrai CANai
TAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
Tel. Yards 3088
1713 Ir dešros bus Jums
pristatytos.
Asmeniškai krelpkipieš produktų.
kiusių baltų debesėlių, kurie kilo į akinamai spindinčią iėe
(Jrmo (wholesale) kainomis pristato į alinas ir kita
Krautuvėje eina išpardavimas ant Farlor Setų,
saulę; visur jaunumu, visa gyvybe pulsuojančiame ža
•staitras. Visuomet kreipkitės oas NORKŲ, kur gausiti
Dobrovolskio
Moores
Pečių, Universal Pečių, Refrigcratorių, Skal
lume paukščiai giedojo pavasariui giesmes. Tad ko liū
I greitą ir teisingą pntamavimą.
biamų Mašinų.
Grocery & Meat Market
dėti? — klausė Tania nustebusi pati save, bet širdies
2325 S. Oakley Avė.
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe
Paklausykite žymaus Budriko Radijo Programo nedėlios va
neprigausi: jai nuo to nesidarė nė kiek geriau.
(Prteftals ‘'Draugo” redakcijos)
kare nuo 5:30 iki 6:15 per WCFL Radijo Stotį, 970 Kil.
(Bus daugiau.)
—
1^

Naujy Žmonių Fabrikas

Ar Tik Nebus Karo
Tarp Vokietijos
Ir SSSR?

l’ŽDARO KONSULATĄ

Nauja 1941 Radiją

Y.

j

LEO NORKUS. Ir.

Anibrnsia & Nectar

JOS F. BUDRIK

&

I

o
MEČISLOVAS IK BRONfi MOTUZAI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
J

West Pullmano
Naujienos

Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinios

Vasario 23 d. įvyko gra
žus ir sėkmingas parengi
mas, kurį surengė parapijos
komitetas parapijos naudai.
Publikos buvo pilna salė.
Roselandiečiai
vaidintojai,
vadovaujant B. Liudkevičiui, labai vikusiai vaidino
komediją “Aš važiuosiu į
Ameriką”. Vaidintojai pui
kiai savo roles mokėjo ir
publiką prijuokino iki aša
rų.
Po vaidinimo buvo šokiai.
Pelno parapijai padaryta
$107.00.

Kovo 9 d. ARD 5 skyr. Į
narės turi užsiprašiusios mi
šias ir eis bendrai prie šv.
Komunijos 7:30 vai. ryto.
Vakare parapijos svetainėj
įvyks skyriaus šauni meti
nė vajaus vakarienė su gra
žia, įvairia programa. Va
karienės rengime daug ir
nuoširdžiai darbuojasi sky
riaus pirm. Ona Jusevičie-i
nė su būriu pagelbininkių.
Bilietai tiktai po 50c. Pra
šome atsilankyti.

A3*^

V’
r

Vų

)•

r■

I

Tūlam Juozui berašant
Dievo Apvaizdos Parapijos
Kovo 2 d. parapijos salė žinutes “Draugo” No. 51,
je ARD 7 skyrius suruošė apie buvusį parapijos vaka
A?--’'
šaunią vakarienę su gražia rą, prasilenkta su tiesa (grei
programa. Žmonių buvo ap čiausiai per nežinojimą).
sodinta visos prie stalų vie Dailus svetainės ir scenos
■
tos. Vėliau net trūko vietų. papuošimas tai nuopelnas
Buvo daug ir svečių iš kitų ne Antano Butkaus, bet se
kolonijų. Programą išpildė serų Kazimieriečių. Seserys
visų skyrių mokyklos vai dirbo net tris dienas, iki vo laimę pamėginti. Loši
kai ir mergaitės; gerai iš taip dailiai didelę salę ir ne mas prasidės 7:30 vai. vak.
lavinti mokytojų Šv. Kazi mažą sceną papuošė. A. Būt-! Tikieto kaina 25c. Lauksi
Komisija
miero seserų. Tenka garbė kus padarė rėmus sceneri- i me visų.
mokyklos vaikučių chorui jai, sustatė stalus, kėdes |
už gražų dainavimą bei jų svetainėj, išlavė ją, bet su
IO
mokytojoms. Kalbas pasa pačiu išpuošimu nieko ben-'
kė: kun. prof. B. Urba, Nau dro neturėjo. Rašant para Budriko radijo valanda, osėdienė ir kitos. Vakaro vi pijos žinias yra sveikiausia Į ro teatras, gyvenimo drama
sas pelnas paskirtas Šv. Ka ir protingiausia rašyti taip,1 “Amerikos lietuviai”, Bud
zimiero vienuolyno naudai. kaip yra ir atiduoti kreditą • riko radio choras, dainos ir
tam, kuris yra jo nusipel gera gyva muzika, orkestrą
Kovo 9 d., 2 vai. popiet,! nęs. Patartina sužinoti tik iš 15 muzikantų: visa tai
parapijos salėje Apašt. Mal ras žinias, o paskui jas per-, linksmins klausytojus, kaip
ir kiekvieną nedėlios vaka
dos draugijėlė rengia kau duoti spaudai.
rą nuo 5:30 iki 6:15 iš WC
liukais žaidimą. Rengėjos
FL radio stoties, 970 kil.
sako turį daug gerų ir nau-1
Mūsų gerą parapijoną MaPranešėjas
dingų dovanų žaidėjams. Be
to,»bus ir kitokio įvairumo. teušą Sinkevičių, ištiko ne
laimė. Einant užgavo auto
Visi prašomi dalyvauti.
mobilius ir skaudžiai sužei
Kovo 9 d. vakare ŠŠ. Pet dė. Mateušas guli Šv. Kry Town of Lake. — Labda
ro ir Povilo parapijos baž žiaus ligoninėj 211 kamba rių Sąjungos 1 kuopos labai
nyčioje prasidės misijos, ku ryj. Pažįstamų prašo aplan svarbus susirinkimas įvyks
Rap. sekmadienį, kovo 9 d., 1 vai.
rias ves Tėvas Kazimieras, kyti.
popiet, parapijos salėj. Vi
dominikonas. Gera proga
si nariai kviečiami atsilan
gavėnios metu pasinaudoti
kyti. Visi taip pat prašomi
Dievo malonėmis.
North Side. — Apaštalys grąžinti bilietus, kurie dar
Klebono kun. Aniceto M. tės Maldos draugija rengia negrąžino, arba pinigus. Rei
Linkaus gimimo ir vardo kauliukais ir kortomis loši kia paruošti atskaita.
dienos iškilmių bankietas, mą sekmadienį, kovo 9 d..
M. Sudeikienė, pirm.
kuris bus bai. 19 d. parap. parapijos salėje, 1644 Wasalėje virėjoms vadovaus bansia Ave. Bus gražių ir Brighton Park. — Labda
Joana Pučkorienė. Įsigykite įvairių dovanų.
rių 8 kuopa laikys mėnesi
bankieto bilietus iš anksto.
Komisija nuoširdžiai kvie nį susirinkimą kovo 9 d.,
Rap. čia visus atsilankyti, ir sa- tuoj po pamaldų mokyklos
kambary. Visi nariai prašo
mi atsilankyti ir naujų at
sivesti.
Rašt. O. I.

Ir Buvo Šaunios ,
Jungtuvės

Šeimininkė
Petrulienė ,
(piršlys) pradėjus vakarą,
programą vesti pavedė K.
Deveikiui iš Cicero. Daly
vavo šie svečiai su šeimo
mis ir pareiškė linkėjimus
savo kalbose: Lietuvos kon
sulas P. Daužvardis, dr. S.
Biežis, A. Jonča iš Melrose
Park, E. Serevičius, G. J.
Stungis, Balčiūnas, “Margu
čio” Baltramiejus, ir jauno
jo brolis Kazimieras. Teleg
ramomis pasveikinimų buvo
visas tuzinas. Ant galo jau
noji ir jaunasis pareiškė vi
siems dėkingumo.
Svečiai buvo patenkinti
nepaprasta vestuvių puota,!
suruošta šeimininkių Bal
čiūnienės ir Petrulienės.
Man ypatingai malonu pa-,
brėžti, kad Motuzų vestuvių
puota buvo viena gražiau
sių, inteligentiškiausių.
Kaip jaunimas, taip seni
mas užsilaikė tvarkingai.
Matyt nebuvo užsigėrusių.
Skambėjo lietuviškos dai
nos, kurios priminė paverg
tą mūsų brangią Lietuvą.
Kitą dieną susirinko bū
relis jaunųjų, giminiiį ir ar
timų draugų baigti vestu
ves.

A

I

Nikodemas Sturonas

.,10 IHANKS a
MUUON FOR
Atelung me abouf!

FAM.IV)
lOVES H.

Mil C Kovo C ii. 1941, 1:10 vul.
p. p. Gimė Saus. 3, 1870 m.
Lietuvoje, Raseinių apsk., Er
žvilko puiup.. Vilniškių kuim.
Amerikoje išgyveno 49 m.
l’aiiko dideliame nuliūdime
mylimų moterj Marijonų (po
tėvais Kudirkaitę), 2 dukteris
Onų Yunėlesę, Jos vyrų Cranciškų ir Josephine VVilIiarns,
jos vyrų Jonų ir jų sūnų ir
dukterį Artliur ir Marilyn Anų;
Lr daug kitų giminių, draugų
ir pažįstamų.
Velionis priklaugė prie Sv.
Antano Dr-jos nuo 18-tos.
Kūnas našarvotas nain’Msc, 5829 Ho. Campbell Ave..
Tel. HEMIock 6466. Laidotuvės
įvyks pirmadienį. Kovo 10 d.,
iš namų 8 vai. ryto bus atly
dytas į Gimimo Svenč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioje )vyks gedulingoj pamaldos už
velionio sielų. I’o pamaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Lr pažjstamus
dalyvauti' šiose laidotuvė-e.
Nuliūdę Moteris. Dukterys,
Žentai, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus. Tel. OKOvehlll
0142 arba ClCero 2109.

Ir senam kryžiui reikia
i žemiau lenktis.
Eik arčiau,
gausi grei
čiau.

Relieve
^ScratchingJItehFast
Meną. Didi
Forquick reliei Irma uching of ecr ma, pimples,
athlete’s foo% tcnbies, rashe? and other extemally caused akin troubles. ūse vvorld-famous,
cooling. antiaeptic, liquid I).D. D Prcsaription.
Creaseless, stainless. Soothes imut’icu and
quickly stops intense itching. 35r triul bottle
proves it, or your money ba.it Ask your
druggist today for D. D. 6. PRLSCRtPlION.

^Itchinė^
Mcnn !,ith

athlete’s foot seabies. rashes and^įihS’^'
temally caused skin troubles, ūse
cooling. antiaeptic. IiqUid D D^> Pr.-t-rT*“’
GretasMess. stainless’ Eooth« irruXnP£d

ųuickly stops intense itch.ng. 35c bbl honle
proves it, oryour money bart “Taį bottle
drugguit today for D. D. D. FutscmrnoJi

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Vasario 3 d. jaunieji iš••rlaoslu Patarnavimu — Moteris patarnauja
i vyko savaitei į Yellovvstone
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
Bridgeport. — Vasario 1
National Park, į Hot Springs
d., Šv. Jurgio bažnyčioj su ir į kitas vietas.
ėjo moterystėn Mečys Mo
Daug, daug laimingų die-1
tuzas su Bronė Lauciūtė.
nų šiai ideališkai porelei.
M. Motuzas atvyko iš Lie
Vestuvių Dalyvis
tuvos 1938 m. ir čia su bro
PASKUTINIS
liu Kazimieru važinėjo po
lietuvių kolonijas rodydami
PAGERBIMAS
judamuosius paveikslus.
Vestuvių dieną šv. Jurgio
bažnyčioj pro žalių vainikų
JONAS CHEKAUCKAS
išpuoštus vartus ir balta
(CIIEK)
drobe nutiestu taku, komp.
(užlaikė vaistinę
2557 W. 69th St.)
Antanui Pociui grojant var
Mirė kovo 6 d., 1941 m..
gonais, maršą, lėtai slinko
4:00 vai. popiet, sulaukęs 29
metų amžiaus.
altoriaus link gražiomis gė
Gimęs Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime:
lių puokštėmis pamergių
moterį Mary (po tėvais Chudy); dukterį Jacųueline; tėvų
procesija. Pastaroji susikau
Jonų ir kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.
pusi, su gražiausia gėlių
Kūnas pašarvotas namuose
puokšte, artinosi jaunoji
7130 So. Rockwell St.
Laidotuvės jvyks pirmadie
Bronė, kurią pasitiko jos
nį. kovo 10 d. Iš namų 9:30
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
amžinas gyvenimo draugas.
mimo Panelės šv.
parapijos
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
Per šliūbą, kurį suteikė kun.
lingos pamaldos už velionio
AMBULANCE Dieną ir Naktį
sielų. Po pamaldų bus nuly
Gaučas, giedojo Ona Biežiedėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
nė “Ave Maria” ir J. Urbo
Nuoširdžiai kviečiame visus
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
nas “Because”.
gimines, draugus-ges
ir
paž)8tamiis-as
dalyvauti
šiose
Tel. YARds 1741-1742
laidotuvėse.
Vestuvių puota įvyko Lie
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Nuliūdę: Moteris, Duktė,
tuvių Auditorijoj. Svetainėj
Tėvas Ir Giminės.
Tel. LAFayette 0727
su duona ir druska jaunuo
Laidotuvių direktorius: An
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
B. Petkus.
Telefonas
sius pasitiko krikšto moti tanas
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltimleru.
Gro. 0142 arba Cicero 2109.
nėlė Viktė Vilkauskienė iš
Brooklyn, N. Y., pas kurią
pirmą kartą būdama septy-i
niolikos metų atvažiavo iš
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
Lietuvos, ir jaunosios dėdės
AfZff
su gėrimu.
DIENA IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
Jaunosios giminių iš to
liau buvo: pirmoji pamergė
Priežodžiai
(seserėčia) Aldona Suveiz
Kad ir iš kito ėmęs, bet dis iš Great Neck, L. I.
Per vakarienę pasakyta
gi Įsirėmęs.
Kad ir ant šluotos, bile kalbų, nuoširdžių sveikini
1
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
važiuotas.
mų.
1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Radi

Susirinkimai

Pamėginkite Laimę

PRANCIŠKUS RADAVICIUS
(R ADŽIUS)
Mirė kovo 6 d., 1941, sulaukęs gilios senatvės.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr., Varnių miestelyje.
Amerikoje išgyveno 48 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 3 sūnus: Juozapą, jo moterį
'Mikaliną: Konstantiną, jo moterį Stanislavą; Boleslovą ir
jo moterį Stanislavą; 5 dukteris: Antaniną Kaupienę ir jos
vyrą Joną, Bronislavą Russcll ir jos vyrą Joną; Sophia Pet
kus ir jos vyrą Antaną B.; Valeriją Franz ir jos vyrą Char
les, ir Eleną; brolį Ignacą Radaviėių; Lietuvoje seserį Varkalienę ir daug kitų giminių ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčioje 668 W. 18th St.
Laidotuvės '• ’•» pirmadienį, Kovo 10 d. iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus
-dėtas į Dievo Apveizdos parap. bažnyčią,
kurioje įvyks
'(dingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
/Nuliūdę:
Sūnai, Dukterys, Marčios, žentai, Brolis, Sesuo ir
Giminės.

■ JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

LAIDOTUVII! DIREKTORIAI

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Ave.

Chicago, III.

gaukite TeL — SEELEY 6103

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 West. 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

8. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

t

J to. **•-

šeštadienis, kovo 8 d., 1941

B XCOSS

Iš Sųjungiečių
Veikimo

Ciceros Žinios
Ciceriečiai vis bruzda ir
veikia.
Visoki parengimai
nesibaigia.
Praeitą sekma-Į

, dieni

Akad.

Kazimiero

dienį,

mokyklos

pildė

karienės

4

griežė

metu

Pelnas eis Statybos Fondui.

vaikučiai, tie8' Marijonų Bendradarbių

Visi rėmėjų prieteliai bei

seimo ir kiti. Prisidėta au

gražiai seserų išlavinti. Va

komis:

mo

akademijos rėmėjai

seminari

Marijonų

Šv.

vos

narės visos

Rėmėja

Kviečiame Pakortuoti,
Kauliukais Pažaisti

9

Šv.

d.

Antano

“buneo

rengia

gia kortomis

party”,

ku-1 pianistė ir chorvedė S. Ivaš-

rios pelnas skiriamas para- kevičiutė,

kuri

daug

X

ir kauliukais

Kviečiame Į mūs
Pramoga

Koresp. A. P.

Šiai šventei gražų ir patri-

--------------------------

Ą|j|ęQ5 [jgtUYOS

pamokslą
pasakė
Abramavičius, pa

jotišką
kun. E.

vesdamas Lietuvą šv. KažiK miero globai ir ragindamas!

nuoširdžiai

ištiktą

nelaimės

mūsų

Vadavimui

Rašt.

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloti

kuris $45.00.
2. Melrose Parko

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lietu

mą. Laidotuvių apeigas at- Jončą — $123.38.
liko kleb. kun. I. Albavičius. ,

skaičius

CORKDOAOD

Fimous IhSVLATIHO Boadm

C0MT«tIttB CoMMSTTMM BoaJTM

H

5orr Uboo-SOiM
Havo

Ji'

draugų

3. Racine, Wisconsin, ne-

ir didelė lietuvių kolonija, bet

pažįstamų palydėjo į Šv. Ka-, darbšti, minėdama Lietuvos
Nepriklausomybės

zimiero kapines.

m Cumc Ft

45ue ro Gmk Ft

Kama Boadm m Lavtm

Heayt Duu.mm Matmialo-

Maeorby. Concnrri.ETt

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

.
.
.
.

Apskaičiavimas

Dykail

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar limokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausią stogų ir sietoųl

dengimo medžiagų.

. ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVB

6343 S. Westem Ave.
War«hoose: 9401 So. Stony Island

Republic 6051|
Ate.. Ul

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Ryšium au vasario 16 d.

tiktas staigios mirties. Ve- vos Nepriklausomybės Milionis paliko skaitlingą šei- i nėjimo Komitetas, per A.

Didelis

A.

tė- taa Chicagoje gav0 ir šiuo

prieš keletą dienų buvo iš

■REFRESHES
■■ ir -« m

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

niekad neina per žaliuojan tenka žengti sunkiu akme
Kalzanauskienė čias lankas, papuoštas leli ningu keliu. — D. Reskinas

siliauskienė.

mingos laidotuvės a. a. Pi- Per dr- S. Biežį pristatė

Kazakevičiaus,

paskelbi-

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakštutė) Balsįutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitg ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
Oktetas su Antiamu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.

Remkite Lietuvišką
Žyduką

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDKOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REFRIGEKATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
AU Nailonai! y Advertiaed ltema.

~NATHAN
KANTE!

• C-

MUTUAL
LIQUOR
CO.
Wholesale

ALEX ALESAUSKAS & SONS

4707 So.

FACTORY . REPRESENTATIVE

Halsted Bt
TeL Blvd.

6343 So. VVestern Avenue
• Telefonas REPUBLIC 6051

0014

j mo sukaktį surinko ir kon
sulatui per J.

Vajaus Bankietas

Saltimieras Radio Advertisers

Simanavičių

prisiuntė — $141.40.

6912 South VVestern Ave.

ti Lietuvos vadavimo reikaRD skyriai per kovo mene- ,am8
w
rengia

įvairina parengi-

mus. šeštas skyrius irgi ne
pasilieka.

4

(moterų) kuopa iš iždo pa

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
PERKANT SAVO NAMĄ?

aukojo $25.00, ir narės pri-

svetainėje,

rėmėjos

rengia vajaus hankietą

Šią sumą konsulatui pri

au statė kuopos

ižd.

A. Kun-

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKSIMAIS.
PASKOLŲ

gražia programa, kurią iš- drotienė.
•

pildys

mokyklos

vaikučiai

ir žymūs kalbėtojai. Pradžia

Bendrai — $343.88.

su mumis centro pirm.

tariame šir

A. dingą ir lietuvišką ačiū!

Nausėdienė, kapelionas kun.
~

rinkėjams

Kiekvienas konsulatui at

Urba, vietos kunigai ir kiti. siųstas centas bus sunaudo
Prašome visų skaitlingai at tas Lietuvos vadavimo tiks
taip

1500 S. 49TH COURT

9

Lauksim visų.

J. R.

PRIE

Nauja

VAL.; Pirm.. Ketvir., ieUtad. P Iki H r. r.; Antr., Trnėiad.. Piki • p. p.

Lietuvos Konsulatas,

30 No. La Šalie St.

Klakvi.no

Taupytojo

O1%

Taupiniai

yr*

ANT PADĖTŲ
na
PINIGŲ

pi n

I

iki

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022 -

t

ApdrUUBtl

Per Federal Savings and Loan Insurance Corp.,

Chicago, Illinois

MILDA BUICK SALES

PHONE CICERO 412

CICERO

DABAR
MOKAME

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtOry 16 9 6

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

VIENINT6L6 LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

JOSEPH F. GRIBAISKAS, Secrctary

reikalingą jai jį paskirs.

akademijos statybos fondą.

KREIPK IT ftS

ASSOCIATION

silankyti. Savo atsilankymu lui, arba tam, kam aukoto

padidinsi t

REIKALAIS

St. Afttiiony’s Building & Loan

Visiems aukotojams ir au

6 vai. vak. žada dalyvauti kų

IR TAUP1MO

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sąv.

CWcagos L. L. A. 208

Sekmadienį, kovo 9 d., pa- dėjo $9.00, viso — $34.00.

rapijos

Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

šita kolonija žada šukei-<

Brighton Park. — Visi A

aj

bet

kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
1 go’ “Classified” skyriuje.

Masio- Moterims ir vaikams 28c, įimant ir taksus.
X.X.
kienė, Miciūnienė ir Gudai
tis. Užkandžiu rūpinasi Va
Kelias į gėrį ir išmintį jų žiedais. Žmogui visuomet

skelbia sekančias aukas:
--------------į Bendras Lietuvai GelKetvirtadienį įvyko iškil- Į heti Komitetas
Chicagoje,

jaus

kainuoja,

kolonijos veikėjos:

vy"^

Y

nedaug

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.

už mįnėjimu, Lietuvos konsula-

pasimelsti

Smulkūs “Drauge” skelbi

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Western Ave. Bus labai gra

jubiliejinės

už tėvynę Lietuvą.

I
į
!
,

pietų, Club Zig-Zag, 6819 S.

laiko

žių dovanų staliukams
ir
progra- durų dovanų. Įžanga 35c.
1
žiai kooperuoja su savo pa-jmos. M. Petrošienė nuo juNuoširdžiai prašome visas
biliejinio
bankieto
komisi

rapija ir stengiasi kiekvie
sąjungietes ir drauges atsi
Stanislaus Zbyszko, vienas iš žymiausių žvaigždžių
jos
gavo
dovaną
už
gabų
na metų bėgyje ką nors su
lankyti. Užtikriname,
kad
ristynių pasaulyje, kuris šįvakar dalyvauja Ristynių
jubilieji
rengti, ypač ši seniausia vy šeimininkavimą
neapsivilsite.
Programoj Liberty Hali, Ciceroje.
rų draugija, pilnai yra atsi niam bankiete.
V. Kuchinskienė, kom.
Šiuo bankietėliu daugiau
Cicero, Illinois. — Šįvakar, kovo 8 d., 8:30 vai. Ciceros
davusi
parapijos
gerovei.
pirm. ir visa komisija
ir visos Chicagos lietuviai prigrūs Liberty Hali, 14th St.
Nenuostabu, nes Šv. Antano siai rūpinos ir darbavos E.
ir 49th Ct. pamatyti promoterio T. J. Rolewicz’o sureng
» dr-ja daugiausiai prisidėjo! Širvinskienė, M. Petrošienė,
tą, ristynių žvaigždėmis mirgantį programą.
* prie šios parapijos įkūrimo. M. Paukštienė, Matevičienė
Svarbiausios imtynės bus W. Talun’o, 6 p. 10 col.,
Šis parengimas bus labai į ir Pakeltienė.
295 sv. lenkų milžino su Moonigan, 235 sv. turku, šios
Po vakarienės pasakyta
domus ir daugybė • gražių
So. Chicago. — Dr-ja Sal ristynės, manoma, bus toks bauginantis dviejų stiprių
dovanų laukia atsilankiusių kalbų, kurioms vadovavo M.
jėgų susirėmimas, kad publika negalės net sėdėti savo
svečių.
’ Paukštienė, suteikdama vi- džiausios Širdies Viešpaties kėdėse per imtynes.
__________
( soms gražių komplimentų. Jėzaus kovo 9 d., parapijos
Programoj taipgi dalyvauja du gerai žinomi lietu
ir
Šv. Kazimiero šventė jš- Be narių, dalyvavo viešnia salėj rengia kortavimo
viai: Felix Yukaitis su Hans Sleinke, vokiečiu ir Vytas
žaidimo
vakarą.
kilmingai buvo minima. Per apskrities pirm. A. Poškie- “buneo”
Bicevičius su Ja'ck Zarowich, serbu. Dapildymui šios “vi
Bus taip pat ir vaišės. Pra sų tautų imtynių” programos dar dalyvauja Jim Dapiece,
\ visas mišias daug atsilankė nė.
žmonių, o ypač per pasku-| Valdybos narės dėkojo už džia 6 vai. vakare. Komisi italas, Emil Cortez, meksikonas ir Oie Oison, norvegas.
joj darbuojasi žinomos šios
Tikietai kainuoja 55c, 75c ir $1.20, įimant ir taksus.
tiniasias, kurios buvo auko- dovanas ir linkėjimus,

jamos

_lPARDAVIMl'I NAMAS
Dailus, 3 pagyvenimų mūrinis namas Marąuette Parke, 6634 S. Maplevvood. Mūrinis, apšildomas garadžius 4 karams. Kreipkitės pas sa,vininkų beismonto flete._____________

j

pijos naudai, šv. Antano pa- ir energijos pašventė priren

-rapijos draugijos labai gra-[giniui

PRO. 017S

rezultatai esti geri. Bile ko

Your

SOOTHES • CLEANSES

lošimą kovo 19 d., 2 vai. po

TELEFONAIREP. 3713; Vak.

I

mai

7/1 r°" EYtS

terų Sąjungos 67 kuopa ren

dr-ja Apdovanota ir jauna, gabi

Office

Murinę is alka line—pure and gentie,
economical, too. Try Murinę today.

Park. — Mo

Marąuette

apdovano-

Ateinantį sekmadienį, ko- tos dovanėlėmis bei gėlėmis,

vo

BTIS OVEKWORKIDT Do they smart
and bum? Murinę brings quick relief..
Try two d ropa of Murinę night ąnd
morning and whenever your Eyes are
irritated and reddened or feel tired.

kę tikrai nenusivilsite.

valdybų pagerbimui. ValdyJ bos

Kreipkitės pas:

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. Western Ave.

buojasi, kad viską priren
gus kuo geriausiai. Atsilan

vienuolynui. Ciceriečiai tik- bankietėlis senos ir naujos
__________

workedB

MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

Komisija nuoširdžiai dar

Kazimiero Seserų nės namuose buvo linksmas

rai atliko gražų darbą.

SOOTHE

paremti gražų tikslą.

Kovo 1 d. J. Petravičie-

prie rinklia-!

Taipgi statome naujus namus ir Vi
som o senus. Apskaitliavimas veltui.
Ra* la t y nao kainos:
2-Jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ...................................... $6.960.
6 kambarių niūr. bungalovv. . J l.bUO.
4 kambarių mūr. bungalovv. . $3,950.
Taipgi statome ir didelius namus.
Pastorojain Paskolas ant Lengvų
ISmokėJmų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

širdin

gai kviečiami atsilankyti ir

jai ir Lietuvos Gelbėti Fonkyklos benas, sės. Salvatorai vadovaujant. Pasakyta duL Nutarta 8ukelti P™*™
ir naujo bažnyčios altoriaus
visa eilė turiningų kalbų jfondui.
vertinančių
seselių darbus
Jaunametės są-gietės tu
ir taip pat akademijos rė
rėjo sėkmingą buneo party
mėjų nuolatinę paramą. Dalyvavo keli miesto valdinin- i vą&&rio mėn. Raportą išdakai, kurie gausiai prisidėjo!'’® jaunamečių globėja,
savo aukomis

kovo 9 d., parapijos

svetainėje, 6:30 vai. vakare.

iš- ‘vairiis •'aportai: iš apskri

Paakutlnl Bargenai — 33 namai
visokiu didumo, ĄlarctuetUs Park
apylinkėje.

Parduosiu arba IAranduoaiu Duonos
Kepimo Bizni.
namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtai, per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo Ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas norėa. iš
mokinsiu duonkepio darbų. Antrašas
savininko ir biznio vietos:
l,u<lwik
Kotoąvtt, 2303 Emerald Ave., Chicago,
Illinois.

su įdomia programa sekma

metinę vakarienę. Salė buvo ta dauS relkal>* ir iiduota

NAMAI, FARMOS ĘINA
BRANGYN!

PARDAVIMU AR ISRANDAVIMVI
DUONKEPYKLA

8 skyrius rengia vakarienę

Rėmėjų nesin< susirinkimą. Svarsty.

pilna svečių. Programą

CLASSIFIED

Šįvakar Ristynes Ciceroje

Marąuette Park. — ARD

M. S.

Brighton Park.

Sv. 20 kuopa kovo 2 d. laikė mė-

šauni,

turėjome

Svečiuosimės
Pas Rėmėjas

U,0«0.»0,

Waahtngton,

D. C.

I

I

yR % TT g g g"

R

BARRETT MANO, KAD NEPILIEČIAI
BALSUOJA CHICAGOJE

'‘”-'4<euis, kovo 8 3., 1951

ILLINOISO GVARDIJA PRIIMTA FEDERALINfiN TARNYBON

APLINK MUS

Naujas Illinois valstybės i
B
generalinis prokuroras Geo.
F. Barrett, resp., kaip pra-;
nešama iš Springfieldo, su- vHlCflCJOJ
simeta pirmiausia prieš poChicagos policija turi tūk
litines mašinas Cook apskri- ■ «3tančiy įtariamų komunisty ii Chicagoj.
tų, nacių ir fašistų rekorSakosi jis gavęs informa-| dus, kurie sukrauti centricijų, kad Chicagoj
politi-l nėję policijos nuovadoje,
nės mašinos rinkimams pa-l Atvyko žinomo kongresinaudoja nepiliečius,
kurie nio Dies komiteto agentai
neturi teisės balsuoti,
bet ir daro tų rekordų nuora
jie įtraukiami į politinę šus. Keletas stenografų dirkampaniją papirkimais ir ba.
balsuoja kaipo piliečiai.
į Policijos pramoninio skyriaus viršininkas Įeit. M.
Prokuroras iškėlė aikštėn,
Mills sako, kad praeitais me
kad jis darbuojasi iš Washtais 10,000 rekordų buvo nu
ingtono gauti leidimą per
kopijuota.
Šįc kartą norima
r J
i-Draugas" Acme teiepnoto)
žymėti praeitais metais Chi
nukopijuoti
visus
rekordus,
j
108-ojo
regimento
kvatermeistro
nariai,
kurie
priimti
federalinėn
tarnybon. Jie yra
cagoj įsiregistravusiųjų nepiliečių sąrašus ir tai paly kurių yra dar apie 80,000. i gay0 Vyrįausįoj buveinėj, Northwest Armory, Chicago. Visa 33-oji Illinoiso nacionali-------------------| nės sargybos divizija nukeldinta į U. S. reguliarinę kariuomenę ir tomis dienomis
ginti su balsavusiųjų praei
aPmokymams išvyks i Forrest stovyklą, Tenn.
tą rudenį piliečių sąrašais.
Tuo būdu, sako jis,
būtų
tikrai nustatyta, ar infor
macijos apie nepiliečių bal
Praeitą ketvirtadienį draf
Lake apskrities apygar- J|ęj|-ja DarbilHnkamS
savimą yra teisingos, ar gal dos teisme, Waukegane, teito boardai 409 vyrus pasiun
Šį sekmadienį, kovo 9 d.,
prasimanymai.
tė karo tarnybon. Iš to skai
sėjas R. J. Dady nepripaži- DOMIS
čiaus armijos medikai 86 M. S. 55 kp. sąjungietės pa
Jei balsuojančiųjų sąra no ptiietybės William Sloan,
Nepaisant vykstančio In vyrų nepripažino
tinka rapijos salėj rengia “bun
iš
šuose būtų rasta nepiliečių, 65 m. amž. mūrininkui
co party.” šios pramogos
ternational Harvester Com mais.
pareiškia prokuroras, to- Zion miestelio, nes jis atsiTarpe priimtųjų randami pelnu dalinsis pusiau su pa
kiam atsitikime jis imtų na-' sako vartoti ginklus šalies pany fabrikuose streiko,
rapija. Taigi, ne tik pačių
kompanija paskelbė, kad šie lietuviai:
gan ne tuos ignorantus apsaugai. Sloan tvirtina,
sąjungiečių, bet ir parapi
nusprendė darbininkams iš
L. Willimas, 29 m. aamž.
i menes, bet politinių maši- kad religinis jo įsitikinimas
jos rėmėjų pareiga šią pra
dalinti 1,384,047 dol. bonais
B. Kvvederis, 23.
nų viršūnes — stambiausius ir sąžinė neleidžia ginklų
mogą paremti.
W. Blauzdis, 26.
vartoti prieš šalies priešus. (bonusais). Sako, kad toji
politikierius.
Rengimo komisijoj dar
W. Jamontas, 22.
1919 metais dėl tos pačios suma yra dalis kompanijos
buojasi kp. vicepirm. M. AiJ. Paukšta, 24.
priežasties nebuvo pripažin pelno už 1940 metus. Vadi
tutienė. rašt. E. Jurkštienė,
nasi, kompanija pelnu dali
V. Paukštis, 21.
ta [iiietybė.
iždo globėja M. JasnauskieJ. Bladikas, 24.
Sloan gimęs Belfaste, Ai nasi su darbininkais.
nė, M. Simonienė, O. Budairijoj.
Bonus gaus visi tie dar W. Idzell, 24.
tienė.
J. Shimashus, 22.
bininkai, kurie kompanijoje
Lošimas prasidės 6 vai.
Illinois valstybės
išdirbę trejus metus, arba
vakare. Sąjungietės pažadė
rius A. C. Lueder paskyrė |
ilgiau. Šie darbininkai su
jo sunešti daug gražių do
naują uždarytoms bankoms
daro 75 nuošimčius visų
vanų, taigi proga bus
jų
likviduotoją. Jis yra Otto C.
darbininkų.
visiems laimėti.
Woerter iš Chicagos, nekilViena deimantų ir
kitų
Nepamirškite tat šį sek
nojamų nuosavybių broke- j brangiųjų akmenėlių firma i
darbininkams, tu
Pranešta, kad U. S. pa
ris.
per pasįuntįnį Charles Lee,|™tiems kompanijos antra- krančių
sargyba
(Coast madienį skaitlingai susirink
lc°^
Guard) plečia savo veiklą ti į Aušros Vartų parapijos
Sunkmečio pradžią Illl- 28 m. amž. negrą, kitai. Ur-'
salę.— ------Ta pati
noiso valstybėje uždaryta mai pasiuntė 45,000 dol. ■ išmokama po 3 dol. pelno už ir jai reikalingi jauni vyrai
savanoriai naujokai.
t__ —
apie 230 vadinamų State vertės brangenybių. Negras kiekvieną, jįėrą,
Chicagoje naujokų pri ALL MAKIS - NIW ... REBUILT
bankų. Kiekvienas bankas, išėjo ir dingo.
Savo rėžtu derybos strei
ėmimo būstinė yra U. S
TYPEWRITERS
arba jų grupės, turi atski
Policija brangenybes at- ko ir taikos klausimu WashCourthouse
(senieji
pašte
rus likviduotojus. Paskirtas rado paliktam automobily, ingtone ir toliau vykdomos.
* D D I U G MACHINES
rūmai), 330 kambarys.
— SMALL MONTHLY RAYMIHTI—
Woerter bus generalinis vi-' 325 W. 55 place namų prie

Dies komiteto agentai
pi.

Nepripažįstavna

pilietybė

Harvesler Kompanija

Pašaukti karo tarnybon Sekmadienį Su
Sųjungietėmis

Paskirtas naujas
bankų likviduotojas

Atrasta 45,000 dol.
vertės brangenybės

šų bankų likviduotojas.
iki šioliai buvęs likviduo-,
tojas C. H. Albers, dem.,
atsistatydino.

šaky. Pats Lee kol kas ne
“Lai skamba per amžius
surandamas.
vaikams Lietuvos — Tas
--------------------------------------- laisvės nevertas, kas negina
PLATINKITE “DRAUGĄ” jos”. Įrašas Laisvės varpe

HAT LITTLE GAME”(ME SurtEBEEN IN A
BAC> STO.EFK.—

Pakrančių sargybai
reikalingi naujokai

"VhKYS NoVHUH'-

VfcST NtGHY VME ?UANEX>

■UNLUCKY TRIO

FRO|*\ EH6HT UNTIL. ONE fcNU
\ one/ vJon three ?ots,. \ GOT &O0B MlTTS BOT SOME

V OUR PoTS, CCUlDNT GET NOTHlN
HVGHER THAH

Boo'f EUSE ALUdA'/S HAXi ONE
t ’&etterj

PMRS

Jei Insurance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!

•M IIHIUI CM.. •HI.IIU

4CTAD

MIW. MACN.Mt

TYPEWRITER

company

«Oint C. OOIOIIATT, Man«(.r

IM W. MAOISON ST.

Phone

DEARBORN

TROfA ElGHT ONTIU
OUR-THIRTY, CHiuVt
fA^N TiME,- Ąho onuY
RAHEt> IN ONE POT.t fAAnE A'Tull. CAMOE’
THĮ\T TOAE ĄNt> IAZĄS
HAHOEtj THE pot
VKTHOOT THE FMNTEST
5I6N OF A STRUG6VE,

TAUPYK!

DR. PETRAS
VILEIŠIS,
Atstovas

FZTTKRINT.y

The Prudential Ins.
Co. of America

,ET THE
HAUt> Bo,u’

175 W. JACKSON BLVD.

number.

SVITE A-1820
Home Office: Ncwark, N. J.

THlUTEEN « -

RĖSIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

P444

X Stasys Pieža, Chicago
Herald-American korespon
dentas, pirmadienio, kovo
10 d., vakare 7:30 vai. Šv.
Kazimiero akademijos stu
dentėms duos paskaitą.

X Vyčiai važiuoja į lnd.
Harbor. Sekmadienį, kovo 9
d., Šv. Pranciškaus parapi
jos salėj, 3 vai. popiet įvyks
Liet. Vyčių Chicago apskri
ties atstovų suvažiavimas.
X B. Vilčauskienė, West Tikimos, kad suvažiavime
Side biznierka, sunkiai su dalyvaus daug apylinkės vy
žeista automobilio nelaimėj, čių.
ilgokai išgulėjus ligoninėj,
X Šv. Jurgio parapijoje,
jau parvežta namo ir eina
Bridgepčrte, sekmadienį, ko
sveikyn.
vo 9 d., 7:30 vai. vakare
X Vilniaus įkūrėjo, DLK prasideda misijos, kurias
Gedimino 600 m. mirties su ves kun. J. Dambrauskas,
kakties minėjimo komiteto M.I.C. Gera proga gavėnios
įvairių sekcijų pirmininkų metu Šv. Jurgio parapijie
laikytam susirinkime pada čiams skaitlingai lankytis
ryta daug nutarimų, kurie ir pasiklausyti gražių pa
už dienos bus paskelbti spau mokslų.
doje.
X M. šrupšienė, žinoma
X Kun. J. Dambrauskui, Lab. Są-gos ir Moterų SąM.I.C., naujam Aušros Var gos veikėja, išrinkta finan
lių parapijos klebonui pa sų rašt. LRKSA 160 k p.,
gerbti bankietas kovo 23 d. Brighton Park
bus tikrai šaunus. Ne tik
X Ona Vaicekauskienė,
visi parapijonai, bet daug
žmona žinomo veikėjo P.
ir svečių iš kitų kolonijų ža
Vaičekausko, prieš pora die
da bankiete dalyvauti.
nų iš Lab. Są-gos ūkio par
X Kazimieras Šerpetis, sivežė keliolika galionų pie
sūnus “Draugo” agento K. no ir keliolika tuzinų kiau
Šerpečio North Sidėje, kovo šinių. To gero labdarių ūky
13 d. išvažiuoja atlikti sa dabar yra ganėtinai ir kiek
vo prievolę Dėdės Samo ka vienas nuvažiavęs gali gau
riuomenėje. Šį vakarą, ko ti.

PIRKITE PAS MUS

IR TAUPYKITE

R

r

>

(j)

James & Son i
FOOD
2300 So. Leavitt St.

SHOP
Tel. CANai 1430

Laikome Geriausią Mėsą.

Išvežiojame.

PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ

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. 2Yt, 3 for___ 25c
Tomato juice, large
can, 3 for............. 25c
Early June peas, No. 2,
per can .................. 10c
Monarch coffee, 3 lb.
can ................... •. 57c
GROS ERES
Tomatoes, No. 2.,
Beechnut coffee, 23V2clb.
3 cans for .......... 25c
Wild wood soda, 12
Ceresota flour, 24’/2 lb.
for ...................... 79c
large bottles .... 45c

MĖSA
Tender, juicy pot
roast .............. 23c lb.
Tenderized steak 23c lb.
Chop Meat-Mixed,
2 lbs...................... 29c
Veal for stevv ... .10c lb.
Leg of veal .... 19*/2C lb.
Home made sausage,
per lb..................... 19c
Lamb stevv .... 10c lb.
Pork roast .... 13Vjc lb.
Country rolled butter,
per lb..................... 33c

4

▼

ŠVIEŽIA ŽUVIS PENKTADIENIAIS.

Y Voo LuckV STiFFS.
ų
Vooxmv\E, i Pla<EE>

NlGHT BEFORE
^VA^T I PlKMEO FOUQ
HooRS ANt> 0(4 LN vUON

Ts/JO

□

AU MAKIS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

vo 8 d., North Side lietuvių
jaunimas rengia jam šau
nias išleistuves tėvų namuo
se, 1710 No. Honore St.

LAFayettc 0771

Kilsi turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. —
Turėsi

RYTO.rV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

INTERNATIONAL LIMIOR CO.
Savininkas: FRANK

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 3y2% pividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS
VIRS

Reikalankite Jūsų Tavernoj
“Sunny Boy” 4 Metų Sėmi
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė.

— o—

£1,000,000.00

VIZOARD

A

A

Taipgi reikalankite geriausio
Lietuviško Krupniko.

— o—

ElAPGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į MELAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocydes)

Parduodame

vien

tik Taver

noms.
—o—

Mūsų Valandos: nuo 9
iki 5 kasdien.
Užsakymai išvežiojami
sekančią dieną.
6246-48 S. California Av.
Chicago, Illinois
Tel. REPnblic 1538-9

*/

>

f

