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Buvusius kruvinuosius Is
panijoje įvykius daug kas
vadina civiliniu, arba nami
niu karu. Taip sako ir bolše
vikai ir visi raudonosios Ma
skvos pakalikai. Iš tikrųjų
gi Ispanijoje siautė ne civi
linis karas, bet kairiųjų gai
valų revoliucija prieš respu
bliką ir krikšionybę. Šių gai
valų priešakyje buvo Mas
kvos agentai, pasiųsti Ispa
niją pakeisti sovietų valsty
be. Kai protingi ispanų vadai prieš juos nusisuko va-l
duoti kraštą, Maskvoje ir ki-,
tur imta šaukti, kad kovoja-.
ma už respubliką, kad kai
rieji gaivalai esą “respubli
konai”. Net ir pačios Ame
rikos vyriausybės viršūnėse
tie raudonieji gaivalai dar ir
šiandien vadinami “respubli
konais”.
_______
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ANGLUOS ‘BLITZKRIEGAS’ VOKIETUOJ
U. S. Perima
Anglijos
Užsakymus

' Senų

ANGLAI PASITIKI GAUSIA
AMERIKOS PARAMA
Aršios vokiečių atakos Liverpoolyj

Daiktų Pardavėjai

WASHINGTONAS, kovo 13
d. — Vienas žymus admi
nistracijos pareigūnas šian
die pareiškė, jog kariuomenė
ir Reconstruction Finance
Corp. tariasi perimti savo
žinion tarp $300,000,000 ir
$350,000,000 Anglijos užsakymų šio krašto dirbtuvėse,
Tačiau toliau jis pabrėžė,;
jog tai nereiškią, kad tuo!
būdu pašalinamos visos ang-1
lų obligacijos.
Pusantro bilijono
medžiagai

LONDONAS, kovo 13 d. — j
Šiandie Anglijos aviacija
pravedė vieną smarkiausių l
šio karo orlaivių atakų ant
Vokietijos ir jos okupuotų
teritorijų.
♦
Anot anglų, šios sukoncen

Hitleris žada
nuostabų
laimėjimą

karo

Jis pareiškė, jog išviso ka
ro medžiagai ir reikmenims
šiam krašte Anglija yra pa-(
Maskvai užsimojus Ispani- sirengusi išleigtj apie
ją susovietinti, Stalino agen- ^qq qqq
tai tenai sutelkė krūvon vi-j Kadangi pagal naująjį įssus kairiuosius gaivalus I tatymą Amcrika teiks Ang,į
“liaudies fronto” organizaci- jai visus reikalingus naujuo
jon. Šiam frontui priklausė sius ginklus, tad galima esą
komunistai, socialistai, anar tikėtis, kad anglai apmokė
chistai ir kiti visi krikščio tų likusius užsakymus Ame
nybės, ypač katalikybės, rikos dirbtuvėms.
priešai. Vykdyta parlamentan rinkimai. Raudonieji ti Du seni laivai Anglijai
kėjosi rinkimus laimėti ir pi
Tuo pačiu laiku iš San Antradienį balsuos
giu būdu Ispanijoje įvesti Francisco pranešama, jog
kruvinąjį sovietų
režimą. Anglijos prekybinio laivyno 7 bilijonų sąmatą
Dėl jų nelaimės “liaudies ministerijai parduota du se
ATfiNAI, kovo 13 d. — i
frontas” prakišo rinkimuo- ni keleiviniai laivai, kurie
WASHINGTONAS, kovo 13 Graikijos laikraštis Kathime
se. Susirinkusio parlamento tuojau bus pataisyti ir išsiųs
d. — Patikimi šaltiniai pra rini įžanginiam straipsnyje
ne savo plauko atstovams ti Anglijon
jie nepripažino
mandatų^ Šie 28 metų senumo laivai, neša, jog planuojama $7,000, rašo, jog šalia Jungtinių Va1
Teisėtai išrinkti ir raudonų-; kurie nuo 1936 metų stovė 000,000 sąmato projektas pa stybių materialės paramos
jų pašalinti atstovai susime-! jo nevartojami Alamedoj, tiekti atstovų rūmams antra “reikalui esant, Amerika pa
tė nusiskųsti patiems gyven-i pirmiau plaukiojo Ramiajam dienį ir būsią dedama pas- siųs Europon kariuomenę”.
tojams, kurie juos rinko.
vandenyne. Vienas jų net ka tangos kad jis tą pačią diedaise yra padaręs rekordinio ną būtų priimtas. Ši milžiniš BERLYNAS, kovo 13 d. —
Parlamente likusi "liau greičio kelionę iš San Pedro ka suma būtų panaudota An Jungtinių Valstybių amba
sados narys šiandie prane
! glijos paramai.
dies fronto” atstovų mažu į Honolulu.
ma griebėsi pertvarkyti vy _________________________ 1 Nors ši siūloma suma yra ša, jog Hamburge, anglų or
' pasakiškai milžiniška, bet ji laivių atakos metu, bomba
riausybę
prieškrikščioniš
kais
pagrindais, pradėjo
aneūzijon, kur jie inter- nuostabos Washingtono ofi- pataikė į generalinio Ameri
skelbti prieškrikščioniškus nuoti ir iki šiandlen dalimis cialiose sferose neiššaukė, kos konsulato rūmus. Tuo
dekretus, katalikams ir Baž- ’ie gūžinami Ispanijon. Ats- nes visi įsitikinę, jog tai da laiku rūmai buvo tušti.
nyčiai varžymus. Kadangi l“"los Ispanijos vyriausy- roma, kad būtų parodyta
tie jų žygiai buvo ignoruoja-’ M lS grąžintųjų išrenka kri- ašies valstybėm, jog Ameri
NEW YORKAS, kovo 13
mi, “liaudies fronto“ vadai minaiistus’ juos traukia, tie- ka rimtai rengiasi paramai. d. Japonijos žinių agentūra
ir jų šalininkai pakilo žudyj3“' ir teismai )u03 baudžia,
Todėl ir opozicijos prieš praneša, jog japonai savo no
civilinių
žmonių
ti katalikų vadus, deginti' Ku™gU ir
šią patiektąją sumą beveik ru ištraukė savo kariuomežudikai
nuteisiami
ir
mirties
griauti ir plėšti bažnyčias,
nejaučiama, nors kai kurie nę iš Tungcheng apylinkės,
bausmėmis.
Maskva
ir
kitų
vienuolynus, mokslo įstaigas
atstovai privačiai pareiškė! Hupeh provincijoj. Šias poir visas kitas katalikiškas ®aa’4 kairieji gaivalai pro savo abejojimą, kad parama1 zicijas japonai išlaikė per
institucijas.. Jie tikėjosi re testuoja prieš tokį Ispanijos Anglijai pareikalautų šios du metus su virš.
voliucijos ir smurto keliu sa režimo "žiaurumą”. Ispani sumos.
|
-------------------jos
vyriausybės
galva
gen.
vo Liksią atsiekti. Ir tik ta
ATĖNAI, kovo 13 d. —
Fianco
atsako,
kad
baudžia

da sąmoningi ispanų vadai,
iš Albanijos
BERLYNAS, kovo 13 d. — Pranešimai
mi
tik
teismų
pripažinti
kri

katalikai ir nekatalikai grie
fronto sako, jog paties Mu
Autoritetingi vokiečių sluog
bėsi priemonių ginti šalį nuo minalistai.
ssolini įsakymu pravesta di
sniai šiandie pareiškia, jog delė ataka nepavyko. Per pa
Maskvos komunistų antplū
džio.
“Associated Press” prane-' nuo karo praddžios Vokieti-i skutiniąsias šešias dienas
----------ša iš Washingtono, kad vai- ja nuskandino virš 9,000,000 italų nuostoliai Albanijos
Kruvinų kovų eiga kiekvie 3tybcs sekretorius Hull pri- tonų Anglijos laivų.
fronte siekią 13,500 vyrų.
nam žinoma. Raudonieji iš-l vnčiu laišku ir privačiu kežuuė tūkstančius
kunigų,i liu kreipės į gen. Franco,
vienuolių brolių ir seserų ir j kad jis pasigailėtų tų “respuj nų. kurie kovojo “už respub-!
šiaip dešimtis tūkstančių ka-: blikonų”. Taip pat jis kreipė likęs” likimą. Taigi Washing
Giedra ir pastovi tempe
talikų. Ir daugiausia tik dėl si ir į neokupuotos Prancūzj-, tokio cficialinėse sferose rau
ratūra. šiaurvakariai vėjai.
to kad jie buvo katalikai. jos vyriausybę, kad ji neiš- į dorieji Ispanijos gaivalai se
Nepavykus revo,r:;'J 5 ja'y I
_.panijai iiambesniųlaikcmi
re/ubūr,aul"
6:04 vai., saulė
b”s raudonųjų sugarmėjo^ jų ispanų vadų “respubliko- kėni
leidžias 5:46 vai

Žinių Santrauka
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Pataria išvykti

iš Prancūzijos
VICHY, kovo 13 d.
x
,
Maisto trukumui didėjant
okupuotoje ir neokupuotoje
Prancūzijoj Jungtinės Vals
tybės pataria savo pilie
čiams išsikraustyti iš neoku
puotosios Prancūzijos.
Amerikos konsulatai regis
truotais laiškais kreipėsi į
visus amerikiečius raginda
mi juos grįžti į Jungtines
Valstybes.
Tuo tarpu Prancūzijoj esą
Anglijos piliečiai turi pasi
likti, nes vokiečiai atsisakėgarantuoti saugų perleidimą
iš Prancūzijos Anglijon.

Vengrijos išteklius

Amerikoj "užšaldė"

truotos atakos dabar pasida
riusios įmanomos, nes ang
lams neberūpi žuvusių or
laivių skaičius, kuri dabar
bet kuriuo laiku gali papil
dyti Jungtinės Valstybės.
Palietė svarbiuosius centrus
Vakar nakties atakose an
glai palietė visus svarbiuo
sius vokiečių industrinius ir
karinius centrus — Berlyną,
industrines dirbtuves Bre
mene,
laivyno
dirbtuves
Hamburge, aerodromus Nor
vegijoj ir Olandijoj, dokus
Boulogne ir Ostend uostą
Belgijoj.
Iki šiol vokiečiai galėjo
sukoncentruoti savo priešorlaivinę apsaugą tose vietose,
kur buvo galima laukti ata
kų, bet nuo dabar anglai ga
lesią pravesti atakas daug
platesniu mastu. Čia ypač pa
sitarnaus Amerikos prisiųs
tieji keturių motorų Boeing
bombanešiai.

LINZ, Vokietija, kovo 13
d. — Šiandie, minint Austri
jos prijungimo prie Trečiojo
Reicho trečias metines su
kaktis, Hitleris savo kalboje,
pravedė svarbiausia mintį, j
jog karas baigsis milžinišku
Vokietijos laimėjimui, kuris
užtikrint planus sukurti “di1
dingąją Vokietiją”.
Hitlerio atvykimas Austri
jon vakar naktį nebuvo toks
iškilmingas kaip 1938 me
tais, kai jis grįžo Austrijon, Gaisrai Berlyne
Aviacijos ministerija pra
kad paskelbtų naująjį panneša, jog Berlyne sukelta
germanų Reichą.
milžiniški ir skaitlingi gais
Pamoka Anglijai
“Truputį daugiau negu rai. Taip pat nemažiau nu
prieš metus”, kalbėjo Hitle- kentėjo ir Bremenas su
ris, Churchillas abejojo ma Hamburgu.
_
.___ . J
a
Šiose atakose, ministeri
no tėviškės žmonių tvirtu
jos pranešimu, žuvo penki
mu.
“Tada aš jam pareiškiau anglų orlaiviai.
Atakos labiausiai buvu
savo viltis, kad netrukus
ateis laikas, kai jis geriau sios sukoncentruotos ant di
visa supras. Šis laikas jau džiausiojo Europos uosto
atėjo. Anglija
pasimokė. Hamburgo, kur šiuo laiku
Man neįrodyta, kad anglų gaminami Vokietijos laivai.
brigadų tvirtumas būtų di Vokiečių atakos Liverpoolyj
desnis už Austrijos batalijo BERLYNAS, kovo 13 d. —
nų Norvegijoj ir Prancūzi Vokiečių sluogsniai šiandie
joj”.
praneša, jog pereitą naktį
Savo kalboje Hitleris pa keletas šimtas vokiečių or
brėžė, jog “galutino laimėji laivių atakavo Liverpoolį,
mo valanda ateina” ir tada, kur padaryta dar didesni
po laimėjimo vokiečiai turė nuostoliai negu Coventry.
sią dar sunkiau dirbti, kad
Tuo tarpu informuotieji
įrodytų savo vertingumą pa sluogsniai pareiškia, jog an
šauliui.
glų atakose ant Berlyno žu
Prieš Hitlerio atvykimą vo šešiolika asmenų ir 37 su
kalbėjo propagandos ministe žeista. Bremene ir Hambur
ris Goebbels, kuris pareiškė, ge padaryta kitų nuostolių.
jog šis karas yra klasių ka-, Vokiečių atakose Anglijo
ras, karas tarp turtingųjų ir je žuvę šeši vokiečių orlai
neturtingųjų.
viai. (Anglų pranešimai pa

ĮR

WASHINGTONAS, kovo 13
d. — Šiandie Prezidentas
Rooseveltas užšaldė visus
Vengrijos išteklius Jungti
nėse Valstybėse.
Sekretorius
Morgenthau .
.
—
ji
pareiškė, jog Prezidentas ir JUgOSlaVlJO delsia

-

1 brėžia, jog pašauta dvylika
vokiečių orlaivių.)

Amerikos iždas pasielgė pra BELGRADAS, kovo 13 d.
šomi Valstybės departamen-Į— šiandie Jugoslavija tebeto, bet atsisakė patiekti prie1 delsdama pasirašymą pakto
žastis.
su ašimi, ieško būdų, kuriais
Tuo būdu Vengrija yra 121 Vokietija galėtų pasigirti divalstybė, kurios finansiniai plomatiniu laimėjimu, bet!
ištekliai Amerikoje sulaiky- tuo pačiu būtų išsaugota Ju
ti. Ji prieš du mėnesius pa- goslavijos garbė.
sirašė paktą su Roma-BerlyIki šiol dar nepaskirta Ju
nu. Reikia manyti, jog Jung goslavijos premjero ir užsietinės Valstybės laiko Vengri nio reikalų ministerio kelioją Vokietijos okupuotu kra- nė Vokietijon, kur turėtų bū
šių.
ti pasirašyta sutartis.

Banditizmas italų
kariuomenė)
KAIRO, kovo 13 d.
Informuotieji sluogsniai pra
neša, jog keletas Italijos ka
riuomenės grupių, atkirstos
nuo bendrosios italų kariuo
menės Somalijoj, pasiskirstė
smulkesnėmis gaujomis ir
plėšikauja krašte.
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NUŠAUTAS GATVftJE

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Kovo 24 — balandžio 6
TT. Marijonų Misijos
dd. — Šv. Jurgio parapijo
Gavėnios Metu
je, Philadelphia, Pa. — kun.

NIAGARA FALIS, NEW YORK

Kovo 3 — 16 dd. šv. Ka dr. K. Rėklaitis ir kun. An
zimiero parapijoje, VVorces- tanas Ignotas.
| lietuviai, atsiminkite, kad
rių neatliksime be Dievo paMass. _ kun dr Ka.
Kovo 19 iki 22 d. — švč.
tas ponas yra komunistų
galbos. Prašykime šv. Juo- ■ zįmįefas Rėklaitis.
Panelės Gimimo par., ChicaKovo 17 d. šv. Antano baž tarnas, garbintojas. Tokio
Kas metai Buffalo vysku- zaP° užtarymo.
Kovo 9-16 dd. Šv. Jurgio go, III. -- Kun. J. Kuprevičius,
nyčioj prasidės misijos, ku- paukščio lietuv iai nepriv alo
pijoje yra daroma viešoji 1 Noveną galima atlikti bi- parapijoje, Chicago, IU - |
_
rios tęsis visą savaitę; baig- remti.
Koresp.
per namus rinkliava vyskulaiku, bile dieną prade-, kun. Juozas Dambrauskas. 1
sis kovo 23 d. Misijonierius--------------------dant,
nors paprastai taiko Kovo 10 — 30 dd. V ater- Jurgio parapijoje, Detroit,
pijos vargšams, našlaičiams
būry, Conn. — kun. Mikas J Mich. — kun. K. Rėklaitis.
tėvas J. Kidykas, S.J., žyir kitiems nelaimingiemš pa ma novena daryti prieš švei.
mus pamokslininkas, neseremti. Viso yra per 30 tokių tojo dieną. Tai devynių die- Urbonavičius, kun. Jonas į Bal. 11 d. iki 13 d. — Šv.
niai atvykęs iš Lietuvos. Deįstaigų, kurios laukia tikinmaldos ir kiti geri dar- Jančius ir kun. dr. Juozas Vincento Pauliečio parapijo
troito katalikams gera pro
čiųjų paramos.
i bai ta pačia intencija auko- Vaškas.
Springfield, III. — kun.
ga pasinaudoti misijomis
L- R. K. Federacijos 4
Kovo
16
—
18
dd.
Pittsj. Kuore vičius.
Iš pasilikusių pereitų me-įjamk
šiame liūdname laike.
skyr- m«n- sus-mas įvyko i
ton,
Pa.
—
kun.
J.
Vaškas,
tų užrašų ir laiškų matyti, Kryžiaus Keliai
Kovo 23-25 dd., Norvvood,
________
vasario 24 d., Lietuvių sveKovo 16 — 19 dd. Loweli
jog Niagara Falls lietuviai
Labai džiugu matyti daug Mass. “ kun- Petras Maib ^taS,Skun> Dr’ JuOzaS
Šv. Antano parapijos pir- tainėj. Susirii k.mas buvo
kitais metais uoliai dalyva
nauskas.
v
S^ft
Pauliukonis.
mas piknikas įvyks geg. 25 skaitlingas,
vo šioje rinkliavoje, turėjo žmonių lankantis į vakari-,
d., Beech Nut grove. PikniRaportą iš bankieto moks«- puvlO ) savo komisiją, vadovus, dar- nes Pamaldas trečiadieniais;
LIETUVIAI DAKTARAI
ko gaspadoriais bus Juozas leiviams pagerbti išdavė O.
Joseph Lorenz, chemikali- buotojus. Jų vardai tilpo. ir penktadieniais. Mes eina
Sakalauskas,
Kazimieras Kratavičienė. Priimtas delTel. YARds 3146
nis inžinierius, kurs aną va-1 vyskupijos savaitraštyje ir me Kryžiaus Kelius arbal
VALANDOS; Nuo 11 iki 12,
Samsonas. Abu biznieriai, nų plojimu,
2 iki 4 ii- 7 iki 9
karą nušautas gatvėje, Chi- klebonas gavo viešąją pa- Stacijas. Pereitą penktadie
DANTISTAS
veiklūs darbuotojai. Parapi
Pihna’dieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
nį,
kovo
7
d.,
apėjome
su
dėką už gražų lietuvių pa
1 Pirm. P. Medonis pareiš cago.
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
jos nutarimu, gaspadoriai
Antrudioniuis, Ketviitadieinais
sirodymą labdary bės sri ty pilnais giedojimais. Kad būkė nuoširdžią padėką rengijau platina laimėjimo kny,
.....................
ir Pcjtktadiefiiais
,
mo komisijai uz dideli pasi
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
gutes. Pinigines dovanos v_ . ._____________
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St., Chicago
šventimą ir visiems, kurie pirkimas parapijų mokyk
Taipgi akintus pritaikau.
$250.00. Kiekvieno parapi jo- ,
.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
kuo nors prisidėjo prie to loms knygų paliktas P. Me3343
So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
no ir šiaip gero kataliko,
,
x
Valandos: 3 — 8 popiet,
vakaro. Nutarta pareikšti doniui ir P. Grybui galuti rių Komisiją. Todėl šį sek-!1*®0 keliasdešimtis knygeTel. CANaI 5969
pareiga nors kelias knygų- j
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
kaina 10ę., ,ir galima
viešą padėką per spaudą va nai viską sutvarkyti iki ki madienį yra šaukiamas Nia- 9*9.
tęs paėmus išparduoti. Kny
gara Falls lietuvių viešai «auti bažnyčioje prie brokaro rengėjams.
to sus-mo.
gučių galima gauti pas gas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sus-me plačiai kalbėta aNutarta surengti šeimy susirinkimas šiaii reikalui I šianĮ. Pardavimo lentynų,
PHYSICIAN AND SURGEON
padorius ir parapijos komi
2155 VVest Cermak Road
pie susitvėrusią moksleivių nišką vakarą. Palikta val aptarti ir sutvarkyti. Susi- : Kryžiaus Keliai yra apdo
2158 West Cermak Road
OFISO . VALANDOS
tetą.
vanoti
dideliais
Bažnyčios
Ofiso tel. CANaI 2345
rinkimas įvyks tuoj po su
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro
kuopą. Įgaliota mokytoja
dybai.
Ol'i-o Vai.: 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
atlaidais. Jais galime parem
mos.
Trečiadieniais pagal sutarti
_
..............
Kratavičienė dalyvauti mok
Pranešta,
kad
Lietuvai
K. Samsonas plačiai žino. .
. , .
Rez. Tel.: HEMIock 3150
ti brangiuosius mirusius, o
Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
„ t
j v. sleivių kp. susirinkimuose Gelbėti Fondan užsimokėjo: Novena į šv. Juozapą
VlRginia 1886
PROspeet 3534
mas fotografas ir laikrodžių
. *. L
Tel. YARds 2246
ir
sau
padauginti
nuopelnus.
, .
.
,
pasitarimams,
Lietuvos
Dukterų
Dr-ja
$5,
taisytojas perkele savo stu-,
Nuo pereito pirmadienio 1 Kas tik gali, kas trečiadieJ. Balzaravičius ir M. Petdiją naujon vieton 4045 W.
pa8am‘ntl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
__
.
,
r, dėkos laiškai ir užgirti. Kon rėnienė po $2.00. Po $1.00: mūsų bažnyčioje rytais yra 1 nis ir penktadienis 7:30 kvie
DANTISTAS
Vernor, prie Dix teatro. Pax
k b
laikoma
novena
į
šv.
Juo;
čiami
ateiti
ir
dalyvauti
ben1853 VVest 35th Street
,.
,. . .
certas artistei Anna Kaskas J. Degutis, B. Wall, K. De
4645 So.. Ashland Avenue LIGONIUS PRIIMA:
tartina lietuviams visada
arti 47th Street
, .
i , j
atidėtas iki rudens. Paves- gutis, C. J. Wall, P. Gustai zapą. Kaip žinome, šv. Juo- droje maldoje ir bendroje
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
kreiptis pas savo veiklų dar
~
x ...
...
vai.:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
zapas
yra
didis
Bažnyčios,
atgailoje.
,
ta O. Kratavicienei susizi- tis, P. Medonis, B. Petkie
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
Seredoj pagal sutartį.
buotoją, kuris, kaip fotograkatalikiškų
šeimų
ir
paviesekmadienį
vargo, . 7 ., ... ..
• noti su artiste,
nė, S. Vasiliauskas, A. Gus
Telefofnas; HEMUg-k 5840
fas ir laikrodžių žinovas, vi.....
,
,
Sus-mas vienbalsiai pagei taitis, K. Jokūbaitis, P. Gry nių asmenų globėjas. Daž nais grojo Petronėlė Petysados sąžiningai patarnaus.
..
DANTISTAS
„ _
.
,
davo, kad pasiliktų senoji bas, A. Žukauskas, O. Kra nai patiriama ten jo globos bridge-Keršiūtė. Jai padėjo
K. Samsonas jau daug me’
r ..
*
J
4143
South
Archer Avenue
ir pagalbos, kur niekas, af-'giedoti buvusieji choristai: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, , . ......
Telefonas LAFayette 3650
tų darbuojasi
katalikų 4.tar- valdyba.
. J , Tik išrinkti antrą** tavičienė, M. Dereškevičie6757 So. Western Avė.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
m
vice pirm. Tokiu budu 1941 nė, P. Dereškevičienė, J. Ar- r°dė, negalėjo padėti. Turi- Nuklys, Genienė ir kiti.
pe. Todėl reikalui pnsejus,
r
Oliso valandos:
Penktadieniais.
, .. ,.
m. valdybą sudaro: pirm. P. lauskaitė, J. šeirys, G ši- me gj Patys ivairi4 dvasios
-— nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
4631
So.
Ashland Avė.
K.K.M. i Popiet Nedėliomis
eikime pas savo tautieti. Pa
.
.
.
. Aa
pagal sutarti
kūno reikalų, asmeninių
, .
. ,
,
Medonis, vice pirm. .s. At- laikienė, S. Klapatas, P. Ben
Tel. YARds 0994.
sirodysime, kad ranka r.an.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
kociunas ir Ch. Misaikis dorius, M. Šimonis, P. Gos-1 *r sav0 artimųjų reikalų, ku
Telefonas CANaI 7329
Šeštadieniais.
ą p auna.
(naujas), nut. rašt. A. Am- čevskienė, J. Jarus.
Ar Jaučiatės Nuvargę
brasienė, fin. rašt. O. Kra i Sus-mas uždarytas pirm.
—Be Vikrumo?
Juozas Sakalauskas yra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tavičienė, iždininkas P. Gry P. Medonio malda.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vienas trijų Red Arrow soSkauda gultą — išpūtę viduriai?
2202
VVest
Cermak
Road
bas.
4729 So. Ashland Avė.
Koresp. A. A.
trumas, užkietėjimas, imkite FEENOFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
dės išdirbystės narių, ilga-;
..
,
A-M1NT. Ta malonaus skonio liuo(2-lros lubos)
ir pagili sutartį.
.. -rvo 1
-vj- •
Iždininkas pranese, kad
suojanti, kramtoma guma švelniai
Tel. MIDway 2880
Chicago, I1L
PAS
metm Vycų 102 kp. .zdmmRes. telefonas SEEIey 0434.
bet tikrai
liuosuoja vidurius. Im
OFISO VALANDOS:
kite
einant
gult.
Ryte
jausi
Graikai Atmušė
kas, plačiai Detroite žino-.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
VILEIŠĮ
te tikrą palengvinimą ir atgausite Tel. Cicero 1484
.. . .
,T
. . : Perskaitytas laiškas iš
vikrumą.
Jauną ir seną milionai
vai. j»opiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
mas biznierius. Nors turi
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
EIK!
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
,.
,
, ,
Marianapolio Kolegijos Rai Italų Atakas
Jis tinka ir Jūsą šeimai. Nusipirkit
šavo biznyjedaug darbo,/
f,
6J
FEEN-A-MINT
šiandien.
vanjos Kelių statybos fonGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kada tik užsikemša jūsą žarnos išbet pašvenčia nemažai
do komisijos. Laiškas pri ATĖNAI, kovo 12 d. —
punta viduriai, dvokia kvapas, alKamp. 15tos gat. Ir 49th CL
ko ir vyčiams ir parapijai.
DR.
PETRAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
imtas. Reikalas bus vėliau Vakar, po tikslių artilerijos
OFISO VALANDOS:
VILEIŠIS,
4631 So. Ashland Avė.
Atstovas
Nuo 2 iki 4 j>oj>ict ir 7 iki 9 vak.
pasirengimų, panaudodami
aptartas.
TeL YARda 0994
ir pagal sutartį.
Rez. tel. PLAza 3200
>10* Res. 1625 So. 50th Avenue
Komunistinis
koncertas, I Nutarta plačiai aprašyti didžiausias pajėgas italai j
VALANDOS
Tel. Cicero 1484
kurį rengia Detroito komu-1 dviejų metų Federacijos 4 pravedė atakas šešiose .Vlba
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
The Prudential Ins.
Nedėliomis nuo 10 iki J 2 vai. dienų
nistų grupė kovo 23 d. Vy- j skyr. darbuotę. Pavesta M. nijos fronto dalyse, bet buvo:
I visur graikų atmušti,
Co. of America
Tel. YARds 5557
tautui Bacevičiui, Detroito Šimoniui.
(Lietuvis)
OFFICE;
Būkite
Malonus
j Graikų pranešimai sako, j
175 W. JACKSON BLVD.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 jog jie ne tik atmušę italus, į
SAVO AKIMS
SVITE A-182O
(Hviecinsku)
2500 West 63rd Street
Home Office: Ncwark, N. J.
Tik viena pora aklą visam gy
THINGS THAT NEVER HAPPEN ' bet dar įstengę ir pasistūmė RESTDENCIJA:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
venimui. Saugokit Jas. leisdami
lšekžamlnuotl Jus moderniškiausia
ti pirmyn, ypač Tepelini apy 4432 So. California Avenue
1651 VVest 47th Street
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
metodą, kuria regėjimo mokslas i
Taipgi pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
gali
sutelkti.
Tel.
LAFayettc
0771
linkėję.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinio, kurie pašalina
Namų telefonas VlRginia 2421
ir pagal sutartį.
JMCE 'THiO bLT
visą aklų Įtempimą.
dm
rtoRSe
Dr. John J. Smętana AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
— namams statyti, remontuoti ar
Tmht H MSN T a
Dr. J. J. Smetana, Jr. Res 6958 So. Talman Avė.
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
CHANCL OF
Tel. OANal 6122
OPTO.METRIKTAI
i Res. Tel. GROvehill 0617
WlNN«hf<į. | FEEL
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Office tel. HEMIock 4848
1801 So. Ashland Avenue
LO5INC
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
Kampas 18-tos
4

MfcilAt
J

Labdariai

IX FprlprAriinc
° IGUCiaujin
4 Skyr. Darbuotės

je,

j

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. V, A. ŠIMKDS

DR. F. G, WINSKDNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

t).

DR. G. VEZELIS

Pereįtą

DR. PETER T. BRAZIS

DR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDLINSKI

j

DR, PETER J. BARTKDS

lei lusuran Reik,

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN

i

DR, A. JENKINS

DR. FRANK C. KWINN

PASKOLOS

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

Telefonas CANAL 0523 — Chlcaso
OFISO VALANDOS
Kasdien ?-.no a. m. iki 8.30 p. m.
Trefi. ir Sešt: 9:00 a. m. lkl
7:80 p. m.

TAI IDVIZITC ma9ų

įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
S'/j'/t. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

■

I 1x1 I C

Mf SV PASITIKĖJIMO IK IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!

Keiatuto Savings and Loan Asaociation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Scc’y.
- ---- —

1 •-

DR. J. J. SIMONAITIS

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

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL’IS

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitia)

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Atsakančiai ir prieinama kai
Office tel. YARds 4787
na pritaiko akinius.
Namų tel. PROspeet 1930
Nuo

Kiek vieną dieną randasi:

DIDŽIULYJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

OR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 7868

Ofiso tel. VlRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 jjopiet
6 iki

9

vaL vakare.

BEETHOVENO MĖNESIENOS SONATA

*•>B

mima

Penktadienis, kovo 14, 1941

i IVorhl Serieg Pro
mūsų |

Tai įvyko Bonncj. Vieną rė batsiuvys. — Bet
žiemos vakarą,
kai žemei fortepijonas nei šioks nei
šypsojos išblyškęs mėnulis, toks. Nė gaidų neturim.
— Neturit gaidų? — aidu
aš aplankiau
Beethoveną,
norėdamas, kad jis išeitų i pakartojo Beethovenas. —
pasivaikščioti, o pasku su Kaip gi panelė ...
manim vakarieniautų. Mums, Nutraukė kalbą ir susibeeinant tamsia, siaura gat- gedo. Mergaitė žiūrėjo j jį'
savb užgesusiomis akimis.
vele jis sustojo.
— Klausyk! Ką ten skam Ji buvo akla.
— A.... a., atleiski, —
bina? Tai viena iš mano so
natų! Klausykis, kaip pui mikčiojo jis. — Pirmiau ne
pastebėjau.
Skambini iš
kiai skambina!
Buvo tai mažas, menkas klausos?
— Vientik.
namelis, pas kurj mes su
— Kur girdi muziką, jei
stoję klausėmės. Skambin
tojas tęsė toliau. Tik stai nesilankai j koncertus?
— Kai gyvenom dvejus
ga pačioj pabaigoj akordai
nutrūko ir pasigirdo verk metus Bruhle, teko girdėt
tūlą ponią besimokančią mu
šlenantis balsas:
Vasaros vakarais
— Negaliu,
nepajėgiu zikos.
baigti.
Taip neapsakomai i langai dažniausiai būdavo
graži ta sonata, kad tinka- Į atdari ir aš vaikščiodavau
mai ją išpildyt perviršija po jos langais klausydama
mano pajėgas. Viską atiduo- skambinimo.
čiau, kad tik galėčiau nu
Ji lyg drovėjos. Beethovykti j Koelną pasiklausyti venas liovės kalbėti ir atsiI
koncerto.
sėdęs prie fortepiano pranorėti dėjo skambinti. Kai pasigir— Kam, sesute,
tai, kas neįmanoma, — at- do pirmieji akordai, jauste
sakė jai brolis. — Vos ne nujaučiau, kas atsitiko —
koks stebėtinas jis buvo tą
vos nuomą užsimokam.
vakarą.
Ir neapsivyliau.
— Teisybę kalbi, brolau.
i Nors jau nuo senai jį pa
Visgi geidžiu nors kartą
žinau, tačiau niekados ne
savo gyvenime išgirsti tik
girdėjau jo taip skambi- ,
rai geros muzikos. Tačiau
nant, kaip tą vakarą,
kai
nėra vilties.
jis skambino aklai mergai
• Beethovenas pažiūrėjęs
tei ir jos broliui. Buvo įkvė
j mane, tarė:
pimo pagautas. Nuo to mo— Eime j vidų.
,,
,
mento, kai jo pirštai paly— Kodėl? Ką mes ten
.......... J r
.
tėjo klavišius, pats forte
veiksime? — nustebęs pa
pijonas rodos atgijo: tonas
klausiau.
pasidarė malonesnis, lyges
— Aš jai paskambinsiu,
— atsakė jis susijaudinęs. nis.

krtbnll Classic
Oprnti Saturilay

HARLEM GLOBĖ TROTTERS

(DEFENDING CHAMPS)

Famous Pro Clubs Invade Chieago Mar. 15-16-17-18-19
CHICACO, March 13. —With
many of the leams already on
hand and others arriving hourly,
the third annual World's Profes
sional Basketball Champiotiship
tohich opelis in the International
Amphitheater. 42d and Halsted
sts., Saturday night, is laking
shape as the greatest basketball
tournanient ever slaged.
Inleresl, in poini of the tiekei sale
and uiird of mouth, ha* reaelied a new
high hir evenls of liu* kind. Funs hIio
slornied llie lournainent doors lašt year
and sere turned auay, are elaled over
ihe facl ihal this year's event ig heing
slaged iri a setling vvilh 9,000 pernianenl štai* and room for Ivvo thonsand
more of llie Ideacher variely. Also for
llie fans, the lournainent eominiiiee
has given tlimight lo parking facilities
and 5,000 cars can lie aceuniniodaled
m FREE parking špate vvilh police
protėvi ion.
GREAT FIELD OF TEAMS

lt> lomorrou nighl, *ixlcen leams, llie
grealesi jn llie United Slales, vvill he
in Chieago reaily for llie opening
whiglle on Salurday nighl. Six sessions,
five at nighl and a inutinee on Sunday,
vvill be held liefore ihe vvorld pridėssional haskelhall thaiiipionship ųuinlel
is d< lerinined Wednesday night.
llie Dariem Globė Irollers, defending champions; New York Rens. 1939
Champion*, Chieago Rriiins, 1940 runnei up. Oshkush AlISiars, National
l.eague Champion and Shelmygan Redskins, runner up: Roehesier. N Y Seagrams;
l’luladelphia
llehrevvs,
Bismarek. N. 1) Phanlonis; Davcnporl,
lo*a. Rockels; Indianapolis Kaiitskys;
Kenosha. Uis., Koyals; Toledo. O..
U/hile Ilnis; Roehesier. N. Y., Seagrams; Kori U’ayne. Day Ion. O.. Sneher
Uonder-; Detroit Eagles and Syracuse,
N. Y., Reds oi Nevvark. N. J., Eikš, tvill
lie llie sixleen leams eompeling for llie
tvorld’s pro mie and llie riglit lo meet
llie Gdlege AlISiar haskelhall ųuinlel
here nexl Novemher
Eaeh id the sixleen leams eompeling
i an lisl anyuhrre's from one.lo foiir
name* of player- uhn gained AllAmeriian raling in college* lluuoglioiil
llie eonui ry.

Bill McDonald, Ken Siiessens,. and Ollo
Kolar of Slielioygaii; Ed Sudovvski, Bob
Calihun, Jiminy Bro v n and Harry Jeminelle uf Detroit; Jeuell Young. Joluiny
Sines, Ernie Andrės and Mark Erlle of
Indianapolis; Marly Rolek and Joluiny
Kiliuliu of Bisinarek, N. I).; Jiminy liuli
and Bill H osket oi Dayton; f'huck
Chiiikovils, Jim Kae and John Tovvnsemi of Toledo; Al C.ervi, Mike Pellinu
and Kuli llollelt of Roehesier, ure all
girai players who have kun All-Ameriran berilis v hile plaving on leaditig
college ųuiniets. They'll he slriving lo
lead llieir respeclive leams lo llie pro
lille.
Dolly King. one of the new stars
uilh the Nev York Rens, is raled one
of llie three grealesl Negro athleles
in llie vvorld, according to Jiminy
Pouers, sporls edilor of the Nev York
Daily Nevs. Pouers rate* Joe Lotus,
vorld heavyueight boxing champ, and
Henry Armstrong, only tightrr lo hobi
I h ree hoxing lille* ai ono lime, and
Dolly King, All-Americau foolhall and
haskelhall slar, as the outsiandiug
Negro alhletes of llie presenl day. Wllmeth Sidat-Singh, great Syracuse U.
slar, is also a memher of ihe Rens.

TROTTERS BOAST STARS
The; Dariem Clohe T roller*, defendiug champions, have added a eonple of
young slar* lo a lineup vhich includes
Soimy
Bosvrll. Berme Price, U'ee
Uillie Smith and others eųually veliknovn. ln ulher vvords. llie defending
champions are slronger and as enthusia»lic as ever over iheir prospecls of
staging a successful defense of houors
von m the tournanient lašt year. The
vinner of the lournamenl gels a chanee
lo meet ihe College All-Slar ųuinlel
nexl Novemher and the Clohe Troller*.
vho vere defealed 44-42, by ihe AliSlar leam hefore 22.000 fans in llie
Clucago Sladiuni lašt Novemher. vvould
likę lo have llie ehance lo even mallers.

SENIAU IR DABAR
Buvo laikai, kai lietuvis,
vargo ir skausmo prislėgtas ir geležiniais vergovės
pančiais apkaltas, nedrąsiai
žiūrėjo į auštantį rytojų ir
j laukė: ar neprašvys padan
gė laisvės prošvaiste ir ari
neįdienos laisvės dienos. Jis
i laukė ir vylės. Dirbo ir ti
kėjos. Tikėjo ne tik savo
mis jėgomis, bet ir savųjų
brolių pasiryžimu ir ištver
me.
Nepabijojo tada lietuvis,
kad Rusija didelė, o rusų
nagaikos skaudžios ir Sibi
ras šaltas. Daug rusų bizū
nų sutruko ant lietuvių nu! garų, daug lietuvių supuvo
rusų kalėjimuose ir dar dau
giau lietuvių kaulų tebetiū. nija šaltose Sibiro tyrumo
se, bet Lietuva prisikėlė

i Jaunimas Veikia j
L*

Iš Cicero Vyčių
Veikimo
Skaitlingas susirinkimas
įvyko penktadienio vakare,
vasario 28, parapijos sve
tainėje. Iš tikrųjų, yra ste
bėtina kai mūsų jaunimas
taip skaitlingai dalyvauja
susirinkime. Kuopa gražiai
auga, nes per šį susirinki
mą prisirašė net keletas
naujų narių. Taipogi, mūsų
kuopos dvasios vadas, kun.
Julius Grinius, kaip visuo
met, taip ir šį kartą, atsilankė į susirinkimą,

i

Cicero Vyčių kuopa labai
skaitlingai, tai yra, apie 35
delegatai dalyvavo Chicagos apskričio susirinkime,
kuris įvyko Indiana Har
bor, Ind., sekmadienį, kovo
9. Iš tikrųjų, tai buvo be
galo skaitlingas susirinki
mas, nes Cicero visus vėl
pralenkė. Taipgi sykiu su
Vyčiais dalyvavo kun. Jul.
Grinius. Ačiū L. Vyčių In
diana Harbor kuopai
už
vaišes ir gerus laikus. Dar
kartą, širdingiausia ačiū.
Šį penktadienį, kovo 14,
įvyks kuopos susirinkimas,
Visi
parapijos svetainėje
Vyčiai ir Vytės yra nuošir
džiai kviečiami skaitlingai
atsilankyti.

Kaip kas metai, taip ir
šįmet, vietinė Vyčių kuopa1
dalyvavo “in corpore” ChiBet nejučiomis iš rytų ir
cagos apskričio Dvasinėje
vėl užliejo Lietuvą rusiška
Puotoje, paminėjimui
šv.
sis ir kraujuotas tvanas. Ir
Kazimiero šventės.
Garbė
vėl Lietuvos laukais ir klo
Cicero Lietuvos Vyčių kuoVietinė Vyčių kuopa renniais skamba
kankinamo
pai, nes suvirš keturios de“Third Annual Lazy
lietuvio dejonės.
šimtys narių ėjo “in corpo- T^aisy Danee, balandžio 26,
Bet šiandie, kaip ir se re” prie Šv. Komunijos.
parap. svet. Kuopa nuoširniau, lietuvis kietai dantis
________________________ , džiai prašo iš anksto, kad
sukandęs velka sunkiąją nizmas, kuris tarian.ai ko draugijos, ar kuopos, nieko
naštą ir nenustoja vilties, voja už darho žmogelis tei- Į nerengtų tą vakarą, bet už
jog vėl išauš naujosios lais sės ir skaistesnį rytojų.
leistų Cicero Vyčių kuopai.
vės dienos. Jis ir vėl tvirtai
Plunksna.
Šio gaivalo šaknų
jau Labai ačiū!
tiki savomis jėgomis ir sa galime užtikti ir mūsų tau
vųjų brolių pasiryžimu.
tos sveikame kūne. Ii štai ] Jei nori pasitarnauti saŠiandie, kaip ir seniau, mūsų pareiga, šventa parei- jvo tėvynei ir apsaugoti žmoant mūsų pečių dalinai g <- ga išnaikinti tos rusiško- nes nuo bedieviškos vergila
Lietuvos išlaisvini;, o sios vergijos dvasios lieka .ios» Pats skaityk dienraštį
nas iš savo ta^po, kaa kar “Draugą’ ir kitus ragink
našta.
Tačiau šiandie mes gali tais ji neišsikerotų per pla skaityti.
me ir turime daug tvirčiau čiai ir mes netaptumėm tuo
pasiryžti ir daugiau darbo baubu, kuriuo močiuos ne
P LAT1NKIT b “DRAU G Ą ’ ’
įdėti, nes mes šiandie kovo klaužadas kūdikius gąsdina.
jame priaš bendrąjį priešą,
i kuris ne tik Lietuvą paver
gė, bet ir užsimojęs
visą
pasaulį paversti kruv nosios
revoliucijos arei.a.
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
Tai kosmopn.ji.niis komuIR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
— Sudie, — tarė Beetho
Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
venas paslinkdamas kėdę ir
Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS:
9-tą
vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.
eidamas durų link. •— Su
TKECIADIKNIS — MOTERĮ
DIENA.
die!
A. F. CZESNA, savininkas
— Ar kada nors sugrįši?
— vienu balsu jie paklau
1657 W. 45th St.
Kampas S. Paulina St.
sė.

Brolis ir sesuo nutilę klau
sė su nuostaba bei pasigė-|
rėjimu. Jis pamiršo savo
TICKETS AVAILABLE
darbą; ji pakreipus galvą i
A lilock of lickels have heen 1ield for
mil of-lovn fans. Mail orders, vhen actruputį į priekį ir prispaucompanied by nioney order or certified
check. vili he filled unmedialely. The
dus rankas tvirtai prie krūdemand has heen great. ihus signifying
tinės, pritūpus prie fortepinear capaeily lurnouts for the six »e»sion*. General admissiou tiekei* at fiftyjono galo tyliai klausės, lyg
five renis am) reserved seals ai $1.10.
$ 1.65 and $2.20 are availahle lo fans
bijodama, kad net jos širvho order immedialely. Checks or
ALL AMERICANS BACK
nioney orders sliould he made payable
dies plakimas nenutrauktų
lo Uiirbl'* Professional Haskelhall
The Chieago Rriiins presenl Wih«
tų pasakiškų garsų plaukiTourney, antį addressed lo Tournainenl
Katilz, Mike Nnvak —*ix fool, nine uoli
I leailųuarlers, Room 510, 326 U. Madi
giant; Kaipti \ augiui, Bill llapac and
mo. Rodėsi, tartum mes vi- Stan
son si., Chieago. Be snre lo speeily
Szukala, eaeh an Ali-American.
vhich session, or sessions, you wish to
I.eroy Edvards, Eruin Prasse, Bob
si sapnavom keistą sapną,
Carpenler and Tom Nishel of Oshkosh;
allend,
iš kurio bijojom pabusti,
Netikėtai vienintelės žva— Klausyk! — atsakė mo sonatą mėnesienai, —
kės liepsna pradėjo mirgėSustojęs jis pažvdgė su
.. ,, , .. .. .
x kompozitorius pradėdamas tarė jis žiūrėdamas
giliai . ....
...
ti, blykcioti ir pagaliau uz. . ..
..
.
.
.. užuojauta į mergaites vei
geso.
Beethovenas padarė- skambinti įžangą tos pačios susimąstęs į padangėse ži dą.
pauzą, o aš atidariau langi- sonatos, kurią akloji mer- bančias žvaigždes. Palietė i
— Taip, taip, — skubo
....
.kambarin
, . bgaitė rpirmiau skambino,
nes, Įleisdamas
, klavišus. Pasklydo malonūs tai tarė, — aš vėl ateisiu ir
Džiaugsmo ir pažinimo ir budėsiu persisunkę garblyškios mėnulio šviesos
duosiu panelei keletą pamo
srovę. Kambaryj pasiliejo šūksmas išsiveržė is jų lū-^ai, kurie švelniai plaukio- kų. Sudie! Aš veikiai grį
balzgana šviesa, kuri stip- P«' Surikę: "Tu-Beethove- jo po kambarėlį, kaip rami šiu!
būtų įkyru.
' nas,” puolė prie jo su aša mėnesiena po tamsią žemę.
— Aš.... aš taip pat nu riausiai puolė ant skambinJie mus palydėjo tylėji. .
.....
** j- romis bučiuodami jo rau
girdau šį tą iš jūsų kalbos, tojo ir fortepijono. Atrodė,:
J
Pirmąjį movimentą sekė mu, kuris buvo iškalbinges
kas.
— tęsė mano draugas. — | tartum šis įvykis nutraukė
laukinis nykštukų pasažas nis negu žodžiai. Jutom
Norėtum išgirsti.... tai jo minčių tekėjimą. Nulenkė
Jis kėlėsi eiti, bet mes trigubu tempu — keista in- įbestas jų akis į mūsų nuyra, norėtum
reiškia., galvą. Rankas parėmė ant sulaikėm.
terliudija, kaip nykštukų šo- garas, kol tamsumoj išnyGal galėčiau Tamstai pa- kelių. Atrodė giliai užsiPaskambinkit dar kar- kis velėnoje. Paskum nu- kom.
skambinti....
mąstęs. Kelioms minutėms tą — tik vieną kartą!
skambėjo greita užbaiga
Skubėkim namo, — raVisam kalbėtojo
elgesy suakmenėjo.
Sugrįžo prie fortepijono, uždusęs, skubinąs, virpąs gino Beethovenas, — kad
buvo kaž kas tokio nepapraJaunas batsiuvys atsikė- Mėnuo skaisčiai švietė pro movimentas, nuoduodąs pa- galėčiau užrašyli kol dar
sto ir taip juokingo bei ma- lė. Su pagarbos pilnu smal- langą apšviesdamas jo gar- bėgimą t>ei nepastovumą ir atsimenu.
lonaus, jog nejutom kaip vi- sumu prisiartino prie jo:
bingą tvirtą galvą ir stam- neaiškų išgąstį, kuris mus
Senai diena jau buvo iš
si nenoroms šyptelėjom.
— Nuostabus
žmogau, bią sudėtį.
visus paliko susijaudinusius,, aušus jam berašant
savo
širdingai dėkui, — ta kas tu?
— Sukursiu be pasiruoši-1 nustebusius.
sonatą.
Dr. P. B.

— Ji atjaučia genijų — su
pranta. Aš jai paskambin
siu ir ji supras.
Norėjau jj sulaikyti, bet
jis jau žengė per slenkstį,
Viduj išbalusio veido jaunikaitis sėdėjo prie stalo ir
siuvo batus. Arti jo atsirėmuši ant pasenusio fortepiano sėdėjo liūdna mergaitė. šviesios plaukų bangos
dengė palinkusį jos veidą.
Abu buvo švariai bet neturtingai apsivilkę, ir abu
krūptelėjo mums įeinant.
— Atsiprašau, — tarė
„ ..
. . .. .
Beethovenas, — bet, įsgirdęs muziką negalėjau praeiti neįėjęs. Mat, pats esu
muzikantas.
Mergaitė paraudo, o jaunikaitis pažiūrėjo, lyg jam

Vyčiai turėjo “Roller Ska
ting party,” Madison Garden Rink, penktadienio va
kare, kovo 7. Visi kurie at
silankė turėjo gerus laikus.

Paulina Russian & Turkish Baths

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi gerii
r mėgsta AMBROSIA Alų. het, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR.
Alus yra pagamintas iŠ importuotų pirmos rū
Hes produktų.
Urmo fwholesale) kainomis pristato į alines ir kita>
iRtaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausit*
rreitą ir teisinga patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.

Tel. Monroe 0808
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W34 Souili Oakley Avė.

('lilcAtfo, lllluula
CublUhcd Uuily, escvpt Sunday*
e>ubaerlpiluu>. One Yrar — $6.00; 81x Montha —

$1.60; Threu Montha — $2.00; One. Month — 76c
Burope — One Year — $7.00; Six Montha — $4 00;
-Ungle Copy — < oents.
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"DKAUGAS” brinką

beat raautla.

DKA UGAS

lAulna kaaJuu linky run ttekinudleniua.
Freuiuneraiua Kama: Jum. Amerikos Valsty bGse:
Metama — »G.oo; l'uavi M, tui — }3.i>o; Trinia Mėne
siams — $2.v0; Vienam Mėuuslui -- .7be. Kitose vals
tybėse prenumerata: Melams — $7.00; Pusei Metui
— $4.00

l'avienia numeris — 3c.

priciuučtauioi pareikalavus.
— o —
Bend.-durniams ir toreayondenUuna raAlų aegažlna,
tei nepratoma tai padalyti ir neprialunėlatuu tani tiks
ui pusto lenkių, itedakciia pasilaiko sau teisę taisyti
r trumpini! visus prisiųstus raktus ir ypač korespou
dencMas sulig savo nuožidros. Korespondentu piaAo iš
vyti trumpai ir aiAkial (jei galimu rodomąją masinti*l.
paliekant didelius tarpus pataisymams, v aust ta n t poieSkelbimo

kainos

nlkos ar aamsnlAkunoų.
alkraJttln nededamos

Pasenusios

korespoadeaoljos

a

Entered as Second-Class Matter March 31. 1916 ai
Chicago, Illinois, L'nder the Act of March 3, 1879.

Studentų Šelpimo Problema
Ir “Motinėlė” ir A. L. R. K. Federacija
šiandien susyiuria su labai didele studen
tų šelpimo problema. Gaunami prašymai
iš lietuvių studentų esančių Prancūzijoj,
Vokietijoj, Italijoj, Švedijoj, Anglijoj ir
Amerikoj. Jų dauguma — Lietuvos pabė
gėliai.
Mūsų žiniomis, vienam kitam jau yra
suteikta pašalpa. Bet visų prašymus pa
tenkinti nėra galima, nes “Motinėlei” trūks
ta lėšų, o Federacija studentų šelpimo
skyriaus kol kas visai dar neturi.
Visi, berods, supranta, kaip svarbu yra
šelpti gabią, neturtingą studentiją. Šian
dien tas reikalas vertas rimto dėmesio ne
vien jau patriotiniu, bet ir gailestingumo
atžvilgiu. Daugumai Lietuvos pabėgėlių
studentų tenka vargti ir badauti. Būtume
beširdžiai, jei tokioj padėty esančius stu
dentus nesušelptume.

Atsižvelgdami j tai,
auginkime “Motinėlės” fondą, iš kurio
būtų galima šelpti lietuvių studentiją
ir tuo būdu ruošti tautai vadus.
“Motinėlė” tam tikslui yra suorganizuo
ta. Praeity, duodama stipendijas, sušelpė
daug gabių jaunuolių, kurie šiandien nau
dingai darbuojasi mūsų visuomenei, ir da
bar tas darbas neturi būti nutrauktas.
Studentų šelpimo darbą būtinai rei
kia sukoncentruoti prie “Motinėlės”.
Federacija rūpinasi visų Lietuvos pabė
gėlių šelpimu ir nepriklausomybės atga
vimo reikalais. Jai vienai sunku visus rei
kalus aprūpinti, ypač šiais laikais, kuo
met jų yra tiek daug ir kuomet specia
laus fondo nėra įsteigta. Berods, ir rei
kalo nėra tokį fondą steigti, nes turime
specialę studentų šelpimo draugiją “Mo
tinėlę”.
Žinodami, kaip didelė yta lietuvių stu
dentų šelpimo problema, stipriai ragina
me tautiečius būti “Motinėlės” nariais, su
mokant metinius mokesčius. Aišku, kad
— juo daugiau ji turės narių, juo didesnį
studentų^ skaičių galės paremti.

Netikslus Užsipuolimas
Socialistų dienraštis savo 61 numerio
vedamąjį straipsnį pavedė ‘America First’
organizacijos kritikai. Ją pavadino “pat
riotišku mišiniu”.
Toji organizacija sudaryta iš įvairių
grupių. Ją remia daug didmiesčių įtakin
gų dienraščių. Ji vedė griežtą kovą prieš
vadinamą 1776 biliųr kurs kongreso jau
priimtas ir Prezidento Roosevelto pasira
šytas.

Socialistų dienraščio redaktoriui nepa
liko, kad į “America First” organizaciją
įeina grupės, palaikiusios gen. Franco Is
panijos civiliniame kare ir piktinasi, kad
ton organizacijon įeina ir
Amerikos
socialistų partijos lyderis
Norman Tho mas.
Jungtinės Valstybės yra demokratiškas
kraštas. Piliečiai čia gali laikytis vieno
ar kito nusistatymo ir, kad savo nusista
tymą pravesti, turi teisę ir laisvę organi
zuotis į grupes ar draugijas. Mes galime
nesutikti kad ir su “America First” or
ganizacijos tikslais, galime kritikuoti jos
dirbamus darbus, bet nėra jokios pras
mės ją piktai pulti, niekinti.
Pagaliau, šio rašinio tikslas nėra ginti
“America First" vadų. Ir mes dažnai ne
sutikdavome su jos taktika. Mes tik no
rime pastebėti, kad “N-nos” be jokio pa
grindo puola paskirus to sąjūdžio rėmė
jus, pravardžiuojant juos juodašimčiais.
“N-no&” .rašo:

Penktadienis, kovo 14. 1011

=

“Tasai Mervvin K. Hart, Ispanijos pi si. A. Daugminas
lietinio karo metu, karštai agitavo už
fašistų generolą Franco ir palaiko arti
mus ryšius su anti-semitišku ‘Christian
Front’, kuris garbina žinomąjį juoda
(Tęsinys)
šimtį kun. Coughliną”.

Rust BdMii Sartas Ir Lietuva

sintis. Davus teigiamų ulti
matumui atsakymą, sako
Dėl ko socialistų dienraštis tą kunigą Begėdiškai laužo sutartį
ma, buvęs pažymėtas ir vyvadina juodašimčiu, mes tikrai negalime
Ilgai
neteko
laukti.
Vos
riausybės protestas,
jog
suprasti. Jei jisai toksai būtų, esame tik
ri, kad jis ne'būtų Detroito arkidiecezijos Ispejo baigtis Suomijos ka- Maskvos reikalavimai priešparapijos klebonu. Galima nesutikti su to,ras su Sovietais, šie ėmė • tarauja sutarčiai, jos pasigabaus ir energingo kunigo nusistatymu be j°ki° pagrindo kibti į į rašytais 1939 m. rudenį, ir
“Šeduvos krautuvė, kur
ar taktika, bet nevalia jį vadinti tokiu Pabaltijo kraštus. Šiuo žy- Lietuvos konstitucijai,
Po Svietą
yra paskirtos dienos mies
vardu, kokio jis nėra užsipelnęs. Tai yra giu pirma puolimo auka ta-: gįaurus smurtas
ir
apgaulė
p
as
įdairiUS
čionims ir kaimiečiams, tai
ir negražu ir neteisinga.
i po ne Estija, kaip 1939 m.
Tačiau vyriausybė, sutiku
reikia
stovėti kelias dienas
---------------rudenį, o Lietuva. Štai gesi,
revolverio
grasoma,
su
Lietuviški
balšavikai,
ne kol gauni nusipirkti metrą
gūžės mėnesį, kai Vokia bal
gė triuškinti Prancūziją, pa- ultlmitumu' nusižengė kons- kokie ten paprasti žmonės, kokios materijos. Brangu
Rusijos bolševikai okupavo Lietuvą, ru- sirodė garsioji’ TASS-o te- ^tucijai, nes niekam nėra ale redaktoriai, statą save mas
nebežmoniškas! Už
sai ją ir valdo. Paleckiai ir kiti Maskvos' legrama, kuria Lietuva kai- leist.a g_eruoju’ nesipnesinus, mokytais, visur garsiai šne- metrą vilnonio audeklo rei
satrapai ten nieko nereiškia. Jie nieko ne- tinama provokuojanti joje
Lietuvos suvere- ka: bepig dabar Lietuvoj kia mokėt 90 rublių. Ir gau
reiškia nei politikos atžvilgiu, nei ekono-; esamaa raudonosios armijos num0, Ir formaliu atžvilgiu gyventi — žmonės išvalnin- ni ne kiek tau reikia, ale
miniame, nei kultūriniame gyvenime. Štai, jgUjas Nora visiems, saviš- toks vyriausybės aktas yra ti iš visokių nevalių, Stali- kiek tau duoda. Druskos
lietuvių socialistų dienraštis paduoda vie-, į°ama ir pašaliečiams buvo visiškai neteisėtas, teisiškai no saulė jiems šviečia, ne duoda nedaugiau kaip tris
ną iš daugelio pavyzdžių:
' bevertis, nes jam trūko Pre-j tik šviečia, ale ir kaitina. kilogramus, o cukraus tik
“Atėjo ir 1940 m. lapkričio-gruodžio
’
nramanvti zidento ir Seimo pritarimo.. Kad tikrai taip yra, patvir- pusę kilogramo. Bet kol gau
“Kultūros” numeris. Tai mokslo žurna- skeIbti taktai pramanyti,,
žinoio ta iuridini tino
otoinonoino ia t iot>.
las kuriame seniau bendradarbiaudavo
tai melas, paties Molo-1 ^kva žinojo tą juridini tina ir ateinančios is Lietu ni, praeina pusė dienos.
ms, kuriame seniau DenaraoarDiauaavo j &
, *
T • *
I akto defektą, dėlto jos spau- vos nromatos Imkime kad“O dar kaip dėdė klausi,
daugelis Lietuvos universiteto profeso- tovo sugalvotas, Lietuvos
S
.. n
•
i
.
a
*
.
v.
.
t- . ,
.
!
vdimu
norėta
žut-but
grąžinįr
sromata
iš
Panevėžio
aonų bei docentų ir šiaip Lietuvos moks- vyriausybe, gindamos nuoi
..
°
. \
r-aneveziu ap ar mes gavom tamistos
lo žmonių. O kas dabar jame rašo?
tokio žiauraus priekaišto, i l. rezl en.^ 18 a
°SU ir skr., Gumbogalos apylinkės, laišką, visa prirašytą,
tai
“Išimant pseudonimą “P. Diktą-”, ku-'sudarė komisiją jam ištirti. Prievarta išgauti iš jo rei-.rašytą dėdei į Ameriką,
pranešam, kad viena pusė
rį nežinia kas vartoja, visi “Kultūros” j Kviečiami raudonosios ar-Įkalingą Parasą’ Kai nePasi;
“Brangus dėde! Dabar buvo visai užtrinta ir nei
straipsnių autoriai Rusijos bolševikai: jmijos atstovai joje daly- sek® gražinti, Maskva vertė pas mus viskas labai bran- žodžio nesuskaitėm, kas ten
A. Nikolajevą, L. Jakobson, V. G. Prid- vauti at3i8ak0. Faktai esą Mln' Kraiką toliau lau-, gu. Kvietinių miltų kilogra-' buvo parašyta.”
manas, L. Gelbras, P. K. Anochinas, A taip
. . aiskus
... _ ir
. vyriausybes
, _ žyti konstituciją.
Rudenį
J ,
, * mas 120 centų, kiaulienos1 iš tikrųjų Stalino saulė
I. Nekrasovas, A. Upits, I. Nečajev ir t.t.
1939 m. ji reikalavo, kad
kaltė taip aiški, kad nesan
mėsos kilogramas 7 ir 8 li-' “kepina” vargšus Lietuvos
“Tai aiškiausias įrodymas, kad komu ti reikalinga ir komisija. Seimas patvirtintų vyriau tai, sviesto 8 ir 10 litų, kiau kaimiečius ir darbininkus.
nistai Lietuvoje visai neturi intelektua Geriau būtų kad vyriausy sybės akceptuotą sutartį,
šinis 50 centų, o kas moka
_____________
linių jėgų. Jie moka parėkauti, pasilipę bė prisipažintų kalta. Aiš- nes tik tokiu patvirtinimu
tai. pfašau Nesijuoktį
ant bačkos, ir moka pasirašyti savo pa- ",
~
- i ~ • ",
ji esama apvelkama teisine rusiškais ėzervoneais,
,
’
„ v* j • ,
Iku! Sovietai begėdiškai lauvardes po draugo Pozdniakovo paga- žo sutartį, jų prieš kelius forma- Seima3 šiaiP taiP ga' da daugiau išeina. Červon
Jonas Pašinas, radęs laikminamais “įsakais”, bet parašyti “leni- mėnesius pasirašytą. Turė-1£'J° tai P“»"yti- nes anoji cas, tai 10 rublių, o rublis
■sutartis
dar
mažai
tenažei-l
tai
vienas
litas
ir
20
centų
-'i
r
“
ty skelbim'1' kad vieHai
nišką” straipsnį, kuris bent savo išvaiz
p
Dolerių visai nėra.
įstaigai reikalingas geras
da būtų panašus į mokslišką raštą, jie darni savo plane užpulti Lie-,s a
tuvą,
jie
kviečiasi
Maskvon
Lietuvos
suverenumą,
j
<(Q
d
_
d
_
klausį
apįe
reįkalų vedėjas, nuėjo gauti
nestengia”.
min. pirm. Merkį. Molotovas a ar
, vie ai nesiomejo vemeg .y dvarua ^aį dvarus ^arbo- Kai ofise paklausė,
tik kreitėja, neduodamas pir ®!‘m“/alia' “e“jO
dirbs kolchozais.
ūkinin- kokį tam darbe turi patyri
mininkui nušviesti dalyką, »but de to’
J J > J 8 kama tai pamažino žemes • mą, Pašinas taip atsakė:
Spintas ?ali atmesti vvriau- Kams ‘-ai pamažino žemes,
— Esu tėvas astuonių
Urugvajaus lietuvių taryba Lietuvos Ne- jgązdina ir grūmoja, tačiau (
.
. atėmė ir atidavė kitiema
priklausomybės minėjimo proga mūsiškės neformuluoja savo pretenziaiP gnez ai nki
var$ršnm<?
1r»in vaikų.
Lietuvai Geibėti Tarybos pirmininkui pri- jų. Sako, netrukus jos bū- prieštaraujantį
konstUuci- X^baj
DaktarST^Kaip gi at-

Rusai, Rusai, Rusai...

Sveikinimas

•■Lietuvos Vadavimo Sąjungos Urug- !“ru" Urbšiui,

tuomet į P- Dekanozovą eina ma-

— - — m ^oLi „ūko tau top

„eiaunė

su

vajuje vardu sveikiname Tamstą ne idar likusiam Maskvoie arižiausia PasiPnesmimo hnk- , , J, P
,P P * I mulu;
.
džiaugsmo, bet susikaupimo, rimties ir i z a m5nistru; Natkevičiui me: verčia nukamuotą, be-' 0 buvo daug krautuvių,; Sužeistasis:
Pirmiauisat ministrui ivatKeviciui. j veik ______------, o tokiems
pasiryžimo vasario 16 oid. -------proga.
sąmonės netekusį,
min vargšams, kurie i šiai aš koja pasveikinau mu“Šiandien mūsų tautą gaubia liūdėsio
Kai^sugrįžęs p. Merkys pįrm Merkį paskirti minis- neturėjo pinigų, tai dabar lą, o paskui jis man grąžino
komplimentą.
skraistė. Šių metų minėjimas nėra mums Pranese k4 girdėjęs Mask- tru pirmįnįnku ir jo pava- nebėra kaip gyventi!
linksmas. Mumyse viešpatauja susirū- I v°je’ PaPbto Kaune klaikus duotoju
bolševiku, o paSmurtu, apgaule, melu į- sija. Lietuvos atstovybės
pinimas. Laisvėje užgrūdinti turime su- nerimas, tiesiog nusimini- y Merkį priverčia atsistatykaupti ir įtempti visas savo jėgas Ne- j mas> kaip bus toliau. Birže- dįntj >paį banditiškas smur- sitvirtinusi Lietuvoje, su geruoju tačiau niekur nepa
priklausorrai žemei iškovoti.
lio 15 d. labai anksti rytą Įas! Konstitucija reikalau- griovusi jos laisvą gyveni sidavė jų plėšimams. Įga
“Tikėkifne savo Tautos ir Valstybės pagaliau buvo žinomi trys 'ja> kad min pirmimnkas mą, Sovietų Rusija laukia liotieji ministrai įteikė griež
prisikėlimą laimingesniam gyvenimui ir garsieji Sovietų reikalavi- įeįkįų aavo atsistatydinimą iš kitų valstybių, kad ją tus protestus prieš tą bar
tą savo tikėjimą sustiprinkime lietuvio mai Lietuvai. Jų prasmė to- respublįkos prezidentui, kad pripažintų teisėta šeiminin barišką smurtą toms val
meile lietuviui, dideliu darbštumu ir dvi kia: atsižadėti nepriklauso- • atoatoe-auiančiam o ne ke tame krašte. Pirmas jos džioms, prie kurių jie akre
guba
kėlimo darbe,
guoa energija
energija kultūros
kultūros kėlimo
darbe, jmybėa įr... sovietintis! Mask Vptliripm„
Antra žygis UŽ8ieniuose buvo pa- dituoti. Vienos valstybės nu
tautos garbės ir visų lietuvių vienybės;
ultimatumas duoda vy-1
vėjams.
Antra,
ikį . Lietuvoa
atat
ovy-
atstovy
ugdymu.
i
y vertua> min. pirmininkas, eiJ silenkė smurtui ir išbraukė
„T . . .
.....................
i riausybei laiko tik kelias damaa prezidento pareigas, bes ir jų turtą paglemžti. mūsų atstovus iš diploma
Je. buz.me vien.ng.
je. k.ekvien, valandas. Jeigu ji neigiamai turS
tejses (jr tai dar Vienur jai tatai pavyko, ki- tinio korpuso sąstato, —
musų žingsnį lydės ryžtumas ir kilnus atsakytų, tai suprask,
-------- i—karii
14
kiau8imas, kaip ir kiek, skir ‘ur ne, destis kokie kur bu- kitos paliko juos kaip bu
lietuvio vardo ir garbės gynimas, susi- ne
bu8 įvykdytas Mask ..
.
„irmininU„ „„ vo santykiai su Sovietų Ru vus.
(Bus daugiau)
lauksime tikrai šviesių Lietuvos denoi^1 tlk min’ Pirmininko Pa'
kratiškos laisvės ir nepriklausomybės V°® Puolimas- Juk viename vaduotoją< nes jis pats vis
švenčių!”
f
J
reikalavime pasakyta,
tiek palieka ministru pirmišį gražų ir reikšmingą sveikinimą pa- ■ raudonosios armijos, be jau nink(J gg į0> mįn. pirminingeorge
esančių
Lietuvoje
įgulų,
bus
kas
pavaduoją8
prezidc
ntą,
sirašo sąjungos pirmininkas dr. P. Šaciįvesta tiek, kiek reikėsią. netur, tejgės įgaliojimų, gau
kauskas ir sekretorė M. Ceslinskienė.
Šis sveikinimas, tai šauni deklaracija, Vyriausybė svarsto ultima- tų iš jo, perleisti kitam askuriai visi pasaulio gerieji ir sąmoningieji
tumą, sutikti ar nesutikti, meniui. Jei atsistatydina,
lietuviai nuoširdžiai pritaria.
priešintis Maskvos smurtui tai grąžina įgaliojimus prear jam nusileisti. Preziden- zidentui, o šis jau naują
tas, neįveikęs išvesti Minis pirmininką skiria. Vadina
savo nusista- si, kas labiausiai yra horNacionalė8 Katalikų Gerovės Konferen trų Taayboje ...................
cijos socialinės akcijos departamentas, ku- lymo atmesti reikalavimus rendum, tai kad netikrasis
riam vadovauja garsus sociologas prel. ir pasipriešinti jiems gin<- min. pirmininkas pasisavina
prof. John Ryan, rengiasi tinkamai minė- lu» ^ą pačią dieną pasiima prezidento* pareigas, atstato
TOKA/M0/, APRICA.
ti popiežiaus Leono XIII enciklikos “Re- atostogų, palikęs įgaliojimą jį atostogaujantį, sukonfisTURCE ALBATROSS HAVE BEEN F0U0WIN<i A
rum Novarum” paskelbimo 50 metų su- min. pirm. Merkiui. Prezi- kuoja jo ir jo giminių turCOASTAL STEAMER FOR TMIRTY-THREE CAYS ANO
kaktį. Sukaktis pripuola šių metų gegu- dentas buvo linkęs sutikti tą. Tatai jau tikra revoliuNIOHTS ON IT'S RE6ULAR STOPS ALONO THE
žės mėnesyje.
su vienu reikalavimu, ir tai cija, remiama Sovietų armiAFRICAN COAST... MANY SAILORS HAVE LEFT
THEIR JOB 0N THE BOAT, BEUEVIN6 THAT THIS IS A
Popiežius Leonas XIII Bažnyčią valdė sutikti lygtinai: sudaryti jos ginklu. Ir vis dėlto Mask
SlGN OF OEATH/
1878
1903 m.
naują ministrų tarybą, kuri va urbi et orbi skelbė ir

NEWS FACTS ’S

Enciklikos Sukaktis

Reikia manyti, kad šios svarbios encikne t-k
jr skelbia, jog pati Lietuvos
likos sukakties minėjimą suruos ir Amen- „
,Una liPiiiviA.1
. ...kaTAiikai
.....
Kaunui priimtina. Min. Pir- valdžia visai teisėtai nusta-

w
‘
'
Chicago Herald-American stato tokį
klausiiuą: “Ką mes laimėsime Palaikydami sąjungą su Kremlių?”

mininkas ir kariuomenės va'•ovybū. dėl tam tikrų motyvM’ 8U dauguma ministrų
nerado galima ginklu prie-

tanti naujus santykius su
Sovietų Rusija ir geru noru įvedanti naują sovietišką
režimą.
»

S0SW,ha$s.

THEWILl OFALATE MHLION
-AIRE REQUIRES HlS SON TO
AT A LABOfhOUS
JOB DŪRINO THE LAŠT
TW0 WEEKS IN AUOUST
0« BE DlSINHEUlTED /
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GERAS KATALIKAS TURI BŪTI IR GERAS PILIETIS

,{Į ( KINGHAM ROMAMS LONDONE VĖL KLIUVO
..

Al. Rachmanova.

1

//

“Nė vienas negali būti gcras katalikas, kas nėra geras pilietis.”
Taip andai per radiją
“Church of the Air" programoje pareiškė Detroito
arkivyskupas E. Mooney sekretorius labdaros reikalams kun. J. J. O’Mara.
Jis kalbėjo apie katalikų
piliečių kontribuciją J. A.
Valstybėms. Nuo Amerikos
radimo dienų, sakė kun.
O’Mara, Katalikų Bažnyčios
įtaka pirmiausia buvo nukreipta į indijonų sodybas.
1 šiandie gi Katalikų Bažnyčia šalies gerovei daug darbuojasi visuose miestuose ir
atskirose valstybėse.
Katalikų Bažnyčia, sakė
("Druugab" Acme telephoto)
kalbėtojas, yra nepalaužianuotrauka rodoma, kad vokiečių orinė bomba susprogusi ties Buckingham rū mai įsitikinusi, kad šalies
mais, Londone. Vadinasi, naciai antrąkart pataikė į Anglijos karaliaus rezidenciją.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

saugumo pirmoji linija yra
žmonių širdyse ir sielose,
Bažnyčia labai gerai žino,
kad jokia tauta negali ilgai gyvuoti, jei jos piliečiai nebus įsiginklavę Dievo meilės ir teisingumo prin
cipais.

(Tęsinys.)
Teisėjams nepatiko tik ta aplinkybė, kad visi kal
Bažnyčia reikalauja, kad
tinamieji per pirmąją akistatą pareiškė, jog kaltinamo
kiekvienas jos narys išpa
žintų ir praktikuotų tą gy
ji visai nėra Nastė; ši buvusi didesnė, ne tokia liesa, be
to, jos balsas visai kitaip skambėjęs. Tačiau galų gale
venimo filosofiją, kuri neša
ir jie “pasidavė” ir sakėsi negalį teigti, kad, vis dėlto,
Kristaus karaliją čia žemėtai galinti ne ji būti: gal dėl savo ligos ir arešto taip
je gyvenančių žmonių širsublogusį, o savo balsą, matyti, anksčiau pakeitusi. Bu
vusios burtininkės klijentės, iššauktos liudininkėmis, nie
Be Dievo meilės ir teisinko tikro iš viso negalėjo pasakyti, nes, viena, sakėsi,
gmno principų nė viena taubuvusios per daug susijaudinusios, o antra, kambaryje
ta negali ilgai išlikti gyva.
visuomet būdavę perdaug tamsu, kad jos būtų galėju
Nes be tų principų šeimos
sios ką nors įžiūrėti ir dabar teisme aiškiai pasakyti.
gyvenimas pradeda irti, o
Taip praslinko pavasaris ir vasara, ir kai atėjo by
P° suirusios šeimos nyksta
los diena, kurią teismas turėjo prasidėti atviromis du
ir pati tauta.
rimis miesto teatre, nuo medžių pradėjo kristi lapai. Apie
dešimtą valandą prieš pietus kaltinamoji, stiprios sar
kimu. Neatsilikdami nuo Jaunimo Susivienijimas sagybos lydima, buvo gatvėmis išvaryta į teismą. Kelias,
kilniosios mūsų visuomenės, vo bertaininiame seime, jnepro kur turėjo eiti, buvo tirštai nustotas smalsuolių.
jie susibūrė šia mintimi j šus Marcelei Andrikytei, suNastė ėjo visų pačiame priešakyje, apsupta šešių karei
Šiomis dienomis į LietuNevvark, N. J., Jono Dauk
Minersville, Pa., per gerb. darbs* ~ suruošė savitarpę aukojo L. G. F. $18.80, kuvių, kurie ją varėsi su paruoštais šauti revolveriais;
paskui ėjo kiti kaltinamieji, taip pat stiprios sargybos vai Gelbėti Fondą įplaukė šos šeima $5.00.
, kun. K. Klevinską $54.00.
lioteriją ir pajamas paskyrė riuos čia prisiunčiu. Mat, Lr
Pittsburgh, Pa., North Lietuvos pabėgėliams nuo' Amerikoj augęs lietuvių jau
lydimi, kad jų minia nenulinčiuotų ir kad kartais, kaip aukos iš šių vietų:
Bridgeport, Conn. $31.15.
Side lietuviai per gerb. kun okupantų teroro. Šiuomi pri i nimas eina savo tėvų krašVVorcester, Mass., Šv. Kažmonėse pasklidęs gandas skelbė, jų neužpultų ir nepra
Maspeth, N. Y., $180.00
siunčiu $50.00. Vėliau pri-tui į talką”... Džiaugiamės!
Mišių $28.00.
leistų vienakis Filka, kurio vis dėlto policijai ligi šiol zimiero par., $162.39. Šioj Maspetiečiai yra pasiryžę
.
.
siųsiu daugiau. Studentai Kaip su rajonų kvotomis?
parapijoj įskaitant gausiąją surinkti $500.00. Taip rašo _lr jaunimas
nepasisekė sučiupti.
eina
į
talką
, ... .bent. pusantro
.
*7.
1
.
mano
sukelti
Tėmykite kitą Federacijos
kun.
A.
Petraičio
auką
jau
Diena buvo aiški ir saulėta, ir Nastei, išėjus į gat
gerb. kun. J. Balkūnas. Tik
Džiugu konstatuoti, kad v. . , , .
..
... . .
° .
šimto dolerių šiam tikslui, sekretorijato pranešimą, ku
vę, nuo akinamos saulės šviesos ir kurtaus, grasinančio sukelta $767.39.
$184.25 betrūksta.
ir musų jaunimas eina į tai- i
. .... ,.
.
1
'Jie
negali
atsilikti nuo Ame-, riame bus paskelbta kiek ku
.
T. x J .
.....
------o...........
minios šauksmo vos neapsisuko galva. Žmonės rėkė, kly
Lietuvai gelbėti. Amster! ..--------------------- , ...
- , . _ „ _
VVestfiekl, Mass., surinko
Great Neck, N. Y., $35.75. ką
u__ WT
__
..
nkos lietuvių katalikų ru-'ns L. G. F. vajaus rajonas
kė, švilpė, mėtė į kaltinamuosius supuvusiais kiaušiniais
gautas iš sese
.
. . . ,
- .-,ir Prisiuntė $112.48. Bus ir
Schenectady, N. Y., V. Sa dam, N.
pėsčių ir vargų”... Toks jau- turi surinkęs aukų, kuris
,r akmenimis, ir kareiviams tik jėga pasisekė praskinti daugiau aukų, nes tos par.
,dar'bavimu surink. rų mokytojų čekis ir toks
nų studentų geraširdišku- jau išpildė savo kvotą ir kū
per minią kelią. Išc? visų pusių skambėjo žodžiai: “Pakar- kiebonas kun y Puidokas
laiškutis
:
“
.Malonėkite
pri

ta $25.00.
mas ir atjautimas mūsų rū- ris dar ne. Tai, berods, viti! Sukapoti į gabaliukus!” Ypačiai visus siutino žmog rašo: “Pasistengsime ir aimti šios mokyklos vaikelių
pesčių bei nelaimingųjų Lie- siems bus įdomu. Į kvotą
Sheboygan, Wisc., per va
žudės rami eisena ir rimtas — susimąsčiusios — laiky teity kiek galėsime dvasi
mažą aukelę $5.00 Lietuvos
tuvos pabėgėlių vargų, ne- bus įskaityta tik tos aukos,
16-tos prakalbas $35.masis, kuris rodė, kad jie gali siusti, kiek nori, dėl to niai ir materialiai jūsų tą sario
vaikelių gelbėjimui. Jie su
ng
abejotinai ir visą lietuvių kurios bus prisiųstos į Fejai nei šilta, nei šalta. Tačiau vienu momentu, prieš pat gražų darbą visa širdimi pa
rengė privatų programėlį
visuomenę labiau išjudins deracijos centrą.
Chicago, III., šv. Jurgio
teatro duris, ji vis dėlto susvyravo ir sukniubo ant že remti”.
paminėti Lietuvos Nepri
prie darbo ir duosnumo.
par. Federacijos skyrius
Leonardas Šimutis,
mės.
klausomybės paskelbimą ir
ALRKF sekr.
Komedija! Ji tik nori apdumti akis! — pradėjo
Norwood, Mass., draugi- $58.35; šv. Panelės Gimimo (|<insI1,.t širdimi paaukojo
Federacijos centro vaidy2334 S. Oakley Avė.,
jos suaukojo $65.00, o per par. LRKSA 163 kuopos pra ^i|njam tiRslui” Toks ra 13013 narys komp. A. Aleksis
šaukti aplink susirinkusieji.
KT
, inese
.
... per didelį
,
surinkta $78.80. Ukalbose
surinktos aukos
rašo: ‘CoHnecticut Lietuvių
Chicago, III.
Nastę
i vidų, ir tik
vargą pasisekė- prakalbas
r
žus lietuvių katalikų para-1
Viso — $143.80.
,$101.00; Visų Šventųjų par.
gydytojui ją vėl atgaivinti.
pi jos mokyklos pasielgimas
Cambridge, Mass., minint LRKSA 33 kuopos prakalyra begalo džiugus ir jaudi
— Aš nesu nei teisėjas, nei valstybės gynėjas, — vasario 16 d. surinkta $34.- bose $74.58; Šv. Kazimiero nantis.
Akademijos Rėmėjų Draugipastebėjo gydytojas, — bet galiu duoti galvą, kad kal- 34.
Panašiai pasielgė ir She- («
tinamoji negalėtų užmušti katės, o~ ką jau bekalbėti
apie
VVaterbury,
Conn.,
Fedeja
$25.00;
Federacijos
19
nandoah, Pa., lietuvių par.
--- .
-j v
i
. _
.
iinuuoan,
žmogų! Ir, iš viso, aš nesuprantu, kas čia iš tikro de- raciJos skyriaus pasidarba- skyr. E. Samienės surink- mokykios vaikučiai. Gerb.
dasi: juk šitoji Nastė gali daugių daugiau turėti de vimu ir vėl surinkta $140.- tos aukos $25.00; J. Šalte kun. J. Karalius, Šv. Jurgio
vyniolika metų, tuo tarpu iš liudininkų aiškinimų ma- 00. Waterburiečiai jau bus nis $1.00; Adelė. Marozaitė par. klebonas, prisiuntė $35.Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
$10.00; V. Katauskienė $1. 25 ir tokio turinio laiškutį:
tyti, kad ji turėtų būti mažiausia kokių dvidešimt sukėlę virš $350.00.
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
Bristol, Conn., M. Petraus
W. Lynn, Mass., $12.05. “$25.00 sudėjo mūsų mokyk
penkerių.
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
kas ir P. ir O. Šaukaičiai —
Detroit, Mich., St. Leinar los vaikeliai. Jie tiek sudėjo
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
$3.00.
tas $3.00.
Paskum, dirstelėjęs į gynėją, dar pridūrė:
per vieną mėnesį atsižadėPO £1.00
Brooklyn, N. Y., Federa
— žinote, aš manau, kad čia yra klaida! Ar tik ne
Brighton, Mass., L. stos- llami saldaillil)...„ Bravo.
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
cijos apskritys per vasario kus $2.00.
bus vietoj Nastės visai kitą suėmę?
nojo šenadorio jaunoji karPetro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
— Ta mintis ir man kilo, — tyiiai atsakė gynėjas, 16 d. paminėjimą surinko
Albany, N. Y., $33.00; pri t ,
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
kad nenugirstų sargybiniaj, — bet tik pamanykite; ji $157.84; Angelų Karalienės dėjus anuo syk prisiųstą
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Marianapolio
Kolegijos
viską prisipažino ir visai neverčiama pasirašė protoko- Par- $42.05; Apreiškimo pa- gerb. K. Strimaičio auką
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
lą. Aš tai gerai žinau ir ją pačią kelis kartaus klau- raP- — $69.25; Šv. Jurgio $20.00, ši maža lietuvių ko- direktorius gerb. kun. dr. J.
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
| lonija jau bus sudėjus fon- Navickas prisiuntė LGF $50
siau, bet ji amžinai tyli, o jei ką ir atsako, tai tuo sav Par- — $104.09.
apysaka. Tai antra “Ali Quiet On The Westeru
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
atsakymu tik dar daugiau pasunkiną savo padėtį. Ta
New York, N. Y., A. Stan dui $55.00. Beje, ir seniau iš ir tikrai malonų laišką: “Ma
čiau, iš kitos pusės, prašome pasakyti, kas norės, kad kevičiaus rūpesčiu surinkta čia buvo prisiųsta su virš rianapolio studentai susirū
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Įdomūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykia\
jį sušaudytų, jeigu yra visiškai nekaltas?
$35.05.
$18.00. Tad, albaniečiai kvo- pino Lietuvos pabėgėlių 11iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
— Keista! — atsakė gydytojas, žvelgdamas kalti
Jersey City, N. J., $34.00. tą su dideliu kaupu išpildė.
Kietais apdarais.
Paterson, N. J., M. PapečFrackville, Pa., per J. Ban
namajai į veidą. — Tik pažiūrėkite, kaip atrodo jos
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
kietą $4.00.
bruožai! Tai veidas kankinės, bet ne nusikaltėlės, žmo kienė $3.00.
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
gaus, kurį kankina nepaprastas skausmas!
Ypatingai
skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
Jūsų Grožis —
APKLAUSINĖJAMA DĖL CHEMIKO NUŠOVIMO
Gynėjas sunkiai atsiduso. Tuo akimirksniu Nastė
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.
Mūsų Specialybe
atmerkė akis, ir per veidą nusirito stambi ašara. Bet
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
kitą akimirką ji vėl skarele skubiai užsidengė....
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
Nastę išvedė į salę, kuri buvo sausakimšai prisi
vienos knygos persiuntimą.
grūdusi žmonių. Kai tik minia ją išvydo, vėl prasidėjo
toks pat triukšmas ir grūmojimai, kokius buvo girdė
jusi gatvėje. Balsai nurimo tik tada, kai pradėjo kalbė
ti atsistojęs pirmininkas.
Chicago, Illinois

lietai Gelhtli Mo Vajaus Eiga

Y.,

nor

rw,niQ

kalio

I

vnoi,

nnani

akomhmn

_

Pokor_

_

.__

__

...

*•

Lietuviškus Knygas Dabar Reteja

i

MOTERYS, MERGINOS!

“Draugas", 2334 S. Oakley Avė..

— Draugai, — tarė jis, — pasmerkdama šią žmog-i
žudę, socijalistinė valstybė pasmerkia ne tik atskirą Į
žmogų, bet ir visus tuos, kurie yra kiaurai persisunkę
buržuazine dvasia, pasilikusia iš buožių laikų, ir visokiais
religiniais bei kitokiais prietarais. Čia, kaltinamųjų šuo- Į
le, sėdi ne tik viena burtininkė Nastė: čia sėdi ir visos
tos moters, kurios ėjo pas ją spėti ateities ar gauti kitokio patarimo. Čia sėdi visos tos, kurios šiais pažangos j
laikais lakstė į bažnyčias, klausyti panašių nesąmonių, '
kokias kad skelbė ir ši burtininkė.
(Bus daugiau.)

R

,-v

— MiMlcrnKklaiisl |rr-nglinnl —

— PatyniMoa Grožio HiM-otallsim —

— Prieinamos Kuino* —

— Lieto v liks latalg*—

Marty’s Beauty
Shop
("Draugas"

Acme telephoto)

Mrs. Waneta Appelt apklausinėjama ryšium su chemi
ko inžinieriaus J. Lorenz nušovimu Chicagos gatvėje. Po
licija ieško Mrs. Appelt vyro.

6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPublic 9202
Marty

Sucill*.

aavtninkt

DON T BARK
...don’t cough! Get pleaiaot relief from a
cough due to a cold with Smith Brothers
Cough Drops—Black or Mentbol-$*.

Smith Bros. Cough Drops ars tbo
only drops containing VITAMIN

A

Vlrsmlo A (Carotene) raitės the resiittnce ot
bucoui membraoes of bos* aad throat to

cotd isActloas, whes lack of ittlctaace u due to Vienut* A defieteacy.

DRAUGAS

6

Penktadienis, koVo l4 -941
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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Laidotuvių direktorius I. J.
Motinos ir vaikų meile - to, kurie negalėjo asmemai gtybjų kongr*'so prave3tą 1776 bilių. Ministras pirminiuNuliūdę: Si-uo ir Pusbrolis.
Zoip, Tel. YAItds 0781.
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-orNoMyhdl
Forquickrelief
it”ine™f^?2,.m
kur ji randasi, rodosi, kad Juraškienė, C. Rimšienė ir kelį. Ji gerbia kitų nuopel- ną iš jų prieš keletą vos me- sesuo, bet tikra motina, būk Forcjuick
relie » iin iiching ofeczt
Forciuick relic
o'cxz< ma,
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quickly stoiis iniense itchiug 35' »ri .1 boltle
proves it, or your money bai . Ask your
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išsiėmė
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Zofija Jurgaitė kunigo —
Kad
jinai
nusipelnė
dide..............
JX
.
dienai
kiekvieną
kartą
eina
damas
motinėlę
globai
se
.
.........
•▲RT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tytojais pasidalinti apie viebrolio paskutinius žodžius
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terš, Zofijos Jurgaitės, savo P.^aS?i
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ją “senute negalima pava- 4ų Qna Jurgaitienė išaugi'
gyv. Town of Lake.
r Ali MAKES-NIW... REBUILT
dinti. Ji šviesaus proto, gy- no gražią šeimą, kelis sūKovo 8 d. Stanislavos
vo ir judraus būdo, visiems į nus ir dukterį Zofiją
TYPEWRITERS
Šimkienės namuos
nuoširdi, niekuomet nieko
ADDING MACHINES
PASKUTINIS
A. a. kun. Pranas Jurgaitis
— SMALL MONTHLY tAYMENTS —
Pavakaryje būriai Sv. Kry neapkalbės, neužgaus. DieDaug motulei Onai Jur
All MAKIS
are sure to be
PAGERBIMAS
žiaus par. moterų rinkosi vas ją apdovanojo ir “bran gaitienei prisėjo “tyliai verk
SOLD, RENTED
just
vvhat
you
vvant
—
giausiu
turtu
”
—
sveikata:
pas Šimkienę, 4644 S. Her
AND REPAIRED
ti”, palaidojus ne tik vyrą,
light, delicious and of
fiziniai
jinai
stipri,
turi
ge
mitage Av. Atvyko ir para
•M aiaviiTt (žiit omi-tiai mbw.
bet ir du jaunus sūnus, viefine texture.
rą
regėjimą
ir
girdėjimą,
+ CTAD typewriter
pijos draugiški kunigai: ne
N, /J
JO*»-Te,t,d- -Double Action
COMPANY
balsas
jos
stiprus
ir
tyras
W^~
Doubk
seniai atvykęs iš Lietuvos
(OIUT C. COlOblATT.
1«9 W MAOISOH ST.
BAKING
kun. Deksnis, vikarai A. Va — ir sulaukus 78 metų amž.,
nillk STIDIO
Phone DEARBORN P444
lančius ir S. Valuckas. Susi- neturd
vieno žilo plauko!:
1945 Wpsi 35* Street
ESTIMATES — FREE — DEMONSTRATION
Use only one Icvel tearinko ten visi, kad pasvei- j Gyvena hygieniškai. Mėgspoonful to a cup of
kinti ir pagerbti brangią.sta pasivaikščioti, tyru oru
sifted flour for most recipes.
moterį, Oną Jurgaitienę, ku- 'pakvėpuot, o ypatingai jai
MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
ADVANCED PHOTOGRAI’HY
riai kovo 4 d. suėjo lygiai patinka automobiliu važinė I.OUEST
POSSIBLE PRIVES
USED BY OUR GOVERNMENT
JOHN F. EUDEIKIS
Lislen to
sl
78 metai amž. Jos duktė, Zo ti. Sako. ir nevalgiusi būtų, PHONE LAFAYETTE 2*13
fija, kuri savo motutę dabo bile automobiliu važinėtis.
P ALANDECH’S
ja kaip krislą aky, norėjo Įdomaujasi visais moderni
IYUGŪ SLAV-AMERICAN
padaryti jai “surprise”: sa niais dalykais, mėgsta suei
AMBULANCE Dieną ir Naktį
RADIO BRŪADCAST
vuos namuos nepatogu, ne3 gas, vakarėlius, perstaty
mamytė gali ką tai pamatyt, mus, gal dėl to ir “nesen
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
užjaust, ir nebebūtų “sur sta”, kaip mes suprantame
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE
STATION WHIP
prise”, tad ji nukviesta ko senatvę.
Tel. YAhDS 1741-1742
1480 kilocycles
Prieinamos Kainos
kiu tai reikalėliu pas gerą Gyvenimas jos buvo ne
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
(First Station on Your Dial)
Tel. LAFayette 0727
ją kaimynę S. Šimkienę. Ir lengvas. Likusi našlaitė jau
Featuring a program of
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“
Radio Prograntaa — 10:00 vai. aitdrudirnlo ir šeštadienio rytais,
kuomet ji sužinojo, kad ją nuos meteliuos. Kaipo to
Yugoslav Folk Music
iš Stoties WHIP ( 1480 kil.). su I', šaltimieru.
pagerbti
susirinko visos kiai “ir darbelis buvo sun-!
draugės ir kaimynai, net ir kesnis ir kąsnelis prastes
kunigai parapijos — jos su nis.” Bet sunki jos kūdikys
527 No. Westem Avė.
Chicago, III.
sijaudinimo negalima būtų tė jos linksmaus būdo nepa
atpasakot.
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
gadino, ji kiekvienam ras

ROOSEVELT SIGNS AID o
BILŲ AND ACTS
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LaidoMi Direktorius

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.
Saukite Tel. — SEELEY 6103

Gražiai pasivaišinta, jubi malonų žodelį, linksmą juoliatė apdovanota, o kunigui
Deksniui vadovaujant visos

“THAT LITTLE GAME" ---

Kišeninis
Lietuviškai—Anp ltiKGB
ir
Angliškai—Lietuviškas

VISOSE MIESTO DALYSE

Svspiciont

DIEN^ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

tik £1.00

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

“DRAUOA S“
2334 South Oakiey Avė..

I. J. ZOLP
1616 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ŽODYNĖLIS
Jame yrs 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, ne*parduodamas nupiginta kai
na. Galima
‘Draugoknygyne dab
kaina

Chicago, Illinois

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

v

Penktadienis, kovo 14, 1941

ARD 2 Skyriaus
Vakarienės Atgarsiai

7

t> H X tG X S

Aukos Lietuvos
Vadavimui

Bridgeport. — ARD 2 sky
Vasario 16 dienos minėji
riaus vakarienė, kovo 2 d., mo (iroga Chicagos ir apy
parapijos salėj, sutraukė linkių patrijotingieji lietu
daug žmonių. Svečių ir vieš viai duosniai aukojo Lietu
nių buvo ir iš kitų kolonijų. vos vadavimo reikalams.
Viskas išėjo šauniai dėl to, Čia seka papildymas pirmiau
kad komisijoj uoliai darba paskelbto aukotojų sąrašo:
Po $5.00: Petras Ališaus
vosi: Jonaitienė, Okonienė
Milašienė ir pirm. A. Vaiš- kas, Julius ir Sofija Pilipovilienė. Komisija dėkoja vi- Į niai, Paul Dalen, Jonas Dam
siems, kurie pramogą parė- brauskas.
mė dovanomis, aukomis, žo
Po $2.00: Parmoliai, vVm.
džiu ir darbu.
Petrošius, Kumskis, A. Bu-

PREZIDENTAS REIKALAUJA 7 BILIJONŲ DOLERIŲ
—--------- Khile
a«r«n«e^u įpilė nt'
1776“
resain* under ihe eontrol of th# Vai ted StĄtes until lt is
ready for idŲLaposition, it is th#
poljey of this gorero•ent to sake for dea&ocraeies egery <yur., plaa# and asurdtion of
aar
*# rossibly can.
*’
į
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Pu>kiitinl Baiuenal — 38 namai
Parduosiu arba išrunduonlu Duonos I
^balkio didumo. Muiųiuttv Purk
Kepimo Hizn), su namu arba atski
apylinkėje.
rai. Biznis gerui išdirbius per 31 me
tus. Esu 72 metų senuliui ir noriu po
ilsio. Pardavimo urba randavimo są Taipgi Htatomc naujus namus ir L',1lygos prieinamos. Jei kas norės, iš soiuo senus. Apskuitliavinias veltui.
I’a.-'tatj mn kainos:
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas
savininko tr biznio vielos:
laidvvlk 2-jų fletų mūrinis namas, po 4
Gotovvtt, 2803 Emerald Ave., Cliieago, kumbui'IUM ..................................... $5,950.
IIIIimiIs.
5 kambarių n:ūr. bungulow. . $ l.bOO.
4 kumliarių mur. Imngalniv.. $3,950.
Taipgi statomo ir didelius namus.
Puslorojam Paskolas ant Lengvų
Išmokė jmų.
Maži nuošimčiai.
W0RKED
Turimo visokių mainų.
1AKC THIS SIMPLE TĘST TODAY

‘

Ttr acconplinh ihese cbjectiv##, I aa tramsadtting
*» «atbBXt# in the jopount of $7,000,000,000, th# d#Uils oi
which ar# ##t £or$h in the acco«p#nying l#tt#r fro# th#
ntmctor of the Bureau of th# Budg#t. I strongly urgi the
tumeli ate enactnent of ttes apprcprUition,
R#ap#ctfū^y,

SOOTHE

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

iooo.ratle S#« Reyhurn,
of fi#pr»##r.Utiv#s,

Vakarienę pradėjo sky- davičaitė, V. Salas, V. Sk
Prezidentas Rooseveltas personaliniu laišku, pasiųstu žemesniųjų rūmų pirmininkui
riaus pirm. A. Vaišvilienė, ter, A. Nagliai, E. Mesevicz, Rayburn, reikalauja kongreso skirti 7 bili jonus dolerių demokratijas vaduoti.
o programą vedė kun. S. Paul Werthelas.
Gaučas. Vakarienę paįvairi
Po $1.00: S. Lukas, K.
dainuodama liaudies daine- gurno daug galime visi pa
Gražiai Pagerbė
no graži programa, kurią Saunoras, A. Kasmauskai,
les. O jei norite išgirsti tik- simokinti.
suruošė prof. A. Pocius ir V. Manikas, A. Rulis, M. Ro- Oną Jurgaitienę
riausią žemaitišką dialektą
O Zosytei Jurgaitei tariaseserys mokytojos. Buvo ir zenski, J.S., dr. A. J. Norkokiame linksmame susirin(Tęsinys iš 6 nusi.)
.
me
— valio! Visuomet būk
Baltramiejus su savo drau- manth, A. Kinderienė, Wm.
kime, Zofna Jurgaitė, ture- . .
..
.
gu Kaziu Deveikiu. Įdomią Tarvidas, A. Jasulevic, E. visą gyvenimą. Zofija hai-idaraa ir aramadšką talon- la‘P gera Sav° mOtlnele‘ lr
kalbą pasakė kun. Prunskis. Walulis, Pr. Juška, Evelyn gusi su aukštais pažymėji, atvaidins tau kokį žemai- taip veikli visuomenės tar
V.
Tą vakarą j amžinus na- Kanusen, K. Kolalis, John mais Šv. Kazimiero akade tišką prietikį, kad visus iš- pe — savųjų tarpe...
rius įsirašė Ona Kazlauskai- mis suruoštas koncertas, miją, gavusi gerą darbą, vi- judins. Tai, turbūt, viena iš'
tė ir įmokėjo $100.00.
kurį išpildė parapijos “Rū- są savo laiką pašvenčia my- daugelio, Amerikoj gnu^ų,
Kn a
gimusių,
yra skambantis
Šv. Jurgio Parap.. moterų tos choras.
j Urnai motinėlei. Ją užlaiko,
taip supranta mūsų (
choras aukojo $10.00. Po $5:, Lebezinskas, V. Klimas, A. rūpinasi, globoja ir myli. įaibą įr jog dialektus su vi- Prae*^*es balsas.
T. CarMergaičių Sodalicija, Apaš- Zolp, P. Kirkickis, A. Kukš- Dažnai mamytė, Ona Jur- saįg nįuansais. Tai tikra do- ^e’
talystės Maldos dr-ja, Šv. ta, J. J. Hertmanavičius, S. gaitienė savo draugėms su vana
!-------------------------------------Petronėlės dr-ja ir Selvėnai. Mockus, G. Mankus, Jos. M. džiaugsmu “pasigiria”: “už
UNIVERSAL
Gyvojo Ražančiaus dr-ja $4, Mozeris, T. Aleksynas, J. mergelės galvos, turiu gerą
Gyvenime šių dienų tiek
RESTAURANT
Amžino Ražančiaus dr-ja J. Balchunas, P. Sutrim, O. gyvenimą. Dieve ją laimin- į žiaurumo, skausmo ir ašakigtn
rų,
kad
linksmesnių
įvykių,
$3.00 ir kun. Prunskis $2.00. ir A. Yeselske, F. J. CižausVestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankii'lam Suteikiam Parodos,
ir
nebėra.
Už
tai
tePo $1.00: Leščauskas, Ab- kas, J. Brazaitis, T. Shadtarnavlm*.
,
*
t v n,
Pati Zofiia Jurgaitė yra ko jjia^iai parašyti apie OLinksmas
l
’atarnavlmnd Visiem*
romavičius, Sr., Maziliaus baras, A. Shadbaras, J. Krik
sakiusi- “Man vra diT
5? _
. \ .
, . . ,
,
ai r- •
‘---t
/s
i
t man saKluslMan yra
lnos Jurgaitienės gimtuvių
kiene, dr. Stulga, Aleliume- sciunas, Ig. Černauskas, J- džiausiu džiauesmu ir max
x
,
m.,-•
756 W. 31st Stree*
,
T - 1 -X- n A! 1
M
1 A, 1
aziausiu aziaugsmu ir nw puota nes ten kur Tikejine, Wodman, Lescauskaite, C. Aleksa, Mrs. J. Aleksa,:,
kuomet ealiu mataA. A. NORKUS, sav.
m
. v
- B v,
*
o-J u
A O ,
V lonumu’ Kuomet gailu ma
Viltis ir Meile Dievo
Tamošaitiene, P. Vaicekaus- Anna Sidabras, A. Salas, K. mvtss gyvenimą Dadarvti • - x
.
, , . , ,
Tel. Victory 9670
A,
...
,
......
,
Ty
D
Z,my es gyvenimą
pauai y li viešpatauja, ten, kad ir kukkiene, Abromavičius, Jr., Mažeikis, kun. P. P. Cim-i
iu ien£rvesnįu To. . .
, - ,
jTT •
-.7 - •
,
T - ,
T KT
. KT
n
smagesniu, .engvesmu. io j
bet randasi daug dziaug
Kvietkus, Vysmauskas, Jus- kas, L. Narmonta, Nora Gu- dėl gyvename abi, nenoriu
’ įr laimėa
ka, Leščinskienė, Kalėdienė, gis, Gevilas, A. Daugatas, “trečiojo”, kad, kartais, žoRokas, Oksas, Končius, Ma- Jos. Olinski, P. Mazonis, S. d^ju ar žvilgsniu, neužgauNuo savęs, prie visų ma
CONRAD
ziliauskas, Gotautas, Mažei- Augustas, V. Slazas, K. Ba- tų mamytės Aš prašau Dielinkėjimų “mamutei”
Fotografas
Studija Įrengta pir
kienė, Strazdauskienė, At- liauskas, T. Petkus, P. Sta- vo kad jįnai dar ilgai gy- Jurgaitienei (ją taip Town mos
rūšies su mo
užlaido
naškaitė, Kasparas, Puišie- nislovaitis, Jos. Vaičiūnas, ventų( kad po visų vargų,
Lake vadina seni ir jau derniškomis
mis Ir Hollyvvood
Darbas
nė, Aleksandravič, Jurevi- J. Rudys, J. Petraitis, kun. atsilsėtų, gyvenimu dar pa— ji visų mylima “ma- šviesomis.
Garantuotas.
čienė, Dambrauskas, Andru J. A. Dambrauskas, J. Pui- sidžiaugtų”... Štai, pavyzdys mutė”), pridedu ir aš nuo
lienė, Petrauskienė, Janušo- da, A. Raudis, Vaičekaus- gražiosios dukters meilės, ne s&vęs širdingus sveikinimus 420 West 63rd Street
nienė, Pepirienė, Michael, kas, A. Zdankus, K. Radz- saumeiliškas, bet grynai atgdios pagarbos žodžius Tel.: Biznio - ENGlenood 5883
Res.: - ENGlewood 5840
Mačiulis, Puišienė, Vilkas, vilis, F. Aldonis, W. Mali- sidavusios ir pasišventusios tai kilniai lietuvaitei, kurios ,’^
Gumbaragienė, Balnis, An nauskas, Chas. Vertelka, J. savo motinėlei! Ir motinos niekas medaliais nepuošia,
tanaitis ir Starbis.
Zaleskis, L. Juranai, J. Kau- maldos, josios gilus, nuošir-i bet iš kurios gyvenimo pras
Per vakarienę pagerbtos panis, J. Davidonis, Al. Mi- dus dievotumas ir uolus baž mės supratimo ir jo naudinRemkite Lietuvišką
ir apdovanotos narės, kurios eurčius, Jos. Strazdas, J. nyčįos lankymas nuo anksŽydukę
išbuvo 10 metų: P. Vaice Kelichus, D. Shimaitis, Pr. ■ tyvos jaunystės iki šių dieBūsi turtin
gesnis Ip lai
NATHAN
kauskienė ir B. Puplesienė. VaLaitis, P. Šaltimieras, A. nelių turbūt, išmeldžia Die
mingesnis. —
KANTE*
Turėsi
Komisija dėkoja vakaro Vasiliauskas, W. Šatkaus vo palaimą dukteriai Zofi
UŽTIKRINTI RYTOJŲ.
vedėjui kun. Gaučui, kun. kas, Justus(?), A. Encher, jai, nes nerasi linksmesnės
MUTUAL
L1QUOR
Prunskiui, visiems biznie K. Yuška, S. Pužauskas, A. ir jumoro pilnesnės mergai
CO.
riams ir šiaip aukotojams, Mankus, Al. Barisas, Ant. tės kaip Zofija Jurgaitė. Ji
OP CHICAGO
šeimininkėms, mergaičių so- Yuodniašis, K. Rimkus, J. j visur kaip gyvas sidabras
2202 W. Cennak Rd., Chicago
dalicijai už patarnavimą Cernevicz, A. Būčys, J. M. ir organizacijose darbuoja
Canal 8887
prie stalų, prof. Pociui, vie Gerlikas, A. Norwich.
si, ir “Draugą” puošia savo
Mokame 3>/2% Dividendų
tos seserims ir vaikučiams
Už visas aukas nuošir gražioms korespondencijoms . Ben. J. Kazanauskas, Sec.
ir bilietų platintojoms.
džiai dėkoja
000,000.00
ir savo maloniu balsu ne- TURTAS
VIRX
r y
’
Stella Wodman, koresp.
Liet. Nepr. D. Kom-tas vieną vakarėlį paįvairina
Acme telephoto)

TAUPYK!

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LDAK ASSUCIATIUN

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!

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

TELEFONAIKEP. 3713; Vak.

IŠKAMUOJAMAS

PKO. 0176

IvAMB AKYS

l.šranduojumas kambarys pavienluiiai vyrui ar moterei prie geros Šei
mynos. Valgiai pagal susitarimų. Iteferensal pageidautini. Koselande.
šaukite: COAllliodorv 4321 vakarais.
PARDAVIMU MCItlMS NAMAS
21/į aukštų. 3 fletų mūrinis namas,
Karšto vandenio šiluma.
Uždaryti
porčlal. Arti tnokvklos ir bažnyčios.
2130 W. 22ml Plato

I
|
j
I

EVes

vo™
SOOTHES » CLEANSES • REFRESHE3

PLATINKITE

“DRAUGĄ”

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciį
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kuro;
pionftr DOCK WOPL
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą;
B ARM
3. Padidina namų vertę;
B
4. Taupo namų šilumą;
SorrUfeoo- 30
Cuttc F
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
L YTU
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.
ConKaOAOD

FlW0U$ blSJLATlMO o

CcHYiii $i» GjMRornoH oajtbi
vm kr

t

M A»o W»»- 45 LB$ Kl CuiK Fl

PtAlU« BoA*t>6 ’H

a

Hiayy DuiiwhoMatt»iai*•
Ma»oh«y. Co«aurrc.ETc

Apskaičiavimas

Dylcail

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar l&mokėjimus.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.

Republic 605 lĮ

Warehonse: 9401 So. 8tonj Island Ave..

Ul

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SKTS — PAK
LOK SETS — UEDROOM SETS
— RŪGS — 1LAD1OS — REFIUGERA1ORS — UASHKRS —
MAN GELS — STOVĖS.
Ali Naiioually Advertlscd ltema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

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

Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių .................................... .............. 95
Su persiuntimu $1.00,
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ..............................................................
Su persiuntimu 50c.
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:
f C
T I

.45

U

2334 S. Oakley Ave.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI:
Jonas Rodi nas

MALDAKNYGIŲ

G6UT:*11L ONE. VOU AFTV
.IMG VMHOtE. LAMOUT-I'M AM
ANTtęuE

orricc

EYES OVERWORKEDT Do they smart
and burn? Murinę bring3quicš relief.
Try two drops of Murinę nigbt and
morning and whenever your Eyes are
irritated and reddened or feel tired.

f

ĮSIGYKITE

BUCKi

EYES!

Kreipkitės pus:

(“Draugas"

LIFE IN THE ROAR (y KANE

NAMAI, KARMOS EINA
BRANGYN!

PARDAVĖM l 1 Alt ISRANDAVIMUI
DUONKEPY R LA

Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

807 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

■S'B X TT 55 S S"

Penktadienis, kovo 14, 1941

APSKRITIES IŽDININKAS TOMAN IMASI
KOLEKTUOTI MOKESČIUS
Cooko apskrities iždinin
kas John Toman imasi kolektuoti užtrauktus ir ne
mokamus mokesčius už per
sonalines nuosavybes.
šių
mokesčių mokėjimą ignoruo
ja stambiosios firmos
ir,
įmonės. Jos turi pinigų, ga
li samdytis advokatus ir per
teismus gintis nuo apskri
ties iždininko žygių. Mažo
sios įmonės to negali pada
ryti, tad prieš tokias pir-'
miausia ir kimbama.
Šį trečiadienį apskrities
iždininkas užtrauktus mo
kesčius kolektuoti pirmiau
sia nusisuko prieš Central
District Fumiture Co., 3621
So. Halsted gat. Iždininkas
savo advokato, pavaduotojo
ir kelių šerifo pavaduotojų
lydimas nuvyko į minėtą

parduotuvę ir tenai iškabi
no oficialų pranešimą, kad
ateinantį antradienį varžy
tinių keliu (aukcijonu) bus
parduota visoki ten esamie
ji daiktai, kad tuo būuu iš
rinkti užtrauktus ir nemo
kamus personalinius mokes
čius — apie pustrečio tūk
stančio dolerių.

LAKE APSKRITIES
MIESTELIAI RUOŠIASI
I RINKIMUS

DAUG VYRU PRIPAŽĮ
STAMA NETINKAMAIS

Waukeganas ir aplinki
niai miestai ir miesteliai
Lake apskrityje karštai ruo*
šiasi prie rinkimų, kurie
įvyks balandžio 15 dieną.
Kandidatūros peticijų pri
ėmimas uždarytas kovo 11
d.
“Primary”
balsavimai
Waukegane įvyko vasario
25 d. Kituose aplinkiniuose
miestuose ir miesteliuose,
kur bal. 15 d. įvyks rinki
mai, “primary” neturėta.
Tenai visi kandidatai iki ko
vo 11 d. patys turėjo pri
sistatyti kandidatais.
Ir
tai padarė.

Chesterfield
LENGVESNIS, GERESNIO-SKONIO

Du šerifo pavaduotojai
palikti parduotuvėje prižiū
rėti, kad joki daiktai, kaip
tai baldai ir kitkas, nebūtų
pašalinti. Jiems įsakyta pa
daryti visų daiktų invento
rių.

Te švarus balti Chesterfield pakeliai turi
viską ko rūkytojas mėgsta ir pageidauja. Patrau
kite raudoną galelį — išsiimkite Chesterfield . . .
užsidegite jj. Jūs mėgsite kaip VEŠIAI Chesterfields
dega . . . jūs mėgsite jų GERESNI SKONI ... ir jūs
rasite juos AIŠKIAI LENGVESNIUS— ne stiprus, ne be

skonies.

Ir visos kitos įmonės ir
firmos, kurios kelinti metai
nemoka mokesčių, nepapra
stai susidomėjo šiuo apskri
ties iždininko užsimojimu.

Todėl Chesterfield vadinamas rūkytojo
cigaretas— cigaretas, kuris PATENKINA.

Iškeliama aikštėn,
kad
armijos gydytojai daug draf
to boardo parinktų ir pa- 1
siųstų kareiviauti vyrų pri
pažįsta netinkamais ir juos
pasiunčia atgal boardams,
kad netinkamieji būtų įskai
tyti į kitas drafto rūšis.

Copyright 1941, L
& Mykus T
Co.
Taip pat iškeliama
aik
štėn, kad Illinoise netinka-!
X Šv. Mykolo parapijos
mų vyrų nuošimtis yra di
choro
svarbi repeticija įvyks
desnis, negu Wisconsine ir
šį vakarą, kovo 14 d. Visi
Michigane. Illinoise yra 17.4
nariai privalo dalyvauti.
nuoš., Wisconsine 8.5, o Mi
Grįžusios iš Washingtono
Žiniomis iš Springfieldo,
X Kons. P. Daužvardis Choras turi pasiruošti atlaiCalumet Sbipyari and
chigane 14.7.
motinos, kurios ten be pa Dry Dock Company pastatė naujas gubernatorius Green šią savaitę praleidžia Nevv j dams.
Vasario mėnesį iš Illinoi- sisekimo protestavo
prieš ir į Calumet upę įleido iki ( jau susiduria su nesmagu Yorke. Pasiuntinys P. žaX Juozas Puplesis, vi
so 4,671 vyras priimta
ir 1776 biliaus pravedimą, pra šiol didžiausią Chicagoj pa mais. Senatas nėra linkęs deikis ir visi konsulai turi
981 pripažinta netinkami. neša, kad jos planuoja su statytą upinį laivą.
patvirtinti visus gubernato pasitarimą su atvykusiu A- siems gerai žinomas labda
rys ir veikėjas netikėtai per
Vietoje nepripažintų tinka daryti politinę prieškarinę
riaus skirtus valdininkus į merikon A. Smetona.
Laivas įleistas b2 jokių
sišaldė ir susirgo. Draugas
Balandžio 15 d. linkimuo mais vyrų drafto boardai partiją ir jon įtraukti mo iškilmių. Darbiai ūkai susta aukštąsias pozicijas. Kai
X Bridgeporto Lietuvai jam nuoširdžiai linki greit
se dalyvauja keletas šimtų turi parinkti ir siųsti kitus. teris ir vyrus, demokratus tyti savo pozicijose. Fiduo- kurie respublikonai senato Gelbėti Fondo skyrius ir vėl pasveikti.
ir respublikonus.
riai priešingai nusistatę.
įvairioms valdvieiėrns kan
pridavė centrui per Federa
tas švilpyne ženklas Du vy
didatų.
Tuo tikslu Washingtone rai dideliais kirviais per - Tarp kitų nesmagumų gu cijos apskrities susirinkimą
X Jonas Žvirblis, Jr., sū
Waukegane tarp kandida
motinos turėjusios susirin kirto dvi plienines virves, bernatoriui yra keliami prie (per Oną Aleliūnienę) $30. nus žinomo Melrose Park
tų šį kartą figuiuoja ir vie
kimą ir tas sumanymas, palaikančias laivą ir šis šie-j kaištai, kad atidėliojamas Šis skyrius jau sukėlė LGF veikėjo, per vasarą ir rude
vadinamas politinių darbų $110.00 ir yra užsimojęs iš nį dirbo statydamas naują
nas lietuvis, George Kuz- 1
kaip jos sako, entuzijastin- nojais nuslydo upėn.
Jėzuitų draugijos 400 me
patronažas. Tūkstančiai res pildyti kvotą su dideliu kau namą. Baigęs statybą surenmickas, kurs yra kandidatu
gai priimtas ir paremtas.
tų
sukaktuvių
minėjimo
iš

Laivas yra Ashland, turi publikonų laukia sau kokių
į pirmojo wardo aldermaną.
gė “House Warming” balių,
pu. ’ .
. '
kilmės Chicagoj įvyks ba
nors
politinių
‘
džiabų
”
ii
du
varyklius,
145
pėdų
il

Lietuviai piliečiai ertuzikuriame dalyvavo daug sve
landžio 20 dieną, sekmadie
nesulaukia.
gas
ir
31
pėdų
platus.
Turi
X
Northsaidiečio
Vinco
jastingai remia jo kandida
čių.
du Diesel inžinus po 805
Nausėdos, Jr., draugai džiau
tūrą ir pareiškia, kad jis nį.
arklių jėgos kiekvienas.
giasi gavę dykai po cigarą.
X Helen Laurlnskaitė,
Be bažnytinių
pamaldų
bus išrinktas
Nukentėjusiųjų
dėl
karo
Mat, Vincas susilaukė sū 4520 So. Whipple St., sun
bus dar banketas Stevens
Laivas pastatytai Ash
britų
šelpimo
draugijos
Illinaus. Žmona ir sūnus ran kiai sužeista automobilių ne
9 asmenys, žmonių gyve viešbutyje. Kalbės J. E. Chi
land Oil Refining Co. ir bus
namų, bet neprižiūrimų, na cagos Arkivyskupas S. A. noiso komitetas nusprendė naudojamas Ohio upėje
20 drafto boardų trečia dasi šv. Elzbietos ligoninėj laimėj. ‘ Jai važiuojant su
draugu, kitas automobilius
mų savininkai, teismo nu Stritch. Bus apie 1,000 sve pradėti kampaniją surinkti
dienį 356 vyrus pasiuntė ar ir gerai jaučiasi.
Įtaisytas
sunkumų
stūmi

vieno milijono dolerių fon
smogė į šoną. Sužeistieji nu
teisti po 200 dol. bauda. čių.
mijon, kurios gydytojai 78
X Šv. Mykolo parapijos
mui,
ne
paskui
save
tempi

Šiam banketui rengiama dą. Šiuo fondu, sakoma, bus
pripažino netinkamais.
Teismas sutiko baudą pa
bažnyčioj sekmadienį prasi gabenti į Šv. Povilo ligonimui.
naikinti, jei skirtą laiką na programa, kurioje dalyvaus šelpiami tik dėl karo nuken
deda 40 vai. atlaidai. Į at |nę.
Vakar
apskrities
ligoninė

mai bus pataisyti ir apšva ir Loyolos universiteto stu tėjusieji civiliniai gyvento
je mirė Charles Rudis,
55 laidų užbaigą, kovo 18 d.,
X Vincas Malakauskas,
jai.
dentai.
rinti.
m. amž., 833 W. 33 gt. Iš varg. N. Kulys pakvietė vi kun. Malakausko brolis, ad
vakaro jis buvo automobi sus Chicago lietuvius var resu 6835 S. Rockwell St.,
gonininkus.
' ♦
lio sužeistas.
‘THAT LITTLE GAME"---------r.y IM P«ter
sunkiai serga. Pora savai
X Lietuvės senelės Oak čių atgal buvo padaryta oRytoj, kovo 15 d., yra pa
John W. Burton, gazolino
r
Yow ŪOttT MYHO AnOMBT.—
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prieglaudoj » sekma peracija, kuri gerai pavyko,
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YMt OIM 5m«
NA«N* »T
TMAY.
OCO
jis
praleido
ir
negalėjo
grįž

MVYOAC.
;
Dievu
pasitikėk,
o
patsai
c c
''tzsr*
ti namo laiku.
Mtrf FOtt
'
netingėk.
Vysk. P. Karevičius
JKtV •
Ties Polk ir Dearborn jis
pastebėjo taxi be šoferio.
Nepaprastas Palengvinimas
Tad įsilipo ir leidosi važiuo
Reumatiikų Skausmų
ti. Ties 71 gt. ir South
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Vekentėkite bereikalingai raumenų
Shore policininkas jį sulai skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
nepaprastų palengvinimų
kė. Važiuotojas pasirodė pasieki
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
reumatiikų skausmų, strinų raumenų
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
įtariamas, nes neturėjo taxi menų
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
skaudėjimų vien iisitrindami su
šoferio uniforminės kepu Pain-Expelleriu. Sis sensacingas HniSekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
Kitomis
Dienomis — 9:30 vai. vakare.
rės.
lengvinimų. Viri 17 milijonų bon- ,
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.
kučiu jau iiparduota. Todėl neati- ,
Policininkas
neapsiriko. dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
Reikalaukite PsinW H F C — (1420 Kilocycles)
Burton uždarytas “šalto- Pain-Expellerio.
Eitpellerio su inkaru ant dėžutės.
jon.”
CITHUANIAN IBS
igcrtt

obacco

Motinos planuoja
sudaryti partija

Į vandenį įleistas
didelis laivas

Gub. Green susiduria
su nesmagumais

APLINK MUS

Jėzuitų iškilmes bus
balandžio 20 diena

Nukentėjusiųjų britų
šelpimui

78 vyrai pripažinti
netinkami

j

Pasiėmė taxi ir
nuvažiavo kalėjiman

mARCDTIZ

RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI

