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TRUMPAI
Jon. Vaiva
NESUPRANTAMA

LAVALIS
HITLERIS
TVARKYSIĄS
PRANCŪZIJĄ

VICHY, vasario 5 d. —
Šiandie pranešama, jog pa
sitarimuose su adm. Darlan
Lavalis pareikalavęs, kad jis
būtų paskirtas
premjeru,
jam pavesta sudaryti naują
jį Prancūzijos kabinetą ir
jis būtų atsakingas tik tautos atstovams, kuriuos jis
pats paskirtų.
Nežinoma ar Lavalis pa
tiekė Darlanui kitą galimy
bę, jei jo reikalavimai dali
nai būtų atmesti.
Po pasitarimu su adm.
Darlan Petainas pasikvietė
posėdžiams užsienio reikalų
PETAINO PROBLEMOS
ministerį Flandiną ir karo
Pasirodo, jog Lavalio įta- ministerį gen. Huntzinger.
ka pas vokiečius daug dides Galima Petaino kalba
nė, negu buvo tikėtasi. Net
Pranešama, jog esą gali
ir pats maršalas Petainas
Lavalio įtakingumą neaps ma, kad netrukus Petainas
kaičiavo. Šiandie Lavalis jau pasakytų per radio kaloą,
stato reikalavimus Petainui, kurioje paaiškintų tautai su
nors prieš keletą savaičių sidariusią politinę situaciją.
Šiandie Petainas sušaukė
jis buvo maršalo įsakymu
suimtas ir pašalintas iš ka kabineto posėdį, kuriame pa
kviesta dalyvauti ir šeši ka
bineto.
Galima tikėtis, jog senis bineto posekretoriai. Kai ku
maršalas bus priverstas pri rie sluogsniai mano, jog Pe
imti Lavalio reikalavimus, tainui pasiryžus reorganines jį remia vokiečiai, o ge-' zuoti kabinetą, visas kabinęri santykiai su Vokietija' tas atsistatydintų.
bent šiuo metu Vichy reika Hitlerio užsimojimai
lingi. Nors, kol kas, Petaino
Užsienio stebėtojai pasisa
rankose dar tebėra du svar
ko, jog dabar jau visai pa
būs ginklai — Prancūzijos
aiškėję, kad Hitleris nusis
laivynas ir Afrikos kariuo
tatęs, jog jis o ne Petainas
menė.
turi nustatyti Prancūzijos
Tačiau maršalui susidarė
politiką.
sunkios problemos — grą
Tuo tarpu anglų autorite
žinti Lavalį, ar laukti naujų
tingi sluogsniai Londone pa
Vokietijos spaudimų.
reiškia, jog pasitarimuose
Paryžiuj tarp adm. Dariano
VVILLKIE PRANEŠIMAS
ir Lavalio labiausiai figūra
Astovų rūmams karštai vę vokiečių reikalavimai
tebesvarstant paramos An Prancūzijos kooperacijos Vi
glijai įstatymo
projektą, duržemyj.
šiandie sudideliu susidomėjiTie patys sluogsniai, ta
šiandie su dideliu susidomėji- čiau tvirtai įsitikinę, jog Pe
dono Wendell L. Willkie, ku tainas šiems Hitlerio reikalą
ris nuvykęs, kad tiesioginiai vimams — perleisti vokiečių
patirtų esamą padėti
kariuomenę per Marseilles ir
Willkie nuoširdumu neten Toulon į Bizertą, Prancūzi
ka abejoti, bet taip galima jos Tonise — griežtai pasi
drąsiai tvirtinti, jog jis ma priešins.
tė ir patyrė tik tai, ką ang
lai norėjo, kad jis matytų ir
STOCKHOLMAS, vasario
nematė to, ko jie nenorėjo. 5. d. — Čia iš Oslo, Nor
Taip būna visados.
vegijos, gaunami
praneši
Šiandie negalima laukti ir mai apie susišaudymus gat
tikėtis kažkokių sensacingų vėse ir apie skaitlingus arės
ir nelauktų Wendell Willkie tus vakarinėje Norvegijoje.
pareiškimų. Jis pirmiau už Šie neramumai kilę prieš na
įstatymą pasisakė — pasisa cišką norvego maj. Vidkun
kys ir dabar.
Quislingo režimą.
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KAS GALI
LIETUVOS

ĮSIGYTI
PILIETYBĘ

J. Paleckis paskelbė ukazą
dėl sovietų Lietuvos piliety
bės įgijimo. Pagal šį ukazą,
sovietų Lietuvos piliečiais
laikomi visi tie asmenys ku
rie 1939 m. rugsėjo 1 d. da
bartinėje Lietuvos teritori
joje turėjo gyvenamąją vie
tą, nepriklausomai nuo to,
ar asmenys tuo metu turėjo
Lietuvos pilietybę ar neturė*jo.
Dar toliau eina “draugo”

M. Gedvilo išleistas nutari
mas. Pagal jį, Lietuvos p!lietybėn priimami visi buv.
Lenkijos karo atbėgėliai,
kurie gyvena sovietų Lietu
vos teritorijoje. Karo atbė
gėliai turi paduoti pareiški
mus iki 1941 m. sausio 30 d.
Asmenys, nepadavę pareiški
mo, bus laikomi vengiančiais
tokios pilietybės.

Japonijos
Spauda
Susirūpinusi

Grąžins
Konstitucines
Garantijas
HAVANA, vasario O d. —
Fulgencio Batistą šiandie
pareiškė Kubos kongreso va
dams, jog konstitucinės ga
rantijos, kurios buvo panai
kintos penkiolikai dienų, bū
siančios daug greičiau grą
žintos.
Atleistieji kariuomenės ir
policijos vadai — Col. Pedraza ir Įeit. col. Carcia or
laiviu išvyko į Miami, Fla.,
Laivyno vadas, kuris irgi
atleistas, Col. Gonzales pasi
liko savo namuose policijos
prižiūrimas.
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DIKTATORIAUS TEISIU

Gaisrininkas Ir Padėjėjas

Pavojus Dviems
Sostinėms
BUDAPEŠTAS, vasario 5
d. — šiandie Graikijos radio
pranešė, jog kovos į šiaurę
nuo Klisuros ir Tepelini ita
lams buvusios katastrofingos. Graikai suėmę virš 2,000 belaisvių ir daug karo
reikmenų.
įVICHY, vasario 5 d. — Vi
chy vyriausybės įsakymu
šiandie uždrausta eksportuo
ti iš Prancūzijos imperijos
vaisius,, šviežias daržoves ir
duoną.

HONGKONGAS,
vasario
5 d. — čia šiandie atvyko
Laughlin Currie, Prezidento
Roosevelto
administracinis
padėjėjas, kuris yra toj or
laiviu išvyksta j ChungkinBERLYNAS, vasario 5 d. gą, laikinąją Kinijos sostinę.

Duesseldorfe
Žuvo 5 asmenys

— Vokietijos vyriausioji ka
ro vadovybė šiandie prane
ša, jog Duesseldorfe, anglų
orlaivių atakos metų, žuvo
penki civiliai gyventojai ir
miesto centre sugriauta ke
letas apartmentinių namų.
Toliau karo vadovybė pa
brėžia, jog nežiūrint blogu
P. S.
nebūtų niekados praleidę.
oro, vokiečių karo orlaivių
Susovietintos Lietuvos beO gal... kartais pasitaik daliniai pravedę atakas, ku
tvarkę galima įsivaizduoti ir Lietuvos
paštuose
gerų riose numetę padegamųjų
jau vien iš to, kad kart kar- žmonių, kurie leidžia ir tie- bombų ant industrinių vietų,
temis pasiekia mus laiškai, j sos žodžiui prasprukti pro karo taikinių, aerdromų ir
kurių komunistai žinodami spygliuotas sienas?
geležinkelio linijų Anglijoje.
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Šiuo laiku nemaža Ameri
kos laikraštininkų ir daugis
žymiųjų
administracijos
žmonių primygtinai kartoja,
jog Amerika turi koskubiausiai priimti paruoštąjį
paramos Anglijai įstatymą,
nes į 60 ar 80 dienų jau bū
sią pervėlu. Vokietija į tą
laikotarpį pravesianti inva
ziją.
Tuo tarpu Londono kari
niai sluogsniai kaip tik ro
do daugiau optimizmo Vo
kietija pasiuntusi taip daug
kariuomenės į Balkanus ir
tiek daug orlaivių Italijon,
jog invazijos pavojus nebe
labai įmanomas. Štai tokius
pareiškimus daro tie, ku
riems invazijos pavojus tu
rėtų būti geriausiai žino
mas.
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KAIRO, vasario 5 d. —
Pranešama, jog anglų ka
riuomenė, kuri trumpu lai
ku peržygiavo daugiau negu
du trečdalius Libijos pajūrio
ir du trečdalius per Italijos
-ritreją, šiuo metu baigia
supti abiejų kolonijų sosti
nes — Bengazi, Libijoj ir
Asmarą, Eritrėjoj.
Anglų generalinis štabas
praneša, jog būtų spaudžia
mi italai kaskart skubiau
traukiasi Bengazi linkui.
Eritrėjoj anglai po dviejų
savaičių jau baigia apsupti
kolonijos sostinę, prie ku
rios turėsią įvykti lemiamie
ji mūšiai.

Anglų Atakos

LONDONAS, vasario 5 d.
— Anglų šaltiniai šiandie
praneša, jog Anglijos aviaci
ja pra vedusi plačias orlai
vių atakas dienos metu vi
sam Prancūzijos pajūryje.
Pereitos nakties atakose
apmėtyta bombomis Duessel
dorfas, Reino krašte ir vo
kiečių užimti Prancūzijos
ORAS
uostai: Cherbourgas, Bres
Giedra ir šalčiau. Siaurės tas, Bordeaux, Dunkirk, Divėjai.
eppe ir Ostend.
Saulė teka 6:58 vai., saulė
Iš šių atakų negrįžo ketu
leidžias 5:10 vai.
ri anglų orlaiviai.

WASHINGTONAS, vasa
rio 5 d. — Šiandie Anglijos
ambasadorius Halifaxas per
ištisą valandą konferavo su
Valstybės sekretorium Cordell Hu'l. Konferencijose bu
vę aptarta bendrąjį reikalai.

TOKIJO, vasario 5 d. —
Japonijos spauda kasdien
daugiau dėmesio ima kreipti
į situaciją Ramiajam vande
nyne, kur susitinka Jungti
nių Valstybių ir Japonijos
interesai.
Tuo tarpu vakar žymus
japonų rašytojas
Yusuke
Tsurmi nurodė penkias prie
žastis, dėl kurių aštrėją Ja
ponijos — Amerikos santy
kiai: (1) neapskaičiavimas
Japonijos tautinės pajėgos,
(2) Japonijos trilypis pak
tas su Vokietija ir Italija.
(3) Jungtinių Valstybių bai
mė dėl Japonijos ekspansi
jos į pietus, (4) Amerikos
antijaponiškas
nusistaty
mas, surištas su parama An
glijai ir (5) prieš 150 metų
susidariusios idėjos Ameri
kos ekspansijai į vakarus iš
kilimas.
Užsienio reikalų ministe
ris Matsuoka, atsakydamas
i Tsurmi pareiškimus, pasa
kė, jog Japonijos tautinis
pasiryžimas yra nepalaužia
mas ir jog jis dėsiąs visas
pastangas, kad
išvengtų
konflikto tarp Amerikos ir
Japonijos.

Stalino “saulė” Lietuvoj
“Tarybų Lietuva”, rašyda
ma apie bolševikų atėjimą
Lietuvon, pastebi* “Ant staliniškų tankų,
apkaišytų
lietuviškais bijūnais ir ro
žėmis, heroiška raudonoji
armija atnešė visi Lietuvos
liaudžiai liepsningą Stalino
konstitucijos saulę
Tenka pastebėti, kad šis
pasakymas yra teisingas ta
prasme, kad “Stalino konsti
tucijos saulė” tikrai buvo
atnešta ant tankų ir durtu
vų. Nors komunistinė spau
da Lietuvoje ir pas mus
tvirtina, jog Lietuva laisvu
noru prisijungė prie Rusi
jos.

Platesnė nacionalizacija
Okupuotosios Lietuvos au
kščiausiosios tarybos prezi
diumo pirmininkas J. Palec
kis išleido ukazą (įsaką) ku
riuo nacionalizuojami visi
privatiniems asmenims ir ne
nacionalizuotoms įmonėms
priklausą autobusai, įvairios
paskirties autosunkvežimiai,
vilkikai ir priekabos su vi
sais jų priklausiniais, įran
kiais, atsarginėmis dalimis
ir medžiagomis. Be to, nu
savinami garažai, kurių plo
tas viršija 40 kvadr. metrų,
dirbtuvės ir autostotys su
visu jų įrengimu, šio ukazo
vykdymas pavestas komuna
linio ūkio komisarui Taip
pat paskelbta, kad už naci
onalizuotus autobusus ir su n
kvežimius bei garažus pirmon eilėn apmokamos valdi
Willkie Už
nės ir kitokios prievolės,
tad savininkams jokio atly
Paramą
ginimo nebeliks.
LONDONAS, vasario 5 d. Sargai skundžiasi
— Anglų sluogsniai įsitiki Buv. Taupomųjų Kasų rū
nę, jog po keturiolikos dienų mų sargai nusiskundžia, kad
kelionių Anglijoje Willkie jiems atlyginimas ne tik kad
pranešiąs Jungtinėms Vals nepadidintas, bet dar suma
tybėms, kad Anglija galinti žintas. Anksčiau jie gauda
su Amerikos pagalba laimė vę į mėnesį 200 litų, o da
ti karą.
bar begauną 180 litų Be to,
Tie patys šaltiniai pabrė jie verčiami dirbti net šven
žia, jog silpniausia Willkie tadieniais. Kaltė už tokį ne
vizito pusė esanti ta, kad' sirūpinimą sargų reikalais
jam netekę pergyventi nė primetama rūmų inžinieriui
vienos smarkesnės vokiečių “draugui” Kleinui it ūkve
orlaivių atakos.
džiui “draugui” RabinaviApie Airiją jis susidaręs čiui.
aiškią opiniją, kurią jis, rei
(Rytojaus “Drauge” tilps
kalui esant, galėsiąs patiekti įdomus laiškas iš GriškabuKongresui.
. _____
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
Naujakuriai negauna viso to, ką
komunistinė valdžia žadėjo

SEABlSCUiy TO HAVE STATUE IN WEST

Si kariuomenė taip pat sau-, Stalinas flirtavo su demo
goja Lietuvos pasienį, kad Į kratinėmis Vakarų Europos
nei vienas nepaspruktų iš valstybėmis, todėl jis paau
raudonojo “rojaus.”
kojo GPU, kad išdildžius šį
baisųjį vardą. Bet vidaus rei
Budelio seseriai žmonės
kalų komisariatas, perėmęs
turi mokėti pensiją
GPU pareigas, ištikimai ei
Kaip
žinoma,
budelio na senomis pėdomis. Tą pa
Dzeržinskio seseriai okupuo rodo ir kruvinas teroras, įsi
tosios Lietuvos žmonės turi viešpatavęs okupuotoje Lie
mokėti net pensiją. Tuo tar tuvoje, kur šimtai lietuvių
pu Dzeržinskio laikais Čeką inteligentų žuvo arba pūdo
yra nuvariusi į kapus šim mi nežinia kuriuose masko
tus tūkstančių žmonių (kai lių kalėjimuose.
kas net skaičiuoja, kad au
kų skaičius siekia kelis mi
lijonus). Vien GPU, kai bu DOCTOR'S AMAZING LltftUID
G REAT SUCCESS FOR
vo sufabrikuota maršalo Tu
chačevskio, lietuvių genero
(externally caused)
lų Putnos ir Ubarevičiaus
(LVA
bylos, sušaudė kelias dešim
PRAISED
tis tūkstančių karininkų.
FR0M
Tuo tarpu jų nusikaltimas
COAST
tebuvo tas, kad jie siokė su
COAST!
sitarimo su Vokietija, nors
No matter what you’ve tried witheut
po kelių metų “išmintinga
success for unsightly surface pimples,
blemiahes and aimilar skin irritations,
sis” Stalinas padarė tą pa
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully aoothing
("Draugas" Acme teiepnuto)
Ltoutd Žemo—which ųuiekly relieves
tį. Čeką ir GPU buvo likvi
itening soreness and starts right in to
Charles S. Howard, owner, leads Seabiscuit Veteran track star past the statue of
help nature promote FAST healing.
duotos po to, kai jų vardas
30 years continuous success! Let
the famous money winner champ, that will be unveiled in California, Feb. 5.
Zemo’s 10 different marvelously effective ingredients help YOUR skin.
pasidarė visuotinio pasibai
Also ointment form. Severe casea
Lietuvoj dabar kaip Caro laikais — vęs “buržuazijos perkūnija.” sėjimo sąvoka. Tuo metu may need Extra Strength Žemo.

Kai bolševikiškos Lietu- Ūkio Bankas jiems uepaski
vos valdžia įvykdė savo žc- ria paskolų,
mės reformą, t. y. iš visų1 šitam naujakurių susirūūkininkų žemę nusavino u pinimui yra ir rimto pagrinpavertė ją valstybės
nuo-'do:
jau prasidėjo žiemos
savybe,
o didesniuosius 1 šalčiai — pats geriausias
ūkius išskirstė ir žemė nuo- laikas miškui kirsti ir, kai
mon apdalino mažažemius ir tik kiek daugiau pasnigs,
bežemius, buvo paskirta 20 vežtis medžius troboms stamilijonų litų naujakuriams tytis į gautus sklypus bei
įsikurti. Ši paskola buvo iš- sodybas, bet, kol paskola
reklamuota kaipo didžiausia nepaskirta,
naujakurio
parama naujakuriams, nors nieks į mišką be pinigų ne70,000 šeimų, kurios žemę i įsileidžia.
z
gavo, tai tebuvo lašas jūžemės Ūkio Bankas pa
roje. Tačiau dabar pasirodo, skoių skyrimui yra pilnai
kad net šios paskolos išda- pasiruošęs ir susitvarkęs
linti sovietų Lietuvos vaituo tarpu, nedaug gauūžia nesugeba. Tai matyti damas iš apskričių vykdo
iš šio Žemės Ūkio Banko mųjų komitetų naujakurių
pranešimo, kurį dedame iš pareiškimų, nedaug kam te
tisai :
gali ir paskolų paskirti.
Jau anksčiau per spaudą
“Apskričių
vykdomie
siems komitetams (buv. sa ir šiaip raštais vykdomieji
vivaldybėms)
naujakurių komitetai buvo prašyti pa
įsakymai, kuriems negalima
paskoloms gauti pareiškimų greitinti naujakurių pareiš
paskutinis išsiuntimas Že kimų atsiuntimą.
pasipriešinti
Kad naujakuriai dar su
mės Ūkio Bankui buvo nu
Gruodžio 21 d. Vilniuje,
Raudonas prezidiumas
statytas šių metų gruodžio spėtų laiku apsirūpinti mišKaune ir kituose miestuose
Kaune Čekos
sukaktis
6 d. Nors jau seniai tas ter- j ko medžiaga, Žemės Ūku buvo paminėta kruvinosios
taip pat buvo paminėta val
minas yra išėjęs, bet kai Bankas dar kartą prašo ap
Čeką (vėliau
pavadintos stybės teatre. Į prezidiumą
kurie apskričių vykdomieji skričių vykdomuosius komiGPU, o dabar šias funkci buvo išrinktos visos raudo
komitetai dar tik mažą da- tetus pagreitinti jau gautų
jas perėmė SSSR vidaus rei nosios Lietuvos viršūnės su
lį pareiškimų yra atsiuntę iš valsčių vykdomųjų komikalų komisariatas) 23 metų generalgubernatorium PozdŽemės Ūkio Bankui, o yra tetų naujakurių pareiškimų
sukaktis. Matyti, Lietuvos niakovu ir Iciku Meskupu-'
net tokių apskričių, iš kurių išsiuntimą Bankui ir parabolševikėliai nė nemanė šios Adomu priešakyje. Praneši
ligi šiol dar nė vieno pareiš- ; ginti užsilikusius valsčių
pasibaisėtinos įstaigos su mą apie Čekos veiklą darė
kimo negauta.
j vykd. komitetus
greičiau
kaktuvių minėti. Bet iš vidaus reikalų komisaro pa
T1- ...
, . . „ ' baigti tvarkyti naujakurių
Pirmieji yra atsiuntę sa-į
®
J
J
Maskvos atėjo įsakymas, vaduotojas “draugas” Ba
,kių
• ir
• Trakų
i apskričių
, .v. vyk, pareiškimus
bei
sąrašus
ir
r
. kad čekos sukaktį reikia ranauskas, kuriame jis nu
, .
,
.. . .
,
' juos neatidėliojant perduoti
domieji komitetai, o dau-|J _
.
.
minėti kuo iškilmingiausiai. rodė, kokias “svarbias
ir
apskričių vykdomiesiems ko
giausia — Panevėžio apskr.
ėjusi
Dar gruodžio 19 d. Vilniaus garbingas” pareigas
mitetams.
”
Nė v'eno naujakurio pareiš
teatras skelbė, kad gruodžio Čeką, ypač nuo to momen
Taip
skamba
Žemės
Ūkio
kimo dar negauta iš KėdaiG. to, kai jos priešakin atsi
Banko skelbimas. “Tarybų 21 d. bus vaidinamas
nių, Šiaulių, Zarasų ir Ra
Hauptmano veikalas “Prieš stojo surusėjęs lenkų bude
Lietuva
”
rašo,
kad
apskri

seinių apskr.
čių vykdomieji
ko’mitetai saulėlydį,” o jau gruodžio lis Feliksas Dzeržinskis. Pa
Galimas daiktas, kad ap pasivėlinę todėl, kad einan 20 d. buvo paskelbta, kad tą sak Stalino, Dzeržinskis buskričių vykdomieji komite ti “rinkiminė ruoša.”
To dieną vaidinimo nebus, nes
tai negauna naujakurių pa kius pasiteisinimus, pasak teatre būsiąs Čekos minėji
reiškimų iš valsčių vykdo oficiozo, “reikia griežtai at mo “iškilmingas posėdis.”
mųjų komitetų, arba, jei ir mesti,” nes reikia skirti pir Tad tiktai vieną dieną prieš DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)
buvo gavę, tai bent dalį jų maeilius nuo antraeilių rei- vaidinimą Čekos įpėdinė te
tūrėjo sugrąžinti pataisyti kalų. Tačiau “Tarybų Lie- atrą perspėjo, kad ji tai
ar papildyti. Vis dėlto pa-Į tu va” pati sau prieštarau- dienai rekvizuoja teatio pa
reiškimų surinkimas, prasi ja, nes ji visada pabrėžda talpas.
Atsakančiai ir prieinama kai
dėjęs dar lapkričio mėn. an vo, kad rinkimai “į demo
na pritaiko akinius.
troje pusėje, jau per ilgai kratiškiausią pasaulyje sei
Bet kaip ten bebūtų, fak
užsitęsė, ir dalis naujakurių mą” — Kremliaus aukščiau tas lieka faktu: vadinamie- r Kiekvieną dieną randasi:
pradeda teirautis ir rūpin- siąją tarybą — esą pirma- ji naujakuriai ir tų grašių DIDŽIULĖJE BUDRIKO
tis. kodėl taip ilgai Žemės' eilis reikalas.
negauna, kuriuos jiems rauKRAUTUVĖJE
j donoji valdžia paskyrė.
3409 So. Halsted Street

Tel. YaTds 3089

tiimmimimiiiimiiiiiinsimimmiimiai’
AKIŲ GYDYTOJAS

\merikos lietuviu
«95« Ro Talman Ava
”aa Tel GROvehill <W17
Office tek HEMlock 4848

LIETUVIS

OPTOME1RICALLY AKIŲ
SPECIALISTAS
Su virš 20 mėty praktikavimo
Mano Garantavimas
Palengvlnls aklu įtempimą kaa es
ti priežastimi galvos skaudSJlmo,
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotumo, skaudamą aktų karšt). Atitaiso
trumparegyste Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama J
mokyklos valkug. Kreivas akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. ___
Nedaliomis pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
Im, akinių.

Kainos pigius, kaip
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
*CH THKT& JUST TO KEMINO ME. THAT

TODteV lž> MN ųųiPE'A

Telefonas YARDS 1378
llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

Baranauskas skundėsi, kad
Čeką užsienyje buvusi šmei
žiama, bet tai neturį pagrin
do. Čeko likvidavusi savo
veiklos pradžioje “spekulian
tus ir baltagvardiečius,” vė
liau kaipo GPU jai tekę lik
viduoti “diversantus ir šni
pus,” o kaip vidaus reikalų
komisariatas ji likvidavusi
“trockistų — buchariniečių”
gaujas. Tačiau “draugas”
Baranauskas
nepaminėjo,
kad Stalinas likvidavo taip
pat Jagodą ir Ježovą, kurie
po Dzeržinskio vadovavo
šiai šlykščiąjai įstaigai. Da
bar vidaus reikalų komisa
riatas, perėmęs Čekos ir
GPU pareigas, turi savo at
skirą kariuomenę, kurios vie
nintelis darbas tėra šalinti
visus tuos žmones, kurie ne
garbina “mylimojo” Stalino.

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va,.: 2—«4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis snaitarus

2423 W. Marquette Road

OR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

Tel. YARda 5021
Ree ? KENvood 8107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 8:30-8:3*

756 YVest 35th Street

OR. RAČKUS

šventadieniais: 11 iki 12 A. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari ns

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chkago
OFISO VAIjANDOS
Kasdien ?:00 a. m. iki 8.30 p. m ‘
Treč. ir 9ešt: 9:00 a. m. Iki
7:30 p. m.

t«1

DR. MIEŽIS

DR. PETER T. BRAZIS

W.

V Siaurina

Cermak Road

I—3 popiet IT 7—ii »

IR CHIRURGAI6757 So. Western Avė.
Ofiso Vaiundos:
Po piet — I iki 3; Vakarais 7 iki
Sekmadieniais sulyu sutarties

*63’ S

California Aw

Ofieo tel. VIRginia 0038
Reeidancijas taL: BEVerly 824f

4157 Archer Avenue
Nedėliomis nagai atitarti
Tai

OANal O2R7
Rea tel.:

RealdenHta* 8800 So Arkagian
V*T.kNDOR» 11 v vyto Mri O

•8 IA' t ved. •ak***

i»

”•1

YARds 2248

OR. C. VEZELIS
arti 47th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais. Treėiadieniais ir
Šeštadieniais

2202 YVeat Cermak Road

DR. S. 11. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct

OFISO VALANDOS:
Vno 2 Iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Aveniu
Tel Cicero 1484

DR. A. JENKINS
flšatavia)
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
OFISO

VAIjANDOS;

telefoną,

VIRginia

249"

DR. F. G. WINSKBNAS
PHYSICIAN — 8URGE0N
Tel. OANal 2345
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
Res.: 7004 So. Fairfield
Tel SBMtoek 3150

Phone Cicero 4278

OR. f. ATKOČIŪNAS

PROenert «M>

GYDYTOJAS IR OHIBUROA8
1821 Sa Halsted Street

OFISO VALANDO8
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*,
cr pūgai muturu.

OR. PETER J. BARTKUS

DANTISTAS
1446 S. 49th Ct, Cicero, III.

OR. P. L ZALATORIS

2155 YVest Cermak Road

<645 So. Ashland Avė

- OR. T. DUNDULIS
Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:30 P V

rei. CANai 5969

DANTISTAS

rele fonas CANai 7329

Ofiso: 2158 YV. Cermak Rd

PKMTDENCUAi

3343 So. Halsted Street

GYDYTOJAS

Namų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nnn .1—4 ir nuo 7—9 vakar*
Taipgi pagal sntarti
Ofiso telefonu PROspeot 0787

OANal 8122

OR. V. A. ŠIMKUS

DR. VVALTER PHILLIPS

Telefonas: Hemlock 5849

1801 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak
Nedėliomis pagal sutartį
'iffiee tel. VARdi 4787
Varnu **l PROspae* 1030

Tel. YARda 3146
Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
VIRginia 1886
PROspeet 3634
2 iki 4 ir 7 iki 9
•-•'rniadieniais: 2 iki 4 ir 7 ik> •*

TeL Cicero 1484

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
Išek-^aminuoti jas moderniškiausia
metodą, kurią regėjimo mokslas
galt suteikti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalins
visą akių Įtempimą.

,1

LIETUVIAI DAKTARAI

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
ir pagal sutartį.
Sakmadiesiais taipgi pagal sutartį
Ras. telefonas SEĖley 0434.

daktaru draugijos nariai

tae

DR. VAITUSH, OPT.

SKIN TROUBLES

Antradieniais. Ketvirtadieniais
Ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais. TrmMadieniaie
ir Aaltadieniaia
Valandos: 8 — S popiet.

OR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612,
Res. — YARda Stthh.
OFISO VALANDOS9 iki 4 popiet.
7 iki 9 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai,

OR. V. f. SIEDLINSKI
DANTISTAS
1143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir.
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.
v*L: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Šaradoj pagal atitarti

OR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TaL MIDway 2880
Chicago, 111
OFISO VALANDOS:
Nuo L0 iki 12 ryto, 2 iki 4
vąl. popiet ir nuo 7 iki 8 :30 vai. vak
Sekmad. nuo K) iki 12 vai. ryto.

OR. MAŪRICE 7AHlT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL kARds 0994
Rez tel. PLAsa 8Z*)
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ik* 12 vai diena
TaL YARda 5557

OR. FRANK C. KWINN
(Kyjerinskae)
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

1651 YVest 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 tr 7—8:30 v. vakare
■U

pagal sukarti.

’<

draugas

Ketvirtad., vasario 6, 1941

VVILLKIE ATSISVEIKINA SU KARALIUM

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE]

Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE

\5—

Antanas P. Sandys, M. I. C.

mažesnių vienetų gaminius.
Jei mes esame pasiruošę pa
daryti reikalaujamą pasiau
kojimą, nėra tokios mono
polijos, kurios visuomeniš
koji nuomonė, arba valsty
bės veiksmas, negalėtų su
naikinti. Pavyzd., paimkime
tą taip visų ryškiausią mo
nopoliją — tautinę
pašto
santvarką. Jei dėl kokios
priežasties žmonės neišgalėtų pakęsti vienos funkcijos,
monopolinę galią, jie galėtų
be jos apsieiti. Jų pašto pri- Į
statymas, laikui bėgant, 1
taptų retesnis kaina, kurią
jie būtų priversti mokėti.

TAUPYKITE!

Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
įrodyti Faktai!
Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.

65

JŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS

34 , 36 , 33 ,
amž.
30 | 32
$ 5,000 $ «.0»|$ 6.73 $ 7.47,$ 8.371$ 9.80||
10.000 I2.19| 13.47 14.94| 76.63, 18 60,
1 5,000 1S.28| 20.21 22.41| 24.95 27.90,
20,000 24.38, 26.95 29.89, 33.271 S7.20Į
25.000 30.47, 33.69 37.36, 41 59 46.511
30,000 3C.57| 40.42 44.83, 49.91, 65.811
40,000 48.76 53.90 69.781 66.55| 74.41,
50,000 60.951 67.38 74.72, 83 19[ 93.02!

m.

40 ,
10.45 $
20.90
31 36
41.81
62.27
62.72
83 63
104.64

45
14.41 $
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47
115.30 1
144 13

50
27.14
42.28
63.42
84.57
105.71
126.85
169.14
211.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų llgnmcčlo išalmokėjlmo planjj

Keistuto Savings & Loao Association
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118
JOS. M

-

Dėmesiui!

Montreal, Canada. — Mo
Sovietų Rusijai okupavus kytoja Ona Bandžiūtė neti
Lietuvą ir komunistų parti kėtai susilaukė gražaus Jjai ėmus joje šeimininkauti, vertinimo iš vyriausio Catgyvenimas Lietuvoje pasi- holic School komisijos indarė nepakenčiamas. Daug spektoriaus. Kiekvieną meLietuvos veikėjų buvo sukis- ^4 vyriausias inspektorius
ti į kalėjimus, ar išvežti į duoda taip vadinamą “prime
j Sibirą ar dingo be žinios, de success” dovaną mokyto
i Man kaipo Kretingos šv. jai, kurios klasė tą metą
Antano kolegijos rektoriui pasirodo geriausiai moksle
ir "Pranciškonų Pasaulio” paruošta. Rungtynėse daly
redaktoriui gręsė panašus j vauja apie 300 mokytojų.
likimas. Tat aplinkybių ver- į Tokiu būdu, konkurencija
(“Draugas” Acme telephoto)
čiamas, turėjau išvykti iš zYm^ Be to, Ona Bandžiūtė
Wendell Willkie, buvęs respublikonų partijos prezidentinis kandidatas, atsisveikina > Lietuvos ir apsigyventi už- .lietuvaitė, o Quebec provina—,karalium.
-----1:— Willkie grįžta iį J.
t
a
Valstybes.
! sienyje. Šiais metais sausio 1 CUOS
------’—-----------' —
su Anglijos
mokyklose
vyrauja
pa29 d. atvažiavau į Ameriką triotingi prancūzai. Tokiu
pasiryžęs čia dirbti Ameri- būdu, Onos sulauktas įverkos brolių lietuvių ir brau- t'n*mas tikrai atžymėtinas.
giosios tėvynės Lietuvos la- J* susilaukė gražaus laiško
Į bui.
ir $20 čekį.

PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS

Bet niekas negali sakyti,
kad monopolija yra neišven
giama. Įstatymas, arba lais
vų žmonių atskiras veik North Side
smas, gali monopoliją pa
Darbai tuo tarpu pas mus
naikinti. Panašiai galima pagerėjo. Jaunesni, kurie
teigti apie kiekvieną gyvuo tik nori dirbti, lengvai dar
jančią monopoliją ir apie bus susiranda. Senesnio am
Tai klaida, kuri pritinka kiekvieną palinkimą į mono žiaus vyrams su darbais vis
šiems laikams; laikams, ku poliją.
tiek sunkoka, žmonių ūpas
riuose žmonės užmiršo apie
Praktikoje monopolija gy būtų neblogas, tik karo deliuosos valios tiesą ir užduo vuoja, ypač mūsų moderni-! besys tirštėja ir Amerikos
tį, kame gretai su moksliš niose sąlygose. Kai kurios padangėje truputį visus bau
ku materializmu įsivaizduo monopolijos gyvavo nuo pat gina. Giminių likimas Lietu
jama, kad visuomenė griež visuomenės įsikūrimo. Pa voje, su kuriais negalima
tai turi sekti daiktų jėga, vyzd., bet kokioje visuome beveik susisiekti, nei para
visai nežiūrint į žmogiškos nėje, svarbi susisiekimo mo mos jiems teikti, prisideda
valios pasirinkimo teisę,
kėlimo.
nopolija. Nėra tokios primi prie nerimasties
žmonės mato monopoliją vi
tyviškos visuomenės, kuri Nors nekurie mūsų bandcsur apie save ir stebi, kaip
neprižiūrėtų savo kelių ar-, me save raminti, kad Lieji auga. Jie daleidžia? kad
ba geležinkelių. Nežiūrint, tuvoje gal nėra taip bloga,
šiame dalyke nėra pasirin
ar tas priežiūros darbas — tačiau sveikas protas sakykimo, tad turime pasiduoti kelių ir geležinkelių prižiū
te sako, kad mūsų broliai
šiam blogumui ir kentėti,
rėjimas — atiteks kokiam ir sesutės Lietuvoje pavers
kiek tai mums yra galima.
mažam vienetui, sakykime ti driskiais-elgetomis, visa
Jokia monopolija nėra ne parapijai, miestukui, arba mūsų tauta yra skiriama
išvengiama. Jokia monopo kam kitam, vis vien turi mirčiai, kad šiaurės meška
lija nepradeda gyvuoti iki būti koks nors vienokerio- lengviau galėtų ten įsidrūpatys žmonės nepasiduoda pas autoritetas tai įsakąs, tinti su žydijos padaru k
jos pasiūlymams. Dažnai nežiūrint koks paprastas jis munizmu. Kas Lietuvą galt
monopolija yra pigesnė ir būtų. Kitaip susisiekimas išgelbėti ir jai laisvę grą
daugiau rūpestingesnė, taip bus nutrauktas. Pavyzdž. ne žinti? Visų pirma tai mes
pat ir greitės užsakyme, galima palikti vieno asmens patys, Amerikos lietuviai,
konkuruojanti, arba dalinai priežiūrai, sakykime, jo ge jei visi suprasime savo pa
konkuruojanti, vienetų skai rai valiai, kad jis pataisytų reigą link savo senosios tė
čių. Monopolijos gaminių su
vynės. Žiūrėkime, ką daro
sugriuvus} tiltą.
naudotojai gali gi, daugiau
Anglo-Saksai. ~Jie čiulba a(Bus daugiau.)
pamėgti jos gaminį, negu
pie amerikonizmą, o dievi
na Great Britizmą. Vadina
% si šimtą nuošimčių ameriko
nais, o tikrumoje yra 200
nuošimčių Britais ir visą
Ameriką neatlaidžiai tem
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRČIAUSIOJE
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!
pia karan Anglijos naudai.

Pinigai
ku
rtuos galite

—

Lietuvaitė Mokytoja
Laimėjo Dovanę

Ir Administratorių

— Vertė —

Antras dėsnis yra sekan
tis: kur monopolija yra ne
išvengiama, ten tegul ją
valstybė valdo; ir jei ji rei
kalinga, teužima pavienios
\ aidžios ir pavienios savininkystės vietą. Amžius at
gal, vienas senos socialisti
nės mokintuvės vadas Belgi
joje panašiai
išsireiškė:
“Kadangi monopolija
yra
neišvengiama, tegul ji ten- :
ka valstybei, kad, kartais,
mes neliktumėm kelių pini
guočių tarnai.” Šiame pasa
kyme buvo pareikšta tiesos,
bet tiktai pusė tiesos. Mo
nopolija savyje nėra neišven
giama. Ji yra neišvengiama
tiktai tam tikrose sąlygose
žmonės dažnai kalba apie
ją, lig ji būtų neišvengia
mos mašinerijos gaminys
susisiekimo greičio išdava,
arba koks kitas
daiktas.

—

Parapijų Klebonų

Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

(Tęsinys)

—

Chicago, Illinois

MOZERIS, Sekretorius

Kiekvieno laupytojo Imlėllal Ilgi $5,000 apdrausti l'evlen^lnėj Jstalgoj.
z?

Tad, vasario 16 d., 3:30 , Didžiai gerb. klebonų ir
darys ir dabar. Dainuok, lie
administratorių ’ dėmesiui
tuvi, o bolševizmo pančiai po piet ruošiamas Pittsburgho ir apylinkės masinis pranešu, kad esu visada pa
turės subyrėti.
bendras Lietuvos nepriklau siruošęs vesti Amerikos lie
tuvių parapijose rekolekci
Mūsų moterys visus nuo somybės paminėjimas, Pilie
Vietinis jas, misijas, laikyti paskai
širdžiai užprašo į savo 'kor- čių svetainėje.
tas ir šiaip, reikalui esant,
tų ir kugelio vakarą vasa
gerb. klebonams visur pa
rio 9 d. 7-tą valandą SlavoPrieš suktybes dėti.
kų svetainėje prie pat lie
Taip pat esu pasiruošęs
tuviškos bažnyčios. Eikime per balsavimus
vesti rekolekcijas ir vienuovisi.
Illinois generalinis proku- Į lynuose
ligentams, bet Lietuvos vaiT. Justinas Vaškys,
West End
] goj atidarė ofisą kovai
pranciškonas
Sausio 28 d. Vyčių kuopa prieš praplitusias čia suktyMano adresas: Franciscan
turėjo draugišką vakarėlį, bes per piliečių balsavimus,
Monastery, 135 West 31st
kurį rengėjos su skaniu už
PLATINKITE “DRAUGĄ” St., New York, N. Y.
kandžiu tvarkiai suruošė.
Sausio 31 d. "bingo” va
karas gana gerai pavyko.
Mėgėjų
daug susirinko.
"Bingo” vakarai žadama ateityje dažniau ruošti. Ki
tas "bingo” vakaras įvyks
vasario 13 d., 8:30 vakare,
mokyklos svetainėje.
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Grįždamas į Lavai univer
sitetą filosofijos studijuoti,
kun. Naudžiūnas, MIC., su
stojo porą dienų paviešėti
pas kleboną kun. Bobiną.
Mokytojos Bandžiūtės su
rengė savo namuose pasi
svečiavimo vakarą, kuriame
dalyvavo klebonas kun. Bobinas, kun. Naudžiūnas, ir
kiti svečiai. Lavai universi
tete, Quebec mieste, šiuo
metu studijuoja šie lietu
viai kunigai:
Andriuška
(prancūzų kalbą), Šmigelskis ir Poška (teologiją),
Naudžiūnas (filosofiją).

__ -

■■

Vasario 2 d. moterėlės po
globa Šv. Marijos Neperstojančios Pagalbos ėjo bend
rai prie šv. Komunijos.

Girdisi, kad vietos lietu
viai rengiasi skaitlingai da
lyvauti Lietuvos nepriklau
somybės paminėjime. Kiek
vienas geras lietuvis turėtų
susirūpinti pavergtos Lietu
vos padėtimi. Masiniuose
paminėjimuose kelti protestus prieš kacapų smurtą.
Reiškia anglams ameriko- Randasi ir čionai keletas
nizmas nekenkia mylėti e't-, komunistėlių, kurie rūpinavo seną tėvynę Didžiąją Bri- j si įtikrinti, jog Lietuvoj dataniją ir visomis jėgomis bartiniu laiku viskas tvareiti jai pagalbon. Tuo tar- koje. Statyba sako pakilo,
pu mes amerikonizmo dėlei• bet visiems gerai žinoma,
užsiginsime savo lietuviškos' kad statomi kalėjimai, konkilmės ir trauksime ryšius centracijos, kuriose ištikimi
su savo protėvių šalimi. vaikeliai Lietuvos stumiami,
Manding tam nėra jokio rei žūsta iš alkio ir vargo. In
kalo. Bet tiek to. Ameriko- teligentai ir menininkai sanizmo klausimo ant greitu- ko užganėdinti, bet tuščios
jų neišrišime. Tuo tarpu vi- pastangos komunistėlių, nes
1 si vykime Vasario 16 d. į taipgi visiems gerai žino
Piliečių svetainę S. S. minė ma, ^kad dabartiniu laiku
ti Lietuvos nepriklausomy gerai kacapų ir žydų inte
bės 23 sukaktį, išgirsti po ligentams, bet Lietuvos vai
rą turiningų kalbų, pasi keliai areštuojami ir siun
klausyti skambių lietuviškų čiami į kalėjimus arba į
dainų. Mažum ir mūsų gal Maskolijos rojų. Stalino avosena truputį pasikeis. Dai gentams pradeda nesisekti,
na išlaikė lietuvio sąmonę nes ištikimi Lietuvos vaike
gyva caro laikuose, ji tą pa- liai tokių nebeklauso.

• Taip, geresnė šviesa reiškia geresnį biznį . .. nauji,
vėliausius mados fikčieriai sumodernins ir žymiai pa
gražins Jūsų krautuvės išvaizdą.
Daugiau kostumerių sueis, ir daugiau prekių par
duosiu todėl, kad pakanka, lygi, neaštri šviesa ap
švies Jūsų prekes aiškiau -— lengviau matyt, leng
viau pirkt.
Matykite šiuos fikčierius mūsų parodos kambaryje,
ant 10-to aukšto, arba šaukite RANdolph 1200 išmė
ginimui veltui

Keletas pavyzdžių šių moderniškų “fluorescent” ir pap
rasto tipo fikčierių kuriuos dabar galima gauti viso
kiomis kainomis ir įvairiais stiliais:
A. Netiesioginiai atsimušantis stilius su paprasta įsu
kama šviesa. Daili "aluminum” spalva .. .. $7.44
B. 4-vnmzdžių naujausias “fluorescent" fikčierius su
apvalainia stikliniu apačia...................................... $37.50
C. Dailus 4-vnmzdžių “fluorescent” fikčierius su šviesa-skleidžiančia apačia.............................................. $61.90

COMMONWEALTH EDISON CO
72 West Adams Street
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»e. ucynuuuu >ai padaryti u nepnsium'lama tam tiks
’ul pašto ženklų. Reda kelia pasilaiko sau teisę taisyti
■r trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespou
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo raSyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinėlei
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Einstein Apie Bažnyčią
Garsusis Vokietijos mokslininkas Ein
stein jau kelinti metai gyvena Jungtinėse
Amerikos Valstybėse ir džiaugiasi čia esa
ma laisve.
Viename savo rašinyje p. Einstein sa- '
ko, kad jisai, kaipo laisvės šalininkas ir
jos mylėtojas, kai Vokietija buvo apimta
revoliucijos, jis pasitikėjęs universitetais,
nes manęs, kad jie gins krašto laisvę, mat,
jų profesoriai dažnai mėgdavę kalbėti apie stovėjimą už tiesą.
Bet jis apsivylęs, nes universitetams
greit buvę užčiauptos burnos.
Tada prof. Einšteinas nukreipęs savo
akis j garbinguosius laikraščių redakto
rius, kurie nekartą griežtai pasisakė sto
vėsią už laisvę. Bet netrukus ir jie, kaip
ir universitetai, buvę nutildyti. Po poros
savaičių jie jau neberodė gyvybės.
Už taty energingai pabrėžia p. Einštei
nas:
“Viena tik Bažnyčia griežtai stovėjo
Hitleriui ant kelio triuškinti tiesą. Prieš
tai aš nekreipdavau daug dėmesio į baž
nyčią. Dabar aš jaučiu didelę pagarbą
ir meilę, nes bažnyčia viena turėjo drą
sos ir patvarumo griežtai stovėti už in
telektualinę tiesą ir moralinę laisvę. Aš
esu verčiamas prisipažinti, kad tai, ką
seniau niekinau, dabar aš be jokių re
zervų giriu”.

Ir ištikro — nė vienas teisingas, doras
ir šviesus žmogus negali nesusižavėti Baž
nyčios drąsa ir pajėgumu ginti ir savo
ir žmonių teises, stovėti už teisybę. Moks
lininkas Einstein taip pat negalėjo nesu
sižavėti Bažnyčios nusistatymu neiti į
jokius kompromisus su pagoniškomis ir
'bedieviškomis valdžiomis ir nepasiduoti.
Nors ne vienas kunigas dėl to skaudžiai
nukentėjo, ne vienas katalikiškosios vi
suomenės vadas ir laikraštininkas šian
dien pūva kalėjime, tačiau savo idealo,
savo religijos neišsižadėjo.

Žymus Konvertitas
Prieš porą die'nų laikraščiai paskelbė
žinią, atėjusią iš Berlyno, į kurią tenka
atkreipti didelio dėmesio. Pranešama, kad
garsus Vokietijos protestonų dvasinin

kas, vadas, Martin Niemoeller priėmė
katalikų tikėjimą.

nuoširdus susikaupimas ir nuodugnios,
gilios Bažnyčios tiesų studijos.

Bet, spėjame, kad nemažai tam atsiver
timui įtakos turėjo ir kita aplinkuma.
Protestantų vadui Niemoelleriui teko
vadovauti kovai prieš Hitlerio užsimoji
mus sutriuškinti krikščionybę. Jis kovojo
energingai, griežtai, savo asmens gerovę
ir laisvę išstatydamas į didelį pavojų. Ta
čiau ta kova jį aiškiai galėjo įtikinti, kad

protestantai nėra pajėgingi ir ryžtingi fi
’s
kad jie greit suglemba ir priešui pasi
duoda.
Visi gerai atsimename, kaip greitai Vo
Kazys Pakštas
kietijos protestantų tarpe įvyko skilimas,
atsirado net pačių jų dvasininkų tarpe
išdavikų ir išdavimų. Niemoelleris ir ki
vo jau daugiau 150. Per pa
(Tęsinys)
ti jam panašūs kovotojai idealistai tuo
staruosius 60 metų knygų
10. Dvasinė kultūra
skaudžiai nusivylė ir pamatė, kad
skaičius kas met vis didė
tik Katalikų Bažnyčia tegali kovoti viet i j au
ui
i Tarsi jausdamos savo ma- jo, kol 1939 m. jų išleista
ningai, kad tik čia tėra tikras ryztin-1. • ...... ,,
gumas pasiaukoti kovai dėl krikščiony- tOTalln'M lstekhM menkumą, jau 1300 tomų. Šitą didin
bes, dėl Kristaus.
Baltijos tautos instinktyviai gą kultūrinės pažangos eta
venti Kaune. Nochinus DiTodėl jis, kaip ir garsusis mokslinin- veržčsi prie mokslo ir kul- pą apvainikavo
didžiulė
PO SVIETĄ
neris paskirtas advokatu su
kas Einstein, įsitikino, kad tik Katalikų tūros. Jų grynai nacionalir “Lietuviška Enciklopedija”,
teise gyventi Kaune. Ir t. t.
Bažnyčia viena turėjo drąsos ir ryžtin- atbudimas ėjo greitais žings pradėta leisti 1933 m. ir tu PASIDAIRIUS
ir t. t.
gurno griežtai stovėti už teisybę ir laisvę, niais su mokykla, laikraš- rėsianti per 20 tomų. Per 50
Balšavikai apgarsino, kad
Šitokie, tavorščiai, advo
___________
čiu ir kooperatyvu. Jei 1919 metų mūsų tauta pažengė
nuo
gruodžio
1
d.,
1940,
Liekatai ir teisėjai gins ir teis
m. Lietuvoje beraščių skai- nuo kuklaus laikraštėlio iki
!
tuvoj
panaikinti
kapitalistilietuvį — kataliką — kaičius dar siekė apie 50 nuoš., didingos enciklopedijos.
Emmerson
Lietuvoje,
1939
m.
veikė'
niai
teismai
'
Pagal
“
įbristi'darbininką.
tai jis šiandien yra nukri_ _ _
_
_
Užvakar mirė Louis L. Ema son, bu-Įtęs iki 15 nuoį. ir apima
'„""bų Lietuvos” rokundų, iki
Kurie seniau silkes, guzivusiS Illinois valstybes sekretorius ir gu- tiktai
kartos dalį : £
'
*
*
šiol Lietuvoje buvę mažumo kus, mečkes, muilą parda
bernatonus tarp 1929 ir 1933 metų.
v • 1010
T • tJW»
P
U
ūgy
kaDitalistai o valdė dijų
..
.....
*gyveni. Kai 1919 m. Lietuva pra- he
ekonominio bendrai kul-ije KaPnanstai> ° vaiue ai- vinėjo, šiandie daugelis
Velioms, stovėdamas pohtizcs
Dę eKonomimo, Denarai kui ...
darbininkus
ir
• v- -v .....
. dzios
mokyklose
turėjo
rplio-inin ir
ir moKsnmoksli- aziumi
t
aaroimnKus
ir antstoliai, advokatai, teisė
mo virsunese,
pasižymėjo
teisingumu ir
.
7
J tik- j tūrinio
turimo, rengimo
...................
.
. .
valstiečius,
dėl
to
tokie
ten
jai. Jie teis gojus!
šauniu savo pareigų atlikimu. Jam teko jtai *5,000 mokinių, tai da- nio gyvenimo sričių. Pana
buvę
ir
teismai:
bagotas
vi
Rytoj, tavorščiai, padė
būti Illinois gubernatorium pačiais sun bar jų turėjo jau apie 360,- šiai kultūrinis gyvenimas
kiaisiais depresijos metais, tačiau visi val 000. Jei prieš Pasaulinį Ka-Į vystėsi .Latvijoj ir Estijoj, suomet būdavo išteisintas, siu ant delno jums įdomių
stybės reikalai buvo gerai sutvarkyti.
rą lietuvių gimnazijose bu- 1 Kiekviena šalis savo kalba o biednas likdavo kaltas ir naujynų jau iš “liaudies
Gub. E. L. Emmersonas ir lietuviams vo apie 1500, tai 1939 m. I susįkūrė jau tokią literatū- durnas. Visi Lietuvos įsta teismo,” kuris įvyko ketvir
yra parodęs daug gražaus palankumo. Kai jų jau buvo net apie 30,000. rą, kurios pilnai galėjo už tymai buvę Rusijos įstaty tą dieną po įvedimo naujų
1930 m. minėjome Vytauto Didžiojo 500 Kai prie? 1914 m. (baisu tekti vidutinio laipsnio in mai, dėl to buvę tokie žiau nuo Marso įstatymų. Juokmetų mirties sukaktį ir jį pakvietėm at-, prisipažinti!) lietuvių stu- teligentui (pav. kaip liau rūs liaudžiai.
sitės pilvus susiėmę.
vykti į paminėjimo iškilmes, jis pakvie dentų universitetuose būda
Dabar Lietuvoje pradėjo
timą priėmė ir, atvykęs (į Ashland Audi vo apie 250, tai 1939 m. vi dies mokytojas). Universi
tetinio
mokslo
žmonėms
bu

veikti įstatymai nuo Mar Klausimai Ir
torium) pasakė mūsų tautai labai palan
sose
8-se
Lietuvos
aukštojo
vo
privaloma
vidutiniškai
so (ne iš Rusijos?), dėl to Atsakymai
kią ir gražią kalbą.
mokslo
įstaigose
jau
buvo
mokėti bent vieną, dažnai ir teismai ir bausmės būsią
Lietuvių entuziastišku jo pasitikimu ve
arti
6,000
studentų.
Ir
vi

Prof. Kampininke, pasa
dvi, svetimas didžiąsias kal visiškai kitbkie. Taip pat
lionis buvo taip patenkintas, kad, pora
sos tos 8 aukštosios mokyk bas.
dienų po iškilmių,
nuo šio laiko ir teismai ir kyk man, dėl ko kai kurių
jis pats patelefonavo rengimo komiteto los Lietuvoje buvo pačių
Kauno ir Rygos operos teisėjai būsią kitokie. Pri mūsų draugijų (net senespirmininkui (“Draugo” redaktoriui) ir lietuvių per 20 metų įkur pasiekė europinio garso: klodui, “Tarybų Lietuva” nių-ateivių) mitingai anglų
nuoširdžiai padėkojo.
tos. Kas supranta šitų skai kaip savo solistais, taip ir garsina, kad buvę apygar kalba vedami, nors dauge
Po to reto (o gal ir vienintelio) įvykio čių reikšmę — tai negali vaidyba bei išmislingomis
dų (prie caro okružnų) teis- liui narių lengviau yra kaljis lietuviams buvo dar palankesnis. Jis išlikti pasigerėjimo ir nu dekoracijomis.
Masiniais . mų teisėjai visi su lietuviš^etuviškai- Kai pradetą palankumą rodė ne savo politinės kar stebimo nepaliestas. Konti
da
šnekėti
angliškai,
tai
jeros sumetimais, nes kitam terminui kan nento vikingai — lietuviai chorais Estija pasiekė pa- j komis pavardėmis atleisti, kartais reikia net ausis už
saulinio rekordo, paskutinė o į jų vietas paskirti dabar
didatuoti į gubernatorius jisai jau nebe— jau rimtai pradėjo žiū je dainų šventėje scenon tinės Lietuvos “aktivystai.” sikimšti.
planavo.
— Gal, tuose mitinguose
Tad, velionies L. Emmersono asmenyje rėti į savo labai svarbią kul pastatydama 20,000 chorą. Ir .taip:
tūrinę rolę Europos tautų Netoli nuo jos atsilieka ir
dalyvauja koks svečias, kunetekome gero bičiulio.
šeimoje. Nemažiau pažan Latvija su Lietuva, kuri i
Kauno rįs nesupranta lietuvių kal
Cimerman
gos darė ir latviai su estais, turi gal iki milijono liau- apygardos teismo kandidatė. bos.
— No. Visi lietuviai. Net
ypač kad jie turėjo geresnę (jįea. dainų: tai kolosalis Judelis Izraelis Grinkiško
Vasario 16 d.
pradžią jau prieš 1914 m. Įgkaičjus 3 milijonų tautai, apygardos teismo antstoliu. maršalka sėdi pas duris,
O. Šulijienė Vilniaus apy kad neįeitų ne tik svetimas,
“Dirva” ragina:
Universiteto studentų skai gal būt nepasiekiamas ir
laikina teisėjas. ale ir savas, draugijai ne
“Vasario 16-tos laukdami — rengda čiais Latvija užėmė net pir didelėse šalyse.
Baltijos gardos
miesi švęsti Lietuvos 23-čias sukaktu mą vietą Europoje, o Estija kraštų kultūra ryškiai pa- Abe is Kisinas Širvintų apy priklausąs žmogus.
gardos teismo
teisėjas.
ves, nors mūsų tėvynė dabar yra pa
— Na, jei mitinguose ne
ir Lietuva tikrai jau buvo sineša menine kryptimi, ykliuvus svetimų verguvėn, privalome tu
Zelikas
Kolodnas
iš
Maletų
dalyvauja joks
svetimas
pač gi vokaline muzika. Bal
rėti vieną aukščiausią mintį — skirti, pirmojo tuzino skaičiuje. Ir
perkeltas
į
Kauną,
nes
Kau

žmogus, tai dalyvauja kokia
aukauti, duoti Lietuvos reikalams savo kas nuostabiausia: visų tri tijos tautas teisingai gali ne daugiau bylų, negu Ma- nors panaberija. Kitaip ne
auką. Pirmiausia, tomis aukomis bus jų Baltijos respublikų stu ma tituluoti dainų tautomis. letuose, taip pat ir Nochibūtų priežasties lietuviams
pagelbstima Lietuvos tremtiniams. To dentija ir moksleivija susi Ir jų dainos nepaprastai įmas Naividelis iš Jurbarko anglų kalba mitingus vesti.
liau, palaikoma biurai veikianti Euro dėjo iš tokio didelio smul vairios ir gražios. Bet įsi
poje ir Amerikoje už Lietuvos teisių at kiųjų ūkininkų procento, veržusiai rytiečių rusų ide perkeltas į Kauną. Girša
— Taip, tarp mūsų namas
kovojimą.
kokio universitetams dar ologijai jos nepakenčiamos Ošarovičius priimtas į ad
Organizacijos, kuopos, klubai, drau nedavė nei viena kita Euro atrodo, todėl daugumas tų vokatus su teise gyventi labai muzikalus, žmona moo
gijos, pavieniai skirkit savo aukas Va pos šalis, šešerių metų pri dainų jau uždrausta dainuo- ^aune- Mozė Šapiras priim kinąsi pianu skambinti,
sario 16-tą; darbininkai ir biznieriai valomas mokslas buvo visai ti, kad jos ten nesukeltų tas į advokatus Vilniuje. duktė smuiką griežti. . . .
skirkit savo dienos uždarbį — nepamirš dovanai, ogi gimnazijos ir vietinio patriotizmo jausmų. Samuelis Rapoportas priim
— O tamsta?
kit, neapleiskit, nepalikit Lietuvos jos
— Aš mokinuosi kentėti. .
universitetai buvo nuosta Net iš muziejų išrankioja- tas į advokatus su teise gypačios likimui!
mi Lietuvos smutkeliai ir ’
Ateis diena — Lietuva vėl stosis lais biai pigūs. (Lietuvoje gim
LAYDEN PRANEŠA APIE PASITRAUKIMU
nazijoj už metus apie $16, rūpintojėliai ir deginami,
va!”
universitete $25). Be to, a- nes šie senovinio lietuvių
pie 20 nuoš. visų mokslei meno ir religijos paminkle- (
vių ir studentų visai nemo- liai ypatingai švelnių jaus
Para g
kėjo už mokslą nei valdžios, mų kelia žmonėse. Ogi švel“Lietuvių žinios” rašo:
nei privatinėse įstaigose, numai dabar turi užleisti
“Plačioji visuomenė turi pilną pasi Tai svarbiausioji kultūrinė visas vietas (net ir muzietikėjimą* Lietuvos visuomene, kuri kant lengvata biednuomenei, ku-;juose!) šiurkštumui ir prieriai tempia išgamų ant jų užtrauktą riai buvo atviras kelias kil- vartai.
vergijos jungą, taipgi ir inteligentija,
ti į tautos kultūrinę vado
(Tęsinys 5 psl.)
kuri pergyvenus vieną priespaudą da
vybę.
bar kenčia svetimos vergijos skaudų

Baltijos Alkos Dabartra Karui

Illinois l

exccpt Sundaya

Pastaruoju laiku naciai jį laikė koncentracijos stovykloje, kur būdamas jis daug
skaitė apie Katalikų Bažnyčią, studijavo
ir, pagaliau, įsitikino, kad Katalikų Bažnyčia yra tikroji Kristaus Bažnyčia.
Kai Vokietijoj pradėjo siausti naciai su
savo vadu Hitleriu, kai visu smarkumu
pradėjo persekioti ne tik žydus, katali
kus, bet ir protestantus, dvasininkas Mar
tin Niemoeller griežtai priešinosi nacių
kišimuisi į tikėjimo reikalus ir prieš jų už
simojimą naikinti krikščionybę ir jos vie
ton grąžinti pagonizmą. To pasipriešini
mo naciams priešakyje stovėjo Niemoellcris. Už tat jam teko daug nukentėti.
Kaip ir daugelį garsių konvertitų, taip
ir Niemoellerį, pirmoje vietoje pakreipė
prie Katalikų Bažnyčios

Ketvirtad., vasario 6, 1941

į
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botagą savo gimtiniame krašte.
Laikas bėga, veikimo yra galybės.
Stoti į darbą reikia šiandie*. Pilnas sto
vis reikalų turi būti nušviestas, nūnai,
nelaukiant rytojaus. Nes reikalas yra
tautos ir lūkeriavimas yra žaidimas su
tautos gerove”.

Lietuvių kalba religiniai
raštai
pradėti
spausdinti Lietuvių Nuosavybes
1547 m., pasaulinė gi lite
Susipratę Buenos Aires
ratūra gimė apie du šimt- lietuviai Ališauskai, Kuojai

mečiu vėliau. Seniau lietu- ir kiti, nusipirko didelius
viai labai plačiai rašė loty žemės sklypus miesto rajo
nų ir savo didelių kaimynų ne, kuriame bus statoma lie
kalbomis. Pirmas lietuviš tuvių bažnyčia.
kas politinis laikraštis “Au
šra” pasirodė tik 1883 m.,
Lietuvai Išlaisvinti Ccntkuomet lietuviai pradėjo rei- [ ras Argentinoje, šiomis diekalauti sau teisių nebe len nomis
tapo įregistruotas
kiškai, bet savo senąja kai reikiamose vyriausybės
įataigoae
ir
gavo
ofteūdų
lei'ba. 1914 m. lietuviškų laik
M
raščių Lietuvoje ėjo tiktai dimą laisvai veikti visoj res-

Pittsburgho Lietuvių Vaizbos Butas iš
leido savo miesto lietuvių “Business Dircctory”. Šios knygos išleidimu rūpinosi
p. Charles K. Pikielis. Knyga didelio for
mato, turi 108 puslapius, graži spauda.
Joj randame daug informacijų ne tik iš
Pittsburgho lietuvių biznierių gyvenimo,
bet parapijų, mokyklų ir kitų įstaigų bei
__ apie 20, ogi 1940 m. jų bu- i publikos teritorijoj
Į organizacijų.

("PrauKas" Acme teleohoto)

Elmer Layden (kairėje) Notre Dame universiteto fut
bolo komandos vadas, ir to universiteto prezidentas kun.
,Hug!\ °'D°n?e11’ formaliai praneša apie Laydeno pasitraukimą is komandos vado vietos. Jis paskirtas profe
sionalų futbolb komandų komisionierium. Tai nauja po
zicija.

t
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BERLYNAS, vasario 4 d. ją, bet Dienst Aus Deutsch— Šiandie Vokietijos laikra- land pareiškė, jog Vokietiščiai apleido diskusijas įžan- jos-Prancūzijos
santykiai
giniuose straipsniuose apie esą pagrįsti taikos sutartiPrancūzijos politinę situaci- mi ir Hitlerio-Petaino pasi__________________________ tarimais.
Rašinyje pabrėžiama, jog
visą vidurmiestį. Jeigu lai
ku paaiškės, kad vienon sa- sutartimi ne tik buvo nu
lėn nebus galima visus su traukta karas tarp Prancū
talpinti, tai bus paimta ta zijos ir Vokietijos, bet joje
me pačiame name, 32 West buvo įtraukta būtini pažy
Randolph St., antra
salė. mėjimai, kad Vokietija ga
Tačiau, tas bus daryta tik lėtų tęsti karą prieš Angliją
tada, kada pasirodys, kad iš Prancūzijos.
rezervacijos yra skaitlingos,
Hitlerio-Petaino
pasitakad pasamdytoji
patalpa rimuose Prancūzijos valstybus permaža. Tad Uisisaky-i bes galva parodęs pasiryžt
kitę sau ir savo draugams ma bendradarbiauti su Vo. .
,
v.
.
.., - i kieti ja todėl iki šiol Vokietivietas be mažiausio atide- |
J
Į ja kantriai laukusi, nežiū
liojimo — ŠIANDIEN.
rint politinių neramumų pa
Lietuvos Gynėjas. čioj Prancūzijoj.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. I’auliukonis
(Tęsinys)

Dėl šito naujo atradimo draugas smarkiai susijau
dino ir nusiminė. Bet ypač nusigando pajutęs, kad ir
jame pačiame pradeda bręsti kažkoki nauji diegai, kad
ima jausti, kaip jame pradeda reikštis moralinis dėsnis,
kuris su proletarijato šūkiais neturi nieko bendro. Tie
sa, jis Tanią fnylėjo, ir jam sąžinė skaudžiai prikaišio
jo, kad su ja taip negražiai pasielgė. Juk Tania nebu
vo proletarė ir priklausė prie “baltakaulių”, (panaši ka
tegorija, kaip ir “mėlynojo kraujo”) tad lyg ką bloga
jai padaręs, žiūrint proletarijato akimis? Nieko, ničnie
ko, ko jam reikėtų gėdytis arba, žvelgiant iš proletari
jato interesų taško, ką reiktų laikyti nusikaltimu. Ir vis
dėlto diena iš dienos draugas Vladimirovas juto savyje
("Diauina
Aline lnepiiuiv j
kažkokį paslaptingą balsą, kuris kiekvieną kartą jam vis
Kubos salos prezidentas Fulgencio Batistą (su skrybėle rankoj) palydovų apsuptas
stipriau kartojo: tu pasielgei negerai ir esi dėl to atsa
kingas, ir nuo to atsakingumo tavęs neišgelbės nė viso apleidžia Columbia stovyklos komendanto ofisą (arti Havanos). Stovykloje jis įgu-j<
lai pranešė, kad jis sutriuškino prieš jį sudarytą sąmokslą ir sąmokslo dalyviai suim
pasaulio proletarijatas!
ti. Jie yra kariuomenės ir laivyno vadai. Sako, norėta jį, Batistą, nužudyti.
“Aš pasidarau nepaprastai baisus, jei kur nors gi
liai smegeninėje susisuka lizdą kokia mistiška nesąmo
BENDRAS LIETUVOS NEPRI
nė,” kadaise pastebėjo Bielinskis. Taip, dabar tas pat
atsitiko ir draugui Vladimirovui. Juk jis visą savo gy
KLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
venimą su didžiausia aistra kovojo prieš Dievą, prieš
viešpatystę, kurią jis įkūrė žemėje. Ir ligi šiol visą lai
ką buvo pasidavęs psichozui, kad jis nugalės, jis bus Vasario 16 d., 2 vai. popiet, 32 W. Randolph St.
kūrėjas, nuties į laimę naujus kelius. Bekovodamas vis
Vasario 16 d., Lietuvos asmenis, ypatingo dėmesio tuvos Nepriklausomybės Die
ką naikino tikėdamas, kad tuo būdu kuria; buvo griež Respublikos gimimo diena — kreipia į jaunimą,
noje Chicagoje. Tai piimą
tas, žiaurus ir manė, kad kitaip negali nė būti, kad tos lietuvių tautos laisvės ir sa
kart Chicagos ir Amerikos į
Jaunimo Chorai.
aukos ir visi žiaurumai reikalingi aukštesniam tikslui, vistovumo diena. Toje die
lietuvių istorijoje toks atsi
naujiems keliams pralaužti.... Nebaisūs jam buvo joki noje buvo pareikšta lietuvių
Birutės, Pirmyn ir Vyčių tikimas. šita proga turėtų
persekiojimai, į katorgą ėjo kaip į vaišes, kol galop vie tautos nusistatymas bei va chorai pildys programą, dai pasinaudoti galimai didės- •
ną rytą išmušė trijumfo diena — ir dabar, dabar, kai lia, ir to pareiškimo pasė nuos ir tas dainas, kurias nis skaičius lietuvių.
tuo trijumfu, rodos, turėtų džiaugtis ir paleisti į darbą koje, atsirado pasaulyje Ne Lietuvoje bolševikai uždrau
Rezervuokit vietas iš
visas savo kūrybines galias, dabar jis to trijumfo negali priklausoma Lietuva ir iš dė dainuoti. Į jaunimą kal
anksto.
pakęsti____
bėtojai kalbės ne tik lietu
kilo laisva lietuvių tauta.
Kol sielą tevaldė vienas komunistinio rojaus idealas,
viškai, bet ir angliškai. Rei  Kadangi salėn telpa ne
Jeigu
vasario
16
3.
akto
tol draugas buvo tvirtas ir jautėsi galingas. Bet dabar,
kia pasakyti, kad šių metų pilnai trys tūkstančiai as
nebūtų
buvę,
ir
jeigu
Lietu

kai išmušė valanda tą svajotąjį idealą realizuoti, paversti
Lietuvos Nepriklausomybės menų, tai patartina iš ank
va
nebūtų
tapus laisva ir
tikrove, dabar jis savyje pajuto tuštumą, kurios niekad
Dienos komitete yra labai sto vietas užsisakyti ir už
nepriklausoma,
tai
lietuvių
neįsivaizdavo. Bet šitą tuštumą turi kaip nors užgniauž
daug jaunimo, profesionalų tikrinti salėn įėjimą. Tikie
ti, turi duoti jai turinį, prasmę, turi, turi! “Be abejo,” tauta nebūtų pasiekus tos ir biznierių. Tas įrodo clu- tus galima gauti iš komite
galvojo draugas Vladimirovas, “mūsų komunizmas irgi aukštumos ir tos pagarbos, cagiečių išmintį ir vienin to narių, iš lietuviškų laik
yra savotiška religija, bet religija reali, paremta tikro- kokią J*. ^a^ar Yra Pasiekus gumą.
raščių ofisų, ir iš Lietuvos
pasaulyje
ir
tarpe
kitų
tau

ve. Mes negarbiname jokio išsigalvoto Dievo, kurio nie
Konsulato, 30 No. La šalie
Kalbės Norem ir kiti
tų.
Ji
būtų
tapus
kitų
nu

kas nėra matęs; taip pat neturime jokio Kristaus, ku
Jungtinių Amerikos Val St.
stelbta,
ir
apie
ją
šiek-tiek
ris savo neįvykdoma meile nori sutaikyti tiek draugus,
Lietinių demonstracija.
stybių Atstovas Nepriklau
tiek ir priešus, — užtat mes turime Karolį Marksą ir Le žinotų tik istorikai ir kny
Vasario 16 d. užpluskime
somai Lietuvai kalbės Lieniną, kurie dėjo galvas už proletarijatą; na, o jei žmo gos kurmiai. Jokios lietuvių
nėms turi reikšmės toki niekai, kaip kažin ar1 iš viso įžymybės nebūtų žinomos.
bebuvusio kažkurio šventojo blauzdikaulis ar panašios Visi mūsų talentai tarnautų
TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
“glupstvos,” tai, prašau, ir čia mes neatsiliekame: turime svetimiems, kaip tarnavo
........... 50c
Al'KSO ALTORIEKAK — Maldaknygė .......................................
Lenino mauzoliejų, turime savo raudonąją aikštę, sovie praeity, arba, kaip kaikurie
... Ji I.05
Ta !«iti maldaknyge, su gražiais <-<-lnacalarnis
.............. »5«VAINIK rjilS, juuiiiiomcnčs
knygutė
.......................................
tarnauja
ir
dabar.
Jie
dirba
tišką žvaigždę, himną, raudonas jungtuves, savo gies
... si
Minkštais, gražinis viršeliais ..................................................
... S 1.75
ir
tarnauja
svetimiems,
KANTžCKOS. ainUiiyla giesmių knyga ..................................
mes ir dainas.... Taip, taip, turime viską; bet kas man
. . . .$7.50
ŠVENT1.IV GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai
MA.1U4OS GYVENIMAS '............. .......................................................................... »5c
prieš
savo
tautą,
prieš
savo
gali duoti tikrą laidą, kad visos šitos mūsų apeigos ne
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE SOPEI,II S ..................................
»5e
brolius
ir
seseris
bei
gimi

MARIJOS SAPNAS ANT AIAVĘ KAI.NO ...............................................
15c
bus kada nors pakeistos kitomis, o drauge su jomis ne
ftV. ISTORIJA. Scnolo ir Naujojo TnJanienlo ........................................ 25c
MIKAI,DOS PRANAŠAVIMAI ............................................................................
25c
pasikeis ir mūsų idealas? Mes gaivinamės viltimi, kad, nes. Tokiais bedvasėliais ir
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai .................................................................. 25c
llfOAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ............................................. «5c
žmonių sielose skiepydami neapykantą kapitalizmui, ne surusėjėliais yra lietuviškai t LENGVAS
SVEIKATA LIGONIAMS. Surašąs 3((O vaislŲ-atugalų ......................... 25c
TRAJANKON — Vaistinius žolės. šaknys— geriausios rūšies...
apykantą Dievui ir pomirtiniam gyvenimui, visai išnai kalbantieji ir rašantieji Ru
už 1 yoka — ««<-... « ;*kos .................................................................. S 1.50
kinsime religiją. Bet kas bus, jei žmonės ims kada nors sijos agentai komunistai.
M. ŽUKAITIS
ir nustos neapkentę? Per lengvai rusų tauta atsisakė Jie savistoviai nebegalvoja,
333 Dean Road
Spencerport, N. Y.
savo senojo Dievo, tad dar lengviau gali nusisukti ir nuo viską daro pagal užsukimą,
mūsų — jei tik atsiras, keno balsas garsiau suskambės ar pagal užsakymą, kaip
gramafonai, arba kaip Charj
už mūsų balsą.... ”
lie McCarthy.
Nebūkime McCarthėnus -

Pirmoji pas draugą Vladimirovą kaip "savanorė ėekistė” atėjo Avdotia Mironovą, seinausioji iš “naujųjų
žmonių fabriko” moterų skyriaus.
Draugei jau kuris laikas buvo kritę į akį, kad jai
pavestame skyriuje kažkas dedasi. Mergaitės su ja be
veik nebesikalbėdavo, tik bizdinėdavo po kampus, kažką
viena kitai tylomis šnibždėdamos, ir į ją šnairuodavo.
Kai draugė politgramotoj (politinė elementarinė moky
kla) skelbdavo kitai valandai tezes, joe tik savotiškai
šaipydavosi, bet ta jų šypsena, bent taip draugei Miro
novai rodėsi, nieko gero nežadėjo. O ypač krito į aki tai,
kad dabar merginos visai nemėgindavo puoštis ar kokio
nors kitokiu būdu — drabužiais ar šiaip kuo — koketiš
kai išsiskirti. Draugė tuo būtų net labai patenkinta,
jei žinotų, kad visa tai įvyko dėl jos įtakos, bet vis dėl
to taip nėra: ji kažkaip juntanti, kad mergaičių elgsena
pasikeitė dėl ko kito, dėl kitos pašalinės įtakos. Draugė
Mironovą jautė, kad kažkas nuo jos slepiama.
Įtempė
visas jėgas, norėdama paslaptį išaiškinti, ir.... jai pa
sisekė....

j
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(Bus daugiau.)

Pasitarimus

Vokiečiai Apie

Al. Kachmanova.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NECl'AR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos ru
des produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas?
staigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite1
<reitą ir teisingu patarnavimą.
j

KLAUSYKITE!

Gyvieji ir protingieji lietu
viai įvertina savo, arba sa
vo tėvų gimtinio krašto ne
priklausomybę ir tautos lais
vę. Už tą didžiausiąjį ir
brangiausiąjį turtą, už kraš
to ir tautos gyvybę dirba
patys, ir kitus ragina dirb
ti- “
Komitetas

iš

100

narių

ruošia ypatingą ir reikš
mingą Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą vasa
rio 16 d., 2 vai. po pietų,
32 W. Randolph St. Audito
rijoje. Į tą paminėjimą kvie
čia draugijas ir pavienius

—

PATIKS!

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
Kastas Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
Bartkų Šeimyna įr Liuliojančios Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912

South

Western

Avė.

Chicago,

Illinois

Tel. Prospeet 4030
“TIIE LITHUANIAN HOUR”

THINGS THAT NEVER HAPrfcR
By GENE BYRNES

MYTITLE. 1S

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

6ENUINC

dUT | FRANKLY ADMlT
l'M BROKE. hND BES I DĖS I
NEVER KAD OVER
S\X 0OLLARS AT ONE
TIME IN MY LIFE

svetimų įrankiais. »
Būkime susipratusiais, gy
vais ir kovingais lietuviais

Tel. Monroe 08081

12259 W. Cermak Rd.

ĮSIGYKITE
MALDAKNYGBŲ
DABAR!

-TlTLtb
WrtO 15 ABOUT TO
CAPTURt AN
HRIRCSS

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:

Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ..................................................... 95
Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apdarais, tik .............................................
Su persiuntimu 50c.
Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

_

Imas atomu. Caati^s Co S v

DRAUGAS

o

Ketvirtad., vasario G, 1941

SPROGO GARVEŽIS, 24 SUŽEISTA
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šį Penktadienį,

Graži Pramoga
Gražiais Tikslais

Melrose Park. — Vasario
2 d. TT. Marijonų Bendra
darbių 1-asis skyrius suren
gė gražią pramogą — “bunco party”, kurios pelnas ski
riamas bendram tikslui, bū
tent seimui, įvykstančiam
vasario 9 d., Gimimo Pane
lės Švč. parapijos salėje.
Didelė Vaičiulio salė pas
kirtu laiku buvo pripildyta
svečių, kurie tvarkingai už
ėmė vietas prie stalelių tam
tyčia paruoštų. Tarp svečių
matėme atvykusių iš Chica
gos: kun. J. Mačiulionį, kun.
K. Rėklaitį ir kun. P. Biskį.
Prieš pradedant žaidimą
Yončius pakvietė prabilti į
susirinkusius kun. K. Rėk
laitį, MIC., ir kun. J. Ma
čiulionį, kurie trumpai, bet
nuoširdžiai dėkojo Melrose
Parko Bendradarbiams už
jų taip gražų rėmimą TT.
Marijonų įstaigų, už tą di
delį palankumą rodomą TT.
Marijonų darbams.
Pats žaidimas praėjo la
bai gyvai ir linksmai. Dau
gelis gavo labai puikių do
vanų. Pramoga baigėsi vai
šėmis — užkandžiu.
Malonu buvo matyti daug
jaunimo ne tik tarp svečių,
bet ir tarp tų, kurie tvarkė
visą pramogą ir patarnavo
svečiams. Tai yra labai džiu
ginantis pasireiškimas. Reiš
kia mūsų jaunimas jau nė
ra taip atitolęs, kaip daž
nai tenka išgirsti nusiskundžiant, nuo mūsų veifiimo.
Reikia tik jį tinkamai įtrau
kti į mūsų veiklos akiratį
ir jis eis ir dirbs.
Už pramogos parengimą
tenka nuoširdi padėka TT.
Marijonų skyriaus valdybai:
K. Kantautui, A. Švilpauskienei, M. Janušauskienei,
M. Šimanskiui ir kitiems,
kurie ar tai aukomis ar dar
bu prisidėjo prie šios pavykusios pramogos paruošimo.
Koresp.
PLATINKITE

“DRAUGĄ’

vasario 7 d., lygiai 8 vai.’
vakare, įvyksta svarbus su- į
sirinkimas bendrojo Chica- į
gos lietuvių Komiteto Lie
tuvos
Nepriklausomybės
Dienai Minėti. Vieta: Da
riaus-Girėno
legijonierių 1
posto salė — 4416 S. Western Avė.
Vasario 16 d. minėjimas
32 W. Randolph St. audito
rijoje 2 vai. po pietų jau
arti, tad visų Komisijij ir
Komiteto nariai prašomi da
lyvauti. Bus svarstomi ga
lutini prisiruošimai.
Ciceneciai, Didžiausi

Cicero. — Ciceroje gyvuo
ja daug katalikiškų draugi
jų, kurias jungia Federaci
jos 12 skyrius. Jei kas tik
pasitaiko nepaprasto, visi
tuojau kreipia dėmesio į
C Draugas” A cine ttlęphoto)
Vaizduojamas
Denver
and
Rio
Grande Western gele
Federacijos skyrių, kuris
žinkelio
susprogęs
garvežys.
Nelaimė
įvyko Denver, Colo.
sušaukia susirinkimą ir į24 asmenys sužeista.
vykdo kilnius sumanymus.
Taip buvo ir pastarąjį sykį
rengiant prakalbas Lietuvos
reikalais. Prakalbos suruoš
tos. Kalbėtojais buvo pa
kviesti kun. J. Prunskis,
Lietuvos kons. P. Daužvardis, taipgi kalbėjo ir kun.
J. Kloris. Prakalbų vedėju
buvo A. Valančius. Susirin
kę į prakalbas ciceriečiai
Lietuvos reikalams suauko
jo $120.00. Kun. I. Albavičiaus priduota auka $25.00.
Kun. J. Kloris, Moterų Są
jungos 48 kp. ir Maseliūnas
aukojo po $5.00. Adominas
$3.00. Dr. Atkočiūnas ir Žulkus ir Benaitė po $2.00. Po
$1.00: Manstis, Norbutas,
Navurskis, Misius, Laudans
kis, Srupsas, Deveikis, Časas, Lapinskas, Žadeikis,
Petkus, Srubas, Arlauskie
nė. šemetulskis, Spranaitis,
Brazauskas, Kučas, Pocius,
Zubienė, Jakubauskis, Ku
činskas, Kelpšas, Kupšas,
Andrešūnas, Stanislovaitis,
Josminas, Likeckienė, Brau-

nienė, Bugailaitė, Melelienė,
Kuninskas, Ulinskas, Bernadišius, Miliauskas, Motekaiti's, Zajauskas.
Visiems aukotojams nuo
širdžiai ačiū.
Jei kur įvyko klaida, pra
šau man pranešti šiuo ad
resu: 1226 So. 50th Avė.
Bus pataisyta.

MAH,

IF l DONI GET
tooR ROOM rekT

TO-MORRO'a/

You 6o>.

ooT
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Mirė vasario S, 1941, 4:15
vai. ryte, sulaukęs 61
metų
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Vėdavos parapijoje.
Amerikoje Išgyveno 46 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį
Anelę
Makauskienę,
žentų Stanlsloūų. Ir
anūkėj
Loretų ir Stanislovų; o Waterbury. Conn. paliko rnoterj
Sa.omėjų, dvi dukteris
Kie
lių ir Gnu,
sūnų
Eduardų,
tris seseris ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
2202 Walnut Street, tel. Ked
zie 7650.
Laidotuvės Jvyks šeštadienį,
vasario 8 d. Iš namų 9 vai.’
ryto bus atlydėtas į šv. An
tano parap. bažnyčių, kurioje,
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų.
Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mirė vas. 5, 1941, 1:30 vai.
ryte. sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje,
Tauragės
apskr., Tauragės par.. Sangaiiiškių kaime. Amerikoje išgy
veno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 pusbroliu Jonų Tamošauskų
ir >•» šeimų, p. Petrovičių ir
jo šeimų; pusseserę Marijonų
Pillpienę ir jos šeimų ir kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Velionis priklausė prie Chlrngos Lietuvių Dr-jos ir Kliū
tų ir Draugijų Susivienijimo
Roselande.
Kūnas pašarvotas I.aehawiez
koplyčioje, 44 E. lOStll St.,
Ronelatide.
laidotuvės įvyks
šeštad.. vas. 8 d. Iš k-oplyčiof
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
šv. Petro ir Povilo par. baž
nyčių. kurioj jvvks gedulingos
pamaldos už velionio siela. Po
pamaldų bus nulydi tas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuošrdžial kviečiame visus
gimines, draugus ir pažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Dukterys,
žentas.
Anūkai, Moteris, Sūnus, Sese
rys Ir Giminės.

Nuliūdę: Pusbroliai,
serė Ir Giminės.

A. Valančius
TT. Marijonų Bendradar

bių, Cicero skyriaus susi
rinkimas įvyks šiandie, 7:30
vai. vakare, Šv. Antano pa
rapijos salėje. Prašome visų
atsilankyti, nes tai yra pas
kutinis priešseiminis susi
rinkimas ir norime sužino
ti kaip mes nutarsime daly
vauti seime.
Valdyba

MI6HT AS
V^ELL TELL YoO
THE TRUTH - t
DONT EKPECT
A CHECK OR A
MONEV ORDER
OR ANYTtUMė
LIKĘ T K AT, AKO
FURTHERMORC
x
THCJRCS MOTKIN6
IN SI6KT

ūse MUSTEROLE for

Mother—Glve Your CHILD
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve"—
warming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet

MARIJONA
JANUŠKEVIČIENE
(no tėvuli šileikaitė, gyveno:
4019 S. Arte-ian Avė., tel.
Lurayetle 1109}

Pusse

I-iid. direktorius I.achawlcz
ir Sūnai, tel. PI'LIman 1270 ar
CANal 2515.

ka.
Sesers
Dukterys,
Sesers
Sūnai, Brolis, Sesuo, Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant.
B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

AUGUSTINAS
MIKALAUSKIS

BRONISLOVAS
MIKULSKIS

Mirė vasario 5, 1941, 5 (fel.
ryte, sulaukęs pusės amž.

(gyv. t

Gimęs
Lietuvoje. Tauragės
apskr., Tauragės par., Trakininkų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukteris Onų Backus, jos
vyrų ir šeimų;
Sofiją. Mathews, jos vyrų ir šeimų; Estelų Novak ir jos vyrų; 2 seseres ir daug kitų giminių
ir pažįstamų.

LAIDOTUVIŲ

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

Nuliūdę:
Dukterys,
Seserys ir Glmiijės.

Žentai,

Nuliūdę: Moteris, Tėvas, Se
suo, l'ošviai, I/'-dė, Giminės.

Ole-'
8220.

laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel, YARds 1741.

direktoriai
tel. HPM.

Kūnas pašarvotas 244 4 \Vest
46th Place. Laidotuvės Įvyks
šeštadienį. Vasario 8 d. Iš
namų 10:00 vai. ryto bus at
lydėtas j Nekalto Prasidėjimo,
par. bažnyčių.
kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapinnes.

DIREKTORIAI

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

VARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A N P C patarnavimas
HlflDULHIluLdieną ir naktį

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A I

AMBULANCE

Aitaias H. Philips

4447 South Fairfield Avenue

’pv
Lz* X

V"

A T
1

/a

Aiithny B. Petkus

koplyčios visose
Chicagos dalyse

WHIP
Klauayklta mSaą radis program* Antradieni* Ir
Mtadlenlo rytate 10:00 valandų, i> WHIT atottea (14M

1480 kilocycles
(First Statinn on Your Dial)

k.)

Featuring a program of

PAMINKLAI

1

TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE
Prieinamos

M A C H I N1 S

AU MAKIS

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
■■ w

*STAR Po Jum!™? ID ’ cuctiHKi
DEAR3ORN

P444

t|-PIMOH»T»ATION Į

Phone YARda 4908

6812 So. Wėstera Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

■ 2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St

— SMAIL MONTNIT PATMINTt—

Phone

3307 Litn&nica Are.

Telefonas YARda 1419

Lacfcnricz ir Sanai

HTIMATH-m

MIESTO DALYSE

3354 Su. Halsted St

P. J. Rito

Yugoslav Fclfe i.Cusic

Į

KOPLYČIOS VISOSE

Tel. LAFAYETTE 0727

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

1H W. MADISON IT.

Street)

Kūnas pašarvotas 2300 W.
51st Street. Laidotuvės įvyks
šeštad., vasario 8 d„ 1941. Iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas j Gimimo
Panelės
švenčiausios parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos
už velionio siųlų.
Po pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširhžiai kviečiame visus
gimines,
draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

LAIDOTUViy

4605-07 So. Hermltage Ava.

KOMKT C. OOIMIATT. MaM*OT

54tli

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

P AL A N DEC H’S
YUGOSLAV-AM ERICAN
RADIO BROAOCAST

•mu-yim Niw.aA<m«« •vassnym

W.

ObrlaiudM PtUmaYlmM — Moteria patarnauja

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

•ee ■aevnrt <amy

3058

Mirė Vasario 5 d., 1941 m.,
8:20 vai. ryte, sulaukęs 29 in,
amžiaus.
Gimęs (’hieago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
rnoterj J ievų (po tėvais šinikaitė); tėvų Antanų; Seserę
Stefaniją; uošvį Povilų ir uoš
vienę Jievų Šimkus; dėdę Vla
dislovų Steponkų ir jo šeinių
ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

KELNER - PRUZIN

Lislen to

A D O I fl G

/

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIAI

DIENĄ IR NAKTĮ

TYPEVVRITERS

Mirė vas. 4, 1941, 5 vai.
popiet, sulaukus senyvo amž.
Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Linkuvos parapijoje,
Iluponlų kaime.
Amerikoje išgyveno 21 imt.
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį
Marijonų i'akeltienę.
žentų Gasparų, anūkę Irene,
anūkų Algirdų ir jo moterį
Anelę ir proanūkų A'gludu,
brolio vaikus Ignacų Šileikų
ir jo žmonų Onų su šeima, Onų Žiedlenę ir jos šeimų, Jievų Kanušienę ir ios šeimų: o
Lietuvoje paliko brolio vaikus
Mykolų. Jonų ir Jeronimų Ja
nuškevičius, Ona Pugevičienę
ir iu šeimas.
Kūnas
pašarvotas
Liulevičiaus koplyčioje. 434 8 S. <’alifornia Avė. Laidotuvės įvyks
šeštad., vasario 8, 1941.. Iš
koplyčios S: 30 vai. ryto bus
atlydėta i Nekalto Prasidėji
mo Panelės švč. par. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos
pamaldos
už
velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drangos ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę1 Suktelė. Žentas,
Anūkai. Brolio Vaikai ir Gi
minės.
Prašome gėlių nesiųsti.
Laid. direktorius J. Liulevtčius, tel. LšFavette 3572.

U

Laidotuvių
nac Broliai,

mui, 32 W. Randolph St. sa
lėj, vestsaidiečiai iš anksto
gali gauti tikietų: “Drau
go” administracijoj ir Me
tropolitan State Bank pas
A. Valonį, komiteto iždinin
ką.

ALL MAKIS - NIW ... RIBUILT

t

VILIMAS GEBUŽIS
Mirė Vasario 4 d., 1941 m..
4:00 vai. popiet. '
Gimęs Lietuvoje,
Akmenės
parapijoje. Amerikoje išgyve
no 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
švogerį
Zigmontų
Kachinskų
ir jo šeimų; švogerį Jurgį Nau
sėdų, Detroit. Mieli, ir jo šei
mų; švogerkų Margaret Kvečas, Boston. Mass.; sesers duk
teris Louise Banes ir Bernice
Pauldon Ir jų šeimas Ir He
len, Florence ir Genevieve Kachinskas; sesers Sūnus Stanley
Markonų, Paul Kachinskų ir
jų šeimas; 2 sesers vaikus An
tanų ir Benediktų Survilas ir
jų šeimas; Eugene Kachinskų
ir kitas gimines, draugus ir
pažįstamus; o Lietuvoje pa
liko brolį Petrų ir seserę.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje. 6812 So.
Western Avė. Laidotuvės įvyks
penktad., vasario 7 d. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kitos par. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas
J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: švogeriai, švoger-

X Vasario 16 d. minėji-1

STATION

A.

Drąsiuosius laimė palaiko.
Simonidas

t

QUINTUPLETS
CHEST COLDS

By GENE BYRNES

VooNČ

JUOZAPAS TAMOŠAUSKAS

Rėmėjai

THINGS THAT NEVER HAPPEN

remember

KONSTANTAS
PALUCKAS

I*til,l. direktorius Lachawicz
ir Sūnai, tel Canal 2515.

Lietuvos Reikalų

A. T
+ A.

W

527 No. Westem Avė.

CJo*
Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

Altat V. Pettas
LŪnle
S. P. Mažeika
J. LiirieviciE

Phone PULlman 1270
4704 S. Weetera Avenue
Phone LAFayette 8024

1646 Weat 46th Street
Phone YARda 0781-0782

3319 Lituaniea Avenue
Phone YARda 113S-1139

*

4MB Be. OaBfonia Ąra

DRAUGAS

Ketvirtad., vasario 6, 1941

ir iš apylinkių miestelių ly Bendradarbių
CLASSTIED
giomis teisėmis.
Arbatėlė
PARDAVIMUI NAMAS
Įstojimo mokestis visiems
Mūrinis namas. 2 flėtu1 po & kam
Town of Lake. — Šiandie barius. Staain Šiluma. Randasi $
prieinama. Nuo 16 iki 20
blokus nuo vlei.uolyno ir 2 blokai
Marąuotte parko. Kaina $8,600.
metų dykai. Nuo 20 iki 25 p-nios Vaznienės iniciatyva, nuo
Kreipkitės J: Kmest Geisalcr Co.,
2740 Wes* OJtrd Street, arba Saukite:
metų amžiaus $1.00. Nuo jos namuose, 4544 S. Pauli J.
BUTKUS, tei. MEMlook 3400.
Kurie turi mokėti federa25 iki 30 metų amžiaus $2. na St., rengiama priešseimilinius mokesčius už pajamas
Nuo 30 iki 35 metų $3.00. nė Town of Lake Tėvų Ma
ir vidaus mokesčių rinkė
Nuo 35 iki 40 metų $5.00. rijonų Bendradarbių arba OUARLES P. SUROMSK1S & CO.
jui grąžina išpildytas paja
Mokesčiai yra $6.00 į me tėlė.
Perkam - Parduodam - Mainom
mų blankas, patariami sa
Ir Statom Visokius Namus
Ši
p-nios
Vaznienės
pasi

tus. Ekstra mokestis yra
Bargenul Marąuette Pk. ir Apylinkėj
vo išlaidas paduoti sąžinin
parengimams, kartais 50 darbavimu rengiama arba 2 (lėtų mūrinis namas, po 6 kamb..
gai. Nes tai geriausias nu
garadžius. Kaina $6,800.
Mažas Jcentų, bet niekad nebūna tėlė turėtų atnešti gražaus mokėjimas.
sistatymas išvengti kokių
virš dolerio. Ligoj pašalpos pelno, kuris bus skiriamas 2-Jij uukštų medinis namas. Karštu
nors nesmagumų ateityje.
keturioliktojo I Vtt,ldel“u »p*udoma». Kaina $3.500.
mokama $5.00 į savaitę. Po pasveikinti
r
J , {mokėti $500. Likusią skolą mokėti
Ypač pasitaiko nesusipra
Bendradarbių seimo, kuris Į kaip randą.
mirtinė $200.00.
timų ir neaiškumų, kaip kai
#»-’i s. wehtern avė.
Norintieji aplikacijų gali įvyks vasario 9 d. Gimimo
kurie mokesčių mokėtojai
Tel. OKlce Kep. 3713. Vak. Pro. 017C
kreiptis į James R. Cherry, Panelės Šv. parapijoj.
iš savo pajamų atitraukia
Arbatėlėj pasižadėjo da
Lietuvių Piliečių Darbi- jūnas, kurie klūbui priklau- yra fin. rašt. L. V. 36 kuo 2632 W. 40th St„ Chicago:
abejotinas sumas net iki 15
lyvauti ir T.T. Marijonų J IEŠKĄ U DRAUGO KELIONEI
Telephone: Virginia 1975.
nuošimčių visų pajamų. Tie-, ninkų Pašalpos Klūbas, va- so iki šiai dienai. Petrui La- pos ir jos vyras Antanas yJ KALIFORNIJĄ
Bendradarbių dvasios vadas AUTOMOBILIU važiuoju i Kalifor
sa, leista atitrukti iki 151sario 9 d” 1941 metais šven’ karas bus įteikta dovana ra tos pat kuopos vice pirm. Serga
ir reikia kompanijos. Kelionę
kun. Juozas Dambrauskas. niją
manau pradėti Vasario 9 d., 1941
vasario
9
d.
už
nesirgimą
Priklausė
taip
pat
Blena
Bet
per
dideli!*
“
aidabrin
i
ir
Juozas
Eidrigas,
gyvenan

nuošimčių.
Tad nnnširrižnai kvippiamp1 m Smulkesnius žinias apie kelionę
rengia vakarą su vaidinimu ir neėmimą ligoj pašalpos Cherry
(Vyšniauskienė), tis 5101 So. Lowe Avė. 'Ran įaa, nuosiraziai Kviečiame gaHte su4inotl sutikdami telefonu:
atitraukimai turi būti.parem
CANAL 8010
,
,
r ir šokiais West Side salėje per virš 20 metų.
Liet. Vyčių centro fin. rašt.; dasi Cook County ligoninėj. visus Bendradarbių priete
ti jrodymais Je. to begali]___
_
lius atsilankyti, kad Town 18RANDAVIMU.I Hl/.MAVAS IR
2242-44 West 23rd Place.
atlikti, atitra .kimai panai
Klūbas yra aukojęs Lie Kazimiera Šliogerienė, veik Nariai prašomi aplankyti.
GYVENAMAS NAMAS
of Lake skyrius galėtų gra Išranduojamas
Durys atsidarys 4:30 vai. po
2-jų krautuvių na
Kazimieras Katkus, 2350
kinami ir reik liaujama mo
tuvos ir lietuvių reikalams li West Side darbuotoja ir
mas. Gyvenamieji kambariai užpa
žiai
pasirodyti
seime.
r.
piet. Programa prasidės ly
kalyje. Du 7-kambarių fletai virš
kesčių.
šimtus dolerių. Daug rūpi eilė kitų jaunų moterų, mer So. Oakley Avė. Randasi
krautuvių. Arti Halsted ir 36th St.
giai 5 valandą.
Tinka whjlesale arba retail bučorMokesčių mokėtojai iš sa
nosi išeivijos švietimu ir ginų, vyrų ir vaikinų, kurie namie. Nariai prašomi ap
nei. Kreipkitės į: #547 So. Kemvood
karta nuo karto ateityje1 lankyti.
Avenue, Chięago, Illinois.
Bus atlošta; “Amerikoniš kultūringumu.
vo pajamų rpgaU atitraukti
UNIVERSAL
bus paminėti klūbo korės
išlaidų, išm >kėtų gydyto- kas žentas”. Kalbės adv. JoŠiandie klūbas džiaugiasi, pondento laikraštyje.
Antanui Stanevičiui pada
RESTAURANT
jams, arba ligoninėms, gy- nas Borden. Bus įteikta na- kad jaunimas rašosi ir paryta operacija. Sveiksta na
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
vybės apdrauaos premijų, riams, kurie nesirgo per 10, deda veikime ir vedime or. Susirinkimai
CONRAD
kiem Bank lėtam Suteikiam Pa
mie adresu 4011 So. Taiman
tarnavimą.
arba pasimetusioms žmo arba 20 metų, dovanos. Bus ganizacijos. Klube randasi
Lietuvių Piliečių Darbi Avė. Turintieji laiko prašo
Fotografas
Linksmas Patarnavimas Visiems
Studija jrengta pir
noms alimoaij-į. Taip pat kiti margumynai. Po to šo apie šimtas susipratusio ninkų Pašalpos Klūbo susi mi aplankyti.
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
756 W. 31st Stree»
400 dol. už vaikus, jei tie kiai griežiant Steponavičiaus jaunimo ir kas mėnesį dau rinkimai įvyksta kas ket
mis ir Hollywood
A. A. NORKUS, sav.
Boleslovas
Petrauskas,
gy
šviesomis. Darbas
vaikai sukakę 18 m. amž., orkestrai.
virtą nedėldienį mėnesio, V.
giau įsirašo.
Garantuotas.
venantis
4618
So.
WashteTel.
Victory
9670
nepaisant to, kad jie moky
Visi kviečiami dalyvauti.
Praeitam susirinkime įsi Neffo svetainėje, 2435 So.
naw Avė., sausio 30 d. iš
420 West 63 rd Street
klas lankytų. I o 18 m. amž. Bilietų kaina 50 centų.
rašė Bronislova Liakienė, Leavitt St. 1 vai. popiet.
važiavo
į
Šv.
Bernardo
ligo

Tel.: Biznio - ENGIetvood 5883
priklausantieji gali būti tik
Atvaizde matome 1941 žmona nario Antano Liako,
Klūbo nariais gali būti ninę.
Bes.: - ENGlevvood 5840
Korespondentas
tie, kurie netinkami fiziš-1 metų Lietuvių Piliečių Dar- savininko Mid-West Jewelry
Remkite
Lietuvišką
lietuviai vyrai ir moterys,
kam darbui^ 'kurie yra ne- j biriinkų Pašalpos "Klūbo vai ir Music krautuvės, 2649 W.
Žyduką
Su kuo suiapsi, tokiu pat
sveiki kūnu arba protu,
tu., ir'1 dyfaą žiūrint iš kaires į de- 35th St. Kitame susirinki vaikinai ir merginos nuo 16
Sutapk su geriauflii
reikalingas jiems išlaiky- šinę sėdi: James R. Cherry, me žada įsirašyti Adelė iki 40 metų amžiaus, sveiki! tapsi.
— NATHAN
žmonių
draugu
—
dienraščii
KANTER
mas .
penktus metus einąs proto Cherry
(Vyšniauskienė) kūnu, protu, gero pasielgi“
Draugu
”
MUTUAL
Tačiau mokesčių mokėto kolų raštininko pareigas; žmona nario Antano. Adelė i mo, ne vien iš Chicago, bet
L1QUOR
Thousands who suffered from the torturing
jams leista atitraukti iš sa Dominic Varnas, Jr., trečius
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, ncuralgia and neuritis—are certainly happy over
CO.
their discovcry of NURITO. Now tnėy have
vo pajamų visos sumos: ftiotus einąs pirmininko pa
found a quick-acting formula which speedily
Schlitz Alus.
Visoki Gėrimą
ręhevas those uhaustjng muscular adies and
nuošimčiams mokėti už as reigas; Wm. Duoba, kuris
Wholesale •'t pains.
NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
PETE YOUNG
menines skolas; mokesčius jau 18 metų yra vice pirmi
4707 So.
the joy of relief from pain—«o you can work in
už nekilnojamas ir asmeni ninku. Stovi: S. Baranaus
Smagi Užeiga
Halsted St
pain to your satisfaction—your money will be
nes nuosavybes, išmokėtus kas, klūbo korespondentas;
refunded. Don’t suffer. Ask your druggist today
TeL Blvd
for NURITO on this guarantee.
(T.N.C J
pinigus už valstybinius ir J. Tarvydą, biznio komisijos
0014
83rd ir KEANE AVENUE
miestinius “laisnius' auto narys, kuris rūpinasi, kad
Willow Springs, Illinois «
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas,
lietuviška
knyga
pasidaro
retenybė.
Dar
ga

mobiliams ir pv 3 centus sidabro jubiliejaus vakaras
(Priešais Tautiškų Kapinių
lima
gauti
pasirinkimą
knygų
mūsų
kalboje
“
Drau

mokėtų federaliuių mokes pavyktų; Vladas Ivanaus
Vartų)
go
”
knygyne.
Čia
paduodame
tik
keletą
pavyzdžių:
i
čių už nupirktą kiekvieną kas, kuris jau 17 m. yra klū
NARYS:
*• > >5*
gazolino galioną. Nes per bo iždininku; Leonas GenioDariaus-Girėno Posto 271 ii
PO £1.00
kant gazoliną mokama
3 tis, kuris kontrolės raštinin
Chicagos Lietuvių Dr-jos.
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
Og
' centai galionui federannių ko pareigas eina nuo 1921
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
mokesčių. Tad mokesčių už metų; Petras Šliogeris, jau
'-•L
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
išmokėtus mokesčius negali 18 metams išrinktas finan
DINING ROOM SETS — PAR
Kišeninis
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
ma mokėti. Pagaliau nuosto sų raštininku. Atvaizde nė
LOR SETS — BEUROOM SETS
— RŪGS — RADIOS _ RELietuviškai—Angliškas
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
lius dėl gaisrų, viesulų, ne ra kitų biznio komisijos na
FRIGERATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
ir
laimių jūroje ir vagysčių. rių, būtent: Dominic RudaAll NaUonally Advertiacd Itema.
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Angliškai—Lietuviškas
Galima dar atitraukti su ko, K. Aleksūno ir P. Ulio,
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Įmas už mokėtus mokesčius taip pat klūbo teisėjo Jono
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
ŽODYNĖLIS
perkant teatrų bilietus, tele Balnio ir maršalkos A. Vai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
fonų ir radijo pranešimus ir cekausko, kontrolės komisi
Kietais apdarais.
Jame yra 18,000 reikalin
FACTORY
REPRESENTATIVE
kt. Bet reikia turėti faktus jos narių A. Mežlaiškio,
K.
Lietuvių Kalbos 'Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
*
.. 1
giausių
žodžių.
Dabar
ge

ir įrodymus. Daug kas šių Aleksūno ir S. Žičkaus.
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
riausia proga pirkti, nes
6343Telefonas
So. Westem
Avenue
smulkmenų no nepaiso.
Klūbo istorija
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
REPUBLIC 6051
parduodamas nupiginta kai
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais
apd
Lietuvių Piliečių Darbi
M
na, Galima gauti ‘Draugo’
Policija ieško dviejų ber ninkų Pašalpos Klūbas susi
Šias knygas galima įsigyti 'Draugo ofise. Siun
knygyne dabar; kaina —
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
naičių, kuiie pasiėmę savo tvėrė kovo 22 d., 1916 m.,
vienos knygos persiuntimą.
AR
DAUG
KORO
SUDECINAT
ŽIEMOS
METU?|
tėvų 350 dol., sausio 29 d. Ant Illinois valstybės čartik $1.00
dingo iš namų.
terio randasi vardai: Jacob
Jie yra Theodore Bučyn- Rumsgas, Peter Kabelis, Pe
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciji
“D E i U G A 8”
■t
ski, 17 m., ir Perry Kaza ter Petruszkevicz, Ignas
Sutaupysite Daug Pinigų.
2334 South Oakley Avė*
•Chicago, Illinois
kos, 15 m. amž. Abu iš šiau Dačiolas (visi mirę), Peter
Chicago, Illinois
Laikui bėgant, Jūs vistiek ineuliuosite savo namus, nes:|
rinės miesto dalies.
Lakaras ir Joseph Mikalia1. Sutaupysite 40% kuro;
HONFTO boCK *001
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
By Irv Tirman
NAPPY
4. Taupo namų šilumą;
5orrth«»- 30im m CmkFt
5. Duoda gerą apsaugą nuo
45us ta Gnk Ft
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
)1.
Apskaičiavimas Dykai!
(r
Purume F. H-A.

Mokesčiai už
pajamas ir
sąžiningumas

ŠVENČIA SIDAJBRINJ JUBILIEJŲ

Rhenmatic Happy;
Relieves Pain (įliek

Ir Taipgi Brangeja!!1.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

. i

■-—.

■

■■■

A1£X ALESAUSKAS & SONS

—

“Drangas”, 2334 S. Oakley An

CūRKSOAOB
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ra,

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir
dengimo medžiagų.

A1_EX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

•V
Hr

B

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

W»r«hotw«: 0401 8o. Stony Ižland Are.. Ui.

Ketvlrtad., vasario 6, 1941

Chicago Lietuviai Ruošias
Skaitlingai Dalyvauti Tėvų
Marijonų Bendradarbių Seime

INDIJON AI LINKSMINA KAREIVIUS

Aldermenai
randa įdomių
dalykų

APLINK MUŠ
X Užvakar West Pullman
pas Juozą ir Nastaziją Plau
kius įvyko šeimyninės vai
šės. Malonūs šeimininkai su
kvietė artimųjų prietelių bū
relį, pakvietė taip pat ir
dr. Petrą Vileišį iš Čikagos.

16 wardo aldermanas J.
S. Boyle ir 5 wardo aid. P.
H. Douglas studijuoja tie
siamo Chicagoj požeminio
geležinkelio išlaidas. Jiedu
apsilankė miesto kontrolie
Sekmadienį, vasario 9 d. paremti TT. Marijonų veda
riaus R. Upham raštiues pa Po gražių vaišių visi susi
š. m., TT. Marijonų Bendra mas įstaigas ir darbus. Me
matyti ten algų mokėjimo rinkusieji prisiminė paverg
darbiai renkasi į savo me- tinė apyskaita, manome, tai
sąrašus. Po sąrašų patikri tosios Tėvynės kančias ir
tinį seimą. Yra tai keturio- paliudys iškalbingiausiu būnimo vienas jų pareiškė, jos išvadavimui sudėjo au
liktasis iš eilės Bendradar- du.
kad jei ne kas kita, tai tie kų. Aukavo sekantieji: Juo
bių seimas. Reiškia, jau yra
Kai dėl ateities, iškelta
siamas požeminis geležinke zas Plankis, Anastazija Plan
keturiolika metų, kai TT. nauja mintis, mestas naujas
lis daugeliui yra puiki vie kienė, Juozas Bimba, Bar
Marijonų bendradarbiai ir obalsis: metas mums susi
ta savo namiškiams,
arba bora Bimbienė, Walter Ruprieteliai kasmet sueina iš rūpinti šventos atminties
giminėms parūpinti gerai želė, Ona Ruželienė, Petras
visų Chicagos kolonijų ir Arkivyskupo Jurgio Matu
apmokamą darbą. Juk ne Mikolaitis, Ieva Mikolaitiebendrai svarsto svarbiuo levičiaus kanonizacijos rei
veltui neseniai miesto tary-Įnė, Stanislovas Raila, Ona
sius draugijos reikalus.
kalu. Tikimės, kad seimo
ba nesipriešino iš “traction” Railienė,
Karolis
Raila,
Seimo rengėjai, kurių prie metu ši mintis bus plačiau
fondų skirti 8 milijonus do “Draugo” agentas, dr. Pet
šakyje stovi Tėvų Marijonų visiems dalyviams paaiškin-j
lerių požeminio geležinkelio ras Vileišis. Visi aukavo po
Bendradarbių Draugijos dva ta ir išdėstyta.
darbams. Iš tų paskirtų mi vieną dolerį, sudėjo išviso
(“Draueas” Acme teleshoto)
sios vadas, kun. J. Dam
Svarbaus mūsų gyvenimo
Oklahomos indijonai, Charles Chibbybiti (kairėje) ir Simons Parker, apsitaisę sa lijonų dolerių nemaža suma 12 dolerių. Tebūnie šis gra
brauskas, MIC., tikisi daug įvykio išvakarėse tekyla vo indijoniškais kostiumais kariniais šokiais linksmina Dėdės Šamo kareivius Forte išmokėta specialistams. Vie žus tautiečių pavyzdys ir
garbingų svečių. Adv. Frank mintys ir širdys prie Aukš Benning, Ga.
nai aldermano našlei
per kitiems lietuviams. Vaduo
Mastauskas yra pakviestas čiausiojo Sosto ir temaldaupenkerius metus išmokėta kime Lietuvą visur ir kiek
vadovauti seimui. Kun. J. ja palaimos mūsų darbams,
Neduoda
Teisėjas
Studijuos ligo iki 27,000 už jos patarnavi viena proga ir tikėkime
Prunskis duos seime svar kad šis seimas tikrai atneš
mus.
tvirtai, kad Nepriklausomo- '
II*
bią paskaitą.
ninės rekordus
Aldermenai rado, kad po ji Lietuva atgims ir amži Ii
injunetion"
tų Dievui daugiau garbės, paleidžia
k
žeminio geležinkelio ir pla nai laisva gyvuos.
o mūsų remiamaj ai vienuo
Seimas Gimimo Panelės
Cooko apskirties komisiolažybininkus
prieš
boardą
nuojamo viršutinio plento
lijai didesnės naudos!
Šv. parapijos salėje
nierių boardo prezidentas
X Sąjungietės ir ARD
(superhighway) specialis
Pirmadienį policijos areš
Vyrų
drafto
boardas
pri

Clayton F. Smith nusprendė
narės, Town of Lake, nuta
Kun. A. Baltutis, Gimimo
tuotų apie pusantro šimto pažino tinkamu kareiviauti studijuoti apskrities ligoni tams ir jų pagelbininkams
rė užprašyti mišias už kle
Panelės Švč. parapijos kle Mirė buvęs
lažybininkų arklių lenktynė Julius Thunack, 30 m. amž., nės rekordus patyrus, kad kas dvi savaitės išmokama
bono kun. A. Skripkos svei
bonas, bus Tėvų Marijonų
se Racketo teismo teisėjas kurs prašėsi jį atleisti dėl ligoninė yra užkimšta pac’- apie 90,000 dol. algomis.
Bendradarbių seimo globė qubernatorius
katą ir atlankyti jį besilsinToliau bevartydami išmo
Tremko visus išlaisvino.
sirguliuojančios
jo
motinos,
jentais
taip,
kad
net
kon

jas. Per praeitus kelis me
tį Šv. Kryžiaus ligoninėj.
kamų algų sąrašus jie rado
kuriai
jis
savo
darbu
parū

Emmerson
doruose
lovos
sustatytos
h
Apskrities
prokuroras
la

tus kun. A. Baltutis ypatin
pažįstamų pavardžių. Alder
X Dr. Petras Vileišis, kad
pina gydymosi.
daugelis atsišaukiančių sergą dėmesį kreipė į Bendra
Mount Vernon, III., mirė bai nepatenkintas, kai jis
mano
J.
Bowlerio
du
gimi

ir nelengvą turi užsiėmimą,
Thunack kreipės į federa- gančių nepriimami.
darbių veiklą ir juos speci buvęs Illinois valstybės gu pasiryžęs, kaip sakosi, būti
naičiai
dirba,
vienas
jaunes

vis dėlto randa laiko pasi
Boardui yra svarbu patir
aliai globojo savo parapijo bernatorius Louis L. Em nai sunaikinti Frank Nitti linį teismą gauti prieš boarniuoju
inžinierium
su
250
darbuoti visuomenei, spau
dą “injunetion.” Bet teisė ti tą nelemtąjį stovį, ypač
je. Šiais metais marketpar- merson,
77 m. amžiaus, gambleriavimo imperiją.
dol.
per
mėnesį
algos,
kitas
dai ir Lietuvos reikalams.
jas Woodward atsisakė pri kai dabar svarstoma apskri
kiečiams tenka didelė garbė resp. Velionis gubernatoriaTaip pat pranešta,
kad pažinti “injunetion.”
draftsmanu su 175 dol. per Tai energingas vyras.
ties išlaidų sąmata šieme
priimti ir pavaišinti seimo vo nuo 1929 iki 1933 metų. ateityje suimti lažybinirikai
mėnesį.
Thunacko
advokatai
nu

metams.
delegatus.
Kitam
tarnybos terminui nebus verčiami paduoti sa
X CYO, šv. Jurgio parap.
Aldermanas Bowler pra
sprendė dar kartą kreiptis
Daug svarstytinų klausimų jis atsisakė kandidaduoti ir vo rankų pirštų nuospaudų teisman tuo reikalu.
nešė, kad jis jų nepastatęs skyrius, praeitą sekmadie
valstybės vairas pakliuvo policijai. Policijos viršinm
prie to darbo. Matyt,
kas nį susirinkime sužinojo, kad
Metinio seimo užduotis ybuvęs šokių vakaras davė
demokratams.
kas tvirtina, kad tas atlik
kitas tai padaręs.
ra dvejopa: pirmiausiai pa
Gauti
leidimai
tuoktis:
43 nuošimčiai
ta be jo žinios.
Chicagos sanitarinio dis pelno $150. Nutarė vasario
žvelgti į praėjusius metus
Zemon Norbut, Genevievt trikto vyriausiojo inžinie 7 d. turėti savybės vakarė
ir pasidžiaugti atliktais dar Už nępadavima
drafto vyrų
Bartkiewicz, 22—23.
riaus W. H. Trinkhainr bro lį (sočiai).
bais; o antra pramatyfTlai7
Michael Einkevich, Peah lis George J. gauna 250 dol.
X Katalikų Vyrų choro,
Išeina iš šelpimo netinkami
kas reikėtų daryti* ateinan nau|ų
Fronckouski,
26
—
-.20.
per
mėnesį
kaipo-jaunesny

kuris šiomis dienomis susi
čiais metais, kitaip sakant
Vyrų drafto boardų nu
Cooko apskrity lapkričio • Stanley Bogusevičius, Mil- sis inžinierius. ■
komisijos
organizavo, pirmoji repeti
nustatyti ateities darbuotei rodymais policija areštavo
ir sausio mėnesiais drafto dred Gregel, 30—23
Buvusio
6
wardo
alderma

cija įvyko vasario 4 d., Auš
gaires.
Illinois Emergency Relief boardai buvo pašaukę 5,897
tris karinio drafto vyrus už
no
J.
F.
Healy
duktė
Miss
ros Vartų parap. salėj. Su
Kai dėl praeities, turime, nepranešimą boardam3 sa komisijos pirmininkas prof. vyrus privalomai karo tar
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
”
Elanor Healy sekretoriauja sirašė gražus būrys balsin
rodos, teisės pasididžiuoti vo naujų adresų.
Neil H. Jacoby pranešė gu nybai. Boardų gydytojai ra
ir per mėnesį jai moka 206 gų vyrų. Vadovauja muz. J.
atsiektais vaisiais. Mūsų
Jie neprisipažino kaltais bernatoriui Green, kad atsi do daugiau kaip 30 nuošim
dol. 66c.
Bfl.sl turtin
Sauris.
nuoširdūs prieteliai su dide U. S. komisionieriui E. K. statydina iš pirmininko vie čių netinkamų kareiviauti, o
gesnis Ir lai
Ir
daugybė
kitų
Chicagos
mingesnis. —
liu pasišventimu dirbo, kad Walker. Laikinai paleisti su tos. Sakosi užimtas kitais kariniai gydytojai tarp tų
Turėsi
X Stumbrienė, Aušros
politikierių namiškių ir gi
tik galėtų kuo daugiausiai užstatais po 500 dol.
moksliniais darbais.
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.
parinktinų rado dar 12.8
minaičių turi puikius “džia- Vartų parap. veikėja ir žmo
nuošimčių netinkamų
MUTUAL FEDERAL SAVINGS bus” prie tiesiamo požemi na uolaus parapijoj darbi
Apie tai praneša majora3
ninko, buv. komiteto nario
nio geležinkelio.
Į .“THAT LITTLE CAME” htw^«’ic«rt~>»<x,».t^By B. Link Į
and LOAN ASSOCIATION
Lester Johnson, valstybės
J. Stumbrio, išvežta į Šv.
OP CHICAGO
konskripcijos
medikalinis 2202 W. Cermak Rd., Chicago
Geras dvaro administrato Kryžiaus ligoninę. Serga
Canal 8887
direktorius.
rius neturį blogų darbininkų. plaučių uždegimu.
Mokame 3l/j% Dividendų
Vokiečių prof. Erebos
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
X Pas bridgeportietį K.

Adv. F. Mastauskas Pakviestas Seimui
Pirmininkauti. Kun. J. Prunskis Seime
Padarys Svarbų Pranešimų. Šis Seimas
Bus Svarbus Visais Atžvilgiais.

VEDYBOS

TAUPYK!

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybė

TURTAS
VIRŠ r 7

000,000.00

VVOLK STIJDIO šas, turįs ūkį Indiana vai.

1945 West 35* Street

Jei Insnce Reik,

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

Sucllla,

aavlnlnkl

RADIO LAURAIČIO 9JĮ METAI

The Prudential Ins.
Co. of America

OPKId’' •

175 W. JAOKSON BLVD.
SPITE A-1820
Homo O/rice: Nevrark, H. J.
RERIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

LAFayetto

n{

ADVANCED PHOTOGRAI’Hl

(netoli Valparaiso), kuris
pasakoja, kad žinoma urvi
nė kiaulytė (ground hog)
“pranašauja” šiemet anks
tyvą pavasarį. Didelių šal
čių jau nebūsią.

IBARGUTIJ'

DR. PETRAS
VII,EISIS,
Atstovas

— Prlrtnamoa Kainos —

Marty’s Beauty
Shop

MOST

MODERN
COMPIETE

PHONE LAFAVETTE 2613

— ModernlSklaiud įrengimai —

— Lietu v Uita įstaiga —

t'V*A e'*■

l/)WEST l’OSSIRI.E PRI< KM

PAS
VILEIŠĮ
EIK!
— Patyrusios GroDo Sportai IstSu —

Joniką vieši švogeris Noru-

7

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 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocycles)

0771

I

