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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Maskvai agentaują lietu
viškieji Amerikos komunis
tai, matyt, gavę parėdymų 
iš Kauno, susirūpino komu
nistine propaganda anglų 
laikraščiuose apie Lietuvą. 
Jų spauda rašo, jog esą būti
na rašyti redakcijoms apie 
gerovę susosovietintoje Lie
tuvoje ir pataria versti ang
lų kalbon lietuvių laiškus 
(žinoma, palankius Mask
vai) ir siųsti redakcijoms.

Labai abejojame, kad at
sirastų Amerikoje daug re
dakcijų, rimtų ir ne Mas
kvos samdomų redakcijų, ku 
rios patikėtų komunistinei 
propagandai.

Tačiau jie iškėlė tikrai 
įdomų reikalą, kuriuo reikė
tų pasinaudoti, tai yra, iš
versti įdomesnius laiškus ir 
pasiųsti įvairioms redakci
joms, kurios jais gali dažnai 
pasinaudoti.

K

Paskutiniosiomis dieno
mis Amerikoje pradėjo “nu
sižudyti” rusai, kurie anks
čiau buvo vienaip ar kitaip 
susirišę su komunistiniu ju
dėjimu.

Ir prie geriausių norų sun 
ku įtikėti, kad prie šių “sa
vižudybių” nebūtų prisidėju
sios nešvarios OGPU ran
kos.

Ne taip senai Italijos spau bai svarbių” popierių.
da supyko ant anglų, būk 
jie Genuja bombardavę no
rėdami teorizuoti Italijos gy 
ventoj us. Tai esą nežmoniš
ka.
Tačiau paaiškėjo, jog prieš 

pat bombardavimą Genu jon 
buvo baigiami paruošimai 
transportuoti Vokietijos ka
riuomenę Afrikon. Anglai 
apie tai sužinojo ir taip su
žalojo Genujos uostą, ka
riuomenės transportaeija tu 
rėjo būti atidėta.

Pagal patikimų šaltinių 
pranešimus atrodo, jog Hit
leris pradeda keisti savo tak 
tiką. Seniau jis silpnesniuo
sius gąsdindavo, o dabar 
ima vylioti pažadais. Pavyz
džiui, Jugoslavijai už para
ma jis pažadėjęs Graikijos 
Salonikų, dalį Albanijos ir 
net Italijos sąskaiton Fiume 
ir gal net Triestą.

Tie pasiūlymai Jugoslavi
jai, aišku, buvo labai malo
nūs, bet neatrodo, kad ji sku 
betų Hitlerio pažadus imti 
už gryną pinigą.

V

Atrodo, jog mūsieji komu
nistai gavo iš Maskvos di
rektyvas atvirai išeiti ui 
Hitlerį, nes “Laisvė” cituo
ja Ludwig Denny: “Balka
nuose Anglija dirba karui, 
kad į Balkanus nukreiptų 
Vokietijos smūgius”... kai 
tuo tarpu “Hitleris dirba tai
kai, nes jo tikslas užpulti 
Angliją”. Pabaigoje “Lais
vė” prideda, jog “Hitleris

ANGLŲ TURKŲ SĖKMINGI PASITARIMAI
Anglų - Bulgarų Kad Nepersivalgytų

Santykių 
Įtempimas

SOFIJA, vasario 27 d. —
George W. Rendel, anglų mi
nisteris Bulgarijai, šiąnakt 
pareiškė, jog jo diplomati
nės jnisijčs. tikslas neverčia 
jo pasilikti Bulgarijoje paže 
minančiose apystovose arba 
lošti vokiečių lošimą.

SOFIJA, vasario 27 d. — 
Anglų sluogsniai Sofijoj 
šiandie pareiškia, jog neaiš
kus anglų ambasados nario 
dingimas gali priversti prie 
nutraukimo diplomatinių 
santykių tarp Bulgarijos ir 
Anglijos.

Dingęs asmuo yra Wodin 
Grenovitch, anglų pasų sky
riaus valdininkas. Greno
vitch yra rusas, bet natūrali 
zuotas Anglijos pilietis.

Bulgarijos premjeras pri
ėmė šiandie Anglijos ąiinis- 
terį Sofijai, G. W. Rendel, 
kuris pareiškė griežtą pro
testą.

Pereito šeštadienio haktį 
nežinomi asmenys apiplėšė 
anglų pasų biuro seifą. Ma
noma, jog buvo ieškoma “la-

Nuskandino 9 
Anglų Laivus

BERLYNAS, vasario 27 d.
— Autorizuotieji sluogsniai 
šiandie praneša, jog vakar 
Vokietijos aviacija nuskandi 
no ar sužalojo šešioliką pre
kinių laivų, viso 102,500 to
nų. šie laivai apmėtyta bom 
bomis, kai vakar vokiečių 
lakūnai prie vakarinio Airi
jos pajūrio atakavo Angli
jos laivų grupę.

Devyni laivai (58,000 to
nų ) nuskandinta,. trys lai
vai (23,500 tonų) sunkiai su 
žalota ir keturiems (21,000 
tonų) padaryta mažesni nuo 
stoliai.

Kur Priešai
Susitinka

LISABONA, vasario 27 d.
— Si n ter os aerodrome nusi-I
leido šešių valstybių keleivi
niai orlaiviai — Anglijos, 
Olandijos, Vokietijos, Itali
jos, Ispanijos ir Portugali- 
lijos.

Tai vienintelis aerodromas 
Europoje, kur tokį vaizdą ga 
įima pamatyti. Ir tai retai.

Čia dažnai susitinka prie
šai ir tylomis pasisveikina.

laimėjo, Anglija vėl diplo
matinį smūgį gavo”.

Pruseikai, iš “Vilnies”, į- 
sidėmėtina!

1 s/ve*

Nauji Japonų 
Diplomatiniai 
Žygiai

NEW YORKAS, vasario 27 
d. — Pranešimai gaunami iš 
Azijos duoda suprasti, jog 
Japonija rengiasi naujiems 
diplomatiniams žygiams, ku 
rie būsią svarbesni net ir už 
Japonijos prisidėjimą prie 
Vokietijos — Italijos sąjun
gos pereitą rugsėjo mėnesį.

Pagal šių šaltinių praneši
mus, galima laukti, kad ne
trukus Japonijos užsienio 
reikalų ministeris Matsuoka 
išvyktų užsienin, šios kelio* 
nės metu jis galįs apsilanky 
ti Hankow, Maskvoje, Berly
ne ir Romoje.

Bombardavo Italų
Koncentracijas

ATfiNAI, vasario 27 d. — 
Anglų lakūnai, paremdami 
graikų žemyno kariuomenės 
veiksmus, apmėtė bombomis 
italų kariuomenės ir susisie
kimo koncentracijas prie Lu 
zati ir Fieri, Albanijos fron
te ir italų laivus Valonoje.

Tuo tarpu stebėtojai Ioni- 
jos pajūryje pasakoja, jog 
jūra išplovusi į krantą ketu 
rių Italijos bombanešių llku 
čius. Šie bombanešiai buvę 
pašauti vakar orlaivių kovo 
se virš Epiro, Graikijoj.

@BPno».O iMf

Žinių Santrauka

VICHY, vasario 27 d. — 
Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, jog asmenis maršalo Ru
dolfo Graziani bagažas iš 
Tripo'io atgabentas į Tuni
są. Graziani yra Italijos ka
riuomenės šiaurinėj Afrikoj 
vadas. Gali būti jog jis bus 
pakeistas.

BENGASI, vasario 27 d. 
— Patikimi šaltiniai prane
ša, jog Libijos italai nepa
tenkinti Mussoliniu, nes jis 
juos “pardavęs vokiečiams”. 
Jie griežtai atsisaką ką nors 
bendro su Mussolini režimu 
beturėti.

DETROITAS, vasario 27 
d. — Automobile Manufactu 
rers Assn. pirmininkas.. AJ- 
van Macauley apskaičiuoja, 
jog 1941 metų pabaigoje au- 
tomobi’lų industrijoje prie 
apsaugos reikmenų dirbs 
bent 150,000 vyrų.

LACKAVVANA, N. Y., va- 
sario 27 d. — Bethlehem 
Steel Corp. dirbtuvės kreipė 
si { šerifą dėl apsaugos, ne? 

streikuoją darbininkai kelią 
terorą ir vietinė policija ne
begalinti sutvarkyti.

Orlaiviai
Į Philippinus
WASHINGTONAS, vasario 

27 d. — Karo departamen
tas šiandie pareiškė, jog pla 
nuojama sustiprinti Philippi 
nų salų apsauga pasiunčiant 
dar du svadronus greitų ko
vos orlaivių.

Manoma, jog šiam tikslui 
b .s panaudota 50 orlaivių ir 
65 lakūnai.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog 66 laivyno karinin
kams, kuriems anksčiau bu
vo įsakyta grįžti į Jungtines 
Valstybes, dabar įsakyta pa 
silikti Philippinų salose.

Visi šie paisrengimai Ra 
miajam vandenyne kaip tik 
supuola su didėjančiu įtem
pimu Tolimuose Rytuose Ry 
tuose.

Sėkmingos Atakos 
Maltoje

BERLYNAS, vasario 27 
d. — Vokietijos karo vado
vybė praneša, jog Jungtinės 
Vokietijos ir Italijos aviaci
jos pajėgos atakose ant Lu- 
ca aerodromo, Maltoje, su
naikino 10 anglų lėktuvų ir 
skaičių lėktuvų smarkiai su
žalojo.

Šios dienos komunikatas 
sako, jog Vokietijos kovos 
orlaiviai Viduržemio jūroj 
nuskandino 4,000 tonų krovi
nių laivą ir anglų okupuoto
jo Tobruko uoste, Libijoj, 
padegė vieną destrojerį.

Anglų orlaiviai vakar ata
kuodami vakarinę Vokietiją 
be jokio “plano numetė bom
bas”, daugiausia ant kaime, 
kur užmušta skaičius civilių 
gyventojų ir nemaža sužeis
tų.

Gaisrai Cologne

LONDONAS, vasario 27 d. 
— Oficialieji sluogsniai šian 
die praneša, jog vakar ang
lų bombanėšiai apmėtė bom
bomis industrinius taikinius 
Cologne, kur sukelta virš

50 gaisrų.
Šiandie pasinaudodami de 

besuotumu vokiečių lakūnai 
numetė bombų ant Londono, 
puolė laivus rytiniam pajū
ryje ir kulkosvaidžiais apšau 
dė keturis Anglijos kaimus.

Pereitą naktį vokiečiai ata 
kavo miestelį pietinėj Vali- 
joj, kur nuo bombų žuvo de
vyni asmenys ir padegta ne- 
šlaitynas.

Anglų Parašutistai 
Olandijoj

AMSTERDAMAS, vasario 
27 d. — Vakar įvykusiuose 
Vokietijos karinės policijos 
ir civilių gyventojų susirė
mimuose žuvo bent šeši žmo 
nės ir keliolika sužeistų.

Trumpas vokiečių praneši
mas sako, jog didelis skai
čius asmenų suareštuota. Šie 
susirėmimai įvyko po strei
kų.

Berlyne vokiečių šaltiniai 
sugestijonuoja, jog nakties 
metu Olandijoj išlaipinta 
motoriniais laiveliais ir para 
šutais an^lų agitatoriai, ku
rie ir sukėlę šias riaušes.

Suėmė Daug Italų
KAIRO, vasario 27 d. —

, Anglų generalinis štabas 
šiandie praneša, jog anglų 
kariuomenė Italijos Somali 
joje suėmusi didelius būrius 
fašistų kariuomenės, kuri 
yra “aiškiai demoralizuota”. 
Esą suimta keletas tūkstan
čių kalinių.

Dažnai anglai užtinka mie 
stus iš kurių italų įgula jau 
anksčiau yra išsikrausčiusi.

Eritrėjoj britų kariuome
nė palengva tebežygiuoja 
Kerenos linkui, kai tuo tar
pu Libijoje, į vakarus nuo 
EI Agheila, anglų mechani
zuoti daliniai atmušę, žvalgy 
bos grupę, kurie greičiausia 
buvę vokiečiai.

ORAS
Dalinai debesuota ir gali

ma sniego. Kiek šalčiau.
Saulė teka 6:28 vai., saulė 

leidžias 5:38 vai.

Keliamas
Dardanelų
Klausimas

ANKARA, vasario 27 d. 
— Patikimai pranešama, jog 
anglų ir turkų vadai šiandie 
priėję galutino susitarimo 
klausimais, liečiančiais Bal
kanų ir rytinio Viduržemio 
situaciją.

Taip pat duodama supras
ti, jog rytoj bus aptarta Ru
sijos klausimas. Šiandie Is- 
tanbulin atvyko orlaiviu iš 
Maskvos Anglijos ambasado
rius Maskvai.

Neoficialieji pranešimai 
sako, jog Anglija norinti su
žinoti Turkijos nusistatymą 
sąryšyj su planu reguliuoti 
laivų judėjimą pro Dardane- 
lių sąsiaurį.

Japonijos
Ultimatumas
Indokinijai

TOKIJO, vasario 27 d. — 
Patikimai pranešama, jog 
Japonija įteikusi Prancūzi
jos Indokinijai ultimatumą, 
kuriuo reikalaujama, kad 
Indokinija priimtų Japonijos 
galutiną pasiūlyma Indokini- 
jos — Siamo sienų ginče iki 
kitos dienos vidurnakčio.

SAIGONAS, vasario 27 d. 
— Šiandie visi Japonijos lai
vyno ir kariuomenės parei
gūnai susirinko kartu su civi 
liais ir konsulariniais valdi
ninkais specialioms konfe
rencijoms Japonijos konsulą 
te, kad apsvarstytų Tokijo 
įsakymus galimam pasitrau
kimui iš Saigono. 

Jugoslavijoje
Susirūpinimas
BUKAREŠTAS, vasario 27 

d. — Diplomatiniai sluogs
niai šiandie praneša, jog Ju
goslavijos generalinis štabas 
įsakęs paskubinti apsaugos 
pasiruošimus. Matomai bijo
masi, kad Romunijoj sukon
centruota Vokietijos kariuo
menė gali pamėginti pasiek
ti Graikiją ne per Bulgariją, 
bet per Jugoslaviją.

Diplomatai esą gavę žinių, 
jog Rusija, kuri pirma buvo 
sutikusi dėl vokiečių žygių 
Bulgarijon, dabar kelianti 
pasipriešinimą.

Tuos pranešimus apie Ju
goslavijos susirūpinimą, lyg 
ir patvirtina pranešimai, jog 
Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministeris Cinkar-Markovic 
staiga atšauktas iš Vengri
jos sostinės, kur jis buvo at 
vykęs pasirašyti Jugoslavi
jos — Vengrijos draugingu
mo paktą. Tačiau prieš išvy
kdamas jis paktą pasirašė.
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Rengiamės Prie 
Didelio Vakaro

Komitetui paminėjimo 20 
metų jubiliejaus kleb. kun. 
J. čižausko ir 33 metų Šv. 
Jurgio parapijos įsikūrimo, 
susirinkimai vasario mėn. į- 
vyko du. Apkalbėta daug 
naujų sumanymų.

Pirm. A. Petkus pranešė, 
kad gavęs laišką nuo dai
nininkų čižauskų, kurie at
sakę, jog tuo laiku jie ne
galės atvykti ir prisidėti 
prie bankieto programos. 
Tą patvirtino ir kun. čižaus- 
kas. Susirinkusieji labai ap
gailestavo. Klebonas prane
šė, kad jis pasikvies keletą 
kunigų ir padės prirengti 
parapijos cborą.
' Labai buvo malonu girdė

ti, kad beveik visos draugi
jos prisidėjo aukomis, kiek 
kuri išgalėjo nupirkimui do
vanos klebonui. Prisidėjo: 
Moterų Sąjungos 54 kuopa, 
Lietuvos Dukterų Draugija, 
Sodalicija, Šv. Juozapo drau 
gija, Jaunimo Klubas, Tre
tininkai, Maldos Apaštalys
tės dr-ja, Nepersto j ančios 
Pagalbos draugija, šv. Juo
zapo Parapijos Rėmėjų Mo
terų klubas ir kitos. Kurios 
draugijos dar neprisidėjo, 
turite laiko prisidėti.

Labai gražiai pasirodė ir 
mūsų profesionalai, biznie
riai duodami skelbimus pro
gramos knygai. Kas dar no
ri pasiskelbti, skelbimą ga
li įduoti A. Petkui, S. Buk- 
šaitei, J. Beleckui, B. Pet
kienei, E. Raubienei ar ki
tiems komisijos nariams.

Jei visi remsim, tai sėk
mės turėsime geras. Bilietų 
galima gauti pas savo at
stovus ir komisijos narius. 
Koncertą išpildys parapijos 
choras ir solistai. Bus gera 
vakarienė ir šokiai. Grieš

gera orkestrą. Vakaras į- 
vyks balandžio mėn. 27 d.,! 
Polish Veterans Hali, Hol- 
brook kampas Macdaugal.

Sekantis susirinkimas į- j 
vyks kovo 1 d., 7 vai. va
kare, Šv. Jurgio mokyklos 
svetainėj. Prašomi visi at
stovai atsilankyti į susirin
kimą, nes turime daug svar
bių dalykų apkalbėti ir iš
rinkti darbinirkus-es kiek
vienam darbui.

Prašome ne vėluoti, lygiai 
7 vai. susirinkti.

Raštininkė

Los Angeles, Cal., 
Vasario 16 d.

(Tęsinys)

persekios, tuo daugiau tik
rų lietuvių atras atsparumo 

i ir Lietuva atgaus nepriklau
somybę, kurios tiktai laiki
nai nustojo. Tas pažadina

Iškilmės buvo surengtos visus tuojau suteikti pašai- 
Šv. Stepono vengrų parapi- P4 tiems, kurie išbėgo iš 
jos salėje, kurią išpuošėme Lietuvos nuo rusų peršekio- 
kaip išmanėme ir galėjome.) ji^no, kad nebūtų žiauriai 
Čia daug sumanumo paro-1 nužudyti, arba išvežti į Ru
dė jauni vyrai ir Mykolas 
Arbačauskas, kurie visą die
ną dirbo. Tikrai gražų į- 
spūdį darė didžiulė salė, o i

sijos gilumą. Dr. Bielskio 
kalba buvo kelis kartus per
traukta gausingais aplodis
mentais ir padarė gerą įspū

EAST SIDE
Parapijos Rėmėjų Moterų 

Klubo rengta Užgavėnių va
karienė ir balius labai pa
vyko. Žmonių atsilankė ar
ti 400.

Rengimo komisija dėlto j a 
visiems už pasidarbavimą, 
aukas ir už taip skaitlingą 
atsilankymą. Vakaras atne
šė parapijai gražaus pelno.

M. šalaševičienė, ilgame-I
tė narė Lietuvos Dukterų 
Draugijos, Parapijos Rėmė
jų Moterų Klubo, buvo sun- 

I kiai susirgusi. M. šalaševi- 
i čienė yra pasižymėjusi loši
muose, rengiamuose įvairių 
draugijų vakaruose.

Linkime sveikatos ir vėl 
veikti visuomenėj.

Pamaldos bažnyčioj per 
gavėnią bus du vakaru. Se- 
redomis bus kalbama rąžan
čius, pėtnyčiomis Kryžiaus 
Keliai.

Kovo 9 d. šv. Pranciškaus 
Rėmėjų draugija rengia 
“bunco ir pinochle” vakarą 
seserų naudai. Vakaras pra
sidės 6 vai. vakare, bažny
čios svetainėj. Rengėjai kvie 

' čia visus atsilankyti ir pa
remti sesutes.

NIIAGARA 1 AUS, NEW YŪRK 1
b

Gavėnia
šiemet gavėnia prasidėjo 

vasario 26 d. Mūsų vysku
pijoje, kaip ir visoje Ame
rikoje, sunkiai dirbantiems 
žmonėms ir jų šeimoms yra 
sumažinti pasninkai. Jie pri
valo visgi nevalgyti mėsos, 
ar iš mėsos virtos sriubos 
visais metų penktadieniais, 
Pelenėje, Did. šeštadienį 
prieš pietus ir Kūčioje. Ki
tomis pasninko dienomis 
juos saisto vien nedavalgy- 
mo nuostatai. Reiškia, nors 
kitomis dienomis gali val
gyti mėsą, bet tik vieną kar
tą dienoje, per pietus.

Nuo nedavalgymo nuosta
to yra laisvi: jaunimas iki 
21 metų ir seneliai, baigu
sieji 59 metus.

Ligoniai, paliegėliai, silp
nos sveikatos, nėščios ar 
žindančios motinos; elgetos, 
beturčiai, neturintieji už ką 
valgio įsigyti, darbdavio, 
vyro ar nedoro tėvo spau

i
' ("Draugas” Acme telephoto) 

Sutinusiomis akimis William Hunter (kairėje) ir Em- 
met Jonės, abu 14 metų amžiaus, Paterson, N. J., užsidarę 
vienuose

didžiausiu miims papuošalu di i visus, kurie trokšta Lie- 
buvo lietuviška trispalvė vė- tuvos gerovės, 
liava, šalia amerikoniškos Antras kalbėtojas buvo 
žvaigždėtos, gi paskui este-' Prof- K. Pakštas, kuris, ne- 
tiškąi padarytos ‘kukardos’! norėdamas susilaukti tokie 
ir mažesnės lietuviškos vė- j likimo, kaip kiti lietuviai 
liavos puošė salės sienas. katalikai veikėjai, pėsprujco 

.Aštuntą valandą atidarė iš rusų nagų, o, kaipo žino- 
iškilmes prof. Pakštas ir | mas, visame pasauly geo-
mūsų choras sutartinai su

namuose per penkias valandas apaišaudydami visa publika atgiedojo Ame- 
kovojo su policija. Pasidavė tik policijai pavartojus aša- ,ik ; Lietuv0’ himnus. 
nnes bombas. 1

____________ Paskui prasidėjo kalbos.
Pirmutinis kalbėjo Lietuvos 
garbės konsulas dr. Julius 

Tėvas Jonas Kidykas, S. Bielskis, kuris apibudino 
J., prašo pasimelsti už at- tuos laikus, kada mūsų pa
vertimą nuo Dievo atsitoli- triotų pastangomis buvo pa-

ja ieško daugiau narių sa-i 
vo draugijai. Per tris mėne
sius priims vyrus iki 40 me
tų papigintu įžangos mokes
čiu. Pereiti metai draugijai 
nebuvo laimingi, nes turėjo 
daug ligonių; bet draugijos 
atsargos turtas nedaug su
mažėjo. Šie metai, gal, bus 
geresni.

Prašymas

jose:

Kovo 2 iki 9 — Aušros 
Vartų parap., Chester, Pa.

Kovo 10 iki 16 — V. Jė
zaus Atsimainymo parap., 

Buffalo lietuviai yra su- Maspeth, L. I., N. Y. 
simetę į tris didesnes gru- Kovo 17 iki 23 — šv. An- 
pes — kolonijas. Jų dvasios tano parap., Detroit, Mich. 
reikalais nebuvo kam rūpin- Kovo 23 iki 30 — Šv. An
tis. Tuo tarpu jaučiama, kad tano parap., Cicero, III. 
atvyksta į tą pusės milijono Kovo 31 — bai. 7 — šv.

Buffalo lietuviai

džiamieji, ilgai ir sunkiai 
dirbantieji yra Bažnyčios 
atleisti nuo pasninkų.

Visi kiti privalo pasnin
kauti. Bet jei turi teisėtą 
priežastį gauti pasninko pa
lengvinimą, dispensą, turi 
kreiptis į savo kleboną arba 
nuodėmklausį.

Per visą gavėnią mūsų 
vyskupijoje yra uždrausta 
šokiai, kortų sueigos (card 
parties) ir visos visuomeni- 
nės-socialės pramogos. Vie
tos vyskupas ragina tikin
čiuosius dalyvauti gavėnios 
pamaldose. Mūsų bažnyčio
je Kryžiaus Keliai su palai
minimu Švč. Sakramento 
bus trečiadieniais ir penk
tadieniais 7:30 vakare.
Šv. Jurgio draugija
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą 23 d. vasario. Su-’ 
tarta padaryti draugijos nau 
dai metinį baliuką balandžio 
27 d., paminint savo šven
tojo Globėjo dieną. Draugi-

gyventojų miestą daugiau 
lietuviškų šeimų. J. E. vysk. 
J. A. Duffy, D.D., pasišau
kęs kun. Matulaitį vasario 
22 d., paprašė jo padaryti 
visų Buffalo mieste gyve
nančių lietuvių sąrašą-cen- 
zą. Sakėsi pagalvosiąs kaip 
padėti lietuviams jų dvasios 
reikalus aprūpinti. Greičiau 
šiai, skirs kurią nors baž
nyčią pridedamoms lietuvių 
pamaldoms, jei tik susida
rys nemažas lietuvių skai
čius. Todėl kun. Matulaitis 
prašo visų, kurie žino, kur 
gyvena Buffalo lietuviai, 
priduoti jam jų adresus, kad 
galėtų pas juos atsilankyti, 
pasikalbėt.

— Kovo 2 d. po sumos 
bus Škapliernos draugijos 

■ mėnesinis susirinkimas.
— Tretininkų konferenci

ja bus po vakarinių pamal
dų kovo 2 d.

— Vasario mėnesio gale 
apmokėjome nuošimčius už 
mortgage $567.98. K.K.M.

Daugelis tėvynę ir laisvę 
turi savo lūpose, nedaug gi 
kas savo širdyje. Tikroji gi 
šių švenčiausių vertybių 
meilė glūdi nuolatiniame sa
vimeilės atsižadėjime.

F. D. Guerazzi

UOIK STIin IO
1445 as'" Street
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LGF Bažnyčioje 
Suaukota $113.00

Baltimore, Md. — Balti- 
moriečiai gražiai paminėjo 
vasario 16 d. Bažnyčioje per 
mišias meldėsi už Lietuvą 
ir Lietuvai Gelbėti Fondui 
bažnyčioje suaukojo 113 dol. 
Vakare parap. salėje įvyko 
koncertas, vad. varg. G. Ka- 
prešiūnui. Kun. dr. L. Men- 
delis įspūdingoje kalboje su
teikė žinių apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Salėje au
kų dar įplaukė 20 dol.

Mokyklos vaikai gražiai 
atliko įvairią programą, ku
ri buvo labai įspūdinga.

Lietuvių salėje prakalbos 
buvo dienos metu. Kalbėjo 
J. Tūbelienė. Komunistai 
karščiavosi, jautėsi ne vie
toje. Vakare įvyko vakarie
nė. J. K.

grafas, antrąsyk pakviestas 
į Callfornia universitetą, ap
sigyveno Los Angeles ir 
mums, lietuviams katali
kams, padėjo prie suorga
nizavimo choro ir per savo 
pažintis su aukštos inteli
gentijos sluoksniais, suįdo
mino Amerikos žymius žmo- 
nes Lietuvos .• nepriklauso-

sonaitę-McAdoo, dukterį gai 
saus Amerikos prezidento 
Vilsono, kuris pirmas iškė
lė mažųjų tautų apsispren
dimo klausimą. Toliau tu
rėjome garsų Callfornia u- 
niversiteto - prof. Melbone 
W. Graham.

(Bus daugiau.)

nusių žmonių šiose parapi- j daryta užuomazga nepriklau g sukaktimi kuiįe ir
somos Lietuvos. Dr. Biels- o mji6ų ištilmes
kis kalbėjo nuo širdies pri- _ . • . .. ..J r Prof. Pakšto dėka svečių
mindamas tuos įvykius, ku-
riuos jis pats pergyveno sy
kiu su tais Lietuvos veikė
jais, kurie įkūnijo kilnius 
sumanymus, t. y., kad 16 
Vasario dieną, 1918 metais, 
Lietuva visam pasauliui, ne
žiūrint okupantų vokiečių, 
pasiskelbė nepriklausoma,

tarpe matėme Eleonorą Vil-

Tėvyne, o saldus žodi! 
Mielas gimtosios kalbos gar 
se svetimam krašte.

J. IjV. Goethe

LIETUVIAI DAKTARAI

Jurgio parap., Rochester, N. 
Y.

Balandžio 8 iki 13 — Šv. 
Alfonso parap., Baltimore, 
Md.

Balandžio 20 iki 24 — Šv. 
Jurgio parap., Utica, N. Y.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
išekxamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regfijimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklų Įtempimą*

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

OPTOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chlcaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:00 a. m. tkl 8.30 p. m. 

Treč. ir SeSt: 9:00 a. m. iki 
7:10 p. m.

savistove valstybe. Dr. Biek 1 3147^ 
kis apgailestavo, kad atsi
rado tokių lietuvių, kurie 
rusams padėjo Lietuvą už
grobti. Bet krikščioniškai iš
sitarė, kad jie, gal, nežino
jo ką daro. Galutinai para 
gino visus, kad nenusimin-1 
tų: juo daugiau lietuvius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso teL CANai 2345
Of*—® Vai.: 2-4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartj 
Rez. Tel.: HEMIock 3150

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitia)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartj.

Telefofnas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos :
Popiet — nuo 1 tkl 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagili sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Kętvįrtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nodėliomis pagal sutartj.
Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

‘ 'AD» ■t

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartj.

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

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

•V'

Tel. CANai 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0038 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 I’. M. 

Nedėliomis pngnl sutartį.

Tel. OANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

I

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. tolefonas SEEley 0434.

DR. V. E. SIEULINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartj.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vul. vak.

Sekmad. nuo 10 ikt 12 vai. to.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutčytj.

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRgiaia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vak. 
NedtJjomis_jnj2_J^_ik2_Ji2_niJ_jli£nj

Tel. YARds 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare

ir pagal sutartį.
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SAPNAI IR VĖJAI
Jon. Vaiva

Kai gyvenimo karštis iš
blėsta ir sulinksta pasaulio 
kovose paliegęs senelis, jo 
/ietoje kyla naujojo gyve- 

: .imo nauji gaisrai, kurie 
užliepsnoja naujais kūrybi
niais užsimojimais. Tuose 
jaunatvės gaisruose krista
lizuojasi nauji pasauliai, ku 
rių plotai neaprėpiami ir 
kurių grožis neapsakomas.

Ir taip kas valanda, kas 
diena ir kas metai.

Jauny’stė amžina ir ne
įkainuojama.

Kai paskutinis jaunuolis 
sulinks po sunkia gyvenimo 
našta, kai paskutinį kartą 
švystels jaunatvės žiežir
bos ir paskutinė jaunųjų 
daina nuskambės — mes ži
nome, jog pasibaigė šio pa
saulio dienos. »

šiandie visą, kas pasau
lyj yra, sukūrė jaunimas. 
Be jaunųjų dienų svajonių 
ir sapnų skaisčiųjų nebūtų 
pajudėjęs nė vienas garve
žys, nė orlaivis į padangęs 
pakilęs, nė rūmai puošnieji 
išaugę. Neskambėtų joks 
dainos akordas, nė paveik
slai sienų nepuoštų.

Senųjų didingasis paliki
mas yra jaunųjų dienų kar
štos svajonės ir lakūs 
sapnai.

Kartais praėjusių dienų 
jaunuoliai, kurie šiandie 
pražilusiais plaukais pasi
puošę ramiai ilsisi, dažnai 
užmetinėja ateinančių die
nų seniams ir dabarties jau
nuoliams daromas paklai
das, perdaug palaidus sap
nus ir lengvapėdiškumą.

Tačiau jie pamiršta, jau
natvė bė klaidų, sapnų ir 
lengvapėdiškumo nustotų •
būti jaunatvė. Jie pamiršta• I
ir patys darę klaidas ir] 
lengvapėdiškai statę smėlio) 
pilis debesyse, kurių dauge
lį visi keturi pasaulio vė
jai išnešiojo. Be kurių, ta
čiau, jie nebūtų galėję su
kurti to didingo palikimo.

Ant mūsų pečių, kaip ir 
ant jų pirmiau, gula sunki 
našta ir atsakingumas di
dis.
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INTERNATIONAL AMPHITHEATER SITE OF MEET

.7r/Z .1 nnnu! Vaife 4iYorld Series' 
to BSe StniįosS i n Chieuįįo 

Mureh i Z -SU-S 7-J«-J.9
ČHICAGO, Feb. 27.—Basket-I ever seen on any floor Is certain] eliminate jams as the cars try to. 

ball’s biggest event, the world's to come out of this clash of the leave after .the games.

championship of Professional bas- 
ketball. will be settled in a five- 
day tournament at the Interna
tional Amphitheater here, March 
15 to 19.

The sixteen greatest teams in 
the country will engage in a 
straight elimination tournament, 
with the winner being crowned the 
official world champions. With 
the title they also earn the right 
to oppose the College All-Stars in 
basketball’s annual classic next 
November.

NATION’S TOP TEAMS.

Leading the field of teams are 
the Harlem Globė Trotters. de- 
fending world champions; the New 
York Renna’sance, 1939 world 
champions; Oshkosh Stars, Na
tional League champions, and 
Philadelphia Hebrews. American 
League champions. Oother top 
teams in the nation who will 
make a determined bid for the 
glory and cash involved are the 
Chicago Bruins, Detroit Eagles, 
Sheboygan Red Skins. Rochester 
Seagrams. Toledo White Huts, 
Dayton Sucher Wonders, Indian- 
apolis Kautsky’s, Davenport Cen
tral Turners and Fort Wayne. 
Playoffs 'n three sections of the 
country are now in progress to 
determine the awarding of the 
three remaining berths.

game’s greatest teams for the 
highest honors in the sport. Col
lege stars galore will take the 
floor at each sesslon in a veritable 
parade of “who’s who in basket- 
ball’’ with the game’s most famous 
narnės in acton. i

The site of the tournament has 
been chosen for its conveniences 
and accommodaticns both for 
players and spectators. Long 
known as a convention center 
where the annual Live Stock and 
Automobile shows are held. among 
many others. the International 
Amphitheater makes its bow in 
bcsketball with this tournament.

A brand-new floor, designed for 
the tournament, has been built for 
the contenders, with glass back-

Besides the actual games ant 
the ceremonies connected with 
them. the customers also are in 
for another treat. Pat Kennedy.’ 
basketball’s most famous official, 
will be back for the third succes-, 
sive season to do some whistle- 
blowing in his colorful manner.

Kennedy. who hails from New 
York, was the subject this sea
son of lengthy articles in Severai, 
national magazines, and those who 
have seen him in previous tourna- 
ments as well as in the All-Star' 
classic, know that his fame is v/ell- 
justified. He’s the gyrating type 
who goes through the whole 
routine of tragedy, comedy and 
action, as he calls a foul. Even 
so mild an incident as an out-of- 
bounds bąli brings near-hysteria.

boards affording a view from — and a tremendous “kiek” for the 
every seat. And the seates—welljcrowd. Aside from his histr' *'s. 
i. you’veever sat on a hard bleach- Kennedy is considered one of the 
er through a session of basketball. country s best officials.
K'»Oo’oPS“““.‘?SFfhaEirt„°l!i0l,T-OF-T<IWN T,CKET S'UK 

a back! Except for a small bleach-j A block of tickets have been sėt 
er to be erected alongside the aside to accommodate out-of-town 
court, each seat is a permanent, as fans. Mail orders are now being 

accepted and fans may obtainwell as comfortable. one.

KENNEDY TO OFFICIATE.
Another treat for the customers 

is the FREE parking space That’s 
right! It’s entirely free, lighted 
by flood lajnps and guarded by 
members of the stockyards mount- 
ed police. Even tlps are forbidden 
pnd there is room for 5.000 auto-

The flnest display of basketball I mobiles with plenty of exits to

Nepajegingi 95%
• M. O.

Mūsų tėvų klaidose išbu
jojęs svetimas lietuvių tau
tai ir Amerikai raugas — 
komunizmas dažnai pasidi
džiuoti mėgsta apimąs 95% 
lietuviškosios visuomenės.

j Mes gerai žinome tai tik 
Mes gauname daugelio Į paprasta pagyra esant.

kartų garbingą palikimą,

► ••*•*«*«••• ♦ ♦♦♦ ♦ «««♦♦♦♦;

j Jaunimas Veikia

tickets by sending check or money 
orders to the World’s Professional 
Basketoall Tournament headąuar- 
ters. Room 510. 326 W. Madison 
st„ Chicago. Reserved seats wlll 
sėli for $2.20. $1.65 and $1.10. 
Four thousand general admission 
seats at 55 cents each. are also be
ing sold in advance. and are avail- 
able for maily delivery.

Ir buvo skanūs blynai..
A.L.K. Studentų Są-gos 

Chicagos kuopa pradėjo ro
dyti nepaprasto judrumo. 
Rodos, dar nė pavasaris —, 
nė nieko. Tačiau jaunoji 
ugnis ir žiemos ledus su-' 
tirpdo. !

Dar nespėjo atsikvėpti 1 
nuo skubomis suruoštos 
santūrios, bet skoningos 
parodėlės Chicagos Tarp
tautiniuose Rūmuose, kai 
pereito antradienio vakare 
ten pat suruošta Užgavėnių 
Blynų Balius.

Draugingi svečiaL
Į šį tradiciniai lietuvišką 

suėjimą pakviesta artimų 
lietuviams tautų — latvių, 
suomių, švedų ir norvegų — 
atstovai. Susidarė, tartum 
Fabalčio ir Skandinavijos 
sąjungos užuomazga, kuri, 
galima tikėtis, gali rimtai 
susidaryti.

Iš studentams draugingų 
lietuvių tarpo buvo adv. 

' Česnulis, p. S. Pieža su 
; žmona, p. L.' Šimutis, kun. 
P. ‘Cinikas.

Dėkingi studentai.
Visas vakaras praleista 

nuoširdžiai draugingoj nuo
taikoj, kuria dar paakino 
skaniai ir lietuvškai paruoš
ti Užgavėnių blynai ir prie
skoniai.

Už vakarienės paruošimą 
studentai nuoširdži dėkin
gi šeimininkėms — p. Šlite- 
rienei ir p. Locaitienei.

Studenčių kruopštumas.
Didžiausias šio suėjimo 

pasisekimas priklauso kuo
pos valdybai, ypač S. šam- 
baraitei, E. šliterytei ir S. 
Sakalaitei ir Pov. Batiniui.

Negalima pamiršti ir ki
tų nuoširdžiai dirbusių stu
denčių — G. Loeaitytės, E. 
Mikšiutes ir k.

Reikia tikėtis, kad bus 
suruošta ir daugiau panašių 
vaišių ir kad jaunieji stu
dentai susilauks platesnio 
palankumo ir priėmimo .

R.

Jaunimas Organizuotas
ATHOL, M ass. — Jauni

mas čia organizuotas. Para
pijos choro “Valentine Day” 
— šokiai, parapijos salėj 
buvo labai sėkmingi. Cho
rui vadovauja vargoninin
kas Jurgis Stačiokas. Jis ne 
tik dirba su choru ir para 
pijos jaunimu, bet taip pat 
pasišvenčia laisvu laiku la
vinti Aušros chorą, Gard- 
ner, Mass.

Vasario 17 d. įvyko Liet. 
Vyčių 10 kp. mėnesinis su
sirinkimas. Dalyvavo ir dva
sios vadas kun. P. Jurai- 
tis. Susirinkimas buvo gy
vas ir padaryta keletas nu
tarimų. Nutarta po Velykų 
rengti šokius. E. Vereikaitė 
išrinkta komisijos pirminin
kė.

Kadangi kovo 4 d. pri
puola organizacijos globėjo 
Šv. Kazimiero šventė, nutar
ta kovo 2 d. bendrai daly
vauti mišiose ir “in corpo-

re” priimti šv. Komuniją. 
Po mišių įvyks pusryčiai.

Jaunimas Vasario 
Šešioliktoj

Cleveland, O. — Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
me, vasario 16 d., į parapi
jos salę, be virš 500 augu
sių, dar susirinko virš 200 
jaunimo. Vakaro programą 
sudarė dainos, deklamacijos, 
vaidinimas ir kalbos. Dai
navo trys chorai: didysis 
bažnytinis, parapijos mo
kyklos didesnių mokinių ir 
parapijos mokyklos mažes
nių mokinių. Visų chorų dai
navimas labai patiko publi
kai. Deklamavo parapijos 
mokyklos mergaitės moki
nės apie Lietuvą. Kalbėjo 
vietos klebonas, adv. P. Čes
nulis, “Lietuvių Žinių” re
daktorius, kun. V. G. Vilku- 
taitis ir svečias kun. J. Vaš
kas, MIC.

Per prakalbas buvo ver
buojami nauji nariai Lietu
vai Gelbėti Fondo. Gauta 60 
narių. Kiti žadėjo vėliau įsi
rašyti.

Vakaras baigtas Lietuvos 
♦r Amerikos himnais.

Koresp.

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRČIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

Tai nėr^tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu 
įrodyti Faktai!

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę

pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.

Tuo tarpu 95% likusieji 
nuošimčiai neįstengia palai
kyti nė vieno.

Naujas "51. Žodis"
Pereitos savaitės pabai-

------------ goję pasirodė naujas “St.
Mūsieji nedraugai komu- žodžio” numeris, kuriame 

nistai turėtų susiprasti ir rašo K.J. Prunskis (Vasa- 
pasisakyti teisybę — atsto- no 16 minint), Frank Mast 
vauja apie 2% lietuvių — (Į Praeitį Pažvelgus), Pet- 
arba ir toliau skelbti aiškią ras Aikšnoras (Laimės Ieš- 
netiesą ir raudonuoti dėl] kotojas), Pranas Jančius 

(Paukščiai Sugydo Re

čiam jaunimui darosi ne- 
priimnus.

Reikėtų dėti pastangų 
panaudoti daugiau paveik
slų ir bendrai iliustracijų, 
kad žurnalas neatrodytų 
perdaug sausas. B. V.

Pinigai ku
rtuos galite 
sutaupyt lig' 
65 m. amž 30 Į 32

JŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS

5034 36 | 38 | 40 | 45 |
$ 5.0001$ b.09!$ 6.73 $ 7.471$ 8.37 $ 9.301$ 10.45,$ 14.41 $ 27.14

1 0,000 12.19 13.47 14.94 76.63 18 60| 20.90 28.82 42.28
1 5,000 1 b.28 20.21 22.41 24.95 27.90 31 36 43.23 63.42
20,000 24.38 26.95 29.89 33.27 37.20 41.81 51.65 84.57
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59 46.51 52.27 72.06 105.71
30.000 36.57 40.42 44.83 49.91 55.81 62.72 86.47 126.85
40,000 48.76 53.90 59.78 66.55 74 41 83 63 115.30 169.14
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19 93.02 104.54 144.13 211.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio Išslmokėjlmo planą

Keistuto Savings & Loan Associatiou
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno Taupytojo indėliai Ilgi $5,000 apdrausti FederallnėJ |staigoj. 
% _ - -.................-..........- ..............

Tačiau, jei patikėtumėm
kurį mes turime garbingai jų pagigyrimu, turėtumėm 
sunaudoti ir naujas gėrybes pripažinti> jog tie 95% ,ie.
sukurti. Nuo mūsų, ne nuo• tuviskoaio8 visuomenės, 
jų. priklauso mūsų ir mūsų ypa{ jaunimOi yra nepaly. 
tautos ateities.

Karo šmėklų šešėliuose, 
įvairiausių izmų sūkuryje ir 
pašėlusio gyvenimo tempo 
polėkyj mes didžiausiu įtem-

savo impotencijos. 

Prašom pasirinkti.

WORKED EYES!
MAKE THIS RIMPLK TĘST TODAY

ir

Jaunimo mokytojas su 
pypke ar papirosu dantyse, 
mokąs jaunuomenę nerūky
ti, yra panašus į tą karvę, 
kuri duoda pieno, bet su,

ginamai neproduktingi 
kultūriniai atsilikę.

Štai likusieji penki nuo
šimčiai jaunųjų lietuvių paskutine koja vis išverčia
įstengia išleisti net tris gry- milžtuvę. — P. Elpidius

pimu turėsime sukurti nau- nai jauniesiern8 skiriamus 
ją rytojų, kuriuo mes gale- žurnalu8 _ Vytis, S. K. 
tumėm pasididžiuoti prieš Akademijos Aidai ir St. Zo- 
ateinančias kartas. 1

Vartok tik tris vaistus: 
ramumą, linksmumą ir tau
pumą. — Marden

quiem) Pranas Pranskus 
(Romantiškas Susipažini
mas), Spaudos Apžvalga, 
Lietuvių Veikla Užsienyje
ete....

Šis numeris, kaip ir ank
stesni, daro rimto įspūdžio. 
Deja, čia jau bepradedą ro
dytis pavojus perdaug su
rimtėti. Lankstus rimtumas 
sveika, bet kažkaip euro
pietiškai moksliniai kve
piąs balastinis rimtumas 
jaunajam, mokslus einan-

SOOTHE

rru OVERWORK(DT Do they tmart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Kyes are 
irritated and reddened or feel tired.
M"-*-

Murinę ia alkaline—pure and gentie, 
economical,_too. Tiy Murinę today

■dJJ
P VS eves

lOOTHgl* CLIAHIII o W«mE*HlCS

■i» too. iry Murinę toaay.

SICK, NERVOUS
PDA II II V “every oLKAIil\ i momth”;

Then Read WHY 
Lydia C. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “Woman’s Friend”!
Rome wom«n aulFer aevere monthly 
pain (cr am pa, backacbe, hearlache) due 
to female functional d Iro r dera while 
other’a narrotend to herom* upnet and 
they get croaa, reatleaa and moody.

> So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Veyetahle Compound made espenet/y 
to help tired. run-down, nervoun wom- 
en to go amiling thru "dilflcult daya.” 
Pinkham’s Compound ccntaina no opi- 
atea or hahit-fcrmincr Ingredienta. It

Is made from nature’a own henefirlal 
roota and herha — each with lt« own 
spėria/ purpoae to HELP WOMEN.

Famoua for over 60 yeara— Pinkham’s 
Comnound ia the beat known and one 
of the moat e/ferh’ve “ųroman’s’’ to n i ra 
ohtainahle. Try il Z e

t
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*834 (Mtuih Oakley Ate, ChlcMgo. Illlunlf
i-niillsht-d Daily, axcept Sundaya

Su bsrrl ptioiis. One Ynai- — $6.0u; 8lx Montha — 
18.60; Three Montha — *2.00; One Month 7fc«-
Rurope — One Year — $7.00; Six Montha — $4 "0
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Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos Kama: Junt. Amerikos Valstybėse-. 
Melams — $6.00; Pusei Metui — $8.60; Trims Mėne
siams — $2.t0; Vienam Menesiui — .75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.— o —
Menti.-darbiems ir korespondentams raitų negažina, 

tai neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks 
'ui pašto ženklų. Hedakcita pasilaiko sau teisę taisyti 
r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou 
dencijas sulig suvo nuožiūros. Korespondentu piašo la
kyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinini > 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vensian' imis- ; 
mlkos ar asmeniškumų. Pasenusios korespoBdeaolJtM ‘ 
laikraštin nededamos 4

Entered as Second-Class Maiter Manh 31, 1016 u
Chieago, Illinois, L'nder the Act of March 3, 1S79.

Svarbus Pareiškimas

Streikuokime, Bet...
Streikuoja keliolika tūkstančių Bethle- 

hem Steel kompanijos kelių dirbtuvių dar
bininkų. Jei nebus susitarta pačioje šio 
streiko pradžioje, streikai gali plačiau pra- 
plisti.

Šių dirbtuvių darbininkus streikan iš
vedė C. I. 0. Taip pasielgė ne be pagrin
do.

Bethleliem Steel kompanijos didžiulės 
Lackawanna dirbtuvės yra gavusios val
stybės užsakymą pagaminti pusantro bi
lijono dolerių vertės karo amunicijos. Tai 
yra milžiniško didumo užsakymas. Kom
panijos savininkai iš to didelių pelnų su
sikraus, kuomet

darbininkams mokama mizernas atlygi
nimas ir, be to7 išmetami iš darbo dar 
bininkai be unijos žinios ir be jokio rei
kalo.
Streikininkai visiškai teisingai reikalau

ja, kad jiems atlyginimas būtų pakeltas 
ir kad pašalintieji darbininkai būtų grą
žinti darban.

Prieš kiek laiko mūsų jau buvo rašyta, 
kad vyriausybė, duodama vienokios ar ki
tokios karo medžiagos užsakymus dirbtu
vėms, žiūrėtų, kad

iš krašto saugumo stiprinimo darbų ne
pasinaudotų keli asmenys, kad taksų 
mokėtojų sąskaiton nekrautų sau turtų 
ir, be to, neišnaudotų darbo žmonių.
Tai vyriausybės pareiga. Taip pat vy

riausybės yra pareiga tarpininkauti tarp 
darbdavių ir streikuojančių darbininkų. 
Streikas turi būti išrištas laikantis socia
linio teisingumo dėsnių.

Negeras yra reiškinys, kad pačioje strei
ko pradžioje prasidėjo riaušės, vedančios 
prie bereikalingo kraujo praliejimo ir nuos
tolių. Tai yra Maskvos agentų ir jų klap
čiukų darbas. Dėl to organizuotiems dar
bininkams reikia būti atsargiems, ne pasi- i 
duoti komunistų provokacijoms ir valyti 
unijas nuo Maskvos agentų, kuriems

tikrai nerūpi darbo žmonių gerovė, bet 
vykdymas Stalino užgaidų, griovimai 
šio krašto demokratinės santvarkos. 
Giliai tik įsidėmėkime vieną labai, la

bai svarbų dalyką:
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau

sybė duoda dirbtuvėms karo amunicijos 
užsakymas ir tų dirbtuvių darbininkams 
nedraudžiama streikuoti!
Tokie dalykai yra galimi tiktai demo

kratiniame krašte, kuriame žmonės turi 
žodžio, spaudos, susirinkimų, streikų lais
vu

Tokie dalykai negalimi fašistiškoje
Italijoje.

Tokie dalykai griežčiausia draudžiami 
naciškoje Vokietijoje. Už tokius daly
kus komunistiškoje Sovietų Rusijoje 
darbininkai statomi prie sienos ir su
šaudomi.
Čia turime laisvę ir teisę pasakyti tie

sos žodį ne tik industrijų vadams, bet, rei
kalui esant, ir vyriausybei. Jei jaučiamės 
esą išnaudojami, turime laisvę ir teisę 
streikuoti ir pareikalauti teisingo atlygi
nimo, žmoniško pasielgimo su darbinin
kais.

Dėl to, branginkime turimą laisvę, ją 
saugokime, neleisdami visokių “izmų” a- 
gentams ją pažeisti.

Reikia tikėtis, kad Bethlehcm Steel kom
panijos dirbtuvėse ir kitur kilę streikai 
greit baigsis ir kad jie baigsis visišku 
darbininkų laimėjimu. Kur teisingumas i- 
ma viršų, ten ir teisėtumas galės išsilai
kyti

Katalikų Bažnyčių visada rūpindavo? 
darbo žmogumi. Pastaruoju laiku ir kitų 
tikėjimų dvasiškija pradėjo remti katali
kų vedamą sąjūdį už socialinį teisingumą. 
Šiomis dienomis šeši su virš šimtai įvai
rių tikėjimų dvasininkų Vašingtone pasi
rašė ir paskelbė pareiškimą,

reikalaudami imtis visų galimų priemo
nių išlaikyti demokratinę dvasią pra
monėje ir daugiau dėmesio kreipti į so
cialinį teisingumą.
Šiame svarbiame pareiškime, kurį gali

ma pavadinti istorišku, reikalaujama su
daryti tarybą iš pramonininkų, organizuo
tų darbininkų atstovų, vyriausybės ir net 
vartotojų atstovybės.

Tokia taryba žiūrėtų, kad nebūtų su
keliami streikai, neturį pagrindo ir nešą 
nuostolių valstybei, pramonei ir ypač pa
tiems darbininkams. Jinai rūpintųsi, kad 
visi kilusieji ginčai ir nesusipratimai bū
tų išspręsti taikiu pasitarimo keliu. Pa
reiškime rimtai perspėjama, kad, jei

greitu laiku kas nors šiuo atžvilgiu ne
bus padaryta, šiais kritiškais laikais ga
li atsirasti blogos valios žmonių, kurių 
veikimas gali pažeisti demokratiją.
Po pareiškimu pasirašo visa eilė kata

likų kunigų, protestantų dvasininkų ir žy
dų rabinų.

Į tai, neabejojama, bus atkreipta rimto 
dėmesio.

Raudonieji Latvijoj
Kovo 1 d. laidoj Tėvų Jėzuitų savaitinis 

žurnalas “America” įdėjo ilgą ir įdomų 
p. Oswald George straipsnį apie raudono
sios armijos viešpatavimą Latvijoj.

Keliais žodžiais aprašęs latvių kilmę, jų 
kovas dėl nepriklausomybės, jų padary
tąją pažangą nepriklausomo gyvenimo me
tais, p. George sako, kad Sovietų Rusija 
nuo seniai tykojo praryti Baltijos valsty
bes. Jisai rašo ir apie taį, kad Stalinas 
keliais atvejais davė iškilmingą pažadą 
nepulti nei Latvijos, nei kitų Baltijos val
stybių. Bet savo visus pažadus begėdiškai 
sulaužė.

Pirmieji raudonarmiečių pulkai, įžen
gę į Latviją ir kitur, nustebo pamatę 
nepalyginamai geriau gyvenančiu? žmo
nes, negu Rusijoj.
Tai paveikę į rusų kareivių moralę, nes 

jie pamatę didelį ekonominį ir socialinį 
skirtumą: komunistiškoj Rusijoj skurdas, 
vargas, nelaisvė, kuomet “kapitalistiškoj” 
Latvijoj visko pilna, žmonės naudojasi 
laisve ir medžiaginėmis gerovėmis.

Jie tada suprato, kad Maskvos ponų 
jiems sakytos pasakos apie badą ir dar
bininkų priespaudą Baltijos valstybėse 
buvo šlykštus melas ir akiplėšiška pro
paganda.
Tai, žinoma, buvo viena iš priežasčių, 

dėl ko Stalinas visai okupavo Baltijos 
kraštą, jį apiplėšė, sulygino su nuskurusia 
Rusija, kad daugiau nebepiktinti raudon
armiečių.

Be kitų dalykų, rašoma, kad apie 40,000 
latvių inteligentų — valdininkų, mokyto
jų areštuota, ištremta Rusijon, uždaryta 
į koncentracijos stovyklas. Bažnyčių nuo
savybė konfiskuota. Gražioji liuteronų ka
tedra Rygoje paversta bedievių muziejum. 
Katalikų kunigų seminarija pertvarkyta 
į bedievių klubą, uždarytos vienuolijos, 
likviduotos visos latvių kultūrinės, religi
nės ir socialinės organizacijos. Iš mokyk
lų išmesta religija. Jos vieton įvesta be
dievybės pamokos.

Tačiau, autorius pabrėžia, latvių dva
sia nėra palaužta. Jie kenčia, bet dvasio
je nepasiduoda ir su viltimi žiūri į lais
vos ir nepriklausomos Latvijos at&Latymą.

Hitlerio didiesiems žygiams į Rytus vis 
dar trukdo “užsispyrėlė” Turkija, kuri te
belaiko duotąjį žodį Anglijai — laikytis 
griežto neutralumo. Kaip ilgai to laikysis 
— tai daug pareis nuo dabar vedamo pa
sitarimo su Anglijos vyriausybės atstovu 
Edenu.

♦ • *
Olandijoj taip didelis pasipriešinimas 

nacių okupacijai, kad ten nespėjama su
kilimai malšinti. Ir geležinė Hitlerio kumš
tis nepajėgia nuraminti kultūringų ir lais
vę mylinčių olandų.

Protestuokime Dėl Nekaltu lietuviu Žudymo 
Bolševiku Kalėjimuose.

Paskiausiai atbėgusieji iš sius amerikiečius, žinomus,
Lietuvos praneša apie nužu
dymą bolševikų kalėjimuo 
se dviejų žymių • Lietuvos 
veikėjų — dr. Leono Bistro 
ir kun. Bružiko. Negirdėtas 
XX-tojo amžiaus barbariš
kumas, kad nekariaujanti 
valstybė, klasta ir apgaula, 
užgrobusi svetimą kraštą, 
žudytų nieko jai neprašikei
tusius kaimyninės tautos 
veikėjus.

kaipo silpuesniųjų užtarė
jus.

Per pavergtų tautų bi 
čiulių draugiją mes galėtu 
mėm labai daug pagelbėti 
pavergtųjų tautų kankina
miems žmonėms. Estai ir • ■ • - * ' 
latviai eis kartu su mumis* 
toje akcijoje. Lietuvių drau
gijų susirinkimai nieko ne
laukdami turėtų protestuoti 
prieš Lietuvos žmonių žudy
mus bolševikų kalėjimuoseAš asmeniškai gerai pa-

žinau dr. L. Bistrą ir kun.! ir “Visetus ištrėmimus ir
tuos protestus bausti Sovie

niekuo‘nėra prasikaltę So-i‘t “•“**» l«»-Mtatai vi- 
vietų Rusijai ir Lietuvos šingtone ir visų tautų vy- 
liaudžiai.

Dr. Bistras — buvęs Lie

Bružiką ir žinau, kad jie

riausybėms, kurios palaiko 
diplomatinius santykius su 
Sovietų Rusija. Protestuose

1925-6 metų Lietuvos Mini- reikėt« P^ymėti, kad už 
kiekvieną nekaltą lietuvio

tuvos Seimo pirmininkas,

steris pirmininkas ir Kraš
to Apsaugos Ministeris, vė
liau Lietuvos Universitete 
profesorius, Krikščionių De
mokratų partijos pirminin
kas ir keliuose Ministeriu 
kabinetuose, Švietimo mini-

I
mirtį mes atsakysime tūk
stančiais protestų ir bolše
vizmo kaipo XX-tojo am
žiaus barbarybės viešu pa
smerkimu.

Mūsų nelaiminga ir mirti
nai kankinama tąuta, reikiasteris, visą savo gyvenimą .

, » . , . . i manyti, ras užuojautos kii-buvo pašventęs lietuvių tau-| . . . J
tos tarnybai. Tai žmogus, 
kuris užimdamas Lietuvoje 
tokias aukštas vietas, tieki 
buvo neturtingas, kad nega
lėjo net nuosavo namuko 
įsigyti, nes visus pinigus 
praleisdavo visuomenės rei
kalams.

Kun. Bružikas — vienuo 
lis jėzuitas, garsus pamok
slininkas, žinomas plačiai 

' Amerikos lietuvių tarps sa 
Į vo sėkmingomis misijomis, 
tik tiek gali būti kalias, 
kad savo pamoksluose pa
smerkdavo komunizmą, kai

mose kitų tautų žmonių 
širdyse. Neseniai gautos ži
nios iš Lietuvos, kad Lazdi
juose sąryšyje su gimnazis
tų areštais, nušauti trys ne
pilnamečiai Lazdijų gimna
zijos mokiniai. Ateina ži
nios, kad net mažamečiai 
mokyklų moksleiviai areš
tuojami ir sodinami į bol
ševikų kalėjimus arba ištre
miami į Sibirą. Tuos daly
kus mūsų lietuviai studentai 
turėtų išaiškinti Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų ir 
universitetų jaunuomenei,

po krikščionybės priešą. Bet 1‘eatsisakys užjausti
kokią teisę turėjo keršyti ! vienmec.ų gar-
Rusijos komunistai kun.; bin«°3 lietuvių tautos su- 
Bružikui dėl jo pamokslų, nus*
pasakytų Lietuvoje, kol ji 
tebebuvo laisva ir bolševi
kų neužimta.

Atėmimas gyvybės be 
teismo ištarmės nekaltiems

Įtraukime į protestų sū
kurį Amerikos kilniadvasių 
jaunuomenę, kuri savo už
sidegimu ginti žmogaus tei
ses, gali ne vieną mūsų tau-

, iki sielos gelmių tietį iš*elbė,i * Ukros mir‘ 
ties.

Mes kito ginklo prieš So
vietų Lietuvoje vykdomus 
žiaurumus neturime, kaip 
tik visų jautrių žmonių pro
testas. Naudokimės tuo gin
klu ir gelbėkime savo tau-

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Amerikietė Ella Wheeler, 
sakoma, laimėjo gazietos 
“Post” dovaną už geriausį 
išekspleinijimą, kaip mote
ris turi elgtis su savo vy
rais. Ji duoda tokius mote
rims prisakymus.

1 — Po apsivedimo ne
privalo blogiau rėdytis, kaip 
prieš šliubą. Atsimink, nors 
jau medžioklė baigta, bet 
laimikį reikia pasilaikyt.

2 — Neužmiršk, kad svei 
kata yra geriausia parama 
tavo laimėje. Rūpinkis apie 
sveikatą ir skanų valgį, o 
vyras bus tau labai dėkin
gas.

3 — Jeigu vyras turi ke
lias liuosas dienas nuo dar
bo, nelaikyk jį namie prie 
savęs. Tegul išvažiuoja ar 
išeina kelioms dienoms. Su
grįš pasilsėjęs ant dvasios 
ir kūno ir bus linksmas.

4 — Niekad nekalbėk pik 
tai apie jo gimines ir prie- 
telius.

5 — Nepyk, jei tavo vy
ras užsidės nektaizą, £uri 
tau nepatinka, arba užsidegs 
cigarą, kuris tau smirda. 
Neužmiršk, kad ir jis turi

tu^alas misionierius) sėdėjo 
savo namuose šuyange ir 
šnekučiavosi. Staiga į kam
barį įėjo du vyrai. Tai plė
šikai. Jie pareikalavo pini
gų ir kitų turimų kokių
nors vertesnių daiktų.»

Kun. Simons jiems atida
vė turimus savo kišeniuje 
pinigus. Jie nepasitenkino.

Kun. Simonsą nusivedė į jo 
viršutinį kambarį, ten vis
ką apgriozdė ir rado kiek 
tai pinigų. Nulipę žemyn jie 
liepė kun. Simonsui išeiti 
kieman. Kartu su juo no
rėjo kieman išeiti ir kun.

savo tiesas ir nevisados tu
ri taip šokti, kaip tu gra- 
jini.

6 — Jeigu tavo vyras gi
ria kitą moterį, neužvydėk 
jai. Tu būk gerai velijanti 
visiems, o būsi akyse žmo
nių išmintinga moteris.

7 — Jeigu vyras atneš 
tau dovanėlę, kuri neturėtų 
jokios vertės ir tau nepa
tinka, pamylėk jį širdingai 
ir padėkok jam už jo atmin-

i tį.
I 8 — Jeigu vyras turi ko
kį rūpestį, arba nepasiseki
mą, ko gyvenime netrūksta, 
stengkis jį suramint. Tokiu 
būdu daug nelaimių galima 
apsisaugot vedusiam gyve
nime.

9 — Neklausinėk savo 
vyro apie jo praėjusį gyve
nimą. Iš tokių kalbų dažnai 
kyla barniai ir nesuprati
mai.

10 — Visados atsimink 
ant duotos prisiegos savo 
vyrui prie altoriaus. Varge 
ir nelaimėje būk vyro para
ma prie jo šono ir visame 
jam prigelbėk. Daugelis vy
rų tokiu būdu dastoja tur
to ir garbės. To dastoti pri- 
gelbėjo jų gyvenimo drau
gės — jų pačios.

Pildyk šituos prisakymus, 
o būsi laiminga moteris.

Goncalves. Bet piktadariai 
jam pagrasino ir jis turėjo 
pasilikti kambaryje.

Netrukus kieme pasigirdo 
trys šūviai. Kun. Goncalves 
išbėgęs laukan rado kun. 
Simonsą mirtinai peršautą. 
Suteikė jam absoliuciją ir 
po to įnešė į vidų. Teikiant 
peršautąjam paskutinį Pa
tepimą jis mirė.

Skelbkime, tegu visi žino, 
kad ateis laikas, kada prieš 
istoriją ir tautą turės atsa
kyti visi*tie, kurių rankos 
bus suteptos lietuvių krauju.

zmonems
turi supurtyti kiekvieną ei-Į 
vilizuotą žmogų. Akivaizdo
je tokių faktų, mes turime 
pastatyti klausimą, ar So
vietų Rusija, ' leisdama be 
teismo kalėjimuose žudyti 
kalinius, gali šiandien pr įsi
skaityti prie civilizuotųjų i tiečių gyvybę, 
valstybių. Lietuvių išeivija Stasys Gabaliauskas
turi moralinės teisės parei-1 ----------- ----------

kalauti iš Sovietų Rusijos LtVI Č |A VAIKJK 
paaiškinimo dėl okupuotoje UllLCJU VAIIUJj, UH

Lietuvoje vykdomų žiauru- JU IR MIRĖ
mų. Jeigu Sovietų Rusijos I
įstaigos nesiskaitys su lie-! New Yorke gauta žinia, 
tuvių visuomenės reikalą vi- kad Kinijoje plėšikai nušo- 
mais, tai mes rasime prie- vė misionierių kun. Charles 
monių paveikti į Sovietų D- Simons, S.J.
Rusiją per tas valstybes, Kun. Simons, Kalifornijos 
su kuriomis Sovietų Rusija provincijos amerikietis jė- 
palaiko diplomatinius san- | zuitas, gruodžio mėnesį iš 
tykius. Todėl, nedelsdami, kiniečių plėšikų grobėjų iš- 
įtakingi Amerikos lietuvių vadavo keletą pagrobtų vai- 
veikėjai turėtų organizuotai kų, už kurių paleidimą pik- 
atsikreipti į Amerikos Jung- tadariai reikalavo aukštos 
tintų Valstybių vyriausybę kainos. Jam tas pavyko at- 
papraŠyti Ir vardan žmonis- likti be jokio piktadariams 
kūmo užstoti nekaltai žudo- atlyginimo. Tad jis prieš 
mus Jbol&GvLky I* ftl c ji rimosc į t.uo budu uzsit.ra.ukG
lietuvius, kad ta akcija bū- plėšikų kerštą ir Naujųjų 
tų sėkmingesnė, reikėtų tuč- Metų vakare užpultas ir 
tuojau suorganizuoti pa- nušautas.
vergėjų tautų bičiulių drau1 APie 9:00 vakare misio- 
giją, įtraukiant į ją žymiau-! nieriai kunigai Simons ir

į Goncalves (sis jaunas por-

NEWS FACTS by GEORGE
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WH0 IS 23-MONTHS* 
OLO-PUFFS BLACK 
CKMRS-HE STARTED 
Tb SMOKE HIS FMHER'sW’ 
CIGARS AT 14 MONTHS 
ANO N0W HAS ONE 
OF HIS 0WN EACH,
NIGHT AT CRIB

• • «• • • • • •

GENERAL H AN FU CHU 
HAS ORDERED ALL 
SINGLE MENTOVVEAR 
ARM BANDS INSCR18ED 
WITH CHARACTERS 
SAIHICH READ* I vvill 
MOT MARRV A GrlRL 
VVITH BOUND FEET/
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Al. Rachinanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Aut. Pauliukonis

DRAUGAS

DONNELL INAUGURUOTAS MO. GUBERNATORIUM

(••Draugas" Acme lelepnoLui
Miscouri valstybės vyriausiojo teismo teisėjas C. A. Leedy, jr. (kairėje) prisiekdina 

valstybės gubernatorium F. C. Donnell. Inauguracija suvėlinta dėl susektų netikslumų 
balsavimuose. ,

TAI BUVO DAINOS...

K

(Tęsinys.)

Tik susyk pajuto, kaip kažkas paėmė ją už peties, 
bet taip netikėtai, jog gyslose iš naujo užvirė gyvybė.
Atsisukusi pamatė priešais save vyrą, kuris jai šūkte
lėjo. * |

— Kur, piliete, eini ?
— Aš? Pas.... Nastę, burtininkę! — atsakė ji 

šaukdama visa gerkle, norėdama perrėkti vėją.
— Tai aš tave pas ją palydėsiu, — tarė vaikinas ir, 

ištraukęs ją iš sniego, paėmė po ranka ir nusivilko su 
savimi.

Tai buvo Puzankovas. Pamatęs iškankintą, mirtinai 
nusiaamavusią Ninos Aleksandrovnos veidą, pradėjo jos 
nuoširdžiai gailėtis; su kiekvienu naujai žengiamu žing
sniu taip pat didėjo pasiryžimas pasakyti jai visą tie
są, įspėti apie gresiantį ’jos gyvybei pavojų, nes buvo 
visiškai įsitikinęs, kad tai ta pati pirklio žmona, kurios 
jis buvo siųstas palaukti, bet vis atsimindavo Nastę su 
jos žvilgsniu, todėl tylėjo....

Galop priėjo Nastės kiemą. Puzankovas, kaip buvo 
sutarta, pasibeldė du kartus, ir durys atsidarė. Nusiva
riusi nuo kojų Nina Aleksandrovna sunkiai įsvirduliavo 
į nedidutį prieškambarį ir sudribo ant suolo. Čia ją pa
liko dribsoti, kol atsipeikės kaip reikiant, paskum pa
sirodė užsidengusi skara veidą moteris ir tarė:

— Aš esu burtininkė Nastė!
Nina Aleksandrovna pasisakė ko atėjusi ir pradė

jo pasakoti savo istoriją. Bepasakodama brūkšterėjo 
ranka per susnigtus plaukus, ir Nastė pastebėjo ant jos 
piršto puošnų brilijantinį žiedą. Pastebėjusi, tuojau su
darė projektą, kaip su ja apsidirbti, o pirklio žmoną nu
tarė palikti ramybėje, nes čia, atrodė, galima buvo ti
kėtis daugiau uždirbti. Todėl atsidėjusi klausėsi, ką jai 
Nina Aleksandrovna pasakojo, o kai ji baigė, pradėjo 
jai duoti patarimus. Nastė buvo tikrai žymi burtinin
kė, nes turėjo psichologės talentą. Ji buvo kilusi iš ba- čius ne tik pinigus mokėjo, Ros spaudos> tas-paniekina naiviai pataria: “Bet geriau
jorų giminės; buvo duktė nedidelio dvarininko ir buvo bet ir kraują liejo. Vargiai savQ sene,įų TodėJ yra profsąjungai priklausy-'
neblogai išauklėta, tik tolesnius mokslus netikėtai nu- rasi kitą tautą pasaulyje, neprivaIo būti Amerikoje Ii negu nepriklausyti.“ Ką
traukė užėjusi revoliucija. Dėl savo bajoriškos kilmės kuri butų tiek daug kentė- neį v-eno ,ietuvio geimus, gi darbininkas darys, ne-
niekur negalėjo gauti tarnybos. Neturėdama iš ko su Jusi už savo lietuviškas rai- kurioje neguiėtų ant stalo priklausęs, jeigu įvedamas 
motina misti, turėjo noromis nenoromis griebtis kokioj dės, uz lietuvišką kalbą, kiek Uetuviškas katalikiškas laik toks dvigubas saikas! Bet, 
nors verslo, kad nereikėtų mirti badu, ir taip sugalvo- musų lietuvių tauta. Kiek primenąs visiems pasirodo, ir tokie bizūnai
jo spėti ateitį. Jai daug padėjo mokėjimas pažinti žmo-i gyvybių paklota prie Prūsų sunk,ą prot8vių kovą Lietuvos darbininkų nevei-
gų ir neblogas psichologės talentas; be to, prisiskaitė ' Tjr’~1’
visokių, kur tik nutverdama, apie okultizmą, chiroman
tiją ir panašius dalykus knygų ir taip su laiku susi
darė visai neblogą vardą. Atsitiktinai kartą suėjo Kil-

UŽ KRAUJĄ NUPIRKO
Daugelis lietuvių .nenori, rodo: “tai mano tėvo pyp- 

ar negali suprasti, kam mes Į kė“. Mergaitė brangina sa- 
taip rūpinamės palaikyti ir
platinti lietuviškus laikraš
čius. Juk yra tokių gerų an-

Nepriklausysi Rusams 
— Negausi Pašelpes

Ėjau per giružę — 
tyliai vėjas ūžė, 
medžių šakos linko, 
jų linksmumas dingo, 
kad tėvynėj dainos 
ne dėl laimės mainos, 
kad jų balsas tyli 
apie Vilniaus pilį.

Jos pirmiau skambėjo 
po laukus arėjo, 
prie jo kiemo vartų 
daug gražiausių kartų 
jas jauni dainavo 
iš linksmumo savo, 
kad laisva tėvynė 
jiems dainuot negynė.

Buvo dainos grožio, 
pilnos kvapo rožių, 
buvo laisvei skirtos, 
buvo saldžios, tvirtos 
kai tėvynėj žmonės — 
apdainavo rūtą, 
gerbė ir Birutą.

Dainos mūsų mielos: !--------------------
buvo džiaugsmas sielos! Suvokti savo tautinį pa- 
kur tik jos skambėjo — šaukimą, konkrečiai nusta-

tu, skaisčioji saulė, 
šildyk tą pasaulį, 
kur dabar tos dainos, 
ne dėl Laimės mainos! 
duoki širdžiai viltį 
prieš tą skriaudą kilti.

Ta nelaimė krašto 
neišdils iš rašto — 
užrašys Teisybė, 
kad dainos grožybė 
ir laisva tėvynė 
nuo tironų žuvo — 
žuvo bet vėl kelsis 
už tą laimę melsis...

Eglės Šaka

Dievo teismas bus griež
tas tiems, kurie negerai sa- 
vo gyvenimą tvarkė; dar 
griežtesnis bus tiems, ku
rie netinkamai savo šeimy
ną auklėjo; griežčiausias gi 
bus tiems, kurie lygiai ad
ministravo teisingumą. — 
Šv. Antoninas.

vo motinos nešiotą žiedą. Paskelbtos taisyklės apie 
Na. o mes. žinodami, kad PaSalPų telkimą darbiniu- 
mūsų tėvai lietuvišką spau-! kams nedarbingumo atveju, 

gliškų, dar pigesnių ir jdo- dą iškovojo savo krauju, i Taisyklėse, kurias pasil-aše 
iresnių už lietuviškus. Ar mes ją niekintume, nėrėm-1 draugas Molotovas, jsak-
nėra mūsų tik užsispyrimas, tume?... Kokiu vardu mus^ 
ar savo naudos ieškojimas? reiktų vadinti?!
Tarp kitų gražių atsakymų
į tą priekaištą gražiausias, 
man rodos, yra šis:

Nė viena kita tauta pa
saulyje negali taip didžiuo
tis savo spauda kaip iietu- 

Geri vaikai visada myli. Į viai, nes mes sumokėjome 
brangina visa tai, kas buvo brangiausią — krau jo kai- 
brangu jų tėvams. Mūsų tė- ną.
vai už lietuviškus laikraš- Kas nemyli savo lietuviš-

.niai pasakyta, kad darbi- 
r inkams, nesantiems komu
nistinėse profesinėse sąjun
gose, ligos ar kitokios ne- 
1 aimės atveju mokama per
pus mažiau, nekaip profesi
nių sąjungų nariams.

Komentuodama šį negir
dėtą darbininkų rūšiavimą, 
oficiozas “Tarybų Lietuva”

toli nuaidėjo.
Per dausas jos lėkė, 
saulės rūmus siekė, 
už gražumą savo 
ten vainiką gavo.

O kad dainos buvo 
garbei už Lietuvą —

tyti tautiškumo turinį, pa
milti mūsų tautinės civili
zacijos idealus, štai, pirma
eilis mūsų uždavinys.

J. Keli jotis

Tas valgo gerai, kas įsa
ko mažai.

* ~f »
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LEO NORKUS, k.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

rubežiaus! Kiek žmonių su
puvo rusų kalėjimuose! Si
biro laukai ir miškai yra 
nukloti lietuvių kaulais, ku-

už kultūrą, už laisvę, už lie
tuvišką žodį!!!

Spaudos mėnuo baigiasi. 
Tuojau pat užsirašyk lietu

ką ir taip nelaimingai jį įsimylėjo, jog ėmė klausyti rie Vllko lietuvišką knygelę j y katalikišką laikraštį! 
mažiausio jo įgeidžio. Abu sudarė planą, kaip reiktų P61* sien4- Mūsų protėviai j Vėtra
susikrauti kiek galint daugiau pinigų ir paskum ąprukti sunkiai kovojo, tokią
į užsienį, kad ten galėtų niekeno nevaržomi toliau sau brangią kainą mokėjo, tai .
laisvai gyventi. Nors Nastės biznis puikiai žydėjo, bet |ar nereiktų vadinti išsigimė- DarlanaS Paryžiuje 

jis vis nepatenkindavo godaus Filkos — jam atrodė per' ku toki lietuvį, kurs šian- La valiu
lėtas, todėl jis pamažu ją, kad ir besiburzdančią, įtrau- lietuvišką raštą, dėl
kė į tikrą nusikaltimo kebą. vieno kįto cento šutau py mo Nesimatė

Duodama kbjentei patarimus, tuo tarpu pati skai- mainytų į anglišką? Kurs
čiavo, kiek galėtų gauti už jos žiedą ir ar užtektų jo pa
bėgti į užsienį.

kia. Tas pats laikraštis sa
ko: “Nedovanotinai didebs 
dirbančiųjų nuošimtis šian
dien dar nepriklauso jokiai 
profsąjungai. Iš samdomo 
darbo gyvenančiųjų pas mus 
dar nei 50% nepriklauso 
profsąjungoms.”

Mūsų vieta ten, kur alks
ta, kenčia spaudžiami ir iš
naudojami, bet ne kur krau
nami milionai, kur ant pa-

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria| 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC 
i’AR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū 
ies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita.-Į 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite, 
greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808]

šiandieną lietuvišką katali- VICHY, vasario 20 d. —, . .... . ..
lamų didinamo kelio gulikišką laikraštį paniekintų Iš Paryžiaus pranešama, jog , .. , . _dėl to, kad jame mažiau tė- šiandie j vTchy išvyko adm? <Uu«'be

. , , ' i i • d i • Ir suzelstV žmonių. — (jBet paskum atsiminė, kad Filka jau laukia su kir- ra aprašytų nedorybių, negu Darlanas, kuris Paryžiuje Em* Fiedkr
yiu jos ir aukos, ir atsistojo. Matyti, ėmė dreneu pa- angliškuose? Geras vaikas matėsi su Prancūzijos amba- *_____________
akiai, nes Nina Aleksandroyna, tai pastebėjusi, nuste- didžiuojasi net savo tėvukų sadoriumi de Brinon ir Vo- PLATINKITE “DRAUGĄ” 
bo, bet netrukus vėl nurimo, nes Nastė jai ramiu, rū- palikta lazda. “Tai, girdi, kietijos ambasadorium Otto _________________________
pestingu balsu atsakė: mano tėvuko lazda!“ Pagar- Abetz. Tai buvęs “grynai in _________________________ _

— Jei norite sužinoti savo ateitį, tai gal eisime boję sūnus laiko mybmo tė- formacinis vizitas ’.
prie eketės! vo pypikutę, net už pinigus Daugelis šaltinių tvirtina,

Nina Aleksandrovna padėkojo ir nuėjo paskui. Lau- neparduotų ir kiekvienam bu nesimatė.
kc buvo dar šalčiau ir šiurpiau; ledinis vėjas, rodėei.-------------------------------------------------------------------------------
perpūs ligi pačių kaulų. Kai jos atėjo į vietą. Nastė Bet susyk pasigirdo žmonių balsai; matyti, kas nors 
pramušė eketėje ledą ir, atsisukusi į Nina Aleksand- i buvo netoliese ir, išgirdę nelaimingos Ninos Aleksand- 
rovną, keistai šiurkščių balsu tarė: > rovnos klyksmą, pradėjo ieškoti, norėdami susekti, ka3

— Prašau dabar žiūrėti į vandenį! i buv0 nutikę.
Nastės balsas Niną Aleksandrovną išgąsdino. Ji — Štai ir turi dovaną dėl savo žioplumo! — piktai

MP

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laikąf B

ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ 

DABAR!

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

skubiai atsisuko ir pamatė žibančias burtininkės akis ir suniurzgė'Filka Nastei ir, pagriebęs ją už rankos, nusi- 
iškreiptą veidą; rankoj ji laikė kirvį. Surikusi kaip žvė- tempė paskui save į tą pusę, kur stovėjo trobelė. — Da-, 
ris, šoko bėgti, bet tuo tarpu iš po eglės stryktelėjo kaž- bar gali laukti svečių! Netrukus pasirodys milicija! Bė- • 
koks tamsus pavidalas ir pagriebė ją į glėbį; Nastė už kime, kol dar nevėlu!
simojo ir kirto kirviu. Nusilpnėjusį nuo kraujo nutekėjį- Ir abu nubėgo į mišką, kuris išblyškusiame nakties
mo ir pusiau apsvaigusi nuo kirvio smūgio, Nina Alek
sandrovna neįstengė daugiau priešintis, ir Nastės pade-

dangaus fone kilo kaip juoda paslaptinga siena.
Sustyrusios jaunų pušaičių šakos pradėjo daužyti

jėjas — tai buvo Filka — įmetė ją į eketę ir pakišo po veidus, ir Nastę apėmė siaubas. Sakos jai pasirodė kaip 
ledu , Į nematomų dvasių pirštai. Ji sustojo vietoje, lyg norėda

ma apsisukti ir grįžti atgal, bet Filka pagriebė ją tvir-
— O kur žiedas? Žiedas liko ant jos rankos! — su

šnabždėjo Filkai susijaudinusi Nastė.
— Ech, kvaila višta! — nusikeikė tas. — Juk aš 

tau sakiau, kad žiedą pirma nusiimtum!

tai už rankos ir nusitempė į miško tamsą....

(Bus daugiau.)

— .MudirnKklaiud (runKimai —

— l*at;r,isio« Grožio Sprclalistfis —

— įvirinamo*, Kainos —

— Lietuviška /staiga —
Marty’s Beauty 

Shop
6321 S. WESTERN AVE. 

Tel.: REPubbc 9202
aiartr Šuoliu. MvtnlnkS

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”;
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių .......... ....................................... .95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ................... ......................................... e

Su persiuntimu 50c.
6iac ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

---------------------- 1W-------

•V" J"

DONI
...don't cough! Get ptcasgnt relief from a* cough due to a cold with Smith Brothers* Cough Drops—Black or Menthol—5<.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of mucous membranes of nose and throat to cold infections, when lack of resist* 

an^e U due to Vitamin A deheieocy.

t
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pinochle Klūbo Pirmas 
Turnamentas Baigtas

VVest Side. — S. Linaus-1 
ko užeigoj praeitą antradie
nį baigtas pirmas turnamen
tas Pinochle Klūbo, kurį su-į 
daro šios kolonijos biznie
riai ir veikėjai. To vakaro 
lošimo pirmenybė, tai yra 
pirmoji dovana teko Ant. 
Urbonui, Cook county vieš
kelių policijos seržantui ir 
parapijos komiteto nariui, o 
turnyro dovanos: pirmoji — 
A. Grigui, sūnui J. Grigo, 
seno VVest Side gyventojo 
ir gatvėkariu kondukto
riaus; antroji — jau minė
tam A. Urbonui ir trečioji 
— J. Kaupui, savininkui ta- 
verno prie So. Hoyne ir VV. 
23 St. Po lošimo klūbo na
riai suruošė vaišes, pana
šiai senoviškoms lietuviš
koms Užgavėnėms.

Pinochle klubą sudaro se
kantieji: biz. gazolino sto
ties sav. Victor Yuknis, A. 
Grigas, taverno savininkas 
J. Kaupas, žinomas politi
koj darbuotojas VVm. Saka
vičius ir jo sūnus taip pat 
politikierius Henry VV. Sa
kavičius, policijos seržantas 
ir parapijos komiteto narys 
A. Urbonas, valg. daiktų 
krautuvės sav. N. Karlavi- 
čius, valg. daiktų krautuvės 
sav. J. Dobrovalskis, taver
no prie VVest 23 PI. ir So. 
Leavitt St. sav. S. Linaus* 
kas, anglių pristatytojas M. 
Abr.amavičius, konduktorius 
J. Grigas, Mutual Federal 
Saving and Loan Ass’n sekr. 
Ben. Kazanauskas ir kiti, ir 
keletas svetimtaučių.

Lošimo turnamentai esti 
kas antradienį — vieną pas

S. Linauską, o kitą pas Kau
pą.

Baigęs pirmą turnamentą 
klūbas gavėnioj žaidimus nu j 
traukia. Kitas turnamentas į 
prasidės po Velykų. Raport.'

Organizuoto
Jaunimo Žygiai

So. Chicago. — Praeitą 
sekmadienį, Šv. Juozapo pa
rapijos choras atvaidino gra 
žią komediją. Veikiantieji 
asmenys buvo: kap. — varg. 
K. Gaubis, Irena, jo žmona 
— V. Živatkauskaitė, Dra- 
tevka — A. Rogers, tarnas 

į— V. Phillips. Į vakarą su
sirinko gan daug žmonių ir 
visi buvo patenkinti. Po ko
medijos buvo vaišės ir šo
kiai.

Saldžiausios Jėzaus Šir- 
I dies dr-ja rengia “bunco- 
card party” kovo mėn. 9 d., 
parapijos svetainėje, savo 
naudai. Visi kviečiami at
vykti. Bus gerų dovanų.

Į Šv. Vardo dr-ja leidžia iš- 
laimėjimui kišeninį radio, 
$20 vertės ir $5 “eash”, ko
vo 11 dieną per savo sus- 
mą.

Didysis bowling turna
mentas bus baigtas ateinan
tį sekmadienį. Laimėtojai 
gaus dovanas vėliau.

Baigus žiemos sezono žai
dimą ir, kadangi vasaros 
sportas dar per anksti pra
dėti perorganizuojama bow- 

! ling tymai, priimami nauji 
žaidėjai ir kovo 9 d. pradės 
veikti nauja pavasario lyga. 

j Šios sporto šakos mėgėjai 
dar turi progos prisidėti 
prie lygos ir parodyti savo 
gabumus. Nemuno Sūnus

PRANEŠIMAS
Visiems Income Tax Blanką Pildytojams

Kaip kitais metais, taip ir šįmet Antanas S. 
Valūnas (Walons) iš U. S. Internal Revenue

Department, yra ‘Draugo’ ofise KASDIEN NUO 
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.

LIFE IN THE ROAR fyKANE

GAISRO SUNAIKINTAS ISPANIJOS MIESTAS

{"Draugas" Acme telephoto)

Pirmoji Ispanijos miesto Srutander nuotrauka po įvykusios ten nelaimės. Miestą 
ištiko uraganas ir ištiko gaisras. Žuvo 62 asmenų. Apie 30,000 asmenų liko be pasto
gės. Nuostolių apie 10 milijonų dolerių.

Apie Labdarių , 
Vakarienę

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos nau
jų ir amžinų narių pagerbi
mui vakarienėj svetainė bu
vo pilna žmonių. Vakarienę 
atidarė pirm. M. Sudeikie- 
nė, o programą vesti pakvie
tė viee pirm. J. Čepulienę. 
Kun. A. Linkus diplomus į- 
teikė tiems, kurie aukojo po 
$100.00: M. Šveikauskui, A. 
O. Kaspučiams, M. O. Vaz- 
niams, B. Navickams, J. F. 
E. Eudeikiams, B. Pivariū- 
nienei ir draugijai Garsus 
Vardas Lietuvaičių.

Kalbas pasakė kun. Lin
kus, kun. Valuckas, kun. A. 
Deksnis, B. Pivariūnienė, M. 
Šveikauskas, Kinčinienė, Ba 
cevičius, Dimša.

, Nuo draugijų sveikino: S. 
.Bilauskienė — šv. Pranciš
kos Rymietės, Bučnienė — 
Šv. Elzbietos su auka po 
$5.00.

Programos dalį išpildė 
mokyklos vaikai. Dainavo 
S. Jurgaitė ir Sabonis. A- 
kompanavo Sabonienė, Met- 
rikienė. Aukojo šie: M. Dor- 
ša, J. Saudvitienė, draugijos 
Šv. Elzbietos ir Šv. Pranciš
kos Rymietės po $5\00. F.

Jurkus $2.00. Po $1.00: kun. 
Deksnis, B. Pivariūnienė, E. 
Navickienė, M. Šveikauskas,
A. Kinčinienė, H. Norbut, 
S. Petkienė, J. Lukošienė
B. Dainauskienė, H. Kušlej- 
ko, E. Navickienė, Ward 
Dimša, Dautarienė, Jesulai- 
tienė, Bučnienė, Tervainis, 
Labuckienė, Zakaras, A. 
Nutautas, Gudžiūnas, Mise
vičienė, Kamarauskas, Ged- 
raitienė, Bacevičius, Miku- 
tienė, Mickūnienė, Zaverko 
Vanagas, žalnerienė, Dovei
kienė, Tatarienė.

Daugiausiai pasidarbavo: 
pirm. M. Sudeikienė, M. Mar 
tušienp, O. Martušienė, O. 
Sriubienė, Maslauskienė, J. 
Čepulienė, P. Dorša, J. Su- 
deikis.

Kuopa širdingiausiai dė
koja visiems už atsilanky
mą ir paramą. Gautas pel
nas labdarybės reikalams.

Labdarys

CHICAGO, ILL., vasario 
26 d. — Vienas didžiausių 
gaisrų Cbicagoje, vidurmies 
tyje, šiandie sunaikino nuo
savybių, vertės $150,000 ir 
sutrukdė atvykti į darbą 
virš 250,000 darbininkų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

yr

Paulina Russian & Turkish Battis
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI - 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių. 
Telefonas: VIRginia 9493

VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien. 
TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Why be your oge? Look younger than your years irith 
Clairoled hair ... srith hair that is soft, colorfuL youth- 
Ikel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
srith Clairot th* iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as tt TINTS. 
See your hairdreases today and say:

...
Vr** eov iar free JbooJc/ef and free advlce oa your hair prohfem le 
foaa Clatr. Preakfent. Clairol. Ine.. 130 W. 46th Sf.. New York. N. Y.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

Kovo 3 — 16 dd. šv. Ka
zimiero parapijoje, Worces- 
ter, Mass. — kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis.

Kovo 9-16 dd. Šv. Jurgio 
parapijoje, Chicago, III. — 
kun. Juozas Dambrauskas.

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas 
Urbonavičius, kun. Jonas 
Jančius ir kun. dr. Juozas 
Vaškas.

Kovo 16 — 18 dd. Pitts- 
ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš
kas.

Kovo 16 — 19 dd. Lowell. 
Mass. — kun. Petras Mali
nauskas.

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia. Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. An
tanas Ignotas.

Listen to

PALAHDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

. STATION W H1P
1480 kilocydes 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

^Scratchint^! ^Itehing, Relitve 
l ItchFait -orMamyDadi

For quick reliet from ilching of eezema, pimplea. 
athlete’s foo\ seabies, rashes and other ez- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous, 
cooling, antiseptic, liųuid D.D. D, Prescription. 
Creaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly stops intense itehing. .35: ji.1 bottle 
proves it, oryour money ba,... Ask your 
druggist today for D. D. C. Pn^sCHiPIION.

i*. Cer Reuer
nishftlhi
•or MinryBitk

For qu.ck relief from itehing of eezema, pimples. 
athlete’s foot, seabies. rashes and other ex- 
tcmally caused skin troubles, ūse world-famous. 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Creaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly stops intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask vour 
druggist today for D. D. O. PrtESCRIPTION. 

> *

»AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•erUuaiM PaUnuvimae — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YARda 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Radi-o Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
tš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVUĮ DIREKTORIAI
ii NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Viai Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Plaee 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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PASKUBĖKITE MOKĖTI 
MOKESČIUS

Federalinių vidaus mokes
čių kolektorius Chicagoj 
Carter H. Harrison praneša, 
kad pradėjus kovo 10 d. jo

K

r
i t

MCCORMICKO FABRI
KUOSE STREIKAS 
ATIDĖTAS

Farm Eąuipment Workers 
Organizing komiteto virši-

žinyboje esamos federalinės, ninkai atidėjo McCormicko 
raštinės ilgesnes valandas fabrikuose darbininkų strei- 
bus atidarytos mokesčių už k^» kurs vakar turėjo pra- 
pajamas mokėtojų patogu- sideti. Tai padaryta reika- 
mui i laujant U. S. darbo depar-

Kovo 10, 11, 12, 13 ir 14 tamento tarpininkui, kurs 
dienomis raštinės bus ati-1 dar kartą ryžosi darbinin- 
darytos nuo 8:30 ryto iki kus sutaikinti su kompanija. 
9:30 vakaro, o paskutinę Praeitą savaitę darbinin- Į 
mokėjimo dieną — kovo 15 kai balsavimu pasisakė už 
d., nuo 8:30 ryto iki 7:30 streiką, jei International 
vakaro i Harvester kompanija nepri-

P. Harrison ragina žmo- Pažins streikuojančių darbi-1 
nes šiomis dienomis subrus- ninkU reikalavimų traktorių 
ti — mokėti mokesčius, ne- fabrike.
laukti susigrūdimo paskuti-1
nėmis dienomis. ge reikalo nUŠOVČ

Bus tiriamas valstybi- va^’n? 
nis šelpimas

Policijai pranešta, kad
Avondale parko apylinkėse
trankosi plėšikai, kurie iš 

Gubernatoriui Green pa- praeinančių moterų atima 
geidaujant legislatūra pa- rankinukus su pinigais.
skyrė komisiją ir jai pave- park nuovado3
dė ištirti viso valstybinio poUcija nuvyk() jr Roscoe 
šelpimo reikalą, taip 1 1kad
būtų galima visus šelpimo 1 ~ " ----- — - I

D RA U G S S
50,000 DOL. GAISRAS CHICAGOJE

("Draugas” Acme telephoto). 1
Chieagos vidumiesty anąryt siautęs gaisras, kilęs Geiser Furniture Co. namuose 

tūkstančiams darbininkų pakenkė laiku nuvykti j darbą. Buvo sulaikytas trafikas gat
vėmis ir viršutiniais geležinkeliais.

6 vai. xvak. įvyks parapijos į ęiiririnkimai 
salėje. Išrinktoji darbšti ko- •

gatvėje (ties Central Park. mįsija.: Jonaitienė, Okonie-

organus sukoordinuoti ir vaikinu8 vienas policistų 
sumažinti išlaidas, ypač šel- paleido ke,etą -ūvių } b5gan.
pimo vykdyme. j {ius Nušautas Alexander

Ateinančią savaitę komi- ■ Kendzior 20 m. amž. Jo du
Rija pradeda darbą. Gubcr- draugai su ju0 b5gusieji su. 
natorius ir žmonių šelpime stojo ir išaiškino>

ave.) pamatė bėgančius tris ng Milašienė ir nenuilstan-
ti pirm. Vaišvilienė renka 
aukas bankietui. Komisija 
mano, kad biznieriai neatsi-

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities reguliaris susirin
kimas šaukiamas šį penk
tadienį, vasario 28 d., Auš
ros Vartų parapijos patal-

sakys nuo aukos. Komisija i pose, West Side, 7:30 valan-

CONRAD
Fotografas

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

ENGlewood 5883 
ENGIewood 5840

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KKAL ESTATE

Hrlghtou Parke. 1-jų flotų, po b 
kambarius, namus. Apšildomas. Am 
plataus loto. Parsiduoda dėl nur- 
bios pi’J'.-astiea.

Marąiietto Parke. Keturių flotų na
mas — 2 po 4 kambarius, 2 po 3 
kambarius — ir 3-kurų marinis gi- 
rudžius.

25x125 pėdų lotas, randasi 3004 
VVest 63rd Street. Parsiduoda lubai 
pigiai už morgičių. Saukite:

PKO.-lpect 1057

reikalauja laikytis griežtos 
ekonomikos.

Gubernatorius neuž
miršo savo draugo

Chieagos advokatą Ferre 
C. Watkins gubernatorius 
Green paskyrė generaliniu 
patarėju likvidacijų biurui 
apdraudų departamente su 
12,000 dolerių metinės al
gos.

Likvidacijų biuras suda
rytas 1937 metais. Pirmu 
generaliniu patarėju

kad jie bėgo tikslu suspėti 
į vakarinės Pelenės pamal
das šv. Venceslavo bažny
čioje. O prieš tai visi trys 
buvę Avondale parko field- 
house. Kiti vaikinai patvirti 
na jų pasakojimą.

praneša, kad per vakarienę 
programą ruošia prof. Po
cius. Dalyvaus moterų cho
ras, kuris itin gražiai dai
nuoja. Taipgi ir vietos se
serys ruošia mokyklos vai
kučius. Visiems gerai žino
mas Baltramiejus su Kaziu

aą vakare. Kuopų išrinktos 
delegatės prašome ne tik 
dalyvauti, bet ir laiku su
važiuoti.

Alb. Poškięnė, pirm.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

Deveikiu ir kitais draugais 
Nušautas Kendzior yra taip pat dalyvaus progra- 

buvęs futbolo ir krepšinio moj.
žvaigždė Lane Tech High 
mokykloje.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klūbo mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 2 d., Holly- 
wood svetainėj, 2417 W. 43 
St., 12 vai. dieną. Mokesčiai 
bus priimami nuo 10 vai.

Rėmėjos, išbuvusios nuo- ryto. Helen Chapas, rašt.
lat skyriuje, bus ypatingai ------
pagerbtos. Bridgeport. — Dr-jos Šv.

Petronėlės susirinkimas į- 
Draugijos, arba pavieniai, Vyks sekmadienį, kovo 2 d., 

2 kurie norėtų užsisakyti sta- j vai. popiet, parapijos sve-. 1_  __ V__ • ___ • 1 ?

UNIVERSAL
RESTAURANTi ■ • , * * ■

Vestuvėm, Krikštynom tr klto- 
' kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiem*

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED
NAMAI, FARMOS EINA 

ĘRANGYN!
1‘ask.titbU Bargonai — 3M namai 

visokio didumo, Marųuette Park 
apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir t." i- 
some senus. Apskaitliavimas veltui.

Pastatymo kainos:
2-jų (lėtų mūrinis namas, po 4
kambarius ..................................... $5,950.
6 kambarių mūr. bungalotv. . $4,600. 
4 kambarių mūr. bungalow. . $3,950. 
Taipgi statome ir didelius namus. 

Pastorojam Paskolas ant .Lengvų 
Išinokėjinų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų. 

Kreipkitės pas:

PARDAVIMUI NAMAS IR 
KRAUTUVe

VVest Sidėje. 3 fletų namas ir krau
tuvė. 2316 So. Hoyne Avė, Krau
tuvės biznis išdirbtas per 30 metų..
Didelis bargenus. Gera proga inves- v, cnonvrcvrc rn
tuoti pinigus. Kreipkitės: 2316 So. VflAO. f. aittU.naMS LU.
lloyne Avė., Chieagiu. Illinois.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
Bl'CERN Ė

Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 
grosernė. Biznis gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimuo — liga. Atsišau
kite: 1754 Mest 57tir Street.

6921 So. Western Avė.
TELEFONAI;

Office RĖK 3713; Vak. PRO. 0176

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
IR REIKMENŲ BIZNIS

Skersai Šv. Kryžiaus parap. moky
klos ir arti dviejų kitų mokyklų. 

Mokyklos reikmenų, saldainių ir 
i delicatessen krautuvė. Išdirbta per 

25 metus. Pigi randa ir kaina. Par-
TIKTAI S4.2OO.utI

Parduodamas dviejų aukštų po pen ______  ____ ______ _ ______
kis kambarius namais su porėtais, siduoda iš priežasties mirties abiejų 
Pre namo yra dviejų automobilų ga- I savininkų. Šaukite: PKOspect 3655. 
rudžius. Netoli šv. Juozapo bažny
čios. Kreipkitės pas: J. Novak, 5115 
So. Troy St., tel. PROspect 4397.

REMKITE, FLATINKITH 
KATALIKIŠKĄ SIAUD^

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS

Reikalinga mergina ar moteris a- 
belnam namų ruošai. Nesunkus dar
bas. Gyventi vietoje. Geras pragy
venimas. Chieagos >ėorthsidėje. šau
kite: CANai 8010.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 21EMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:J 
. Sutaupysite 40% kūro;

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;

. Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;

i. Greitai ir, lengvai įtaisoma 
Apskaičiavimas Dykail

Ji-

noNtn DOCK WDPU
Co.KMA.D
FlIKUS htSftATlHe Boa.m

CoMnunaCoMMmMlaUH

Sot*»-30i»k»GmkFt

M«,oWtCT-«i*»KiCmKFt
Pum.BMM.mL.nu

HurrBiziunn.Mjm.iAU- 
Mamisby. Concnru.Erc. Parūpiname F.H.A. Paskolinimas 

ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų| 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
TOarehonse: 9401 So. Stony Island Ava, tau

Ruošiasi Prie Vajaus
Bridgeport. — ARD

buvo skyrius ruošiasi prie meti- lūs, prašomi pranešti komi- t-ainej. Ateidamos į susirin 
gub. Hornerio, paskirtas H. nio vajaus kovo 2 d. Rytą sijai: Jonaitienei Vic. 3487, įįmą narės prašomos atneš- 
B. Hershey, buvęs demokra- 7:30 vai. mišiose visi-os rė- arba Okonienei Yards 3418. dovanų “bunco” žaidimui, 
tų kandidatas į gubernato- mėjai-os eis prie šv. Komu- Komisija nuoširdžiai pra-
rius. . i nijos. Mišios užprašytos rė- šo visų įsigyti bilietus šiai

mėjų intencija. Visi-os rė
mė j ai-os prašomi susirinkti 
7 vai. ryto, mokyklos kam- 

viena riebiausių pozicijų- vai barin su ženkleliais,
stybėje. ! Vakarienė tą pačią dieną

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Advokatas Watkins yra 
artimas gubernatoriaus 
Green draugas. Jam tenka

vakarienei. Kaina tiktai 50c. 
Stella Wodman, koresp.

Dievu pasitikėk, o patsai 
netingėk.

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

■Skauda galvą — išpūtę viduriai?
trumas. užkictCJimas, imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio liuo- 
suojanti, kramtoma gūnia švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą, palengvinimą lr atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų milionai 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nugipirkit 
FEEN-A-MINT šiandien.
Kada tik užsikemša jūsų žarnos iš- 
puuta viduriai, dvokia kvapas, al-

- NATHAN
KANTER
MUTUAL 

LIQUOR 

< CO.

Whdlesale
4707 So.

Halsted St
TeL Blvd 

0014

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — ItE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
Alį NaUonaUy Advertlsed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051j ’ I FiA i Li TTLE lnter*nat’1CartoonCo,’N-Y-—Sy B. Link j
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PLATINKITE ‘ DRAUGĄ”

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Kajevvski 
“Shorty”

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
•

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

tik 01.00

“DRAUGA S” 
3334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

DQCO<

ThER.ES


b r t tr n jO2 Penktadienis, vas. 23, tūli,

SKIDMORE KOLEKTA- UŽ NEGERĄ VALDŽIĄ I 
VO PAPIRKIMUS KALTI PATYS PILIEČIAI^

Federaliniam teisme Chi- Chicago Assocication of| 
cagoj nagrinėjama W. R. Commerce surengtam pobu- 
Skidmore byla. Jis patrauk- vy Palmer House kalbėjo 5 
tas tieson už išsisukinėjimą wardo aldermanas P. H. 
mokėti federalinius mokės- Douglas. Jis pareiškė, kad 
čius už pajamas. Liūdinin- gera, teisinga ir padori 
kai iškelia aikštėn, kad miesto valdžia priklauso
Skidmore ilgus metus Chi
cagoj kolektavo papirkimus

nuo pačių piliečių gyvesnio 
veikimo. Politinės partijos

iš gamblierių, daugiausia iš gal yra geras dalykas na-
“bookies” ir juos tuo būdu 
apsaugodavo nuo policijos 
reidų. Skidmore gautais pi
nigais papirkdavo įtakingus 
politikierius ir policiją ir 
gambleriai ramiai dirbdavo 
savo darbus. Jei policijos 
viršūnėse būdavo padaromi 
planai atlikti kur nors ‘ rei
dus,” gamblieriams iš ank
sto buvo pranešama apie 
policijos planuojamus. Tad 
“reidai” kuone visados baig 
davosi nepasisekimais.

Tie imami papirkimai bu
vo gausingi Skidmorei pa
jamų šaltiniai. Tuo būdu 
Skidmore krovėsi didelius 
lobius ir už pajamas nemo
kėjo mokesčių. Federaliniai 
autoritetai tad ir patraukė 
jį tieson. Norima išieškoti 
iš jo užtrauktų mokesčių ir 
jį patį nubausti.

Vadinasi, Skidmore buvo 
tarpininkas gamblieriams.

Iškeliama aikštėn, kad kai 
kurie “bookies” už protek
ciją Skidmorei mokėdavo 
net po 250 dol. kas mėne- 
sis. Kiti mažiau. Reikia at
siminti, kad tų “bookies” 
buvo šimtai. Tad ir nenuo
stabu, kad Skidmore pralo
bo ir užmiršo, kad už paja
mas reikia mokėti federali- 
nius mokesčius. Su tederali- 
niais autoritetais nėra kom
promiso.

cionaliniams ir valstybių 
reikalams. Bet miestams jos 
netinkamos. Miestuose pilie
čiai turi susiburti krūvon ir 
darbuotis savo gerovei.

Šiandie taip nėra, sakė 
aldermanas. Žmonės nieko 
neveikia miesto gerovei, nau 
dojasi lengvu gyvenimu sa
kydami, tegul miesto val
džia viskuo rūpinasi. Kai 
pati viena miesto valdžia 
ima viskuo rūpintis, tai ji 
ir “nusirūpina.”

Daug kas mano, kad de
mokratija pati savaime ga
li gyvuoti. Taip nebuvo ir 
nebus. Jei piliečiai daugiau 
interesuotusi miesto valdžia 
ir turėtų daugiau aktyvumo, 
tad viskas kitaip čia būtų.

Konkowski nelaimėjo 
su apeliacija

Buvęs Chicago aldermo- 
nas Frank Konkovvski ir jo 
draugas Stephen Idzikovvski 
buvo teismo pripažinti kal
tais už ėmimą papirkimų 
parūpinti vietas policijoje. 
Už tai abudu nuteisti kalė
ti nuo vienerių iki penkerių 
metų kiekvienas ir Kon- 
kowskiui dar pridėta 1,500 
dol. baudos.

Jiedu apeliavo. Savo ape
liacijos skundą parėmė tuo,
kad statutu nustatytas nu- 

Bylos laiku išvelkama vsikaltimo laikas išsibaigęs
ir negali būti kaltinami.

Apeliacijos teismas nu
sprendė, kad taip nėra ir 
teismo skirtas bausmes pa
tvirtino.

Nežinia, gal bus apeliuo
jama į valstybės vyriausią
jį teismą.

šie n, kad čia politikoje vis
kas supuvę.

i' s

Atsistatydina kalėjimu 
viršininkas

Joseph S. Ragen, Jolieto 
ir Stateville kalėjimų virši
ninkas, atsistatydina iš uži
mamos vietos ateinantį pir
madienį.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Corneille

Plėšikai pagrobė
Trys plėšikai užpuolė Al

bert Specialty Co. raštinę, 
227 So. Green gat. Pagrobė 
164 dolerius ir paspruko.

LIFE IN THE ROAR ^kane

Sfai tikras 
rūkytojo cigaretas 

,.. viršūnė gero užsirūkymo 
rūkytojams kaip mes

z/

Z
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Copyright 1941, Liccrrr i M r o Toa.cco Co,

Vienas mėnesis ilgiau 
vasarai

19 wardo aldermanas J. 
A. Duffy tarybos susirinki
me iškėlė sumanymą, kad 
vasaros laiką (daylight sav- 
ing time) Chicagoj reikia 
pailginti vienu mėnesiu il
giau.

Dabar kas melai Chicagoj 
vasaros laikas pradedamas 
balandžio paskutinį sekma
dienį ir baigiamas rugsėjo 
paskutinį sekmadienį. Duffy 
nori, kad į vasaros laiką 
įimti dar ir spalio mėnesį. 
Sako, žmonės turėtų dau
giau progos pasitvarkyti ir 
pasiruošti žiemai.

Jo sumanymas įteiktas 
juridiniam komitetui.

Vieną avj kerpant, kitoms 
kinkos dreba.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iisinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Bxpellerio. Reikalaukite Pain- 
Bxpellrrio su inkaru ant dėžutės.

• ITHUANIAN IB*
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C. eOOeiATT 
1M W. MADISON CT.

Phone DEAR3ORN P 444

Cheslerfield'i PATSY CARRETT 
ii Fred Waring'» "Pleosure Time” 

su PAT O'BRIEN 
Amerikos populariika 

judiiv žvaigžde

B.

/

L IITIMATI1—FRU—DIMONIT ■ AT IO N

Ar jūs rūkote 
cigareta, kuris PATENKINA

Išsiimkite Chesterfield ... 
užsidekite jį. Jūs mėgsite kaip VĖSIAI 
Chesterfields dega ... jūs mėgsite jų 
GERESNĮ SKONĮ... jŪS rasite juos AIŠKIAI 
lengvesnius — ne stiprus ... ne be 
skonies.

Jūs negalite nupirkti geresnį dgareįą,

JU

APLINK MUS
X Šv. Mykolo parapijoj, 

North Side, praeitą trečia
dienį atgaivinta Federacijos 
skyrius. Valdybon išrinkta 
pirm. V. Rėkus, pag. Kaz. 
Rauskinas, sekr. J. švedas, 
ižd. J. Berkelis. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Užsi
brėžta daug veikti.

kur kalbės vietos klebonas 
gerb. kun. A. Baltutis, kons. 
Petras Daužvardis, kun. J. 
Prunskis ir L. šimutis, šias 
prakalbas su atitinkamais 
pamarginimais rengia Lie
tuvių R. K. Susivienymo 163 
kuopa.

X Pastaromis dienomis 
susirgo Juozas Gaidelis, žy
mus West Pullman biznie
rius ir visų kilnių darbų rė
mėjas. Serga taip pat Anelė 
Perednienė.

' -y Ind. Harbor, Ind., lie
tuviai ruošias dalyvauti ne-

X Bridgeport Federacijos 
skyriaus prakalbos praeitą 
trečiadienį pavyko visais at
žvilgiais. A. Gabaliauskienė,
kun. J. Kidykas, S.J., ir paprastame koncerte sekma- 
kun. J. Prunskis patiekė 
daug įdomių žinių. Aukų su
rinkta $60 su kaupu.

dienį, kovo 2 d. Programoj 
dalyvaus svečių iš Cicero: 
dain. E. Kandrataitė, dain. 
James ir pianistė Mondei- 
kaitė. Tuo koncerto parapi
jiečiai pagerbs savo klebo
ną, kun. K. Bičkauską, jo 
vardadienio proga.

X Vestpulmanietė Roza
lija Rimkienė šiomis dieno
mis išvežta į Community li
goninę.

, X Ausros Vartų parap.,
(West Side) naujo klebono, 
kun. J. Dambrausko priim
tuvių ir vardadienio proga 
pagerbti bankietui, parapi
jos komitetas smarkiai dar-

buojasi, kad iškilmės kuo 
gražiausiai pavyktų. Bet už 
vis daugiausiai dirba Cipri- 
jonas Druktenis, parap. ko
miteto narys, kuris pasiry
žęs aplankyti visą parapiją 
su bankieto bilietais. Malo
nūs parapijiečiai įvertinkite 
C. Druktenio pasiaukojimą, 
įsigydami nuo jo bilietą. Y- 
ra žinių, kad ir kiti parapi
jos veikėjai deda daug pas
tangų pasisekimui šio ban
kieto, nes visas pelnas, kiek 
teko girdėti, skiriamas pa
rapijai. Tikslas gražus ir 
vertas visų parapijiečių pa-

PLATĮlf<JThi ‘ “DRAUGĄ”
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X Vėliausių žinių iš Lie
tuvos sužinosime busimąjį 
sekmadienį, 2 vai., šv. Pa
nelės Gimimo parap. salėj,

TAUPYK! Ilūsl turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

Vi/TIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 VV. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3l/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS £1 000,000.00 
VIRŠ r ’

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS 
VIliEIftIS,

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICF •
175 W. JAOKSON BLVD.

RUITE A-1820 
Home Office: Ncwark, If. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771

IBARCIJTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į 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. vai.

W H F C — (1420 Kilocycles)

Lietuviškos Knygos Dabar Reteja 
Ir Tatai 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:

PO £1.00
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. Į- 
domūs, 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. Siun 
čiant užsakymus per paštą, pridėkita 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois

V1

'A

I


