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THE

TRUMPAI
J. čikaginis
Nežiūrint karo sunkumų,
Anglijos katalikai randa lai
ko rūpintis socialiniais rei
kalais. “Maistas, — rašo jie
žurnale “The Hom. and Past.
Review Nr. 5, — yra pirma
eilės reikšmė dalykas ir tei
singumas reikalauja,
kad
kiekvienas juo galėtų pa
kankamai
apsirūpinti ir
būtų prileistas prie žemės,
kuri maistą gamina. Kapita
lizmas sukūrė visiškai klai
dingą ekonomiką...”
Dieve laimink jų kovą, te-!
gu lordų latifundijos perei-,
na greičiau j rankas tų, ku-|
rie jas dirba!

Prieš keletą savaičių iš
vienos knygų leidyklos Kan
sas Valstybėje po visą Ame
riką pasklido pornografinės
literatūros reklama. Prieš
keletą dienų sužinojome apie
baisią žmogžudystę, su to
kiu seksualiniu sadizmu įvy
kdytą Kansas Valstybėje.
Kas sėjama, tas ir piauna
ma.
Kai Italija ruošėsi į karą
kai Vatikano
laikraštit
"Osservatore Romano” skel
bė mintis priešingas tam ki
rui, fašistai tą popiežiam
laikraštį degimo Romos gat
vėse. Juodmarškiniai daba’
turi patirt’ s’.audzią likinru
pamoką ir kcruču, kai juo.-.
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ANGLAI NORI SKUBIOS PARAMOS LAIVYNUI
PREZIDENTAS Du Kaimynai
PASAKYS RADIO
KALBA ŠĮVAKAR

ATAKAVO
HAMBURGĄ,
ROTTERDAMĄ
LONDONAS, kovo 14 d. —
Aviacijos ministerija prane
ša, jog pereitą naktį anglų
aviaciją pravedė smarkiau
sias atakas ant dažnai ata
kuoto Hamburgo, Rotterdame padegė aliejaus gamyk
las, mažesnes atakas prave
dė Bremene ir Emdene ir
apmėtė torpedomis ir nus
kandino vieną
Vokietijos
krovinių laivą prie Frisian
salų.

WASHINGT0NAS, kovo
14 d. — Šį šeštadienį vaka
re, 8:30 vai. Prezidentas;
Rooseveltas pasakys kalbą
per radio, kurioje apibrėš
krašto apsaugą ir paramą
valstybėms,
kovojančioms
prieš agresorius.
Jis kalbės White House
Corespondents Ass’n suruo
štų jam pietų metu. Tikima
si, jog Prezidento kalba nu
sitęs visą pusvalandį.
Spaudos
konferencijoj
Prezidentas neapibrėžė spe
cifinių reikmenų, kurie bus
siunčiami ar jau pasiųsta
Anglijai. Tačiau jis pareiš
kė, jog nepadaryta jokių
nutarimų pasiųsti Anglijai
jokių karo laivų. Taip pat
ir krovinių laivų Ameriko
je nėra atliekamų.

Be žemės reformos, Angli- '
jos katalikai siekia ir kapi-|
talo bei
kredito sistemos1
reformos. Jie
pabrėžtinai
primena Pijaus X 1905. VI
II enciklikoj paskelbtus žo
džius: “Katalikų akcija pir
miausia turi
imtis prak
tiškai
spręsti
socialius
(visuomenės) klausimus pa
gal krikščionybės princi
pus”. Jie pabrėžia Pijaus XI
enciklikoj “Divini Redemptoris” pakeltą mintį: “Kata
likų Akcija yra socialinis Netikslūs pranešimai
Paklaustas apie spaudos
(visuomenės gerovės kėli
pranešimus, jog apie 100
mo) apaštalavimas”.
karinių laivų įvairiaus tipo,
Šiais karo žudynių laikais kurių tarpe torpediniai lai
visiems prisimintinas Pijaus vai, prieš 20 metų statyti
XII neseniai paskelbtas tar- destrojeriai ir seni prieš 20
pusavės meilės išaukštini metų statyti destrojeriai ir
mas: “Darykime pastangų, seni submarinai, bus pasių
kad žmonės daugiau pažintų sta Anglijon, Prezidentas
Dievo Tėvo ir Kristaus pas pareiškė, jog tie praneši
laptis. Nuo pažinimo pereis mai yra netikslūs. Tačiau
prie meilės, nuo meilės prie esą galima, kad ateityje
gailesčio, nuo gailesčio — į Anglijai gali būti suteikta
didesnį priartėjimą
prie karo laivų.
Karo sekr. Stimson pa
Dievo ir į jungimąsį su juo
altoriaus puotoje. Tegu tikin reiškė spaudos atstovams,
tieji jungsis meilėje, toje jog kai kurie karo reikme
krikščioniškoje meilėje, kuri nys jau yra pakeliui į An
atrodo, yra išstumta iš že gliją.
mės, bet kuri net labiausiai
tragiškame likime nenustoja
savo įpareigojančios galios.
Meilė tik tegali atnešti žmo
nėms tą gerovę, kurią tarp
save neapykanta yra sunai
kinusi”.
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LITHUANIAN

JUGOSLAVIJA

Žinių Santrauka

JAU PASIRENGUS

TARTIS
BELGRADAS, kovo 14 d.
— Gerai informuotieji dip
lomatiniai sluogsniai šian
die praneša, jog jau prade
dama surasti bendrieji pa
grindai, ant kurių, tikimasi,
netrukus bus pasirašyta Jugoslavijos-Vokietijos sutar
tis.
Jie pareiškia, jog nesą ti
krų žinių, kad visais klausi
mais būtų susitarta, bet esą
galima, kad
Jugoslavijos
premjeras ir užsienio minis
teris išvyktų orlaiviu Vokie
tijon bet kuriuo momentu.
Tuo tarpu esą gauta ne
patvirtintų žinių, jog ang
lai išsodinę Antenų uoste
30,000 kariuomenės.

Parama kitoms valstybėms
Sąryšyj galima parama
kitoms valstybėms
šalia
Anglijos,, Graikijos ir Ki
nijos, Prezidentas pareiškė,
jog, jo manymu, įstatymas
tai aiškiai nusako. Todėl,
pasak jo, bet kuri valstybė,
kovojanti prieš užpuolikus
gali tikėtis paramos.
Apie paramą Kinijai Pre
zidentas tepasakė, jog šioji Naciai Sušaudė
parama nesustojo plaukusi. 15 Olandų
Tuo tarpu tikimasi, jog
atstovų rūmai trečiadienį
BERLYNAS, kovo 14 d. nubalsuos už
Prezidento
Šiandie Vokietijos vadovybė
prašomus $7,000,000,000 An
Olandijoje paskelbė, jog pen
glijos paramai.
kiolika asmenų, nuteisti da
lyvavę “teroro, sabotažo ir
degina graikų ir britų para
šnipinėjimo organizacijoje”,
kas.
vakar sušaudyta.
Kitiems trims paskelbta
Bolševikai giriasi būk pamirties bausmė pakeista ka
gerbią sąžinės laisvę. Ar tai
lėjimu iki gyvos galvos.
sąžinės laisvė, kad 80-90%
--------------------------------------1
Lietuvos gyventojų katalikų
negali turėti nei vieno religi bedievių sąjunga, bet... pamė
nio laikraščio?! Vfaoj SSSR-' ginti; kas nors ten organizuo
ie, taigi ir bolse.ikų Lietu Į ti kovojančių katalikų cj
voje, gali veikti kovojančių jungą'...

Į

DUBLINAS, kovo 14 d. —
Vyriausybės informacijų biu
ro pranešimu, Airijos priešorlaiviniai pabūklai apšaudė
šiandie nežinomos tautybės
orlaivį, kuris perskrido virš
Budlin įlankos.
BUKAREŠTAS, kovo 14 d.,
— Agrikultūros ministerijos
įsakymų, išleistu šiandie, vi
si romunai abiejų lyčių, vy
resni negu 12 metų, bus šau-!
kiami priverstinam laukų
darbui.

ANGLAI UŽIMS

AZORŲ SALAS
NEW YORKAS, kovo 14 d.
— Romos oficialus radio
šiandie praneša, jog Tanžiro
laikraščiai rašo, kad Anglija
planuojanti užimti Azorų sa
las ir išlaipinti kariuomenę
Portugalijoje.
Radio pareiškia, jog Ang
lija galvojanti apie šiuos žy
gius, kad apsaugotų Gibral
tarą.

Taip pat pabrėžiama, jog
šiems žygiams sumanymą
patiekusios Jungtinės Valsty
bės ir jog Portugalijos vy
BERLYNAS, kovo 14 d. —
riausybė, suprasdama anglų
šiandie oficialiai pranešama,
intencijas, ėmėsi žygių kad
jog užpereitos nakties anglų
nebūtų užklupta netikėtai.
atakose ant Berlyno žuvo
dvidešimt šeši asmenys ir
trysdešimt aštuoni sužeisti.

Galimas Greitas

SIDNEY, kovo 14 d. —
Tatsuo Kawai, naujasis lapo
ponijos ministeris Australi
jai, šiandie pareiškė, jog Ja
ponijos paktas su Vokietija
ir Italija nesudaro Austra'ijai jokių pavojų.

Anglų Laimėjimas

BRITU ATSTOVAI
VYKS AMERIKON
PASITARIMAMS
Anglijai Reikią

Maisto Reikmenų
LONDONAS, kovo 14 d. —
Anglija šiandie oficialiuoju
pareiškimu kreipės į Jungti
nes Valstybes prašydama
padėti sustiprinti Anglijos
prekybinį laivyną.
Pareiškime sakoma, jog
ministeris
pirmininkas
Churchill nedelsdamas siun
čiąs Amerikon prekybinio
laivyno ministerijos parla
mentarinį sekretorių, kuris
turėsiąs sudaryti galutinus
planus laivyno paramai.

Vokiečių atakos Glasgowe
Tuo tarpu Vokietijos laku
nai smarkiai bombardavo
Glasgovvą, Liverpoolį ir ne
pažymėtą šiaurryčių miestą.
Vyriausybės
pranešimu,
vokiečių atakos Glasgovve
buvusios smarkios ir ilgos, Reiks ir maisto
kurių metu padaryta nuos
Amerikon atvyks taip pat ir
tolio industriniams pasta
Robert H. Brand vadovauja
tams ir sukelta keletas gais
moji misija, kuri turės pasi
rų. Tačiau gyvybės aukų ne
rūpinti išgavimu maisto reisitikima daug.
! kmenų.
Atakos Liverpoolyje
ir
Sir Arthur Amerikon siun
šiaurryčių
nepažymėtam
čiamas “kad aptartų su Jun
miestelyj nebuvusios smar
gtinių Valstybių administra
kios ir daugiausia nukentė
cija įvairias paramos for
jusios gyvenamosios vietos.
mas”, kurios išrištų laivų
Savo atakose vokiečiai pa
problemas.
naudoję kaukiančias bom
bas.
Pasak pareiškimo, taip pat
esą būtina, kad būtų susi
Anglų taikiniai.
tarta su Amerika dėl maisto
Paskutiniuoju laiku ang
tiekimo. Tuo reikalu ir vyks
lai savo atakas daugiausia
tąs maisto ministeris Brand.
sukoncentruoja
Vokietijos
šiaurvakariniam kampe, kur Sir Arthur pas karalių
yra daugiausia vokiečių lai
Brand ir Sir Arthur abu
vyno bazių, laivų dirbtuves bus Anglijos reikmenų ko
ir kitokia industrija.
misijos nariai.
Sir Arthur, 60 metų OxAnglų Atakose
fordo profesorius ir laivyno
ekspertas, prieš išvykdamas
Žuvo 50 Ligonių
lankėsi pas karalių.
BERLYNAS, kovo 14 d. —
Brand, 62 metų finansų
Šiandie pranešama, jog po
angių atakų Hamburgo ligo ekspertas, 1917 ir 1918 me
ninių griuvėsiuose yra žuvę tais Washingtone buvo an
ligonių. Tačiau, pasak vo glų misijoje per devynis mė
kiečių, nacių aviacija sunai nesius.
kinusi didžiąjį dalį anglų
amunicijos industrijos GiasNuskandino Laivą
gowe.
Vokietijos karo vadovybė Su U. S. Orlaiviais
pareiškia, jog anglų padary
ti kariniai nuostoliai Vokie
LOS ANGELES, kovo 14
tijos vienam didžiųjų miestų
d.
— Los Angeles Examiner
esą menki.
Vokiečių pravestos atakos šiandie rašo, jog “autorite
Glasgovve pralenkusios nuos tinguose uosto rateliuose”
Norvegijos
tolių gausumu ir anksčiau sužinota, kad
pragarsėjusias atakas Co- krovinių laivas Benjamin
ventry. Tuo pačiu laiku kiti Franklin nuskandintas prie
orlaiviai bombardavę Liver Anglijos pakraščių. Laivas
gabeno keturis Douglas bom
poolį.
banešius ir maisto reikme
ROMA, kovo 14 d. — Italai nis iš Los Angeles į Angliją.

LONDONAS, kovo 14 d. —
Admiraliteto pirmasis lor
das šiandie pareiškė, jog
Anglijos laimėjimas "ne tik
bus tikras, bet bus staigus”J
SAN FRANCISCO, kovo jei imperija išsilaikys tol,
14 d. — Amerikos konsulato kol bus gauta Amerikos pa
Tokijo sekretorius šiandie rama.
pareiškė, jog Amerikiečių
šiuo momentu, anot jo,
evakuacija iš Japonijos jau Anglija pergyvena, gal būt,
beveik esanti baigta.
patį sunkiausi karo laiko-'
t
tarpį. Ypač esąs jaučiamas šiandie praneša, jog penki
Dalinai debesuota. Vakare laivų trukumas.
anglų torpediniai orlaiviai
galima sniego. Pietryčių vė
Laivyno ministeris Ronald bandę numesti torpedas Vajai.
H. Cross pareiškė, jog šįmet lonos uoste, bet jiems tepa:.3
’ 6:01 vai., saulė Anglijai teksią pergyventi vykę pataikyti tik į vieną
leidžias 5:56 vai.
sunkūs metai jūrose.
prekybinį laivą.

Pranešimas sako, jog lai
vą nuskandino vokiečių tor
pedos pereitą savaitę. Kartu
žuvęs laivo kapitonas ir 30
įgulos narių. Išsigelbėjo sep
tyni.
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ŠOKĖJA L1CDIJA SCHENCKO BYLOJE

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Aukojo $5.00 dr. Jonas
Žekas, kuris nes pats nega
lėjo dalyvauti, auką prisiuntė per savo motiną; tai tik
ras lietuvis patriotas. Po $1
aukojo: A. J. Sutkus, J. šiPatriotinė programa
mulynas, M. Stulginskas, K.
kalbėtojai
Švažienė, Roz. Butkienė, F.
Įvykęs kovo 9 d. Lietuvių Rajūnienė. Jonas Petkus, F.
Auditorijoj
paminėjimas, Bokienė, Kaminskienė, Vinnors nebuvo skaitlingas, vie cas Ciapas, A. Paluckienė,
nok sėkmingas, nes tautos M. Navardauskienė, T. Kagelbėjimo reikalams surink- rašauskas, Vcrpačinskienė,
ta $65.30. Visi atsilankę ne- Z. Žiekienė, P. Lrbaitis, Ig.
sigaili, nes pamatė tikrai Burba, J. Kantautas, A. Srepatriotinę programą, išgir- dnickas, J. Vardauskas, D.
do įspūdingų kalbų ir kas Horen, J. Pocius, M. Švitošiandie dedasi mūs tėvynėj, rienė, A. Glozerionė, S. UrLietuvoj iš svečių kalbėto- bonas, P. Dabašinskas, O.
jų, Igno Sakalo, “Draugo” žylienė, Strimickienė, Jonas
ledakcijos nario ir dr. Pet- žekas, Sr., Adam Garolis,
ro Vileišio, pabėgusio nuo Chas. Navard, I. Motiejairusų teroro. Jų kalbos apie tis, J. Bakšis, Mrs. Urman,
mūs brolius kentančius tė- J. Naujokas, G. P. Bukan.................
. .
.
_
vyuej u baisius pneso per- t.s, Ig. M.leska, P. Rumšą.
sekiojimus, ne vienam kiau- p. Ličkus, J. šukaitis, J. Josytojų išspaudė ašaras.
cius, P. Leonaitis, P. BujaProgramą išpildė šv. Bai- "auskas, P. Bagdonas, Pet.
tiamiejaus choras, atidary- Norkus' A- Marcinkus ir Andurnas iškilmes, ir šv. Bai- ton lBen> Urban- Kiti au'
tiamiejaus mokyklos vaikai, koi° smulkiais,
kurie seserų kazimieriečių
Visiems aukotojams š.rdingas
ačiū vardan vargpriruošti, padedant varg. S.l
žyliui. Bendras vaikų cho.; kančių lietuvių
ras padainavo “Birutė”, ir
Pastaba- Per greitumą,
“Pirmyn į kovą”. “Drums- ga1, bus keno vardas nePa'
čia-siaučia” išpildė 7 ir 8 minėtas’ kurie aukojo $1.00,
skyrių mokiniai. “Vaikelio ar dauSiau- Prašome pragiesmė” ir “O Nemunėli”, 3 neštĮ konusi-)aiir 4 skyriaus; “Plaukia sau
Iškilmi^ vedVbli buvo Prlaivelis” solo Loretta Žylius, i Bujanausnas, programo —
labai gražiai. Galima tikėŽylius, raštininkavo
tis žvaigždės ateityje. Muzikukantis ir A. J. Sutką ir dainą ji paveldi iš sa- kus'
vo tėvelių, nes mamytė yra
\
is
i n t. ios
gera dainininkė, gi tėvas
\
. 1 . . '
___izikas-vargonininkas,
__________ t » eis LoSv. Baltramiejaus
draue‘s
Baltramiejaus
.
mus
retta yra mokinė 5 skyriaus.
f

Paminėjimas
Vasario 16 d.
PflVykO

Dialogas “Lietuvis ir ame
rikietė” atliko Laurensas
Butkus ir Loretta Biliauska3 irgi 5 ir 6 skyriaus. Ei
lės “Trispalvė vėliava” ir
“Lietuvos jaunimas” baigė
6 ir 7 skyriaus mokiniai.
Programą reikėjo pačiam
matyti, kad galėtum ją įvertinti. Suruošta tikrai lietuviškoj dvasioj ir persunk-^
ta patriotiškumu.

FthAT

w

- .<• ..

(“Draugas”

Grace Poggi, profesionali šokėja, su Joseph M. Schenck iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:iihiniiiiiMimiiiiiin>
pastarojo jachtoje. Schenck, New Yorke, patrauktas tieAKIŲ GYDYTOJAS
son už išsisukinėjimą mokėti pajamų mokesčius. Jo pu
sėje liudija minėta šokėja.

MANILA. — Filipinų uaGeorge Damijonaitis ir Pe, lų arkivyskupai ir vyskupai
ter Maslovski.
, turėjo čia metinį suvažiaviI
mą. Katalikų akcijos pro
grama pagyvinta ir praplė
sta.

Atgarsiai Prakalbų
Kovo 9 d.

Seniai buvo laukiami iš
Chicago kalbėtojai į mūsų
miestelį. Tik buvo labai gai]a, kad daug žmonių nesusirinko. Aš manau, jei komisija būtų daugiau garsinūs po laikraščius, būtų
daug daugiau susirinkę, ir
prisidėję prie Lietuvos gelbėjimo.

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ol-lOMl. | itlcALI.V AKIŲ
M'ECLAlriSTAS
■'uvus 20 metų praktikavimo
Al auo Gai-iiiilaviiiins
Palvngvinis aklų įtempimą kas es•i
priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu->O, skaudamų akių karštį. Atitaiso
: rampai« gystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitiKimuose egzaminavimas daromas su
jlektra, parodančia mažiausias klai1 das. Specialė atyda atkreipiama į
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32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
o ITOM ETRI ŠTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas

18-toa

Telefonas CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien P-oo a. in. iki 8.30 p. ro
Trefi. ir sešt: 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — b popiet,
1—t ir 6:311-8:31) vakare

3343 Šo. Halsted Street

Tel.

CANai 5969

DR. F. G. WINSKDNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofiso tel. CANai 2345
Ofi-“ Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutartį
Kez. Tel.: IIKMIoek 3150

Ofiso valandos:

l’opiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 7329

2 i 55 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartj.

Res. 1625 So. 50th Avenue

Home Office: Newark, N. J.

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

RĖSIDENCIJA:

4432 S0. California Avenue
IV.

Tol.

LAJFayctte 0771

PASKOLOS

— narnama statyti,

ar

remontuoti

pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAUPYKITE

mūsų įstaigoje.

tingai

Jūsų

globojami

ir

indeliai
ligi

rūpes

$5,000

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
S'/i'/n. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

ap

Mokame

MCSV PASITIKftJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžianl Nei
Vieno Klljento!

3236 So. Halsted St.

Chicago. III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais,* Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL

(Nurk&itis)

! Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:
OFFICE;
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-1820
KRAUTUVĖJE

Penktadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. KARL NURKAT

The Prudential Ins.
Co. of America

DR. V. E. SIEDLINSKI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. R. PALUTSIS

ff

DR. RAČKUS

DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CALumet 4118

'ir

3147 S. Halsted St, Chicago

Tel. Cicero 1484

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

Dlm.rae^ Co.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

DR. PETER T. BRAZIS

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia,^seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

Daily
Stock Holdcvs
of th<2

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nao 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valamios: 10-12 rvte, 2-6, 7-9 P. M.

DR. C. VEZhLIS

THE ^aoiRE
BE ATS (v\ Y

y*

DAKTARAI

Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
Suvažiavimo
dalyviai i
vaikU9' Kreivos akys atl* S
VlRginia
1886
PROspeet 3534
daug
nuo io iki « vąi. vak Tel. YARds 2246
® dėmesio atkreipė įt saa. j valandos:
Nprtėliomis pagal sutartj.
lų vyriausybės
«v|y apnikimu akys atitaisomos
J
J
fpastangas
D ! l>au
b«- akiuių. Kainos pigios, kuip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visas privačias švietimo įs- I
_
pirmiau.
DANTISTAS
1853 VVest 35th Street
,
4712
So.
Ashland
Ave.
taigas įstatymo keliu pa
4645 So. Ashland Avenue LIGONIUS PRIIMA:
,.
- a: _
j
Telefonas YARDS 1373
arti 47th 3treet
vesti viešojo švietimo
de-, imnniniimm«ninmninuunuuuiuuui
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
vai.:
nuo
9 vai. ryto iki S vai. vak
partamento kontrolei. Tas
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
Seredoj pagal sutartį.
nesuderinama su Bažnyčios
Būkite Malonus
Telefofiias; IIEMkak 5819
principais.
SAVO AKIMS
Vyskupai smerkė prapli- Tik vlfna pora akių visam gy
DANTISTAS
4143
South
Archer Avenue
venimui. Saugokit Jas. leisdami
tusįas nepadorias filmas ir ISekzaminuoti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jas moderniškiausia
Telefonas LAFayette 3650
metodą kuria regėjimo mokslas
literatūrą, o ypač filmas,
6757 So. VVestern Ave.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
gali suteikti.

Negalima suprasti, kodėl kuri°s jaunimo mintyse įskitose kolonijose
mūsų** va paudžia neišdildomą įspauj
dai ir patys pasirodo su d4- Katalikai pakviesti griež
, i irJ sur aukomis, o
laibomis
pas mus vadai, dar gi Lie-

■POKF.R DICE

©

DR, P, ATKOČIŪNAS
1446 So. 49th Court, Cicero

FILIPINŲ HIERARCHIJA
TURĖJO METINĮ
SUVAŽIAVIMĄ

HCUY StfOKES I

t.

LIE TU VIAI
DANTISTAS

Vaitekūnas, Frank Visockis,
Dorothy Naureckas, Martha
Matejaitis, Joseph Kuzmic
kas, Petronėle Pažereskis,
Stanley Aidikonis, Victoria
pctruska j
„ Pocevics,

nesilanko i P”'
corpore prie sv. Komuni- tUVOJ
jos. visi nariai prašomi su- kalhas ir “Prisideda auka i
sirinkti 7-Rft
i .iotuviu
Aš buvau prakalbose ii'
7:30 rvtn
ryto Lietuvių
Auditorijon. Susigrupavę ei- mačiau daug jaunimo, čia
sim išklausyti mišių ir pri- gimusio, kuris klausės kai- į
imti Komuniją.
Enrikas bų ir aukojo.
-----Kaip galime jaunimą priX Dėdės Samo piliečių I traukti, kad savo tėvų krašskaičius, Waukegane, paau- to kalbos neužmirštų, jei
go sekančiais lietuviais: Ro- vadai, gimę Lietuvoj, savo
že Žiūraitis, Ona Kantautas, tėvynės reikalais nesirūpiFelicija Povilaitis,
Anna na?
D-a

LITTLE CAME’’-

Acme telenhoto)

Kovo 24 — balandžio 6
tai kovoti prieš nepadorias TT. Marijonų Misijos
dd. — Šv. Jurgio parapijo
filmas ir raštus.
Gavėnios
Metu
je, Philadelphia, Pa. — kun.
Katalikės moterys para
Kovo
9-16
dd.
Šv.
Jurgio
dr.
K. Rėklaitis ir kun. Angintos kovoti prieš nepado
.
T11
tanas Ignotas,
rus moterų drabužius.
parapijoje, Chicago, 111. —
®
v
Specialus komitetas rapor ,
T
nua
Kovo 19 iki 22 d.
švc.
r
r
kun. Juozas Dambrauskas. Panelės Gimimo par., Chicatavo, kad salose 10,000 ka
talikų tenka vos tik vienas S Kovo 10 — 30 dd. ’vVater- ' go, III. -- Kun. J. Kuprevičius.
būry, Conn. — kun. Mikas
kunigas.
Balandžio 7 — 15 dd., Šv.
i Visi pasav-iečiai katalikai' Urbonavičius, kun. Jonas .Jurgio parapijoje, Detroit,
; pakviesti prisidėti prie ka- Jančius ir kun. dr. Juozas Mich. — kun. K. Rėklaitis.
talikų akcijos vyskupų va- I Vaškas.
Bai. 11 d. iki 13 a. — Šv.
dovybėje.
Kovo 16 — 18 dd. Pitts- Vincento Pauliečio parapijo
je, Springfield, III. — kun.
Tūkstantį
kartų geriau ton, Pa. — kun. J. Vaškas.
J. Kuncevičius.
garbingai mirti, negu vieną
Kovo 16 — 19 dd. Lowell.
Kovo 23-25 dd., Norvvood,
sekundę niekšu būti.
Kareivis A. Sruogis
Mass. — kun. Petras Mali- Mass. — kun. Dr. Juozas
Pauliukonis.
(Žuvęs 1919 m.) nauskas

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VlRginia 2421

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)
Tel. >HDway 2880
Chicago, III
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. i>opiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekimui, nuo 10 iki 12 va!, ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tol. YARds 0994
Rez. tel. PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-S v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak_dienj

Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:
2 -4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagHl nutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
r.ca 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMiock 4818

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirlad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marguette Road

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS

Ofiso tel. VlRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliotais pngnl sutartį.
Office tel. YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARd« 5921.
lies.: KENv/ood {>107

DR. A. J. BERTASH

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
N£dėhouusj>n^aH2djjrtj.

Tel. CANai 0257
Rea. tet: PROspeet 6659

DR. P. I, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesi?.n Ave.
Ofiso vai. nuo 1—3; nno 6:30—8:30 ,
VAL-kNDOS: 11 v. ryto iki J popiet

756 VVest 35th Street

6 iki 0 vaL vakare.

KOVU

1.5,

dkacgah

lb'tL
NAUJAS VAGONU

IR

AUTOMOBILIU

PERVAŽAS

) ls Pietį Amerikos Lietuviu Gyvenimo
.... _____________________ —?

Uruauay

!..

nika grižo gimtinėn ir apie Nebegamina
Pivašiūnus sulenkėjusiame!
kampelyje pasižymėjo pra alumino indų
kalbomis, žadindama tėvy CLEVELANDAS, kovo 13
nės meilę. 1927 m. prasidė-, d. — Šiandie alumino indų
jus masinei emigracijai iš industrijai pranešta, jog nuo
Lietuvos, ji atvyko į Brazi šio laiko ji alumino indų ga
liją su ketvertą nepilname minti nebegalės. Tačiau bū
čių vaikų. Čia jai, kaip ir sią galima suvaitoti alumi
visiems, teko pereiti emig no išteklių jau esamą dirbtu
rantų kalvarijas. Tėvynės
vėse.
i ilgesys gal ir pagreitino se- , Tuo būdu šis uždraudimas
nutei mirtį.
vartoti aluminą virtuvės in-

i ti ir priešingai tvirtinti gaKrašto sostinėj, Montevi- i li tik piktas istorijos klasdeo mieste, susirinkę Urug- totojas,
vajaus lietuviai vasario 17
Todėl bolševikų pasakos
d. paminėjo Lietuvos nepri- apie vokiečių palankumą ir
klausomybės paskelbimo ak- paramą atgimstančiai Lie
tą. Paminėjime dalyvavo tuvos valstybei yra šlykšsvetimų valstybių atstovai tus šmeižtas jaunos LietuIlsėkis, Garbingoji Vero ams yra pirmasis žygis karo
ir visos demokratinės orga- vos valstybės ir įžeidimas (
nika, toli nuo savo numylė pramonės plėtimui. Reikia t i
nizacijos. Kalbėjo dr. P. ša- visos lietuvių tautos, kurios
tos tėvynės.
kėtis, jog būsią ir kitų su
cikauskas, pirm. Lietuvos geriausi sūnūs ties RadviJulius Balčiūnus varžymų.
Vadavimo Sąjungos Urug- liškiu, besikaudami su vovajuj, dr. Petro Diaz, Sr. kiečiais, paaukojo savo jau-!
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Adolfo Tejera, dr. Jose Ped-| nas gyvybes dėl Lietuvos i
ro Cardoso, Sr. Luis Battle Nepriklausomybės.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
Berres, dr. Hector Paysee
Atgimstančios
Lietuvos
(“Draugus" Acme telepliolu.
Reyes, dr. Felipe Gil, dr. savanorių kariuomenė, susiRemkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Juan Andrės Ramirez ir k. dėjusi iš neturtingų kaimų i “City of Midland”, naujai pastatytas dvie jų milijonų dolerių vertės pervažas, pirmą
Savo Biznius “Drauge”
Minėjimo išvakarėse per { ’ ipQtll HflrhininV„
k^rtą iš Manitowoc- Wis- plaukia į Luding ton, Mich. Šis plieninis laivas gali antkart
.............................. 11 mieslų aarnininKų, ener yežti per ežerą 50 keleivinių automobilių, 34 prekinius geležinkelio vagonus ir 376 ke
radio pasakyta keletas kai- gingai kovėsi 1918.1920 me.
leivius’.
bų, taip pat transliuota ir( taig gu vigaig Lietuvos Ne
f
lietuviškos dainos, muzika., priklausomybės priešais, jų tuvių tautos valią, nutari- jo Seimo gegužės 15 d. ak- grįš mūsų trispalvė vėliava
Vieną radio kalbų, pasaky- Įarpe jr su raudonųjų bol- mai “prijungti” Lietuvą prie tus ir pasižadėti tol nepa- tik demokratiškųjų laisvų
PASISKUBINKITE NUSIPIRKTI. KOL DAR
tą dr. P. šacikausko, žemiau gevjkų gaujomis, slinkusio- Sovietų Rusijos jokiu atveju dėti ginklų, kol Lietuva tų vėliavų globoje ir vėl garGALITE SUTAUPYTI —
m
perspausdiname.
mis iš Rusijos ir lenkų dva
nepanaikina Lietuvos Val-,dviejų aktų dvasi°je atgaus bingai plevėsuos Gedimino
Kaip Lietuvos nepriklau rininkų organizuotais legistybės Tarybos Vasario savo Nepriklausomybę. Rei-j kalne Vilniuje.
somybės karo dalyviui, man jonais iš Lenkijos.
16 dienos ir Lietuvos Stei- kalinga
ir užprotestuoti
Tegyvuoja viso pasaulio
.
“
.
-klastingą
Lietuvos
pavergidemokratija!
Tegyvuoja Neteko prieš dvidešimtį tre
Lietuvių tauta lygiai nar
giamojo Seimo gegužes 15
I
_ .
.
priklausoma Lietuva!
čius metus dalyvauti Lietu siai ir garbingai kovojo su
dienos aktų
!
vos Nepriklausomybės ko visomis svetimomis kariuo, .
...
Visuotinės Lietuvos konvisokių ry..
. .
vose, ir jau tada matyti lie- menėmįSi kurios tik buvo apie nutraukimą
,
. . T • x
ferenci jos Vilniuje 1917 m.
Lietuvos
tuvių pirmtakūnų darbus. įsiveržusios į Lietuvą. 1918- šių,, su. buvusiais
.
. ,, .
T.
išrinktos Valstybės Tarybos
Tas darbas buvo sunkus, at-' 1920 metais su prješais ko. ■ valdovais ir paskelbimą Lievisuotiniu Sr
sakingas ir pavojingas. Bet; vojo vj3a LįetUVOs liaudis, i/*V.°^ ',lsal ePrI
ausoma sĮaptu tikrai demokratiniu
drąsuoliai to nebijojo.
Jie Sulenkėję Lietuvos dvarinin
a s e‘
būdu
išrinkto Steigiamojo
ėjo, dirbo, kovėsi, kaip ga- kaį stojo j priešų eiles irLietuvos ‘liaudies
seimas’, geimo
nutarimai tebėra ga-,~
Įėjo ir mokėjo, ištvėrė
iki kovojo gu Lietuvos iiaudimi, išrinktas 1940 metais liepos lioje ir joks Rusijos dikta- Į
galo ir todėl laimėjo.
kad
pavergus Lenkijos 14-15 dienomis, veikiant bol- tas pavydale-tariamojo ‘liau beturčių skyriuje mirė Ve
1918 m. vasario 16 dieną viešpatavimui. Ištautėję ir ševikų partijos terorui ir dies seimo’
nepanaikina ronika Valatkevičiūtė-Anušauskienė, 60 metų amžiaus.
Lietuvoje tebebuvo vokiečių ištvirkę neskaitlingi Lietu- grasinant pusei milijono ru- aukščiau minėtais aktais
Velionė buvo kilusi iš Alek
okupacinė kariuomenė, ku- vos miestelių šarlatanai, su- siškos kariuomenės durtuvų, laisvai ir iškilmingai paSandravos vienkiemio, Pivanos vadovybė dar svajojo sidėję su raudonųjų gaujo- tautai neatstovauja. Į mi- reikštos lietuvių tautos va-...
y aus aps
apie vokiečių karo pergalę mis, puolė Lietuvą iš kito nėtą “liaudies seimą” nega- (lios, patvirtintos mūsų liau- slunU va sc >
ir pasilikimą Lietuvoje. Ne šono, kad ją prijungtų prie Įėjo patekti nė vienas ne-1 dies savanorių krauju Ne-iTveriantls Lietuvos valstybei’ gyvendama Š- Amentik vokiečių kariuomenės va Sovietų Rusijos, o iš trečios bolševikas, o prieš pat rin- priklausomybės kovose.
dovybė su Liudendorfu prie- pusės peilį į nugarą mūsų kimus, liepos 10 dieną, bu-i Lietuvių tauta savo Ne- k°j _yra daug pasidarbavušakyje bet ir kaizerio vai- jaunai kariuomenei smogė vo suareštuoti visų lietuviš-I priklausomybės šventės pro S1 tevynes labui aukU rinki'
kų partijų ir organizacijų ga nuoširdžiai ir iškilmin- me ir kitur- Kai Lietuva at‘
džia dar 1918 m. pavasarį vokietis-okupantas.
1 gavo laisvę, velionė Verovadai, kurie iki šiol be jo- ] gai sveikina
tikėjo vokiečių karo laimę
Peoples Krautuvė Rekomenduoja Pragarsėjusius
Su visais priešais laimin
kio
apkaltinimo
tebesėdi
bol
ir griežtai buvo priešingi gai baigusi kovas, Lietuva
, ,
Jungtinių Amerikos Val
VVESTINGHOUSE
,
sevikų kalėjimuose, kad ne-!
Lietuvos Nepriklausomybei.
zenge , Nepriklausomą gy- ga,ėtų darytj
kokios ._
stybių Prezidentą ir Urug
DĖMESIO, DĖMESIO,
Refrigeratorius.
Lietuvos
Tarybos
žygis
vajaus
Demokratinės
Res

DĖMESIO!!!
takos rinkimams. Ar šitoJie sušaldo daugiau ledo į greitesnį laiką, mažiau
skelbti Nepriklausomybę bu venimą,
publikos Prezidentą,
Jfis motutes plnnvtjoB,
elektros suvartoja, gražiau atrodo ir ilgiau nesupravesdama istorinės reik kius rinkimus, smurtu ir avo labai rizikingas. Todėl
Tr mergytės kaip lelijos.
Jei
sveteli
mieli)
norit
pnvalšyti.
genda, nes turi daugiau metų garantijos.
šmėff žemės reformą, įsi- reštu paremtus, galima va- dėkodama jiems už morali šaukit Itolirnvolsk) dešras prista
paskelbus vasario 16-tą die
Peoples Krautuvė turi didelį pasirinkimą 1941 m.
tyt.
vesdama savo pinigus ir dinti lietuvių tautos valios nę paramą pavergtoms tau
nos aktą, ne tik buvo kon
Westinghouse
ir kitokių išdirbysčių refrigeratorių
mės
tvarkydama savo gyveni- pareiškimu, tuo labiau, kad toms. Mūsų tauta niekad ne Dobrovolskio dešros tai ne galiai.
fiskuoti tuo laiku Vilniuje
už tokias žemas kainas, kaip $ 1 14.50 ir
mėsos
mą, visuotinės žmonių ly- rinkimuose tedalyvavo 40G užmirš J. Amerikos Valsty Uet aukščiausios rfišiesgaminiai.
ėjusieji lietuvių laikraščiai,
aukščiau.
Jei dar neragavot.
gybės
ir
gerovės
dėsniais.
J
turinčių
rinkimų
teisę
terobių
prezidento
Wilsono,
paįsidėję
Nepriklausomybės
Tai tuojau skubėkit,
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Nei vienos minutės nelieatldrkit.
aktą, bet prasidėjo kratos Pasitaikiusieji mūsų gyveni- ro įaugintų Lietuvos gy- skelbusio tautų apsisprendi¥ ¥ *
Perkant naują refrigeratorių, duodame didelę
pas Valstybės Tarybos na- me trūkumai ir nesusitari- ventojų. Šiai klastai paslėp- i mo dėsnį, kaip ir dabartinių
.liio/jis Dobrovolskis »kiekvieiu>
nuolaidą už jūsų seną.
valaiiili) Jums pristatys gertourius ir net jų areštai.
maį buvo vidaus gyvenimo ti bolševikų dirigentai įsakė, demokratiškų valstybių ne siHs.
šviežiausias laikytus dešras.
V aišinkitės vi'stiiivėsp.
krikštyno
Bolševikų
įtikinėjimai, reikalas ir niekas neturėjo sunaikinti visus rinkimų bai pripažinusių Lietuvos okuse. liu,ik lėtuose Dobrovolskio deš
romis. I/.tenka pašaukti telefonu
kad Lietuva tapo Nepriklau teisės kištis j naminį gyve. sus ir protokolus. Savaime pacijos.
CzVNal 1712 Ir dešros Ims Jums
pristatytos.
Asmeniškai
kreipki
suprantama, kad smurtu ir
Mažųjų taut^ šūkis turi
soma Valstybė su vokiečių njmą
tės J:
(Vokietijos) pagalba yra.' Pereitais metais birželio |klasta sulipdyto “liaudies būti: demokratijos gerovė
Dobrovolskio
klaidingi.
15 dieną ištikusi Lietuvą seimo” nutarimas prijungti , pasaulyje — mūsų gerovė.
Grocery & Meat Market
Vokietija griežtai prieši- tragedija nėra pasekmė mū-įLietuvą prie Sovietų Rusi-| Būkime tikri, kad į mūsų
2325 S. Oakley Ave.
nosi Vasario 16-tos Dienos sų tautoje buvusių nuomo- jos neįpareigoja lietuvių tau tautos Metropolį, į Lietuvos
( Priešais ''1,raugo" redakcijos)
Aktui ir nenorėjo leisti Lie- nių skirtumų dėl vidaus vai- tos gerbtl tą “nutarimą”, valstybės sostinę Vilnių, au
tuvai tapti nepriklausoma stybės santvarkos, bet tai Todėl lietuvių tautos žmo- --------------- 1--------------------v aisty be.
vra išorinis didžiojo kaimy-'nės gyvendami už okupuoAR JUMS REIKALINGA PASKOLA
Geriausiu vokiečių prie-, no — Sovietų Rusijos pa-Į tos Lietuvos ribų, vasaric
DISTRIBUTOR
šingo nusistatymo Nepri- diktuotas aktas. Lietuvos 16-tos dienos proga, visas
PERKANT SAVO NAMĄ?
OF
klausomybės liudijimu gali visuomenė esmėje buvo po- pasaulyje, kur tik gyvena
MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMU ANT MAŽŲ
būti okupacinės vokiečių ka- litiškai vieninga ir stovėjo didesnis būrys mūsų tautieNUOŠIMČIU, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
PANKOI.V IU TAI l’IMO REIK.Vf.AIS KKKIPKITftM PRIE
riuomenės, generolo von der už Lietuvos Nepriklausomy-i čių,
Golz vadovautos kovos su bę. Nuomonių skirtumai dėl
tą brangią lietuvių tautai
BEERS
Lietuvos kariuomenės sava- valdžios formų netrukdė išdieną susirenka
minėti
noriais ties Šiauliais ir Rad- Laikyti politišką kryptį kraš
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria]
ASSOCIATION
Lietuvos valstybės Nepri
viliškiu, kurios pasibaigė o- to vienybėje viduje,
|
ir
mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
1500 S. 49TH COURT
PHONE CICERO 412
klausomybės paskelbimo
kupacinės vokiečių kariuoBolševikiškais
metodais
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEGI
CICERO
akto.
JOSEPH
F.
ORIA
VI
SK
AN.
Secretnry
TAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū- Į
menės pralaimėjimu. Tik sulipdytas vadinamasis ‘liau
ties produktų.
pralaimėję kovas ties Šiau- dies seimas’ yra tipiškas Šios dienos iškilmių proVAI..; Pirm., Ket,Ir. šeštad. '» Iki S v. v.) Antį-.. Trcėlnd.. o iki 5 p. p.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas]
liais ir Radviliškiu su Lie- tautos valios suklastojimo ga viso pasaulio lietuviai
įstaigas.
Visuomet kreipkitės cas NORKŲ, kur gausite]
DABAR
ANT PADĖTU Į
tuvos kariuomene, vokiečiai aktas, ku.Is nedaro garbės privalo pirmoje vietoje prin-eitą ir teisingą patarnavimą.
MOKAME
pik
iui T
PINIGU
pradėjo trauktis iš Lietu- Sovietų Rusijos dirigentams imtnutarimą,
paremiantį
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 08081
Kiekvieno
Taupytojo
Taupiniai . yra
apdraimtl
iki
*5.000.00.
vo8, pakeliui plėsdami gy Lietuvoje ir “liaudies sei- Valstybės Tarybos Vasario
Per Federal Savings nnd I/>nn Insurance Corp., VVashtngton, D. C.
mo”, kaip suklastojusio lie- (16-tos dienos ir Strigiamoventojus.
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Refrigeratorių Kainos Jau Kyla Aukštyn!
Nuo $20.00 iki $60.00
PEOPLES KRAUTUVĖJE

Brazilija

Mirė Žinoma
Lietuvė

)

PEOPLES FURNITURE COMPANY

4179-83 Archer Ave.

Chicago, III.

LEO NORKUS. Ir.

St. flntticny’s Bolidų & Loan
Oi

f

Ambrosia & Nectar

|
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Jum. Amerikos Valstybėse:
Uutunis — Jti.uU; Pusei Mitui — }3.ūu; Trims M f ne- .
•lams — $3.10; Vienam Menesiui -• ."Se. Kitose vale- Į
tybSse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 1
— 14.uu i’avienis numeris — 3c.
IAelna kutulim

Vrcniiiiit-ralOK

Hkelbimu

Kaliui:

kainos

pri.-iuiiėiaiii'ii

pareikalavus.

— o —
Entered us decoud-l'luss Matter Marei' 31, t s 1H tl
Chieiik'O. Illinois. Vnder tlie Act of March 3, 1879.

Vieningumo Dvasia
Įneštas į Jungtinių Amerikos Valstybių
kongresą vadinamasis 17f6 bilius buvo su
kėlęs daug ginčų ir triukšmo. To biliaus
priešininkai tiek buvo įsikarščiavę, kati
daug kam galėjo išrodyti, kad jie ilgai- ;
niui pasiliks tuo klausimu visai nesukal
bami.
Bet pasirodė visai kitaip.

Kas buvo besvarstant tą bilių, pamirš
tama ir imamasi priemonių bendromis jė
gomis stiprinti krašto saugumą ir vykdyti
su tuo surištus kongreso pravestuosius įstatymns.

azymėtina, kad kongresmanas p. Mar
tin, vienas iš žymiausių respublikonų par
tijos vadų ir griežčiausias 1776 biliaus
priešininkas, tą bilių priėmus ir Preziden
tui pasirašius, padarė tokį pareiškimą:
“Visi mes, nežiūrint ar šiuose istoriš
kuose ginčuose buvome už ar prieš bi
lių, nuoširdžiai tikėkime, kad nuospren
dis yra išmintingas ir kad juo bus už
tikrinta kraštui taika ir saugumas.
i

Kas atsimena šio kongreso atstovo kal
bas, svarstant Anglijai pagalbą teikti bi
lių, rodos, negalėjo tikėti, kad jis taip kal
bėtų po biliaus priėmimo. Pažymėtinas yra
ir šis p. Martino pareiškimas:
“Leiskite man pasakyti, kad mes vie
ningai stovime už laisvę namie ir deda
mės prie visų bendro troškimo laisvės
visiems pasaulio kraštams. Totalitarizrras ir namie ir užsienyje yra šlykštus
visiems. Mes, ačiū Dievui, gyvename
krašte, kur laisvai galime ginčytis ir
skirtis savo nuomonėmis.
Bet kartą
nuosprendis yra padarytas, mes prii
mame daugumos verdiktą”.
Tai yia nepaprastai gražus ir patriotiš
kas pareiškimas. Tai yra vieningumo dva
sios reiškinys. Tokie dalykai yra galimi
tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ku
riu . 'i įtvarka yra perdėm demokratiška.
Reikšmingi yra žodžiai ir atstovo Bloom,
užsienių reikalų komiteto pirmininko, ku
ris savo kalbą, baigdamas ginčus, svars
tant viršminėtąjį bilių, pasakė:
“Šis bilius, tai ' vieningos Amerikos
balsas... Tai yra įrodymas, kad demo
kratija yra gvva —
— that the Government of the people,
hy the people and for the people shall
not perish from this earth”.
Tokia vieningumo dvasia gyvena žmo
nių išrinktieji atstovai, vyriausybe, tokio
pat nusistatymo yra ir Amerikos visuo
menė. Ir nėra pasaulyje jėgos, kuri galė
tų tą vieningumą, suardyti. Galime būti
tikri, kr. ’ .iešpataujant tokiai dvasiei,
lengvai bus atblokšti visi pavojai krašto
saugumui ir taip pat bus išsaugota demo
kratinė krašto santvarka. Amerikos nenu
galimas vieningumas padės ir pasaulio de
mokratijai laimėti tą didelę, žūtbūtinę ko
vą, kuri dabar yra vedama.
Tad, tegyvuoja Amerikos demokratija
ir jos stipri, nenugalima vieningumo dva
sia!

Džiuginantis Reiškinys
Vakar mūsų dienraštyje įdėtame Fede
racijos pranešime apie rinkliavą Lietuvai
gelbėti, randame kelių mūsų, lietuvių, mo
kyklų mokinių aukas.
Tiesa, tos aukos nėra gausios, bet esame
tikri, kad
jos labiausia nudžiugino mūsų skaityto
jus.
Vadinas, dabartinei lietuvių tautos pa
dėčiai, didiesiems Lietuvos žmonių ver
gams užjaučia ir mūsų pradžios mokyklų
jaunučiai lietuviukai ir aukštesniųjų mo
kyklų mokiniai.
Kai Lietuva buvo laisva ir nepriklauso
ma, jie drauge su visa augusią ltiūsų vi
suomene džiaugėsi jos laimėjimais ir kai

’-v’o 15, 1941

ji baisaus priešo likosi priblokšta, drauge
liūdi
ir tiesia Lietuvai savo jaunutę pagal
i
bos ranką.
Tai yra nepaprastai džiuginantis reiškinys!
! Simas ir Verutė buvo gra- negręstų jiems bado pavo
Tauta, kurios jaunoji, karta yra t auti’:-j ži, pavyzdinga porelė. Die- jus. Pastabus kaimynas te
ka i gyva, nežus. Džiugu, kad tokios dva-lvas laimino jų vedybinį gy mijo, kad vežimas malkų
sios reiškiniai pirmiausia rodosi lietuvių venimą suteikdamas trejetą sustojo ties ligonio namais,
mokyklose. Tai yra puiki joms atestacija. vaįkų( kuriais tėvai negalė- Vežikas išvertęs malkas prie
Tai pateisina lietuvių katalikų visuome- jQ atsidžiaugti. Būdami tau- namo nuvažiavo.
nės dedamas aukas ir pastangas ja3 į- pūs, susidėjo pinigų. Simui
Pasigailėdamas 'xa'mynas.
steigti ir išlaikyti. Tai aiškiai pasako ir
_
, , . .
Purvuose, varguose
,
, , .
v .
. .,
parupo, kad pinigų suma
nieko neatsiklausęs, sunešė Po Svietą
tą, kad Amerikos lietuvių mokyklos ne...
.
Iki verksnių,
užvils visuomenės ir lietuvių tautos lū-i Sreiciau padaugėtų, tad> maikas ligonio namo skležuvo
Nikalojus,
kesčių.
drauS° prašomas, jam pa-: pan Kiek buvQ nemalonu FOSiaairiUS
Prie šios progos primename, kad nė vie- skolmo veik visus pinigus. m„ kada rytojau8 dieną po.
Uetuvjšk. balį>avikaj {jf Žus ir Smetona
nam is musų jokiu budu nedera užmiršti,, Jam buvo žadėta ne. 8 ,. ,icijanta8 8uraSg skundą
didžiuo1asi iei ,,au la Jei taip valdys,
Kaip tironas ...
jog Amerikos lietuvių mokyklos šiandien Žmonai nieko nesakė; nore.
iui būk iis Davoees mai, .. TJ ’ J
vra vienintelės lietuvių mokyklos pašau-! jo parodyti, kad ir jis gud- ,
’
.
gromatą įs Lietuvos
nuo
Kaimiečiai, kaimiečiai,
7lyje.
• T-a-1
4.
1kadJ jas
•
-X
• I rusF au pinigais.
3
Jo
kas,
kokio
žvdplin Aš frai/pi,
Del *to, suprantama,
is visų
- -- lcunos jam
..... nepriklauF
kokio zyaeno. as gavau 6ro
Kaip gaila man jus
sė. Nors jis aiškinosi, poli- matą nuo paties Stalino!
savo pajėgų turime stiprinti, palaikyti ir
Sunkiausi valgai
Mažiausio vaiko paDiogė-(cijantas nenorėjo tikėti. Ge- į gromatą įdėta iv jo parė
savo vaikus į jas leisti.Iki tamsumos,.
jo sveikata. Gydytojas rim- ra darydamas kaimynas, ne- žyta Lietuvos kaimiečiams Tad "kviečiu i kova
tai pasakė, kad gali_ džiova , tyčia naštą uždėjo vargšui, daina. RašO) savo komisar-I Visug kaįmiecįus
vaiką pakirsti. Patarė išvež- ligos nukamuotam.
ams jsakęg, kad Lietuvoje1 prįeg ponus, švogerius
ti
kur
šiltesnis
ir
sausesnis
žmonės
geriausių
norų
kiekvienas ją dainuotų. Štai, Visus žulikus.
Amerikos mokslininkas Lars Moen, ku
ris praėjusį pavasarį buvo Olandijoj, kai oras bent porai mėnesių. Ve vedami padaro artimui daug Įas jovalas:
Kaimiečiai, kaimiečiai.
ją užpuolė vokiečiai ir iki praėjusių metų rutė džiaugėsi, kad buvo pi- nelaimių.
. Galima aiškintis,
Kaip gaila man jus,
spalių mėn. gyveno Belgijoj, parašė savo nigų banke.
Simas norėjo kiek tik patinka, klaidos ne- Sumanė Čaplikas
Kovosim, laimėsim,
įspūdžius ir juos atspausdino į knygą var- rastį savo “draugą”, tačiau atšauksi. Kur kas išmintin- Smetoną ramintlriebus tų vargų
du “In Under the Iron Heel”. Kitą knygą nerado nei jo nei pinigų, giau palaukti, pagalvoti, pa- Į Kulkomis, bizūnais
Uvidesimtas amžius,
parašė Harvey Klemmer, specialus Ame- Raįp skaudu pasakyti, kad į sitarti. Mūsų noras padėti; Kaimiečius maišyt,
rikos attache Londone. Jis savo knygą jis viską prašvilpė. Jis jau- artimui tebūnie rimtas, proKaimiečiai, kaimiečiai, Laikas jau susiprasti
Ir Smetonos jungą
Kaip gaila man jus
uzvar įjo
ey
ever Qui .
. į^. tartum būtų savo pa- tingas. Ūkininkas gali arklį
Į šalį numesti.
Skolose paskendę
Pirmasis rašytojas nušviečia vokiečių ^eg vaįkeiįo žudikas.
užmušti ne tik botagu, bet
Kaimiečiai, kaimiečiai
Iki ausų.
karo metodus ir siekiamus tikslus, antrayyrag sįrg0 keletą mene- teikiant per daug avižų ir
Kaip gaila man jus,
sis — santarvininkų.
Jo
dirbo, kad pašaro.
A.B.C.J.! Tėvynės išdavikai
šių.
Tik kviečiu vienybėn
Šnipų išprovokuoti,
Pažymėtina, kad abudu tiedu autoriai
Į kovą valio!
Prie stulpų pririšti
priėjo vienos išvados —
J. A. Daugminas
Prof. Kamp. prierašas:
Budelių nušauti.
privatinis turtas yra nušluotas Europo
Stalinas Lietuvos kaimie
je ir kapitalizmas, nepaisant kas laimės
Kaimiečiai, kaimiečiai,
karą, bus visai palaidotas.
čius tokiais vergais ir skur
Kaip gaila man jus
Ir Moen ir Klemmerio pranašavimai yra
džiais pavertė, kad nebeturi
Į žemelę užkar
ypatingi ir labai įdomūs.
jėgų ir Stalino liepamą dai
(Užbaiga)
sija puchnet, a narod chireIr be gra^ų
ną apie Smetoną dainuoti.
Lietuva de jure tebegyvuoja jet ’’ Rusija Punta-Pureta' Už tėvynę kovoj ą
o tauta skursta), — sako Smetonos žudomi,
Taip tad Lietuva išnyko Rusijos istorikas Kliučevs Zasai, Neumanai
Prašau Nesijuokti
Mūsų visuomenė veikėjai dažnai ir gy- de facto, bet tebegyvuoja kį3. Pernelyg jau išpurto, Žudikai lieka gyvi
Dar manopohų gadynėje
vu žodžiu ir raštu ragina savo tautiečius de jure. Smurtas nėra tei- Kada gi plyš7 Bolševizmą
Kaimiečiai, a kiniečiai,
organizuotis, primindami kad tik gerame sj; Sovietai, tie nomadai, pagimdė karas, karas gali
vienas žmogelis įėjęs į maKaip gaila man jūs,
susiorganizavime gludi tautos stiprumas. klajokliai, „usitrlukę paga- j^ ir gaią padaryti. Tuo,
nopolį mandagiai paprašė
Užsipelnėt vainiKą
»•« riteriškumo kaukes, su- Lrpu jis darosi vis arogan-:
puskvortės degtinės. Gavęs
Tikrų kankinių.
siprato” ir į juos ne visada kreipė dėme- jau»g
puskvortę ir sako:
jų parašais sutvirtin- tesnis. Kol buvo silpnas, blo Policininkai joja
šio, pasiskaitykime, ką apie tai sako pa
— Ar galima čionai per
šalietis, Lietuvos veikėjas ir svečias St. tas sutartis su Lietuva ir gaį apsiginklavęs, jis kone- Po kaimus raiti,
pilti į kitą indą?
Gabaliauskas, kuris “Garso” Nr. 11-tame ją žiauriausiai pavergė. Tei- veikė carus, o kai įsigalėjo, Mokesčius plėsdami —
— Kodėl ne, galima.
sės atžvilgiu, kaip matome, tai juos lahai pamėgo. Boi- Kaimiečiai basi.
faso:
Žmogelis atkimšęs bonką
“Šiuo tarpu Lietuvos vadavimo našta visi jų žygiai, pridengiami ševizmas idealizuoja AlekKaimiečiai,
kaimiečiai.
sukrauta ant mūsų išeivijos Amerikoje “liaudies” valia, yra istori- sandrą Nevskį, Petrą Didįužsivertė ir visą išgėrė.
Kaip gaila .nuli jus,
pečių. Amerikos lietuviai būtų kalti prieš joje negirdėtas smurtas, ap- jį įr jau artinasi garbinti
Žinoma, manopolščikas už
An3toliai ponauja,
lietuvių tautos ateitį, jei jie dėl savo ap- gaulė. Dėl to jie Lietuvai carienę Kotryną, štai jos
protestavo. Sako:
Joja ant jus. .
įleidimo i- nesusiorganizavimo praleis-. „ėra privalomas teisės da- generolui Suvorovui pasta
— Žinai juk, kad čia ne
tų MO karo teikiamas progas pagelbėt,,, k„ TeisŽ3 atžvil , kai
Ministeris Putvinskis
valia gerti?
Lietuvai
gauti
vėl
nepriklausomybę.
Te-!
__
,
r
*
..
.
LieD
’
vvžas
avet
gu kiekvienas lietuvis" nežiūrint'kur jis “V,"
I
.urtūU
— Juk pats leidai man
perpilti į kitą indą! Aš ne
gyventų, pajunta šiandien tą didelę at būklė Lietuvoje yra pada- munizmo uniforma ir graso
praryti kas aplinkui silpnės- r nemurm®ti
gėriau tiktai perpyliau į
sakomybę savo tautos likimo atžvilgiu ras “nul et non avenu”.
Visa tatai panašu grei- nio. Carai rėmė nacionalizKaimiečiai, kaimiečiai. kitą indą.
ir kantriai neša istorinio likimo jam
Monopolščikas
neturėjo
Kaip gaiia man jus,
3kirtas pareigas. Kad galėtume pilnai ir čiau į galvažudžių gaujos mą, pravoslaviją, dabartiką sakyti, c žmogelis, pa
sėkmingai atlikti pareigas savo tautos baudžiamą nusikaltimą. Kia niai Maskvos valdovai reatžvilgiu atkreipkime* kuorimčiausią dė stangai įsiprašę nakvynėn, mįa jį bolševizmu. Tikslas nio vėjo iš šono tai pūslei, statęs bonką ir gavęs už ją
mesį į lietuvių tinkamą susiorganizavi- bolševikai, kaip tie ginkluo- tas pat: imperializmas! Ne Tada atsipalaidos tautos, at keturias kapeikas atgal, ūž
mą. Lietuvių draugijos Amerikoje tuč ti bariditai, suriša šeiminin- prakilnia kultūra, ne civili- sipalaidos ir lietuviai.
sidėjo kepurę ir išėjo,
tuojau turi sukrusti stipriau veikti: pri kus, kurie nespėja ištrūkti, zacijos priemonėmis punta- .
traukiant į draugijas ir tuos lietuvius, vienus nužudo, kitus ištre- pursta Rusija, pajungdama
kurie iki šiol nepriklausė draugijoms ir
mia gilumon Rusijos, kaa sau kultūringas tautas, o,
pačių draugijų veikimą padaryti turi
^GEORGE
ningesni ir gyvesnį. Centralinės katali ten dingtų, o jų turtą plė- paveldėtu iš carų metodu, J
kų organizacijos, kaip R. Kat. Federa šia. Tai, mat, sovietizacija, suformuotu 13 šimtmetyje ’
chimil
cija, L. R. Kat. Susivienymas turėtų ap Sovietų komunistinė kultū- ruso kunigaikščio: “Ne raz»
BECAUSE SHIH
daviv pščiol, miodu ne jest”,
imti visus lietuvius katalikus Amerikoje. rah.
KWANTUNG COULD
130 lietuviškų parapijų, kurioms pri-į Kas toliau? Dar nematy- lietuviškai: nesutraiškęs biNOT COME FROM
klauso mažiausia 45,000 lietuviškų šei- ti karui galo. Šiuo karu so- įįų, medaus nevalgysi... Ir
SINGĄPORE FOR
mų Amerikoje — tai mūsų tautos pasi-1 vietinis imperializmas gud- traiško dabar Lietuvoje bolHIS MARRIAGE
didžiavimas.
riai naudojasi ir jam, žiū- ševikai tas bites, tuos darbo
CEREMONY, THE
Lietuva laukia, kada tie tūkstančiai rint iš šaiįes, iabai sekasi, žmones, kurie, braukdami
sąmoningiausia hetuvių elemento savo Sovietų im
ija turi 8U vir.
sukūrę
BRIOES PARENTS
A?
jėgas mes i Lietuvos vadavimo darbą. x
..
,
i«
ŠELECTEO A HANDSOME
Tik priklausydami
geroms
draugi-120
*v- k,l°- medžiaginių ir dvasinių gė
ROOSTER TO TAKE MIS
joms galime Įspūdingai ir sėkmingai ap- me
° P0
a ai re' rybių. Jų tos gėrybės atiPLACE/
reikšti savo jėgą. šimtai tūkstančių lieapgyvento, jiems vis duodamos “na patok i raztuvių katalikų Amerikoje — tai jėga su dar maža- Kilus karui, jie grablenije" (irgi senovės
kuria visi skaitysis, jeigu ta jėga reikš- spėjo prijungti dar arti pu- rUsų įpročiu) komisarams
tusi per centralines katalikų organiza- sės milijono kv. klm. Vis įr jų talkininkams grobti ir
GEORGE M-COHAN,
cijas.
dar neužtenka, ir tie azija- plėšti.
SAYS. THAT HE YMS
Dabar vyksta L. R. Kat. Susiviei^moį tai klajokliai dairosi, kas ! Ar ilgai taip truks? PunTHE FIRST ACTOR
vajus. Tegu kiekvienas to Susivienymo1 dar galima būtų užgrobti, ta-pursta Sovietų Rusija o
TO OWN AND
OPERATE AN
narys prikalbina po vieną savo pažįsta- Jiem8 labai ma8nus Batka. , pavergtosio8 tauto8 8kur.
AUTOMOBILE.
mą įsirašyti nariu į Susivienytu, tai |
krašta8 Tai , {ia telkl, |
kcn{,a

Rimties Valandėlei

įdomūs Pranašavimai

Rnsu Bolševiką Smurtas Ir Lietuva

Tikroji Tautos Jėga

NEWS FACTS
CAMTO^

1

6
savo dėmėsi. Pirma kone- | hai puntagalviai, dieles perCdidėjusi mūsų draugijų jėga išau-iveikė bolševikai carus, o da- • daug išpurs, tai tikrai plyš.

gins ir mūsų tautos galias’’.

, bar SfcK® JU pėdomis.

Ros- (ReJūa bent kiek smarkes-

HE WAS ARRESTED
FOR EXCEEOING THE
SPEED LIMIT OF25
MILĖS AN HOUR ON
BROADVVAY (

šeštadienis, kovo 15, 1941
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čiams, galėtų vokiečiai leng- tuo būdu savo prekybai užvai subombarduot Baku ži- imti Mezopotamijos slėnį, su
balo šaltinius, kurie yra Tigro-Eufrato upėmis. Tada
siekia vieno labai svarbaus kaip kraujas ir raudonajai jie turėtų tiesiausį ryšį su
karinio laimėjimo, kuris la- 1 armijai, ir SSSR ūkiui.
' Persų įlanka, su turtingąja
bai gerai užsiliko jų atmin- į Suezą..., o gal ir... Iraką
Indija.
i ••
i j
'Imi
IMT 40
nuo Pat Didžiojo karo j Greičiausia vokiečiai, jei,
.
j_aiV„a
laikų. Mat tada sąjunginin- aplinkybės to reikalaus, jei
.
_
...
ar d s
kai 1915 m. spalių mėn. 5 karas anksčiau nesibaigs, j
V1C
a
d. išsodino savo trupes Grai- per Syriją patrauks į Suezą. ,
K- J- Prunskis
kijos uoste Salonikuose ir Tada jie uždarys britams
pradėjo veržtis į vokiečių ir artimiausį kelią į Indiją ir
Kas pasiryžo laimėti ar
Vokietija vieną po kitos metu galeio tas jėgas žy jų draugų žemes iš užnuga- pakeliui užims žibalo *pai- žūti, tas retai būna nugalė
rio. Iš karto tas nelabai se- pas’, vamzdžius, kuriais bri- tas.
okupuoja mažąsias valsty- miai padidinti,
Corneille
^>es- Žmonės taip su tuo ap-; jr
tos armijos — kėsi. Išsodintoji kariuomenė tams
siprato, kad niekas nė nesi- jiejje prįe§ vokiečius, bet ga- trejetą metų likosi neakty
per metus priteka net 10*/s
Būsi turtin
vi. Tačiau 1918 m. rūgs. mė
jaudina, lyg taip ir reikėjo, H iti
i :
gesnis ir lai
mil.
tonų
žibalo-benzino.
mingesnis.
—
,
mažesnės tautos nepriJ '
nesį pradėjo jai vadovauti
Turėsi
Suprantama, kaip vokie
klaUsomybė _ mažareikš-' Tačiau pati svarbioji voUŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.
F.
D
’
Esperey
ir
jis
gen.
čiams
svarbu
to
brangaus
Hol
„
kao
<xi
kiečių
veržimosi
priežastis
i
mis dalykas. Vokiečiai gi
su 550,000 vyrų įsiveržė skysčio “paipos” nuo Lonne
čia.
Svarbiausia
čia
nu

jau prieš keletą metų Hit
į Balkanų širdį.
dono, nukreipti į Berlyną...
lerio lūpomis paskelbė ko- lemia du dalykai: reicho ū•
OF CHICAGO
kiai3
principais vadovau. kiniai reikalai ir didžioji Vokiečiai buvo priversti stip
Kurdami pasaulinę savo 2202 W. Cermak Rd., Chicago
jagį (žiūr ««Mein Kampf”, strategija (karo vedimas) rinti savo rytų frontą, ati- , hegemoniją (viešpatavimą)
Canal 8887
ggy p .
Mokame 3>/2% Dividendų
su britais.
traukė dalį armijos iš va- vokiečiai svajoja (apie tai
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
Didysis kelias tarp
karl! ir tas PaSreitin0 v°- jie yra prasitarę spaudoje)
TURTAS <1 000,000.00
Užsienio politikoje jo- dviejų mari.,
kiečių Pralaimėjimą. Anų įsistiprinti ir Irane, kur yra
VIR4
r
’
k*u ^u dėsniu negalime va
metų britų ministeris pir- minėto žibalo versmės ir I
aovau^is kaip šiuo.
Vokiečiai jau nuo seniau mininkas Lloyd George net
ar tas bus naudinga mū yra nužiūrėję, kad Balkanų akelbė, kad Balkanų operaKNYGOS GAVĖNIOS LAIKUI
sų tautai dabar ar ateity valstybės (Vengrija, Rumu-i cįjos buvo lemiamas punknija,
Jugoslavija,
Bulgarija)
Į
tas
Didžiojo
ka
ro
laimei
iš

je, ar kenksminga?
Marijos Gyvenimas............................................................................... 35c
turi daug Vokietijai reika-į spręsti. (žiūr. D. Tribūne
Apmąstymai apie 7-nius Marijos Sopulius su novenomis ir
Tai vienintelis dėsnis, kurio lingu maisto produktų ir ža-, Nr 52). Po anos skaudžios
gavėnios skaitymais.................................................................... 35c
savo politikos svarstymuo liavų fabrikams. Jau prieš
Istorija Seno ir Naujo Testamento su 48-niais paveikslais 25c
Gydyklos Nuo Baimės ir Mirties pav. parodo blogo ir gero
se turime laikytis. Visi kiti šimtą metų (Fridricho Listo pamokos dabar vokiečiai pa
tys
skubinasi
užimti
jaut

žmogaus pasielgimus ................................................................ 50c
partinės politikos, religiniai, pastangos tiems planams
Kantičkos
— visokio? giesmės ................................................... $1.75
rius ir pavojingus punktus.
humaniškumo motyvai (vei- iaimėti vokietį politiką Metšventųjų Gyvenimai — kiekvienai metų dienai kietais apd. $7.50
Kontrioji Elena — graži pasaka ................................................... 25c
kimo akstinai, pagrindai) ternichą) vokiečiai kėlė rei Kokias galima toliau
pramatyti vokiečių
Mikaldos
Pranašystės ......................................................................... 25c
turi šiame punkte išnykti be kalą
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai ............................................... 35c
pėdsako”.
veržimosi kryptis
Aukso Altorius — maldaknygė ................................................... 50c

Os! b vokiečiai taip veržiasi j Graikija ir Turkija?

Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)

Draugai! ši by’a turi gilesnę prasmę, negu išsyk
bet kam geli pasirodyti! Pasmerkdami šitą nusikaltėlę
turime atsiminti, kad drauge pasmerkiame ir patį nusikaltimą, kuris su savo mokslu, jog už bloga reikia moketi geru, ištisus šimtmečius padėjo kapitalizmui laikyti proletarijatą savo naguose....
Tik baigus pirmininkui valandą laiko trukusią kaibą prasidėjo pats bylos nagrinėjimas. Kaltinamoji į klau
simą,* ar prisipažjsta kalta, atsakė garsiu “taip,” bet
paskum iš jos nepavyko, kaip ir anksčiau, išgauti dau
giau nė vieno žodžio. Teismo tardymas truko, su truihpa pertrauka, ištisas aštuonias valandas, paskum teisėjai išėjo pasitarti. Nastė ir dar kiti trys kaltinamieji
buvo nuteisti sušaudyti, vis kiti — ištremti ligi gyvos
galvos. Kai nuteistieji, išgirdę sprendimą, pradėjo klyk
ti, tuščiomis akimis žvalgydamiesi aplinkui, Nastė nemirktelėjo nė akimis, nesujudėjo nė vienu bruožu. Kai
ją pareikalavo, kad paprašytų telegrafu dovanoti gyvybę, ji atsisakė....

Po poros dienų vietos laikraštyje buvo įdėta tokia
trumpa žinutė:

“Burtininkė Nastė, nužudžiusi penkiolika žmonių, bu
vo šįryt 6 valandą kalėjimo kieme sušaudyta. Ji į mir
ties vietą atėjo rami ir ją sutiko neįtikimai abejingai;
na, bet ir nieko nuostabaus: žmogus, kurio sąžinę slegia
tiek svetimų gyvybių, kitaip ir negali elgtis. Tuo tarpu jos bendradarbiams sprendimą reikėjo įvykdyti su
dideliu vargu.”

-r Vienintelis Hitlerio politikos dėsnis. Vokietini vykdo šimtametę svajonę. bijo, kad nepasikartoto 1915-18 m.
ofensyva iš užnugario. Ka dar planuoja vokiečiai?

TAUPYK!

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LDAN ASSOCIATION

įsistiprinti visame Duno-

tose srityse?

Ta pati maldaknygė dailiais celuloido apdarais .... $1.65

gis pasisakymas atviras,
jaus baseine,
Žolių Knygelė — aprašo visokias žoles ir šaknis ............... 25c
Ona Ivanovna jau beveik dvi savaitės negaluoja. Ta aiškus ir... baisus, bet jis
Be abejo, vokiečiai pasiGeros Trajankos............... 60c .... arba 3 pakai už .... $1.50
kad
savo
rankose
turėtų
diNervų
Arbata ........................................................................................ 85c
savotiška būsena kėlė joje minčių, viena už kitą bai-' jau mums buvo jei ne žinostengs išplėsti savo įtaką
Vidurių
Reguliavimo Arbata ......................................................... 60c
dįjį
vandens
kelią
tarp
Siau.
Jugoslavijoje>
kad
tur6tų
3a
.
sesnių. Niekaip negalėjo pasiryžti eiti pas gydytoją, j mas, tai bent nujaučiamas,
Dusulio
Arbata .................................................................................... 60c
rėš (vokiečių jūros) ir Juo- vp ranko3e ir tą Dūnojaus i
nes — tai aiškiai sakė instinktas — žinojo, kad dijag-! Diktatoriai nori
M. ŽUKAITIS,
dųjų jūrų. Tas vandens ke- ki]pą kuri suka pcr šią įa.
nozas bus aiškus: tai bus mirties sprendimas jai pačiai
Spencerport, N.
333
Dean
Road,
lias eina Reinu, Mainu ir lį, kad turėtų naudingą rin
ir vaikams. Negalėjo užmigti visą naktį, o pro akis vie- apiberti “laimėjimais”
nas po kito, kaip juodvarniai, skrido vaizdai, kuo užKokios gi naudos tikisi Dunojumi. Prekių perveži- k, sav0 eksportui irimporaugs jos vaikai ateityje: berniukai - vaizdavosi - bus Vokietija sulaukti veržda- mas vandeniu yra, palygin- ,uj Rinkas ^1^^, pre.
vagys ir valkatos, o mergaitė nueis tuo pačiu keliu, ku- mQgi . Balkanų vaistybes U’ Pigus ir todėl vokiečiai
KLAUSYKITE! — PATIKS!
riuo ir motina eina. Dabar įsitikino kad Ninelė, neno- y
atminkime, kad visą šimtmetį maitinosi svaredama turėti vaikų, kalbėjo tiesą. Ji buvo tris kartus
*J
..k, .jonėmis — kaip būtų gerai,
ištekėjusi, ketvirtą kartą išėjo už Vitaliaus Vladimirovi. v J J
. .. ’ i#»i -in laivai nrikrauti nraSALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
čiaus, bet taip pat ir jis bus ne paskutinis; negaus vaiko Prieš demokratiją Vokietija
fabriku naminiu p-n- daDar KontronuoJami an&lll
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETiLĮ
nė iš jo ir niekados nematys tų baisių veidų, dėl kurių aiškiai pasisako. Jei demo’
blokados.
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
šiąnakt krauju sruvo jos širdis. Ak, šitoji Ninelė! Su kratinėse valstybėse išrink^tybes^Dūnojumi
Toliau, vokiečiai stengsis I
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
kokiu džiaugsmu ir su kokia aukštyn iškelta galva ji toj. vyriausybe tur. uz savo
«
y
prikrauti išplėsti savo įtaką ir Grai-'
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
zenge per gyvenimą! O ko ji verta? Kas pasidarė iš jos pečių daugumos pasitikeji- 0 18 ten vei
pnarauv
on„iomo
1
kijoje,
kad
anglams
paša

* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
viso gyvenimo, kuo jis tapo? Tai buvo nenutrūkstama mą,. tai diktatūrinė vyriau- kviečių,
mėsos, gyvulių,
* Albina Kaspifriūtė ir Al James
grandinė nuolatinės aukos: čia neprivalgyk, čia tą ir sybė vis turi duoti tautai 8v*es^°’ žibalo, žaliavų fab- lintų bet kokią galimybę iš
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
vystyti
savo
karinę
akciją
tą padaryk, čia vėi žiūrėk, kad anam būtų gera. Ir taip naujų “laimėjimų”, kad pa- r*kams. Hitleris
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
per visą amželį: neprimiegok, neprivalgyk, amžinai rū- didintų masių pasitikėjimą,i jau 1938 m. gegužės 11 d. iš tos šalies kaip kad an
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
glai (su prancūzais) tą bu
pinkis kitais. Bėgiok paskui vyrą, saugok, kad nepraši- kad neturStų sunkumų išsi.
isĮe,do jstatymą>
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
vo padarę Didžiojo karo me
dėtų su kitomis, kai tuo tarpu pačiai plyšta iš pavydo |ajk . Reicho vadovyba dar
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
vietoje:
pirmiau..
.
.
kuriuo
tas
vandens
kelias,
tu.
,
,
f
Vanda Zabella ir kiti
širdis jj amzinai likdavo paskutinėje
J
j
r
„n,™!,
negali sav0 visuomenei pašia vyras, paskum vaikai, ir tik tuo, kas atlikdavo nuo ...
.
. . , • - kiek jo buvo Vokietijos ži
Pagaliau atminkime, kad
kitų, turėdavo kantriai ir nuolankiai tenkintis. Ji niekam tle
Pa^ies Į ziojo aime- nioje, turėjo būti pagreitin
Šaltimieras Radio Advertisers
nerūpėjo, niekas' jos neatsiminė: nei jis, nei vaikai, nei, Pmo
Anglijos kapitulia- tai paruoštas laivų plaukio vokiečiams visada yra inte
6912 South Westem Avė.
Chicago, Illinois
pagaliau, ji pati. Vaikai! Nieko sau malonumas, ačiū už cijos, tai vis gi naudinga vi- jimui. Taigi Vokietija mato reso toje srityje nueiti kaip
Tel.
Prospect
4050
malonę! Vyrai — kas jiems! O tu tuo tarpu žiūrėk, kad suomenę suraminti ir užbo- Pietų-Rytų Europos valsty galima toliau į pietus, kad
“THE LITHUANUN HOUR”
begimdydama nenumirtum, paskum kasdien bėgiok, kad vyti nors mažesniais atsie- bėse būtiną rinką sau rei- savo priešus britus kaip ga
lima toliau nustumtų nuo
turėtų ką valgyti, o toliau — rūpinkis auklėjimu.... Ži- kimais.
< (
kiamoms prekėms gauti ir žibalo versmių Rumunijoje.
noma, ne be to, būna ir džiaugsmo: pavyzdžiui, kaip „
.. . _ ,
savus gaminius parduoti, Juk
apgynimą tų versmių
malonu klausytis, kaip krykščia mažyčiai, žiūrėti, kaip
dėl
to
vokiečiai
ir
veržiasi
mėgina pirmuosius žingsnius, kaip džiaugiasi pirmaisiais Jegws
nuo anglų aviacijos atakų
pasisekimais....
,
Tiesą sakant, tie laimėji- pagal Dūnojaus tėkmę, ti bus daug lengviau suorgani
Bet---- bet kas bus dabar?.... Ką jai reikės da- maį nėra jau taip maži. Vo- kėdami savo susisiekimui zuoti, jei priešų bazės bus
Savininkati: KRANK VIZOARI)
bar daryti su tuo trupučiu džiaugsmo, bet kalnais rū- kiečiams jau pasisekė be ^a’meti tą upę, turėti puikų įoĮįau q tas vokiečiams
pėsčių, kurie užgriūva motiną besirūpinant vaikais? Ar kraujo išstumti anglus iš van^ens kelią tarp dviejų gvarbu
Reika,aukite
.Itiai,
T vcrno.i
ji turės jėgų viskam iškęsti? Kad būtų bent kur pagal- Rumunijos ir Bulgarijos, jūrų ir ateityje gražiai iš_
“Sunny Boy” 4 Metų Senu
bos prisišaukti! Bet kas jai, senai bobai, norės padėti’ Vokiečiai skelbia (žiūr. “Mi- Putoti savo prekybą bei vi
era a J°ne8< a vo ie
mo Keutueky Degtinės. Tur
tinga, Švolni ir Puiki Degtinė.
•
Jau leidosi vakaras, kai Ona Ivanovna, galų gale, i litarisches
Woerterbuch” daua ^rovę. SU *iai.® . pU‘ į do8 ^kld ^shįrinri Turki"
—o—
nuėjo pas gydytoją. Eidama taip stengėsi slinkti, kad 1344 p.), kad Rumunijos ka- uals vokiečiai jau seniai ne- dos, kad įsistiprinti iurkiniekas nepastebėtų, kaip įžengė į jo namus, o įėjusi į
meto ievos siekia 1600 besislėpė, pvz., visai aiškiai j°je- Ši šalis, kaip vokiečiai
TaiĮigi reikalaukite geriRuain
vidy. ir atsisėdusi laukiamajame, akis įkniaubė į laik.
J .f l1ft t_nku o2’0 jie buvo jau 1938 m. išdės- delbia (Milit. Woerterb
TiietuviSko Krupniko.
rasti, tikėdamasi, kad silpnoj šviesoj jos niekas nepa-uuu Kareivl4- -L1U tanKU,
....
. ur.
u 14071 kam metu vali turėti
—o—
lėktuvų, neskaitant jau kad
knygoje ‘Das politische 407) karo metu gali turėti
zins.
Pa rd ūmiame vien tik Taver
ir nedidelio laivyno. Bulga- Antlitz der Erde" (pusi. 49). armiją iš 1,300,000 vyrų. su
noma.
Pagaliau, atėjo jos eilė. Gydytojas buvo senas po
YPa{ vokiečiams buvo |ą-i kalnų divizijomis, su piomenas su pilka barzdą; ant nosies buvo užsidėjęs didelius pa rija nors pilną ginklavimo—o
auksuotus akinius. Pavargęs mostelėjo ranka ir papra si laisvę atgavo 1938 m. va- bai svarbu galutinai laimė nų batalijona.s, su ryšiumMūsų Valandos: nuo 9
šė atsisėsti į kėdę su atlaša. Patikrinimas jai pasirodė sąrą. tačiau jau tų metų pa- u Rumunijos žibalo šalti- ku pulkais. net ir taiAų daiki 5 kasdien.
kaip amžinybė. Pagaliau gydytojas baigė savo darbą, nu baigoje turėjo taikos meto niU8’ kurie paskutiniais
11938 m. -«° tanėjo prie prausyklos ir, netardamas nė žodžio, ilgai maz
Užsakymai išvežiodami
gojosi rankas. Ona Ivanovna drebėdama sekė kiekvie aimiją apie 60-80,000 žmo- ta'8 Prieš Europos karą da- klp, ir aviaciją (1938 m. icknnčių dienų.
vė net 6 6 mil tonu žibalo- 300 lėktuvų). Vokiečiai pa
ną senų rankų su išpumpusiomis mėlynomis gyslomis nių, o rezerve ^^zazazaza
150,000 pa- ve nei’ 0,0 m11, ’'onų zlDai°
s i
—o—
judesį.
x
•
benzino
Vokiečiams
to
kain
sistumdami
su
savo
bazėmis
ruoštų vyrų su motonzuo- oenzino- vonieciams io, Kaip
.
.
6246-48 S. California Av
Galų gale gydytojas rankas nusivalė. Pažvelgęs į. tomia dalimis, net su tanku tik stinga,į Turkiją, priartėtų prie RuIvonnvna
oiTolnomic
11
7TQiinici
nninmia
alzimia
foro’
Oną Ivanovną švelnomis, užjaučiančiomis akimis, tarė:
sijos žibalo šaltinių ir tue
Cbicago, Illinois
kuopomis, šiokią tokią avia- Pamokyti Didžiojo karo...
,abiau pririštų
rytų
Tel.
REPublie 1538-9
— Na, kad ir galia, bet jūs įspėjote — sifilis!
ciją (75 lėktuvai) ir net ke-. Užimdami aukščiau mi- kaimyną, nes jei rusai rody(Bus daugiau.)
letą torpedinių laivų. Karo nėtas valstybes, vokiečiai tų kokį neištikimumą vokie-Į
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CKSCAGOJE IR APYLINKĖSE
Už Savaitės Naujo
Klebono Priimtuvės
Ir Vardadienis

VVest Side. — Kitą sek
madienį, kovo 23 d. 6 vai.
vakare parapijos salėj įvyks
priimtuvės ir vardadienis
naujo Aušros Vartų parapi
jos klebono, kun. Juozo
Dambrausko. Ar isi VVest į
Side parapijiečiai rengiasi
prie šių iškilmių, tą klausi
mą išriš kovo 23 d. rengia
mas bankietas.

jų,

Kaipo

Lietuvos pavergimo pritarė
jų ir Stalino agentų.

Kun. P. Jurgaičio
Giminiu Dėmesiui

PADEKONE

Vis daugiau ir daugiau
laikraščiuose matosi žinių
iš kitų valstybių, kur pra
nešama, kad visi neparsidavę svetimai valstybei lietu
Tovvn of Lake. — Drau viai, apsivalo nuo komunis
gija Šv. Pranciškos Rymie tų: meta ir šluoja lauk iš
tės moterų ir merginų lai savo draugijų ir organiza
kys mėnesinį susirinkimą cijų, kaipo nelegalų ir pa
kovo 16 d., 2 vai. popiet, pa vojingą gaivalą, kol dar ne
rapijos mokyklos kambary vėlu.
Taigi, dar kartoju, ir per
je.
Draugija kviečia visus į spėju visus Amerikos lietu
“bunco party” sekmadienį, vius, būkite atsargūs su ko
kovo 23 d., parapijos salėj. munistais - kultūriečiais ir
Pradžia 2 vai. popiet. Įžan nepakliūkite į jų sląstus. Ap
i valykite nuo Stalino agentų
ga 25c.
lietuviškas draugijas ir or
Komisija kviečia visus į ganizacijas — kol dar ne
šį parengimą, žada daug gra vėlu! šalinkitės jų, neremžiu dovanų surinkti, kad at- kite jų, ignoruokite juos.
silankusieji būtų patenkinti. kaipo svetimos šalies pavo
Daug darbuojas S. Belan- jingus agentus!
skienė, J. JesuLaitienė, V.
Detroito-chicagietis
Raubūnienė, J. Lukošienė,
O. Kaselka,
S. Knapp
Mes visi esam lygūs ir vi
sų pareiga vaduoti tėvynę.
Jei aš neisiu jos ginti, tu ir
trečias... tai kas gi ją gins?

Pranešimas Ir
Kvietimas
!

neremti

kovo 15, 1541

Kaip jau buvo pranešta
spaudoje, kad į viršminėtą
bankietą rengiasi ne vien
Aušros Vartų parapijiečiai,
bet yra žinių, kad daug sve
čių atvyks iš visų Chicagos
kolonijų. Ištikrųjų, kaip at
rodytų vietiniams, vestsaidiečiams, jeigu kitų koloni
jų kun. J. Dambrausko bi
čiuliai užpildytų parapijos
salę. Taigi, malonūs vestsaidiečiai, jei, kuris dar netu
rite įsigijęs rengiamo ban
kieto bilietą, įsigyk jį tuo
jau — kreipkis prie parap.
Lietuviai, nesiduokit save
vikaro kun. M. Jodkos, ar suvedžioti ir neremkit savo
prie komiteto narių, jie mie priešų — komunistų, kurie
lu noru patarnaus.
slepiasi neva kultūriečių var
Įsitėmykit, brangieji, kad du. Girdėjau iš radio garsi
šio bankieto visas pelnas y- nimą, kad Chicago lietuviš
ra skiriamas parapijos nau ki Stalino agentai-komunisdai. Tat, visi, parodykime tai, kurie labai džiaugiasi,
tą savo lietuvišką nuošir kad rusų armija užėmė ir
dumą, kovo 23 d. užplūski- pavergė mūsų tėvų žemę —
me parapijos salę, tepama Lietuvą ir visą tautą, įsigi
to komitetas, vikaras kun. jo iš ašarų salos (Ellis IsM. Jodka ir patsai klebonas land) kokį ten muzikantėlį,
kun. J. Dambrauskas, kad pavadino jį “profesorium”
Aušros Vartų parapija ir jos ir dabar rengia jam suei
žmonės yra nuoširdūs ir kuo gas, pavadintas koncertais,
gražiausiai ir sėkmingiau vežioja po šios laisvos ša
siai dirba parapijos darbą. lies lietuvių kolonijas ir kvie
čia lietuvius eiti žiūrėti ir
už pamatymą reikalauja įžangos $2.00.
ALL M*K!S-NEW.». REBUILT
Komunistai, kad paslėpti
TYPEWRITERS
savo tikrąjį vardą ir šmuge
A D D I N O" MACHINES
lį, vadina save kultūriečiais,
— SMALL MONTHIY FAYMENTSnes jie žino, jog lietuviai
AU MAKIS
nuo jų šalinasi, kaipo nuo
SOLD, RENTED
AND REPAIRED
svetimos šalies agentų. Chi
ou. liauiifl cun 0,1.11*1
cagos, Detroito ir visų kitų
aCTAD TYPEWRITER
miestų lietuviams, kurie už
COMPANY
C. OOIOAIATT, Mu«o«.r
jaučia dabartiniam Lietuvos
119 W MADISON ST.
■JIIIB.JJ-Hl.lUB.gggl pavergimui, patariu būti at
sargiems ir kur tik pasiro
ISTIMATIS — FREE — OIM jstžation
dys komunistai su tuo savo

Skaitytojo Balsai

Pasarga Chicagos
Lietuviams

Brighton Park. — Pasi
darbavimu A. Erčienės ir
R. Rekašienės, užprašyta
sudėtinės mišios už a.a. kun.
P. Jurgaitį. Mišios bus lai
komos Nekalto Prasidėjimo
Panelės Šv. bažnyčioje kovo
18 d., 7 ir 8 vai. ryto. Pra
šoma visų aukotojų, gimi
nių ir pažįstamų dalyvauti
pamaldose.
A. Erčienė yra a. a. kun.
P. Jurgaičio giminaitė, žy
mi parapijos ir draugijų
veikėja bei aukotoja. Jai
visame padeda jos dvi duk
relės, kurios yra pavyzdin
gai išauklėtos lietuviškoje
dvasioje. Vyriausioji dukre
lė neseniai baigė slaugės
mokslus, pasižymi savo pro
fesijoje ir kelia lietuvių var
dą svetimtaučių tarpe.
Būtų galima daug pasa
kyti ir apie R. Rekašienę,
kuri taip pat yra buvusi di
delė veikėja, bet, dėl nesvei
katos, pasitraukus iš veiki
I mo. Jos vieton bet gi stoja
Jokubauskas
dukrelės, kurios žinomos
(Savanoris, žuvęs
kaipo susipratusios lietuvai
kautynėse 1919 m.) tės.
V. G.
------------------------------------ i

Asfhma Mucus

(oughing, Gasping
Thanks to a Doctor’s prescription called
Mendaco, thousands now palliate terrlble recurrlng attacks of choking. gasping. coughlng. wheering Bronchlal Astnma by helping
nature remove thick excess mucus. No dopes,
no smokes. no Injections. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapid. delightful palilative action comtnonly helps nature brlng
aelcome sleep—a "God-se..d." A prlnted
guarantee tvrapped arour.d each package of
Mendaco Insures an Immed.-ite refund of
the full cost unless you are coinpletely satIsfled. You have everything to galn and
nothlng to lase under this posltlve money
back guarantee so get Mendaco Irom your
drugglst today for only 60c. <•
r

Mūsų, lietuvių, didvyriš
kai pasiryžimas, ištvermė,
valia, dvasios pasiaukojimas
gražino mums laisvę.
Petras Vaičiūnas
Kišeninis
Lietuviškai

ir
Lietuviškas

Angliškai

ŽODYNĖLIS

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybe

*

Jame

yrs

18,000

iriausių žodžių.
riausia

reikalin

Dabar kp

proga

pirkti,

NIKODEMAS STI EONAS
Kuris mirė kovo 6, 19-11. ir
tapo puluidotas k >vo 10 d., o
dubur ilsis sv. Kazimiero ku
pinės*, milžinui nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems. kurie

KAZIMIERAS BALSER
(gyv.:

4035

..Iliui

si.)

Mirė kovo 14, 1941, 5:30 v.
ryte. .ulaukęs pusės umž.
Gimę. Uetuvoje. Kilo iš Kra
žių.
Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Knza.ijų t po tėvai., Mlliuurkuitė); 4 dukteris, lirunlftluvų Ežer.ki ir jos vyrų Bronislovų, Birutę Kžerskj, jos vy
rų. Leonardų ir jų sūnus Le >nurd, Donald ir Kobert; Kazi
mierų Kielių lr jos vyrų Kėlik
lių. ir Antanini); švogerlus K.
sambūrius; o Lietuvoje sūnų
Jonų ir daug kilų giminių,
draugų ir pužį.tumų.
Kūnas pašarvotus koplyčioj.
1646 W. 4btli St. Laidotuvės
jvyks pirmini., kovo 17 4. IS
koplyčios 8:30 vai. ryto liūs
atlydėtus į šv. Kryžiaus par.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pumaldos nž velionio
stelų. Po pamaldų Ims nulydė
tus į šv. Kazimiero kapines.
NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pužįstamus dalyvauti šio.e laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
'Zeniai, Anūkui. Sūnų-,, ftvogcrlui Ir (■lipines.
Laid.
direktorius: Donui-d
Kžerskis, tel. YAItils 1278.

suliike

na. Galima

palar-

ANGELINA
KANAPECKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu
puvo 13 d.. 1940 p’i., sulaukus
32 im tų amžiaus. P vo palai
dotu šv.
Kazimiero kapinių
skiepe.
Paliko dideliame nuliūdimi-:
motina Ona. no tėvais Murnitę. tėvų Stanislovų, du broliu,
Stanislovų ir Bronislovų ir ių
šeimiK,
dvi
seseris
Itozalljų
Chrstian ir jos šeima ir Ste
faniją ir daug kitu giminių.
Gedulingos pamaldos už. a. a.
Angeiino. sielų atsiims antra
dieni, 1- >VO 1 s d. Pili, (iimiino Panelės švč. parap. Iiužnyčioje, 68th ir \Vasbtenaw Avė..
7:30 vai. ryte.
Po pamaldų
kūnas Ims perkeltas iš kapinių
skiepo į šeimynos lotų švento
Kuzimiero kapinėse
Nuoširdžiui kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstuntus dalyvauti pauiuldose Ir kū
no perkėlimo apeigose.
Nuliūdę liekame:
Motina.
Tėvas, Broliai ir Seserys.

Relieve
Itch Fait
-or Motieji 8«k

^ScratchintM į

Forquick reliei i uin itching of cczcma, pimples,
athlete’s foo‘, scubk-s, rashes and other extemally caused skin troubles, ūse -.vorld-famous,
cooling. antiseptic. hųuid D. D. D. Prescription.
Greaseless. stainless. Soothes ūritation and
quickly stofjs intense itching 3f irrii L»ottle
provesit, or your money baik. nsk your
drugjist today for D. D. D. PRLsCRiFl ION.

ELEONORA
BALČIŪNIENĖ
(iki

lėtais

^Itching

CcrRtuFr

IhishitWnf

_ -or Monry Btcit

For qu,cit relief from uctyng of eezetnu. pimples,
athlete’s foot, seabies, rashes and other extemaily caused skin troubles, ūse world lamous.
cooling, antiseptic, liąuid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ųuickly slops intense itch.ng. 35c trial bottle
proves it. oryout money back. Ask vuur
Uri-itgist today for D. D. D. PrtESCRIPTION.
h
-

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

lti*m:*ikytė)

KELNER - PRUZIN

Persiskyrė su šiuo pasauliu
kovo 13 d., 1:30 vai. popiet.
1941 m., sulaukus pusės amž.
Gimus Raseinių apskr.. Jur
barko parap., Banzinlų kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Antanų, 2 dukteris. K'eonorų ir Anne, 3 sūnus. Jonų.
Antanų ir Kazimierų ir kitas
gimines ir pažįstamus.
Namų tel.: CANaI 3423.
Kūnas pašarvotas J. !•’. lindžiaus koplyčioje, 668 VV. ISth
St. Laidotuvės ivyks pirmini.,
kovo 17 d., 8:30 vai. ryto iš
koplyčios i Dievo Apveizdos
parap. bažnyčių, kuri aje atsi
bus gedulingos pamaldos už
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kap.
Visi a. a. Eleonoros Balčiū
nienės giminės, draugai tr pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jat paskutini patarna
vimų tr atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame- — Vyre-<,
Dukterys, Siūti-'. ir (.'minės.
Laid. direktorius- J. E. Ka
džius. tel. CANaI 6174.

•arlatuiM Patarnavimu — Moterii patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

CM
PASKUTINIS
PAGERBIMAS

/I

nes

gauti ‘Draugo

knygyne dabar; knins

— ModemiSklausi Įrengimai —

JOHN F. EUDEIKIS

“DRAUGAS’

2334 South Oakley Av«>

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

AMBULANCE Dieną ir Naktį

ChipRirn,

— Patyrusios Grožio Kpeetallstės —

Listen to

PALINDEGH'S
YUGOSLAV-AMERICAN
RADIO BROADGAST

tik $1.00

lllinnb

STATION

Laidotuviii Direktorius

WHIP

1480 kilocycles
— Prieinamo* Kainos —

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

(First Station on Your DiaI)

Tel. YARDS 174-1-1742

Featuring a program of
— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty
Shop

Tel. LAFayette 0727
Kndio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties \VHIP ( 1480 kii.), su P. šaltirnieru.

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

6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPubiic 9202
ravinlnkl

Rucllla.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Yugoslav Folk Music

SKELBKITĖS ‘DRAUGE“ |

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
WOIK STU III O

KC

Doubl. T.it.d • Doubl. Action

VISOSE MIESTO DALYSE

Ūse only one level teaspoonful to a cup of
sifted flour for most recipes.
MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

Atn \N< H> l*H<ll(M.KAI*m
I <>WLSf POKŠI BI t. PHII ES

PIIOKt I 4 P A V EITE 2MI3

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

DIENĄ IR NAKTĮ

oeut

1945 VVest 35* Street

UJČKV-MY D0610R SAVST
CAN ONUV EAT LEAN MEAT/*

paskutlli)

parduodamas nupiginta kai

Marty

UFEINTHEROAR arkane

j.ini

nuvimų ir palydėjo jį į tų ne-ftvi ugninių amžinybės vietų.
Ale:, atmindami ir apgailė
dami jo prusišalinin-. Is musų
tarpo. dėl. įjame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kbi<. A. Bal
tučiui. kuli. P. I.ukoš.-i. kuu.
J. Sauriui, C.P.l'.S., kun. K.
Žvirbliui, o.i’.. kun. A. Deka
nių! ir kun. P. Katauskui, ku
rie atlaikė įspūdingas pa mal
das už jo sielų ir pattukė prltuikintus pamokslus.
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių
aukotojams.
Dėkojame seselėtus Kazimierietėuis už altorių papu išimų.
AntaDėkojume
graboriui
nui B. Petkui, kuris savo ge
ru ir mundugiu patarnavimu
garbingai nulydėjo j) j amži
nantį, o minus palengvino perkęstl nuliūdimų ir rūpesčius.
Dėkojame grubnešiunis Ir vi
siems. kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios. dėkojame visiems daly
vavusiems
laidotuvėse
žmon
ėms; o tau mylimasai vyre ir
tėve, tesuteikia Viešpats am
žinų ruinybę.
Nuliūdę lieku: Moteris. Duk
terys. Žentai, Anūkai, Giminės.

-UNUi T..O**. AUOW*MC«-.

■ OIUT

VieiiŲ Metu Mirties
Sukaktuvės

Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 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 SCNAI
2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS

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

4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

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

J
y

z*

t

šeštadienis, kovo 15, 1941

Roselande Misijos

B R X V G X S

7

ILLIN01 SO GVARDIJA FORREST STOVYKLOJE

Cicero Žinios

CLASSIFIED

Kovo 16 d., sekmadienio
vakare, 7:30 vai. Visų šventųjų bažnyčioje prasidės misijos, kurias ves tėvas dominikonas Kazimieras Žvirblis. Pamokslai rytais bus
sakomi apie 9 vai. Vakarais
7:30 vai., išimant trečiadienį ir penktadienį. Tais vakarais bus 7 vai., nes Kryžiaus Keliai prasideda 8 vai.

Moterų Sąjungos 2 kuopa
NAMAI, FARMOS EINA
PARDAVĖM I I \R IšKAM) M IMI I
BKANGYN!
ateinantį sekmadienį rengia
1)1 ONK UHVHI. \
“bunco ir eard party”. Są- į
Paskutini Bargenai —
38
namai
r'ai'iluoHiu arba išranduoslii Duonos
visokio didumo. Maripiette Purk
Kepimo
liiziij,
su
nuimi
arba
atskijungietės šiuo parengimu
apy linkėję.
, r.ri. Bizniu gerai Išdirbius p, r 34 m.j
tus.
Esu
72
metų
senumo
Ir
noriu
ponori paremti savo parapijos
Į llslo. Pardavimo arba landavimo
- Taipgi Mlutuiiiu naujus samtis ir I. Ij- lygos prieinamos. Jei kas norės, iš soiiii: senus. Apskattliavimas veltui.
reikalus, nes visą pelną tam
mokinsiu duonkepio darn.j. Antrašas
Pu.«tut>nu> kainus:
savininko ir biznio vielos:
laulnik 2-jų
tikslui skiria. Praeitą sekflelų mūrinis namas, t o 4
Gjdonlt, 28113 Eliierubl Avė., Piiieago, kambarius ................................................ $5,350.
llliitoLs.
madienį panašus parengimas
5 kilę. barių Ii.(ir. biilig.ilutv. . $-l.bUU.
4 kambarių mūr. bungalotv . . #3.u50.
buvo Sv. Antano vyrų drTaipgi slalomo ir didelius mimus.
Pastorojam PusUoias ant Lengvų
jos. Vyrai labai buvo duo:;
išinokejmų.
nūs savo svečiams, išdalinę
Maži nuošimčiai
I'APD M j.MI I
(.Bosi HM
Turime visokių mainu.
I •arsijub.lu (ir. m.nė ir D, .irai. s • u
daugybę naudingų prizų, oet
/ Krautuvė, pigi kainu. T iri p.inlm li Iv.eipiii. s p...
Per misijas, kurie išklau
r I1'!'
111 | \V. ;.2.a.
(.
moterys, žinoma, • nepasi
CHAS. P. SUKOMSKiS CO
sys 5 pamokslus, gaus \i
duos.
6921 So. \Yesiern Avė.
suotinus atlaidus. Misiją
TELEk n.\ ai ;
IA]t\M)AYDIt I l< I
< P| \\|
Ollnc ltlP.3,13: tuk.
Piai.iii,
metu geriausia proga atlik
PAltl.Olt
Šv. Antano bažnyčioje u~
II
n
imtuoju
alskrlnilnė.
bu
vi
i
|ti velykinę išpažintį.. Misijas
I.ŠR\M)t (I.IAM V, KAMBAKYS
religini, is. Biznis gerai i'.lirbtas pi isavaitės, būtent kovo 24 d.
Pi un.Inoj.imas’ knulaijs i
2 3 ■ Uja 1 Ils. A.rl L lu i u \ iškas J iš iii - le
privalo lankyti kiekvienas
Aut kampo. *358 Ko. I'ain'ielil \- iai vyrui ar moti ri i prie i;ms :-iprasidės misijos, kurios tę- (
i mynus. Vingiai pagal sus,turimų. Kt—
VC1MU-. tel. Vlltginia 5»7".
katalikas, nes tame laike ga
i furensai pugi ii'autuii. Bos, .,.nde.
sis dvi savaites. Pirmoms
. šaukite: CU.tiuioilore I.i21 \ukurais.
lima išprašyti daug Dievo
DIDELIS BARGENAS______________________________________________
misijoms vadovaus tėvas J.
•
("Draugas" Acnie telophoto)
malonių ne tik sau, bet ir “*
Netikėta. Bloga Jiiz.nicriui-buC-r-riu nu- .
_ .
,
.
.
PAKDAVIMI l
Ml ItlMK
\ VMAS
Inu enir ir gro.......................... ,
Illinois nacionalinės sargybos 33-ios divi zijos pirmasis dalinys, nuvykęs į Forrest pirklį gi-r.ii išdirbiu
k kitiems žmonėms. Misijų Kidykas, S.J., kuris tęsia iš
f
.
.
-1 •> aukštų. 3 ibių mūrinis namus.
sernę.
kurtu
su
g.
i
mūriniu
namu,
Karšto
vandenio
šiluma.
I šdaryti
ganingą darbą a. a. tėvo j. stovyklą, Tenn. Tenai visa divizija bus apmokoma. Pastatytos naujos kareivinės.
trijų png.vvviiinių. Parsiduoda ste-: porcini. Arlį mokyklos ir bažnyčios,
metu yra tinkamas laikas
Bružiko Amerikos lietuvių
2131) \Y. 22lid Pinubitinui >ii::i;u dėl svariuos priežas-1
melstis už nusidėjėlių atsi
ties.
Matykite
bili
l.ada
ir
maigai—
—
rienės bilietus (įvykusios vyks kovo 16 d„ 1 vai. po
tarpe. Iš anksto šios parapi
io
lėsite n Iplrai . ū.iunit'-: Y AKds 557tl. ,
vertimą. Visi Roselando ir
vas. 16 d.), tai padaryti šia piet, West Side Hali. Bus
jos lietuviai, raginami pasi
PLATINKITE “ DRAUGĄ’1
apylinkių lietuviai prašomi
BUDRIKO RADIO
me susirinkime, kad galėtu- išduotas raportas iš buvunaudoti Dievo malonėmis.
kasdien dalyvauti pamaldo
VALANDA
mėm sutvarkyt pilną rapor- j šio vakaro. Prašoma narių
se.
AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU?
A. Nausėdienė,
atsilankyti.
Cicero parapija ne tik tur] Budriko Oro Teatras, gra. tą.
Kun. J. Paškauskas,
ARD pirm. - ----------------------------tinga kunigais, nes net ke-, žio3 daino3 gera orke3tra
Vartodami ROCK WOOL Namij Insulacij^]
i
klebonas
turi joje darbuojasi, bet taip , gią nedaio3 dieną dainuos
Sutaupysite Daug Pinigų.
KATALIKIŠKĄ ST Ai J DĄ.
Marąuette Park. — Sek-!
pat yra tėviškė daugelio ku- Budriko radio choras prita
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosile savo namus, nes:|
nigų, kurie darbuojasi Chi-i
madienj, kovo 16 d., 2 val.l1. Sutaupysite 40% kuro;
ROCK WOpL
cagoje ir kitur. Ir vėl lau- (Parinktos gražios dainos. popiet,
‘ Marijonų Bendradar- /
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;J
UNIVERSAL
bių
5
skyrius
laikys
mene*
kiame dviejų naujų kunigų prOgramas įg WCFL stoties
3. Padidina namų vertę;
Ii
RESTAURANT
sinį susirinkimą parapijos j
kurio
Antano
Zakarausko,
4. Taupo namų šilumą;
970 kil., nedėlios vakare nuo
Town of Lake. — Šv. Ka
4!
5. Duoda gerą apsaugą nuo
salėje. Marijonų Bendradar- j Vestuvėm, Krikštynom ir kito
M
VM »45 * «C « F
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sk. primicijos įvyks gegužės •*]5;30 iki 6:15
kum Bankietam Suteikiam Pa
gaisrų;
biai prašomi skaitlingai atarnavimu.
Juozo Budriko rakandų ir
vajaus vakaras įvyko kovo d. ir Stanislovo Adomino,
B *08 L
ii6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.
l-iinksinaa Patarnaviinrtd Visiems
gegužės 11 d. Linkime jie-• radio krautuvS> 3409.11 S. teiti į susirinkimą. Kviečia
9 d., parap. svetainėj.
Apsliaičiavvaas
Dykail
Žmonių buvo pilna avėtai- dviem sėkmingai ir laimin- į£aisįed Street leidžia šias mi ir nauji * nariai prisira
756 W. 31st Stree«
Parūpiname
F.KI.A.
Paskolinimus
5-tas skyrius
nė. Vėliau atėjusiems trūko Sai “žbaigti paskutinius programas.
Pranešėjas šyti.
A. A. NORKUS, sav.
ar Išmokė J tinus.
net vietos.
moksl° metus1
-------------------Tel. Victory 9670
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj
Cicero. — Visų Šventųjų
dengimo
medžiagų.
Vakarą vedė skyr. pirm.
rr
draugija
eis
“
in
corpore
”
J. Čepulienė.
ALEX ALESAUSKAS
prie šv. Komunijos kovo 16
CHICAGO REPBESENTATIVE
Šv. Kazimiero Akademi- į d. 7:30 mišiose,? o 1 yal. po
Dalį programos išpildė f are? Partv"
CONRAD
jos Rėmėjų Dr-jos susirin- piet įvyks susirinkimas.
6343 S. Westem Avė.
Republic 6051]
mokyklos vaikučiai. Daly'
Fotografas
Warehou.se: 9401 So. Stony Island Avė., tei.
vavo visi skyr. Programa
Cicero. — Moterų Sąjun- kimas įvyks sekmadienį, koRašt. E. VV. Mikutis Studija Jrengta pir
mo.s rūšies su 1110
buvo labai graži. Žinoma, ką Sos 2 kP- sekmadienyje, ko- vo 16 d., 2 vai. po pietų Šv.
derniškomis užlaido
mis ir Hollj wood
vo
16
d.,
parapijos
salėje
Kazimiero
akademijoj.
Visų
seserys ruošia, yra ko pa
Lietuvos Ūkininko dr-jos šviesomis. Darbasrengia pramogą. Brangios ARD skyrių atstovių prašo- mėnesinis susirinkimas į- Garant uotas.
žiūrėti.
dovanos bus suteiktos kiek- me dalyvauti su raportais
420 West 63rd Street
Antrą dalį išpildė daini vienam staliukui ir daug į- iš įvykusių vajų, jei jau suKEAE ESTATK BAKGI-'.NAI
Tel.: Biznio - EN'Gletvootl 5833
ninkai: Sofija Jurgaitė ir žangos dovanų. Pradžia 7 spėta suvesti sąskaitos.
Res.: - ENGIevvood 5840
Mūrinis numo«>, 2-yij flctij po
' kiinihuriu. Riinditsi <Tcarinjje, KuiJuozapas ir Ona Norkai, ku- vai. vak. Įžanga 25c. Visus
Taipgi prašome visų, ku ] na tik $<>:i.no.
rie buvo įšaukti po keletą kviečiame atsiiankyti ir pa. rie skyriai ar pavieniai dar
McdcrniškUM niūi-iniH namas. 4 (lė
tai. Kandasi Mariiilettc J’iti-ke. Kai
sykių.
remti parapiją, nes visas neatsiteisė už centro vaka- na $13,0 50.
Biznio namas. 3 Storai ir 3 (b tai.
Remkite Lietuvišką
Randasi .Marqiiette Manor.
Kaina
Buvo ir žymių kalbėtojų: pelnas skiriamas parapijai.
DIM.VG ROOM SETS — PAKdabar tik $11,500.
LOll SETS — BEDROOM SETS
£vduką
kun. A. Deksnis, kun. S. VaKomisija
('oltURe ir du lolai. Randasi Mount
DKrOR’ii AMAZING LiūUlD G.rei-ntvoode.
— RlIUS — RADIOS — KEKaino $3500.
FRIOERATORS — \VAsHERS —
GREAT SUCCESS FOR
luckas, kun. A. Valančius,
Į
Mūrinis namas, nioderniškms, 2 tie-|
NATHAN
MAN GELS — STOVĖS.
' tai po G kambarius. Randa: i Brl- ,
<11 NailonaUy Advertised ltenui.
centro pirm. A. Nausėdienė
KANTER
giiton
Pake.
Kaina
$8,800.
SKIN TROUBLES Mes turime namu pasirinkimą—'
ir kun. Urba.
: nuo Bungalosv iki 5ir fletų apart- |
(externally caused)
Brighton Park. — Drau
MUTUAL
1 menių, kuriuo* parduodami* uz pu-|
(u
Aukų svetainėj surinkta gija Saldžiausios Širdies
■ se originalios kaino.
LIQUOR
PRAISED
Maži jiuokf-jiina i. I'IRK DABAR,
apie $50.00.
Viešpaties Jėzaus (No. 1)
CO.
1 LAIMP.SI!
FROM
Kreipkitės pas:
Vakaro pasisekimui daug renS’a kortomis ir kauliuCOAST
VVholesale
K. .1. MACKE-MACII KAs.
FACTORY REPRESENTATIVE
T0
darbavos pirm. J. Čepulie- kais lošimą kovo 16 d., 3 v.
4707 So
2310 W. (IDIli St. ant 2-ro unkšto
.
Tel., l'BOsjHi-t 3! III
COAST!
nė, kuri visą širdį įdėjusi į P°pieL nario P. Vengeliaus6343 So. VVestern Avenue
Halsted Si
No multpr v. hm you’vp irini wilh«ut
rėmėjų veikimą. Jai padėjo ko svetainėje, 4500 S. TalTel. Blvd
Telefonas REPUBLIC 6051
DIDELI BARGENAI
buitį- ; for ū’i. ir -i ly surl.u-o pimple i
bietnishes and - miūirskin iri imtiniui,
0014
Šimkienė, Aiužienė, Sriubie- man Avė. Įžanga 25c.
Narni!
kainos
kyla;
randavihere’H an amuzinely hih
.< ■ I doctor's fi.riniila powi-rfully wiothini{
mui narni) trūksta. Dabar kaip
nė, Bučnienė, Turskienė ir
Bus? daug gražių dovanų,
r, licves
tik yra gera proga nusipirkti sau
iti-n.iii' yurcnck: ;,n<l: t iris ruziit in b)
kitog
Kiekvienas atsilankęs gaus
help naturc pruniofn KAST hcaJinit.
namą. Pamatykite sekamus na-1
30 ycarz runitnilous BUfccss! Lct
dovaną. Visi brightonparmus;
:
Zcmo's 10 difcrenl marvelotc ly elTecSkyrius širdingai dėkoja kie{iaj kvie{iamj dalyvauti.
tive ingredienta hclp YOI R skin.
Vieno
aukšto
mūrinis
namas,
Also eini ment form. Severe cases
seserims,
mokyklos vaiBarksuiltas
inay nced Extru Strength Žemo.
du pagyvenimai po 4 kambarius.
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2499
Kaina tik $1600.00.
kams, dainininkams, kalbė- __________________________
Knnming llouse — 3 aukštų
tojams ir visiems, kurie ko
mūrinis namas ant dviejų lotų:
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
kiu nors būdu prisidėjo prie
4 po 1 kambarj, 13 |>o 3 kam- l
Jonas Rodi nas
SKYRIUS:
vakaro pavyk imo, o ypač
barius, 3 po 3 kamb., 1 keturių
M. D Z IMI DAS
Jonas Jasinskas
806 Wcst 31st Street
kamb. ir 1 penkių kambarių.
darbščiai pirm. J, Čepulie
Berghoff Alaus Išvežiotojas
Ant.
Labanauskas
Chicago, III.
Kaina tik $11500.00.
nei ir visai komisijai.
H.
Rajcwski
Telcfonuokitc;
Bizniavas 2 aukštų mūro na
JL
Korespondentė
“Shorty”
VICtory 1 G 9 6
mas, 1 storas ir šešių kamba- |
Pristato geriausios rūšies
rių fletas ant antrų lubų. Ka»- I
siį

u, ui. ir

ii

Radi

Rėmėjų Vajaus
Vakaras Pavyko
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Susirinkimai

Bunco and

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Prašoma Į Svečius

ALEX ALESAUSKAS & SONS

i

:

i

-..Iiii !i (piii-'.iy

pjrm s j

Prašom Pakorluoti Ir
Kauliukais Pažaisti
18-toji kolonija. — Drau
gija Susivienijimo Brolių ir
Seserų Lietuvių,
rengia
“bunco” ir kortų vakarą
sekmad., kovo 16 d., para
pijos svetainėj. Pradžia 5
vai. vakare. Komisija ir val
dyba kviečia visus narius ir
draugus atsilankyti.
Valdyba

Berghoff Alų į Alines, kitas įstaigas, piknikus ir t. t.

-

-

Reikale

kreipkitės pas

M.

Dzirnidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė.

Tel. LAFayette 0401

na tik $7500.00.
3 aukštų mūrinis namas, 3 pa
i gyvenimai po 5 kambarius. Kaina t k $3500.00.
Mūrinis garažas ant 6 lotų. Khi
, na $17,000.00.
2 aukštų mūrinis namas, ak
mens frontas, 4 pagyvenimai: 2
po 3 kambarius, vienas 2 kambarių ir vienas 6 kambarių. Kaina $6500.00.
Prašome atsilankyti j mūsų ofisą., .^ie8 taipgi turime daug ly
* tų gerų bargenų, forklozuotų už
morgičius.

!

I

I
|
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MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
'Telefonas: LAFayette 2022

M. KIRAS, REAL ESTATE
3251 S. Halsted St., Chicago
Tel. VICtory 0399

I

p r

s

PIRMIAU TURI PRIPAŽINTI
DARBININKU REIKALAVIMUS

PASKUTINE

International Harvester mus ir tik paskiau darbinin
Company fabrikuose Chica kai bus atsiklausti, kuriai
goj darbininkų streikas ir organizacijai jie nori pri
toliau tęsiamas ir fabrikai klausyti. Nacionalinis darbo
sąlygų boardas paskiau pa
uždaryti.
šį ketvirtadienį kompani skirs darbininkų balsavi
ja streikininkų vadams pa mus, kaip darbininkai dirbs
siūlė pravesti balsavimus, naujomis darbo sąlygomis.
būtent, leisti darbininkams
Kompanija kol kas atsi
pasisakyti, kuriai organiza sako pripažinti streikuojan
cijai, C.I.O., ar A.F.L., no čių darbininkų reikalavi
ri priklausyti ir ar nori nu mus, kurių svarbiausias yra
traukti streiką.
atlyginimo padidinimas.
Streikuojančių darbininkų
Kompanija laikosi nuomo
vadai atmeta šią keistą pro
cedūrą. Jie reikalauja, kad nės, kad streiką sukėlė ma
kompanija pripažintų sta žumas, kad darbininkų dau
tomus darbininkų reikalavi gumas priklauso A.F.L.

MOKESČIUS

DIENA MOKĖTI

FEDERALINIUS

Karinės vyrų konskripci?
jos ir kariuomenės viršinin
kai susidomėję nepaprastu
įvykiu.

Drafto boardas No. 101,
5114 Wentworth ave., su ki
tais vyrais pasiuntė karei
viauti Jackson E. McHenry,
25 m. amžiaus negrą.
Nuvykęs į vyrų indukci
jos centrą,
East Chicago
ave., negras išsirengė kaip
ir visi kiti ir laukė apklau
sinėjimų, ką vykdė armijos
stenografas. Po apklausinė
jimo armijos gydytojas lie
pė negrui žiūrėti į prikabin
tą prie sienos
iškabėlę
(chart) regėjimo patikrini
mui. Negras tada ranka pri
spaudė savo veidą ir išsi
ėmė įtaisytą stiklinę akį.

Central District Furniture
Company krautuvės, 3621 S.
Halsted gt., savininkai ket
virtadienį nuvyko pas ap
skrities iždininką John Toman ir jam pasiūlė 200 dol.
įnašo už užtrauktus ir ne
mokėtus personalinius mo
kesčius. Likusią mokesčių
dalį — 1,452 dol., jie pasi
žadėjo išmokėti dalimis kas
mėnesį.

X

APLINK MUS
X §v. Jurgio bažnyčioj
misijos augusiems baigsis
sekmadienį 3 vai. popiet, o
vakare 7:30 vai. prasidės
misijos jaunimui. Pamokslai
bus sakomi anglų kalba.

1941

(No.

Brighton Park rengia
kauliukais žaidimo ir kor
tavimo vakarą sekmad., ko
vo 16 d., 3 vai. popiet, Vengeliausko salėj, 4500 S. Tal
man Ave. Eisim visi.
1)

MARCH REMOVAL SALE

"lt Happens On Ice”

380 pasiųsta, 74
nepriimta

,

Ledo Spektaklį

Tiesiai ifi ilgo pasirodymo Borkef.'ller Teatre.
New
Yorke.
su
visa 100 asmenį) trupe ir

— M E COŪR.

Chicagos 15 drafto_boar— Ir —'
dų antradienį 380 vyrų pa
• Hotli Stemif
• Skippy Baxter '*
siuntė kareiviauti. Jų tar • K<1wliui Blailcs® Fritz Dlctl
'A<VhD KlMers—♦ Fneddy Tnuikknpe buvo 63 savanoriai.
Iš jį I a . VerĄe • J<> Aini Dean
• Bctty Atktii-on® Mary Jano Yoo
visų pasiųstųjų armijos gy • Four Bmfoes * Gene Berg
dytojai 74 nepripažino tin KOVO-MARCH 12 IKI 23
Dienomis — Kovo 15. 22. 23
(Nebus Rodoma Kovo 16 ir 20)
kamais.
v
TIKIF7TAI: SI.25. Sl.«5. S2.2O;
Pasiųstųjų tarpe teko pa liovės
Ifatiilrn Įžanga 75c.
Parsiduoda
Bonds,
Madison;
stebėti tik du lietuviškomis Stadium Orlll. 1 80065 W.
W. Madison
ir Marshall Fields.
pavardėmis: J. Sargis ir V.
CHICAGO STADIUM
Kiselius.

TAIP! TAI YRA TEISYBĖ r

!'■

***'•'.

'

* -» šw. *

KAD BUDRIKO RAKANDŲ ANNEX-WAREHOUSE
3417-21 South Halsted Street, turės išsikraustyti,
dienų šiam dideliam išpardavimui.

Lieka tiktai 60

KAD šis puikus $125,0000 stakas
rakandų, radijų, pečių, šaldytuvų,.ir parlor setų turės būti išparduotas
nepaisant kokiomis kainomis — sutaupyti kraustymo išlaidas.

f

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!
Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus,
baldus, automobilius. . . su atsakomingoms kompanijoms, per mūsų Apdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS

KAD šis išpardavimas sparčiau eiti/,
kainos ant visų rakandų dabar yra stebėtinai sumažintos.

KAD .sutaupysite nuo 30 iki 40 nuošimčių
ant moderniškų, stipriai padarytų parlor setų, miegamo kambario se
tų, gasinių pečių, šaldytuvų, karpetų, Įtampų.
Sutaupysite daug pi
nigų dabar perkant rakandus ir taip namams reikmenis.

INSURANCE

1500 South 49th Court

Tel. Cicero 412

WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KIND8.
♦ Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Plate Glass *

KOVO MENESIO IŠPARDAVIMAS DABAR TĘSIASI

FARGUTIJ' ,

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

1

4

Pašauks iki 40 nuošim
čių įsiregistravusiųjų

Reikalauja miestui
perduoti fondus

“Aš maniau, kad e3U pa
juokai siunčiamas, nes draf
to kvestijonieriuje aiškiai
pažymėjau, kad turiu
tik
vieną akį,” pareiškė Mc
Henry.

A

Dr-ja Saldžiausios Šir

dies Viešpaties Jėzaus

Kariuomenės diena

Kareiviauti karjera jam už
daryta be jokio klausimo.

Boardo gydytojas ir boar
do vyriausias klerkas teisi
nasi, kad jie to nepastebė
ję ir tokiu būdu jis buvo
pripažintas tinkamuoju.
Negras norėtų, kad jam
būtu atlyginta už nercikalin
gai sugaištą laiką.

SAVININKAI IŠVADAVO
PARDUOTUVE

376 priimti,
89 netinkami

Son.ta Henle Ir Artlmr Wirtz
Prezmtunja

Vienaakį vyrą
pasiuntė
kareiviauti

Šeštadienis, kovo 15,

Ketvirtadienį iš Chicagos
kareiviauti pasiųsti 465 vy
Šiandien, kovo 15 d., yra rai. Armijos gydytojai
iš
paskutinė diena mokėti fe- pasiųstųjų 89 pripažino ne
X Mykolo ir Paulinos Vir
deralinius mokesčius už pa tinkamais.
bickų, 3512 So. Emerald Av.,
jamas.
X Rimtai susirgo J. Dim jaunesnysis sūnus Antanas
Tarpe pasiųstųjų yra: (11
ša, žinomas Bridgeporto vei kovo 12 d. išvyko į Dėdės
Stambiųjų mokesčių mokė wardo) S. Navickas, F. Mokėjas.
Gydytojo lankomas ir Šamo kariuomenę atlikti ka
R.
tojai savo dalis moka per lisius, Jr., J. Jonaitis,
jo priežiūroj.
rinę tarnybą. Sveikam
ir
paštą. Mažieji — asmeniš Baranauskas, J. Genčiauskis, J. Poleikis, E. Shimkus,
kai.
X Sunkiai serga Ona Kal- linksmam grįžti pas tėve
C. Visockis; (12 wardo) S.
vaitienė, 4945 So. Halsted, lius.
Anot mokesčių kolekto Kibartas, W. Sakaitis,
Iždininkas
sutiko
ir
atšau
S.
X Moterų Sąjungos 21 kp.
riaus Harrisono, šiemet pa Repšis, F. Navakauskis, S. kė daiktų pardavimą aukci- St., žinomos veikėjos B. Cijamų mokesčių bus surink Wojdyla, A. Vaitkus, P. Rim jonu, kas turėjo įvykti atei cėnienės motina. Linkime ruošias prie sidabrinio ju
greit pasveikti.
biliejaus iškilmių. Susiorga
ta dukart daugiau,
negu kus, J. Januška, S. Yurkus; nantį antradienį.
i nizavęs sąjungiečių choras
I
praeitais metais.
(13 wardo) W. Adomaitis,
Pranešta, kad kai kurie | X Nancy Mikužiu tei, žy-, mokinasi dainų. Daug tame
(18 wardo) J. Liskas; (25 kiti įmonininkai jau suska miai Šv. Mykolo parapijos darbuojasi J. Čepulienė, M.
wardo) J. Wasganis, W. Čia1 to mokėti užtrauktus perso choro narei, šiomis dieno-1 Sudeikienė, Norkienė ir kiDarbininkai susi
naras.
nalinius mokesčius, kad iš mis padaryta gerklės ope tos.
taikė su kompanija
vengti nesmagumų su iždi racija.
ninku, kurs ėmėsi griežto
X Tovvnoflakiėtė M. PetX ARD 6 skyrius (Brigh
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150,000 ASMENŲ DAUGIAU GAUS
MAISTO ŽENKLUS
Anot Surplus Market.ing
administracijos, apie 150,000
chicagiečių daugiau
galės
naudotis maisto ženklais
pradėjus ateinančio balan
džio 21 diena. Sako, maisto
ženklai galės būt duodami
pensijonuojamoms
moti
noms, neregiams ir tiems,
kuriems šiandie mokamos
senatvės pensijos.
Iki šioliai maisto ženklai
išduodami tik
šelpiamie
siems (relief) asmenims. Bū
tent, valstybės šelpiamieji
asmenys už vieną dolerį
pirkdami oranžinių ženklų,
dykai gauna 50 centų ver
tės mėlynų ženklų. Su oranžiniais ženklais krautuvėse
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W H F C — (1420 Kilocycles)

3417-21 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.

dale Budriko naujos, gražios krautuvės su mėlynu frontu.

Telephone: YARDS 3088

Leidžiamas žymus radio programas iš stoties WCFL, 970 kilocycles, nedėlios
vakarais nuo 5:30 iki 6:15 valandos.
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