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TRUMPAI
J. Daugailis

Subirbė telefonas. Paimu 
ragelį ir girdžiu: — Esu uk
rainiečių laikraščio redakto
rius. Atleiskite, bet turiu pa
sakyti teisybę: lietuvių pro
paganda taip silpnai pasta
tyta, kad jūs neaprūpinate 
nė tų savo draugų, kurie 
mielai savo laikraščiuose 
spausdintų žinias apie Lietu
vą. Būtų gerai kad jūs nors 
anglų kalba mums vis ką 
nors atsiųstumėte. Sunaudo
sime. Dabar gi prašau nors 
žodžiu man pasakyti...

Ateina kitą dieną darbi
ninkas. Paprastas, suodino
mis rankomis darbininkas, 
bet širdis jo lietuviška, auk
sinė:

— Klausykit, reikia išleis
ti knygučių, tokių apie Lie
tuvą. Angliškai ir šu pavei
kslėliais. Parašyt, parodyt 
nuo pat pradžios Lietuvos 
— kokią buvo kariuomenė, 
kokios mokyklos pastatyta 
kaimuose. Pasakyt kaip da
bar Lietuvoje. Pardavinėt 
tas knygeles po dešimtuką, 
po nikelį airiams ir kitiems. 
Tegul žino. O dabar — ten 
lietuviai vargsta, o mes pa
sauliui anei vampt! Kodėl 
komunistai... Aš, žinai, dar
bo žmogus. Pinigų neperdau- 
giausia, bet šitam dalykui 
tai — po dolerį kas mėnesį. 
Prižadu. Mokėsiu nuo metų 
pradžios. Ir už sausį ir va
sarį...

Šitaip dėstė paprastas dar 
bininkas. Tiesą sakė. Aš rau
donavau vardan visos lietu
viškosios inteligentijos, kuri 
laisvė naudodamosi pamirš
ta brolius nelaisvėje. Katali
kų Federacija pasirodė kaip 
pajėgiausia grupė savo su
mobilizuotu kapitalu. Ji turi 
imtis iniciatyvos sudaryti 
biurą. Būtinai ir neatidėlio
jant. Paskutiniu metu Lietu 
vos katalikai turėjo save 
spaudos biurą, kurs duoda 
vo žinias Šveicarijos, Olan 
dijos, Vokietijos katalikę 
žinių agentūroms ir buvę 
atsiekiami geri resultatai — 
dažnai tas žinias tekdavę 
matyti užsienio spaudoje.

Kokią jaunieji Lietuvos 
katalikai, jų tarpe ir kun. 
Prunskis, buvo priėmę pro
gramą, “Laisvės” žmonės 
gali lengvai surasti paskaitę 
“XX Amžius” lapus ir dar 
geriau — paprašę žinių iš 

Lietuvos spaudos cenzūros 
archyvų. Tas laisviečiams 
dabar prieinama ir jie įsiti
kins dėl ko buvo kovota. Jei 
laisviečiai nepanorės to pa
daryti — patys bus kalti 
veidmainiškumu ir šmeiži
mu, nes galėdami lengvai su 
sekti tiesą, užsiima melu.

Kokie kun. Prunskio pro
grama, jis pats ir pasakys, 
o “laisvei” nepravartu imt 
monopolio kalbėt už save ir 
kitus.

Kai dėl draugiškumo Vo
žemę, iš kurios tebegaruoja kietijai, taigi ir pati “Lais- 
tėvų prakaitas ir brolių sa- ( vg»» žino, kad didžiausias 
vanorių kraujas”. Hitlerio padėjėjas pasidarė

------------- dabar Stalinas. “Laisvės”I
Teisingai sakoma: “Vagie, žmonės turėtų būti atsarges 

kepurė degą” — į šį sraips- ni rašydami šiomis temomis,

K. J. Prunskis prieš kiel 
laiko “Drauge rašė: “..at 
verkime akis tų užsienio lie 
tuvių, kurie bučiuoja sveti
mą batą, trypiantį tą mūsų

TURKIJA
ESANTI
PASIRENGUSI
KOVOTI

LONDONAS, vasario 14 d. 
— Šiandie Anglija paskelbė, 
jog nuo šeštadieno Romuni- 
ja bus laikoma “priešo oku
puota teritorija.

ISTANBULIS, vasario 14 
d. Vyriausybės kontroliuoja
ma Turkijos spauda šiandie 
pareiškė, jog Turkija yra 
pasirengusi kovoti, “mes ne
galime būti nesuinteresuoti, 
kai svetima kariuomenė 
įžengia Bulgarijon”.

Spauda pabrėžia Turkų 
nusistatymą, jog Balkanų si 
tuacija pasidariusi labai 
rimta, nes “Bulgarija pate
ko į Vokietijos rankas už 
pažadus, kad gaus Trakiją 
ir išėjimą į Agėjaus jūrą”

Tuo tarpu iš Belgrado pra
nešama, jog Vokietija daro 
spaudimą į Jugoslaviją, kad gius į Balkanų pietus, Suezo
ši praleistų vokiečių kariuo
menė karui prieš graikus ir 
Rytinėj Viduržemio jūroj.

Bukarešto gatvėmis perei
tą naktį traukė vokiečių ka
riuomenės šarvuočiai, kai 
virš sostinės skraidė vokie
čių ir romunų orlaiviai. Ka
rinė sargyba įsakė gyvento
jams užgesinti visas šviesas.

nį atsiliepė... “Laisvė”. Ji 
kaltina, kun. Prunskis veid
mainiauja — jis paskelbto- nus įr tiekti užtenkamą pa- 
sios visuomenės teisingesnio ramą Anglijai, 
pertvarkymo programą ne
priėmė ir nepriimsiąs giria
nacizmą, Lietuvoj gyveni- Japonijos-Rusijos 
mas dabar esąs kaip tik pa- o ± i - ■ 
suktas teisingesne kryptimi, Santykiai GeiejO 
prostitucija iš naikinta...

NEW YORKAS, vasario 
14 d. — Japonijos žinių agen 
tūra praneša, jog užsienio 
ministeris Matsuoka pareiš
kęs panaudosiąs Japonijos- 
Rusijos prekybos pasitari
mus “atitaisyti abiejų vals
tybių santykius”.

AŠTRĖJA
KRIZIS
RAMIAJAM
VANDENYNE

LONDONAS, vasario 14 
d. — Šiandie Londone gauta 
grasių pranešimų iš Tolimų
jų Rytų. Nepatvirtinti gan
dai sako, jog Japonija at
šaukusi iš Ramiojo vandeny 
no savo prekybinį laivyną ir 
nutraukusi visus komerci
nius radio pranešimus. Tai 
esą žygiai, kurie reiškią ar
tėjančius karo veiksmus.

Tačiau oficialieji žmonės 
nerodo perdidelio susidomė
jimo, nors artimi vyriausy
bei žmonės įsitikinę, jog 
krizis vystosi ne tik Ramia
jam vandenyne, bet ir Euro
poj-
Padėtis Balkanuose 
Informuotieji Londono sluo
gsniai įsitikinę, jog Hitleris 
staiga bandys pravesti žy-

kanalo linkui.
Tuo tarpu Japonija labai 

galinti daryti žygius, ar 
bent nuduoti daranti žygius, 
į pietus Azijoj, kad tuo bū
du atkreiptų Amerikos visą 
dėmesį. Tai esąs Hitlerio su 
manymas, kad padarytų 
Amerikos paramą Anglijai 
neįmanomą.

Stebėtojai įsitikinę, jog 
Jungtinės Valstybės tuo pa
čiu laiku gali sulaikyti japo-

kad kartais jiems neužtemtų 
Kremliaus saulė... Jei jau 
kris ant jų šešėlis, gali atsi
tikti ir su jais taip, kaip su 
Zinovjevu, Kamenevu, Troc- 
kiu ir kitais buvusiais Stali
no bendradarbiais

Apie lietuvaičių padėtį, 
nors ir nenorėjome, bet Lai
svei” susidomėjus, priminsi
me vieną faktą: kai atėjo 
raudonoji armija į Kauną, 
bolševikai karininkai tuoj 
ėmė klausinėti, kur čia vie
šieji namai... Kai jiems pa
aiškinta, jog Lietuvoje jie 
uždrausti, raudonieji kari
ninkai labai nustebo. Matyt, 
Rusijoj būta kitaip..

Lietuvos Nepriklausomybės 
Deklaracija

“Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 
1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18-23 d. 1918 metais, skelbia atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkyta 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
sukitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu bū
du visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai... vyriausy
bei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

(parašai) Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. 
Biržiška, K. Bizauskas, Pr. Dovydaitis, S. Kairys, P. 
Klimas, Donatas Malinauskas, VI. Mironas, S. Naru
tavičius, Alfonsas Petrulis, K. šaulys, Dr. J. šaulys, 
J. Šernas, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulgins
kis, J. Vailokaitis, J. Vileišis, A. Smetona.

Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.”. . ♦

Atsargiai Su 
Laiškais

BERNAS, Šveicarija. — Iš 
okupuotosios Lietuvos esa
me gavę žinių, kad bolševi
kų įstaigos tardė kelis as
menis, kurie susirašinėja su 
pabėgėliais lietuviais, esan
čiais užsienyje. Iš viso, su-

GPU DEMORALIZUOJA JAU 
IR LIETUVOS VAIKUS

KAUNAS. — Lietuvoje 
Sov. GPU savo provokaci
joms naudoja net vaikus, 
versdama juos šnipinėti. Da
tai griebėsi dėl dviejų prie 
tuva” praneša, kad Jokūba
ve, Kretingos apskrityje, 12 
metų vaikas Aleksandras

Britų Parašutininkai 
Suimti Italijčj

ROMA, vasario 14 d. — Ita
lijos vyriausioji karo vado
vybė praneša, jog pietinėj 
Italijoj nusileidusi grupė An 
glijos parašutininkų, apsi
ginklavusi kulkosvydžiais, 
rankinėmis granatomis ir di 
namitu, kad išsprogdintų su
sisiekimą ir vandens tiekimą.

Toliau savo pranešime ka
ro vadovybė pareiškia, jog 
jie susirėmę su vietos kari
ne sargyba ir buvę suimti 
nesuspėję “padaryti numaty 
tų rimtų nuostolių”.

Londono sluogsniki šiuos 
pranešimus užginčija.

Anglai Žygiuoja 
Tripalitanijon

BENGASI. vasario 14 d. 
— Anglų gusarų eskadro
nas, žygiuodamas į vakarus 
nuo Bengasi, perėjo Tripoli- 
tanijon, bet nesusitiko jokio 
rimtesnio italų pasipriešini
mo.

Tuo tarpu iš Kairo prane
šama, jog Etiopijoje vietos 
gyventojai, kooperuodami su 
anglų kariuomene, vis platės 
nes užima Etiopijos vietas.

Kituose rytų Afrikos fron' 
tuose esą labai maža pasi
keitimų.

Prezidentas Priėmė
Japonų
Ambasadorių

WASHINGTONAS, va
sario 14 d. — šiandie Prezi
dentas Rooseveltas priėmė 
naująjį Japonijos ambasado
rių Amerikai, adm. Kichisa 
būro Nomura, kuris pareiš
kė esąs pasiryžęs dėti visas 
pastangas, kad būtų išlai 
kyta taika Ramiajam vande 
nyne.

Ambasadorius pareiškęs 
Prezidentui, jog “paskutinie
ji įvykiai Japonijos-Ameri 
kos santykiuose apgailėtina 
buvo tokie, kad abiejuose

rašinėjantieji su užsieniu
asmenys dažnai patiria ne
malonumų. Buvę net atsiti
kimų, kad laiškus gaunan
tieji esą suimti. Todėl susi-? 
rašinėjant su okupuotosios 
Lietuvos gyventojais pata
riame vengti bet kurių išsi
reiškimų, galinčių pakenkti 
laiškų gavėjams.

Kundrotas pasienyje seka 
nuo bolševikų teroro bėgan
čius žmonės ir pranešinėja 
raudonajai armijai, kuri sie
ną saugoja. Už tokį darbą 
vaikas buvęs apdovanotas, o 
jo žygis pavadintas herojiš
ku. :

Lietuvoje Trūksta 
Namų

KAUNAS. — Raudonajai 
armijai okupavus Lietuvą ir 
raudonarmiečiams kartu su 
GPU valdininkais užėmus vi 
sus geresniuosius butus, oku 
puotoje Lietuvoje pasireiškė 
nepaprastai aštri būtų kri
zė. Į vieną butą pradėta ap
gyvendinti po kelias šeimas 
Pradžioje vienam gyvento
jui buvo nustatyta po 8 kva
dratinius metrus, bet vėliau 
tas plotas dar labiau suma
žintas: vienam žmogui tepa
tikta 6 kvadr. metrai, t. y., 
tiek, kiek reikalinga lovai 
pastatyti. Tokiu būdu dabar 
okupuotoje Lietuvoje 3-4 
kambarių bute gyvena po 3- 
4 šeimas.

Automobilių
Susisiekimas

BERNAS, Šveicarija. — 
buvome rašę, kad visoje Lie
tuvoje autobusų susisieki
mas yra sumažintas per pu
sę. Tos priemonės okupan
tai griebėse dvi dviejų prie
žasčių. Pirmiausia dalis Lie
tuvoje autobusų yra išvežta 
sovietų Rusijon, kur susisie
kimo priemonių kroniškai 
stinga.

Gub. Sveikina
CHICAGO, UI., vasario 14 

d. — Illinois gubernatorius, 
Dwight H. Green, per adv. 
A. A. Olį prisiuntė lietu
viams, švenčiantiems Lietu
vos nepriklausomybės 23 su
kaktį, sveikinimą, kuriame 
sako:

“I am deeply conscious of 
the contributions made by 
American citizens of Lithua- 
nian birth and descent to 
the upbuilding of our cou- 
try. They left their native 
lands to come to our shores 
i n the hope of prospering 
and of rearing their fami- 
lies in peace and comfort 
under our American way of 
life.

These Lithuanian people 
have helped build our agri- 
culture, our homes and our 
factories. The United States 
today owes much of its

vandenyno krantuose sukėlė greatness to thei- devotion, 
rimto susirūpinimo”. thrift and courage”.
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KĄ AS MACIAU KELIAUDAMAS SKERSAI RUSIJĄ
- Kokios kilnos ii koks gyve-simas Maskvoje. - Mus lydi GPU j “ tR ““

agentas. — Kaip raudonosios arm. karininkas nuo musg pirkokin,ais'nueit * « kamban
. .. n iv .. ii v. . . i# | čia nusivilkęs jiems par-kojines. — Bolševikams parduodu savo marškinius ir siutą. “"" Ką duot. Vienų marškinių buvo 

pergyveno amerikietis išvežtas i Sibirą. — Komunistą planai šie-net rankove3 ““p1^-8*08- 

kia ir U. S. A.
Pasakoja A- Tranauskas. Dešra — 32 rubliai (apie 6 
Iš Kauno j Maskvą išva- ^ol-)- Ir dešrą (kilbasą) nu

žiavau gruodžio 15 d. Atė- siPirkus neduoda pop.eri.us
. , , . . . susivynioti. Tai žmones Įgiję su žmona 1 traukini jau . , .kiša | kišenių, o- kitas ga

las kyšo.
Žmonės baisiai blogai ap

sirengę, apiplyšę. Į mus žiū-

atradome žydelį iš GPU, 
kurs mus lydėjo iki Mask
vos. Pasirodo, kad jis jau 
žinojo, kas mes ir kur va-, 
žiuojame. Kelyje tas čekis- r8->°' kaiP « buržujus. Mote
tas vis gyrė Rusijos tvar- ry8 neįsivaizdim, ką reiš-
tą, pasakojo, kaip čia visko tur6t padoresnius dra- 

•|na j bužius, batus, dailesnę skry
bėlę.

čekistą, kurs mus lydėjo iš 
Kauno. Traukiny jis gyrėsi, 
kad Rusija visko turi, o kai 
pasitaikė proga, .tai .savo 
“tarnybą” atlikęs atėjo 
slapčia pirkt laikrodžio. Už
sidarėme nuo žmonių kam
bary, kad jo nepamatytų

jas reikėjo nuardyti, bet vis 
tiek už vienus gavau 20 rub
lių, už kitus 60 rublių. Kai 
nėra drabužių, tai rusams 
geri marškiniai ir su suply- 
šusiomis rankovėmis.

Kaip matrosas bolševi
kams šilką pardavinėjo.

Vienas laivo matrosas ru
sams pardavė savo marški-

nereikalingos akys ir už nius už 120 rublių, aiškinda- 
laikrodį žmonai sumokėjo mas:
600 rublių (apie 120 dole- — Tai naujausios mados 
rių). Kaune gi žmona už tą šilkas. Juos mazgojant gali- 
pąt laikrodį buvo mokėjusi ma - ištempti iki kokio nori 

didumo....Visi keliaujantieji per 
SSSR svetimšaliai turi su- 
rtoti specialiai jiems skir- 
tuose inturisto viešbučiuose.
Tačiau mes sustojome lais- mauzolėjų. Įdomu, kad ten

Bijo atentato prieš 
mirusį Leniną.
Nuėjome aplankyt Lenino

30 litų (apie 5 dolerius) — 
paprastas rankinis laikrodė 
lis, tik su metaliniu retežė

vai, su ano čekisto pagalba 
atrastame viešbuty. Už 
kambarį nakčiai reikėjo 
mokėti 45 rubliai (apie 9

įeinant neleidžia turėt jo
kio rišulėlio, neleidžia nė 
rankų į kišenę įkišt — bi
jo, kad prieš mirusį kas ne-

čo’.eriai). Vakarienę valgė- padarytų pasikėsinimo su 
me labai kuklią, o užmokė- [ bomba ar kitu ginklu nė
jome 30 rublių (apie 6 do
lerius).

Kaip gyvena SSSR 
darbininkai.
Išėjome pavaikščioti po 

Maskvos miestą. Pasiekėme 
if tuos rajonus, kurių nero
do sovietų propagandinės 
filmos. Būdami Kaune mes 
skaitėme bolševikų pasigy
rimus, kad jie namų sargus 
(dženitorius) iš rūsių iš
laisvinsią ir iškelsią į bur
žujų rūmus.

Kaip mes nustebome, kai 
Maskvoje radome sargus 
gyvenančius tokiuose pras
tuose skiepuose, kokių Kau
ne iš viso nė būti nėra. Lie
tuviai sargai Kaune taip 
blogai negyveno.

Užėjome krautuvėn nusi
pirkt duonos. Laukia žmo
nių eilė. Turėjome ir mes 
stoti į eilę, laukti pusę va
landos. Daugiau neduoda 
duonos, kaip kilogramą (du 
svaru). Bjauriausia, kad ne
duoda popieriaus duonai su
vynioti. Žmonės mažesnius 
šmotelius kemša į kišenių, 
o didesnius nešasi rankoje. 
Duonos kilogramas — 1 rub
lis, o sviesto — 36 rubliai, 
taigi net apie 7 dolerius

sunaikintų. Matyt, yra toks 
pavojus, jeigu taip saugo. .

Prieš kiekvieną užsienio 
pasiuntinybę stovi pora ma
šinų. Kas tik iš pasiuntiny
bės išvažiuoja, kas tik išei- 

‘na, tuoj ir seka. Ir mes 
kaip tik išėjome, tuoj pa
tikrino, kas esame. Iš do
kumentų įsitikinę, kad už
sieniečiai — paleido.

Reikia pripažinti, kad 
Maskva .turi puikų Metro — 
požeminį susisiekimą. Tik

Per Sibirą baisiame šalty.

Tuos gi marškinius mat
rosas Amerikoje buvo pir
kęs dvejus už 65 centus, bet 
kai Rusijoj taip trūksta 
medžiagų, tai žmonės netu-

Iš Maskvos teko 12 dienų I ri supratįmo apie šilką, 
važiuoti per Sibirą. Šaltis į moka pinigus ir džiaugias 
pašėlęs — 57 laipsniai celzi- kad tik gavo progos Euai.

ne iš tikrų kiaušinių.

Iš Rusijos išvažiuojant iš
kratė mus, atėmė net senus 
caro rublius. Įdomu, kad ja 
ponai mums tą patį bagažą 
pervežė beveik visai veltui, 
o rusai buvo paėmę 1,000 
rublių.

Į Sibirą išveža 15 metų 
vaikus.
Su mumis drauge laive 

važiavo ir vienas jaunas 
amerikietis. Jis prieš karą 
buvo nuvažiavęs į Lenkiją 
pas savo dėdę, bet užėjo 
bolševikai, suėmė jį, jo dė
dę ir išvežė į Sibirą. Tuo 
pačiu traukiniu išvežė 14 
vagonų žmonių po 35 kiek
viename. Jie turėjo dirbti 
miške. Ir tas amerikietis, 
nežiūrint, kad turėjo tik 15 
metų, ir gi turėjo dirbti sun 
kų miško darbą. Iš karto 
jie gyveno drauge su vie
tiniais gyventojais, bet pa

skiau matyt pabijojo, kad 
gyventojų savo pasakoji
mais “nesugadintų,” tad at
skyrė — turėjo pasistatyt 
namelį patys. Valgyt nieko 
negavo tik bulvių. Tas jau
nuolis mano, kad jo nei 
siunčiamos telegramos nebu 
vo konsului perduodamos. 
Tik tėvams dedant pastan
gas Amerikos konsulas jį 
atrado ir išvadavo. Jis tu
rėjo net fotografijas iš sa
vo sunkaus gyvenimo.

Daugiau tuo pat laivu 
plaukė ir rusų studentai pa
gilinti mokslų Amerikoje. 
Vienas rusas man pasakojo, 
kad prie kiekvieno iš jų yra 
pristatytas čekistas.

Kai mūsų laivas sustoda
vo kuriame uoste, tie va
žiuojantieji rusai pirko šil
ką, marškinius, pižamas — 
matyt, kad tų dalykų ma
žai matę, džiaugėsi jais kaip 
vaikai.

Kažkas iš mūsų keleivių

vieno ruso paklausė:
— Kaip jūs manote, ar 

Amerika įsitrauks į karą?
— Ne, — atsakė tas, — 

nesuskubs. Kol Amerika įsi
trauks į karą, mes komu
nistai padarysime pervers
mą.

Pastaba. Atvažiavęs į Či
kagą lietuvis Tranauskas 
norėjo čia surasti lietuvius. 
Beeidamas gatve pamatė už
rašą “Vilnis.” Užėjo. “Kai 
pastebėjau, kad čia taip rau 
dona, raudona, išėjau, — 
pasakojo jisai. — Mus ėmė
si lydėti ir vienas iš jų 
žmonių. Pradėjo girti nau
jąją Lietuvos tvarką. Nebe
iškentė mano žmona ir tie
siai jam rėžė:

— Ką jūs žinote, patys 
nebuvę ir nematę. Ten žmo
nės taip vargsta, o jūs čia 
okupantus garbinate. Gėdos 
neturite!

Šitą išgirdęs anas vyrai 
mus tuoj paliko gatvėje.”

LIETUVIAI DAKTARAI V
jaus. Vladivostoke pritrūko 
pinigų. Mat už bagažo (900 
svarų) pervežimą pareikala
vo daugiau kaip 1,000 rub
lių (apie 200 dolerių). Ne
turime iš ko mokėt. Dole
rių turėjau, bet nenorėjau 
jų keist.. Teko parduoti 
marškinius, bet už gerą 
kainą, šios prekybos istori
ja tokia: mums važiuo
jant traukiniu priėjo rau-

pirkti.
Vienas artistas turėjo 

fraką, bet neturėjo laikro
džiui retežėlio. Pamatė pas 
mane.- Kaip užsipuolė ma
ne, sako:

— Parduok, būtinai par
duok, būsi mano amžinas 
draugas.

Draugu, pamaniau, tai 
jau nebūsiu, bet retežėlį

tiiiuiiiiiiiiiiiiliiiaiiimii.iiiiiiiiiiiiimiiii’ 
AKIŲ GYDYTOJAS

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki <• 
šventadieniais: 11 iki 12 Ą. M.

OR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas ir chirurgas

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street 

r«L CANai 5969

DR. VVALTER PHILLIPS
jiPil'UdAa ik CHiaURGAti 
^155 VVest Cerinak Road 

OFISO VALANDOS 
< - < ir 6:30 — »:.* -••Kare

ū pagal suCmtu

r«l YARda 2246

OR. G. VEZELIS
dantistas

<645 So. Ashland Avė 
erti 47th Street

• Te). YARda 099L
Pirmadieniais, Treėiadieniais ir 

Šeitadieniaie-

OR. P. J. BEiNAK
(Beineraaskae)

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1618.

Bes. — YABda 8966
OFISO VALANDOS:

« iki 4 popiet 7 iki 9 vakar*
Trečiadieniai* ir Seknuadisniais 

murai «ntarti

OB. V. t SIEBLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenis* 
Telefonas LAFayotte 3656

Antradieniais. Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
vaL: *no 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

Seredoj Dagai sntarti.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tnoe lube<D
TeL MIDway 2880 Chicago, 111

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak-

Sekmad. nuo 10 iki 12 vėl. ryto.

OR. MAORICt KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
<631 So. Ashland Avenue

Tel. \ARdi 0994
Ree. tel. PLAaa 82OO

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. rvto: 2-3 ir 7-8 v. vak- 
'Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. diend 

Tai YARda 5557

OR. FRANK C. KWINN
(Kviednskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO VALANDOS:
2—4 jr 7—8^30 v. t

vt pagal sutartį.

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari tu

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOME11UCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš ' 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvinis akių įtempimų kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-

man 100 rubliu O UŽ ta ni- i n,°- Skaudamų akių kurštį. Atitaiso man I U Ulių, U UZ tą iu trumparegystę ir toliregystę. Priren
kelinį retežėl?'" Vokietijoje «*» teisingai akų»iu». visu^e atsiti- 

—i, L kiniuose egzaminą vilnas daromas surivi buvau mokėjęs 1-2 markės. ’ elektra. parodančia mažiausias klai- 
uvi 1 I įlas. Specialė atyda atkreipiama įTaip kad susidarė mums mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 

v . . . -kt a - • taisomos.nemažai pinigo. Neturėjome

donosios armijos karininkas kad P/fk- Sumokėjo
ir paprašė, ar negalėtų žmo
na parduot porą kojinių, 
kad ir panešiotų. Už

blizga marmoras. Bet žmo- i poras kojinių sumokėjo 150 
nės nesiderina prie tų įtai- j rublių — apie 30 dolerių, 
symų — skurdžiai apsivilkę
kaip elgetos. Net ir į teat- atejo tas pats karininkas,
rą eina kiti su vailokais. yk jau cjvįijaj persirengęs
Paprasčiausi batai - 130 _ matyt bijojo> sužinoję
rublių (apie 26 dolerius), apįe mug aĮgjo įr sovietų
kas gi juos gali nusipirkt?! artista.i. Kad užsimokėti už 

žmonės menką maistą te- aš pardaviau savo
gauna, bet vodką tai geria kO8tįumą (siūtą). Jį buvau 
kaip vandenį. dar Amerikoj pirkęs prieš

Žmona parduoda laikrodį penketą metų ir mokėjęs 18 
dolerių, o dabar gavau 
1,000 rublių (apie 200

kur dėti. Vladivostoke dar 
Vladivostoke vėl pas mus | bk)giau kaip Maekvoje _

šąla, sninga, o žmonės sto
vi eilėse. Kaviaro, šampano 1 
dar gali gauti, o kito ko — 
ne. Net kiaušinienės nega
lėjome gauti — nėr kiauši-

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

čekistui. 
Šiek tiek / įonisKesmų

laikrodžių — neįmanoma dolerių). Taip Rusijoje ne- ................. .4 , / • 1X4. Atsakančiai ir prieinama kai-drabuzių ir taip aukštos .... , . .T- a -a Iv A Ir llf,gauti. Pamatę ant mano, ra 
žmonos rankinį laikrodį, jų kainos, 
pradėjo prašyti parduot. Į , Pradėjo tie rusai, mano 
Viena moteris žadėjo atvest • nauji pažįstami, klausinėt, 
pirkėją. Kaip mes nustebo-j ar negalėčiau marškinių par 
me, kai ji atvedė tą patį‘ duoti. Sutikau, bet jie bijo

na pritaiko akinius. 
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak 
NedSliomis pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigios, kaip

, pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

!
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Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leitdaml 
lšekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien ?-00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

Telefonas: Hemlock 5849

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

■ itiso Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki H 

Sekmadieniais suIym sutarties

Telefonas CANaJ 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-P 
ir pagal sutartį. 

‘šekmhdieMisiB tniptri pagal sutartį
Ree. telefonas SEEiey 0434.

Tel. Oicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th C*

OFISO VALANDOS: 
vno 2 ik< 4 popiet ir 7 iki 9 vak

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenur 

TaL Oicero 1484

‘THAT LITTLE GAME" Beatea at His Own Game \MERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIA
T.l CANai 6122•ea t oaoppeo>3.to. 
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Ree. 6958 So. Taiman Avė.
»«• Tel GROvehill 0617

tel HEMJock 4848

QR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va,.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenpe

OFISO VALANDOS:
Vno 2 iki 4 tr nno 6 iki S vai vak 

Nedėliomia pagal sutartį
‘Vflee tel YARde 4787 
v«mti ♦*! PROspec* lftSfl

Tei. YARde 5981
n ss • KENvood 5107

OR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:38
756 VVest 35th Street

• YDYTOJAS IR CHIRURGĄ/- 
2201 H. Cermak Road

v,,.„n... i -3 popiet u Z—h • 

« TO! DENGI J A •
S California A v*

Ofiso tel VIRginia 0036 
Residnnctios tel.: BEVerly

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

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

Npdčliomis neva) sutarti

OR. A. JENKINS
< Lietuviai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Tainei pagal sutarti 
Ofiso telefonas PPOsnect 6787 
Namu telefonas VTRgjnia 2421

OR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN — 8URGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd
Tel. OANal 8346

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
Res.; 7004 So. Fairfield 

Tel HElflock 8150

Tel CAVel 0857
Rea tel.: PROapect

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

BeaMenHIa* 6NA0 Re ArtseUn A v
▼ 8T,4WT>OR' 11 v rvte ’k' *

1 ’V k »<l

Phone Cicero 4276

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct, Cicero, UI.

Aatradieniais. Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Vslsndos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P.M
3147 S. Haisted St, Chicago

Pirmadieniaia, Trečiadieniais 
ir Šeitadieaiais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

*
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INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
| atnaujinti, bet stovylos šv. 
j Panelės Marijos ir Jėzaus 
Širdies buvo labai aprūku
sios.

štai, prieš Grabnyčių šven 
tę atsirado dvi kilnios mo
terys: Uršulė Janušienė ir 
Marijona Baužienė, kurios 
padengė lėšas stovylų at
naujinimo. Dabar labai ma
lonu būti bažnytėlėje.

Aukotojoms dėkingumą 
reiškia visa parapija. Lai 
Dievas laimina abi gera 
sveikata. Korespondentas

Visi Į Vasario 16 
Minėjimą

Gary. — Mūsų kolonijos 
> lietuviškoji visuomenė ruo

šiasi iškilmingai minėti 16 
vasario d. Iškilmės bus Šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje sekmadienį, 16 vasario. 
Pradžia 6 vai. vak. Kalbėto
jai bus iš Chicago: Ignas 
Sakalas, “Draugo” redakci-

< jos narys, ir neseniai atvy
kęs iš Lietuvos dr. P. Vi
leišis. Meninę programą iš
pildys bažnytinis choras. Po 
visam bus šokiai.

Visa vietos ir apylinkės 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

> Išgirsime žinių iš Lietu-
\ vos; be to, savo atsilanky

mu pagerbsime patys save 
ir šalį, kurioje gimėm ir au
gom.

Kas nemyli savo motinos, 
tas nevertas vadintis jos sū
numi. Patriotas

Kilnus Pasišventimas
Mūsų bažnytėlė nors vi

sa gražiai išdažyta, altoriai

Ligonės Auka 
Liet. Gelbėti Fondui

Man aplankius ligonę, Ci
ną Petkienę, kuri po sun
kios operacijos randasi sa
vo name, 1755 Fillmore St., 
ligonė pasakė: Jūs rinkote 
aukas Lietuvai Gelbėti Fon
dui, o pas mane neužėjote. 
Štai, dabar aukoju ir aš $1. 
Kaip pasveiksiu, manau, už
sisakysiu ir “Draugą”. A.N.

Auka — $1.00 gauta ir 
priduota LGF centrui. Red.

Rt

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
. 1 :Lietuvių Kolonija 

Gražiai Pasirodė
Rockford, III. — Vasario 

9 d. šios kolonijos lietuviai 
iškilmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dieną. ----

Kaip rockfordiečiai lietu
viai mylį savo tėvynę, aiš
kiai įrodė skaitlingu atsi
lankymu į surengtas pra
kalbas ir savo gausiomis 
aukomis Lietuvos gelbėjimo 
reikalams.

Salė buvo pilnutėlė. Iškil
mių pradžioje visi sugiedo
jo Lietuvos himną. Gražių 
ir patrijotiškų minčių pa
reiškė savo kalboje mūsų 
mylimas ir prakilnusis kle
bonas kun. Juzaitis. Klau
sytojai ypatingai domėjosi 
čikagiečio kalbėtojo dr. Rač 
kaus vaizdžiai apibudinta 
pavergtosios Lietuvos da
bartine padėtimi. Jo griaus
minga kalba visus jaudino 
ir skatino vieningai vaduo
ti savo brolius iš maskolių

Šioje Lietuvos Nepriklausomybės 23-jų Metų 

Sukakties Valandoje, Susikaupkime Dvasiniai 
Ir, Prisimindami Tėvynės Gerovę Ir Garbingą 
Praeitį, Tieskime Gaires Tautos Ateičiail

Lietuvių Laidotuvių Direktoriai
Julius Liulevičius 
I. J. Zolp 
Lachawicz ir Sūnai 
Anthony B. Petkus

Stanley P. Mažeika 
Albert V. Petkus 
Paul J. Ridikas 
Anthony M. Phillips

; vergijos. Daug teisingų fak
tų dr. Račkus išdėstė apie 
bolševikų žiaurumus ir. vi
sokias jų žulikystes ir bol
ševikišką baudžiavą Lietu
voje. Faktai tokie aiškūs, 
argumentai taip stiprūs, 
kad publikoje esantieji ko- 
munaciai klausydamiesi kai 
bos baisiai raudonavo, bet 

į trukšmauti neišdrįso, Sta- 
lincų “tavorščių” drąsa sub- 
liuro...

Po prakalbos dr. Račkui 
buvo patiekta daug klausi
mų, į kuriuos jis atsakė1 
džentelmeniškai, ryškiai ir 
sumaniai. I

Lietuvos Gelbėjimo Fon- ( 
dui per šias prakalbas rock- 
fordiečiai suaukavo $40.16 
be to dar LRKSA 137 kp 
pirm. S. Kasputis pridavė 
kuopos surinktų aukų $10. 
— taigi išviso vasario 9 d 
rockfordiečfai suaukojo 

$50.16. Tai tik pradžia. Šios 
kolonijos patrijotai su kun. 
Juzaičiu priešakyje yra pa
siryžę darbuotis ir rinkti 
aukas Lietuvos gelbėjimui 
iki Lietuva vėl atgaus savo 
nepriklausomybę. Mes Lie
tuvą mylime ir mylėsime!

L. M-s.

ESTŲ ŠOKĖTAI 

VASARIO 16-toj
NEW YORK, N. Y. - 

Kas dalyvavo Baltijos Tau
tų iškilmėse Pasaulinėje Pa
rodoje, spalių 6 d., turėjo 
progos gėrėtis estų tauti
niais šokiais, kuriuos šoko 
Alice Zimmerman vadovau
jama šokėjų grupė. Estai 
visada buvo draugiški ir 
artimi lietuviams. Jie nori 
artimai bendradarbiauti su 
lietuviais.

Malonu pranešti, kad gar
sioji New Yorko estų šokė
jų grupė sutiko dalyvauti

DKKUOAB
vasario 16 d. minėjimo iš 
kilmių programoje. Vasario 
16 d., Grand Paradise salė
je, programoje bus ir estų
tautiniai šokiai.

•
Vasario 16 dienos minėji

mu didelis susidomėjimas. 
Numatoma, kad Grand Pa
radise salė bus perpildyta 
lietuviais, ištikimais laisvai 
ir nepriklausomai Lietuvai.

Pirmas Laiškas Su 
Rusiškais Pašto 
Ženklais

Philadelphia, Pa. — Iš o- 
kupuotos Lietuvos jau pra
dėjo eiti laiškai su rusiš
kais pašto ženklais. Tokį 
laišką yra gavęs ir šių ži
nių rašėjas. Rusiški ženk
lai didesni už Lietuvos paš
to ženklus. Tame ženkle, 
kaip ir visuose ženkluose, 
piautuvas ir kūjis. Vidury 
vyras bėga su saidoku. Vir
šuj ir apačioj kertės mergi
na ir vaikinas. Ant ženklo 
stambiom rusiškom raidėm 
parašyta “Počta 50 kop.” 
Laiškas siųstas oro paštu. 
Reikėjo keturių ženklų po 
50 kop. Taigi laiškas iš Lie
tuvos į Ameriką atsiųsti S. 
Rusijos “rojaus” gyvento
jams kainuoja 2 rubliai.

Laiške mažai ką rašo. E- 
są gyvi ir mums linki svei
katos. Baigdamas rašyti sa
ko: “Turėčiau daug ką pa
rašyti, bet nenoriu apsun
kint pašto. Man laiško ne
rašykit, nes nežinau kur 
būsiu”. Laiško gavėjas

Vyry Pamaldos Už 
Lietuvą •

BROOKLYN, N. Y. — 
Apreiškimo par. šv. Vardo 
vyrų draugija vasario 2 d.

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AUKSO ALTORIUKAS — MaJdAknygė ............................................................. 50c

Ta pati maldaknyge, sn gražiais cclutoido aodarais .............. $1.65
VAINIKUI,IS. j«. amoni en ės knygutė ................................ ........................35c

Minkštais, gražiais' viršeliais •.................................................................. $1.35
KANTIČKOS. apdaryta giesmių knyga ................................................... $1.75
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS. Skaitymai kiekvienai dienai ..............$7.50
MARIJOS GYVENIMAS ............................................................................................. S5c
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE. SOPULIUS ................................... 35c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KALNO ............................................. 15c
SV. ISTORIJA. Scnoio ir Naujojo Testamento ........................... .. 25c
MIK AI,DOS PRANAŠAVIMAI ............................................................................ 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ................................................................... 25c
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ............................................. 35c
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs 300 valstų-anigalų ........................25c
TRAJANKQS — Vaistinius žolės, šaknys... geriausios rūšies...

už 1 pakų — 60c... 3 nakos .................................................................. $1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.

INTERNATIONAL LIMIOR CO
Savininkas: FRANK VIZGARD

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
“Sunny Boy“ 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga. Švelni ir Puiki Degtinė.

— o —
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko.

— o —
Parduodame vien tik Taver
noms.

— o —
Mūsų Valandos: nuo 9 

iki 5 kasdien.
Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną.

— o —
6246-48 S. Callfornia Av

Chicago, Illinois
Tel. REPublic 1538-9

“Aš niekad negirdėjau apie 

šį žmogų... bet jis sako kad 

MŪSŲ NAMAS YRA JOJO!

Jš praeities sugrįžo žmogus, kuris 
buvo nepilnametis kada Jo nuosavy
bė buvo parduota. Globėjus, parduo
damas nuosavybę, žiūrėjo savo glo- 
bėtlnlo interesų — bet užmiršo gau
ti teismo sutikimo. I’o dvidešimts 
metų, pirma buvęs nepilnametis su
grįžo Ir reikalavo sugrųžinti jam nuo
savybę — priversdamas dabartinį sa
vininkų. išleist daug pinigų apsaugo
jimui savo nuosavybės kurių kitas 
norėjo nuo jo atimti.

šis savininkas liūtų buvęs pilnai 
apsaugotas nuo šių didelių išlaidų, 
jei būtų turėjęs "Titla Guarantee 
Poliey” kada nupirko šiuos namus. 
Jam teismai nebūtų kainavę ir jis 
nebūt turėjęs jokios atsakomybės — 
kadangi po šia apdrauda, Chicago 
Tltle and Trust Bendrovė ima pilnų 
atsakomybę apsaugoti savininko tei
ses ant savo nuosavybės — apmoka 
visas teismo lėšas, ir jeigu pralaimi, 
tuojau užmoka.

(S>

susirinkime nuoširdžiai rū
pinosi Lietuvos gelbėjimo 
reikalu. Nutarta veikti ir 
maldos pagalba.

Kovo 4 d., šv. Kazimie
ro šventėje, 9 vai. rytą bus 
atlaikytos mišios Lietuvos 
ir lietuvių tautos intencija. 
Pamaldų dalyviai iš anksto 
prašomi eiti prie Komuni
jos.

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

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 H nuošimčių.

Pinigą i ku
rtuos galite 
sutaupyt Ilgi 
65 m. amž. 30 | 32

JOSI

34

J DABARTINIS AMŽIUS

36 | 38 | 40 | 45 50
$ 5,000

10.1)00
15,000
20.000
25,000
30,000
40,000
50,000

$ 8.09|$ 6.73
12.191 13.47 
18.28 20.21 
24.38] 26.95 
30.471 33.69 
36.571 40.42 
48.76| 53.90 
60.95| 67.38

7.47'
14.94
22.41
29.89
37.38
44.83
59.78
74.72

II 8.37
76.63 
24.95 
33.27 
41 59 
49.91 
66.55 
83 19

$ 9.30|$ 10.45
18 60| 20.90
27.901 31 36
37.2O| 41.81
46.51! 62.27
55.81| 62.72
74.411 83 63
93.021 104.54

$ 1441
28.82 
43.23 
516 5 
72.06 
86.47

11 5.30 
144.13

$ 27.14 
42.28 
63.42 
84.57 

105.71 
126.85 
169.14 
21142

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio išsimokėjimo plonų

Keistuto Salinis & Loan Association
3236 South Halsted Street

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

i Kiekvieno taupytojo Indėliai ligi $5,000 apdrausti FederalinėJ įstaigoj.
v

Kaip bendrovė kuri garantuoja ti
tulų neliečiamybę, užlaikome stebė
tinų skaičių .rekordų, apimančių kiek
vienų iš 1,100,000 plotų žemės Cook 
Apskrityje — per beveik šimtmetį 
biznyje. Taipgi, mūsų atstovai aty
džiai seka šimtus teismų eigų kas
dien... peržiūri taksi, rekordus — 
peržiūri įvairius šaltinius. Mūsų in
formacijos yra tokios plačios ir ap
imančios, kad poilsės gali būti tuo
jau išduodamos ir nuosavybių par
davimas ar pirkimas gali būti greitai 
atliktas, bet su pilna apsauga pirkė
jui ir pardavėjui.

TITLE
Tilte Protectioo 

chac Guarantee*

• •.and DEFENDS

• • WEIT WASBIIIflTON IT1II

Draugija taip pat nutarė 
kiekviename susirinkime at
kalbėti dalį Rožančiaus už 
Lietuvą ir lietuvių tautą.

Šv. Vardo vyrų draugija 
kviečia visų parapijų visas 
draugijas stoti į talką ir 
savo maldomis pagelbėti Lie 
tuvos žmonėms atgauti lais
vę. Valdyba

rLL MAK(S-NIW>»> REBUILT

TYPEVVRITERS
AND

A D D I N G MACHINES

— SMAll MONTHIY PAYMENTS—

AU MAKIt
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-imi ti,mm auovANa—

•M IIH.tl CAtlV 0,141,1 MIW.MaCl.IHC •HAtAMTII

+ CTAD typewriter 
COMPANY

ROKIT C. aOlMlATT. HUaM**,
11* W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATIS— PREE — OIMONSTRATION

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

— Motlcmiškiaiisi įrengimai —

— Patyrusios Grožio Specialistes —

— Prieinamos Rainos —

— Lietuviška įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 

Tel.: REPublic 9202

Marty Sucilla. savininke
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Bend.-darbiame ir korespondentams raitų' negalina, 
tei nepruiouia tai padaryti ir neprislunčlama tani tik* 
tui pašto kenkiu. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou- 
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laikraštin nededamo*.

Entered as Second-Class Maiter March 31, 1918 ii 
Chicago, Illinois, Vnder the Act of March 3, 1879. _

Lietuvi, Grįžk Pas Savus!
, ; i

Laisvės 1905 metais Lietuva kiek links
miau atsikvėpė. Slėgusioji ruso letena kiek 
atslūgo. Lietuvos mokslą einančioji jau
nuomenė pradžiugo, juo labiau, kad jo
sios dėtos pastangos nenuėjo veltui. Lie
tuviams grąžinta spauda ir suteikta ne
maža lengvatų. Lietuvos šviesuomenė net 
drįso svajoti apie autonomiją.

Bet nutilus bruzdėjimams, vergijos tink
las ir vėl pradėta veržti.

Mano jaunų dienų idealas, jaunuolis u- 
niversiteto studentas, kurio krūtinėje de
gė laisvės troškimas saviems žmonėms, 
džiaugėsi laimėjimais. Pas mus atsilan
kęs, mano motinos užklaustas, ar pavo
jus praslinko, atsakė: “Vakar žandarų 
viršininkas buvo pasikvietęs mane pietų 
pas save; labai maloniai pavaišino; pat
sai užtikrino, kad visa, kas buVo praei
tyje, užmiršta.” Kiek mums tyivo džiaugs
mo!

Rytojaus dieną tartum perkūnas iš gied
ro dangaus — mus smogė baisi žinia, kad 
tasai mano idealas — dievaitis td paties 
klastingo žandarų viršininko suimtas ir 
išvežtas į gubernijos kalėjimą.

Kiek ašarų, sielvartų iškentėjo tie, ku
riems tasai jaunuolis buvo artimas, mie
las ir brangus.

Iškabintas apie porą metų kalėjime prieš 
teismą, pagaliau ištremtas visam amžiui 
į Sibirą. Vėl verksmas, skausmas. Rūpes
tingo sūnų mylinčiojo tėvo sukelta savųjų 
tarpe nemaža suma pinigų ir įduota pa
smerktajam kelionei.

Praėjo metai laiko. Vėl žaibo greitumu 
pasiekė mus žinia, kad manasis idealas 
riamieje. Kiek baimės, kad jojo nepagau
tų; kad niekas nenukentėtų! Nežiūrint ge
riausių norų, rusų budrioji valdžios akis 
įiedavė jam sušilti pas savuosius. Jis bu
vo priverstas vykti į svečią šalį, kur lais
vė viešpatauja, kur žandaro klasta nepa
siekia. Amerikoje turėjo prasidėti naujas 
gyvenimas — kova už Lietuvos laisvę, ne
priklausomybę, už savų žmonių geresnę 
laimingesnę būklę.

Deja. Amerikoje jisai pereina į pusę tų, 
kurie jį ir mus engė, persekiojo, po kalė
jimus pūdė, po Sibirą tąsė. Jis' palieka 
Savus lietuvius ir pereini į kottiunistų pu
sę: jiems padeda dirbti, kad jie galėtų 
jojo tėvynę pavergti ir tuos pačius pan
čius užmauti tiems, kurie kartu su juo 
Sielojosi, kentėjo.

Jbjo kilni dvasia ne visuomet tenkinosi 
Šia nelaiminga būkle; ji kėlė maištą, nes 
ihatė, kad ne tikru keliu eina, kad tasai 
kelias neveda Lietuvos į laimę. Jis meta 
bblševizmą, rūpinasi persiorientuoti. Jojo' 
sielbje kyla maištas, audra, kova. Dėja, 
svetimas gaivalas nugali lietuvišką tauru- 
riią: jis vėl grįžta prie komunizmo.

Bet dabar komunistai į jį žiūri su pa
nieka. Juo nepasitiki, jam aukštesnių pa
reigų ir vietos neskiria. Išnaudoja jojo 
gražią lietuvišką sielą, naudojasi jojo gra
žia lanksčia auksine pluhksna. Ir jis jiems, 
savo priešams, bernauja. Vėl dirba tiėms 
Žandarams, kurie suardė visą jojo gyve
nimą, kurie sugraužė mylinčiojo tėvo šir
dį ir palaužė tuos, kurie jį mylėjo.

Nenoroms prisimena Kristaus Evange
lijoje pdsaka apie nedorąjį sūnų, kuris sa
vo tėviškėje visa ko pilnas, pameta tėvus, 
namus .ir išvyksta į svetimą šalį laimės 
iėškoti. Tos laimės čia nerahda, visą tė
vonijos turtą išaikvoja ir, varge bei skur
de paskendęs, prisimena, kad jbjo tėviŠ- 
kėjė visieitts užteriKa dūottos, b jis tur
tingo tėvo sūnus čia kenčia vargą ir ba

dą. Žinoma mums tos pasakos pabaiga.
Ne vienas mūsų tautoje yra šis jaunuo

lis, brangios mūsų tautos sūnus, mūsų 
lietuvių brolis, padaręs klaidą savo gyve 
nime.

Žmogiška yra suklysti, bet nežmoniška 
klaidoje pasilikti.

Minėdami rytoj 16 Vasario tarkime sa
viems broliams lietuviams, atsitolinusiems 
nuo savo tautos ir tėvynės meilės: “Grįžk 
atgal, Brangusai Brolau, pas savus, kurie 
Tavęs pasilgę laukia! Dirbk ne svetimiems, 
kurie persekioja ir vergia mūsų nelaimin
gą tautą*, bet saviems, kurie iš Tavęs lau
kia pagalbos! Stok į eiles savųjų lietuvių, 
kurie kovoja už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą!”

Išdaviko Likimas
Penki šimtai metų prieš Kristų Romoje 

buvo vienas patricijus vardu Coriolanus, 
kuris susivaidijo su Romos piliečiais ir, 
keršydamas jiems už įžeidimą, parkvietė 
ant Romos priešus, volskų kariuomenę, 
kurios pagalba jis turėjo atsilyginti sa
viems tautiečiams. Kadangi Roma nebu
vo pasiruošusi priešą sutikti, tai jai grę- 
sė išnaikinimas.

Romos piliečiai pasiuntė pas Coriolanų 
savo atstovus, kad prašytų pasigailėjimo, 
kad nenaikintų miesto ir savo tautos. Co
riolanus į jokius prašymus nekreipė dė
mesio. Tuomet romiėčiAi pasiuntė verkian
čių vaikų minią, kad tie savo ašaromis ir 
maldavimais suminkštytų nedorojo išga
mos širdį ir kad jis pasigailėtų moterų 
if vaikų. Niekas negelbėjo.

Tuomet Romos miestas pasiuntė pas 
Coriolanų jojo paties motiną Vituriją, ku
ri puolusi ant kelių maldavo sūnaus pa
sigailėjimo. Sūnus nepajėgė atsakyti sa
vo motinai: jis išklausė josios maldavi
mų, pasigailėjo Romos ir nukreipė prie
šą atgal. Žinoma, už tai jis palydėjo savo 
gyvybę; volskai jam Atkeršijo, jf nužu
dydami. Garbingesnės mirties išdavikas 
ir negalėjo laukti.

♦ * ff.
Mums žinomas kitas nuotykis. Tai Ju

das, vienas dvylikos Kristaus apaštalų, 
gobšumo gundomas, užmiršo tą didelę mei
lę, kurios tiek buvo iš savo gerojo Moky
tojo patyręs, ir už trisdešimtis sidabrinių 
išdavė savo Vadą jojo priešams. Nelai
mingojo Judo likimas visiems žinomas.

* * *
Kariaujančios tautos naudojasi pana

šiais žmonėmis, šnipais vadinamais, ku
rie parsisamdo priešingai pusei ir, išvok
dami kariuomenės paslaptis, jas parduo
da priešui. Visi tai žino ir visi jųjų sau
gojas!. Tokius paukščius sugavę, tuojau 
atiduoda karo teismui, kuris žinoma įsako 
juos tuojau ir sušaudyti, arba dar negar- 
bingiau -r- pakarti. Nelaimingas yra toks 
žmogus, jei jis parduoda'savos tautos lai
mę priešui!

* * *
Seniau* Lietuvoje atsirasdavo išgamų, 

kurie iš keršto ar dėl pasipelnymo įskųs
davo savus žmbnes rusų vyriausybei arba 
užvesdavo žandarus į lietuvišką namą, ka
me būta lietuviškų knygų. Jeigu tik žmo
nės susekdavo kas yra tasai, kuris taip 
negarbingai pasitarnavo priešui, jo vėng-

Rimties Valandėlei

Lietuva brangia kaina į- 
gijo nepriklausomybę. 
Grobonio kaimyno klasta ir 
jėga pagrobta Lietuva per
nai prarado savo laisvę. O 
tautos išdavikai ir neišma
nėliai dėl to džiaugiasi. Gai
la žuvusiųjų aukos, kurie 
kentėjo dėl Lietuvos laisvės.

Mikas ir Raulas, du seni 
bičiuliai, prie alaus ir sau
sainių svarstė Lietuvos po
litiką. Nors dažniau būda
vo skirtingų nuomonių, šiuo 
bent klausimu apie Lietu
vos laisvę, vienodai mąstė.I
Tačiau Mikas nesigailėjo pa 
sakyti: “Nemokėjo pasinau-; va^°’

verkė, seniai juokėsi. Rau
las atnešė kitą pyragaitį 
Jonukui. Vėl ąuo pasirodė. 
Sukinėjo apie vaiką; pasi
drąsinęs, pasivogė ir antrą 
pyragaitį.

Raulas Mikui tada pradė
jo filosofuoti: “Lietuva ir1 
gi turėjusi pyragaitį, jį len- ‘ 
kams ir rusams bed alinda
ma visą atidavė. Vėl gavo

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

dabar eina visokios stacha-
noviškos lenktynės, kurias
laimėję gauna Lenino me-

_ , dalius. “Tarybų Lietuva”
Baisavikų gazietoj Tary-! , , ,.J v garsina, kad per vieną die-
i T ,pyragą, laisvę, bet nepasi- Lietuva” siūlo tokį užve- 

mokino pirmutinį kartą, aimą storuose.
Gudrus šuo įstengė antru
kart paaigriebt gardumynu? Kai tik prie Storo au3i’ 
Tačiau nors matei kas atsi-, renka daugiau žrnonių’ vic 
tiko su anūku, ar negaila nas Pardavėju turi išeiti iš 

1 storo ir stovintiems išdalin
ti tikietus, sakysim, po de
šimtį kas 20 minutų. Pri- 
klodui, pirmus dešimts ti
kietų išdalinti 10:20, kitą 
dešimtį 10:40 ir t. t. Jei 
prisirenka tiek pirkėjų, kad 
nebegali iš eilės su tikietais 
patekti į štorą, tai nepate
kusiems į štorą galima ti
kietai išdalinti sekančiai 
dienai.

Mikas palingavo galvą ; 
mato, kad jo bičiulio tiesa. 
Nušvitusiu veidu sako: “Iš 

Rautas, nors pripažįsta,, tikrųjų, tai bus taip kaip

aoti įgyta laisve, gera kad 
jiems ruskis pila kailį”.

kad lietuviai davėsi pri
gauti, vis gi sakė gaila. 
Jis Mikui, rodydamas į a- 
nūką, tarė: “Nors tas vai
kutis daug neišmintingai 
padaro, man gaila kada ne
laimė įvyksta”. Penkių me
tų Jonukas su šunim išbė-

klebonas pasakojo apie žmo
gų ir nuodėmę, žmogui lais
vė per daug gera, negali iš
kęsti nepakliuvęs į nuodė
mės vergiją, daugiau pra
tęs nusidėti kaip gerą da
ryti”.

Visi nori laisvės; rasi togo laukan. Pro langą buvo , . .. . , kių, kurie negudriai pasiel-matyt, kaip jis su didoku . ’ , . , . .„ . , gia, kad tos laisves neten-summ voliojosi, abiem buvo . ........ka, nors jie širdyje jau jau
tė, kad nedera pasiduoti 
priešų įtakai. Kiek sykių 
žmogus išsilaisvina iš piktos 
dvasios vergijos, kad vėl

linksma.

Motina atnešė vaikučiai 
pyragaitį. Vaikas pamatęs, 
kad šuo norėtų paragauti,
nulaužęs dalelę su pluta pa-, grįžtų. Ar kada nors žmo- 
davė. Kai vaikas nepaste- nija, kaip ir tautos, pasi- 
bėjo, šuo greit pagriebęs py- mokys iš savų klaidų? 
ragaitį, nusinešė. Vaikas A.B.C.J.

16 VASARIO RYTO RAUDONOJI PROŠVAISTĖ
Vienas įžymus Amerikos pykantą ir mirtį, komunis* 

lietuvių komunistų vadas ne tai lieja ne savo kraują,

Pasiūlymas, tavorščiai, 
tikrai geniališkas, kokie te
gali gimti ir įeiti į gyveni
mą tiktai Stalino saulėj. Sa- j patlumočyti. 
kykim, atvažiavo iš kaimo į 
miestą žmogus ir jam rei
kia mečkių nusipirkti. Pri 
eina prie štoro — o čia per 
bloką lainė žmonių taip pat 
norinčių mečkių. žmogus 
gauna tikietą ir slenka ar
čiau štoro durų. Vos pris
linko prie durų, išėjęs par
davėjas praneša, kad laikas 
jau štorą uždaryti, likusie
ji jau negali mečkių gauti,

ną toks ir toks stachanovie- 
tis tiek ir tiek žarnų išva 
lė, tiek ir tiek bulvių nu
skuto, kodėl Stalinas neįsa
ko tokias lenktynes daryti 
štoruose tarp pardavėjų, 
kad nereiktų žpaonėms lauk
ti mečkių nusipirkti?

Kitas taip pat mano del
no sunkiai virškinamas da
lykas, būtent “Tarybų Lie
tuva” ant vieno puslapio 
rašo, kad Lietuvoj fabrikai 
niekad taip gerai nėjo, kaip 
dabar ir visur dirbama sta- 
chanoviškai, o ant kito pus
lapio rašo, kad štoruose 
trūksta prekių. Tad kur 
dingsta tos prekės? Gal, 
jūs kuris žinote, prašau

Vienas balšavikas: — Tai 
jau grįžote iš Maskvos. Gal, 
ką įdomaus parsivežei?

Kitas balšavikas: — O 
taip.... antrą pačią....

— Ar patrakai ?
— Dėl ko? O ten, drauge, 

labai lengva. Nuėjai pas ko
misarą, užsimokėjai du rub-

taip jau seniai man kalbė
jo: “Katalikų ir komunistų 
buvo vienoda pradžia: vie
ni ir kiti kraujuose gimę. 
Todėl katalikai su komunis
tais turi eiti išvien ir ben
dromis jėgomis turi kovoti 
nacizmą ir fašizmą!” Vakar 
nacistai ir fašistai buvo ko
munistų priešai; šiandie — 
bičiuliai. Reikia manyti, kad 
to bičiuliškumo fyšiai ne 
labai glaudūs ir pastovūs.

Skaudėjo man širdį, besi
klausant šitos keistos man
Artimo ir brangaus asmens 

daVo kaip ligos, kaip maro; susitikę, lenk- galvosenos. “Krikščionybė
davosi iš kelio; praeidami, nepagarbinda
vo jam KristauŠ, nepasiūlydavo labos die
nos: nepriimdaVo jojo į savo namus. Jis 
buvo atžymėtas išdaviko Judos dėme.

Bet toki žmonės lietuvių tarpe buvo re
tenybė. Tai būvo laikoma didesniu prasi
kaltimu už žmogžudystę. Tiesą pasakius, 
tai buvo mažas skirtumas: ar žmogų vie
toj nužudyti, Af jį valkioti po teismus, 
kalėjimus, katorgą — Sibifą. Greita mir
tis bent sumažina nelaimingojo kančias.

« • *
šiandie, nelaimei, tokių žmonių lietuvių 

tautoje atsirado širhtAi. Liėtuvių tėvų val
kai — sūnūs ir dukterys — parsidavė 
svetimiems. Spiovė į visa kas sava, jie 
parsidavė priešui — kaimynui, atkvies- 
dami jį į mūsų tėvynę, kurią priešas pa
vergė, apkaustė geležiniais vėrgijos pan
čiais; Jie nuskriabdė riė vieną lietuvį', nfe 
vieną šeimą, bet visą liėtuvių tautą pa
nardino nelaimėjė, skurdė ir išnaikinime.

Gaila tos vargingos tautos! Bet ji vėl 
atsigaus, išėjusi vafgo mokyklą. Per kan
čias ji į garbę pakils: vėl atgirns ir bus

ir komunizmas kraujuose 
gimę”. Tai tiesa. Tiktai ta 
gimimo esmė, būdas ir pa-

žiauriųjų bude’ių nekankina
mi, bet patys yra budeliai* 
kraugeriai, kurie, baisiomis 
kančiomis kankindami, lieja 
nekaltų žmonių kraują, kad 
įvestų savąją santvarką į 
valstybę.

Nors ir geriausias tikslas 
blogų priemonių nepateisi- 

1 na. Aš neturiu teisės kan
kinti ir žudyti žmogų, kad 
užmuštojo turtu galėčiau 
sušelpti vargšą. Valstybės 
vyriausybė turi teisę nu-I
bausti kad ir mirtimi dide
lį prasikaltėlį, bet ne gar-

Nepatekę į štorą gauna 
naujus tikietus rytojui. Antį 
rytojaus kiekvienas turi 
anksti keltis ir skubintis į 
miestą, kad pirmas atsisto
tų lainėj prie štoro — meč
kių nusipirkti.

Mano delnas, kaip žinote,

liūs ir turi.
Vienas balšavikas: — Ži

nai ką, drauge, kai važiuos 
l į Maskvą kita delegacija, 
i būtinai įdėk ir mane į dele
gatų skaičių....

Lietuviškų balšavikų devi-
labai greitas ant visokių į za dabar yra tokia: Ant 
figerių, ale vieno dalyko ne* melo raitas daugeliui galvą 
gali išfigeriuoti. Lietuvoj apsuksi.

BE OF GOOD COURAGE", SAKO LIETUVIAMS 
BUVĘS AMERIKOS AMBASADORIUS 

p. ROBERT P. SKINNER
Visuomet malonu užgirs

ti gerą žodį iš gerų ir stip- 
bingą dorą pilietį, kuris ne rių žmonių, bet skausmo ir
svetimą, bet savo turtą val
do. Toji pat vyriausybė tu-
ri teisę bendram labui nu-llonus- ir reikimingas. 

sekos taip skirtingos ir taip savinti turtuolio turtų dalį, Jat p' Skinnerio ir kitų di- 

viena k.ta, pr.eS.ngoa sųvo ypač varguomenės naudai, džiJ ir padrąainimai mum8
Ima l/ain dmno viiirh nalrriaa i__ _______ x____• —_ •____ x______ i *

vargo bei kančios valando
je, toks žodis yra netik ma*

kos, kaip diena nuo nakties, 
meilė nuo neapykantos, dan 
gus nuo pragaro.

Kristaus Evangelija skel- į^yti. 

bė meilę, gailestingumą, Jeigu vyriausybė naudoja 
Žmonių lygybę — brolišku- neteisingas priemones, ji tuo 
ihą. Katalikai liejo savo pačiu netenka valdžios ir sąmoningam žmogui yra ir
kraują, budelių baisiomis teikės savo pareigas eiti: ji pareiga ir garbė. Tat, dė-
kančiomis kankinami if žu-! daugiau nėra garbinga vai- kime visas pastangas, kad 

domi. Komunizmo mokslas | stybės vyriausybė, bet va- j Lietuva būtų kuo greičiau-
slLelbia kerštą, luomų nea* gių ir žmogėdrų gauja. šiai išvaduota ir kuo arčiau-

bet neturi teisės jam turtą yra reikšmingi kovoje už
atimti, jį vargšu paleisti, ar Lietuvos vadavimą ir 8ura 
dar blogiau nekaltą žmogų kintaj tautai laisv6s grąži.

dkvikų vaidmenį, kurių vardą kraujuje ir 
a&ardse pasriuvusieji lietuviai amžinai 
prakeiks! » • *

Bet yra motina Lietuva; motina, kuri 
laisva, nepriklausoma. Bet daugiausia gai- Į myli kiekvieną, nors ir paklydusį, sūnų ir
la tų Lietuvos sūnų, kurie suvaidino iŠ-' laukia jo grįžimo namo, pas savus

mmą.
Už šalies ir tautos laisvę 

dirbti ir kovoti sveikam ir

šiai prie Amerikos prigre
tinta.

Išneškime įvairiais Lietu
vos reikalais rezoliucijas 
vasario 16 d. parengime, 32 
W. Randolph St. Auditori
joje. Būkime courageous 
(drąsūs) ir pasakykime ką 
manome apie Lietuvos oku
paciją bei darkymą, apie 
žmonių apiplėšimą ir terori
zavimą, apie tautos smau
gimą ir naikinimą, apie ne
žmonišką rusų elgimąsi mū
sų arba mūsų tėvų gimti
niam krašte, Lietuvoje.

Tautos balsui pareikšti y- 
ra tinkamiausia diena vasa
rio 16. Tą dieną buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklau
somybė ir pareikšta tautos 
valia. Tad patvirtinkime 
tautos nusistatymą ir pa-

Kaip anais laikais Coriolano motina Vi- 
turija maldavo savo sūnaus pasigailėti sa
vo žmonių, taip šiandie motina Lietuva 
maldauja Tavęs: Sūnau Lietuvi, pasigai
lėk savo žmonių — nežudyk jų! Grįžk pat- guoskime laisvės netekusius
sai prie savo žmonių, savos tautos, savo ir vargą vargstančius Lic- 
motinos — tėvynės Lietuvos! tuvoje. K. R,
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Al. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)

— Ak, nereikia pirma laiko smerkti! — atsakė ta. 
— Reikia žinoti, į ką kreiptis. Į kliniką, žinoma, neverta 
eiti, nes ten jie viską tik sugadina. Bet aš žinau gerą 
gydytoją: jis man jau keturis kartus padarė, ir viskas 
puikiausiai baigėsi!

— Ir jums niekad nebuvo gaila vaiko?
— Kaip galima gailėtis to, ko nesi nė karto matęs?
— O jūsų vyras nieko nesakė?
— Kuris? Aš jų tri3 turėjau, ir visi nežinojo, kaip 

džiaugtis, kad aš į šiuos reikalus žiūriu moderniškomis 
akimis. Ir ką aš su keturiais vaikais būčiau dariusi? Kur 
dėtis? O dabar esu visiškai laisva!

— Tai dabar jūs esate neištekėjusios? — paklausė 
Ona Ivanovna su kylančiu nerimu, kas bus su jos šei- į 
mos gyvenimu, kuris tiek daug jai atsiėjo.

— Aš buvau tris kartus ištekėjusi, bet dabar esu 
su vyru išsiskyrusi. Aš iki šiol nesuradau nė vieno, ku
rio patiktų man charakteris. Be to, šeimos gyvenimas 
manęs iš viso netraukia. Man daug įdomiau dalyvauti 
viešajame gyvenime ir būti vienu jo organizmo rateliu.

Tuo tarpu atsidarė durys, ir pasirodė profesorius. 
Iš lengvo paraudino, kuris, kai tik pamatė Ninelę, ne
žymiai nudažė veidą, iš širdingo pasisveikinimo, kuriuo 
sutiko viešnią, ir iš žesto, kuriuo paprašė ją į savo ka
binetą, Ona Ivanovna beregint suprato, kad yra žuvu 
si; suprato, kad Ninelė nesielgs taip, kaip Tamara, bet 
be jokių skrupulų pasiims sau tai, kas galima pasiimti, 
ir be jokio gailesčio sutremps viską, kas tik pakeliui 
atsistos jai skersai kelio.

Ona Ivanovna, nors negražu, bet neiškentė nepasi
klausiusi, kas dedasi kabinete. Tiesa, klausydavosi ir se
niau, jei kas pas jį užeidavo, drebėdama dėl savo lai
mės ir nykdama iš pavydo; jei tik žinodavo, kad pas jį 
kas yra, negalėdavo ramiai pabūti valgomajame; bet 
koks darbas krisdavo iš rankų, nes — ten

PIRMOJI AUKA UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ 
M

6ip

Povilas Lukšys, Kėdainių srities apsaugos būrio būrini nkas, žuvęs pirmam Lietuvos kariuomenės susirėmime su 
raudonąja Rusijos kariuomene, atvykusia krašto plėšti. Velionis didelėm iškilmėm atvežtas į Kėdainius ir palai
dotas katalikų kapuose. Vėliau Tačiūnų kaimo lauke (4 kil. nuo Kėdainių) pastatytas jam pagerbti didelis pa
minklas, kurio viršuje ąžuolo šakutėmis perpintas vyties kryžius ir žodžiai: “1919 m. vasario 9 kautynėse su rusų 
raudonąja kariuomene čia žuvo kareivis savanoris Povilas Lukšys — pirmoji Lietuvos nepriklausomybės auka”.

siuntė savo delegacijas ne 
i tik į Washingtoną, bet į Pa- 
1 ryžių ir kitur. Komitetų, 
j biurų, ir delegacijų išlaidas 
! padengė patriotingieji Ame- 
j rikos lietuviai

Aš dirbau ir aukojau kar
tu su kitais Amerikos lie
tuviais praeity, tą patį da
rau dabar, ir darysiu atei
ty, kad Lietuvą išlaisvinti 
ir lietuviams grąžinti teisę 
savaip tvarkytis, civilizuo
tai gyventi, ir laisvais žmo
nėmis būti. Aš neklysiu pa
sakęs, kad to nori visi gy
vieji ir sąmoningieji Ame
rikos lietuviai. Šitą tvirti
nimą paliudija aukos, ku
rios kasdien auga ir gausė
ja Lietuvos vadavimo rei
kalams.

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS KONSULU P. DAUŽVARDŽIU
- Kas daroma Lietuvos nepriklausomybei atstatyti? - Kaip dabar 
veikia Lietuvos konsulatas. - "Katalikai - kolosalinė jėga, bet 
nereikia ilsėtis ant pasiektu lauru".

mą prašalinti. Tada jie kū 
rė savo Tarybas ir fondus, j 
užlaikė atatinkamas įstai

gas Amerikoje ir Europoje,

— Kaip dabar užsilaiko 
ir ką veikia konsulatas?

— Konsulatas užsilaikoo*
iš praeitų metų sutaupų ir

(Tęsinys 6 pusi.)

Belaukiant mūsų mielo
sios tautos šventės, redak
cija kreipėsi į Lietuvos kon
sulą Čikagoje su keletą klau 
simų.

— Kokios Tamstos, Pone 
Konsule, mintys nepriklau
somybės sukakties išvaka-

ti faktą, kad lietuvių tautu. jungos dalimi ir valstybi-
vergijos niekuomet nepakeli nės laisvės nebeturi, tačiau, 
tė ir niekuomet nepakęs. Ji kiek liečia pasaulį už Sovie- 
visuomet su priespauda ko- tų Rusijos sienų, Lietuva 
vojo ir ateity be perstoji- tebesiskaito pilnateise val- 
mo kovos. O kas planingai stybe — Sovietų Rusijos o 
ir teisingai kovoja, tas lai- kupuota ir jėga valdom? 
mi: laimėsime ir mes. tačiau be jokių teisių prie 

— Kas yra daroma Lie- Lietuvos teritorijos. Ameri- 
tuvos Neprik'ausomybei at- ka ir kitos valstybės Rusi 
statyti? i jos groboniškų žygių nepri-

— Yra daroma viskas, pažįsta, ir, tikimasi, nepri-! 
kas tik galima daryti esą- pažins.

priėš pasaulinį karą, prisi- mose sąlygose. Karui siau- šitokiai padėčiai esant ir I 
gal buvo minti įvairius tautos darbus čiant ir daugeliui valstybių karuį tebeinant, priseina [ 

esant tokioje pat padėt}’, i dirbti visomis jėgomis ne 
kaip Lietuva, susidaro daug įįjj diplomatams, bet ir vi- 
sunkumų, ir -Yeikalauja is saį įaisvąjai tautos daliai, 
valstybės gynėjų nepapra s- j Didžiausia laisvosios tautos 
to takto ir atsargumo. Mū-[dalig yra Jungt Amerikos 
sų žmonės to laikosi ir vei-' valstybėse. Amerikos lietu-

r ėse ?
— Vasario 16 d. belau

kiant, ir apie Lietuvą bei 
lietuvių tautos reikalus gal
vojant, tenka grįžti į laikus

sprendžiamas jos likimas. ir kentėjimus, įsigilinti į
Vaikams griežtai įsakė, kad nekeltų triukšmo, pati nepriklausomybės kovas ir

nusimovė batus ir tyliai, pačiais pirštų galais, kurie bu- aukas, ilgiau apsistoti prie
, vo išlindę iš praplyšusių kojinių, priselino prie durų. At- Nepriklausomos Lietuvos 

sargiai prikišusi ausį prie rakto skylutės, pradėjo klau- dvidešimties metų perijodo 
M sytis. pasidžiaugti jo ekonominiu,

— Kaip jūs galite su tokia bjauria boba gyventi? kultūriniu, socialiniu ir ki- 
— išgirdo Ninelės balsą. — Visa sužliugusi, baisi pa- tokiu progresu, kurį darbš- 
žiūrėti, be to, matyti, visuomet tik apie vaikus kalba: tieji ir sumanieji Lietuvos

— Užtat turi labai gerą širdį! — atsakė nedrąsiai žmonės padarė, ir po to 
profesorius. — Ji mane labai myli, be to, man per ka- džiaugsmo, lyg sapno, pri- 
rą, kai sužeistas gulėjau ligoninėje, išgelbėjo gyvybę. eiti prie rusiško režimo ir 

— Mat, kaip! Ir vien iš dėkingumo jūs visko išsi- kietos rusiškos rankos, ku- 
4 žadate.... Atsiprašau už žodį, bet, prisipažinsiu atvirai, ri rašo mūsų tautai skau- 

aš negaliu įsivaizduoti, kad jūs ją mylėtumėte taip, kaip džią ateitį.
. myli vyras moterį. . . ' , Seniau ta ranka buvo kie-

— Ninele, jūs esate tikra nepraustaburne!
— Aš visai nesu nepraustaburne: priešingai, aš sa

kau tik tai, ką manau. O šiais laikais, laimei, galima jau 
apie viską šnekėti.Turime būti dėkingi Leninui, kad

► šiandien galime į viską žiūrėti atvirai, be tų pasenusių 
prietarų, ir daiktus vadinti tikraisiais vardais.

— Ninele, verčiau apie tai nekalbėkime, bet dirb
kime. Ar jūs atsinešėte mūsų fakulteto paskaitų tvark- 
raštį?

kia pagal nustatytą ir pri
imtą tvarką

viai dirbo išsijuosę praeito 
karo metu dėl Lietuvos ne-

— Šit, prašau! Aš visai neturiu nieko prieš, kaip

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 NEG- 
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DZIUAGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Lietuva dabar yra labai priklausomybės gavimo, o 
ypatingoje padėty: kiek lie- [ dabar jie taip pat dirba ir 
čia Rusiją ir jos sąjunga-1 darbą stiprina siekdami Lie ' 
ninkus, ji yra Sovietų Są- tuvos okupavimą ir griovi-

ta ir skaudi, o dabar ji yra 
dar kietesnė ir skaudesnė. 
Jos kietumas ir skaudumas 
dar yra sustiprintas viliu- 
gingais nuodais, kurie iš pa
viršiaus atrodo vienaip, o 
realybėje yra visai kitaip: 
jie atima iš žmogaus viską

1 ir padaro iš jo faktiną ver
gs-dirbtume. Tik, žinoma, niekaip negaliu ištverti iš jūsų 

nesijuokusi. Jūs šiaip atrodote daug vyriškesni, negu iš Jaučiant ir žinant tautai 
tikro esate. Jūs elgiatės lygiai kaip strausas, kuris, pa- uždėtą rusišką vargą, su 
matęs pavojų, kiša po plunksnomis galvą! Vyras, kuris džiaugsmu tenka konstatuo-
nenori gyvenimo sau taip įsitaisyti, kaip jis gali ir kaip - ------------ ;-----------------------
jam patinka, yra ne vyras, bet boba!

Vadinasi, norite pasakyti, kad aš esu boba?
— Aš visai nieko nenoriu sakyti ir nesu nieko pa

sakiusi. Na, verčiau dirbkime.
Tuo tarpu iš valgomojo pasigirdo pragariškas spyg- 

smas, ir Ona Ivanovna nubėgo raminti Valkų. Pasigul- 
džiusi patį mažąjį ant kelių ir lengvai supdama, kad 
užmigtų, įsmeigė akis į tolį, o per galvą skrido skur
džios mintys: ką reikės daryti, kai vyras ją pames, iš 
siskirs? O kad jis anksčiau ar vėliau, bet vieną kartą 
tikrai neatsilaikys gražiosios Ninelės puolamas, šią va
landą visiškai neabejojo.

(Bus daugiau.)

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Skaitykite Katalikišką

DEMĖSIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jūs motutes pinavijos,
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelj mielą norit pavaikyti, 
šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.
Dobrovolskio dešros tai ne mės

galiui.
Pet aukščiausios rūšies mėsos 

ga miniai.
Jei dar neragavo!,
’l'ai tuojau skubėkit,
Nei vienos minutės ncbeatldėklt.

¥ ¥ *
.Ino/ą.i Dobrovolskis kieki ieną 

valandą Jum.s pristatys gei-k.i.1- 
stas, šviežiausias rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vestini ėse, krikštyno
se, liauk lėtuose Dobrovolskio deš
romis. Užtenka pašaukti telefonu 
CANaI 1712 Ir dešras bus Jums 
lirlstatyton. Asmeniškai kreipki
tės i

Dobrovolskio
Grocery & Meat Markct 
2325 S. Oakley Avė.

(Priešais ‘'Draugo" redakcijos)
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* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

Gaminame Piritas tiktai iš 
dantistų receptų.

tilt Dienų Išmėginimas. Jei
nebūsite pilna) patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvieną įmokė
tą centą.

G. P. JOHSON, Taisome ir perdirbame senas 
n pleitas. — Mėnesiniai mokes-IfreS. č-iai. i dienos patarnavimas.

VALANDOS:
Viduriu. Ofisas — 
Kasdien iki 6 v. v. 
Antradieniais Ir 
Ketvirtadieniais iki 
7 valandos.

Tolimesni Ofisai:
iki 8 vai. vak.

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

1555 Mllivnukce Avenue — Tel. A lt M. 5550 
202 South State Street — Tel. įVEIl. 4630 
4831 Irvlng Park Boulevard — Tel. PAI,. 4227 
So. Škic—404 E. 47tli St. — Tel. ATI,. 6880

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMUI

Įspudinga Pripila ir Bankietas
Sekmad., Vasario 16 d., 1941 m.

7-tą valandą vakare

——

' NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Aprau
dos Agentūrų. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRtTE UP AND RENEW INSURANCE OF ĄLL KĮNDS.

♦ Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Pla t e Glass *

MORRISON HOTEL TERRACE CASINO 
kampas Clark ir Madison Streets

Programoje dalyvauja žymiausios jėgos — so
listai, chorai, didelė simfonijos orkestrą, American 
Legionierių Dariaus-Girėno Postas, garbės svečiai: 
Amerikos S. V. Ministras Lietuvai Owen J. C. Norem, 
Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis. Dainuos sve
tys dainininkas Jonas Urbonas, operos artistė Bar
bara Darlys, chicagiečių mėgiama dainininkė Ona 
Biežis, du Margučio Chorai, Birutės Choras ir kiti 
dainininkai ir vaidintojai.
PO PROGRAMOS IŠKILMINGAS BANKIETAS IR ŠOKIAI. 

Bankieto tikietai po $2.50. Programai ir šokiams 75c

‘ Rengia — MARGUTIS



O DRSeOAS

Pasikalbėjimas Su Lietuvos Konsulu kartojimai sudaro tokią nuo vien tik generolai, bet ir tija silpnėja, čia, Marąuette 
taiką, kad, rodosi, viskas
gerai, viskas padaryta, da
bar tik reikia ant liaurų sė
dėti, praeities nuopelnais 
džiaugtis, į dabartinę padė
tį visai nesigilinti, o ateitį

ir vadukai turėtų sugyvėti, 
įvairiais reikalais susiinte- 
resuoti, ir dirbti.

jaunesni žmonės ir eiliniai Parke, randasi daug susi- 
darbininkai. žodžiu, vadai pratusių tautiečių ir demo-

A.
(Tęsinys iš 5 pusi.) simus, kokie tik gyvenime 

iš gaunamų konsuliarinių iškyla. Kiekvieną paklausi- 
pajamų. Kuomet rusai Lie- mą įr kiekvieną laišką jis 
tuvą okupavo ir visus kre- atsako pagal savo kompe- 
ditus Lietuvos Pasiuntiny- tenciją.
bėma bei konsulatams su- - pa^ti kitiems, arba vėjo Į Jr Demokratai
stabdė, tai Pasiuntinybės ir “ Kok,a Jusy nuonH*’,e’ pučiamam likimui.

Konsulatai tuoj persitvarkė •■>... . Kak dflrvfin'i?... J . lietuvių katalikų organiza- ~ Kas K1 darytina?
ir pradėjo gyventi karo sto- .. ’ . * _ pirmiausiai reikia. . . ... ., cijas ir Iii veiklą? ruiiuausuu remiu
vic(taupumu ir išlaidomis, j _ Amerįkog lietuviai ka_ patingai vadams sudaryti 

Konsulatas tebeveikia,
kaip veikęs, ir tebedirba re- 
guliarį konsularinį darbą.

Vyksta { Lietuvos 
Nepriklausomybes 

y Mir5jimę

Konsulato darbe pasikeiti
mas yra tik tas, kad ru
sams Lietuvą užėmus, ir 
jos ministerijas sugriovus, 
nebetenka su Užsienių Rei
kalų Ministerija susirašinė
ti, nes ji iš Kauno perkel
ta Maskvon, o su Maskva, 
arba jos agentūromis mes 
nieko bendro neturime ir ne
turėsime, kol jie bus Lietu
vos okupantai ir lietuvių 
tautos engėjai.

— Kokį, maždaug, speci
finį patarnavimą Konsula
tas teikia Lietuvos pilie
čiams ir Amerikos lietu
viams?

Susirinkimas įvyks 
valandą anksčiau 
Marąuette Parko 13 War- 

do Lietuvių Demokratų klū-

kratų skaičius vis auga. De
mokratai kaip buvo, taip ir 
pasiliks darbininkų žmonių 
partija.

Mūsų klubas per praeitus 
metus gerokai paaugo, šie
met, pirmam susirinkime 
prisirašė 30 naujų narių. 

iKaip praeityje, taip ir da
bar klubas vaidina žymią 
rolę politikoje ir visuome 
nės veikime.

Keli klūbo nariai, kurie 
buvo paklydę pas mūsų opo
nentus respublikonus, jau 
skundžiasi, kad respubliko-

talikai yra stipriai organi- veikimo planą, o susitarus, 
zuoti ir turi didelę poten- vykdyti. Į vykdymo darbą 
cialę jėgą. Juk tik vien pa- reikėtų įtraukti visas gali- 
rapijų yra per šimtą, kiek- mas jrgas. Tokių jėgų, ypa-
vienoje parapijoje bent po tingai jaunesniųjų tarpe, y- bas laikys regularį mėnesi- 
dešimtį draugijų-draugijė- ra daug.-Jas visas reikėtų [nį susirinkimą vasario 16
lių, kurios yra, ar gali bū- sumobilizuoti, atatinkamai d., vieną valandą anksčiau,
ti,’ globoje klebono ir Fe- paskirstyti, ir darban Įkin- būtent 1 valandą popiet, kad ^17^8 7uvedaOj«riš
deracijos skyriaus. Klebo-, kytL P° susirinkimo visi galėtų lg tūkstančių darbų Ketū
nai kunigai, turi Kunigų! Sanavimai ir darbo diri- lengvai suspėti į nepriklau- vįai įš respublikonų negavę 
Vienybę (Sąjungą); įvai- gavimui reikėtų turėti taip somybės paminėjimą 32 W. neį yienO( rodos kad gal jr 
rios katalikiškos organiza- vadinamą Ways and Means, Randolph St. auditorijoj. inegaug Demokratas
cijos yra susibūrusios į Ka- arba steenng komitetą. Į to- , bežiūrint, kad kai kurie
talikų-Federaciją ir jos sky-i ki komitetą turėtų įeiti nt\ gkelbia jog demokratų par-; PLATINKITE “DRAUGĄ’ 
rius. Iš to seka, kad kata
likai turi per tūkstantį or
ganizacijų ir apie 300,000 
organizuotos visuomenės. 
Tai kolosalė jėga. Tokia jė
ga turėtų būti pakankamai 
pajėginga ir žemę pajudin-

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

— Amerikoje gyvenan 
tiems Lietuvos piliečiams '«• Tačiau, kaiin “odei, taip 
Konsulatas tvarko piliety
bės dokumentus (pasus), 
parūpina įvairius paliudiji
mus, duoda jiems patarimus

nėra
— Kodėl gi taip nėra, p. 

Konsule?
— Aš manau, kad tarp 

ir nurodymus įvairiuose ių i katalikų šalia labai gerų 
reikaluose, žodžiu, yra ju! dvasininkų ir pasauliečių y- 
globėjas ir gynėjas. Kitur ra ir PerdauS apsileidusių 
gyvenantiems Lietuvos pi-1
liečiams Konsulatas teikia Perdaug di-
visą konsuliarinį patarna- džiuojamasi praeitimi ir per 
vimą. k. t., rūpinasi paliki-1mažai ™pinamasi ateitimi.
mais, ir kitokiais turtais. KaiP kur rodosi- kad >u 
atstovauja juos teismuose, viakas Padaryta ir daugiau 
išgauna jiems dokumentus, nieko daryti ^bereikia. Daž 
suranda gimines, ir t.t. ir r'ai «irdisi kartojimai susi-
t.t. Mūsų korespondencija 
šioje srityje yra su visu pa
sauliu. Amerikos lietuviams 
Konsulatas teikia žinias a- 
pie Lietuvą ir turtus bei i 
gimines Lietuvoje ir kitur. 
Konsulatas gauna iš Ame
rikos lietuvių tokius paklau- j

PRANEŠIMAS
Po šeštadienio, vasario 15 

d., kaina už mirties prane
šimus dienraštyj “Drauge” 
bus 75c už vienos kolum- 
nos colį.

“Draugo” Administracija

rinkimuose ir pašnekesiuo
se: “Mes darėme, padarėme, 
ir t. p.” Šitokie citavimai ir

F

A. t
TEKLE VAITEKŪNAS

(Po tėvas Butaviėiūtė)
Gyveno 2041 W. 63rd St. Tel. 
PP.O. 0176.

Mirė Vas. 14, 1941, 7:00 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio ap- 
skrityj, Skapiškio par. ir mies
telio. Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierų; dukterj Bro
nį, lavų Huroinsklenę ir Jos vy
rų Kazimierų Ir anūkų Char
les. Jr.; seserį Stęlla Ponsa- 
vage, brolį Petrų Butavičlų; 
sesers dukteris Bernadine Pon- 
savage. Anna McKten, Jos vy
rų Elliot, ir Stella Patterson

’ Ir Jo vy.rų Roy: s&ers sūnus 
Steve Ponsavage ir Louis Bal
trūnų: pusbrolį Antanų Gron- 
akį, jo žmonų ir Ju sūnų Ka
zimierų Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų: o Lietu
voje brolj Ir seserį Juozapų 
Butnvlčius Ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

laidotuvės įvyks Antradienį, 
Vasario 18 d. 15 koplyčios 8:0» 
vai. ryto bus atlydėta J Gimi
mo švenč. Parei'" parap. baž
nyčių, kurioje į 'yks gedulin
gos pamaldos u ve'lonės sie
lų. Po pamali 'uis nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laldotuvė: e.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Žen
tai, Anūkas, Seserys, Broliai, 
Sesers Dukterys Ir šūnal, Pus
brolis Ir Visi Giminės.

lAldotuvIų Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. GROve- 
hlll 0142.

MARIJONA
ENZELIENE

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų ' tarpo mylimų motinų 
Marijonų Enzelienę, palikdama 
dideliame nuliūdime sūnų Po
vilų, dukterį Dėlių, žentų Wal- 
ter Notrėm, o Lietuvoje vyrų, 
du sūnų, marčias, anūkus, mo
tinėlę, seseris ir kitas gimines.

Netekome savo mylimosios 
vasario 17 d.. 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
I^ai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jos liūd
nų prasišallnimų iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielų pirmadieni, 
vasario 17 d., 1941 m., šven
to Jurgio parap. bažnyčioje, 
8:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kar
tu su mumis pasimelsti už 
a. a. Marijonos sielų. Po pa
maldų kviečiame j namus po 
num.: 6824 So. Talman Avė.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Žen
tas ir Gimtinis.

A. B A
STANISLOVAS ROKAITIS, SR.

Mirė vasario 13 d., 1941 m., 11:30 vai. ryte, su
laukęs pusės amž. Gimęs Lietuvoje; kilo iš Šiluvos.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (po tė

vais Tubutytę); sūnų Stanislovą, marčią Barborą 
ir anūkę Vivian; pusseserę Oną Čeinorius ir jos šei
mą; pusbrolį Antaną Vaičių ir jo šeimą; marčios tė
vus pp. V. Lindžius ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 4433 So. Fairfield 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 17 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasi
dėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Marti, Anūkė, Pussese
rė, Pusbrolis, Marčios Tėvai ir Giminės.

Laid. direktorius Albert V. Petkus, tel. LAF. 8024.

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3354 South Halsted Street
Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad jis atidarė nau
ją skyrių:

710 West I8th Street 
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•arlaniiM Patarnavimai — Moterii patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

A. a. Liudvikas Nemunas
(Gyveno: 4511 South Wood Street)

Mirė vas. 13, 1941, 2:30 v. r., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj, Mažeikių apskr., Vykšnių par., 

Pakalupės kaime. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (po tė

vais Žutautaitę); 2 dukteris, Oną Durkin, jc3 vyrą 
Joną, ir Hortensiją; Amerikoj 3 seseris, T’-šulę 
Laurinienę ir jos vyrą Juozapą ir jų šeimą, Mortą 
Stakauskienę, jos vyrą Augustą ir jų šeimą, Sta
nislavą Skabeikienę, jos vyrą Joną; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje seserį 
Bronislavą Gudmonienę, jos vyrą Robertą ir jų 
šeimą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas sesers namuose: 4601 S. Pau
lina St. Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 17 d. Iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, žentas, Seserys,
Švogeriai ir Giminės.

Laid. (Jirektorius: I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. YARds 1741-1742
4447 S. Fairfield Avė.

Tel. LAFavette 0727
AMBULANCE Diena ir Naktį

JOHN F. EUDEIKIS
PAMINKLAI

TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė. Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

JULIUS KELPŠA
Mirfi vusarl,-) 13 <1., 1941 m., 

9:15 vul. vuk.. sulaukęs pu
sės nnižiuus.

Gimęs Lietuvoj, Kiaulių up- 
skrltyj, Žagulių pu rupi..u j, za 
gariu kulnie. Amerikoje b':g-\ 
veno 3U metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnų Cliester, niūrėtų On., 
ir Walter; broli Ignacų Kelp
šų ii- jo moterį Monikų Ir ji) 
Seimų: gimiuuiėiiiK Vincentų
NorvidSų Ir Juozapų ir linų 
Valavičius ir jų Seimų iŠ 'In
diana Hurhor, Ind. Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų ir Murijonų Bendra 
darbių Draugijų.

Kūnus pašarvotas J. Liule- 
viėiaus koplyčioje, 4348 South 
California Avė. laidotuvės i- 
vyks antrad., vasario 18 d. is 
koplyčios 8:30 vai. ryto Ims 
atlydėtas Į Nekalto Prasidėji
mo parap. bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kap.

NtnSirdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Marti. Bro
liu, Brolienė, ir Giminės.

Iuildot u vių direktorius: J.
Liulevičlus, tel. Izifayette 3572.

PETKAS ŽUVEEIS
(Gyv.: 7O3U s. Arteslan Avė.)

.Mirė vu . 14 d., 194 1 iii.',
2:30 vai. popiet, sulaukęs pu
ses umžiaue

Gimęs Lietuvoje. Šiaulių ap
skrityje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
švogerkų Stanislavų ir ftvoge- 
n Julijonų Kuzminskus, Krlk- 
Stadukterį linų K uzmlnskaitę. 
vienų pusseserę ir kitų gimi
nių. draugų ir pužjstumų.

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3207 So. 
Lituanica AVe.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 18 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta# į Gi
mimo Panelės švenč. parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamali,os už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
•gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: švogerial. Krikšta
duktė, Pusseserė ir Giminės.

laiidot uvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. VARds 4908.

Laidotuvėmis rūpinasi Mari
jona ir Mykolas šaltenai, tel. 
HEMloek CflSn.

Vienu Metų Mirties Sukaktuvės

A.
A

t ' C 41 ’S

ONA STANSLOVIENĖ

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motiną, 
Oną Stanslovienę.
Netekome savo mylimosios Vasario 16 d., 1940.
Nors laikas tęsiasi, me? jos niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis šeštadienį, vasario 15 d., Šv. Vincen
to De Paul bažnyčioje, Springfield, Ilk, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Ono3 sielą.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnui, žentai, Marti, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

V

Skaitykite Katalikišką Spaudą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A kl P C PATARNAVIMAS AmDULAIlbL dieną ir naktį

Dxz Tf a t KOPLYČIOS VISOSE 
I A n 1 MIESTO DALYSE

Aitams H. Philliįs 
Antbony B. Petkos 

P. I. Ridikas

Albert V. Petkus
ŪŽiįj

S. P. Mažeika

5307 Lituanica Avu 
Phone YARde 4908

6812 So. W ėst era Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Couit 
CICero 2109

1354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

■ 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4704 S. Weatern Arenne 

Phone LAFayette 8024

1646 Weet 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

5319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

4848 B*. OaBf ornia £▼».



is, vas. 15, 1041 3Šešti

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rytoj, Vasario 16 d., 
Metinė Vakarienė

‘ Šv. Kazimiero 
Akademijoj

Lygiai 6:30 vai. vakavę, 
rytoj, vasario 16 d., prasi
dės tradicinė vakarienė su 
gražia programa rengiama 
seserų su akademikėmis. 
Bus atvaidinta “Aušros Sū
nus” — labai šiems Lietu
vos pavergimo laikams pri
taikintas veikalas, nes ne 
be pirmą sykį aziatiški bar
barai pavergia mūsų tėvy
nę, o ji visvien iškyla lais-

$ va!
Bilietų bus galima gauti 

ir prie durų, jei kas anksti 
atvyks. Bet prašom rėmėjų 
aprūpinti būsimus svetelius 
bilietais iš anksto, o liku
sius atnešt vienuolynan, kad 
būtų galima turėt jų prie 
durų.

Nežiūrint kur švęsite 16 
* d. vasario, bet po visų iš

kilmių — prašome į “tėviš
kę” — skaniai pasivalgyti, 
gražia programa pasidžiaug 
ei — ir pagerbti ARD am
žinus narius — fundatorius, 
įmokėjusius po $100.00, ku
riems per vakarienę bus iš- 
dalinti liudijimai jų duos- 
numo mūsų kultūros židi
niui — šv. Kazimiero vie
nuolynui. Rėmėja

Dvigubos Iškilmės
North Side. — Sekmadie

nį, vasario 16 d. įvyksta 
mūsų parap. metinė vaka
rienė, kurioje bus padaryta' 
pranešimas iš praėjusių me
tų parapijos nuveiktų dar
bų. Be to, bus nutiesta gai
rės ateities veikimui.

Kadangi tą dieną yra la
bai brangi visiems lietu
viams, nes tai mūsų bran
gios tėvynės, Lietuvos, ne
priklausomybės šventė, to
dėl ir mes,, nortsaidiečiai, 
šventę iškilmingai paminė
sime metinėje vakarienėje. 
Dalis programos bus pašvę
sta tautos šventei. Tuo rei
kalu kalbės svečias, adv. C. 
Kai. Į northsaidiečius jis 
prabils pirmą kartą. Taigi, 
ateinantį sekmadienį, visi 
susirinkime į parap. svetai
nę ; dalyvausime vakarienė
je ir tuo pačiu sykiu švęsi
me mūsų brangios tėvynės 
šventę. Lietuvytis

v

Nenoriu manyti, kad išti
sus amžius svetimiems ver
gavę lietuvis laisvės nepa
miltų.

Pulk. Įeit. S. Zaskevičius

Kareivių Uniformos 
Skyriaus Nariai 
Vasario 16

Cicero. — Lietuvos Ka
reivių uniformos skyriaus 
nariai dalyvauja Lietuvos 
nepriklausomybės akto pas
kelbimo paminėjime, Vasa
rio 16, 32 West Randolph 
St. Auditorijoj.

Paminėjime dalyvaus vi
si tikrieji lietuviai. Nepalik 
namie ir tu! D.

Metinis Vakaras
Lietuvos Ūkininko dr-ja 

rengiu 35-tą metinį balių su 
programa ir šokiais vasario 
22 d., West Side Hali, 2242 
W. 23rd Place.

Bus atvaidinta 3-jų veiks
mų komedija “Jaunikis iš 
Kauno”. Vaidins Maskolai- 
čių dramos mėgėjų grupė.

Rengimo komisija darbuo 
jas, kad vakaras būtų vie
nas sėkmingiausių. Paimta 
gera orkestrą šokiams.

Su įžangos tikietų vienas 
atsilankusių laimės Zenith 
radio 1941 m.

Sekmadienį, vasario 16 d., 
dr-jos įvyks susirinkimas 
Prašoma narių atsilankyti. 
Bus renkami darbininkai ba 
liui. P. F.

RADIO
Budriko radio valanda, o- 

ro teatras iš galingos radio 
stoties, WCFL, 970 kil., ne
dėlios vakare, nuo 5:30 iki 
6:15 p. m., Vasario 16. Duo
dama programa specialiai 
paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės. Išrinktos gra
žios dainos, lietuviški kūri
niai, kuriuos išpildys 15 mu
zikantų Simfonijos orkestrą 
ir žymūs dainininkai. Bus 
skaitytas laiškas Amerikos 
Pasiuntinio Lietuvai, Minis- 
terio Norem.

Jos. F. Budriko krautuvė, 
rakandų, radio ir elektriki- 
nių šaldytuvų, 3409-21 So. 
Halsted St., leidžia savo lė
šomis tą programą. Širdin
gai kviečiami nepamiršti 
užsisukti savo radio.

Pranešėjas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Susirinkimai
Marųuette Park. — Mari

jonų Bendradarbių 5 sky
rius laikys mėnesinį susi
rinkimą sekmadienį, vasa
rio 16 d., parapijos mažoje 
salėje (įeinant per duris 
tuoj po dešinėj) 2 vai. po 
pietų. Visi bendradarbiai 
prašomi skaitlingai ateiti į 
susirinkimą. Skyrius malo
niai prašo ateiti į susirinki
mą ir tuos, kurie dar nėra 
nariais-bendradarbiais. Mo
kestis labai maža, tik vie
nas doleris metams.

Penktas skyrius

Cicero. — Visų šventųjų 
draugystės svarbus susirin
kimas įvyks nedėlioj, vasa
rio 16 d., 1 vai. popiet.

E. W. Mikutis, sekr.

Town of Lake. — Drau
gija Šv. Elzbietos laikys^ 
mėnesinį susirinkimą, vasa
rio 16 d., 2 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėje.

Vaidyba

PRANEŠIMAS CICERO 
LIETUVIAMS

Vietinių lietuvių veikėjų 
pasidarbavimu, Cicero Mies
to Valdyba parūpino auto
busus, nuvežimui visų tų, 
kurie neturi automobilių į 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimą vidurmiestyje, ry
toj, Vasario 16 d. Bušai iš
važiuos 1 vai. p. p. Norintie
ji važiuoti tegul susirenka 
prie parapijos svetainės. Bū
tų gerai, kad tie, kurie va
žiuoja į Minėjimą savo au
tomobiliais išvažiuotų sykiu, 
taip kad pasidarytų didelis 
paradas busų if automobilių 
iš Ciceros.

REMKITE, PtATlNKITB 
KATALIKIŠKĄ ŠI AUDĄ.

Progress Krautuvėje
Nupirksite Geresnę Drabužiams Plovyklą

uz
MAŽIAU PINIGŲ!

Galite pasiskirti plovyklą 
kokia geriausia tinka. 

Nauja Maytag, dabar už
$59-50

Atnaujinta Maytag, už
$34-50

$99.95 nauja EASY 
Plovykla už —
^69-50

$50.00 Nauja BEE VAC 
Plovykla už

$29-95
$79.50 Nauja GENERAL 

Plovykla už
$49.75t'”

Lengvus Išmokėjimai

3222-24-26 S. Halsted St.
Prie 32-ros gatvės

Chicago

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

PASKOLŲ IR TAUPIAU) REIKALAIS KREIPKITĖS PRIE

St. Aatlmiy’s Bailtftng & imi
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COUBT PHONE CICERO 412
C .1 C E R O

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary 

VAL.; Pirm.. Ketvir,. Seštad, 0 iki 8 v. y.; Antr., Trečiad., 0 iki 8 p. p.

DABAR ANT PADfiTŲ
MOKAME W9.PTttiftTTPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tau p i niai yra Apdrla-Usti iki $5,000.00, 
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., AVashington, D. C.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Užtikrinkite Savo 
Namo Neliečiamybę

Pastaraisiais metais dau
giau ir daugiau Amerikos 
žmonių įsigyja savo nuosa
vybes. Tūkstančiai kasdien 
investuoja savo pinigus į na
mus ir lotus, kurie pagaliau 
yra gerįausi investmentai ir 
tikriausias ženklas patriotiz
mo ir nuoširdžios Amerikos 
pilietybės.

Bet nežiūrint to viso pal
inkimo prie savos nuosavy
bės, yra daug tokių, kurie 
investuoja savo pinigus, ma
nydami kad jų nuosavybė y- 
ra apsaugota, kada tikreny
bėje ji nėra, ir jie turi per
eiti per teismus kad apsau
gojus ją nuo atėmimo.

Pirkėjai ir investoriai tu
rėtų reikalauti Title Guar
antee Policy, kurią parūpins 
Chicago Title and Trust Co. 
ir kuris užtikrina pirkėją, 
kad visi taksai užmokėti ir 
kad niekas negali paliesti jo 
nuosavybę.

Pranešta, kad Illinoise 
tarp įvairių čia esamų ka 
rinių centrų vyriausybė nu
sprendė pagerinti plentus, 
kad būtų tinkami kuo leng
viausiam susisiekimui.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thouunds vho suffered from the torturing 
pains of rheumatism, soatica. lumbago, ncu- 
raktia and aeuntis—kre certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tney have 
found a ųuick-acting formula which speedily 
rclievea those eshaueting museular aches and 
pains. NURF rO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this iruflelad guarantee. If the 
very lirst three doses do not relieve I hat cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don’t suffer. Ask yourdruggist today 
for NURITOod this guatautne. (T.N.C.)

TEISINGI BARGENAI
Prie skerdyklos vartų, biznio namas 
su tavernų, kur tūkstančiai žmonių 
praeina Kasdien. Gera vieta pini
gus taupyti.
Kitas mūrinis namas, krautuvė ir 
3 fietai. Apšildomas, su voniomis. 
18th St. kolonijoje J rytus nuo Hul- 
sted St. Kas gyvena toje apylin
kėje turi gerą. progą pinigus in
vestuoti, nes kaina labai pigi.
Marųuette Manor. Namas su krau
tuve ir 5 kambarių fletu. Kaip nau
jas. Tik $7,500. Vertas kelis tūks
tančius daugiau.
Taipgi turime visokių namų mainy
mui. Taipgi didesnių namų, kurie 
gali būti išmainyti ant mažesnių, 
arba ant lotų ar farmų.
Kas norite gauti gerų bargenų, ra
šykite arba asmeniškai kreipkitės į:

JOSEPH VILIMAS 
6753 South Rockwell Street

Tel. HEMloek 2323.

CLASSIFIED

NAMAI, FARMO8 EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokiu didumo, Marųuette Park 

apylinkėje.

Taipgi statume naujus namus ir tai
somu senus. Apskaitliavilnas veltui.

Pui.talymu kainos:
3-jų fletų mūrinis namas, j.o 4
kambarius ................................ $5,950.
5 kambarių mūr. bungaluvv. . $4,bO0. 
4 kambarių mūr. bungaluvv.. $3,950. 
Taipgi statume ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
Iftmokėjiuų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAI-

Office KEP. 3713; Vak. l’RO. 01711

REIKALINGAS VARGONININKAS 
Kreipkitės į: Kun. K. Bičkauską, 
3005 Fir Street, Indiana, Harbor, 
Ind. Tciefunas: Indiana Harbor J 885.

KAMBARYS
Prie dviejų asmenų šeimos; pagei
daujamas blaivus ir nerūkantis. —
6835 Šou Ui Roekvvell Street., Tel. 
HEMloek 7008.

PARDAVIMUI Bl’čERNĖS IR 
GROSEKNŪS BIZNIS 

Išdirbtas per ilgus metus. Itandgjsi 
ant privatiškos gatvės Brighton Par
ke. Savininkai' priversti parduoti už 
žemą kainą. Taipgi mainys namą
geroj vietoj. Kreipkitės į:
M ACKE-M AČIIKAS REALTY CO.
2340 W. 000* St. (ant 2-ro aukšto) 

Tel. PRO. 3*40

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
IK GROSERNĖ

Brighton Parke, ant kampo, elektri
nis šaldytuvas; švarus stakas, gy
venami kambariai, šaukite:

HEAIloek 0024.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5888 

Bes.: - ENGlevvood 5840

Remkite Lietuvišku 
Žyduką

v- ik 4'

s <i.
*

NATHAN
KANTO
MUTUAL
LIOUOR

CO.

Wholesale 
i 4707 So.
[Halsted St

Tel. Blvd. 
0014

UNIVERSAL
RESTAURANT

Kivėm, Krikštynom v kfto- 
Bankietam Suteikiam Pa

tinkamas Patarnavimu Ttalrma

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tek Victory 9670

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, IM. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

»

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.!

norai DOCK W0PL 
Cork»OAno 
Fiobou s Imsuiatisg Bqa»ds 

COM*BUO»<ėHNffOMI BoMIM 

SorrUbeo-30iM m Cuok Ft.

Maoo yfcoo-45u« km Gine Ft
Boasm m Uviu

Hutvy 3uivow®Matoiial»- 
MaMHOV. C0KCTUT1.ETC

Apskaičiavimas Dykai!

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 
ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienąj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warehonse: 9401 So. Stony Island Avė., tet.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — AVANHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaUonaUy Advertlsed Itema,

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

PAR
Tikri bargenai! 'OEJ

v i m u r

Už pusę kainos!

3730 PARKELE AVENUE: arti »7tli St.. 5 blokui I rytus j»t»» Hiils- 
ted St. 2-Jų aukštų mūrinis tutinas. 2 Betai. Kaina tik. . . $2.200.00.

įmokėti tiktai $200.00. Bąlamas ant išmokėjimų.
1734 S. DĖS PLA1NES ST. (Pirmiau buvusi String St.) Du blokai 
į yytus nuo Halsted St. Vienas Itlokus nuo Dievo Apveiido... lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos. 1 innž.l lietai. Naujai jpertaisylas. Įmokėti
tiktai $2,00.00 pinigais. Pilna kaina ........................................ $1,050.00.
2020 WEST 11ITH ST. Kampas Talman A ve. Da blokai Į vakarus 
nuo Westųyn Avė. Lotas 80x125 pMų. Gazolino stotis. Kainavo
$14,000.00. Pardavimo kaina tiktai .................................... $1,3003)0.
Arba išnuomos ui $35.00 | mėnesi. Arti Sv. Kazimiero kapinių. 
ALE YRA SI V DIENI. GERIAUSI BARGENAI. NEPRALEISKITE

UĄ PROGĄ!
AGENTAMS MOKAMAS KOMISAS

FRANK J.
1443 West 18th St.

PETRU
Tel. CANal 0806

(Viena* blokas | rytus nuo Ashlantl Avė.)

/
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KOMPANIJOS FONDU i 
ĖMĖJAS PALEISTAS

Teisėjas C. S. Dougherty 
“felony” teisme paleido Lou- 
is A. Kronenbergą, 38 m. 
amž., kurs buvo patrauktas 
tieson už S. Bloom, Ine., 
svaigalų ir tabako prekiavi
mo firmos, 906 So. Halsted 
gat., fondų savinimąsi.

Kronenberg šioj firmoj 
dirbo 21 metus ir per pa
skutinius kelerius metus 
jam buvo pavesta kasie- 
riaus pozicija su 38 dol. 
savaitinės algos. Kasieriau- 
damas jis mažomis kiekybė
mis pasiglemžė apie 26,000 
dol. vertės įvairių rūšių 
bonų, šėrų ir pinigų.

Pagaliau jos darbas su
sektas ir jis areštuotas. Pa
aiškėjo, kad Kronenberg nė 
vieno cento iš pasisavintų 
fondų nepraleido. Ir firmai 
grąžino ne tik visą sumą, 
bet dar ir su priaugusiais 
nuošimčiais, kurių jis nė 
kiek nepaisė.

Valstybinis kaltintojas pa 
sitaręs su firmos preziden
tu rekomendavo teisėjui pa
leisti Kronenbergą. Jis pa
reiškė, kad per savo gyve
nimą nematęs tokio nepa
prasto vagies, kurs iš pa
vogtų sumų nieko nepralei- 
dęs ir kurs pasisakęs, kad 
jis nevogęs, bet tik “pasi
skolinęs.”

Teisėjui nebuvo kitos iš
eities, kaip tik kaltintojo 
rekomendaciją pripažinti ir 
areštuotąjį paleido.

Paleizdamas areštuotąjį 
teisėjas pareiškė firmos pre 
ziderttui:

“Kodėl jūs negalite jo 
paskirti kompanijos iždinin
ku?”

Firmos prezidentas sakė, 
kad, matyt, Kronenberg ir 
vėl bus priimtas į darbą ir 
jam bus dar padidinta alga. 
Reikia tikėtis, kad ateity 
jis bus apdairesnis ir kas 
panašaus neįvyks.

Kronenberg yra vedęs ir

MOKESČIŲ
KLAUSIMAS
NEMOKAMU

Cooko apskrityje per il
gus metus užtrauktų ir ne
mokamų mokesčių už nekil
nojamas ir asmenines nuosa 
vybes klausimas ir vėl svar
stomas ir iškeliamas į prie
šakį. Į šį klausimą įsikiša 
ir apskrities valstybinis 
prokuroras.

Nuo 1928 metų Cocko ap
skrity neiškolektuotų mo
kesčių yra pasidarius graži 
suma — apie 433 milijonai 
dolerių.

Spauda praneša, kad da
romi planai kurti bendrovę 
su milijoniniais kapitalais 
ir jai pavesti supirkinėti ni- 
kilnojamas nuosavybes, už 
kurias savininkai nemoka 
mokesčių. Kurios nuosavy
bės aprašymo keliu bus nu
pirktos,- savininkams nebus 
lengva pigia kaina jas at
gauti.

Apskrities iždininkas pa
tariamas panaudoti savo 
autoritetą, kad su užtrauk
tais mokesčiais asmenines 
nuosavybes be teismų lei
dimo užimti ir parduoti.

Yra ir kitokių sumanymų 
iškolektuoti mokesčius. Ma
tyt, be legislatūros pagalbos 
nieko gera nebus įvykdyta.

Dantistu suvažiavimas 
Chicagoj

Chicago Dental Society 
pirmadienį Stevens viešbu
ty atidaro 77 metinį vidu
žiemio suvažiavimą, kurin 
sukviesti iš visos šalies dan
tistai. Sakomu, dalyvaus 
daugiau kaip 12,000 dantis
tų.

Suvažiavimas baigsis ket
virtadienio vakarą.

turi vieną sūnų. Jis niekur 
nesivalkioja ir nelėbauja. 
Tik retkarčiais įdomauja 
stako marketu.

AGENTAI IEŠKO GARY 
DARBININKŲ

Carnegie Illinois Steel 
kompanija prieš kokį laiką 
matyt, federalinių autorite
tų patariama, nusprendė vi
sų savo fabrikų apie 30.00C 
darbininkų padaryti rankų 
pirštų nuotraukas ir juos 
pačius nufotografuoti, kad 
prireikus, būtų galima juos 
identifikuoti. Dabar ši pro
cedūra jau vykdoma.

Kaip tik kompanijos nuo
sprendis praneštas darbi
ninkams, daug darbininkų 
negrįžo į darbą ir kai kurie 
jų net iš Gary kur kitur 
nusikėlė.

Pranešta, kad policijos 
autoritetai ir federaliniai 
agentai ieško tų nežinia kur 
nusikėlusių darbininkų, nes 
jie pasirodė įtariami. Kal
bama, kad jų tarpe gali bū
ti ir svetimų valstybių šni
pų.

Plieno dirbtuvėse vykdo
mi svarbūs šalies saugumo 
stiprinimui darbai. Tad dar
bininkų ištikimybė šaliai 
turi būti nieku nesutepta ir 
neabejotina.

Mušeikai bausminėj 
įstaigoj

Valstybinėje* St. Charles 
bernaičių įstaigoj du tar
nautojai, Robert Adams, 33 
m., ir William Laird, 27 ra. 
amž., taip sumušė ten kali
namąjį James Williams, 16 
m. amž., negrą, kad tasai 
netrukus mirė įstaigos li
goninėje.

Minėti tarnautojai kalti
nami žmogžudyste ir trau
kiami tieson.

Chicagoj policija ketvir 
tadienį pradėjo areštuoti 
autoistus, neįsigijusius au
tomobiliams naujų valstybi
nių “laisnių.” Pirmąją die
ną 450 autoistų policija įtei
kė areštavimo lapelius.

m

i

ĮŲ TĖVYNĖS IŠSILAISVINIMO IS KITŲ VERGIJOS

TRIKRYL’S
DEPARTMENT STORE 

2110-14 W. Cermak Rd. Chicago, Illinois

DYKAI DYKAI

APLINK MUS
X Adv. P. Mastauskas, 

visiems žinomas lietuvių ka
talikų veikėjas, kuris labai 
daug pasidarbavo 1918-1920 
metais Nepriklausomybės 
pripažinimo reikalu iš Ame
rikos vyriausybės pusės, va
sario 16 d. kalbės per iškil-| 
mingą Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą Chicago
je, 32 W. Randolph audito
rijoje. Prašoma visų ateiti 
ir pasiklausyti adv. Mas- 
tausko įdomios kalbos.

X Šv. Jurgio parapijos, 
Bridgeporte, mokykla pir
moji minėjo Vasario 16-ją. 
Vakar susirinkę salėn visų 
skyrių mokiniai lietuviškas 
dainas dainavo, lietuviškai 
deklemavo, lietuviškai savo 
kūrinėlius skaitė ir pašoko 
tautinių šokių. Nuotaika vi
sų buvo patriotinė. Garbė 
seserims-mokytojoms už ini
ciatyvą.

X Jonas Kazanauskas su 
žmona ir Juozas Misevičius 
su žmona šiandie išvyko ato 
stogų į Miami, Fla. Žada 
taip pat aplankyti ir Cubą. 
J. Kazanauskas yra Mutual 
Federal Savings and Loan 
Assn. prezidentas, o J. Mi
sevičius — iždininkas.

X Labdarių Sąjungos 5 
kp., Bridgeporte, vakaras 
seniems ir amžiniems na
riams pagerbti bus Verbų 
sekmadienį, parapijos salėj.

X Dr. P. Vileišis davė 
paskaitą šv. Kazimiero se
serims, kurios Lincolno mi
nėjimo proga iš Chicago ir 
apylinkės parapijinių mo
kyklų buvo susirinkusios a- 
kademijon. Be to, jos savo 
tarpe atliko lietuviškų dai
nų programą.

X “Š. K. A. Aidai” — sau 
šio vasario numeris, šiomis 
dienomis išėjęs iš spaudos, 
gražus į ranką paimti, ma
lonus skaityti. Taip pat gau 
šiai iliustruotas reikšmin
gas paveikslais ir atvaiz
dais iš akademijos gyveni
mo. Tinka vietoj albumo sek( 
lyčios stalui.

X Už praloto M. Krušo 
sveikatą iškilmingos mišios 
atlaikytos Šv. Jurgio baž
nyčioj vasario 10 d.

Listen to

P ALANU EGK’S 
YUGOSLAV-AM ERICAN 

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

STATION WH1P.
1480 kilocycles 

(Firat Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIK RINTĄ RYTOJŲ

MUTUAL 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, See.

TURTAS <1000,000.00 
VIRS r ’ ’

DR. PETRAS 
VIIjEI&IS, 

Atstovas

Ir

The Prudential Ins.»
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACJKSON BLVD.

SUITE A-1820 
Home Office: Newark, N. J.

RERTDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFayette 0771

ITIARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO MI MELAI

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

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)

VYTIS ĮR ERELIS^

: Šiandien, Vasario 15 d. i

■
i

ISKIKIRPKITK ft| KUPONĄ 
Ir Atneškite Jį Šiandien, Vasario 15 
Į Mūsų Krautuvę

;V. ■ Su Kiekvienu Pirkiniu $1.00 Ar Dau
giau Gausite Gražų Rankšluostį 
DYKAI

— TRIKRYL’S —

Su kiekvienu pirki* 
niu $1.00 ar daugiau, 
mes jums duosime 
DYKAI gražų spal
vuotą Rankšluostį.

Iškirpkite Sį Kuponą Ir 
Atsineškite Su Savim.

5

Įdomi apysaka iš Lietuvos gyvenimo, iš lietuvių, 
lenkų ir rusų santykių.

į — Paraše —

' JONAS KMITAS
(Kun. Dr. K. Urbonavičius)

Pradedama spausdinti
“AMERIKOJE”

Nuo š. m. Vasario 14 d. numerio 
Ši naują, originali apysaka, garbingo išeivijos Ve

terano neseniai parašyta, labai patraukli, lengvai 
skaitoma. Ji visiems patiks.
UŽSISAKYKITE “AMERIKĄ” NUO VASARIO 14! 
Metams tik $2.00; pusmečiui $1.00; trims mėn. 50c.

“AMERIKA”
222 So. Ninth St. Brooldyn, N. Y.

X “Draugo” B-vės išrink
tieji direktoriai šitaip pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas — kun. I. Albavi- 
čius; vice pirmininkas — 
kun. J. Paškauskas; iždinin
kas — kun. J. Mačiulionis, 
MIC.; sekretorius — kun. J. 
Dambrauskas, MIC.; valdy
bos nariais: kun. J. Navic
kas, kun. K. Rėklaitis ir adv. 
J. Brenza.

X Moterų Sąjungos 20 
kp. savybės vakarėlis — se
nai valdybai pagerbti ir nau 
jai įvesdinti į darbą, bus 
Vengeliausko salėj.

X Ig. Sakalas, “Draugo* 
redakcijos narys gavo iš 
Lietuvos nuo brolio laišką, 
kurio labai įdomus vokas 
— su trijų valstybių pašto 
ženklais. Vokas su išspaus
dintu Lenkijos pašto ženk
lu (25 groszy), šalę jo Lie
tuvos pašto ženklas su Sme
tonos atvaizdu, perspaus
dintu Vilniaus atgavimui 
paminėti, o šalę to Sov. Ru
sijos pašto ženklas (30 ka
peikų) išleistas Vakarinės 
Ukrainos ir Baltgudijos o- 
kupavimui paminėti. Filate
listams tas vokas turi ne
paprastos reikšmės.

M. DZ I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

VASARIO MĖNESIO

IŠPARDAVIMAS
ANT RAKANDŲ, PEČIŲ, ŠALDYTUVŲ IR 

PARLOR SETŲ.

Didelis Pinigu Sutaupymas Perkant Dabar!

Didelė, nauja radija, gražiame kabinete, dešimt tūbų, 
nereikia nei dratų ir lengvai pagauna visas radijo
stotis — vertas $99.50 — už..................7-50

ir dar nuolaida už jūsų seną radiją.

JOS, F. BUDRIK
FURNITURE KRAUTUVE

3409-21 South Halsted St. Tel. Yards 3088
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