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TRUMPAI
F. T.

Anglijos spauda praneša, 
kad Kremliuje užsidariu
siam raudonąjam diktato
riui Stalinui kinkos dreba. 
Su savo komisarais patarė
jais jis gyvena didžiausioje 
baimėje. Ta baimė, tai Hitle 
riu nepasitikėjimas. Hitleris 
gali nušluoti visą raudonąjį 
režimą Rusijoje. Europoje 
plačiai kalbamą, kad jei atei 
nantį pavasarį Hitleriui nepa 
siseks nugalėti Anglijos, jis 
su gausinga kariuomene at
sisuks prieš Ukrainą. Tada,

LEMIAMOJI JAU VALANDA BALKANUOSE
Japonijos Laivynas Budi Siamo
Krizio Gi 
Valanda 
Jau Netoli

SAIGONAS, vasario 28 
d. — Čia šiandie skleidžiami 
nepatvirtinti pranešimai, jog 
Siamo įlankoj ir į pietus nuo

anot rusų posakio bus “pisi1 Indokinijos randasi Japoni- 
— propal” (pažymėk, kad1 jos laivyno įvairaus tipo 51

Lektuvo Nelaimė

viskas dingę).

Raudonoji Maskva Ukrai
noje turi gausingas armi
jas. Bet, Dieve, pasigailėk 
jų, nes Stalinui jų negaila. 
Armijos gausingos, bet nie
kam tinkamos. Neturi tinka 
mų vadų. Kareiviai neapmo
kyti. Stinga naujovinių karo 
raikmenų. Kareiviai — jau
ni valstiečiai ir darbininkai, 
yra vergai. Apmokyti tik 
Staliną ir jo komisarus gar
binti. Kai Hitlerio gaji, iš- 
mankštyta kariuomenė už- 
tels, Stalino armijos negaus 
progos nė atsimesti. Nes sa
vo užnugary neturi kelių ir 
kitų greitam atsimetimui 
priemonių. Kalbama, kad jei 
taip įvyktų, Stalinas, kad 
išvaduoti savo režimą, pasi
rengęs pusę Rusijos dovano
ti Hitleriui.

laivas.
Visur jaučiamus įsitikini

mas, jog Saigono ir Indoki
nijos laukia didelis krizis, 
bet vietiniai gyventojai ir 
prancūzai. įvykių laukia šal
tai.
Prancūzai neatsakė

TOKIJO, vasario 1 d. — 
Japonija buvo pasiuntusi 
Prancūzams ultimatumą, ku 
rio nustatytas laikas išsibai-

llanknit* Vokietijos panKoje KARįUOmenė
Galimas Yra 
Pavojus Anglijai
\VASHINGTONAS, vasario 

28 d. — Šen. Maloney šian
die pareiškė Senatui, jog ne- 
pravedus administracijos pa 
ruoštojo paramos Anglijai 
įstatymo psicholiginės pasė
kos Anglijoje ir kitose ma
žesnėse valstybėse gali būti 
baisios.

Jei būtų nubalsuota prieš 
paramos programą, pareiškė 
jis, “visam pasaulyj, rytuo
se ir vakaruose, žmonės gali 
prarasti savo viltis ir aspi
racijas“, kurių jau r.ebepri- 
kelsime per keletą kartų.

Žinoma, Vokietijai šia įvy
kis, anot Maloney, suteiktų 
džiaugsmo ir naujų pajėgų.

. C'Draugas" Acme telephoto,

. .. . Sudaužytas Eastern Air Lines miegamasis keleivinis lėktuvas, kurs tomis dienomis Dervai 5 F’orl;ge praėjusį vidurnaktį, bet nukrito pužyne, arti Jonisboro Ga Juo skrido 16 asmenų _ 3 įguioa nariai ir 13 kelei.i FranCUZlja Uall

prancūzai dar nieko iki šiol vių. Žuvo visi trys įgulos ir keturi keleiviai. Kiti devyni sunkiai sužeisti. Tarp sužeis- Paskelbti Kara 
tųjų yra žymusis lakūnas kap. Eddie Rieke nbacker. Tarp žuvusiųjų keleivių yra kon- 
greso atstovas W. D. Byron, dem. iš Mary land. »

ŽYGIUOJA

Kad Staliną baimė kankina 
liudija dar ir tas, kad jisai 
atsisakė ilgiau globoti Bulga 
riją, kurią naciai planuoja 
užplūsti — pratiesti sau ke
lią Graikijos ir Turkijos 
link. Seniau Stalinas žadėjo 
bulgarus saugoti ir globoti 
kaip saviškius. Bet kai na
ciai susimetė prieš Bulgari
ją veikti, Stalinas formaliai 
paskelbė, kad jam gana tos 
globojimo pareigos. Tuo bū
du jis dar kartą pasisakė 
didžiausiu pasauly vilingiu. 
Gal tik tuo būtų galima jį 
teisinti, kad jam nuosavas 
kailis yra brangesnis. Pava
saris gali atnešti didelių ir 
svarbių netikėtumų.

neatsakė.
Autoritetingi sluogsniai 

pareiškia, jog Japonijos už
sienio ministerija planuoja 
specialią konferenciją, ku
rion bus pakviesti ir Indoki 
nijos taikos konferencijos 
delegatai, kad paaiškintų oc 
dėl neatsakyta į japonų uiti 
matumą. Nuo jų atsakymo 
priklausysią tolimesni Japo
nijos žygiai.
Japonai okupuos Saigoną

PEARL Harbor, Honolulu, 
vasario 28 d. — Čia prama- 
toma, jog Japonija pasiren
gusi okupuoti Saigoną, Pran 
cūzijos Indokinijos svarbiau 
sįjį pietinį uostą ir susisieki
mo centrą.

Amerikos laivyno sluogs-

IŠ SOFIJOS, NEVALIA 
IŠVYKTI. NUTRAUKTA 
TELEFONINIS SUSISIE
KIMAS. BULGARIJOS 
SUTARTIS SU AŠIM 
VIENOJE.

BELGRADAS, vasario 28 
d. — Diplomatiniai praneši
mai iš Romunijos sostinės 
sako, jog per Bukareštą pra
sidėjo masinis Vokietijos ka
riuomenės fronto uniformuo 
se žygiavimas.

Visos Bukarešto gatvės 
paskirtos vokiečių kariuome 
nės judėjimui.

Bu'garija sąjungon

BERLYNAS, vasario 28 d. 
— Vienoje eina gandai, jog 
Bulgarijos vadai rytoj pasi
rašys su Roma-Berlynu-To- 
kijo paktą.

Nors Vienoje ir Berlyne

REIKIĄ DIDINTI 
KARO GAMYBĄ

Žinių Santrauka STREIKAS
McCORMICK

Anglijai
nieko oficialaus nepranešta, 

VICHY, vasario 28 d. —j bet plačiai kalbama, jog Bul 
Šiandie patikimai praneša- • garijos formalus prisidėji

Buvęs ambasadorius Pran
cūzijai William C. Bullitt pa 
galiau virsta karo propagan 
distu Amerikoje. Overseas 
Press Club of America susi
rinkime New Yorke jis pa
reiškė, kad .J. A. Valstybė-

VICHY, vasario 28 d. — DIRBTUVĖSE
Nepatvirtinti, bet patikimi 
pranešimai sako, jog vokie
čiai iškrausto prancūzus gy 
ventojus iš pajūrio prie An 
glijos sąsiaurio. Prancūzijos
stebėtojai mano, jog tai da- ką International Harvester 

soma prieš ašį kovojančioms roma galutiniems pasiruoSi.! kompanijos McCormick dir- 
valstybėms ir įspėjo, jog Vo mams atakoms ant „rity sa btuvėse.
kietija dominuos visam pa- ln šiose dirbtuvėse, Blue

Island ir Western ava., dirba

NEW YORKAS, vasario 
28 d. — William C. Bullitt,t
buvęs ambasadorius Prancū
zijai, vakar naktį ragino pa
greitinti karo reikmenų ga
mybą, kuri būtų teikiama vi

šaulyje, jei nebus nugalėta.
Toliau jis pabrėžė, jog po 

karo pasaulis bus tvarkomas 
iš Berlyno ar Londono ir Wa 
shingtono. Rusija seanti fi
ziniai ir moraliai, persilpna.

niuose niekas nepareiškė ofi kad galėtų ir nugalėtaisiais
calių nuomonių, bet infor
muotieji asmenys įsitikinę, 
jog Saigono okupacijos gali
ma laukti netolimoj ateityje.

Prieš Katalikų Bažnyčią 
nusistačiusi anglų spaudos 
dalis iškelia Šventąjam Sos
tui priekaištų, kad, girdi, jis 
yra nusistatęs prieš demo
kratijas, tai yra prieš tas 
šalis, kurios kariauja su 
Romos-Berlyno ašimi Savo 
priekaištus ta spauda pa
matuoja, kad popiežiaus ata

pasinaudoti.
“Jei Anglija laimės, bus 

galimybė — aš nesakau tik
renybė, bet galimybė — kad 
pirmą kartą žmonijos istori 
joj pasaulis būtų organizuo
jamas taikai“, pridėjo Bu
llitt.

Ambasadoriaus 
Pasitarimai 
Su Hitleriu

šė mažai kas daroma šalies
saugumui, o kad greitai pa- tovui retkarčiais atlanko vo 
dėti Anglijai, Graikijai ir kiečių ir italų karo nelais-
Kinijai, apie tai susirūpina- vius katalikus demokratijų ( Hitleris ir von Ribbentropas 
ma. Anot jo, Amerikoje sal

BERLYNAS, vasario 28 
d — šiandie pranešama, jog

mą, jog Prancūzijos vice
premjeras adm. Jean Dar
lan, buvusiųjų prancūzų ka
reivių reunijoj, įspėjęs Pran-

CHICAGO, III., vasario 28 
d. — Šiandie 2 vai. po pietu 

't CIO Farm Eąuipment Wor- CŪ2i»’ kad Prisieiti Pa‘ 
kers komitetas iššaukė strei-1!,keIbti Anglijai k*rą, jei 

anglai ir toliau konfiskuos 
prancūzų laivus, gabenan
čius maistą.

KAIRO, vasario 28 d. — 
Ang’ų generalinis štabas pra 
neša, jog anglų ir “laisvųjų 
prancūzų“ kolonos susitiko 
su “priešo kariuomene, sau
gančią Kerenos apsaugas“.

LONDONAS, vasario 28 d. 
— Audros, siaučiančios An
glijos sąsiauryje, privertė 
Anglijos ir Vokietijos orlai
vius pasilikti aerodromuose.

džiu miegu miegama, kai de 
mokratijos šaukiasi ir ne
prisišaukia greitosios pagal
bos. Tokią apatiją jis vadi
na amerikiečių ištižimu. Jis 
norėtų, kad vyriausybe šalį 
pažadintų paskelbusi šaliai 
nepaprastą stovį.

stovyklose laikomus. Jie ne- j k°nferav° su naujuoju Japo- 
paiso, kad lygiu būdu lan- ni3°8 ambasadorium gen
komi ir totalitarinių šalių 
karo nelaisviai. Osservatore 
Romano atsako, kad šventa
sis Tėvas yra lygiai visiems 
katalikams bendras ganyto
jas. Tad priekaištai neturi 
jokio pagrindo.

Hiroshi Oshima. šia proga 
ambasadorius pristatė Hit
leriui Japonijos karo atta- 
ches.

Šios konferencijos įvyko 
Hitlerio buveinėj Bavarijos 
kalnuose.

LONDONAS, vasario 28 
d. — šiąnakt anglai pranešė, 
jog jū kariuomenė, kuri bu
vo užėmusi Italų Castelrosso 
salą rytinėj Viduržemio jū
roj, atlikusi savo užduotį pa 
sitraukė.

LE HAVRE, Prancūzija, 
vasario 28 d. — Miesto tary 
ba įgaliojo majorą kreipti į 
Vichy vyriasybę, kad būtų 
imamasi žygių panaikinti 
mieste susidariusį maisto 
trukumą.

mas prie trilypės sąjungos 
įvyks garsioje Hapsburgų 
Pilyje.

Anksčiau Berlynas autori- 
tentingai pareiškė, jog apie 
šiuos pranešimus nieko neži
noma.

Policijos sargyba

SOFIJA, vasario 28 4- — 
Aplink visą Bulgarijos sos
tinę pastatytą sustiprinta

Darlanas pabrėžę, jog Vi
chy vyriausybė nenori kovo
ti prieš Angliją, bet gali 
•‘pakeisti savo nusistatymą, P°liciJos 3argVba ir niekam
jei anglai ir toliau sulaikys "eleldžiama » mies“> «vyk- 

ti. Per 23 valandas buvo nu-ir suims laivus”.

Vėliausieji pranešimai Vi
chy duoda suprasti, jog an
glai stiprindami blokadą, 
per paskutiniąsias trys die
nas suėmė penkis prancūzų 
laivus prikrautus maisto.

VISA ATSAKOMYBĖ 
KRINTA BULGARIJAI, 
ANGLAI.

LONDONAS, vasario 28

6,000 darbininkų. Streiką pa 
skelbus, darbą metė nepas
kelbtas skaičius darbininkų 
ir išėjo į gatvę.

Tos pačios unijos vedamas 
streikas veikia jau per tris' 
savaites kompartijos trakto
rių dirbtuvėse, 2600 31-st St.

Abi dirbtuvės gamina ap
saugos reikmenis.

Vokiečiai Suėmė
Norvegų Laivg

OSLO, Norvegija, vasario
28 d. — Spaudos pranešimai
sako, jog vokiečiai suėmė ir
nugabeno į Prancūzijos uos-' d. — Autoritetingi Londono
tą didžiausį Norvegijos ban- sluogsniai šiandie pareiškė,
ginių gaudymui skirtą 24,-' jog Bulgarija turi “nešti at-
000 tonų laivą Kosmos, ku- sakingumą už paramą Vo
ris paskutiniuoju laiku buvo kietijai”.
Anglijos tarnyboje. j a

v. . , .i Anginos ministerisSeptyniasdešimt devyni ® J
įgulos nariai internuoti, o 
laivas pavestas Vokietijos

Sofi
jai pabrėžia, jog nutrūkus 
Anglijos-Bulgarijos diploma
tiniams santykiams, Bulga
rija gali tapti “karo teat

ORAS
ru’

prekybiniam laivynui.
ROMA, vasario 28 d. —

Buvęs Ispanijos karalius Al
fonsas XIII šiandie rytą mi- Anglai, anot Rendel, Ang-

Giedra ir šalčiau. Pietų rė viešbutyje, kur jis gyve- Ii jos ministerio Sofijoj, jau- 
vgjai. į no ištrėmime. Savo įpėdiniu stųsi “laisvi atakuoti vokie

čius Bulgarijoj be forma
laus karo paskelbimo.”

Saulė teka 6:25 vai., saulė mostui jis paliko sūnų . Don 
leidžias 5:39 vai. Juan. M

trauktas tarptautinis ir vi
daus telefoninis susisieki
mas.

Dar ir šiandie negalima te 
lefonu susisiekti su provinci 
ja, kad būtų galima sužino
ti kas vyksta prie Dunojaus, 
kur Romunijos pusėje sukon 
centruota vokiečių kariuo
menė.
Karalius nesirodo

Pranešama, jog karalius 
Borisas užsidaręs savo rū
muose ir net neprisileidžiąs 
savo ministeriu.

Sofijos policija suiminėja 
asmenis, kurie “turi santy
kių su anglais“.

Anglijos pasiuntinybė pa
sirengusi, bet kuriuo momen 
tu išvykti, kad vokiečiai ne 
užkluptų.

Visos diplomatinės mis1- 
jos, įimant ir Amerikos pa
siuntinybę, negali susisiekti 
ne tik su kitomis valstybė
mis, bet ir su užmiesčiu
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS ]

Kenoshos Žinios
Susirinkimai
Ryt po pirmųjų mišių so

dalietės turės pusryčius ir 
susirinkimą, po sumos LRK 
SA kuopa, o Gyvojo Ražan. 
dr-jos susirinkimas 3 vai. 
popiet.
Įvairumai

Ryt vakare 7:30 vai. iš
kilmingi mišparai, procesija 
ir 40 vai. užbaigimas. Bus 
daug svečių kunigų. Kuo 
skaitlingiausiai dalyvaukite.

Gavėnioj Graudūs Verks
mai bus sekmadieniais 2 v. 
po pietų, o trečiadieniais 
7:30 vai. vakarais. Šv. Sta
cijos penktadienių vakarais 
7:30 vai.

Kitą sekmadienį įvyks pa
rapijos salėj bankietas pa
gerbimui visų Kazimierų — 
vyrų ir moterų. Parengimu 
rūpinasi Kazimiera Klevic- 
kienė, Vincas Karčiauskas 
ir Kazimieras šarauskas. 
Visas pelnas skiriamas pa
rapijai. Rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti. Šiemet Ka
zimierai nori viršyti visus 
kitus parengimus.

Programa susidėjo iš dai
nų ir muzikos. Ne tik cho
ras dainavo, bot ir publika 
turėjo progos padainuoti^ 
Koncertas buvo įvairus ir 
dėl to nenuobodus. Žmonės 
reikalavo dar daugiau dai
nų ir muzikos. Tokio kon
certo Kenoshoj dar nebuvo. 
Dabar lauksime kito, dar 
didesnio ir įvairesnio. Visą 
programą sumaniai vedė 
klebonas kun. Pranciškus 
Skrodenis, M.I.C.

Komisija vadovystėj pirm. 
Ant. Lauraičio dėkoja cho
ristams ir choristėms už 
darbavimąsi prie koncerto 
ir tikietų pardavimą. Nuo
širdus ačiū ir visiems, kurie 
prisidėjo prie programos — 
dainomis ir muzika, ypatin
gai grupei iš Waukegan. A- 
čiū varg. žiliui iš Wauke- 
gan, kuris akompanavo ir 
atsivežė su savim daininin
kų ir muzikantų. Vargoni
ninkas ir visi choristai ta
ria nuoširdų ačiū visiems, 
kurie atsilankė ir koncertą 
padarė sėkmingu. Buvo ma
noma, kad dabartinis cho
ras negalės surengti kon
certo. Bet šis parengimas 
visai ką kitą parodė. Atei
tyje koncertai bus įvairesni 
ir linksmesni.

JIE IŠSISUKO Iš MIRTIES ŽIOČIŲ

CUraugM" Acme tvleuliuro)

ti ir šviesūs spinduliai, ku- suskubo pamatyti jos gro- nugalės ir nepavergs visas
rie nevienam klausytojui a- žio. Senutės pavyzdys turi' pasaulis,
tidarė akis, kada pamatė, užgėdinti tas lietuvaites, ku Nurodžiau, kad reikia
kaip Lietuva graži buvo, ir rios sau gerai pavalgiusios mums visiems lietuviams
širdyje uždegė tėvynės mei- drįso man girdint atsiliepti, 
lę, kad kiekvienas pasiryžo jog Lietuva jau palaidota 
Lietuvą gelbėti, kad vėl at- ir net nemalonėjo atvykti į 
gautų tą, kas brutališka jė- mūsų iškilmes.
ga atimta.

Trečias kalbėtojas *buvo 
prof. Graham. Kalbėjo an- 

j glų kalba. Kalba labai buvo 
žingeidi, nes nekalbėję tik
tai teoretiškai, bet argumen 
tais patvirtino savo kalbą. 
Jis aplankė Lietuvą, mau- 

4 dėsi mūsų pajūry Palango
je; jis susipažinęs buvo su 
visais mūsų didvyriais ir 
parodė nuorašą to dokumen
to, kada mūsų patriotai, su 
dr. Basanavičium, 1918 m. 
vasario 16 dieną paskelbė 
pasauliui, kad Lietuva ne-

, , priklausoma. Tą nuorašą 
Ištraukiami iš sudaužyto Eastern Air Lines lėktuvo ilgamečio

sunkiai sužeisti keleiviai, Philip A. Brady (priešakyje) g ... g
iš §t. Albans, N. Y., ir G. Feinberg iš New York. Jie Lietuvos ministro, atstovo 
džiaugiasi, kad išlikę gyvi šioje tragedijoje, įvykusioje Londone Balučio. Prof. Gra- 
arti Jonesboro, Ga., miške. ham kalba sukėlė mumyse

Lužienė už karštą savo 
kalbą susilaukė ilgo rankų 
plojimo. Manau, kad jos žo
džiai paskatins prie tėvy
nės meilės ir tas moterėles, 
kurioms užtenka gerai pa
valgyti ir išsimiegoti, o a- 
pie savo seną motutę — Lie-

vienybės Laikytis, organizuo
tis į draugijas, bet pamatas 
visų Organizacijų turi būti 
tvirtas: bažnyčia,'tikėjimas, 
nes, kaip jaunuoliai katali
kai (Juozapavičius ir kiti) 
kovojo už Lietuvos laisvę, 
taip ir toliau tiktai geri ka
talikai bus geri patriotai.
O juk lietuviai prisidėjo prie 
Lietuvos pavergimo, kurie 
pirmiau atsižadėjo tikėjimo.

tuvą galima užmiršti ir net Priminiau> kad relkia mora.
be skausmo širdyje palaido
ti.

Penktas kalbėtojas buvau

liai gyventi, nes nemoralus 
gyvenimas veda prie tautos 
mirties. Dar priminiau tė- 

aš pats. Mano kalba nei vams, kad mokintų savo vai- 
moksliška, nei poetiška. Kai kus lietuvių \albos, persta- 
bėjau kaip lietuvis mylįs sa- tytų savo vaikams Lietuvos 
vo motiną — Lietuvą ir grožį, kad įskiepytų į jaunų 
kaip kunigas, kuriam rūpi. - vaikų širdis Lietuvos meilę.
kad ir kiti mylėtų Lietuvą o jeį nesirūpins tėvai savo 
ir būtų geri katalikai, tada vaikaia> kad būtų geri lie-

tuviai, tai tegul žiūri į savo 
vaikus kaip į karstus, ku

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Los Angeles, Cal., 
Vasario 16 d.

(Tęsinys)
a

Sunku man prof. Pakšto 
kalbą taip aprašyti, kaip ji

Vasario 22 d. klebonas 
kun. Skrodenis, M.I.C., suri
šo moterystės sakramentu 
Ernest Gefschman ir Kotri- 
ną Urbickaitę. Bažnyčia bū- 
vč gražiai papuošta. Per 
mišias Ona Jocaitė sugiedo
jo “Avė Maria”. Pietūs gi
minėms ir artimiesiems bu-b
vo Dayton viešbuty.

Praeitą sekmadienį įvyko 
parapijos choro koncertas, 
kuris buvo labai sekirfingas. 
Choras, vadovystėj varg. P. 
Bujanausko, stropiai rengė
si prie koncerto. Kas savai
tę buvo dvi praktikos. Pa
sisekimas buvo didelis dėl 
to, kad visi vieningai veikė. 
Susirinkusi publika buvo 
daugiau negu patenkinta. 
Salėj net stoka buvo vietų, 
nes priėjo virš 300 žmonių. 
Pelno parapijai liko $101.00.

Ona Jocaitė švelniu, žavė- 
jančių halsu visus sužavėjo 
ir daug aplodismentų susi
laukė. Vladas Bitautas irgi 
gražiai išpildė solo dalį.

Šv. Kotrinos ligoninėj gu
li Albinas Luckas, parapi
jos kasierius. Jam bedirbant 
ir važiuojant traktorių, mo
teris automobiliu įvažiavo 
ir du šonkaulius įlaužė. Lo- 
gonis jaučiasi gerai ir neuž
ilgo grįš namo.
Šv. Vardo Bovvling Lyga

Gaelle’s Tavern rinktinė 
padarė 782-693-725 taškus 
prieš Blatz Leftįes 761-803- 
879.

Ben’s Tavern rinktinė pa
darė 755-742-776 taškus 
prieš Sparco Bubble Up 792- 
749-805.

Doc Klema rinktinė pa
darė 786-769-749 taškus 
prieš Vic’s Tavern 805-801- 
813.

Lith. Bus. Men rinktinė 
padarė 753-698-785 taškus 
prieš Vic’s Barbers 784-856- 
812.

Simo Paint Shop rinktinė 
padarė 781-828-722 taškus 
prieš Jakutis Food Shop 
Ž13-823-750.

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
"Primary"
Rinkimuose
vasario 25 d. laimėjo ir du 
lietuviai į aldermonus pir
mam warde, būtent, Anta
nas (Ben) Urbonas (D.) ir 
Kazimieras Navardauskas 
(R.). Kandidatais į majo
rus: Mancell Talcott (R.) ir 
Trank Walin (D.); city derk 
Sd. Holmberg (R.) ir Paul 
Terrien (D.); city treasurer, 
•’rank Worack (R.) ir Ed- 
vard McDermott (D.). Ge- 
eraliai rinkimai įvyks ba-
indžio 15 d.

bus ir geri lietuviai.
, . a, Nurodžiau, kad Lietuva- nepaprastą Lietuvai pagar-r _ . ' . , Į . -

V bos jausmą, kad kitų tautų !"era. ™a paVerfa; neSriuose palaidota bus Lietu-
mokslininkai taip įdomauja-;01031 le‘u™» ‘““t08 dalis va nes mūsų tėvynės ateį.

gyvena laisvai Siaurės ir tia ,tai lietuviškai iSauklė- 
Pietų Amerikoje, kad mūsų taa jaunimaa.
Prezidentas laisvas, mūsų i
dar daug konsulatų laisvai Patariau visiems nenusi- 
veikia nepripažindami už- minti- ^t gyventi su vilti- 
grobiimo ir nors Lietuvos že- m*’ nes mes n^e^° neskriau-
mės okupuotos, nors žmo- džiame ir mūfn* tiesa’ ° už' 
nės, ten gyvenantieji, pa- grobimo Lietuvos ir. kitų 
vergti, bet tiktai jų kūnai; Pabaltii°s valstybių nepri- 
vergauja, gi jų dvasios ne- (Nukelta į 3 pusi.)

si mūsų tėvyne ir* apie lie- 
zM tuvius kalba su pagarba

tikrumoj buvo pasakyta, nes dirbo tėvynės gerovei,

tytojams nupiešti tos kap Manau, kad ir tie, kurie kar- 
bos grožį, o ypač tuos jaus ^a*s bijodavo prisipažinti 
mus, kuriuos turėjo orato- lietuviais esą, susipras ir 
riaus širdis, ir tuos jaus- ir sau Sar*? turės, kad
mus, kuriais sužadino mu
myse žodžiai to Lietuvos sū
naus, kurs visą savo jaunat-

pakeldamas jos vaikų inte 
lektuales savybes ir vado
vaudamas katalikiškam vei-

ta kalba netiktai buvo rim
ta ir turininga, bet joje bu
vo oratoriškas menas, poe
zija ir pareikšti širdies jatts- kime> # šiandieną atskirtas 
mai. Kad ir auksine Parker nuo tėvynės, nuo. Vytauto
plunksna rašau, negaliu skai

teikė kun. M. J. Hiti. Vestu
vių pokylis įvyko Pucins 
Gardens.
Dalyvavo koncerte 
vasario 23 d. ir būrelis wau- 
keganiečių pas kaimynus 
Kenosha, Wis., kur Šv. Pet
ro parap. choras surengė 
koncertą ir šokius, parapi
jos svetainėj. Chorui vado
vauja muzikas varg. Pranas 
Bujanauskas iš Waukegano.

Enrikas

universiteto katedros, iš ku
rios ruošdavo ateičiai lietu 
viškąją inteligentiją — ga-

yra lietuviai.
Ketvirtas kalbėtojas bu

vo senutė Ona Lužienė, ku
ri savo trumpoje kalboje pa
ragino ypatingai moteris 
darbuotis Lietuvos gerovei. 
Ta kalba senos moteries, 
kuri net už savo žymius. r < . .
darbus Lietuvai apdovano
ta Gedimino ordinu ir kuri 
tik gimė Lietuvoje, o vienų 
metų amžiaus būdama išvež-

LIETUVIAI DAKTARAI

mmirtiitmtiittMiimtifHflitiuiiiitiiitiitt 

AKIŲ GYDYTOJAS

lime dalinai tiktai suprasti ita tėvynės, nors gyveno 
to profesoriaus 'kalbą, kad Prancūzijoje ir Amerikoje, 
tai buvo kalba tie iš sausų vienok jos širdyje negalėjo 

užgesyti tėvynės meilės nei 
svetimi kraštai, nei svetimi

žodžių, bet, kaip iš šviesios 
ir karštos saulės, taip iš 
prof. Pakšto lūpų išėjo karš- žmonės, nei tolumas nuo tos • 

motinos — I2etuvos žeme- 
— ' " ~ lės, kur ji tiktai gimė, o ne-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
ĮSekzamlnuott jas moderniškiausia 
metodą, kurių regftjlmo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių Įtempimų.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir 6eSt: 9:00 a. m. iki 
4:30 p. m.

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

Tel. YARda 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

DR. F. G. W!NSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANal 2345 
Ofi-o Vai : 2-4 ir 7—9 

Trečiadieniais pagal sutari) 
Rez. Tel.: HEMloek 315a

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefofnns; HEMkork 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
t ir pagal sutartį.

Ofiso Tel.: Reeid. TeL:
, VIRginia 1886 PROspect 3584

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nno 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

Palaidotas
a. a. Pranas Truskauskas 
(Trust), miręs Parkvvay li
goninėj, Chicagoj. Po gedu
lingų pamaldų šv. Baltra
miejaus bažnyčioj vasario 
22 d. nulydėtas į Ascension 
kapines. Velionis buvo senas 
šios parapijos biznierius ir 
gyventojas, pirmiau turėjęs 
grocernę ir mėsinyčią ant 
9-to ir Lincoln gatvių, o da
bar ant Grand Avė.
Apsivedė
Jonas Zaugra su Sylvija Ko- 
nean vasario 22 d., Motinos* 

Dievo bažnyčioj. Šliūbą su-

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

OPTOMFIRICALLY AKIŲ 
KPIUUMsnžS

SuvIrS 20 melą praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvinia aklų įtempimų, kan es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karttĮ. Atitaiso 
trumparegystę ir toiiregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.

NedSliomls pagal sutarti. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos

be skintų. Kainos pigios, kaip 
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 187S 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

WOIK STUDIO
194'; VVest 35* Street

ADVAPHFI) I’!!UT()GRAI*H» 
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehlll 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
24*23 VV. Marguette Road

Tel. CANal 6122

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

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

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPubiic 7868

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res, telefonas SEEley 0434.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGtON 

4645 So. Ashland Avenue

OFTS0 VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M. 

^ĮtįjĮėįionnsjUĮgaljuitartį^^^

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 150s gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais/

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880 Chioago, IIL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 važ. ryto.

Tel. OANal 0257
Ree. tol.: PROapect 6659

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

Retidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki,3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nno 1—4 it* nno 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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

Tel. YARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir T-3 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų

Tel. YARda 5667

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS ir chirurgas 
1651 VVest 47th Street

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

ir paęal iutartį.
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SOV. RAUDONARMIEČIAI PALAIKO BAISIA LIETUVOJE VERGIJA
Komunistu partijos apskričių konferencijos.
- Žydai-Rusai agitatoriai. - Komunistai jaučia 
kenksmingą elementą. - Vienam 1,000 gy
ventojų — 1 komunistas.
“Tiesa” deda aprašymus džiai budėti ir būti pasiruo- 

apie Lietuvos bolševikų par- šiušiems” (ar tik ne bėg- 
tijos apskričių konferenci- ti!). “Draugas” Dajev kal- 
jas. Šakių apskrities atskai- bėjo apie prekybą. Pasak 
tiniam pranešime pasakyta, jo, “prekių nepakanka. Kenk 
kad “partijos eilėse buvo smingas elementas dirbtiniu 
daug nenaudingo elemento.” būdu sudaro prekių trūku- 
Toliau buvę pažymėli trūku- mą. Tokių atsitikimų buvo 
mai, kurių didžiausieji: “ne- Baisogaloj, Ariogaloj, Ne
pakankamas pasirengimas dainiuose, Krakėse.”
priešrinkiminei agitacijai. ------------
Taip pat apleistas partijos Zarasų apskrities konfe- 
narių politinis švietimas ir rencįją atidarė “tovarišč” 
mažai kreipiama dėmesio j Koršov
komjaunimo organizacijas.” krityje

Girdi, Zarasų aps- 
“balsavę” 98%, o

Diskusijos metu “paaiškėjo | Dusetų valsčiuje “rinkimai” 
praėję visai pagal Stalino

pilni ūpo, kad Dievo Apvaiz- $5.00. Draučikų šeimyna $3. 
da Lietuvai neduos žlugti Po $2.00: prof. Graham, ku- 
amžinai, nes istorija mums
rodo, jog Erodai, Neronai ir 
kiti persekiotojai žuvo, o 
tiesa užviešpatavo ir tautos 
amžinai gyvena.

Turiu čia pridėti, kad 16 
Vasario atlaikiau mišias už 
tėvynės gerovę ir raginau 
parapijonus melstis už Lie
tuvą.

nigaikštis ir jo žmona Gali- 
činai, Lūžis, inž. Kybartas, 
Miškis. Po $1.00: Bielskie
nė, Vilsonaitė-McAdoo, A. 
Malinauskas, Jaf de Landen, 
V. Sodaitis, Norbutienė, 
Mrs. Porter, Norkienė, Vi- 
čius, Žilinskas, B. Sratkienė, 
Jasielskienė, O. Pucėtaitė, 
J. Strongis, Uždavinys, Z. 
Kruminas, P. Valuskis. Smul

Vakare 10 vasario atvyko kiais surinkta $1.13. Viso 
iš San Diego, t. y. už 125 $51.13.

daug klaidų.
Biržų apskrities konferen

cija pirmuoju apsk. sekre-
torium išrinko Petrą Paunk-Įja pasižymėjusi, varydama 
snį, o antruoju — Aleksiejų ūkininkus į “raudonąsias

Vasario 16 Kaune. Tai buvo ne praeitą vasario 16, bet kai Lietuva buvo laisva, 
nepriklausoma. Miškas organizacijų vėliavų nešta Kauno gatvėmis minint paskelbimą 
pasauliui nepriklausomybės akto. Dabar Lietuvoj ne tik nėra jokios organizacijos vė-

receptą: čia balsavę 99.9% 1 Havos, bet panaikinta ir valstybinė vėliava. Tai tokią “laisvę” komunistai davė Lietu- 
rinkikų! Partinė organizaci- vai.

Kauno apskrities suvažia-
Kabanovą. Nutarime paša- gurguoles.” Ir Zarasų aps- vime “draugas” Poder skun-
kyta, kad “partijos organi- 1 krityje reikią “padidinti re- 
racija išėjusi iš pogrindžio, j voliucinį budrumą” (laimė- 
susiformavo ir apsivalė nuo jus 99.9% !). Dabar vedama 
žalingų elementų.” Toliau jaunimo registracija, nes
sakoma: “Dar daugelis ko
munistų nepajėgia suprasti 
marksizmo—leninizmo (!).

•blogai, kad nėra komjau
nimo daugely mokyklų. Ne 
visose mokyklose yra ir pio-

Silpnai dirba propagandos merių organizacijų. Apskri- 
ir agitacijos skyrius.” Visu ties komitetas ‘ menkai” dir 
griežtumu reikia kovoti bo narių lavinimo srity.” 
prieš “pasireiškiančius
priešus.

Iš Kėdainių apskrities kon 
ferencijoje padaryto prane
šimo paaiškėjo, kad “rinki
mų” metu dirbę 1515 agita
torių, bet iš jų nepartinių 
buvo 1350. Agitacijos darbe 
pasižymėjo Kėdainių pra
džios' mok. mokytojai Lang- 
berdaitė, Poricas ir kita 
Langberdaitė Chana. Orga-

dėsi, kad nesą tvarkos 
“Rinkimų” metu žmonėms 
tekdavo laukti mitingo 3-4 
valandas, nes neatvyksta 
patys organizatoriai. O žmo 
nės išsiskirstyti, matyti, bi
jojo. Taip pat “meno” bri
gados atvykdavusios į pro
vinciją su 2-3 valandų pasi
vėlavimu. Po “tovariščio” 
Lebedevo kalbėjo kitas va
riagas Gladkov, kuris esąs 
net partijos centro komite
to narys. Jis savo kalboje

Rokiškio apskrities konfe
rencijoje “tovarišč” Koza- 
kov “pabrėžė, kad centro 
komitetas nesirūpina lėni-, pabrėžė: “Mes turim pasta-
nistinio turinio literatūros 
lietuvių kalba išleidimu. Par 
tijos narių politinis išsila-

tyti darbą taip, kad mūsų 
respublika tikrai taptų ne
įveikiama tvirtovė vakaruo-

vinimas yra silpnas. Net se.” Tenka pastebėti, kad 
apskrities komiteto sekreto-1 “tovarišč” Gladkov atvyko į 
rius nesimokina partijos is-1 tą “mūsų” respubliką kar
teri jos ir silpnai žino parti | tu su maskolių išgurusiais 

raudonarmiečių

skelbti. Matyti, neišeina net 
tiek daug, kaip Biržuose, 
kur vienam tūkstančiui gy
ventojų neišeina net vienas 
komunistas! Nepriklauso
mos Lietuvos laikais, pagal 
susektus komunistų partijos 
sąrašus, išeidavo, kad dau
giau kaip 90% būdavo žy
dai. Paskelbti daviniai apie 
Biržų apskrities komunistų 
skaičių vaizdžiai parodo, ko
kia tiesiog mikroskopinė 
mažuma (vienas komunistas 
tūkstančiui gyventojų) da
bar valdo okupuotąją Lie
tuvą! Bet užtat pavergtoje

Los Angeles, Cal. 
Vasario 16 d.

(Tęsinys iš 2 pusi.)
pažįsta garbingos Amerikos 
prezidentas Rooseveltas.

Mūsų iškilmės papuoštos 
buvo muzika, nes Kybartie
nė — inžinieriaus Kybarto 
žmona, garsi pianistė, pa
skambino, kad pakėlus mū
sų ūpą.

Baigiant iškilmes mūsų 
choras, pasipuošęs tautiš
kais rūbais ir karoliais, o 
matyt buvo ir Palangos gin-

mylių Pocių šeima dalyvau
ti nepriklausomybės iškil
mėse. Tas mane įtikino, kad 
lietuvių širdyse dega tėvy
nės meilė, kad nežiūrint lie
taus ir kelionės tolumo va
žiuoja, kad su kitais lietu
viais prisiminti motiną — 
Lietuvą ir kartu su kitais 
pasikalbėti, kaip tėvynę gel
bėti. Ir dar kas mus pamo
kina, kad Pocienė atsivežė 
savo dvi dukteris ir sūnų, 
kad ir jie pamiltų Lietuvą.

Prel. J. Macijauskas

Duoda Visiems 
Pavyzdį

Maspeth, N. Y. — Vasa
rio 16 d. Maspethas išpildė 
savo Lietuvai Gelbėti Fon
dui skirtą kvotą — $180.00.

Kun. J. Balkūnas prižadėjo 
surinkti Fondui 500 dolerių. 
Ligi šiol parapija davė: Šv.

m . Vincento dr-ja $100; GreatTai pavyzdys lietuvių mo- Neckas J3775. L Q p sky_
terims, kad bent ateity ne
atsirastų tokių, kurios, gy
vendamos čia pat Los An
geles mieste, patingėjo at
vykti į tautos iškilmes. Pa
brėžiu, kad Pocienė gera ka
talikė, ne komunistė.

Aukojo: Dr. J. Bielskis 
$10.00. Pralotas J. Macijaus 
kas ir prof. K. Pakštas po

rius $180; tad dabar surink
ta — $314.75, belieka šiemet 
surinkti — $184.25. L. G. F. 
skyrius padarys vajų naujų 
narių ir aukų gauti. Šventė 
bažnyčioje buvo paminėta 
iškilmingomis pamaldomis.

Koresp.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

M. DZ I M I DAS
Berghoff Alaus IšvežiotojasLietuvoje prigrūsta arti pu- taro, padainavo keletą pa

sės milijono maskolių karei- , triotinių dainelių, gi ypatin- 
vių ir tūkstančiai GPU Į gai “Leiskit į tėvynę” paju- 
žvalgybininkų! .tome visi troškimą eiti, bėg

ti, plaukti į tėvynę, kad gin
ti jos teises, atgauti laisvę.
O kad nebūtų mūsų tušti 
jausmai, tai padarėm rink- j 
liavą savo tarpe, kad gelbė-

Lietuvos Pramonė 
Variago Rankosejos įstatus.” Komjaunimas tankais ir 

rdzuodami “raudonąsias gur visoje apskrityje turįs 323 durtuvais, 
guoles” pasižymėję Apačiov, 1 narius ir 145 kandidatus. Pa 
Rančev ir kt. Į kooperaty- J sak kalbėtojų, “beveik visi 
vus įlindę buvę pirkliai, tad i uždaviniai dar nepradėti 
reikią “žulikus ir spekulian-! vykdyti.”
tus” išvyti. Toliau sakoma:

mesį į “mokinių auklėjimą ” munistų, būtent, 107 nariai n^s komisaro

Iš “Tarybų Lietuvos” su
žinome, kad ir maisto pra
monės komisariatas susi-

Agitacijos sky- vienoj Biržų apskrityje pa- I laukė daug variagų. Eūtent,
1 “laisvosios” Lietuvos pramo

Įdomu dar pastebėti, kad 
enoj Biržų apskrityje pa- 

rius turįs kreipti rimtą dė-! skelbta, kiek ten esama ko-
“Klasinis priešas ir toliau 
nesėdės rankas sudėjęs. Kla-: Rokiškio apskrityje “baisa- ir 25 kandidatai. Apie kitas 
šių kova aštrės Reikia aty- vę” 93.6%. f apskritis nedrįsta nieko pa-

“THAT LITTLE GAME” A DULL TR1P

ti tuos, kurie išbėgo nuo 
persekiotojų mūsų tėvynės. 
Ir pasirodė, kad mes ir ne
skaitlingi ir naujakuriai vie 
nok buvo surinkta $51.13.

Baigdamas turiu čia patė- 
myti, kad yra daug žmonių, 
kurie pareiškė lietuviams 
užuojautą ir dalyvavo iškil
mėse : vienas kunigaikštis, 
kuris didžiuojasi, kad yra 
ainiu Lietuvos Kunigaikščio J 

Nenoriu manyti, kad išti- Į Gedimino.
sus amžius svetimiems ver- Baigės paminėjimas 23 > 
gavę lietuvis laisvės nepa- j metų Lietuvos nepriklauso- 
miltų. mybės labai gražiai ir visi

Pulk. Įeit. S. Zaskevičius matyt buvo patenkinti ir

pavaduotoju 
paskirtas iš Maskolijos at
si bąstęs kažkoks M. Kuzne- 

1 cov. To paties komisariato 
patarėjas yra kitas varia
gas Gurov.

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų, į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

DZIUAGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

VALANDOS: 
Vldurm. OflunR — 
Kasdien Iki 6 v. v. 
Antradlcnlal» Ir 
Ketvirtadieniais Iki 
7 valandos.

Tolimesni Ofisai:
Iki 8 vai. vak.

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRČIAUSIOJE 

LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

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

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

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

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei'reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3V6 nuošimčių.

Pinigai kū
rinos galite 
sutanpyt Ilgi

JOSŲ DABARTINIS AMŽIUS

65 m. amž 30 | 32 34 36 38 | 40 | 45 50
$ 5,000
10.000
1 6,000 
20,000 
25,000 
30.000 
4 0,000 
50,000

S 6.00
12.19 
18.28 
24.38 
30.47 
36.57 
4 8.76 
60.95

» 6.73
13.47
20.21
26.95
33.69
40.42
63.90
67.38

» t-471
J4.94
22.41 
29.89 
37.36 
44 83
69.78
74.72

8.37
76.63 
24.95 
33.27 
41 69 
49.91 
66.65 
83 19

S 9.30
18 60 
27.90 
37.20 
46.61 
65.81 
74.41

1 93.02

$ 10.45
20.90 
31 36 
41.81 
62.27 
62.72 
83 63 

104.54

t 1441
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

1 16.30 
144.13

27.14
42.28
63.42
84.57

105.71 
126.85 
169.14 
21 1.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio l.šslinokėjimo pianą

Keistuto Savings & Loao Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti FederallnėJ ištaigoj.

%— r

Gaminami' Piritas tiktai 18 
dantistų receptų.

AG Kimų Išmėginimas. Jei
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvienų įmokė
tų centų.

P. JOHSON, Taisome Ir perdirbame senas 
’• pleitas. — Mėnesiniai mokes-s TOS. f-iai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

1555 Mllwnukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Soaith State Street — Tel. A'F.R. 4630 
IH3I Irving Park lioulcvard — Tel. PAL. 4227 
So. Skle —404 E. 47th St. — Tel. ATL. BSSO

J

*
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Preuuiiieraios Rainu: Junt. Amerikos Valstybėse: 
Metams — >6.00; l'usvi Metui — >3.60, Trims Mėne
siams — >2.kO; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei Metui 
— X .00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Hend.-darbiam* lr korespondentams raktų uegažina. 
jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiania tam tiks 
lui pakto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač korespou 
denctjas sulig buvo nuožiūros. Korespondentu piako tė
tyti trumpai ir aiškiai (jei galima rūkomąją mašinėlei. 
paliekant dideliu* tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koresponde&sijo* i 
lalkraStln nededamos.

— d -
Entered as Second-Class Matter Mareli 31, 1916 ai

Chicago, Illinois, L'nder the Act of March S, 1379.

Tik paskutiniais metais, ypač po popie-^ 
žiaus Pijaus XI enciklikos “Quadragesimo 
Anno”, Leonas XIII pradėta labiau supran
ti ir jo enciklikoj paskelbti darbo ir ka
pitalo santykių reikalai- tinkamiau vertin
ti.

Rimties Valandėlei

Ne kiekvienas tiek stip
rus, kad galėtų nugalėti sa- 

iš-Jei kada, tai dabar yra laikas, pirmoje 
vietoje katalikams darbdaviams, giliai pa-,v0 P1 8 *_n im ’
studijuoti socialinių popiežių enciklikų | 'enSU nuodėmės, prašalinti 
dėsnius ir, be to, ' pasitaikiusias pagundas. Ka

savo sąžinę ir užklausti savęs, ar tel- da manome, kad esame aukš 
singai elgiamąsi su darbininkais, arfčiau pakilę tobulybėje, ta-
jiems duodama galimybės žmoniškai 
pragyventi, žmoniškai savo šeimą už
laikyti ir pagal Bažnyčios įsakymus sa
vo vaikus auklėti.

da, nelaimei, gan žemai nu- 
puolame.

jo pasilaikyti. Mokėjo apei
ti įstatymus. Kodėl nepasi
naudoti proga.

Daug visokių rašytojų ra
ndasi literatūros pasaulyje. 
Vieni žmonėms labiau pa
tinka, negu kiti. šiandien
Ernest Hemingway knygos! 
plačiai skaitomos, nes, kaip

"nds kovo 1 d., 1941

Meška Tyko...
Bolševikiškoji Rusijos meška nuoiat ga

landa savo kruvinus nagus ir iltis, bet ji 1 
nekimba į sau lygų kaimyną, bet, kiek 
galėdama prie jo taikosi, daro dideles nuo
laidas.

Ji prarijo keletą mažų kaimynų, ap
silaižė ir dabar tyko kito kąsnio.
Kam nėra žinoma, kad Rusijos meška

turi daug visokių atsiskaitymų su Japo
nija, kurios stiprėjimas sudaro jai rimtų 
pavojų, tačiau ji į ją nekimba. Jinai laižo 
Hitlerio rankas, leidžia jam stiprintis Bal
kanuose, lyg nežinodama, kad vokiečiai 
dar nėra išsižadėję savo tikslo traukti (jo
ti) į Rytus — Drang nach Osten. Su Di
džiąją Britanija ir Jungtinėmis Valstybė
mis taip pat bolševikiškoji meška flirtuo
ja, nors pasauliui ir žinoma, kad Vokie
tijos nacių tikslus ji medžiaginiai paremia.

Žiaurusis Sovietų Rusijos diktatorius 
Stalinas veidmainišką ir tykojimo politi
ką veda keliais sumetimais:

bijo išvesti Rusiją į karą, kad jos vidu
je revoliucija nekiltų prieš raudonąjį te
rorą ir laukia kariaujančiųjų pusių nuo
vargio, kad ant Europos ir Azijos griu
vėsių raudonąją vėliavą iškelti.
Tokia bolševikiškosios meškos tykojimo

politika, be abejonės, yra gana gudri. Bet 
ar jai pavyks iki galui taip laviruoti, sun
ku pasakyti. Greičiausia, kad ne.

Aštuonioliktoj komunistų partijos kon
ferencijoj Maskvoje iškelta viešumon reikš 
mingas dalykas, iš kurio aiškėja, kad Sta
lino pasibučiavimui su Hitleriu ne vieni 
pasitikima, kad ir flirtavimas su demo
kratinėmis valstybėmis saugumo garanti
jų neduoda. Iš kitos pusės matoma, kad ir 
japonai lūkuriavimo ir tykojimo rolę vai
dina. Dėl to vienas iš kbmunistų vadų kon

ferencijoj pareiškė, kad, girdi, jei norime 
apsisaugoti “buržujiškųjų” tautų agresi
jos,

“laikykime paraką sausu ir nieko nesi
gailėkime, kad tik daugiau lėktuvų, tan
kų, ginklų, karo laivų ir amunicijos pa
gaminti”.
Tiesa, bolševikiškoji meška gudrią po

litiką veda ir tyko, bet... ar ji tik nepra
deda savo šešėlio bijoti? O tai būtų jos 
atžvilgiu blogas reiškinys.

Jau laikas viršminėtų enciklikų dėsnius 
vykdyti į gyvenimą visoje pilnumoje, bet
ne šiaip’ jau naudoti juos polemikai ar! , ....., -v. . . .... nes gan stropiai dirba; pa-tusciam pasigyrimui, kad turime gerus, . , . .. , . , .
naudingus ir tiesiog išganingus nuostatus. ,81S enSia ji pagun oje įpin- 

J________ ti; parodęs darbininko ne
sąžiningumą,’ drąsiai atlei-

„ , . , , . rašo įvairūs laikraščiai, “jisGudrus darbdavys, nore-: J
, .. , ,. . piešia gyvenimą taip, kaipdamas nusikratyti nepagei-K. b r
. , , . . , , . jį mato, nieko neslėpdamas,daujamu darbininku, nedrį-lJt ...... ., . net tuos dalykus, įipie kusta jam pasakyti pasitrauk, J r

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Prašykime Pagalbos
Lietuvos Vyčiai Chicagoje rytoj renka

si į didžiąją ir gražiąją šv. Kryžiaus baž
nyčią, kad bendrai išklausyti šv. mišių ir 
“in corpore” artintis prie Dievo Stalo, kad 
šv. Kazimierą, mūsų tautos ir vyčių glo-

Pašenavotas propesoriau! 
Mūsų, Cikago lietuviškų 

balšavikų, kalendoriuje vie
noj vietoj išdrūkavota, kaip 
Sov. Rusijoj gyventojai kla- 

Vargšas žmogelis. Praei- aįnįaį dalinasi. Parašyta, 
kad “ne darbininkų yra 
60,006.” Negaliu išfigeriuo-

riuos paprastai kiekvienas 
tyli”.

tame kare, Italijos fronte, 
džia iš dirbtuvės, žmogus sužeistas, manė mirsiąs, at- 
dar dažniau pats suranda sivertė, apsikrikštijo kata- į Teiravaus pas kelis mū*
progų nusikalsti; nereik net liku. Pagijęs, pamatė, kad Į sų vaduS) aie jr jįe nežino.
pagundų. j katalikų gyvenimas ne vien Mūsų obalsis yra, kad “kas

Kada Hardingas ėjo pre-1 pyragas ir pienas. Aletęs ša- nedirba tas ir nevalgo
zidento pareigas, vienam, ki- lin tikėjimą, pradėjęs šlykš-

bėją, Labiau pagarbinti. Neabejojame, kad
prie šios mūsų jaunimo organizacijos dė- rodėsi, kad galima pasipel-
sis ir kitos jaunimo draugijos, taip patlnyti iš aiiejaus, kurio per-
visi lietuviai, e teklius kariuomenės stovyk-

a S1’ Pas lose buvo saugojamas. Kiek'4 brangino, per didelė, nes
Auksciausijį saugoti lietuvių tautą, ma 1 1
žinti pavergtų Lietuvos žmonių skaus
mus ir grąžinti jai laisvę ir nepriklau
somybę.
Mūsų tauta šiandien yra taip skaudžioj 

ir pavojingoj padėtyje, kad be Dievo pa
galbos neįmanoma nugalėti sunkumai ir 
pašalinti pavojai. Tad, šv. Kazimiero šven-

tam asmeniui Washingtonc čius įvykius pasakoti surado 
visą eilę žmonių, kurie tuo- 
mi gėrėjosi. Pagunda rašy
ti, pajuokti tą tikėjimą, ku-

tikrenybėje asmenų buvo į- žinojo, kad bus pelno iš kny-
velta toje suktybėje, pasi
liks paslaptimi. Pasipelnymo

gų pardavimo.
Lengva sakyti: štai, pa-

pagunda buvo per daug stip- gunda, reik nugalėti. Ne vi
ri. suomet taip lengva įvykdin-

ti, atsižadėti turtų, garbės,, 
laimės, kuri seka iš tos pa
gundos priėmimo. Gavėnioje

Chicagos mieste Insull ne
galėjo iškęsti neprikišęs

tės proga prašykime, kad Dievas laimin*- Prie lengvai įgijamo
tų mūsų darbus ir kovą dėl atstatymo Lie- • turto. Sumaniai suruošęs vi-1 pratinamės save nugalėti 
tuvos laisvės ir nepriklausomyoės Įsą eilę suktybių, paspruko pasninkais, apsimarinimais.

su žmonių sutaupytais pi- j Kas mokės nusigalėti maža- 
nigais. Nors vėliau sugau- J me dalyke, turės drąsos at- 
tas, nubaustas, bet legaliai stumti didesnę pagundą, 
didesnę dalį turtų sau gale- j A. Ii. C. J.

Šiemet D. L. K. Gedimino 600 metų su
kaktuvės, kurias, reikia manyti, tinkamu 
būdu minės visos mūsų kolonijos Ameri
koj.

Kaip gali būti tiek Sov. Ru
sijoj žmonių nedirbančių, o 
valgančių?

Balšavikas.

Šitie šešiasdešimts tūk
stančių ir penki, 'o Stalinas 
šeštas, tavorščiau, nors ne
dirba, ale geriau gyvena ir 
valgo, negu dirbantieji. Jie 
yra Sov. Rusijos kapitalis
tai! Jiems priklauso visas 
žmonių turtas, kokį tik jie 
pagrobė (pagražintai sako
ma nacionalizavo), šitam 
žmonių skaičiui dabar turi 
dirbti — ne paprastai, ale 
stachanoviškai, vergiškai —

GPU Veikla

— Ne!
— Tai kuo atlieki susisie

kimą?
— Savo' kojomis — pės

čias.
— O, tokiu būdu negali

ma apšiurinti tamstos gy
vybę. Ant stryto pėsčiam 
dabar daugiau esti pavo
jaus negu ant motorcyklo 
ar automobiliuje. Perdaug 
rizikinga.

Užgavėnių vakarą Zuzė 
Spiraitė gavo deimantinį 
žiedą nuo savo vaikino Jo
no Kudašiaus. Besidžiaugda
ma ta laime, Spiraitė sako:

— Mano brangusis, šį va
karą aš esu tokia laiminga, 
kad lyg būčiau aštuntame 
danguje....

— Tur būt, norėjai pasa
kyti septintame, — paste
bėjo jai naujas sužadėtinis.

— O, ne, ne! Neklydau. 
Mat, aš jau buvau septin
tam danguje, tai yra septy
nis sykius susižiedavus....

— Ah, šitaip, — atsidu
so Kudašius. — Bet pasa
kyk man, brangioji, ar tu 
tiki į burtus?

U

visi nelaimingos Rusijos iri — Ir dar kaip! o kam

Enciklikų Prasmė
Šį pavasarį minėsime popiežiaus Leono 

XIII enciklikos “Rerum Novarum” (apie 
darbininkų klasės būklę) 50 metų sukaktį.

Šiais politinių ir ekonominių sukrėtimų 
metais reiktų ypatingu būdu įsigilinti į 
tos enciklikos išganingus dėsnius ir juos, 
kur tik galima, taikinti prie gyvenimo.

Kai prieš penkiasdešimtį metų tasai raš
tas buvo paskelbtas, nedaug kas į jį krei
pė bent kiek rimtesnio dėmesio. Nesupra
to jo tikslo. Tiesa, truputį vėliau jisai bū
davo panaudojamas kaipo įrankis kovai 
prieš socializmą. Tai ir viskas. Bet kad 
enciklika

buvo paskelbta prieš neteisingąjį kapi
talizmą, kad jos tikslas buvo apginti 
skriaudžiamąjį darbininką —

to visai nepaisyta. Kažkaip buvo neapsi- 
žiūrėta ir užmiršta patys pagrindiniai en
ciklikos dalykai. Mažai teįsidėmėta į tai, 
kad popiežius

Leonas XIII buvo darbininkų teisių or
ganizuotis gynimo čempijonas, kad jis 
kovojo dėl teisingo už darbą atlyginimo 
Ir nurodė, kad darbininkas, kaipo Die
vo kūrinys, darbdavių ir valstybės turi 
būti laikomas žmogumi, bet ne kokia 
mašina.

Sąryšyje su “New Leaderio”, New Yor
ko socialistų laikraščio redakcijos užpuo
limu, lietuvių socialistų dienraštis daro 
tokią pastabą:

“Krivitskis buvo iškėlęs aikštėn daug
Stalino politikos paslapčių ir buvo ati
dengęs visą eilę kriminališkų darbų, ku
riuos šioje šalyje atliko Maskvos žval
gyba. Tarp kitko jisai numaskavo vy
riausiąjį GPU atstovą Amerikoje, Ni- 
kalojų Dozenbergą, kurį federalinė val
džia buvo suėmusi ir nuteisusi pasų 
klastavimo byloje (kartu su Browde- 
riu). Federalinė valdžia jau buvo užda
riusi Dozenbergą kalėjime, bet ji neži
nojo, kas jisai per paukštis, ir tik Kri- 
vitskio nurodymai padėjo valdžiai su
sekti, kad to kalinio asmenyje ji turi 
sugavusi stambiausiąjį sovietų žvalgy
bos šulą Amerikoje, kuris per 20 metų 
dirbo Maskvai, slapstydamasis po įvai
riais prasimanytais vardais.

Bet Krivitskis dar rengėsi iškelti aikš
tėn daug kitų dalykų. Jo parodymais ir 
patarimais naudojosi kongreso komite
tas, tyrinėjantis “ne-amerikinius veiki
mus”, kurio pryšakyje stovi Dies.

Ir štai Krivitskis misteriškose aplin
kybėse mirė, o į redakciją laikraščio, ku
ris pareikalavo, kad valdžia tą mirtį iš
tirtų, įsilaužė piktadariai, ieškodami do
kumentų!

Pasirodo, kad jau ir Amerikoje nebė
ra saugumo žmonėms, kurie kovoja prieš 
Stalino politiką ir jo gengsterius. Ar dar 
ilgai miegos Amerikos valdžia, kuomet 
dedasi šitoki dalykai prie pat jos no
sies?”
Stalino “likvidavimo sistema” veikia: 

prieš keletą savaičių Vašingtone nušau
tas buvusis Rusijos generolas Krivitsky, 
o prieš keletą dienų New Yorke rastas nu
šautas kitas buvęs Rusijos generolas Bo- 
rislavsky. ši žiauri, kruvina Stalino siste
ma veikia ne tik Rusijoj, bet jos ranka 
pasiekia ir kitus kraštus.

♦ • *
Visi lietuviai turime dirbti ir aukoti 

Lietuvos nepriklausomybės atstatymui. Ar 
dirbi? Ar jau aukavai?

Kelios Mintys Apie A. a. Kun. Joną Bružiką
Šiomis dienomis spaudoje'

paskelbta žinia apie kun. Jo
no Bružiko, S. J., mirtį bol
ševikų kalėjime negalėjo 
praeiti be sukėlimo liūdesio 
jojo draugų ir pažįstamųjų 
tarpe; taipgi negalėjo pra
eiti be iššaukiiųo jų nuošir
džių ir karštų maldų už jo 
vėlę. Nors nebuvo paduota 
smulkmenų apie jo paskuti
nes dienas kalėjime, visgi 
nėra sunku įsivaizduoti ko
kiose skaudžiose sąlygose šir* 
garbingas Kristaus apašta
las užbaigė savo gyvenimą, 
nes kiekvienas doras ir šiek- 
tiek apsišvietęs žmogus šiais 
laikais yra užtektinai prisi
skaitęs ir prisiklausęs apie 
komunizmą ir jo žvėriškus

MSti*

Kun. J. Bružikas, S. J.

mūsų neatmename jo dina
miškus išsireiškimus per

darbus kur tik jis pasirodo.1 { • P J
me žemę!Kas is musų neatmename

kitų Stalino pavergtų val
stybių žmonės. Baisesnio 
žmonių išnaudojimo. koks 
yra balšavikų rojuj, niekas 
pasauly nėra išmisnjęs ir, 
gal, neišmislys. Sov Rusijoj 
darbininkas yra lygus Ame- 
rike mului: dirba sunkiau
siai, stachanoviškai, o jo
kios nuosavybės negali tu
rėti. Viskas valstybės — 
60,006 balšavikiškų kapita
listų.

PRAŠAU NESIJUOKTU

Alano kaimynas Burbulas 
nuėjo į vieną kompaniją sa
vo gyvybę apšiurinti. Kom
panijos agentas klausia:

— Važinėji motorcyklu?
— Ne!
— Tai, be abejonės, turi 

automobilių?

čia toks klausimas ?
— Noriu tau pasakyti,

kad tu esi mano jau try
liktoji sužiedotinė....

Policmonas (plėšikui, ku
ris bandė įsilaužti į krautu
vę) :

— Rodos, kaip tik abu 
laiku atėjom prie krautu
vės.

Plėšikas: Ne, aš truputį 
pasivėlinau.

SPĖKIT MJSLES
Tėvas sieksnininkas, mo

čia sprindininkė, vaikai kai 
čyžylinkai. Kas?

Sėdi panaitė tamsioj sek
lyčioj, audžia be staklių ir 
be nyčių. Kas?

Atsakymas bus rytoj.

Gal ne vienas, kuriam teko galime apgailestauti jų
“Prie ko pri pietauti su šiuo garbingu' amžiną likimą už tokius dar- 

kun~~JonąBružiką? Tai~bu~ stos*’ tuo *r Pats stosi!” | misijonieriu, atsimena joj bus ir su Kristumi sušukti:

vo vienas tų retų misijonie- 
rių, atkeliavusių iš Lietu
vos, kuris savo ugningais 
pamokslais ir nepaprastu a-

Jauskite su Bažnyčia; bū- kuklumą, taktingumą ir nuo- “Atleisk jiems Tėve, nes jie 
širdumą prie stalo. Ypač'nežino ką daro!” 
malonu prisiminti, kaip jis
prie užbaigimo pietų paei

kite vienos dvasios!”

Tikrai būtų galima para-
Chrysalis.

paštalavimu paliko savo ne- kun. Joną Bružiką ir jo vei- 
išdildomą antspaudą Ame- kimą Amerikos lietuvių tar- 
rikos lietuviuose katalikuo- pe, nes jis tiek daug gražių 
se. Tai buvo apaštalas, kuris atminimų paliko čionai. Tai Į 
ne tik pamokslais skelbė buvo kunigas turintis seno-} 
Kristaus mokslą, bet Ir pats vės Lietuvos vyčio-karžygio 
įgyvendino tą mokslą taip, dvasią, kuris savo laiku pa- 
jogei jis tiesiog dvelkė Kris- dėjo tiek daug energijos ir 
taus dvasia. Jo misijos vi- sveikatos, kad išgelbėjus pa
šoj Amerikoje buvo nepap- klydusius Amerikos lietu-
rastai gausiai lankomos. Per 
tuos kelis metus kai jis dar
bavosi mūsų tarpe, kiek mi-

S“ g.ra-!ą„k"^,C'ę *P!e 8 *-: imdavo obuolį (jia dažnai OTTAWA, vasario 21 d.
užbaigdavo pietus valgyda- — Amunicijos ministeris C. 
mas obuolį) ir atskleidęs sa- D. Howe House of Commons
vo dvasios gražumą nuskai 
drindavo visų nuotaiką at-

posėdyje pareiškė, jog To
ronto laikraštis Financial

pasakodamas kokį linksmą Post yra “No. 1 Kanados

i

vius iš pragaro nasrų, o ti
kinčiuosius dar labiau su
stiprinti tikėjime. Koks ma

nuotykį.

Gaila mums kun. Bružiko 
jam mirus, nps netekome 
tikro dvasios galiūno. Gai
la Lietuvos, tos šventos že-

sabotažininkų tarpe”.

ROMA, vasario 27 d. — 
Dalijos karo vadovybė pra
neša, jog italų kariuomenė

gijų jam teko duoti! — kiek jestotingas jis buvo sakyk - 
katalikiškų laikraščių i r loję, kai jis ugningai skelbė 
knygų jis išplatino! — kiek Kristaus mokslą, o betgi 
paklydusių sielų išgelbėjo iš i koks malonus ir nuolankus 
amžinos pražūties! Kas iš santykiuose su žmonėmis!

mes, kuri išdavė tiek kilnių I y“ “C
, . . _ ir anglai pasitraukę į Suda-aamenų kaip kun. Bružiką, ... . , .. a ~ i a , • n^> palikdami skaičių žflvu-įr kitus. Gaila ir tų, kūne . , , . . , ,. , , A | šių kareivių Ir daug karo

paskendę nedorybes tamsy- med/iagos> 
bėse, persekioja ir ž u d o 8
Kristaus tarnus taip, jogei--------------------
mes kaipo krikščionys tik REMKITE SAVUOSIUS!

/ t



šeštadienis, kovo 1 d., 1941 DRAUGAS
Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

VYRAS, KURS PER DIENA NURAUNA P015 BARZDŲ
Čikagos "barbens” pasakoja savo nuotykius, 
džiaugsmus ir vargus.

neklrptum — taip sakant, 
kad “neskepautum.” Sugaus, 
tai jau prastai — mokėk po 
5 ir po daugiau dolerių.

.tis, prašydavau, kad tik-labai “bizi.” 0 gydytojas: 
neitų subatos vakarais. At- “Tai ir mirt negalėsi, via 
eina mat tada vyrai, kitas būsi “bizi”?!
dar išsigėręs, tai baras ant' Gerai dar, kad įsitaisiau
‘leidžiu” — girdi, negalit tokį krėslą, kuriame žmogų

Mūsų gatvėje, Čikagoje, 
ra mielas lietuvis kirpėjas, 

^Ikaip čia sako — barberis. 
“Beismonte” jis įsirengęs 
savo “šapą” ir savo “dža- 
bą” myli. Mėgstu ir aš pas 
jį užeiti — šnekus žmogus.
Kol jis mane atjaunino — 
nukirpo plaukus, ėmiau jį 
tardyti:

— Tai kaip gi pasidarei 
kirpėju?

Mokslą išeiną ant “bume-

— Kas čia labai atBitikr 
Girdėjau, kad pernai Vokie 
tijoj vienas kirpėjas skute 
barzdą ir tuo metu staiga

Kai ateina vaikai ar 
išsigėrę.
Žinoma, visaip būna, sa-

jūs dieną ateit, trukdot tik gali pakelt — nereikia kirpt 
mums grįžtantiems iš dar-• susilenkus.

lių” galvų. .

nualpo lr mirė. Virto taip, kVBlm' su — metri-
staiga, kad perplovė tam1 kų negi klausi sako ne
žmogui gerklę, mirė ir tas,. ,12 met1 ir kerP‘ 

, už 35 et., o kitą syk tyčia 
Kitą atsitikimą tai pame- atsiunčia koks konkurentas 

nu — seniau mano bosas
skute tokį apygirtį vyrą.
Reikėjo paskust viršutinė 
lūpa — matai tas ūsų ne
nešiojo. Kad būt lengviau 
prieit, “bosas” norėjo pa-

paauguolį, kurs apsimeta 
vaiku — nori sugaut “ske- 
paujant.” šventėms mums 
“nevalna” kirpt. Kartą atei
na pažįstamas “bueeris,”

bo. O “barberis” — nei už 
tą, nei už tą negali eiti — 
nebeateis. Dabar tik koks 
ketvertas “leidžiu” beateina 
kirptis.

Uždarbiai tai neperdi* 
džiausi dabar. Sakysim, jei 
nuskusi 30 barzdų — rodos 
labai daug, o gausi apie
septynetą dolerių. Tiek ži- 

Nedėliom galime nueiti į noma ir nenuskuti. Vis gi 
bažnyčią, o jei tik gražus man aną šeštadienį pasitai- 
oras, vasarą traukiame į kė nuraut, nuskust 15 barz

(Tęsinys.)
Jau buvo vėli naktis, bet Tania dar nemiegojo: kaž

ko negerai jautėsi ir verkė kūdikis. Draugo Vladimiro- 
vo, kaip beveik paprastai vakarais, nebuvo namie: už
truko kažkokiame susirinkime.

Tuo tarpu atsivėrė durys ir į vidų įėjo Niurką. Ji 
buvo dar daugiau išblyškusi, negu visuomet, ir su ap- 
stulpusiomis akimis žiūrėjo priešais, tartum Tanios vi
sai nepastebėdama.

— Kas tau, Niurką, yra? — paklausė išsigandusi 
Tania. »

— O, mano balandėle, Tatjana Nikolajevna, — at
sakė Niurką, nė nežvelgdama į Tanią, — aš gavau iš Pirma • buvau 
kaimo laišką. Susirgo mano motina ir nori, kad aš pas ge>” kasiau anglis. Sunkus 
ją grįžčiau. . darbas, o mano sveikata ne

— Na, tai važiuok, bet kai motina pasveiks, tai vėl perstipriausia. Netesėsiu il- 
grįši pas mus, gerai? Aš tave su mielu noru priimsiu! gaį( __ pamaniau, __ ir

— Dėkui, Tatjana Nikolajevna. Aš esu jums dėkin
ga už viską, ką man esate gera padariusios, ir už tai,
kad mano gyvybę išgelbėjote! • I bėrių” mokyklon. Reikėjo

— Gerai, gerai, Niurką, tik žiūrėk — vėl grįžk! —! sumokėti 45 doleriai, davė

prašo — nukirpk, ir gana
kelti galvą ir paėmęs leng- Pradedu kirpt iiūriu_ 

maino- vaj ug no8ies kilstelėjo. Tas, unįatai
gi vyras, matai išsigėręs, 
buvo užsnūdęs. Kai šoks 
jis, tai jam taip įpiovė, kad 
kraujas tik bėga, tik bėga.

jau ir beateiną

piknikus, į miškus. Atosto
gų negaliu išvažiuot — iš
kriktų “kostumeriai,” pas 
kitus pradėtų eit.

Prarijai Jkelis kąsnius, 
žiūrėk jau atėjo....
Žinoma, mūsų darbas nė-

“Pakavojau” tą “bučerį.” ra labai sveikas — nuolat 
Išsisukau tuokart. Iš viso kambary. O ir pietų kitą 
dar man neteko pabaudos s>'k “eSali žmoniškai paval-| 
mokėt.

stengėsi nuraminti ją Tania, pastebėjusi, kad virpa varg-

ėmiau ieškoti darbo pagal £įa kirpėjas klejuoja, kle 
savo jėgas. Pastojau bar- juoja, o žmonių laukia daug.

Tai jau sutarė, kad jeigu

“britvą,” “kliperį,” “kautą”
šelė visu kūnu. Ji palydėjo ją pro duris į gatvę, kur _ o kiti pinigai už mokslą.
Niurkos laukė kažkokia moteris, iš drabužių panaši į 
kaimietę.

Paskum skubiai duris uždarė, nes iš lauko į vidų 
skverbėsi smarkus šaltis. Belipant laiptais aukštyn, šir
dis, tartum pagauta kažkokio neaiškaus nujautimo, pra
dėjo stingti iš gailesčio: pati nežinojo, nei ko, nei kas 
atsitiko, tik rodėąį, kad vargšės Niurkos daugiau jau 
niekados nebematys.

* * *

Ir pradėjau mokytis. Bet, 
kas gi neš savo galvas, kad 
tu ant jų mokytume is?! 
Tai ateidavo tokie “bume
liai,” gerokai išsitraukę — 
iš tolo degtine ir kitais kva
pais atsiduodu, bet nieko 
nepadarysi— turi kirpti.

Kokie “barberiai,’ 
ir “kostumeriai.”

tokieNamų prižiūrėtojas Povilas Ivanovičius su Agrafe- 
na Aleksiejevna, savo žmona, kentė badą jau penkta 
diena. Tiesą sakant, badas į dantis jiems žiūrėdavo jau 
ir seniau, per ištisus metus, bet dar niekados nebuvo stovi ir žiūri. Negerai —
taip atsitikę, kad neturėtų valgyti visiškai nieko, nė vie- tuoj iš jo išgirsi. Tie “bu- 
no kąsnio. Visame bute, nors užsimušk, nebūtum radęs mėliai” sumokėdavo kai ku-

Kerpu būdavo, o “bosas”

mažiausios duonos plutelės, o virtuvas, kuris paprastai 
šnypšdavo ant stalo, surijo paskutinius anglis. Agrafena 
Aleksiejevna sunkiai atsikėlė, priėjo prie komodos ir iš
traukė vieną po kito visus stalčius. Tačiau beveik visi 
jie buvo tušti, nes viskas jau seniai buvo parduota ar
ba iškeista. Beliko tik keletas senų skarmalų; ji pasi
dėjo juos ant stalo ir pradėjo iš visų pusių žiūrinėti, 
bet šį kartą jau negalėjo pati savęs prigauti: tai buvo 
toki beverčiai pasturlakai, už kuriuos niekas neduotų nė 
'kapeikos. Tada permetė akimis kambaryje likusius bal
dus: geležinę lovą su vielų tinkleliu, kurioje abu miego
davo apsikloję paltais, komodą, supamąją kėdę ir nedi
dutį trikampį stalelį, kuris paprastai stovėdavo ties iko
na ir ant kurio, kai eidavo melstis, pastatydavo degan
čias žvakes. Visa kita buvo jau seniai parduota, net čiu
žiniai su lovos baltiniais.

Povilas Ivanovičius kurį laiką su rūpestinga mina 
sekė žmonos judesius, paskum išsitraukė iš kišenės di
delį pageltusį lapą, jį rūpestingai, beveik lipšniai ranka 
išlygino ir pradėjo skaityti. Tai buvo jo vienintelė pa
guoda: užtekdavo jam mesti akį į šitą “Kainoraštį rink
tinių aromatiškų Kiachtos, Pučano, Baikovo arbatos rū
šių iš mano naujai įgytų plantacijų, 1887,” ir jis visas

rie po nikelį, bet jau tas ei
davo škulei. Mums — nieko.

Pasitaikydavo, kad už
klysdavo ir koks šviesesnis 
žmogus. Na, tai mano drau
gai pasistengia, o nukirpęs 
paklausia — ar gerai. Ką 
gi, žmogus pagiria, dar iš
meta kokį dešimtuką, tai 
nevienas imdavo įsivaizdint, 
kad jau pasidarė puikus bar 
beris, mesdavo mokyklą ir 
eidavo dirbt kur geron kir* 
pyklon. Ateina ten “kostu
meriai,” nukerpa juos — 
tie pamato, kad nekaip. Ki
tą kart atėję jau taiko pas 
bosą, o tie nauji kirpėjai

dų....
Taip pasakojo ir pasako

jo mano mielas kirpėjas, tik 
staiga sustojo:

— Ką čia apie tuos bar
benus, ot kaip čia Europoj 
— Hitleris, Stalinas, kaip 
čia karas....

Kirpėjai domisi politika.
O mano mintys vis pynė-gyt. Čia prarijai kelis kąs

nius, žiūrėk jau atėjo kirp- s* aP^e juos: 
tis. Turi pamest valgyt ir _ Mieli žmonės tie mūsų 
eit dirbt, žiūrėk to nebai- kirpėjai, turi ir jie savo 
gei, ateina kitas.... Pasil- rūpesčius ir vargus, kuriuos 
po mano sveikata, nuėjau mielai pasipasakoja ir nori, 

liną, tai nebeateiną. Reikia , pas gydytoją sako rei-j kad mes juos suprastum. 
Man taip panašių dalykų' nužiūrėt kas kiek laiko tu’

nepasitaikė. Kartais atsitin-|ri “ su Vienu &alima kal’

Mano lankytojai daugiau
sia lietuviai. Svetimtaučių 

kitą syk jis kerpamas už-'mažai. Reikia vis taikyt — 
snus, tai ne už nosies kels, jei nepadarai, kaip jie mis- 
o pažadins.

ka biskį praskusti, ar jei ' 
įsigėręs užmiega, skutamas 
staigiai nubudęs šokstą, tai 
kartais biskį ir pražiebi su 
skustuvu. O užmigt tai 
žmonėms pasitaiko — už
miega ar pavargę, ar išsi- 
gėrę.

Kirpėją gaudo, kad
“neskepautų.”
— Kaip kirpėjo gyveni

mas patinka?

— Tai ką jau, “barberiai” 
neturi didelio “pledžerio” — 
toks jau darbas — vis tro
boj, tai sėdinėji, tai stovi
nėji, tai vaikšto. Dabar ir 
‘preizas” mūs brangus, 
“kostumerių” nedaug. Žino
ma, yra labai gerai gyve
nančių kirpėjų, bet kitas nė 
nepragyvena iš kirpimo, tu
ri darbo ieškoti kitur. Kas 
mėnuo turime mokėti po 
pustrečio dolerio unijai, 
Unija moka kolektoriams, 
komitetams, nustato “prel- 
zus” — po 75c už plaukų 
kirpimą, vaikams — po 35c.

bėt ilgiau, su kitu ne. Blo 
giau su girtais, jie vis *pri-| — 
klijasi,” tai jiems skubink, 
tai ką. Su vaikais tai vie
nas iš prasčiausių darbų — 
kreipos, vartos. Vienas ai- 
rišis ateina, turi du vaiku. 
Vienas, tai kai tik pradėsi* 
kirpt — kad mes galvą į
užpakalį, negali nė pagaut./

Rūpesčiai su leidėmis. .
Seniau ateidavo daug 

“leidžiu,” beveik tiek kiek 
vyrų. Dabar ne tas — “lei
dęs” nešioja nei ilgais, nei 
trumpais, taip, kaip stara- 
viečiai. Nueina ten, kur su- 
garbanoja, biskį prikerpa 
plaukus ir gerai. Kai pas 
man jų daugiau eidavo kirp-

kia truputį gult ligoninėn. 

Kad, sakau, negaliu, esu
Juoz. čikaginis.

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AUKSO ALTORII’KA.S — Maldaknygė ............................................................. 50c

Ta imti maldaknyge. su gražiais ccluloido iiiMlnrais ............... $1.05
VAINIKĖLIS, jaunuomenės knygutė ............................ 35c

Minkštais, gražiais viršeliais . ........................................................ $1.35
KAN'TIčliOS. aiMlaryla giesmių knyga ......................................... $1.75
ŠVENTĮ/JC GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ................$7.50
MARIJOS GYVENIMAS ............................................................................... 35c
IftGANINGI APM ASTY M AI APIE SOPI LIl S .................................. 35c
.MARIJOS SAPNAS ANT ALYVĘ KALNO ............................................. 15c
ŠV. ISTORIJA. Sėtinio ir Naujojo Tcistamcnto ................................. 25c
MIKALDOS PRANAŠAVIMAI .............................................................................. 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ........................................................25t-
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ..................................... 35c
SVEIKATA LIGONIAMS. Surašąs 300 vaistų-anga lų ...................... 25c
TRAJANKOS — Vaislmlės žolės. šaknys... geriausios rūšies...

už 1 Daka — OOe. . . 3 Įtakos .............................. ................................ $1.50
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stovi be darbo. “Bosas”, Prie unijos turi prigulėt, 
prataria kietesnį žodį, įr kad ne — tai žiūrėk ar lak
tiems vyrukams tenka vėl gą ištrenkia, ar net retkar- 
grįžti į mokyklą. Aš taip čiais ir bombą padeda. Kas 
nebėgiojau, ilgiau pasilikau, tą padaro — nesuseksi, nei 

paskęsdavo maloniuose praeities prisiminimuose. Tokiais ° baigęs mokyklą suradau per teismus suieškosi, ot, 
momentais jis užsimerkdavo, ir jam imdavo rodytis, tar- d&rb* paS Vieną V°kieU' sukūlė Uu lan^ šipuliuos, 
tum traukia į save malonų arbatos kvapą. Įsivaizduoda Darbas sekėsi neblogai, bet *r baigta. Nustatyta, kad 
vo, kad prieš jį stovi apdengtas raudonai balta drūžėta rudenį jis pradėjo šnekėti, nePradėt darbo prieš 3 vai. 
staltiese stalas, apkrautas lėkštėmis ir indais, pilnais skųstis, kad Žiemą bus ma-?^0 Įr baigt iki 7.30 vaka- 
puikių pyragų, pyragaičių, kepsnių, vaisių, priešais švie- darbų, matau, kad čia ’°- F*e^U8 iau reikia pačiam 
čia raudonais skruostais stora žmona, po dešinei ir po : ne kažin ko sulauksiu — o ’*ta.ikyt pavalgyt. Prižiūri, 
kairei — patenkinti krykščia vaikai. Taip ir dabar jis sutaupų turėjau, tai ir nusi- kad anksčiau laiko, ar ve- 

skendo atsiminimuose, įsigilinęs į save, ištiesęs ilgą, pirkau savo kirpyklą. Po ’au darbo nedirbtum,pa
liesą, išdžiūvusį kaklą, panašų į vištos koją, su dreban
čiomis rankomis ir paraudusiomis, apsiašarojusiomis aki
mis, užsimetęs ant pečių suplyšusį, iš kareiviškos mili
nės padarytą naktisiaustį.

— Ką tu ten vėl skaitai tuos savo kvailus kainoraš
čius? — piktai dėbtelėjo žmona.

Agrafena Aleksiejevna buvo kur kas didesnė už vy
rą ir turėjo platų, malonų, beveik vaikišką veidą, dide
les, lipšnias, rusvas akis. Bet jos aukšta figūra dabar 
kažkaip susitraukė. Nuo tos dienos, kai sumušė jos ter
mometrą ir tuo būdu atėmė paskutinį pragyvenimo šal
tinį, ši seniau tokia energinga ir ryžtinga moteris visai 
subliūško.

(Bus daugiau.)

Skaitykite Katalikišką Spaudą

karės gerai sekėsi, paėmiau 
padėjėją, įsigijau ir name
lį, dabar turiu keletą nuola
tinių lankytojų, tai tarp ir 
vargstu. —

— Tai namus, taip sa
kant, susikūrė! iš anglių ir 
plaukų ?

— Tai jau taip — iš to, 
ką sutaupiau kasdamas an
glis ir kirpdamas plaukus.

Mieganti pažadink, o ne
kelk už nosies.
. — Na, o taip kerpant ar 
nepasitaiko, kokių atsitiki
mų?

kad už pigesnius “preizus’

— Mo,lenilškiau.*ti Įrengimai —-

— I*aty rusini Grožio Specialistės

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —■

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 

Tel.: REPublic 9202

Marty Sucllla. aavlnlnkž

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

Apsidrauskite nuo ugnies. . mumis, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

%

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gėrio 
.r mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū ' 
ries produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
staigas. Visuomet kreipkitės x>as NORKŲ, kur gausite| 
<reitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081

JOS. P. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UF AND RENEW INSURANCE OF ALL KINUS.

• Automobile • Flre • Tornado • Furniture • Plate Gia* *

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laika!
ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ 

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

Vienybės išleistos “MALDAKNYGES":
Gražiais, minkštais apdarais, paaukuotais lapais,
250 puslapių .................................................... .95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais.....apda
rais, tik   .45

Su persiuntimu 50c.
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti a.~me- 

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avc. ' Chicago, III.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutės

Parapijiečių surengtam 
vakare, vasario 23 d., žmo
nių buvo pilna svetainė. 
Programa — geresnės ne
reikia. Dailus buvo svetai
nės ir scenos papuošimas. 
Tai nuopelnas Antano But
kaus, zakristijono.

Daugiau tokių vakarų.

“Rožių ir Lelijų Klubas” 
praeitais metais dailiai sa
ve atstovavo visose lietuvių 
kolonijose dainomis ir loši
mu. Labdarių, ARD seimus 
sveikino su $5.00 auka. Stu
lai bažnyčioj nupirkti auko
jo $5.00. Vienai savo narei 
ligoje suteikta pagalba $5.

Bazarui aukota $2.00, pasi
darbavimu pelnyta parapi
jai $275.00, Vilniaus pavar
gėliams surengta vakaras ir 
pelnyta $110.00. Vakare 
Labdarių 4 kp. gauta $100. 
Maža grupė moterų, bet ka
da pas jas yra noras ir pa
siaukojimas veikti, nuvei
kiama dideli darbai. Reikia 
nepamiršti, kad tos pačios 
moterys dalyvauja lošime 
ir dainoj. Tiems dalykams 
reikia daug laiko ir triūso 
pridėti.

Praeitą sekmadienj laiky
tam metiniam susirinkime 
praeitų metų valdyba visa 
patvirtinta šiems metams. 
Turėta užkandžio ir pasi
džiaugta nuveiktais praei
tų metų darbais. Be na
rių, dalyvavo ir svečių: S. 
M. Skudas, Adrijonis, Kuz
mickas, Štokas, Lukas ir 
kiti. Dar gauta 7 naujos na
rės.

Sveikatos ir palaimos lin
kiu darbščioms moterėlėms.

Ryt Visi Su
Rėmėjomis

Wcst Side. — ARD 10 sk.' 
rengia kauliukų ir kortų lo
šimą kovo 2 d., 3:30 vai. po 
piet, parapijos svetainėj.! 
Tikietai 25c. Komisija: M. 
Dobrovalskienė, O. Yodikie- 
nė, Ona Lelingienė, P. Rai
nienė stengias atsilankusius 
patenkinti puikiomis dova
nomis. Kviečiami visi atsi
lankyti: kauliukais pažaisti 
ir linksmai laiką praleisti.

Noriu priminti, kad ARD 
10 skyr. eis “in corpore” 
prie šą. Komunijos kovo 2 
d. 8 vai. mišiose. Visos rė
mėjos malonėkite dalyvauti.

Susirinkimas įvyks kovo 
5 d., mokyklos kambary 7:30 
vai. vakare. E. B., rašt.

Dvasinė Puota
Brighton Park. — ARD 6 

skyrius eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos sekmadienį, 
kovo 2 d., mišiose 8 vai. Mi
šios užprašytos narių inten
cija. Prašoma visų narių 
susirinkti 7:30 vai. į mokyk
los kambarį. Iš ten eisim į 
bažnyčią. Prašome pasiimti 
ženklelius. Kurie neturi, ga- 

1 lės įsigyti mokyklos kamba
ryje. Po mišių bus bendri 
pusryčiai. J. R.

Artėja šv. Kazimiero die
na. Pas mus yra keli Kazi
mierai, kurių negalima pa
miršti, nes jie visur kur pri
sideda jei ne darbu, tai au
komis. Pav. biz. Kazimieras 
Ivanauskas, kurio žmona 
daug darbuojasi Labdarių 
bei Tėvų Marijonų labui. 
Kazimieras Mikutskis irgi 
uolus rėmėjas viso parapi-

Budriko Radio 
Valanda

Oro teatras iš galingos 
WCFL radio stoties, 970 
kil., nedėlios vakare nuo 

'5:30 iki 6:15 dalyvaujant 
Budriko didelei orkestrai iš 
15 muzikantų. Dalyvaus nau 
ja žymi dainininkė, solistė 
iš Lietuvos atvažiavusi, Jo
nas Romanas, Antanas Cha- 
pas ir Budriko radio choras. 
Bus lietuviškos dainos, lie
tuviška muzika.

Programa leidžiama Juo
zo Budriko rakandų ir ra
dio krautuvės, 3409-21 So.I
Halsted St. Pranešėjas

jos veikimo. Jis savo var
dines minės sekmadienį, ko
vo 2 d. Sveikiname visus 
Kazimierus. Juozas

THINGS THAT NEVER HAPPEN

RUSŲ KARININKO NAŠLE

'"Draugas” Arme telpphotoi
Caro laikų rusų kariuomenės pulkininko Michailo Boris- 

lavskio žmona našlė. Anądien jos vyras pulkininkas New 
Yorke rastas nužudytas, ar nusižudęs. Jis gyveno New 
Yorke ir užsiėmė karinių bombų gerinimais.

Prašomi Paremti
Marąuette Park. — Lab

darių Są-gos 23 kuopa ren
gia vakarienę parapijos nau 
dai kovo 2 d., parapijos sa
lėj. Pradžia 6 vai. Įėjimas 
50c.

Visi gerai žinome, kad 
mūsų klebonas kun. A. P. 
Baltutis per metinį parapi
jos susirinkimą žadėjo daug 
parapijos skolos atmokėti, 
žinoma, jei visi parapijonai 
padės.

Draugijos, organizacijų 
skyriai, klubai — visi ren

gia vienokias, ar kitokias 
pramogas parapijos Labui. 
Neatsilieka ir labdariai. Tai
gi, visi prašomi paremti lab
darių pastangas atsilankant 
į vakarą. Programą išpildys 

Ivarg. B. Janušauskas su 
bažnytinio choro nariais.

Rengėjai

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

PRANEŠIMAS
Visiems Income Tax Blanku 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.

%

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

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

PASKOLŲ IR TAUPIMO REIKALAIS KREIPKITftS PRIE

St. Antay's Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Sccretary

VAL.; Pirm.. Ketvlr.. fteštad, 9 Iki 8 v. v.; Antr., Trečia.:!., 9 Iki A p. p.

DABAR O 1 a/ ANT PADĖTŲ Į 
MOKAME pimp.ųPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tnuplnial yra Apdrausti iki 95,•00.90, 
Per Federal Savings and Ixian Insurance Corp., Washlngton, D. C.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBŽ

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

• *

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103 
 ■—

t
JUOZAPAS STANSKIS
(gyv.: «M2« So. Tabnan Avė.)

Mirė vas. 27, 1941, 3:40
vai. popiet, sulaukęs 60 matų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Kražių pa
rapijoje. Amerikoj Išgyvenu 35 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
pusseserę Oną. Vitkauskienę, 
jos vyrų Aleksandrų ir jų Sei
mų; pusseserę Burborų Norbu- 
tienę. Jos vyrų Antanų ir jų 
Seimų;' pusbroli Vincentų Pet
kų, jo žmonų Stanislavų ir jų 
šeimų; sesers sūnus Slavinskius 
ir kitų giminių, ir daug draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkaus koplyčioje, 4704 So. 
Western Avė. laidotuvės į- 
vyks antrad., kovo 4 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas ) Gimimo Panelės švč. 
patfap. bažnyčių, kurioje j- 

vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtus j šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: I’usseserys, Pus
brolis, š vogė riui i» Giminės.

I.aid Direktorius Albert V. 
Petkus, tel. Lafayette 8024.

+ A
DOMICĖLĖ

POPLAUSKIENE
(ipo tėvais Krvihitė)

Mirė vas. 28. 1941. 2:35 vai. 
ryte, sulaukus 52 metų amž.

Gimus I.ietuvoje. Mažeikių 
apskr., Pikelių parapijoje.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Juozapų; dukterj Jose- 
phine Yoksas ir anūkes Įžiūru 
ir Alice; sūnų Eduardą: mar
čių Julių ir anūkus Eduardų 
ir Lorettų ir kitas gimines ir 
daug draugų ir pažista’un: o 
Lietuvoje paliko seserį Gnu 
Želvienę ir jos šeimų ir kitas 
gi minės.

Kūnas pašarvotas namuose: 
44 44 S. Troy St., tei. Lafavette 
5817. Laidotuvės ivyks antra
dienį, kovo 4 d. Iš namu 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. švč. 
par. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kap.

Nuoširdž’ai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyrus. Sfuins. Duk
tė, Marti, Anūkai, Sesuo Ir 
GimiHės.

Labi. direktorius T.achnvvicz 
ir Sanai, tel. CANai 2515.

Lislen to

P ALANO ECH’S 
yU60SLAV-AMERICAN 

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

STATION WH1P
1480 kilocycles 

(First Station on Your DiaI) 

Featuriug a program of
Yugoslav Folk Muaic

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Dom’t look

OLDER
tk*nyoui»ye4

Why be your og*7 Look younger than your yeara witk 
Clairoled hair ... vrith hair that is soft. coloriul. youth- 
Bkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
vrith Clairot the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdreeee* today and say:

...
lor ir«« booUot aad tree advic, on your hair prob/ea lo 

joaa Clair, Proildont. Clairol. Joe.. 130 W 46lh St., Ne* York. N Y.

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

/

^Sciatcta^Bi ^ItehingRelieve 
i ItchFast
-orMoney EUck

Forųuick reliei from itehing of eezema, pimples, 
athlete’s foot. seabies. rashes and other ei
te mali y caused sk.n troubles, ūse world-famous, 
cooling. antiaeptic, liųuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly slope intense itehing. 35c trini bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist .tod y for O. D. D. Frl«cmiri*ion.

CtrReutr 
fliufostlfag
-or Minty Buk

For quick relief from itehing of eezema, pimples, 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-fanious, 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quick!y slops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
ilruggist today for D. D. D. PRESCRIPTION,

> A

!»
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riausiai Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Itadto Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
• iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. Saltimieru.

k ■

KOPLYČIOS DYKAI
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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. RIDIK AS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

J
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KOMITETAS GELEŽINIO VILKO VAKARUI
Balandžio 27 d., Sokol salėje "staugs” 
Geležinis Vilkas. - Skaitlingas Susirinkimas. 
- Pirmininkai įvairioms komisijoms.

Praėjusį ketvirtadienį 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj įvyko nepaprastas LRK 
Federacijos Chicago apskri
ties susirinkimas, į kurį su
važiavo daug Chicago lietu- 

Y vių katalikų veikėjų, orga-
• nizacijų atstovų. Susirinki

me dalyvavo ir North Side 
atgaivinto Fed. skyriaus at
stovai — pirm. V. Rėkus, 
ir iždininkas J. Berkelis, 
taip pat net iš tolimo West 
Pullman veikėjas K. Raila.

Pirm. I. Sakalui apibudi-
* nūs susirinkimo tikslą, kal

bėjo kun. I. Albavičius, K. 
Sriubienė, S. Šimulis, L. 
Šimutis ir kiti, užgirdami 
sumanymą paminėti Vil
niaus įkūrėjo DLK Gedimi
no 600 metų mirties sukak
tį ir siūlydami sudaryti pla-

g tų tam minėjimui komitetą. 
Susirinkimui vienbalsiai pa
siūlymą priėmus ir apkalbė
jus įvairius surištus su tuo

minėjimu reikalus, išrinkta 
pirmininkai šioms komisi
joms: Finansų — S. šimulis, 
programos — I. Sakalas ir 
muz. J. Sauris, skelbimų 
(programinės knygos sukak 
tuvėms atminti) — A. Ski
rius, spaudos — V. Rėkus, 
kvietimų — O. Aleliūnienė, 
Petrauskaitė ir Navickaitė.

Sukakties minėjimui pa
imta Sokol salė balandžio 
27 d. Programa tam vaka
rui jau ruošiama. Tarp kit
ko scenoj bus atvaidinta Ge
dimino sapnas Panerių šlai
tuose — geležinio vilko kau
kimas ir to sapno, kurį iš
dėstė Gediminui žynys Liz
deika, pasėkos — amžinai 
garsus Vilniaus miestas.

Vakaro pelnas bus pas
kirstytas dalimis — Labda
rių Sąjungos statomos sene
lių prieglaudos fondui ir 
Lietuvai Gelbėti Fondui.

Rap.

W R X P G S s

STREIKAS GRESIA STAMBIEMS FABRIKAMS
m i u

("Draugas’ Acme telephoto,

Marųuette Park. — ARD 
8 skyriaus narės kviečiamos 
dalyvauti mišiose sekmadie
nį, kovo 2, 8 vai. ryto ir 
bendrai priimti šv. Komuni
ją

Antradienį, kovo 4 d., 7:30 
vai. vak., įvyks mėnesinis 
svarbus susirinkimas, po ku
rio bus “sočiai”. Visos na
rės kviečiamos būtinai da
lyvauti. Valdyba

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS 

ANT TKIO
Reikalingas darbininkas ant Wisrun- 
sin ūkio, apie 65 myl. nuo Chica
gos. Turi mokėti melžti ir kad ne
būti, girtuoklis. Moderniški patogu
mai, geras valgis. Kreipkitės laišku 
arba asmeniškai j “Dr&ugas”, 2381 
South Oakley Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI Mf-RINIS NAMAS
Mridgeporte. Bargenas. 2 aukštų 
mūrįnis. Apšildomas. Krautuvė- ir 5 
kambariai užpakalyje. 5 ir 4 kam
barių fletai ant antro aukšto. Ga
radžius. šaukite: BERksliii-e 1188

REIKALINGI 4 KAMBARIAI 
PRAGYVENIMUI

Turi būti 2 miegami kambariai, ir 
steam’u šldomi. Gage ar Marąuette 
Parke. Reikalingi Gegužio 1 dieną, 
šaukite: REPublie 3107.

PARDAVIMUI BUCERNfi 
IR GROSERNfi

Brighton Parke, ant kampo. Elektri- 
kinis šaldytuvas; švarus stakas, gy
venami kambariai. Šaukite:

HEMIock 6924.

CLASSI FIED
PARDAVIMUI REAL ESTATE

Brighton ParlM. 2-jų fletų. po « 
kambarius, namas. Apšildomas. Ani 
plataus loto. Parsiduoda dėl tvar
tuos pi':t‘,'jtsties.

Marąuette Parke. Keturių Patų na
mas — 2 po 4 kambarius, 2 po 3 
kambarius — ir 3-karų mūrinis gi
mdžius.

2 5x12 5 pėdų lotas, randasi 3004 
VVest 63rd Street. Parsiduoda labai 
pigiai už morglčlų. šaukite:

PROupeet 1057

PARDAVIMUI NAMAS IR 
KRAUTUVIŲ

West Sidėje. 3 fletų namas ir krau
tuvė. 2816 So. Hoyno Avė. Krau
tuvės biznis išdirbtas per 30 metų.. 
Didelis bargenas. Gera proga inves
tuoti pinigus. Kreipkitės: 2310 So. 
Hoyne Avė., Chieagm. Illinois.

PARDAVIMUI GROSERNfi IR 
ACČKRNft

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

TIKTAI $4,200.00
Parduodamas dviejų aukštų po pen
kis kambarius namas su porėtais. 
Pre namo yra dviejų automobilų ga
radžius. Netoli Šv. Juozapo bažny
čios. Kreipkitės pas: J. Novak, 5115 
So. Troy St., tel. PROspcct 4307.

REMKITE, PLATINKI!’H 
KATALIKIŠKĄ SI ATIDA.

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo, Marąuette Park 

apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir tai
some senus. Apskaitllavimas veltui.

Pastatymo kainos:
2-Jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius .................................... 15,950.
5 kambarių mūr. bungalow.. 14,600. 
4 kambarių mūr. bungalow.. 13.950. 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
Išmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAI-

Office REP. 3713; Vuk. PRO. 017«

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
IK REIKMENŲ BIZNIS

Skersai šv. Kryžiaus parap. moky
klos ir arti dviejų kitų mokyklų.
Mokyklos reikmenų, saldainių ir 

delicatessen krautuvė. Išdirbta per 
25 metus. Pigi randa ir kaina. Par
siduoda iš priežasties mirties abiejų 
savininkų, šaukite: PROspect 3655.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS

Reikalinga mergina ar moteris a- 
belnam namų ruošai. Nesunkus dar
bas. Gyventi vietoje. Geras pragy
venimas. Chicagos Northsidėje. šau
kite: CANaI 8010.

Gausus Susirinkimas
Bridgeport. — Šv. Jurgio 

parapijos salėj, vasario 26 
d., žmonių buvo apie 300-400. 
Scenoje gražiai gėlėmis iš
puoštas stovėjo šv. Kazimie
ro paveikslas. Savo jautrio
je kalboje tėv. Kidykas nu
pasakojo nuotykius iš tėv.

. Bružiko gyvenimo -ir darbų 
Iš daugelio širdžių girdė j o- 

'» si skausmingi atodūsiai. Tė-
vas Kidykas, akivaizdoj 
šv. Kazimiero šventės išva
karių, iškėlė to Lietuvos 
šventojo reikšmę, pažymė
damas, kad ateina laikas, 
kai Lietuva turės daugiau 
šventųjų. Seserų vedamos

« mokyklos mokinė Balandy
tė pasakė eilėraštį apie šv. 
Kazimierą.

Vaizdingai nupasakojo 
bolševikų šeimininkavimą 
Vilniuje Gabaliauskienė, pri 
mindama pasikalbėjimus su 
raudonosios armijos kariais 
ir karininkais. Kalbėtoja 
mačiusi daug įdomių faktų.

Susirinkusieji suaukojo 
60 dolerių, taigi Šv. Jurgio 
parapijai skirtoji Lietuvai 
Gelbėti Fondo kvota bus iŠ-

w pildyta.
Pažymėtina, kad žmonės 

labai atjaučia įvykius su tė
vu Bružiku.

Susirinkimai
Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek 
madienį, kovo 2 d. 1 vai. po 
pietų, parapijos mokyklos 
kambary. Visos sąjungietės 
prašomos susirinkti, nes rei
kia tinkamai prisirengti prie 
25 metų jubiliejaus vakaro, 
kuris įvyks balandžio 27 d. 
Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti, nes dabar va
jus ir įstojimas dykai.

Valdyba

So. Chicago. — Šv. Tere
sės, Moterų ir Mergaičių So- 
dalicijos mėnesinis sus-mas 
įvyks kovo 3 d. 7:30 vai. 
vak., parapijos salėj. Narės 
malonėkite atsilankyti į su
sirinkimą ir naujų narių at
sivesti.

Kovo 2 d. “in corpore” eis 
prie šv. Komunijos 8:30 ry
to. Narės malonėkite susi-
rinkti. Valdyba

Bridgeport. — Draugija 
Saldžiausios širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimą sekmadienį, 2 
d. kovo, 1 vai. po pietų, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj.

Nut. rašt. Frank Bakutis

Priedas

Steel Workers Organizing Committee nusprendė pa
skelbti darbininkų streikus Bethlehem Steel Corporation, 
Lackawanna, arti Buffalo, N. Y., United Automobile 
Workers unijon — Ford Motor Co. fabrikuose, Detroito 
srityje. Rodoma, kaip Lackawanna City Clerkas J. Red- 
mond priimamas darbininkų unijai specialiu policistu pa
truliuoti piketininkų linijas. Apačioj — Maurice Sugar 
(kairėje), CIO advokatas ir Fordo Organizing komiteto 
pirmininkas M. Widman gamina Fordo kompanijai pra
nešimą apie darbininkų pasiryžimą streikuoti.

Tovvn of Lake. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks kpvo 2 d., .2:30 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Visos narės pra
šomos dalyvauti. Reikės pa
svarstyti, kaip geriau prisi
rengti prie vajaus vakaro, 
kuris įvyks kovo 9 d., para
pijos svetainėj su labai gra
žia programa. Nepamirški
te ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

šiemet užsimokėję, prašo
mos tai padaryti šiame su
sirinkime, nes jau trečias 
metų mėnuo, o-kas neužsi
moka per 3 mėnesius, lieka 
suspenduotas ir ligoje nega
li gaut pašalpos. Visų narių 
prašoma tai įsrtėmyti, kad 
nebūtų nesusipratimų.

Valdyba

CONRAD
Fotografas

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

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

Res.: - ENGlewood 5840

| UNIVERSAL 
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom rr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa-

tMraavlm*.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo 4 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
salėje. Visos narės prašo
mos būtinai atsilankyti, nes 
susirinkimas svarbus.

Rašt. Sofija Žičkus

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 1 kp. susirinkimas į- 
vyks pirmadienio vakare, 
kovo 3 d., 7:30 vai., parapi
jos salėj. Prašom visų ateit 
susirinkiman. Kurios nėra

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO!!!

Jūs motutės pina vijos.
Ir mergytės kaip lelijos.
Jei svetelį mielą norit pavaišyti. 
Šaukit Dobrovolskį dešras prista

tyt.

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai,

Bet aukščiausio! rūšies mėsos 
gaminiai.

Jei dar neragavot.
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatldėkit.

* * *
Juozais Dobrovolskis kiekvienų 

valandų Jums pristatys gerlci.i- 
«ias, šviežiausias rūkytas dešras. 
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
se, bankletuose Dobrovolskio deš
romis. Užtenka pašaukti telefonu 
CANaI 1712 Ir dešros bus jums 
pristatytos. Asmeniškai kreipki
tės J:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market 

2325 S. Oakley Avė.
(Priešala "Draugo" redakcijos)

Remkite Lietuvišką 
z Žyduką

NATHAN
KANTEB

MUTUAL 
LIQUOR 

CO.

Wholesale 
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd. 

0014

PLATINKITE ' DRAUGĄ”

KLAUSYKITE! — PATIKS!
Cicero. — Pranešime va

sario 26 d. apie ARD 9 sky
riaus vajaus bankietą ir 
amžinų ir garbės narių pri
sirašymą, turėjo būti pridė
ta, kad ir Elzbieta Brazaus
kienė įstojo į garbės narius,

\ paaukodama $25.00 per cen
tro vakarienę vasario 16 d.

A. V.

Tikrasis patriotizmas nė
ra tas, kurs sužiba tik dide-

< lėse iškilmėse. Tikrasis pat
riotizmas yra tai kasdienis, 
tvarkingas, nuolatinis rūpi
nimasis tėvynės gerove, dar
bas ir rūpinimasis, kuriuo
nesigiriamą. A. Graf

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Knpelija
* Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitę ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

- šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai!

MONBI DOCK W0pt
COQK»OAQO 

FltdOOS blSAATldO Bomm 
GMmmvGrttoimM BuriM 

5onWb©v-30iM$n0u»KFT

HAtoMboMSui rai GokFi

Puma Bua>m m Lšvfid

Hkavv BuitomaMAitatALa- 
Majorvy, CoReom.Cn. Parūpiname F.H.A. Paskolinimas 

ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šienui 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

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

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — KABIOS — RE- 
FRIGERATOR8 — UASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Natlonally Advertiscd Rems.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

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 —

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KABŲ 
SKYRIUS:

806 VVest Slst Street 
Chicago, III.

Telef onuokite: 
VlCtory 16 9 6

tik £1.00

“D R A U O A S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieia:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

CoReom.Cn


Šeštadienis, k'ovo 1 3., 1941

PAMINĖSIME ŽUVUSIUS
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

Šv. Kazimiero šventė. - A. a. kun. Bružikas 
ir dr. Bistras. - Vėliausios žinios iš Lietuvos. 
- Kalbės kun. J. Prunskis ir

Giliai susikaupę renkamės 
rytoj, lygiai 2 vai. po pietų, 
j Gimimo parap. salę, Mar
ąuette Parke. Susirinkę į 
masinį susirinkimą pagerb
sime bolševikų kalėjimuose 
nukankintų mūsų tautos va
dų atmintį. Paminėsime žu
vusįjį a. a. kun. Bružiką, 
kuris tiek daug misijų yra 
davęs Chicagos lietuvių pa
rapijose, ir a. a. dr. L. Bis
trą, buvusį Lietuvos minis
trų pirmininką.

Be to, paminėsime ir šv.

Kazimierą, mūsų tautos glo
bėją.

Kalbės žurnalistas kun. J. 
Prunskis, ištrūkęs nuo bol
ševikų kančių, kons. P. Dauž 
vardis, gerb. klebonas kun. 
A. Baltutis, p-lė Piliponytė, 
Lietuvos pabėgėlė ir L. Ši
mutis, “Draugo” red.

Šias prakalbas rengia Lie 
tuvių R. K. Susivienijimo 
163 kuopa ir prašo chica- 
giečių (iš visų apylinkių) 
gausingai susirinkti.

163 kp.

MOKESČIAI CHICAGOJ 
DIDĖJA

1,314 VYRŲ DAUGIAU 
BUS PAŠAUKTA

Akademijos studentės 
laimėjo konteste

“Girl-
pirmą

Herald-American 
Reporter” konteste 
vietą laimėjo Šv. Kazimiero 
Akademijos studentė The- 
rese De Sousa, kuri pare- 
cenzavo operetę “Pirates of 
Penzance.”

Kas stebėtina, kad kitos 
akademikes, Marguerite Zra- 
lek, raštas buvo vienbalsiai 
išrinktas pirmai vietai iš 

virš 1000 laiškų, bet turėjo 
būt atmestas dėl tekniškos 
priežasties — kad nebuvo 
rašytas apie tikrą atsitiki
mą. , .

Pranešimas apie akademi- 
kės Therese De Sousa lai
mėjimą ir jos paveikslas 
tilps sekmadienio Herald- 
American laidoje.

APLINK MUS
X Moterų Sąjungos 2 kp., 

Cicero, kleb. kun. I. Albavi- 
čiaus priėmimo vakarui 

—daug pasidarbavo. Štai, A.
X Šv. Jurgio bažnyčioj, Johnsonienė pardavė 10 bi

lietų, o K. Sriubienė net 31.

X Pas Kotriną Sriubienę

BARGENAI
Su ženklais ir toliau 
gaunamas maisto 
perviršis

Bridgeporte, rytoj bus iškil- 
Surplus Marketing Admi-. mjnga guma prašant šv. Ka-

nistration chicaginis atsto- zimiero stiprinti tikrus Lie-, 
vas Ellsworth F. J. Reilly tuvos 8Ūnua sunkioje kovo-i Clcer°j- Mot. Są-gos Chic. 
pranešė, kad šelpiamiems je su okupantais, kad atga-i aPskrities iždinink«' vaaa- 
bedarbiams ir jų šeimoms vus laisvę ir nepriklausomy-
su maisto ženklais ir visą 
kovo mėnesį bus galima 
gauti maisto produktų per
viršiai nužymėtose krautu
vėse, kurios kooperuoja su 
Surplus Marketing admini
stracija.

Perviršio produktai gau
nami už maisto ženklus, yra 
nurodyti iškabintais krau
tuvėse skelbimais.

bę. Sumą užprašė Federaci
jos skyrius.

X Chicago lietuvių kata
likų veikėjų susirinkimas 
praeitą ketvirtadienį tikrai 
buvo skaitlingas. Išrinkta 
pirmininkai įvairioms komi
sijoms Vilniaus įkūrėjo DL 
K Gedimino 600 m. mirties 
sukakčiai minėti.

rio 21 d. įvyko apskrities 
knygų revizijos komisijos 
posėdis. Po darbo buvo vai
šės, kuriose dalyvavo “M. 
D.” red. S. Sakalienė, M. Ai- 
tutienė, Adella Patrick, vieš 
nia Kotrina Račkienė, apsk. 
pirm. Albina Poškienė, viee 
pirm. Marijona Paukštienė, 
B. Jakaitienė, Tumavičienė, 
Palubinskienė, Daunienė ir 
kitos. Po vaišių pažaista kor

Per
Tris Dienas

Cooko apskrities valdinin
kų pranešimais, mokesčiai 
Chicagoj už 1940 bus keliais 
milijonais dol. didesni, pa
lyginus su 1939 metų mo
kesčiais.

Už nekilnojamas savastis 
1939 metais mokesčių nor
ma buvo 9 dol. 11 centų 
kiekvienam įkainotam 100 
dolerių. 1940 metų gi nor
ma bus 9 dol. 48 centai.

Didžiausia norma Chica 
gos istorijoje buvo 1936 m.
— 9 dol. 52c. Po to sekan- Chicago. 
čiais metais buvo sumažė
jus, kai daugelis žmonių ne
turėjo iš ko mokėti tokių 
didelių mokesčių. Dabar ir 
vėl tas pasikartoja.

Iš konskripcijos karo tar
nybai vyriausios buveinės 
Cooko apskrity pranešta, 
kad 34 boardams Chicagoj 
ir apskrity nustatytos nau
jos didesnės vyrų kvotos. 
Kovo mėn. 13, 17, 18 ir 21 
d. boardai turės armijai pri
statyti 1,314 vyrų.

Kovo mėnesį iš visos val
stybės bus parinkta ir pa
šaukta 11,539 vyrai. Iš šio 
skaičiaus daugumas vyrų 
bus iš Cooko apskrities ir

Plieno fabrikai 
piketuojami

Steel Workers Organizing
Committee (CIO unija) ke
linta diena piketuoja plieno 
fabrikus Gary ir Indiana 
Harbor, tikslu visus darbi
ninkus įimti uni jon.

Kiek daug vandens 
suvartojama

X Ant Czesna, savininkas tomis, kauliukais, 
žinomos turkiškos pirties' x žyraus futbolininkas, 
Town of Lake (1657 W. 45 Bill Osmansky dalyvauja su
St.), sergąs plaučių uždegi
mu, sveiksta. Gydytojai jau 
leidžia lankytojus ilgiau pa
būti.

Chicagos viešųjų darbų 
departamentas savo raporte 
mayorui Kelly praneša, kad
1940 metais mieste suvartė-1 X Ryt šv’ E,enos- Ta P™' 

ga K. Raila, “Draugo” a- 
gentas West Pullmane svei
kina Elenas: Bimbaitę (stu-

ta apie 353 bilijonai galionų
vandens. Tas reiškia, kad

. ......................... ..  apie 939 milijonais galionų
Visi į fabrikus įėjimai pi-i , .... ... daugiau, negu 1939 metais

Medžių sodinimo ir 
paukščių dienos

Įspėjami armijos 
atsarginiai

Illinoiso gubernatorius 
Green paskelbė valstybei šie 
met minėti dvi dienas. Bū
tent, balandžio 18 d. — me
džių sodinimo ir spalio 17

U. S. kariuomenės 6-ojo Į— paukščių dieną, 
korpuso srities viršftffn&as 1 Gubernatorius - pareiškia,

ketuojami ir į darbą pra
leidžiami tik unistai. Ne- 
unistai sulaikomi ir ragina
mi įstoti unijon. Kurie su
tinka įstoti unijon, tie turi 
pasirašyti pareiškimus, už
simokėti keletą dolerių ir 
jie praleidžiami. Nenorintie- 
ji prisidėti prie unijos ne
leidžiami eiti į darbą ir pri
verčiami grįžti namo.

Sakoma, organizuotų dar
bininkų vadai pirmą kartą 
ėmėsi šios priemonės suor
ganizuoti visus darbininkus 
jų pačių, darbininkų, gero
vei.

______________________)

1940 metais liepos 24 d. — 
tik vieną dieną buvo supum- 
puota 1,399,000,000 galionų 
vandens. Tokio kiekio vie
ną dieną dar niekados ne- 
supumpuota į miesto van
dentiekius.

Atskrinda kariuomenės 
lėktuvai

būtų gerai, kad mokyklos 
tąs dienas paminėtų pro
gramomis.

brig. gen. C. H. Bonesteel 
paskelbė, kad reguliarinės 
kariuomenės atsarginiai tu
ri prisistatyti korpuso ko-

Laikinas kalėjimu
zertyrais.

Apie neatsišaukusiuosius 
bus pranešta drafto boar
dams. Ir jei jie- bus tarp 
21 ir 35 metų amžiaus, draf 
to boardai juos sava tvar
ka pašauks kareiviauti.

viršininkas
Vietoje atsistatydinusio 

Jolieto ir Stateville kalėji
mų viršininko J. E. Rageno 
laikinu viršininku paskirtas 
George Sehring, Rageno pa
vaduotojas.

Įtariamas atlikęs 
daug plėšimų

Grand Crossing nuovados 
policija areštavo Phillip 
Fisher, 28 m. amž., kurs 
įtariamas atlikęs apie 50 
įvairių plėšimų. Bet areš
tuotasis prisipažįsta tik 
prie vieno plėšimo. Policija 
jo pasakojimams netiki at 
sižvelgus į jo rekordą. Pa
tirta, kad yra kalėjęs kito
se valstybėse už plėšikavi
mą.

INTERNATIONAL LIOUOR GO.
Savininkas: FRANK VIZGARDM

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

dentę Illinois universitete),
Stukaitę, Ransienę, Saba
liauskienę, Zelevičienę ir 
Rimkienę. Visoms ilgiausių 
metų.

X Brolis Tadas, buvęs 
Marijonų ūkio vedėjas Hins
dale, III., šeimininkauja 
Thompson, Conn. Savo laiš
ke iš ten labai džiaugiasi čių kuopos, ir dabar lanko 

Northwestern University 
dentisterijos mokyklą.

Chicagos Vyčiais jų tradi
cinėje šv. Kazimiero šven
tėje, sekmadienį, kovo 2 d.. 
Šv. Kryžiaus parapijos naž* 
nyčioje. Bill Osmansky (lie
tuviškai Ašmenskis), yra 
vienas šviesiausių futbolo 
žvaigždžių Amerikoje. Žaiz- 
damas su Holy Cross kole
gijos rinktine jis buvo iš
rinktas All American nariu.

1939 m. buvo išrinktas 
“Most Valuable Player” Ąll- 
Stars žaidime. Dabar pri
klauso prie Chicago Bears 
komandos. Ašmenskis yra 
narys Providence, R. I., Vy-

Populariški Rekordai, 19c 
Lietuviški nauji rekordai, 

po 49c
Elektrikiniai Record Pla- 

yers, po $4.95
Didelės Elektrikinės . 

Liampos, $3.95 
Dideli Zerkolai, po 49c.

Elektrikiniai Toasteriai,
' po 98c

Kišeniniai Laikrodėliai, 
po 69c

Vėliausi Akiniai dėl re
gėjimo, $2.95

Rankiniai Laikrodėliai, 
po $2.45

9x12 Klejankos, — 
$2.95, $3.95, $4.95

9x12 Marvel Karpetai, 
po $11.50

/

gamta ir jos įvairumu. Jis
! yra augęs Montana valsty-

„ . . Ibėj, kur gamta nuobodi. Lin-
Is Selfndge stovyklos, . . m , . , . . ,. - Uj- /u- kime Tadui sėkmingai dar-Michigane, šiandien i Chica- ■. .. . .® buotis naujoj vietoj,gą atskrinda kariuomenės1

orinio korpuso eskadrilė, ku ■’ X ARD 2 skyr., Bridge- 
rią sudaro 7 lėktuvai. Jų • porte, jau pilnai prisirengęs 
priešaky yra dienas bombe-' prie didelio vajaus vakaro, 
nešis. kuris įvyks sekmad., kovo

Eskadrilė praskris miesto 
padangėmis ir pagaliau nu
sileis miestiniam airporte.

Knyga yra skambantis 
praeities balsas. — T. Car- 
lyle.

2 d., parapijos salėj, 6 vai. 
Vakarienė bus papuošta dai
nų programa.

X Šv. Mykolo parapija 
rengiasi prie metinės šven
tės — 40 vai. atlaidų, kurie 
bus kovo 16-18 d.

ALL M AKI S - Niw ... KIBUILT

TYPEVVRITERS

A O D I N G MACHINES

— SMALL MONTHIY FAYMINTS- 

AU MAKIt
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

•M ■■••UTĮ CUIT SHI-IIU MV.MCNIIia MUaMI)

xCTAD TYPEWRITER 
COMPANY

ROHKT C. OOIOMATT.
1W W. MAOISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^tOMATU^RE^^IMOHITRATIOlJ

Jei Issuraflce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

Radijo ir Victrola krūvoj, 
už $29.95

Mažutės General Radi jos, 
po $6.95b

Zenith, RCA Victor kom
binacijos — kainos suma
žintos, $50.00 nuolaidos.

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

— o —
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko.

— o —
Parduodame vien tik Taver
noms.

— o —
Mūsų Valandos: nuo 9 

iki 5 kasdien.
Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną.

— o —
6246-48.S. Callfornia Av.

Cliicacro, Illinois
Tel. REPublic 1538-9

UŽTIK BINTĄ RYTOJŲ.

MUTUALj FEDERAL SAVINGS 
Md LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS <1 000,000.00

VIRŠ r ’

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 

Atstovae

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JACKSON BLVD.

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

.RESIDENCIJA:
4432 So. Callfornia Avenue

Tel. IjAFayette 0771

MARGUTIS
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 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C - (1420 Kilocycles)

Lietuviškos Knygos Dabar Retėja 
Ir Taipgi Brangeja!!!

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

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 Westem 
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

Moores, Original, Mono- 
gram, Universal, Crown 
pečiai, Norge, Round Oak 
ir kiti, po $29.50, $69.50, 

$99.50 ir iki $149.50.
2 šmotų Parlor Setai, po 

$39.00
5 šmotų Bedroom Setai, 

po $54.50.
Lova, Matrasas ir Spring- 

sai, už $11.95
1941 Skalbiamos Mašinos 
— Thor, Maytag, Bendix 
ir Norge, po $49.50, $99.50 
ir $149.50. Lengvais iš
mokėjimais.

Jos. F. Bidrik, Ine.
Fumiture House

3409-21 S. HALSTED ST.

Dėl pataisymo radijos, 
šaukite:

YARds 3088

WCFI* »70 kil. iymdi radijo 
projrrajnaa. Oro TeatrraM Lie

tuviukų Dainų Ir Muzikos nuo 
S:30 Ik »:1 S vai. nedaliomis.


