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TRUMPAI
•x d
Mūsų laikais nepaprasti
dalykai reiškiasi J. A. Vals
tybėse. Kai kurie turtuoliai
savo lobius naudoja išgriau
ti sistemą, kurios dėka tie
lobiai įgijami. Apie tai pla
čiai rašo Benjamin Stolberg
žurnale Saturday Evening
Post (vasario 15 d.). Ats
kleidžia įdomius įvykius. Mi
ręs 38 m. amžiaus Robert
Marshall, turtingo advokato
sūnus, apie 800,000 dolerių
vertės turtų paliko, kaip jis
pats palikime pažymėjo,
“kelti ekonominę sistemą,
paremtą teorija, kad visokia
gamyba turi būt vykdoma
tik vartojimui, bet ne pel
nui”. Palikimą vykdyti jis
paskyrė du savo brolius, ku
rių vienas yra karštas Stali
no pakalikas.
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VOKIETIJOS KIRUI AFRIKOS FRONTUOSE
A. EDENAS
TARASI SU
TURKAIS

ANKARA, Turkija, vasa
rio 26 d. — šiandie Ankaron,
Turkijos sostinėn, atvyko
Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Anthony Edenas,
kuris po dviejų valandų pc
atvykimo sostinėn atskirai
konferavo su Amerikos am
basadorium Turkijai MacMurray ir su Graikijos ministeriu Ankarai.
Kartu su Edenu atvyko
gen. Sir John G. Dili, kuris
tuojau apsilankė pas Turki
jos karo vadus.
Manoma, jog Edenas ir
Sir John Ankaroj pasiliks
Kitas tos rūšies Stalino rė apie tris dienas.
mėjas buvo Arkansas protes
Nuoširdus sutikima
tantų episkopalų vyskupas
William Montgomery Brown. Anglus Turkijos sostinė
Jis tarp daug marksizmu ir sutiko labai triukšmingai ir
Stalinizmu persisunkė, kad nuoširdžiai. Stotyje Edeną
marksizmo teorijas pradėjo pasitiko aukštieji Turkijos
skelbti savo ganomųjų pro pareigūnai, kurių tarpe už
testantų maldnamiuose. Ga sienio ministeris Saracoglų
nomiesiems tas buvo nepa ir jo statąs, Ankaros majo
kenčiama ir pagaliau jis pa ras, Graikijos ir Lenkijos
varytas iš vyskupavimo. ambasadoriai ir Egipto mi
Prieš mirsiant jis paliko nisteris. Stotis buvo papuoš
250,000 dol. (praturtėjo ve ta Turkijos ir Anglijos vė
dęs turtingą moterį) mark liavomis.
Kalbėdamas apie Edeno
sizmo plėtimui. Sakoma, tas
apsilankymą
vyriausybės lai
gražus fondas teko leidžia
mam komunistų dienraščiui kraštis Ulus pareiškė, jog
Turkijos-Anglijos
sąjunga
Daily Worker.
neturinti agresinių siekių ir
vienas jos tikslų yra “ban
Stollbergas iškelia ir kitus dyti karo išsiplėtimą mūsų
turtingus amerikiečius, ku saugumo zonoje”.
rie savo fondais yra prisidė Studijuoja situaciją
ję prie komunizmo stiprini
To paties laikraščio pa
mo Amerikoje. Maskva per reiškimu, nesą nieko nuosta
mažai fondų skirdavo raudo baus, jei du sąjungininkai
najai propagandai Ameriko susitinka aptarti situaciją
je. Tad šioj šaly atsirado viename svarbiausių momen
Maskvos bičiulių ir tai tur tų.
tingų, kurie sukeldavo rei Daugelis neutraliųjų stebė
kalingus fondus, ypač komu tojų įsitikinę, jog konferen
nistiškos literatūros platini- cijose bus aptarta Turkijos
mui. Tie bičiuliai dar ir pozicija, jei Vokietija pultų
šiandie daug darbuojasi. Ir, Graikiją Tačiau kai kurie
nuolat šaukiama, kad tas da sluogsniai mano, jog Edenas
romą darbo žmonių “gero- galįs patiekti Turkijai savo
vei”, tokiai, kokia gyvuoja vyriausybės planus taikoc
Stalino valdomoj imperijoj, sudaryme, jei Anglija laimė________
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Prezidento
Pareiškimas
Spaudai

iMi.

Žinių Santrauka CIO Streikai
Fordo Co.
WASHINGTONAS, vasario
26 d. — Lovvell Mellett, vy Dirbtuvėse

riausybės statistikos . biuro
DETROITAS, vasario 26
WASHINGTONAS, vasario direktorius šiandie pranešė,
d. — United Automobile
26 d. — Šen. Wheeler šian jog administracija nesvars
Workers — CIO pirmininkas
die Senate pareiškė, jog Pre to apie radio ir spaudos cen
šiandie pranešė, jog unija
zūravimą.

zidentas Rooseveltas pada<
ręs nuostabų pareiškimą, kai
jis vakar spaudos konferen-

cijoj pasakė, jog pasiūlymai
taikai turi palaukti Angli
jos laimėjimo ir jog pirmas
dalykas yra laimėti karą.
“Kuo pasiremdami mes
Jungtinėse Valstybėse gali
me sakyti anglams ką jie tu

ri daryti?” tęsė šen. Wheeler. “Kuo pasiremdamas Jun
gtinių Valstybių Prezidentas gali įsakyti anglams katų. Jie pabrėžia, jog Italija rą tęsti? Kaip Anglija gali
valdo nemaža teritorijos, ku karą laimėti, jei mes neįsi-1
rj prįeg pasaulinį karą pri veisime?”.
klau8? Turkijai
Tuo tarpu administracijos
paruoštojo paramos Anglijai
— "
įstatymo projekto priešai,

Didžiausias pasauly humbugas” vyksta Maskvoje. Iš
Maskvos bolševikai skelbia
pasauliui, kad tenai vyriausias “socialistų tėvynės” soTaip bolševikai
dumia neformaliam susirinkime nuvietas svarstąs pajamų ir iš- akis pasauliui bandydami ki tarė debatus baigti šią salaidų sąmatas šiems 1941 tas šalis įtikinti, kad Sov. vaitę.
metams. Girdi, išlaidų numa Rusija ne tik “galinga”, bet
tyta daugiau kaip 215 bili- kaskart daugiau “galingė- riama milžiniška išlaidų su
jonai rublių ir tos sumos ja”. Pirmasis Maskvos “hum ma. Yra žinoma, kad bolšetrečdalis skiriama ginklavi-j bugas” yra tas, kad vyriau- vikų rublis vargiai yra vermuisi ir apsaugai. Karui iš-1 sias komunistų partijos so- tas vieną amerikonišką cenlaidų nereikalinga, nes, gir- vietas nesvarsto jokio biu-j tą. Maskvoje šios visos kodi, “socialistų tėvynė” pasi džeto. Jis sušaukiamas tik medijos vykdomos, kad Ruryžusi ir toliau būti neutra patvirtinti paties Stalino sijos gyventojai kokiu nors
li. Angliška spauda tą žinią parengtas pajamų ir išlaidų būdu nenuskratytų Stalinu
iš Maskvos paduoda kaip sąmatas. Kitas — bandoma su jo komisarais ir komunisgryniausią pinigą.
užimponuoti pasauliui ski- tine vergove.

LONDONAS, vasario 26 d.
— Autorizuotieji asmenys
šiandie pareiškia, jog jau ir
anksčiau anglai žinoję apie
vokiečių kariuomenę Libijoj

TOKIJO, vasario 26 d. —
Laikraštis Nichi Nichi šian
die praneša, iš Singapūro,
jog japonų šeimos pradėjo
kraustytis iš Singapuros Japonijon dėl susidariusios rim
tos situacijos.

MASKVA, vasario 26 d. —
Šiandie Rusija pasirašė su
Komunija laivininkystės . ir
prekybos sutartf. Tuo tarpu
vyriausias sovietas tebetęsia
LaU|<ianla
vo

[

patiekusi pareiškimą apie
rengiamą streiką
trijose
Fordo kompanijos dirbtuvė
se — Rouge, Hoghland Park
ir Lincoln, šis pareiškimas
įteiktas valstijos darbo tar
pininkavimo boarduo.
Bordas reikalauja,
kad
apie rengiamą streiką tose
dirbtuvėse, kuriose gamina
mo apsaugos reikmenys, bū
tų pranešta prieš trisdešimt
dienų. Įstatymai reikalauja
penkių dienų, išskyrus dirb
tuves, kurios surištos su visuomenės gerove.

VICHY, vasario 26 d. —
Šiandie vokiečių kontroliuo
jamos Paryžiaus spaudos pa
sisakymai apie naująjį Pran
cūzijos .kabinetą .pa'ankūs.
ALBANIJA, vasario 26 d.
Manoma, jog Vokietija lin
— Po rimto pasiruošimo per
kusi bendradarbiauti su nau
visą žiemą Graikijos lakū
jai perorganizuota vyriausy
nai, padedami Anglijos avi
be.

Graikai Ir
Orą Valdysią

acijos, šiandie jau rimtai
šaukia italus kovon už vado
vybę Albanijos debesyse.
Graikų sluogsniai prane
ša, jog vakar trys italų bom
banešiai bandę pravesti ata-

ROMA, vasario 26 d. —
Chicago Daily News reporte
riui, John T. Whltaker, šlan
die Italijos populiarios kul
tūros ministerija per U. S.
ambasadą įsakė iš Italijos iš< kas Graikijoje, bet buvę pa
vykti į dešimtį dienų.
1 šauti.

i’»

; ..Aifo...

BELGRADAS, vasario 26
d. — Šiandie iš Sofijos pra
nešama, jog 12,000 Vokieti
jos kariuomenės, daugiausia
motorizuotų dalinių, vakar
po pietų iš Dobrudžios, Ro
munijoj, įžygiavo Bulgari
jon.
Vokiečiai Dunojų perėjo,
anot šių šaltinių, netoli černavodos miestelio. Iš Vidino
Sofijos linkui išvyko trys
Vokietijos kariuomenės trau
kiniai pilni kariuomenės.
Manoma, jog iš viso iš
Komunijos Bulgarijon bus
pasiųsta 120,000 Vokietijos
kareivių.
Vakar Bulgarijos karalius
Borisas prisipažino, jog jo
valstybė negalėtų pasiprie
šinti, jei Vokietija pasiryžtų
pasiųsti Bulgarijon savo ka
riuomenę. Bet jis pridėjo,
jog dėsiąs pastangas išlaiky
ti Bulgariją nuo karo.

Užėmė
Somalijos
Sostinę
NAIROBI, Kenjos koloni
ja, vasario 26 d. — Britų im
perijos kariuomenė atakuo
dama Italijos Somalijos gy
nėjus iš žemyno, oro ir jū
ros užėmė Somalijos sostinę
Mogadiscio ir pasuko krašto
gilumon. Mogadiscio yra ne
tik Somalijos sostinė, bet ii
svarbiausias jos uostas.
Eritrėjos frante anglų ka
riuomenė “sėkmingai tebežygiuoja kolonijos sostinės
Asmaros linkui. Taip pat
baigiama supti Kereną, vie
ną svarbesniųjų susisiekimo
centrų.
Etiopijoje vietiniai gyven
tojai, anglų padedami, vis
giliau veržiasi Gojjam provincijon. Taip pat sėkmingi
karo veiksmai vykstą Etiopi
jos pietuose.

ir jau per dvi savaites dėjo
pastangas, kad nepraleistų
vokiečių pėstininkų transpor
tacijos Afrikon.
Pavyzdžiui Genuja buvo
bombarduojama vasario 9 d.,
kad sutrukdytų vokiečių
transportaciją.
Vokiečiai Tripolyje

Tačiau, nežiūrint didžiau
sių anglų pastangų, bent vie
nas vokiečių armijos korpu
sas laimingai pasiekė Afri
ką. Tripolin jie atvyko pil
nai ginkluoti prieš kelias
dienas.
Sąryšyj su vokiečių pasi
rodymu Afrikoje, laukiama,
kad Anglai* gali paskubinti
karo veiksmus Libijoj ir kai
kurių stebėtojų manymu,
esą galima laukti staigių ir
netikėtų įvykių šiaurinėj Af
rikoj.
ROMA, vasario 26 d. — *
Italijos karo vadovybė šian
die duoda suprasti, jog Libi
jos kare visą vadovybę per
ima Vokietijos kariuomenė
ir praneša, jog šiandie Libi
joj pirmą kartą susirėmė an
glai su vokiečiais.
Italų komunikatas sako,
jog vokiečių mechanizuotos
grupės pradėjusios veikti
pirmadienį, kai Mussolinis
paskelbė apie jų pasirody
mą Afrikoje. Vokiečiai susi
tikę anglus į pietryčius nuo
Agedabijos.
(Tačiau Londono infor
muotieji sluogsniai sakosi
nieko nežiną apie šiuos įvy
kius).
Paimta belaisvių

Toliau italų komunikatas
praneša, jog šiame pirma
me vokiečių-anglų susirėmi
me vokiečiai sunaikinę įvai
rių priešo sunkvežimių ir
tankų ir paėmę belaisvių.
Vokiečiams nuostolių nepa
daryta.
Panašų pranešimą padarė
ir Vokietijos karo vadovy
bė, kuri paduoda tą pačią
vietą ir visai panašai nupa
sakoja susirėmimą.

Iškilo Olandijoj ,
Streikai

AMSTERDAMAS, vasario
26 d. — Dėl iškilusių Ams
terdame streikų Vokietijos
administracinė vyriausybė
šiaurinės Olandijos provin
cijoj sudarė karinę adminis
traciją.
ORAS
Streikininkams
įsakyta
Debesuota ir galima snie
grįžti darban iki ketvirtago. Pytų vėjai.
dienio, nes kitaip jie būsią
Saulė teka 6:29 vai., sau baudžiami kalėjimu ar net
lė leidžias 5:36 vai
mirtimi.
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i. Jaudinantis
| Pavyzdys

Jančius ir kun. dr. Juozas
Vaškas.
Gavėnios Metu
Kovo 16 — 18 dd. PittsVasario 2b — kovo 2 dd. ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš
At
pamokslą pasakė kleb kun
Amsterdaa1’ N- Y- — Lie‘ ' Kenosha, Wis.
kun. Juo kas?
“Tehadauja milijonai pa
pamok lą pasakė kleb. kun. tuvių parapijos mokyklos zas Kuprevičius,
prastų vargdienių — darbiKovo 16 — 19 dd. Lowell,
arkauskas. Vakare pa- vaikučiai buvo surengę LieMass.
— kun. Petras Mali
Kovo 3 — 16 dd. Šv. Ka
Vasario 20 d. moterų klū- Į ninku bile vienas kunigas
rapijoe salėj paminėjimą su- tilvnH Nepriklausomybės su
bas turėjo pasitarimą Rum-, bus pakartas if pora bažnyrengė Lietuvai Gelbėti ko- kaktuvių paminėjimą. Jų zimiero parapijoje, Worces- nauskas.
Ansonia, Conn. — AnsoKovo 24 — balandžio 6
bauskų valgykloj. Gavėnios čių taps sudeginta, tai liemitetas, j kurj susibūrė vie- programėlė buvo jaudinanti, ter, Mass. — kun. dr. Ka
tuviškų
komunistų
©balsis,
ni
J°
8
«
apylinkių
lietuviai
zimieras
Rėklaitis.
■
dd.
— Šv. Jurgio parapijo
tos organizacijų atstovai ir Tarp kitų dalykų,
metu manoma pasidarbuoti
Lietuvos
nepriklausomybės
skleidžiant “laimės” knygu troškimas, programa ir vis
kun. Karkauakas. Programa ^[„„notoz momentui pri
Kovo 9-16 dd. Šv. Jurgio je, Philadelphia, Pa. — kun.
23
metų
paskelbimo
sukak

tes, kad po Velykų galima kas. Girdėt, kad vienas-kižadėta himnais. Paminėjb taikintos L. gilelio eilės — parapijoje, Chicago, III. — dr. K. Rėklaitis ir kun. An
tu
minėjo
iškilmingai.
Minė

kun. Juozas Dambrauskas. tanas Ignotas.
būtų šiuo tuo pasirodyti. tas svetimtautis komunistas
mo susirinkimą pradėjo O. -Tėvynei kenčiant".
Besišnekučiuojant apie įvai apsivylęs kominizmu, nuo jimas pradėtas pamaldomis Čaplinskienė, žymi vietos
Balandžio 7 — 9 dd. —
• Kovo 10 — 30 dd. W aterKas gražiausia ir pavyz- bury, Conn. — kun. Mikas Marianapolio Kolegija —
rius dalykus tapo iškeltas jo nusigrįžo. Mūsų komunis- lietuvių parap. bažnyčioje, veikėja. Kalbėjo kun. V. Kai
vienos vargingos šeimos su- tų tarpe dar to negirdėti: Mišias laikė ir pritaikintą kauskas ir V. Barčiauskas.; dingiausia, kad tos mokyk- Urbonavičius, kun. Jonas kun. Adomas Morkūnas.
Po kalbų buvo renkamos 108 blokiniai, gerųjų seselių
šelpimo reikalas. Moterys Mat čia reikia daugiau ge
u.
Lietuviai
čia
labai
domi
aukos.
Surinkta apie 50 dol. mokytojų paraginti, atitrauant greitųjų sudarė dešim ros valios, nors tiesą pažin
LIETUVIAI DAKTARAI
tinę, kad tai šeimai įteikti. ti, daugiau inteligentijos ir si Lietuvos padėtim. Bet to Viso vakaro pelnas sieks1 kė savo centelius nuo 8al^neužtenka.
Reikia
imtis
darTai gražus krikščioniškas protavimo. To visko mūsiš- neuztenaa. rvenua imtu uar- virš 1Q() dol Pelnas skiria. nių ir suaukojo Lietuvos
TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
kiams
bolševikams
stinga,
bo,
nes
darbu
ir
pinigu
pri;
m&g
u
etuvos
pabėgėliams
'
vaikelil
*
gelbėjimui
penkis
darbas. Jau vien dėlto mo
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
terys turėtų spiestis tan klū Vietoj protauti, jie aklai ti- sėdėsime prie atgavimo Lie- goncertįnėjfi dalyje ypatin- dolerius- Aukos pasiųstos
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
. gai gražiaį
šeštadieniais: 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
ban. Nei vienas mūsų para-1 ki “Laisvės” ir “Vilnies tuvai nepriklausomybės.
gražiai pagireiškė
pasireiškė Ane
Ane-. Į; Lietuvai Gelbėti Fondui.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
pijoj neprivalo alkti nei šal- melams,
lė Mikieniūtė, duetas Pišči
ir Penktadieniais
Nors mokykloje tėra 72
Vietos
komunistėliai
džen
eio kęsti. Šv. Vincento draukas su Vailionyte, o ypatin vaikučiai, tačiau, palyginti, 3(47
St^CMcago
GYDYTOJAS ir chirurgas
Vasario
23
d.
daug
northtelmeniškai
laikosi.
Netenka
Taipgi akinius pritaikau.
gijos pas mus nėra, tai vi
gai gražiai pasirodė daino- jie daug sudėjo. Tai yra gra
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343
So. Halsted Street
saidiečių
dalyvavo
Esplene
girdėti,
kad
jie
viešai
dziaug
mig
Barštien
ė
S
u
savo
dukir šeštadieniais
sos kitos šios parapijos dr_
_
žus irr jaudinantis tėvynės
Valandos:
3
—
8
popiet,
gijos teįterpia savo progra- kortų ir “bingo” vakare. tlisl 18 kacapų Lietuvos pa- rele
TeL CANal *5969
¥. Z. meilės pavyzdys, kuris, ne
ir 6:30—8:3O vakare
mosna vargdienių šelpimą Kas trečias žmogus, tai įvergimo. Nėra tokio blogo,
abejojama, patrauks prie
northsaidietis.
Visi
noriai
kad
neišeitų
į
gerą.
Lietair priežiūrą.
Skelbkime, tegu visi žino, kilnių tautos darbų ir pasi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
traukia į Espleno pramogas, vai atgavus nepriklausomy- kad ateis laikas, kada prieš
PHYSICIAN AND SURGEON
2155 West Cermak Road
aukojimo ir kitų miestų jau2158 VVest Cermak Road
nes ten graži svetainė ir gra bę, be abejo, visi jos vaike- istoriją ir tautą turės atsa- nus jr augusius,
OFISO VALANDOS
Koresp.
Ofiao tol. CANal 2345
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Apie Vasario 16 dienos ifi tyarįa Kodžl negalėtų liai rūpinsis ateityje sutar- .
Ofiito Vai.: 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
iškilmes žmonės dar ir da- feūtj panašiaį ir NorthSside , Alnai ir vieningai darbuotis. kyti visi tie, kūrių rankos
Trečiadieniais pagal sutarti
bus
suteptos
lietuvių
krauju
Beg. TU.: HEMlock 8150
Ofiso Tek:
Rezid. TeL:
bar tebekalba. Vieni jas gi Kodėl negalėtumėm ir mes
Vietinis,
IIIIIIIIIIIIIUH HIIINIIHIIHIIilIlIlIlIlIlIlIlir
VIRginia 1*86
PROspect 3634
ria, kiti peikia. Daugiausia
Tel. YARds 2246
turėti nuosavą svetainę. Ko
AKIŲ
GYDYTOJAS
I Dievu pasitikėk, o patsai
komentarų kelia Bagočiaus
dėl parapijos gerovė ir atei Vytauto Parke
'netingėk.
kalba, nes mat nekurie se
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tis taip mažai mums terū Piknikai 1941 tn.
Vysk. P. Karevičius
DANTISTAS
1858 VVest 35th Street
novės jo bičiuliai tikėjosi iš
pi? O gal jau per vėlu? Iš
LIGONIUS
PRIIMA:
Tas
nemyli
savo
tėvynės,
4645 So. Ashland Avenue
girsti komunizmo nors da- t______
______
______________
_
_
_
g«gu- kas nemyli savosios šeimos.
dalies gal ir
taip.
Jaunimas
Jurgio
parap.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
arti 47th Street
linį pateisinimą, tačiau iš ljgaUgjnįas be savos mokyk18 ir rugpiūčio 31 d.
vaL: nuo S vai. ryto iki 8 vai. vak Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
Seredoj pagal sutartį.
gmdo jo v,a.ską pasmerk.SUumosl Sv. Kryžiaus parap. _ Urmą .r juom* paa.b.aurejma, Į
įr
nuo mū
žeiio 22 ir rugpiūčio 17 d.
TelefoLuos: HEMluek 6849

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS 1 LIETUVIAI KITUOSE MESTUOSE
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$100.00 Lietuvos
Pabėgėliams

North Side

9>

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

'Tt

7

DR. F. C. WINSKLJNA$ DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. C. VEZELIS

DR, VAITUSH, OPT.

uz Lietuvos pavergimą, jos

Nekalto

gv. p^.

LIETUVIS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

OFTOKilRICALL¥ AKIŲ
4143 South Archer Avenue
kanknumą ,r žmonių tudy-^
Vilties^* parap. - biržeiio 29 ir
SPECIALISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas LAFayette 3658
Suvlrš ao ntetų praktikavimo
mą. Pubhkos ypač daug su-,
MQs kai Į rugpiūčio 24 4
6757 So. YVestem Avė.
Autradicnisis, Ketvirtadieniais ir
Mano Garantavimas
siriako šiemet. Buvo nema. 1
Penktadieniais.
Paleagvlnls aklų įtempimą, kas es- Ofiso valandos:
, . . ,
. _. mynų italų, vokiečių ir ai Gimimo Šv. Panelės paraks
prleiastiinl gaivos , skaudėjimo, Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
4631
So.
Ashland Avė.
žai ir komunizmo gerbėjų. .
a
. x.
Ncdėlioinis pagal sutartį
svaigimo, akių įtempimo, nervuotUnų pastangos įsistiprinti, - birželio 8 ir rugsėjo 7 d.
TeL YARds 0994.
Bio,
skaudamą
akių
karštį.
Atitaiso
Jiems pasakyta daug tiesos,
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
trumparegystę ir toliregystę. Priren
tepastumia ir mus darban.
gia teisingai akinius. Visuose atsiti Telefonas CANal 7329
Šeštadieniais.
tačiau su jųjų įtikrinimu tai
Šv. Antano parap. — bir
kimuose egzaminavimas daromas su
Galime dar gyventi, kam be
jau kitas dalykas. Rodyk
elektra, parodančia mažiausias klai
želio 15 ir rugsėjo 14 d.
laiko graban lysti.
das. Specialė atyda atkreipiama J
jiems širdį, o vistiek sakys,
mokyklos valkus- Kreivos akys ati
Visų Šventųjų parap. — ge
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
taisomos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad akmuo. Blogos valios
2202
VVest
Cermak
Road
gužės 11 ir liepos 13 d.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
4729 So. Ashland Avė.
užsispyrėliui vaistų nėra. Jie
Nedaliomis pagal sutartį.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
(2-tros lubos)
Daugely atsitikimą akys atitaisomos
ir pagal sutartį.
Dievo Apvaizdos parap. —
gal tik tuomet įsitikrins,
TeL MIDvray 2880
Chicago, I1L
be akinių. Kainos pigios, kaip
Res. telefonas SEEjiey 0434.
pirmiau.
OFISO VALANDOS:
Vasario
20
d.
šv.
Vincenbirželio
1
ir
rugpiūčio
3
d.
kuomet bolševizmas, išžudęs
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
Tel. Cicero 1484
Šv. Mykolo parap. — lie
milijonus žmonių, kitus mi-1
moterU klubas laikė suvai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
4712 So. Ashland Avė.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vat ryto.
Telefonas YARDS 1979
į
lijonus elgetomis padaręs, brinkimą ir turėjo draugiš- pos 20 d.
HIHHnilIlIlIlIltlUIIHHUIHIlOMIHtlHIlHUl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Aušros
Varių
parap. —
galutinai subankrutuos. Mū-^4 vakarėlį, kurį rengėjos
Būkite
Malonus
sų lietuviškas komunizmas Karpavičienė ir Hill tvarkiai rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. KARL NURKAT
SAVO AKIMS
OFISO VALANDOS:
ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
manding prasideda ir bai- j8U skaniu užkandžiu suruo4631 So. Ashland Avė.
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Tik viena pora aklų visam gy
(Bukaltb)
— gegužės 4 ir liepos 27 d.
Tai. YARds 0994
giasi katalikystės, ypač ku se.
ir pagal sutartį.
venimui. Saugokit jas. leisdami
Rez.
tel. PLAza 3200
lfiekiaminuotl
Jas
moderniškiausia
Šv. Juozapo parap. — ge
Res. 1625 So. 50th Avenue
nigų neapykanta. Atimk tą
metodą, kuria regėjimo mokslas
VALANDOS
Tel. Cicero 1484
gali sutelkti.
Vasario 23 d. Šv. Vincen gužės 25 ir rugsėjo 21 d.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
neapykantą ir lietuviško ko
39 METAI PATYRIMO ’
NedęĮĮomis_jiuo>>li0>2ki_J2><vaL_diMĮj
pririnkime akinių, knrle pašalina
to
moterų
klūbo
kortavimo
Šv.
Kazimiero
parap.
—
munizmo neliks nei “dūko”.
visų ekiu įtempimą.
Tel. YARds 5557
pramoga labai gerai pavy liepos 6 ir spalių 12 d.
Dr. John J. Smetana Atsakančiai ir prieinama kai
(Lietuvis)
ko. Rengėjos pasidarbavo “Draugo” — rugsėjo 1 d.
na pritaiko akinius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. J. J. Smetana, Jr. Kiekvieną dieną randasi:
ir parūpino gražių dovanų. L. Vyčių — liepos 4 d.
(Kviečiuskaa)
OPTOMETRJSTAI
2500 VVest 63rd Street
Svetelių ir iš North Side la Labdaringos Sąjungos —
DIDŽIULYJE SUDRIKO
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
1801 So. Ashland Avenue
1651
VVest
47th Street
Kampas
18-tos
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
KRAUTUVĖJE
bai daug suvažiavo. North- gegužės 30 d.
Telefonas CANAL 0693 — Chicago
Taipgi pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
Ar norite prisidėti
prie saidiečiams ateityje turėsi Šv. Kazimiero Akad. Rė
OFISO VALANDOS
Ofiso telefonas PROspect 6737
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
3409 So. Halsted Street
Kasdien 9:00 a m. Iki 3.80 p. m.
Namų telefonas VIRginia 2421
. ir pagal sutartį.
me
atsiteisti.
Klūbietės
vi

mėjų — rugsėjo 28 d.
tikro miaijonieriško darbo?
Treč. lr Sešt: 9:00 a. m. Iki
Tel. Yarda 3089 «
7:10
p.
m.
Taupykite vartotus . pašto suomet šauniai su savo pa Chicagos Provincijos Para
ženklus? štai lengvas ir vi rengimais pasirodo. Taip ir pijų Chorų — birželio 28 d.
THINGS THAT NEVER HAPPEN
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ PRAtKMjOS NARIAI
siems prieinamas būdas, ku buvo su šia pramoga. Joms
Energija ir darbai iškels Res 6958 So. Talman Avė.
ris neša misijoms didelės rūpi labai parapijos reika
Tel. CANal <122
Tel. GROvehill 0617
naudos, o bendradarbiams lai, tat ruošdamos pramogas mus į pasaulio tautų viršū Res.
Office tel. HEMlock 4848
deda pastangų, kad pelno nes ir vėl galėsime grąžin
gausių nuopelnų.
Vai \jer.y
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Šioj srity daugiausia ga liktų. Pastaroji jų pramoga ti mūsų tėvynei senovės di
,BUSY, SUT2201 VVest Cermak Rd.
5H0VJ HIM JA?
li pasidarbuoti tie,
kurie pelno davė virš pora šimtų dybę ir šlovę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
dol.
P.
Babickas
AWXH0W'. .
dirba krautuvėse, bankuose,
REZIDENCIJA:
Kctvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
ofisuose ir panašiose vieto
6631 S. Cattfomla Avė.
2423 W. Marguette Road
Taiafonaa REPublic 7888
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
Ofiso tol. VIRginia 0086
TILZfiS SPAUDIMO KNYGOS
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244
AUKSO ALTO KUKA K — Maldaknygė .............. ...................................... 60e
Nuplėšdami pašto ženk
PHYSICIAN AND 8URGEON
Ta pati inaMakayffe, mi gražiai* coliitoKlo (apdarais ............ 91 AS
lus, daugumo dėlei, malonė
VAOUKeLIH, JahMiuomriM's knygutė ..................................................... 36v
4645 So. Ashland Avenue
Minkštais, gražiais* v totaliai* ......................... .. ............................. 91.86
kite apie patį ženklą palikti
KANTIŠKOS, apdaryta gtcsmh, knyga .... '................................ 91.75
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ŠVENTIMU
KM MAS, KknHymai kiekvienai dienai ..............97.60
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avemie
apie pusę colio (ar mažiau)
MARIJOS GYVENIMAS ................................................................................. »6e
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
IŠGANINGI APMASTYMAI AITE HOPVLILS .............................. 86c
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
popiero.
MARIJOS SAPNAS ANT AI.VVV KALNO ........................................ 16c
Nedėliomis pagnl sutartį.
ŠV. ISTORIJA. Senolo ir Naulolo Trateinaato ................................... 26c
Office
teL YARda 4787
Kada susidarys keletas
MIKAI,DOS PRANAŠAVIMAI ................................................................... 96c
Tel. CANal 0257
Namų tol. PROapect 1930
KANTRI ELENA, GraLūa skaitymai ...........................................................98c
Rea. tel.: PROspect <668
pvarų pašto ženklų, siųskite
LENGVAS HUDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ........................................ 85c
Tai. YARds 6021.
SVEIKATA LIGONIAMS. Surašąs SOO vairtų-antgaly ..................... 96c
juos “4th Class Mail” šiuo
TRAJANKOR — ValMInlht iol6s, šaknys... gertauslos rūšies...
Res.: KENwood 5107
ui 1 pake — eoc... 3 pako* .......................................................... 91AO
adresu:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M. ŽUKAtTIS
MISSION CLUB,
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ava.
Marian Hills Seminary,
333 Dean Road
Spencerport, N. Y. Ofiso
vąl. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 popiet
Hinsdale, Illinois.
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare

DR. PETER J. BARTKUS

1>

DR. CHARLES SEGAL

West End

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAUR1CE KAHN

DR. A. JEHKINS

DR. FRANK C. KWINN

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

DR. J. J. SIMONAITIS

OR. S. BIEŽIS

OR. STINK0L1S

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. 6ERTASH

DR. P. L ZALATORIS

9

Ketvirtadienis, vas. 27, 1941

DRAUGAS

3

Pamokslas buvo pasaky
vedė prof. Pakštui būti iš Dulkė, Justus ir Sakadol— atsilaikys ir dabar ir vėl
tas kun. Simonaičio iš Elikilmių vedėju. Čia mūsų ko skis.
bus laisva, e) Lietuvių tau
ta yra suvereninė ir nemir
lonija labai dėkinga Užda Iškilmingai buvo susitik zabeth.
Gražiai buvo išpildyta Paviniui, kad nors per visas tas prie bažnyčios vyskupas
tinga; kai jos laisvę kidnedienas turėjo dirbti darbą, McLauglen su mūsų myli tersono mergaičių ir vyrų
pino rusai-bolševikai, mūsų Į
visų laisvėje gyvenančių lie
vienok surado valandėlę pa mu klebonu kun. Kinta. choro šie dalykai “Ultima
(Užbaiga)
tuvių yra šventa pareiga pa
sidarbuoti tautos reikalais. Įėjus į bažnyčią choras, ve in Mortis Hora,” “Ecce Pa
Stovėdamas prie to milži dėti savo broliams nusikra
Komitetas pradėjo nuo to, damas muziko Br. Voverio, nis,” “Monstrą te” ir kiti.
kad suorganizuoti didesnį
niško Lietuvos Nepriklau-' tyti bolševikišką baudžiavą
majestotiškai
sugiedojo Duetas buvo išpildytas sve
chorą ir čia pasisekė įtrauk “Ecce Sacerdos” (Fr. Wit- čių iš Elizabetho Alfonso
somybės paskelbimo 1918 ir atstatyti sulig Dievo ir
ti jaunus vyrus, kurie nese
metais Vilniuje paveikslo, žmonių įstatymus jiems pri
to). Atlikus vyskupui pa Žvirblio ir Pranskietės. Dar
kuriame dominuojančia as gulinčią laisvę, savaranku
niai buvo atvykę iš Viscon- šventinimo formalumus, iš niekur negirdėta “Sveika
mą
ir
krašto
nepriklauso

menybe yra dr. Jonas Ba
sino ir New Yorko valsty kilmingai sugrojo muzikas Žvaigždė Ankstyboji” (Ber
sanavičius tarpe kitų 19-kos mybę. f) Kad mūsų laisvėje
Los Angeles, Calif., lietuvių choras, išpildęs Lietuvos bių, o moterys ir mergaitės Voveris “Introducia Cho tulio) buvo gražiai sugie
lietuvių tautos atstovų, pa-, gyvenančių lietuvių pagalba nepriklausomybės paminėjime, vasario 15 d., meninę prog neragintos prisidėjo prie pir rai” (Boelmano) ir su dide dota mišraus choro. Sujun
sirašusių Nepriklausomybės būtų reali ir tikslinga, pa ramą. Choro narių tarpe matome ir prof. K. Pakštą. (Sto miau suorganizuoto bažny
liu tekniškumu išpildyta gus abu chorus, vedant Br.
Aktą, Lietuvos Įgaliotas Mi mirškime asmeniškas ambi vi pirmas gale pianos.
tinio choro ir iš karto mū
“Toccata D.” (Moll-Rege- Voveriui, galingai skambė
nistras žadeifcis kalbėjo j cijas, padėkime į šalį siau
sų choras trigubai padidė rio).
jo “Veni Jesu” (Cherubini).
mai
paminėjo
šių
metų
LieMalonu
man
pasidalinti
susirinkusius svečius,
ku rus partiviškumus; susirin
jo. Bet kas iš to skaičiaus,
Pasibaigus koncertui vys
Toliau sekė mišriaus cho
tuvos
nepriklausomybės
m
i-J
su
platesne
lietuvių
visuorių didžiuma buvo Amerikos kime organizuotai ir padė
jei nebus sutarimo, jei bal ro giesmė “Marija, Mari kupas pabrėžė Patersono lie
nėjimo
dieną.
mene
gražiais
apsireiški

kime
ant
stalo
visus
mūsų
lietuvių jaunimas. Jo balsas
sai nebus suderinti. Išeis
ja,” kuri atlikta ypatingu tuviams apie šios brangios
Nepriklausomybės šven mais lietuvių tarpe, kurie tiktai “raliavimas”, o ne
skatino viltį, ragino prie di senus ir naujus planus; peršvelnumu ir gražiais niuan dienos iškilmes, apie gražų
desnių darbų kentantiems kratykime mūsų pirmesnius tės minėjimas Vašingtone gyvena prie Pacifiko kran- daina. Gi žinojome, kad tų
religinį koncertą, kurs su
sais.
broliams ir sesėms vaduoti. nutarimus ir nusistatymus, dar nebaigtas. Vasario mėn. j tų, atsitolinę nuo centro dajnų klausys ne vien lietu
teikė
visiems klausytojams
Iš toliau pakviesti svečiai
(Chicago,
III.)
lietuviško
gy
praktiškumą 22 d. šeštadienį, Amerikos
Lietuvos atstovo mintims patikrinkime
viai, bet ir svetimtaučiai.
— choras Angelų Karalie didelio malonumo.
venimo,
vienok
neatšaldė
,
pritardami čia pat kalbėjo dabartinių metodų ir pada Baltijos Draugija suruošė
Garbė patersoniečiams tu
Todėl reikėjo mokintis. Per nės, vedamas varg. Pr. Dul
savo
širdyse
karštos
tėvy

ir kiti. Štai jų pareikštos rykime tokias reformas ir bendrą Lietuvos ir Estijos
dešimtį dienų mūsų choras kės, ypatingai gražiai sugie rėti tokį energingą kleboną
nės,
Lietuvos
meilės.
mintys: a) Lietuvos nepri išvadas, kurias mūsų pas nepriklausomybių minėjimą.
turėjo prieiti prie tobulumo dojo “Jesu Corona Virgi- kun. Kintą, kuris taip su
tangoms
užtikrintų
pasise

Baigiant
šias
neužmiršta

klausomybės
užgimimas
Nusistatėme ir mes iškil Dėka Kurtis — Degutienės, num” ir “Malda” kun. či- maniai veda parapijos vi
1918 metais įvyko dėl lietu kimą ir mūsų pagalbos efek mas jaukumo ir nuoširdu mingai apvaikščioti 23 me
mūsų choristai gavo pas tą žausko. Solo “Panis Angeli- sus reikalus.
vių . tautinio susipratimo, tingumą. g) Amerikos lietu mo šventes Lietuvos pasiun tų Lietuvos nepriklausomy
Reikia pabrėžt. kad para- •
senutę patogią vietą netik cus” buvo atlikta labai švel
dėl demokratybės pradų pra vių sutartinė talka, žinoma tinybėje Vašingtone aprašy bės sukaktį. Bet, vietoj 16
tai susirinkti į pamokas, bet niai Prano Andreičiko, o pija dabar gražiai gyvuoja
siveržimo ir dėl patogių ka Lietuvai Gelbėti Tarybos mą, su širdgėla prisimena vasario, pasirinkome vas. 15
pianą ir gerą pianistę (mar Dulkės choras darniai prita ir kad už vargonus iš kart
ro įvykių; Lietuvių tautos vardu, kuri faktinai yra tik me saviškius Lietuvoje ir d., kuri darbininkams pa
ti Degutienės), kuri, nors rė. Reikia pabrėžt, kad p. buvo užmokėta. Turėdami
tautinis susipratimas yra tarpsrovinių paliaubų išraiš tremtinius — pabėgėlius. Ke togesnė, nes tas buvo šešta
svetimtautė, bet ištekėjus Dulkė su choru jau kelis labai gerą gabų vargoninin
dabar keleriopai sustiprėjęs, ka, — yra juk aiškiai reika lėtas pabėgėlių,’ čion atvy dienis. Antra, nenorėjome
už lietuvio, pamylo lietuvių kartus čia patersoniečiams ką Br. Voverį, kuris nese
todėl yra tai laidai ištver linga persitvarkymo, kai no kusių, p. Žadeikiui parašė skaldyti lietuvių, kad būtų
dainas ir prisidėjo prie la į talką atvyko, už ką pater- nai iš Lietuvos grįžęs, pamės ir laisvės, kuri turės rima rimtai ir galingai teik šitaip.
«
progos apvaikščioti tą su- vinimo choro. Ir, reikia ste soniečiai labai dėkingi jam. tersoniečių choras sparčiai
sugrįžti. Amerikos lietuvių ti taip reikalingą pagalbą.
“Išaugę laisvos Lietuvos kaktį, kurie nenorėjo kartu bėtis, kad nuvargę dai be
Toliau sekė solo Vero» eina pirmyn.
kylantis sąjūdis ir tai ten
Suteikus vyskupui palai
L. G. T. atlikusi istorinės padangėje, suaugę su jos že- su katalikais ir tautininkais jaunuoliai ir paaugę vyrai, Pranskietės iš Elizabetho,
Lietuvoje tai čia Ameriko
me
ir
žmonėmis,
mes
kartu
minimą, iškilminga procesi
tą minėjimą atlikti. Nuste net ir prof. Pakštas, du sy kuri
svarbos žygį Vašingtone,
gražiai
sugiedojo
je prasiveržęs lietuviškojo
išsiauginom
ir
užsigrūdinom
grausmingu
bau tiktai paskaitęs tos rū kius į savaitę atvykdavo į “Prieš tavo altorių” (Žile ja išlydėtas
vargu įveiks kitus uždavi
jaunimo entuziazmas yra už
savyje
laisvo
lietuvio
dva“
Dominabitur
Amari,
” kurį
šies lietuvių atsišaukimą repeticijas, o ypatingai uo vičiaus) ir “Salve Regina”
nius atlikti, kurie reikalin
tikrinimas, kad pastangos
atliko Patersono ir Brook
gi ilgesnio laiko ir daugpu- šią. Šiandien išvyti iš bran-j (pakvietimą), kad bus rodo- liai čia dirbo Bronė Star- (Henshaw Dana).
bus vaisingos džiaugsmu.
lyno chorai, vedami Br. Vo
siško planavimo, nebent ji gaus savo krašto, nustoję mi judamieji paveikslai “A- kienė, kuri net susirgus nez
verio.
b) Dabartinis karas yra re- j atsisakytų nuo savo “libe- visko kas artima ir brangu. pie žmonių ir kitų gyvūnų apleisdavo repeticijų, ir pa
mes
likome
tik
savimi,
tik
,
atsiradimą
Adomo
ir
Ie
_
Vėliau salėj buvo chorų
akcija prieš patį demokra rum veto” prado ir pasirink
sekmės tokio uolumo buvo
DĖMESIO, DĖMESIO,
ir vargonų krikšto tėvų vai
" DĖMESIO!!!
tizmą ir jo laimėjimusprieš , tų darbingesnį būdą. h) Ma lietuviais. Tą vienintelį liku- Į vos gyvenimą^’.- Maniau, kad gražiausios. Per nepriklau
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Mūsų Viltys
Vasario 16 d. — Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo šventės minėjimas, kaip
matome iš mūsų dienraštyje skelbiamų
korespondencijų, visose lietuvių kolonijo
se praėjo dideliu pasisekimu. Pažymėtina,
kad visur rinkosi gausūs mūsų tautiečių
būriai.

Tai yra džiuginantis reiškinys.
Komunistai ir savo spaudoj ir. gyvu
žodžiu agitavo, kad Vasario šešioliktosios
nerengti, kad žmonės į surengtas paminė
jimo iškilmes neitų. Bet geri, sąmoningi
lietuviai į Maskvai parsidavėlių agitaciją
nekreipė jokio dėmesio. Lietuviai gausin
gai rinkosi į sales, kad
demonstruoti savo neabejotiną stovėji
mą už Lietuvos išlaisvinimą iš bolševi
kų okupacijos ir visu griežtumu užpro
testuoti prieš Maskvos smurtą.

Praėjusią vasarą, kai raudonoji armija
įsiveržė į Lietuvą ir ją okupavo, mūsų vi
suomenė buvo labai skaudžiai priblokšta.
Nemaža mūsų tautiečių dalis beviltiškai
buvo pradėjusi žiūrėti į Lietuvos likimą.
Bet kai Jungtinių Valstybių užsienių rei
kalų departamentas paskelbė nepripažįs
tąs Sovietų Rusijos smurto, kai Preziden
tas Rooseveltas lietuvių delegacijai gyvu
žodžiu pareiškė, kad Lietuva dar nėra žu
vus, kad ji vėl bus laisva ir nepriklauso
ma, kai diktatoriams Europoje ne be taip
jau sekasi karo frontuose,
lietuvių nuotaika pasitaisė ir jau dabar
su daug šviesesnėmis akimis žiūrime į
Lietuvos ateitį.
Nėra abejonės, kad prie sukėlimo mu
myse naujų viKių daug prisidėjo Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo minėjimo
iškilmės.
Pilniausia pasitikime, kad toji lietuvių
nuotaika ir ateityje nesikeis. Dirbant, au
kojant tautos reikalams ir Dievo pagal
bos prašant, stiprės mumyse viltys ir vėl
iškovoti Lietuvai laisvę ir nepriklausomy
bę.
Bet, neužmirškime, be darbo, be ryž
tingo darbo ir pasiaukojimo sunku būtų
to tikslo pasiekti. Reikia dirbti ir auko
ti ne tik vasario 16 d. proga, ne vieną
kartą į metus, bet visomis progomis, vi
suomet.
Vakar A. L. R. K. Federacijos centras
paragino kolonijų veikėjus
rengti lietuvių tautos globėjo — šv. Ka
zimiero šventės iškilmingą minėjimą.
Neabejojame, kad mūsų visuomenės va
dai ir veikėjai ir be to paraginimo geni
žinojo, kad ypač šiemet yra didelis reika
las tinkamu būdu minėti kovo 4 d. — vie
nintelio lietuvio Bažnyčios pripažinto šven
tuoju šv. Kazimiero šventę.
Bus nepaprastai grąžu, jei visi, kas tik
galėsime, kovo 4 d. rytą rinksimės į baž
nyčias šv. mišių išklausyti, o vakare į sa
lėse surengtas paskaitas.
Neužmirškime ir to, kad panaikinus ka
talikiškas šventes bolševikų pavergtoj Lie
tuvoj, ir šv. Kazimiero diena jau nebebus
švenčiama. Dėl to mes, laisvoje Dėdės Ša
mo žemėje gyvenantieji lietuviai, giliu
dvasiniu susikaupimu garbinsime savo
tautos globėją ir prašysime jo pagalbos
•darbuose ir kovose dėl nepriklausomos
Lietuvos atstatymo.
Italijos diktatorius Mussolini sakosi ka
laimėsiąs, bet... tam laimėjimui esanti
būtina Hitlerio pagalba. Su šiuo Mussolinio pareiškimu sutinkame, tačiau, ar yra
garantijų, kad Hitleris savo žygiuose nerą

•ukhips.

LIETUVAI VADUOTI PLANAI

Skaudus Likimas
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Sovietų Rusijos okupuotoj Lenkijos da
lyje žmonių padėtis, kaip rašo lenku rp°
da, esanti begalo skaudi. Pat n-’d^tk t1’
kurie buvo ištremti į Rusijos gilumą, e
santi tiesiog baisi, nežmoniška.
į Sibirą, net toliau į Kamčatką, taip pat
į Turkestaną, Kazastaną ir kitur išvežta
šimtai tūkstančių lenkų, vyrų, moterų
ir vaikų, kurių daugybė išmiršta nuo
vargo, bado ir ligų.
Vaikų tarpe mirtingumas siekiąs net 75
nuošimčius. Išvežtųjų eilėse yra daug in
teligentijos ir jų šeimų.
Tai yra baisūs, nežmoniški bolševikų
metodai naikinti tautas. Tie metodai jau
naudojami ir lietuvių tautos naikinimui.
Tai matome iš gaunamų laiškų, iš Lietu
vos pabėgėlių pasakojimų. Tai išskaitome
net iš pačių bolševikų laikraščių, retkar
čiais ateinančių iš Lietuvos.
Lietuvos kalėjimuose jan nebetelpa
mūsų tautos inteligentija, dėl to daug
jos, kaip ir lenkų inteligentijos, išveža
ma į Rusiją, kad ten ją išmarinti.
v Išvežama iš Lietuvos ir šiaip jau žmo
nių — daug jaunimo, net vaikų.
Tad, bolševikai yra užsimoję sunaikinti
ne vien tik lenkų, bet lietuvių ir kitas
tautas.
Lenkų spauda nusiskundžia, kad ir vo
kiečių okupuotoj Lenkijos dalyje žmonių
padėtis esanti apverktina. Ypač skaudi
būklė katalikų žmonių. Jie persekiojami
Jie nebetenka dvasiškijos. Gaunamomis
žiniomis,
esą išžudyta 700 lenkų kunigų ir 3,000
jų kažknr išvežti.
Tiesiog neįtikėtina, kad šiame dvidešim
tame amžiuje tokie dalykai galėtų dėtis
Skaudu ir liūdna. Bet taip ilgai negalės
Pūti. Nekaltai liejamas žmonių kraujas
šauksis dangaus keršto. Kraugeriai dik
tatoriai ar vėliau ar anksčiau prieis liep
to galą.

Mirė Lietuviu Bičiulis
Vasario 25 d. mirė Harry W. Nice, bu
vusia Maryland valstybės gubernatorius
nuo 1935 iki 1939 metų.
Mums, toliau gyvenantiems nuo tos val
stybės, detaliai nėra žinomi velionies dar
bai, kaipo gubernatoriaus ir politiko. Ta
čiau mes,
lietuviai labai gerai žinome, kad jisai
buvo artimas mūsų tautos bičiulis.
Per keletą metų Maryland valstybės gu
bernatorius paskelbdavo viešai Lietuvos
Nepriklausomybės — vasario 16 d. minė
jimą. Jis tai padarydavo
pasiremdamas Marylando legislatūros
nutarimu dėl vasario 16 d. minėjimo.
Tai buvo velionies gub. H. Nice nuopel
nas, už kurį Lietuvos vyriausybė jį apdo
vanojo L. D. K. Gedimino aukštu ordinu.
Toks gub. Nice žygis sukeldavo didelį
entuziazmą ne tik Marylando, bet ir ki
tose valstybėse gyvenančiuose lietuviuo
se. Dėl to lietuviai jo palankumo ir nuo
pelnų neužmirš.

Budėkime
“Amerika” praėjusios savaitės laidoj
nurodžius reikalą dirbti ir aukoti, padaro
tokią pastabą:
“Tiesa, karo galo nematyti, bet rei
kia būti pasiruošusiems visiems gali
mumams. šiandie laisvai veikia trys
Lietuvos atstovybės Europoje — Vati
kane, Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Visų
lietuvių pareiga pasirūpinti, kad tos at
stovybės išsilaikytų. Iki šiol jos dar lai
kosi iš turėtų kuklių atsargų, bet greit
tai išseks. Tos atstovybės atlieka mil
žinišką darbą. Jos palaiko lietuvių tau
tos vardo gyvybę.
Labai svarbu palaikyti Lietuvos at
stovybes šiaurės ir Pietų Amerikose.
Čia nepripažįstama bolševikų okupacija,
todėl nepaprastai reikalinga nepriklau
somos Lietuvos įstaigų veikla. Jungti.. nių Amerikos Valstybių žodis bus labai
svarbus būsiančioje taikos konferenci
joje. Reikia paruošti ir išpurenti dirva,
kad nė vienas Amerikos diplomatas, vy
riausybės narys bei tautos atstovas ne
galėtų nė truputėlio užmiršti apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos respublikų
atstatymą, šiam tikslui išvystytina pla
čiausia propaganda”.
•
•
ų

Ketvirtadienis, vas. 27, 1941

(Apie Advokato Gabaliausko Projektą)
Mūsų spaudoje visko pri« taktika
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rašoma, bet labai maža kon daugiausia žymių Lietuvos
krečių minčių apie patį svar veikėjų visų politinių gru
biausią visų lietuvių reika pių traukti čion — Ameri
lą: Lietuvos vadavimą. Tad kon. Nedovanotinai apsirik
reikia tik sveikinti gyvą sime, jeigu laisvės nustoju
žmogų, advokatą St. Gaba- siems užversime didesnę naš
liauską, nutraukusį keistą tą, ogi patys Ištekliuje ir
būtų parašyta,
užkietėjęs
ir pavojingą tylą savo gra laisvėje gyvendami pasiskir PO SVIETĄ
balšavikas nevierys.
žiu straipsniu “Suaktyvin sime lengvesnius ir nereikš
kime Lietuvos vadavimo dai mingus darbelius, šiuo bū PASIDAIRIUS
Kur švaru ir naudinga,
bą”. Jis kviečia ir kitus lie du savo begėdiško pakriki Godotinas
profesoriau! tėn balšaviko su žiburiu ne
tuvius pasisakyti apie jo pa mo neprašalinsime ir sietu Nuolankiai prašau padėti rasi. Jie negali nurimti šva
siūlytą projektą. Tad ban vos reikalams nepatarnaus- ant savo vožnaus delno ma rioje vietoje, bet lenda į
dau ir aš pasinaudoti šiuc sime. Ne taip dirba čekai, no grometą. Kaipo senas ca biauriausį purvyną iki pat
kvietimu.
i lenkai, ukrainiečiai ir kiti. ro kareivis, o dabar mainie- ausų, ir maudosi ten,
kol
kas
neišvaro
laukan,
Bet
Ji. siūlo Vyriausią L>etu Ten yra daUg,aU tvarkos ir rys, ir aš noriu su tavo tapasigaus nors ir mažiausią
vių Tarybą koncentruoti A- veiMos.
vorščiais pašnekėti.
progą ir vėl grįžta į nešva
merikoje, o ne Europoj. Ix I Vietos klausimą aptarus,
Nesenai pasitaikė man rų grovimo darbą ir ir.ūvisai teisingai. Jam pačiam . prisiminkime ię lėšas. Adv.! proga būti vienam didmies
čijasi per visą savo gyveni
teko neseniai pervažiuoti | St. Gabaliauskas politinės į
čių, kur gyvena lietuvių ir mą laukdami rusiškų žuliper visą Europą ir kai kur , ir kultūrinės veiklos biudžė- ,
žydelių gerokai pasmirdu kų išsvajoto, bet vokiško žy
net pagyventi ilgiau. Tad ' tą pakėlė iki $42.000 mesiu burliokišku balšavizmu. do pagimdyto, balšavikiško
jis gerai žino, kokias men tams. Tokią ir daug didesnę j
kas darbo perspektyvas da sumą turėtume labai nau Eidamas Grand strytu neti- rojaus.
Tavorščiai, nesimūčykite!
bar ten mūsų veikėjai turi. dingai išleisti, bet jos su 1 ketai susitikau iš Lietuvos
Amerikoje daugelis lietuvių |rinkti. nepajėgsime. Jis vi- Į man gerai pažįstamą krau- Nerasite rojaus, peklą tai
čių Baltrą. Per daug metų yes. Žinote, kad rojus nie
dar tebėra įsitikinę, kad ir I sai teisingai siūlo, kad kiekdabar, kaip 1914-18 metais, iyiena P°litinž gruP® nu0 de- nesimačius man malonu bu kuomet negali būti ten, kur
lietuviams
amerikiečiams 'legato » Vyr' Taryba mok5 vo su juo pasikalbėti. Bet, gyvuoja neteisybė, žiauru
ant nelaimės, neilgai tas mas, bedievybė ir moralis
teks tiktai pagelbinis dar tų kas metai po $1,000. ši
mūsų malonus pasikalbėji supuvimas.
bas atlikti, labiausia parū taip galėtų ir būti. Jis siūlo
Balsevizmas ir nacizmas
mas tęsėsi, nes mano Bal
pinant lėšų Europoj veikian Tarybą sudaryti iš 30 na
trukas greit pasirodė visiš nedaug skiriasi vienas nuo
čioms įstaigoms. Tuom gi rių. Manyčiau, kad mūsų
kai. nesukalbajnas ir didelis kito. Lietuvoje velnią maletarpu kiekvienas turėtų ži aplinkybėse jų užtektų tarp
batiuškos Stalino garbinto vodavo juodai, o čionais manoti, kad šių laikų aplinky 10 ir 15. Stambiai Tarybai
bus brangu dažniau suva- jas. Be to, jis reiškė dide levoja raudonai. Vardas jo
bės lietuvių veiklai Europoje yra daug prastesnės, ne- žiuotL Ir kit>i <staigli skai’ lio pasitenkinimo, kad žiau bet gi tas pats pasilieka.
gu jos buvo anais laikais. čius ar didumas reikia kiek rūs šiaurės budeliai paver Balševizmas yra tautų liga,
galint siaurinti ir kuo ma- gė Lietuvos žmones. Viso išdygusi iš bedievybės, oKur
1917 m. Lietuvą okupavusi žiausias algas skirti, kad kiais būdais mėginau jį per- do ir doriškojo nupuolimo.
kaizerio kariuomenė vis dėl- kaip nors būt galima kuklų šnekėti, kad dabar rusiški Yra vilties, kad tautos, pe •to leido dviem šimtam Lie- darbą pradėti. Nes nenuma mongolai Lietuvai atgabeno sirgusios balšavizmo iimtuvos veikėjų suvažiuoti į nau ar galės mūsų baigian- ne laisvę, bet didesnę bau i pančią epidemiją, apsivalys
Vilniaus konferenciją ir iš čios ištautėti kolonijos su džiavą, negu kada pirmiau Į nuo visokio kankinančio jos
sirinkti savo Tarybą. Ly aukoti kasmet po $10,000 buvo. Bet buvęs mano kai ! brudo ir grįš prie švaraus
giai ir rusų valdžia tais lietuvių tautai gelbėti.
mynas nenorėjo nei girdėti, gyvenimo ir prie Dievo.
pat metais leido Petrapily
Kareivis-mainerys.
mat, besiūdamas kelnes, balBaisiai skaudžiai reika- į
sušaukti didelį lietuvių sei
ševikiškojo kvapo prisigė
mą, kurs irgi išsitarė už ne lingas anglų kalba lietuvių rė net iki pat ausų.
PRAŠAU NESIJUOKTU
priklausomybę.
Šveicarijoj žurnalas ir kuklus informa
Viešbučio savininkas į
ir Švedijoj laisvai veikė lie cijų biuras. Bet ir šie reika Tavorščiai, tokių užsispy
tarną:
tuvių komitetai ir galėjo net lai mums nesiduos lengvai rėlių, kaip Baltrus, yra
— Davei tiems svečiams
su okupuota Lietuva lega sutvarkyti, nes gi esame daug visuose miestuose ir
visam
viešbutį
liai susisiekti. Amerikiečiai menki ir apsileidę. Reikia miesteliuose. Tie žmonės, iš geriausį
irgi galėjo net Lietuvon pa labai judraus kontakto su dalies, taip apsigimę: ker kambarį. Ar manai, kad jis
siųsti savo delegatus. O da visų kitų pavergtų tautų po štingi ir pavydaus būdo, norės brangiau mokėti?
— Tikrai
manau taip.
bar? Kaizerį pakeitė Hitle litinėmis vadovybėmis, o be vienpusiški, pilni pariziejišris, o carą Stalinas, šiedu Vyriausios Tarybos kas gi kos puikybės. Todėl ką bal- Man atrodo, kad jis yra
draugu anų laikų laisvių li gali imtis didžios atsakomy ševikiškam laikrašty koks turtingas, — pastebėjo tar
kučius palaidojo ir negirdė bės sudarinėti ateities pro kerštingas bedievis parašo, nas.
— Iš ko sprendi?
tą jie skaito balšavikų “bib
tais retežiais sukaustė ma jektus, susitarimus?
— Iš to: jis jau yra se
Numatomi} žmonių pavar lija.” Gerų raštų mažai
žąsias tautas. Šiandien nė
ra nei mažiausių vilčių, kad džių geriau neminėti, nes skaito. Jeigu kuris ir skai nas susikūprinęs kempinė, o
Lietuvoje ar kur netoli jos tai gali jiems pakenkti. Bet to, tai nors teisingiausiai jo žmona jauna ir graži.
(Vokietijoj, Šveicarijoj ir gi vykdomąją Viršūnę geriau
Švedijoj) galėtų politiškai būt sudaryti iš Lietuvos piveikti koks’nors'lietuvių ko- liečil*’ neperseniai gyvenuby
mitetas. Švedija kiek gale- sių Lietuvoje, nes tik šie
dama iš baimės pataikaus turi Penesnį vaizdą baisiųjų
Rusijai ir mums neleis savo Lietuvos nelaimių ir todėl
žemėje kokio sąjūdžio orgapartiniai skirtumai nebus
JACK GRAMMERcy SMITU !
nizuoti. Šveicarija, ne taip kliūtimi praktiškam ir nuoHASTURNED DOVMN Į
♦
£OQOOO HEV/AS
kaip 1914-18 m., yra visai1 širdžiam sutarimui. Adv.
/ S
apsupta totalitarinių valsty- Gabaliausko pasiūlytas būHE1R.TO AND AN
bių ir turės derintis prie das Tarybai sudaryti yra
ESTATE VALUED AT
#
5O0OO JUST TO
Vokietijos ir šios draugų ru- 8ana geras. Žinoma, galima
CONTINUt SELUNCr
sų ir italų. Tad nelaukime iš sugalvoti ir truputį skirtinHATS TO INDIANS/
Europos jokios komandos,
būdų, bet tai pačios esjokios pilnai atviros minties m®9 nekeistų. Svarbiausia, j
labiausia mums rūpimais kad atsirastų noro judriau
klausimais. Apie Klaipėdą apsisukti ir bent kiek susiniekas iš ten ir prisiminti klausyti. Lietuvos politinei
negalės. Jie ten ne tik ne- vc’klai Amerikoje sąlygos
JND/ANA^
gali su kitų tautų atstovais Pačios geriausios, jei tik
MIKE
konferuoti ar kokius susi- sugebėsime pasinaudoti šios
tarimus daryti, bet ir savo žalies svetihgumu ir jos vaCOOLDNZT
tarpe susitinka gana priva- dovlJ jau nekartą pareikštu
FIND A
tišku būdu. Be to, ten* nėra Palankumu mūf,U Nukryžiuo
SOFT 6POTTO SLEEP, SO HE CHOSE A
nei •lietuviškos visuomenės,
Tėvynei. Bet reikia, kad
RA1LPOAD TRACK- STOPPED TW0 TRAINS
nei savos spaudos bei didės- Pat-y® darbuotojai susiorga*

Ar jau pasiruošėme minėti šv. Kazimie
ro, Lietuvos globėjo, šventę — kovo 4 d.? nių organizacijų. Tad mūsų
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DRAUGAS
apgaili, kad negali dukart balsuoti

Jr

AL Kachmanova.

Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)
Mažame burtininkės Nastės namelyje vyko savo
tiškas susirinkimas. Pirmininkavo vienakis vaikinas su
plačiai atsikišusia apatine žiauna ir tipišku nusikaltė
lio veidu. Tai buvo Filka Griaznovas^ kiurio sąžinę gubroziskos (gubernijos krim. policijos įstaiga) duomenimis, slėgė mažiausia devynios žmogžudybės. Bet jo vis
niekaip nepasisekdavo suimti. Jis buvo apsivilkęs pa
laidine, kuri buvo beveik moteriškai sukirpta; ją prilai
kė platus odinis diržas, už kurio buvo užkištas smar
kiai riestas totoriškas kardas. Šiuo ginklu, kuris, jo įsi
tikinimu, kadaise turėjo būti Mamojo nuosavybė, jis
ypatingai didžiavosi.

— Ne, aš manau, kad "plunksnelė” netinka! — ta
rė jis autoritetingą žodį. — Verčiau su kirviu: taip
("Draugas” Acme telephvlo,
daug patogiau. Galvą įkišai į eketę, kirvio pentimi per
Mrs. Owen Kilbane, Waukegan, III., apgaili, kad ji negali balsuoti dukart — už vie
pakaušį — ir baigtas kriukis!
ną ir kitą sūnų, kurie buvo kandidatais į Waukegan majorus. Sūnai yra dvyniai, Har— Ne, man rodos, būtų geriausia apsidirbti pir ry Kilbane (kairėje) ir Frank Kilbane (dešinėje). Abu pralošė “primary” balsavimuo
ty! — įsiterpė išblyškusi moterėlė, beveik visą veidą se.
apsidengusi skara. Tai ir buvo burtininkė Nastė.
— Taigi, taigi, pirty, — pareiškė savo pasipiktini-1
mą Filka, — o kiek reikėjo tupinėti ir suktis po pa
skutinės pirklio žmonos, kol galų gale pasisakė šiaip
Jo Eminencija Kardino- Bažnyčios Rašytojai ir Te- spaudos metu. Pasninkauta
taip pašalinti kraujo dėmes? Bet tu, matyti, to neatsi
las Dougherty, Philadel- vai, kurių nemaža buvo išvengti nuodėmės ir atgai
meni!
fi jos Arkivyskupas, iš- Apaštalų mokiniai.
J lauti uz nusižengimus. AtPaskum kreipėsi į išblyškusį vaikiną su dideliu,
eido laišką savo tikin-į Net pirmieji eretikai, ku- rodo, kad pati prigimtis nu
pūliuotu patinimu veide:
tiesiems, kaip tinkamai rje atsiskyrė nuo bažnyčios rodė tokiu momentu liūdėti
— O tu, Puzankovai, jos palauksi ant kranto; sa
praleisti šią gavėnią, pačioje pradžioje, pasilaikė ir pasninkauti.
kyk, kad grįžti tiesiog nuo burtininkės Nastės, kuri tau
Manau bus naudinga ir pasninką; ir kurie iš tų iš-', Mozė pasninkavo keturias
surado vaistų išsikapstyti iš nelaimingos meilės. Sakyk,
visiems tai žinoti ir pa- jįįo jįg gių laikų, dar lai- dešimts dienų ant kalno Hokad ji tau prie eketės išpranašavo ateitį: liepė žiūrėti į
sinaudoti savo sielos di- kosi pasninko ir nesupran- reb. Elijas nevalgė daug
vandenį, kad ten pamatytum savo paveikslą!
desnei laimei, todėl ir ta, kaip kokia nors grupė į dienų, kaip aprašo trečioji
Puzankovas, pabėgęs iš "naujųjų žmonių fabriko,”
paduodame čia lietu gali vadintis krikščionimis, Šv. Rašto Karalių knyga.
įstojo į burtininkės Nastės gaują. Jis buvo jau anksčiau
viškai.
pasninkaudavo,
jei jie atmestų ar paniekin Pagonys
ragavęs kalėjimo už daugybę stambių vagysčių, bet su
tų šių apaštalų laikų palik- kad pašalintų Dievo rūsty
"riebesniais dalykais” vis dėlto dar nebuvo prasidėjęs: i
Metinis gavėnios keturias- tą pasnjnką
bę. Pranašo Jonos knygoje
sulaikydavo kažkokia nepergalima baimė. Bet galop įsi- i
dešimts dienų pasninkas
pasakyta, kad Ninivos ka
mylėjo Nastę, pasidarė jai vergiškai klusnus ir pildy
Iš pat pradžių gavėnios
prasideda Pelenų Dieną, va
ralius, paveiktas pranašų
davo mažiausią jos užgaidą, todėl ir dabar, kad ir vi- j
sario mėn. 26 dieną ir tę pasninkas buvo ne tik pa- mokymų, įsakė pasninkauti
sas drebėdamas nuo tuo "riebiu dalykėliu” šlykštėdama
praktika,
bet
sis lig didžiojo šeštadienio maldumo
ne tik žmonėms, bet ir gy
si s, noromis nenoromis turėjo dalyvauti paskutinėje
vidurdienio, balandžio mėn. griežtas Bažnyčios įsaky vuliams, kad atgailos metu
gaujos "medžioklėje.” Tačiau, kur tik galėdamas, steng
mas; pav. šv. Grigalius Di
112 dienos.
visi maldautų Viešpatį pa
davosi pasipriešinti, todėl ir dabar priešgynos balsu pa
dysis pasakė, kad jei kas
Visi, kuriems sukako dvi galėdamas laikytis gavėnios sigailėjimo.
klausė:
— Kodėl būtent aš turiu ją čia* atvilioti ? Juk žino dešimts pirmi metai ir ku pasninko, bet laužo jį, už tą
Kai pariziejai kaltino Iš
te, kad sergu — su savo patinimu persisaldysiu!
rie dar nebaigė penkiasde nusižengimą turės atsakyti ganytoją už tai, kad Jo moTačiau Nastė žvilgterėjo į jį įsakančiu žvilgsniu, ir šimts devintų metų, yra prieš Dievo Sosto Teismą, kiniai nepasninkauja, taip
iis beregint nutilo.
įpareiguoti, po mirštama
Šv. Caesarius iš Aries, dažnai, kaip jie, ir ne taip
— Taigi, tu čia atvesi pirklio žmoną, — pakartojo nuodėme, laikytis to pas pietinės Gaul, pareiškė, kad kaip Šv. Jono Krikštytojo
Filka ir paskum, kreipdamasis į Nastę, pridūrė:
ninko, jei tik neserga ar nė pasninkauti kitomis dieno- i mokiniai, Išganytojas atsa— O tu neužmiršk jai iš anksto iš jos brangenybių ra paliuosuoti dispensoa.
mis yra priemonė nugalėti kė: "Ar gi gali jaunikio
išpranašauti, kad jas paliktų čia, šiaip teks mums vi
su
Gavėnios pasninkas yra nuodėmę ir gauti nuopel prieteliai liūdėti kolei
sas tas dovanėles išsižvejoti iš eketės!
sekimas mūsų Brangiausio nams, bet nepasninkauti ga- jais yra jaunikis? Bet ateis
dienos, kada jaunikis bus
jo Išganytojo pasninko, ku vėnioje yra nusikaltimas.
nuo jų atimtas, ir tuomet
rį pasninkavo keturiasdeReikia atsiminti, kad anie
Tuo pačiu laiku, kai Puzankovas apsivilko kaili
jie pasninkaus.”
šimts dienų ir naktų tyruo
pirmieji Bažnyčios Tėvai
niais ir apsirišo patinusį žandą sena, suodina skarele,
se, tai yra prisiminimas Jo
šie pranašaujantieji mūsų
mokino ne savo asmeniškų
Nina Aleksandrovna išsitaisė pas burtininkę Nastę.
kančios ir mirties ir prisi pažiūrų, bet tai, kas buvo ; Išganytojo žodžiai duoda
Tačiau niekam neprasitarė apie tą savo sumanymą; ap
ruošimas Velykom.
visuotinai mokoma ir visų suprasti, kaip svarbus yra
sirengė kaip paprasčiausia boba, įsivyniojo galvą į il
Tas pasninkas yra senas pripažinta, kad tai buvo pasninkas ir todėl gavėnios
gą šalį, kad pakeliui niekas nepažintų. Buvo nepapras
tai šalta; išbalęs dangus, kurį jau, atrodė, pradėjo kaip Bažnyčia ir paeina tradicinis ir drausminis Baž
Nukeltas į 6 pusi.)
nyčios nuostatas iš pat pra
siausti vakaro prieblanda, tįsojo grasus viršum upės. nuo Apaštalų laikų.
Tai mini pirmiausieji vy džių .
Nina Aleksandrovna jau norėjo palikusi šlaitą eiti to
liau neapmatomu sniego lauku, po kuriuo snaudė užmi skupų susirinkimai, kai knIš tikrųjų, pasninkauta vi- Į
gusi upė, bet susyk, lyg kažkokio vidaus balso įspėta, rie net iš pirmųjų amžių; į 3ais amžiais, visų tautų, mi
sustojo vietoje. Tas balsas jai sakė: grįžk, kol nevėlu tai pamini ir seniausieji liūdimo, gailesčio ir prie- Jūsų Grožis —
pamatysi, taip bus geriau; bet ji pagalvojo: jei mar
Mūsų Specialybe
Nastė negalės padėti, tai kas tada bepadės? ir, iš viso nueiti į šalį, ar kas kitas atsitiko, tik, kai ji atsisuko
ko vertas tada gyvenimas? Ir skubiai nubrido per snie norėdama žengti toliau, išsigandusi pastebėjo, kad nu
gą, pridengusį susteng usios upės nugarą, kurioj vieto klydo nuo kelio, kuris per ledą buvo nužymėtas įkišto
mis kiaurojo sušalęs paviršiuje vanduo. Kelias ištįsę mis eglaitėmis. Kur tik žvelgė, visur traukėsi bekraš
ligi begalybės; netrukus Nina Aleksandrovna turėję tis laukas, su apsnigtomis ledo lytimis, kuriose atsi
medeliai, lyg
žingsnį sulėtinti, nes sniego kas kartas gilėjo. Pakilę spindėjo fantastiškos dangaus formos;
smarkus vėjas. Kai ji šiaip taip prisikapstė ligi pusė* burtininko rankos nutraukti, dingo kaip į žemę. Visur
— M<Ml,-riil.šklaiiMl įrengimai —
upės, vėjai pradėjo taip smarkiai pūsti, jog ji tarėjo lai aplinkui — tik vienos sniego masės su ledu ir siuntan
kytis visomis keturiomis, kad neparvirstų. Sniegas kir ti audra, kuri su visa jėga pasigūsčiodama švilpė per — l*atyni.H|<»a Urulio SiMi-ialhl&B —
to į akis; tuo tarpu beveik visai sutemo. Nesiryždama bekraštę lygumą. Jai pasirodė, tartum aplinkui pradė
ką toliau daryti, Nina Aleksandrovna sustojo vietoj* jo ikokti vaiduokliai, ištiesė į ją baisius savo nagus.
— 1'rMnaaioa Kalnon —
ir apsisuko. Toli, toli, pačiame sniego apklotame pa Rankos ir kojos stingo nuo šalčio, iš baimės 'alpo krū
kraštyje, blankiai žybčiojo vos įžiūrimi miesto žiburiai: tinėje širdis, bet ji sutelkė paskatines jėgas ir nubrido
— I .Irtu vi Aka įstaiga —
pagalvojo, kaip dabar būtų gera ilsėtis savo šiltame sniegu, kuris vietomis siekė beveik ligi pažastų, tolyn.
Marty’s Beauty
kambaryje, gerti arbatą, ir buvo jau besisukanti atgal Kaip ilgai tarp pūkšnojo, gerai neatsiminė nė pati. Jau
Shop
bet vėl susyk prisiminė surūgusį, nepatenkintą Borise tėsi taip pavargusi, jog toliau nebūtų pažengusi nė
6321 S. WESTERN AVĖ.
veiklą ir ryžtingai pasuko tolyn, į antrąjį krantą. No žingsnio. Po galvą sukosi viena mintis: kur nors atsi
Tai.: RKPublic 9202
rčdama atgauti kvapą, porai minučių atsisuko į vėją sėsti ir pasilsėti.
Martr Sucilla, aavlnlnkl
(Bus daugiau.)
nugarą. Matyti, tuiėjo arba nejučiomis keletą žingsnių

KAIP PRALEISTI GAVĖNIA

MOTERYS, MERGINOS!

t

nugalėti mūsų žmonių šykš
tumą ir menką lietuvišką
nizuotų ir nesikratytų tos
susipratimą. 1914-18 m. bu
pareigos, kurią tik jie vieni
vo nesunku $40,000 per me
čia gali atlikti, o ne mažytė
tus surinkti, surinkdavom
saujalė pabėgusių veikėjų
net daug daugiau. Bet gi tų
Vokietijoj ar Šveicarijoj.
laikų duosnioji žmonių veis
Amerikoj nedaug už mus lė daugumoje jau išmirė.
gausesni ukrainiečiai jau Naujų labdarių nepajėgia
nuo seniai leidžia savo gry me surasti ar išauklėti, nes
nai politinį organą "The tai labai sunkus darbas. Tad
Trident” (New Yorke). Ki šioje srity turėsime pačias
tos tautos irgi informuoja sunkiausias kovas. Todėl
apie save. Mes gi nebeturim adv. St. Gabaliausko visai
neužmirštino kun. Kaulakio gerus užsimojimus esu lin
ir nebėra kas leistų rimtą kęs gerokai susiaurinti vien
ir turiningą anglišką lietu tiktai priverstino taupumo
vių žurnalą. Argi turime tei sumetimais, nors jo siūlov
sės girtis bent puse milijo mos įstaigos yra visos verkno lietuvių Amerikoje, kai tinai reikalingos.
visi susidėję dar negalim
Kazys Pakštas
pavaduoti vieno mirusio kle
bono, kaip laikraščio leidė(Tęsinys iš 4 pusi.)

Naujų Žmonių Fabrikas

\

Lietuvai Vaduoti Planai

PLATINKITE

. Ji

j°?

‘DRAUGĄ”

f m*

Lietuvoje mokėsi, keletas
tuzinų lietuvių studentų iš
Amerikos. Juos juk gal būt
galima pritraukti kaipo pagelbininkus, rašytojus ir
vertėjus įvairių straipsnelių
angliškam lietuvių žurnalui.
Gal būt ne visi jų sugebės
tą darbą dirbti, bet vis dėl
to jie galėtų būti žymi pa
galba. Bet sunkiausia bus

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—hovr this old world

does make progress—now comes a
prescription whlch is known to pharmaclsts as Allenru and withln 48
hours after you start to take this
ssrift actlng formula pain, agony and
Inflammation caused by excess urlc
ncld has started to depart.
♦ Allenru does Just what this nuties
Bays lt will do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drugslores everywhcre for 83
cents and if it doesn't brlng the Joyous results you expect—your amej
srbole hearteillg returnart.

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
ĮSIGYKITE
MALDAKNYGIŲ

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

.9S

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

89?)
KLAUSYKITE!

—

PATIKS!

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštute) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karulius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
Bartkų Šeimyna ir UuliojanZios Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė.

Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

DOVT BARK
...doa’t eough! Get pteeaaat relief from a

a eough due ro a cold vrith Smith Brotherv
»
Cough Drops—Black or Meothol—5*.

Smith Bros. Cough Drops are the
M IT A Ai I II A
Omy uT(Jp3 t(hii<niiing vi VRmVIv H

Vitamin A (Carotene) ralaea fhe reslstance of
murous membranas of
and tbmat to
cold infections, when lack of resist*

ii due to Vltamfn A drtcfencv

DffSUBlB

o

Ketvirtadienis, vas. 27, 1941

Skaitykite Katalikišką Spaudą

3. Pasninko dienomis tik
10. Užkandžių metu gali- li valgyti mėsos du ar dauvieną kartą galima sočiai ma vartoti visokį maistą giau kartų visose anksčiau
i pažymėtose dienose, kuriose
nuolijos, kurios ne tik ga-’ pavalgyti. Tačiau rytą ga- išskyrus mėsą.
(Tęsinys iš 5 pusi.)
šilto gėrimo,
u Galima va)gyti m5sos visi darbininkai gali valgyvėnios metu, bet ištisus me Įima išgerti
pasninkas buvo laikomas
^šladieniais,| “ vleną kartą d*°°>
tus pasninkauja, susilaiko kaip arbatos, kavos, kaka- - vjeną kartą
Bažnyčios iš pat pradžių.
nuo valgymo mėsos; o kar vos ir galima suvalgyti ma- ^skyrus metų ketvirčio šeš-Į Visi tie, ’ kurie naudojasi
Šventas Bazilius sako:
tais susilaiko pieniškų val žą gabaliuką duonos. Lei- tajjenį įr didžiojo šeštadie- tomis darbininkams suteik“Nėra salos, nėra miesto,
gių. Jie yra sveikesni ir lai džiama užsikąsti ir vakare. nio priešpietę.
tomis privilegijomis, ragi
nėra tautos, nėra taip toli
Bet
ne
daugiau
kaip
aštuomingesni laikydamiesi griež
mos žemės kampelio, kuria
12. Tomis dienomis,
kai nami laisvai atlikti kitus ap
tumo, ir ilgai gyvenę,
jie nias uncijas.
me nebūtų paskelbtas ga-|
yra leidžiama valgyti mė simarinimo veiksmus.
gaus amžiną atlyginimą.
4. Jei sočiai valgyti bū
vėnios pasninkas. Kariuo
2. Šventojo Sosto suteik
Mes stebimės jų griežtumu, tų nepatogu vidurdienį, tai sos, galima valgyti daugiau
menė, keleiviai, jūrininkai,
ian your years!
bet mes nesame verčiami tai leidžiama pakeisti tvarką, sykių mėsos tiem, kurie ne ta dispensa pavelyta valgy
pirkliai, kiek jie toli būtų
ti mėsos visomis metų diedaryti, bet bent per kelias užsikąsti pietų metu ir so surišti su pasninku.
Why b« youx ag«? Look younger than your yean vrtttt
nuo namų, visur girdi iškil-1
Reikia pažymėti, kad ne-1 nomis; išskyrus Pelenų diegavėnios savaites esame čiai valgyti vakarienės.
Clairoled hair ... with hair that is soft coloriul youthųiingą gavėnios skelbimą ir
sumaišyti su gavėnios pasDidįjį Penktadienį, Kuttkel Those gray streaks can be so thoroughly erased
prašomi pasninkauti, kad ir
džiaugsmingai priima. Te
5.
Užkandžius
ir sočiai ninku kiti ypatingieji Įsta- čiose, *r Didįjį šeštadienį
with ClairoL the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
taip jau sušvelnintą
pastreatment that cleanses as it reconditions as tt TINTS.
gul ne vienas nesiteisina, . ,
. , . .
valgant galima vartoti rie
aktyviai tarnaujantiems ka
, , ..
... x. .. mnką nepamekintumem.
tymai:
See your hairdresse* today and say:
kad lis gali būti išimtis is
„ . „ f
balus valgių paruošimui,
riuomenėj
kariams
ir
jūri

. .
. .
.
.
Kai Pelenų dieną svęstais
1. šventojo Tėvo suteikta ninkams.
tų, kurie pasninkauja viso-;
.
,
.
.
kaip uždarą ar pakaitą svie
Į
, .
' pelenais pabarstys musų gal
...
kio amžiaus ir visokio ran-,
_ sto ruošiant žuvį, daržoves galia, Jo Eminencija Kardi
I
«ow
lor
fr«*
booUef
and tr«« advfc* on your hair problea te
į vas,
prisiminkime, kad mu
nolas leidžia visiems darbi Pasirašė Jo Eminencija
go žmones.
ir t. t.
Aoaa Clatr. Preaident. dairai. Ine.. 130
46ih St.. New York. N. Y
sų gyvenimas trumpas, kad
Kardinolas Dougherty,)
ninkams ir jų šeimynoms
6. Mėsos valgyti galima
Kiek pasikeitė krikščionis Dievas davė mums laiko išvalgyti mėsiškų valgių vie Filadelfijos Arkivyskupas. Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
kame pasaulyje nuo Šv. Ba-j bandyt po kurio greit ateis vieną kartą pirmadieniais,
ną kartą dienoje pasninko
Sulietuvino kun. Stanis
ziliaus laikų, kas pasakys, atskaitos dienos, mes turim antradieniais,
ketvirtadiesekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
ir susilaikymo dienomis, iš
lovas Raila
kad ir šiandien gavėnios suprasti, kad reikia vengti niais ir, pagal specialų inskyrus penktadienius, Pele
pasninkas džiaugsmingai pri nuodėmės ir atsiteisti
už dultą, šeštadieniais, išsky- nų dięną, didįjį šeštadienį ir
CitReutr
Relieve • |
ntisfatVtoi/
ItchFait
imamas! Šiandien kai kurie jas bent dalinai pasninkau- t rus metų ketvirčio šešta____
_________ -or Minty Bitk
■orMoneyBicli
Kūčiose.
For qu.ck relief from itehing of eezema, pimples.
Forquick reliei from ilching o? eezema, pimples,
to nenori ir girdėti, specialų jant Bažnyčios įsakytus pas dienį ir didžiojo šeštadienio
athlete
’
s
foot.
seabies,
rashes and other ezatlilete’s foo*. scab’es, rashes and other exTie darbininkai, kurie ne
tcmally caused skin troubles, ūse world-famous,
tcmally caused skin troubles, ūse .vorld famous,
atgailai laiką ir pasninką ninkus.
priešpietę.
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription.
cooling, antiseptic, liųuid D.D. D. Prescription.
surišti su pasninku, tai gaGreaseless. stainless. Soothes irritation and
Greaseless, stainless. Soothes irritatiou ar.d
nenoromis priima, kai kurie
7. Kada galima valgyti
ųuiekly siops intense itc'n.ng. 35c trial bottle
quickly stops intems itehing 35' irni bottle
Tie, kurie pasninkauja,
proves it, oryour money back. Ask vour
proves it, oryour money bu*. Ask your
druggist today for D. D. C. PrtESCRiPTlON.
visiškai nepaiso ar net lau
druggist today f >r D. O. D. PRLSCRtPI ION.
mėsos, tai tuo pačiu laiku
BONIFACAS
bet ypač tie kurie nepas
žo.
galima valgyti ir žuvies.
DOCTOR’S AMAZING L!«į'JI3
ZIMANTRAVICIUS
ninkauja gavėnioje,
turi
GREAT
SUCCESS
FOR
8. Visi tikintieji, turį
Mirė vas. 25, 1941, 5:40
Kadangi meilė atšalo ir šventai praleisti
atgailos
ttARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
vai. pp., sulaukęs pusės amž.
Gimęs
Lietuvoje,
Raseinių
tikėjimas susilpnėjo, mūsų metą, mąstydami amžinas dvidešimts pirmus metus ir
apskr., Liolių parap., GaučišKELNER - PRUZIN
(sxternsl!y caused)
kių kaime.
Šventoji Motina Bažnyčia tiesas, dažniau ir karščiau nepradėję šešiasdešimtuo
Seriansiu PaUmavirnaa — Moteris patarnauja
laikyti
Amerikoje išgyveno 30 met.
yra priversta teikti dispen- melstis, vaikščioti kryžiaus sius turi pareigos
Paliko dideliame nuliūdime:
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
PRAISED
gavėnios
pasninką
ir
susi

moterj
Julijoną
(po
tėvais
sas ir daryti išimčių,
kad kelius, daryti kitus išori
FROM
Dambrauskaitę):
sūnų
Clarence; švogerj Ant. Dambraus
išvengtų didesnio blogio; da nius ir vidujinius atsilygi laikymą (abstinenciją), iš
COAST
ką ir kitų gimimų, draugų ir
imtis tik tiems, kurie yra
TO
pažįstamų.
bar jau tas senų laikų pas nimo darbus.
I
COAST!
gavę teisėtą dispensą. Ku
Kūnas pašarvotas Antano M.
ninkas pridengtas šešėliu,
Visi, kurie
gali turi
Phillips koplyčioje, 3307 Li
rie
dar
neturi
dvidešimts
No matter what you’ve tried witheut
tuanica Avenue.
nes seniau pasninkaudavo stengtis kasdien klausyti
auccessfor unsightly surface pimples,
Laidotuvės įvyks penkadienį,
pirmų
metų,
ar
jau
prade,
blemishes
and
similar
skin
irritations,
vasario 28 <1. Iš koplyčios 8
jaunas ir senas, turtingas šventų Mišių ir priimti <
here’s an amazingly suceessful docPASKUTINIS
vai. ryto bus atlydėtas į Sv.
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
ir beturtis, karaliai ir jų pa šventą komuniją, dažnai kai ję šešiasdešimtuosius me
rioje įvyks gedulingos pamal
. , _
---- igh------PAGERBIMAS
dos už velionio sielą. I’o pa
valdiniai, ir nevalgė ir ne bėti šventą rožančių, ypač tus, tai tie turi laikytis tik
help nature promote FAST nealing.
maldų bus nulydėtas į šv. Kaabstinencijos,
tai
yra
susi

30 years continuous success! Let
zimlei > kapines.
gėrė kol saulė nenusileisda- bendrai su kitais šeimynos
Zemo’s 10 different marvelously effec
laikyti nuo mėsiškų valgių,
tive ingredients help YOUR skin.
Nuoširdžiai kviečiame
vo ir naktis nepraši dėdavo, nariais; apsimarinti susiAlso ointment form. Severe cases
gimines, draugus Ir pažįsta
may need Extra Strength Žemo.
paskirtomis dienomis.
mus dalyvauti įaidotuvvse.
tai darė per keturiasdešimts laikant tam tikrų veiksmų,
Nuliūdę:
Moteris,
Sūnui,
9. Sekantieji asmens yra
švogcrls, ir Giminės.
dienų.
kurie ir nėra nuodėmingi,
Laidotuvių direktorius An
Nuo to laiko, kai pasaulis kaip kortų žaidimas, pasi išimti nuo pasninko ir netanas M. Phillips, tel. Yards
i reikia dispensos:
ligonys,
W()LK STUDIO 4908.
didžia dalimi nusigręžė nuo linksminimai, negerti alko1945 VVest 35* Street
nors jie būtų sukakę 21 me-,!
Dievo, paniekino Jo įstaty linių gėrimų ir nerūkyti.
tus ar nebaigę 59 metų, nėš
mus ir smaguriavimą, godu Nereikia besakyti,
kad
PLATINKITE “DRAUGĄ”
čios moterys ir tos, kurios
mą ir kerštą pasidarė savo susilaikyti nuo šokių, veng
maitina savo kūdikius,
ir AI>VAN< EI) PKOTOGK\i’in
dievu, todėl nėra ko stebė ti puotų ir teatrų, kurie pa
visi tie, kurie turi sunkiai I.OUEST l’OSSIBI.E PKK ES
tis, kad Dievas baudžia pa sidarytų papiktinimas gaPHONE LAFAVETTE J* 13
Listen to
dirbti.
saulį ?
vėnios-atgailos metu,
kai
Pagal šventojo Sosto inPALANDECH’S
Mums reikia kito Jonos minime mūsų
Išganytojo
dultą, duotą 1887 metais,
pabarti mus ir kito Kara kančią ir mirtį už mūsų
YUGOSLAV-AMERICAN
rugp. mėn. 3 dieną, ir lai
liaus Niniviečio, kuris pa nuodėmes.
kas nuo laiko atnaujinamą,
RADIO BROADCAST
rodytų pavyzdį atsilyginti,
Atmintinos taisyklės:
sekančios
dispensos arba
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
pasninkauti ir atsiteisti už
1. Gavėnios sekmadie
4305-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
išimtys padarytos:
nuodėmes.
niais nėra pasninko ir su
STATION WHIP
Tel. YARds 1741-1742
1480 kilocycles
Bet ačiū Dievui, kad dar silaikymo. Galima valgyti
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
(First Station on Your Dial)
Tel. LAFayette 0727
yra tokių, kurie neatsisakė sočiai mėsiškų valgių, žu
Featuring
a
pręgram
of
Jo. Ir šiais laikais yra pa vies, ir pieniškų valgių.
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltlmleru.
Yugoslav
Folk
Music
2. Nuo Pelenų dienos lig
saulyje šventų vyrų ir mo
terų, kurie myli Jį, klauso didžiosios subatos visomis
are sure to be
o ir brangina >Jo įsakymus. savaitės dienomis yra pasjust what you want—
Tai yra vyrų ir moterų vie- ninkas
light, delicious and of
sargio Listerine

Kaip Praleisti Gavėnią

Doa’t look

OLDER

A. t A.

^ScratchinfffiB! ^Itehing

SKIN TROUBLES

Bee"ta« DHAFT?

fine texture.

LIFE IN THE ROAR

Ūke wet feet and fatigue, drafta weaken
body resiatance so that germs aseociated
with colds may get the upper hand. Help
Nature to over-ome such germs on throat
surfaces by gargling with Listerine Anti
septic at the first symptofh of sn irritated
throat or sn oncoming cold. This pleasant
i recaution.taken promptly and frequently,
may spare you a long, unpleaaant siege.
Lambert Pharmacal Co., SI. Louit, Mo.

DoukkT.stU -DoubU Action

tyKANE

BAKING
M
įsnlcftŠ

Ūse only one level tea-’
spoonful to a cup of
sifted flour for most recipes.

Kilis germs
associated wlth colds

MIILIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

PAMINKLAI
TIKRAI

MENIŠKAS

DARBAS

MŪSŲ

SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ

ATLIKTI

DARBAI

KALBA

UŽ

SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.
* I V/M4T ik NOUSt TRAP TVtKT'U<ATCH PUČE - NOT CKTS/*

šaukite

Tel.

—

SEELEY

Chicago, III.
6103

KOPLYČIOS PYKAI Į

j VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 113Š-1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

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

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

'K

'i- •*, r*--.
Ketvirtadienis, vas. 27, 1941
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NUO MOKESČIU l&SISUKINfiTOJAI TEISME

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE ]
I stokime į darbą, kuris yra
pašvęstas visam mėnesiui.
Kuo tik prisidėsite prie Šv.
Kazimiero Akademijos Rė
Kovo mėnuo artėja. Ta mėjų vajaus, bus atjaustas
me mėnesyje 4 d. yra šv. ir apibrangintas.
Kazimiero diena — lietuvių
Nugirdau, kad skyriai eis
tautos globėjo diena. šv. Ka
zimiero vardu yra bažnyčių, lyg lenktynių. Kuri kolonikapų, draugijų, pavienių a»- > «aus dauSiau ““N nA'
menų. Jaunimo organizaci-! ri'*’ °
"*!’ Po va
ja pasiskyrė jį sau ypatinbus Pranešta. Seserys
ir
rėmėjos
prašo visų skait-į
gu globėju.
lingai lankytis į vajaus vaTuo vardu yra lietuvaičių karus.4 .
g. j.į

Kovo Mėnuo —
ARD Vajus

seserų kongregacija — Šv.
Kazimiero Seserys. Prie jų

y. y

r z? u
•
įsisteigusi “ dJUi PI. J. U f IKUOpuJ

k

K

vienuolyno yra
I
ir draugija - Sv. KasimieMarquette Park. _ Mote.
t Draugus
Acinę lelvpiivio)
ro Akademijos Rėmėjų dr- rų Sąjungos 67 kuopa šia.
Gamblerių organizacijos Chicagoj “papilkėjas” ir pat
gija, kuri Įvairiais būdais me naujų narių vajuj pra.
dedasi prie jo palaikymo. dsjo smarkiai veikti. gtai, sai gambleris William R. “Biliy” Skidmore (dešinėje) ta
riasi su savo advokatu federaliniam teisme. Jis traukia
Todėl kovo mėnuo esti: pa- nuo Naujų Metų kuopon įgi.
mas tieson už nemokėjimą federalinįų mokesčių už paja
švęstas tos dr-jos vajui vi- raš6 Kotrina
dak. mas.
suose ARD skyriuose. Per įar0 Raįkaue žmona, nesekovo mėn. skyriai rengia
grįžu> j. Lietuvos. K.
Beje, 67 kuopa rengia suteikimą vietos savo skilpramogas, stengiasi gauti lBaubkienSi ;igametės Volte- “card-bunco party”, kovo tyse vakaro garsinimui. Dėnaujų narių - metinių, ar- riengs> kuri priklauso 49.toj 19 d., 1:30 vai. po pietų, Zig- kui šio vakaro rengimo ko
ka amžinų. Amžinieji nariai kuopoj Bridgeporte, duktė. Zag Club, 6819 So. Western misijai, o ypatingai buvugali dalimis per keturis me- Kotrįna Adams, kuri daug Ave. Įžanga 35c. Aušrinė šiam pirm. Juozui Butkui,
tus išmokėti. Vajų pelnas darbupjaai įvairioae Mos
j J. Mickeliūnui ir G. Vainaus
eina 6v. Kazimiero Akade- lonijo8 organizacijose ir K. r,
! kui už rūpestingą pasidarmijos Statybos Fondan.
!„*
____
j________ -r
«____
rO0
“
Ra
I bavimą bei surengimą šio
Simonaitienė, d-ro J. Simo
Surengti vakarai, progra naičio žmona.
Marąuette Park. — A. L. 1 sėkmingo vakaro. Dėkui vi
mos neapsieina be kalbų.
Iš šios korespondencijos R. K. Susivienymo 163 kuo siems atsilankiusiems, ku
Daug laiko, net ir išlaidų, galite manyti, kad tik Kot- pa reiškia nuoširdžią padė rie prisidėjo prie parengi
pasidaro sau centro du ga- rinoB
Anaip. ką P. Šaltimierui, radio va- mo. Vardu ALEKSA 163
bfls kalbėtojai: JFapeJioaaa ,tol ,Klfri08 tik domisi šia landos leidėjui ir jo skait kuopos,
kun. B. Urba ir pirm. A.
..
.......
.
.. ,
.
„
Pirm. F. J. Čižauskas,
F
svarbia organizacija, kreip- lmgai artistų grupei uz įsNausėdienė. Visi skyriai paprįe
įurjog §įos pildymą turiningos ir graRašt. Alb. A. Poškienė
geidauja ir prašo jų atsilan- jcuopos sąjungietės, o jei nei žios programos mūsų kuokyti, pakalbėti.
vienos nepažįstate, tai rei- pos surengtam vakare. Taip CiMtnnlfimaS
Kad vajų padarius sek- ,
informacijas su. j
padžką ir ki. NUSirinKIfTIdl
mingu, reikia pridėU daug tejks kuopos pirm. Helena tiems radio valandų leidėMoterų Sąjungos Chica
triūao ir darbo. Rėmėjos Daunorienž> 6354
Rock. jams: A. Vanagaičiui, J. Bu gos apskrities metinis susi
pripratusios prie darbo, to- we„
finansl4 raitinin. drikiu ir Peoples Furniture rinkimas įvyks penktadienį,
dėl su šypsena eina jo dirb- kA Poškieng
už platų vakaro garsinimą, vasario 28 d., 8 vai. vakare,
ti, tik prašo prietelių, gera- g Artesian telef Hemlock Mūsų organui “Garsui” ir Aušros Vartų parapijos svedanų, visuomenės jas pa- 2374
dienraščiui “Draugui” už tainėje. Prašomos visų kuoremti. Kur tik bus vajai,
___________________________ pų atstovės skaitlingai da
lankykitės skaitlingai. Jeigu jaučiatės galį gerą dar
bą atlikti, nelaukite ryto
jaus, stokite į aukotojų ei
les. Gero darbo niekas ne
atims ir nenumažins. Kad
Kaip kitais metais, taip ir šįmet Antanas S.
tikrai supratus būtiną rei
Valūnas (Walons) iš U. S. Internal Revenue
kalą naujos akademijos, rei
Department, yra ‘Draugo’ ofise KASDIEN NUO
kia lankytis į vakarus. Kal

PRANEŠIMAS
Visiems Income Tax Blanką Pildytojams

9:30 VAL. RYTO IKI 5:30 VAL. P. P., patar
nauti visiems, kurie nori išpildyti “Income Tax”
blankas, p. Valūnas bus “Draugo” ofise nuo
Vasario 24 d. iki Kovo 1 d.

bėtojai aiškiai išdėstys.

Turėkime omenyje vieną:
sulaukę kovo mėnesio, kaip
Lietuvos sūnūs ir dukterys,

Vytis
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PARDAVIMUI (REAL ESfAlE

NAMAI, PARMOS EINA
BRANGYN!

po

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

J. Gerdos. KMHi ko. 4«tji Av.*., Cice
ro, lUhm 'i.-..

,
TELEFONAIPARDAVIMUI NAMAS JR
Office REP. 3713; Vak. PRO. 0176
KRAUTUVE
West Sidėje. 8 fletų namas ir krau
tuvė. 2316 So. Hoyne Ave. Krau
tuvės biznis išdirbtas per 30 metų..
PARDAVIMUI DELICATESSEN
Didelis bargenas. Gera proga inves
IR REIKMENŲ BIZNIS
tuoti pinigus. Kreipkitės: 2316 So. Skersai šv. Kryžiaus parap. moky
Hoyne Ave., CUieagio-, įHinuts.
klos ir arti dviejų kitų mokyklų.
Mokyklos reikmenų, saldainių ir
delicatessen krautuvė. Išdirbta per
26 metus. Pigi randa ir kaina. Par
siduoda iš priežasties mirties abiejų
savininkų, šaukite: PROspcct M655-

Bridgeport. — Sv. Jurgio
Parapijos Auksinio Jubilie
jaus Komiteto susirinkimas
įvyks šį vakarą, vasario 27
d., 8 vai., parapijos salėj.
Visi komiteto nariai prašo-į
mi susirinkti.
Valdyba

INDIGESTION
m*y alect tbe Heart

Reikalingas lietuvis darbininkas ant
ūkio. Kreipkitės laišku: — t.'ltarles
Stulginskis, K.
Illinois.
.

R.

3. Danville,
XBk

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes.
noNHtt J50CK WOQL
CoRKOOAOD
Kimus

CONRAD
Fotogrąfas

HnmMm-šluiKiGMKFt

1.
2.
3.
4.
5.

PunuBMMM Unai

Si-

Sutaupysite 40% kuro;
Apsaugo gyventojų sveikatą;!
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma ]
Apskaičiavimas

Hiavt autumiHamuMaM««V. CoMCMTtlTC

420 West 63rd Street

No.

AR DAUG KŪRO SULEOINAT ŽIEMOS METU?]

GfHretlUoCoMNU«. Bmm
S«nV6«>-30t»M.CMKrT

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

REIKALINGAS DARBININKAS
ANT CKIO

Ou tr.ppe) m tbe etomech or gullet may act likę a
halr-triaaer on the heart. At tbe 8mt sln of dLArea.
amatt mco and įmenu depend on Bell-ata Taitiete ta
Mt (ai free. Mo luatlre būt mede of the faetaatertloi mcdlclnet koonn for acid lndlgeetlon. If tbe
FIRST DOSE doeen’t prote Bell-ans beUer, return
bott» tp ge and raeelra DOUB14C Money Back. 2Sc.

Dykai!

Parūpiname F.H.A. Paskolinimas
ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem,
dengimo medžiagų.

TeL; Biznio - ENGletvood 5883
Res.; - ENGletvood 5840

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

UNIVERSAL
RESTAURANT

6343 S. Westem Ave.

k

Republic 605lĮ

Warehoos«: 9401 80. Stony Island Ava.. Ul

Veetavėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimu.
Idnksmaa Patarnavlmaa Vtslema

756 W. 31st Stree»
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670
Remkite Lietuvišku
Žyduku
„.

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETU — UEDUOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — BEPKUIEKATORS — W ASHERS —
MANGELS — STOVĖS.

jj ą THAN

AU NaUonally Advertised Itema.

KANTER

AIR fll£SAUSIUS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 80. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

0014

^AVfRICA'S LARGEST
SELLING BRAND

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

TiRED HE HAS
To Hit The Hat.

pooR. ^e>c>y
gets out

CLASSIFIED

Marųuette Parke. Keturių fi-dij mi
nias — 2 po 4 kam bari u«, 2 po 3 Taipgi statome naujus namus ir t.lkambarius — Ir 3-kurų mūrinis p. soine senus. Apskaltllavinias veltui.
rudžius.
Pactatyuio kainos:
2-jų fletų mūrinis namas, po 4
25*125 pėdų lotas, randasi 3C(t4 kambarius ................................. $6,950.
West 63rd Street. Parsiduoda labui 5 kambarių ntūr. bungalour. . $4,600.
pigiai už morgičlų. šaukite:
4 kambarių ntūr. bungalow. . $3,960.
Taipgi statome ir didelius namua
PKOmteet 1007
Pustorojam Paskolas ant Lengvų
I&mokėjmų.
REIKALINGAS DARBI N INK \S
Maži nuošimčiai.
ANT NUO
Turime visokių mainų.
Reikalingas darbininkas ant Imliu.uu
ūkio. Būtų gerai, kad mokėtų nu-lž Kreipkitės pas:
ti. Kreipkitės
6:30 vai. vakare:

Rašt.

Halsted St
TeL Blvd

■A VACANT CHA1R (?)

CLASSIFIED

BrtglMm. Parke. 2-jų fletų, po «
ktunbarius, namas. Apšildomus. Ąni Paskutini llargenal — 38
plataus toto. Parsiduoda dėl svar
visokio didumu, .Vlartfuette Park
bioj pne.-astien.
apylinkėje.

lyvauti, nes turime daug
svarbių dalykų svarstymui.

MUTUAL
UQUOR
CO.

7

-1

HUH ?
dh
SifAp».
Ybo'flE AS GoOti
AS BURiEts.—
LtTS
THE
Gan 6 ToGEToen
Ano Poll OFF
tllS FONtRAL.
H€*s Flated
Wts LAŠT
liu Game

Kaip ir kasmet, taip ir
šiais metais Lietuvos Vyčiai
švenčia tradicinę šv. Kazi
miero šventę — eidami in
corpore ant iškilmingų šv.
Mišių ir priimdami šv. Ko
muniją sykiu. Mišios bus
Laikomos šiemet, sekmadie
nį, kovo 2 d., Šv. Kryžiaus
parapijos bažnyčioje, Town
of Lake. Iškilmingas mišias
laikys kun. Valuckis. Per
mišias giedos Lietuvos Vy
čių choras, vadovaujant mu
zikui J. Sauriui. Priėmę šv.
Komuniją, visi dalyviai pa
pusryčiaus parapijos salėje.

Wholesale
4707 So.

I-THAT LITTLE GAME’
Gotrf'-ro

Vyčiai Švęs
Šv. Kazimiero
Diena Kovo 2 d.

Kišeninis

.------------

Lietuviškai—Angliškas
ir

IF TrtĄTS BUSS.
HAPPiEST GOT IK
IllDo
GRlNNI
-fHC uooHkt>,
iM A Tortu ne
soiai ne lookS
CHAM&en.
LltfE A DBAtb
<^HEQaiK&. j

Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
•
Jame yra .18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, ne?
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’
knygyne dabar; kaina —

2499

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
S66 West Slot Street
Chicago, IH.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shtorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

tik £1.00

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

“D K A n O A 8”

Telefonas: LAFayette 202,2

3334 South Oakley Av®^

lt

Rez. Tek VICTORY

Chicago, Illinois

i

j,-. . '-<a^‘enĮg( vas.
—

=

CHICAGOS VIDUMIES-! DAUGIAU VYRU BUS
TY VAKAR SIAUTĖ ! PASAUKTA
vyrų konskripci
DIDELIS GAISRAS
Į josKarinės
direktorius Illinoise Paul
Vakar rytą Chicago vi- j
dumiesty ištiko didelis gais
ras, su kuriuo ilgas valan
das kovota.
Gaisras iškilo Geiser Furniture Company penkių auk
štų namuose, 168 W. Lake,
gat.
Netrukus iš ten gaisras
persimetė j pašalinius na
mus, George Watson Paint
Co., 164 W. Lake gat.,
ir
į Lowe Furniture Equip-1
ment Co., 160 W. Lake gat. į
Paskiau liepsnų
stulpai Į
pradėjo grasinti kitiems na
mams skersai gatvaitės. Iš
gatvaitės pašalinti visi ten
buvę suvažiavę trokai.
Kovai su gaisru daug ken
kė Lake gatvėje išmėtytos
įvairių rūšių mašinerijos,
vartojamos požeminio gele
žinkelio kasimui.
Arti viršutinio geležinke
lio trafikas ir gatvėkarių
judėjimas buvo sulaikytas ir
tai tuo laiku, kai darbinin
kų minios pradėjo plūsti į
darbą vidumesty.
Žymi dalis vidumiesčio bu
vo panardyta tirštuose
ir
troškinančiuose dūmuose.

Du suimti už čekių
klastojimą
Policija suėmė du vyrus
ryšium su čekių klastojimu.
Jie yra William Banks,
28 m. amž., dviejų vaikučių
tėvas, 7748 South Seeley av.,
ir jo uošvis William Morrison, 57 m. amž., karpenteris, 215 East 71 gat. Abudu
prisipažino.
Žentas William Banks aš
tuonerius metus dirbo kler
ku Rock Island geležinkelio
raštinėje, 71 gt. ir Stėwart
avė. Jis ten buvo patikimas
tarnautojas. Sakoma, uoš
vio prikalbintas jis pasisa
vino geležinkelio kompani
jos čekių ir su uošviu juos
suklastojo iki 570 dolerių ir
iškeitė. Tokiu keliu nebuvo
galima toli važiuoti.
Banks pats save kaltina.
Bet uošvis bando žentą tei
sinti sakydamas: “Ne, tai
mano kaltė. • Aš esu senesnis.

Eik, tinginy, pas skruzdę
ir mokykis išminties: šią
vasarą prirengia sau mais
to.
Šv. Rašto p. k. 6 sk.

Iū4l

APLINK MUS

X Liet. Vyčių Chicago
apskr. bendra Komunija, mi
G. Armstrong drafto boarnint šv. Kazimiero dieną,
dams pranešė, kad kovo mė. I
Šį vakarą, vasario 27 d., šv. Kazimiero — ir Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioj konesį šaukiamųjų kareiviauti
Aušros Vartų parapijos sa įkūrėjo Did. Lietuvos Kuni vo 2 d. bus 9 vai. mišiose.
vyrų kvota bus 15 nuošim
lėj įvyks svarbus susirinki gaikščio Gedimino 600 me
X Dr. J. Simonaitis su
čių didesnė, negu praeitais
mas Federacijos skyrių, or tų mirties sukakties pami žmona Kotrina šiandie iš
mėnesiais, o balandžio me
ganizacijų apskričių atstovų
vyko atostogų į Meksiko.
nesį dar didesnė.
nėjimu.
ir visų veikėjų pasitarimui
Namo grįš apie pabaigą ko
Be to, boardams nurody
Visi
prašomi
suvažiuoti
svarbiais reikalais, — tinvo mėn. K. Simonaitienė yta, kad jie sumažintų
pa
kamu tautinės šventės — lygiai 8 vai. FCA valdyba ra DKK narė. Savo įspū
šauktų vyrų netinkamumo
džius rašysianti “Drauge”.
skaičių, taip pat kad visų
vo populiarumu. Tačiau pi turai bilių pataisyti Illinoi- Laimingos kelionės.
vedusiųjų vyrų nepripažintų
liečiai per balsavimus rim so rinkimų įstatymus.
netinkamais. Boardai turi
X Kun. J. Prunskis, kons.
čiau dirstelėjo į kandidatų
žiūrėti, kad jei kurių vyrų
Sulyg šiandieninių įstaty P. Daužvardis ir kiti kalbės
nominavimą.
žmonos gali nepriklausomai
mų per rinkimus politikie sekmadienį 2 vai. Gimimo
riai gali papirkti balsuoto parap. salėj, Marąuette Par
gyventi, toki vyrai turi bū
jus. Už tai jie nebaudžiami, ke, apie vėliausius įvykius
ti pašaukti tarnybon.
Boardams paskelbti ir ki
tik baudžiami
papirkimų Lietuvoje. Prakalbas rengia
fDrttueaj»” Acme teleuhoto)
ti svarbūs nurodymai. Vadi
ėmėjai — balsuotojai.
LRKSA 163 kuopa.
Ugniagesiai veltui darbavosi atgaivinti kumštynių lai
nasi, vyrų konskripcija bus ku sudribusį sunkiojo svorio boksininką Arne Anderson,
Ši neteisybė turi būti pa
X M. ir K. Sriubų, plačiai
gyviau vykdoma, kad tu 22 m. amž., iš St. Paul, Minn. Jis Chicagoj kumščiavosi
/
šalinta taip, kad ir patys žinomų Chicagoj veikėjų,
rėti reikalaujamas kvotas* su Lou Thomas iš Indianapolis. Septintą j am rounde jis
Miesto kontrolierius R. B. papirkimų davėjai būtų bau
dukrelė Valerija keletui die
parvirto ir mirė. Tas įvyko dėl širdies ligos.
Upham iškėlė viešumon, džiami. Tuo būdu suktybės
nų buvo parvažiavus namo.
kad praeitais penkeriais me per balsavimus išnyktų.
V. Sriubaitė yra Illinois utais miestas iš traction fon
niversiteto (Urbana, III.)
dų 514,688 dolerius išmokė
librarian ir sykiu mokinasi.
jo 42 inžinieriams, advoka
žiniomis iš Springfieldo,
M. ir K. Sriubai gyvena Citams, nekilnojamų nuosavy
Illinoiso vyriausiąjin teis
Chicago Federation of Laceroj.
bių specialistams ir kitiems
man teisėju išrinktas advo bor ir Chicago Bar Asso
X Nenienė ir Brazauskie
Dvyniai broliai Harry ir tos rūšies asmenims ir įmo
katas June C. Smith iš Cen- ciation pasidarbavimu legisnė,
dvi žymios Gary, Ind.,
Civic Federation and Butralia, respublikonas, 64 m. latūrai Springfielde įteiktas Frank Kilbane pralaimėjo nėms.
reau of Public Efficiency lietuvių veikėjos, vakar lan
balsavimuose
amž. Jo oponentas buvo tei sumanymas pakeisti miesti “primary”
praneša, kad Illinoiso legis- kėsi “Drauge”. Jų pastan
sėjas Franklin R. Dove, de nių teisėjų rinkimfis Chica Waukegane.
laturai įteikta daug bilių gomis, padedant kleb. kun.
mokratas iš Shelbyville.
goj. Tuo tikslu siekiama
Jiedu pasiskelbė kandida
tikslu sukelti daugiau mo J. Marčiui, Gary lietuviai su
Išrinktas teisėjas Smith šiandieniniam įstatymui pra tais į miesto mayorus —
kesčių ir dar sunkesnę naš kaupu pripildė savo kvotą
užims vyriausiąjam teisme vesti priedą.
vienas respublikonu, kitas
Illinoiso generalinis pro tą ant žmonių užrioglinti.
— Lietuvai Gelbėti Fondui.
vakuojamą vietą mirus tei
Sulyg priedo, kai miešti- į demokratu. Harry Kilbane kuroras G. F. Barrett pra
Naujų ir didesnių mokes
sėjui Norman L. Jonės
iš
X Aušros Vartų parapi
niai teisėjai baigia savo še- oponentu buvo dabartinis neša, kad jis įteikia legisla- čių klausimais penki biliai
Carrollton.
jos
mokyklos prieangis nei
šerių metų terminą, į rinki-1 mayoras Mancel Talcott, res
iškelti
senate
ir
devyniolika
Dabar šį teismą sudarys
vienais metais nebuvo taip
1 mų sąrašus jie ir vėl gali publikonas, o Franko —
—
žemesniuose
rūmuose.
4 demokratai ir 3 respub
papuoštas Vasario 16-tai,
i padėti savo pavardes riau- miesto klerkas F. G. Wallin,
likonai.
kaip šiemet. Dekoracija tik
! jiems terminams remiantis dem.
rai meniška. Lietuvos himPiliečiai daugumu balsų
savo rekordais. Piliečiai bai
ūse MUSTEROLE for
ALL MAKIS - NIW *«• RIBUILT
no centre įdėta ir kopija nesais sprendžia, ar juos pa nominavo Talcottą ir WalTYPEWRITERS
priklausomybės paskelbimo
likti toliau, ar kitus kuriuos lin.
deklaracijos. Garbė mokyto
A D D I N G MACHINES
kandidatus skirti. Sąrašuo Piliečių balsai taip pasi
Mother—Give Your CHILD
— SMAIL MONTHLY PAYMiNTS —
joms — Šv. Kazimiero sese
skirstė:
This Šame Expert Care!
Gaisras ištiko šešių auk se, žinoma, bus ir nauji kan
AU MAKIS
At
the
first
sign
of
the
Dionne
Quinrims.
Talcott —- 3,028,
Harry tupleta catching cold—their chests and
SOLD, RENTED
štų namus, 708-14 Madison didatai.
throats are rubbed with Children’s
Kilbane — 1,278.
AND RERAIRED
Mild Musterole— a produet made to
X Lietuviškos užgavėnes
_gt, -Eirmąjąrn aukšte žuvo
Jei legislatura praves šį
promptly relieve the DISTRESS of
Wallin — 1,790,
Frank children’s colds and resulting coughs.
Chicago universitete, Inter
namų sargas George H. sumanymą, tai šis klausi
The Quints have always had the
+ CTAD TYPEWRITER national House, buvo tikrai
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Relieves Pain Quick

Thouaands who suffererl from the torturing
pains of rheumatism, scietica, lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Nos they have
found a quick-acting formula which speedily
relieves those exhausting muscular aclies and
paine. NURITO 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 wtse and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very lirst three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will be
refunded. Don’t suffer. Ask your druggist today
for NURITO on this guarantee.
(T.N.C.)
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VILEIŠĮ
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Lietuviškos Knygos Dabar Retėja
Ir Taipgi Brangeja!!!

Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

DR. PETRAS
VrLEISIS,
Atstovas

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOGIATION
OP CHICAGO

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

TURTAS si,000,000.00
VIRS r ’
*

PO £1.00

The Prudential Ins.
Co. of America
175 W. JAOKSON BLVD.
SUITE A-1820
Home Office: Newark, N. J.
RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

LiAFajrette

0771

IUAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 9-Jj METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C - (1420 Kilocycles)
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ROBUT C OOIBSLATT. Mssi sr

THINGS THAT NEVER HAPPEN
oio, you cvee
DCAR THAT
6REAT OEAV

Susirinkimas ši vakarą turi būt skaitlingas.
Turi būt atstovaujama visi Federacijos skyriai,
organizacijų apskričiai, draugijos, ir suvažiuoti
visi Chicagos lietuvių veikėjai.

MIRTIS LAIMĖJO BOKSININKŲ RINGE

27,

Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Įdomūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siūti
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė
Chicago, Illinois
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deimanto žiedą padovanojo
Alfredai Grigonytei iš Bri
ghton Park. K. Bimba yra
mechaniškas inžinierius ir
metalurgas Tuff-Hard kor
poracijoj, Detroite. Abiejų
tėvai yra duosnūs aukotojai
ir katalikiškos spaudos rė
mėjai.

X Moterų Są-gos 67 kp.,
Marąuette Parke, rengia
“kortų ir kauliukų” lošimą
kovo 19 d., 2 vai. po pietų,
Club Zig-Zag, 6819 S. Westem Avė. Bus labai gražių
dovanų prie staliukų ir duĮ rų. Komisiją sudaro: V. Ru
činskienė (pirm.), M. Paulienė, H. Daunorienė, L.
j Krikščiūnienė, A. Žagūniei nė, O. Butkienė, M. Sandom,
U. Kazwell, K. Baubkienė,
B. Ambrosienė, A. Aleksiūnienė, A. Mickeliūnienė ir
A. Poškienė. Visos deda
pastangų, kad pramoga pa
sisektų. Sąjungietės ir visi
kviečiami skaitlingai atsi
lankyti.
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