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Mūsų mokyklos, parapijos,
savo darbą gražiai atlieka,
tačiau spauda vis neužima
jai prideramos vietos lietu
viškoje visuomenėje. Nes vis
permažai vertiname didžio
jo popiežiaus Pijaus X šūkį.

— Veltui statysite bažny
čias, veltui ruošite misijas,
veltui steigsite mokyklas ir
darysite gerus darbus — vi
sos jūsų pastangos bus su
naikintos, jei tuo pačiu me
tu nemokėsite pasinaudoti |
tuc apsigynimo ginklu, ko-1,
kiu yra kataliku, kokiu yra j
katalikų spauda”.
Pasaulinės revoliucijos tari
nyboje esančioji spauda, Lietuvos okupantus garbinan
tieji laikraščiai gauna para
mą iš kominterno ir iš oku
pantams tarnaujančios da
bartinės Lietuvos vyriausy
bės. Mūsų gi patriotinė spau
Ją turi pati viena kovoti dėl
savo egzistencijos (išsilai
kymo). Mūsų tėvai nešdami
plytą po plytos iš-tatč gra
žias lietuviškas bažnyčias ir
mokyklas, mes gi kiekvienas
įdėkime savo plytą į lietu
viškos katalikų spaudos ugdymą. Kitaip tos mūsų tėvų
statytes mokyklos ir bažny
čios i'gainiui pasiliks tuš
čios. Todėl:
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ANGLAI BOMBARDUOJA ROMUNIJOS ALIEJŲ
Amerikai
Gresianti
Autokratija

Stebėtinas Magikas

T“

WASHINGT0NAS, kovo 2
d. — šeštadienį Montanos
senatorius Wheeler Senatui
pareiškė, jog “įtakingi šios
vyriausybės žmonės man yra
pareiškę, kad mes turime su
daryti Jungtinėse Valstybė
se totalitarinę vyriausybę,
kad galėtumėm kovoti prieš
totalitarines
vyriausybes
anapus vandenyno”.

^7

Wheeler pareiškė esąs įsitikinęs, jog paramos Anglijai įstatymas “paverstų mū
sų didžiosios demokratijos
santvarką į autokratinę ma
šiną”. Fašizmo augimas šioj
valstybėj esąs aiškus.

GAISRAI
ALIEJAUS
LAUKUOSE

MASKVA, kovo 2 d. —
Rusijos laivyno organas,
Raudonasis laivynas, prane
ša, jog Japonija slapta sta
to laivyną, kuris būtų pa
naudotas karui su Jungtinė
mis Valstybėmis.
“Paskutiniaisiais
mėne
siais Japonijos nusistaty
mas Jungtinių
Valstybių
linkui darosi vis nedraugingesnis”, pažymi Raudonasis
Laivynas.

NEGOTIN,
Jugoslavija,
kovo 2 d. — šiandie prane
šama, jog Romunijos Ploesti aliejaus laukuose įvykę
smarkūs sprogimai, šiuos
aliejaus laukus atakavę An
glijos lakūnai.
Pirmiausia pasirodę milži
niški gaisrai ir tik paskui
pasigirdę sprogimai.
Visiems svetimšaliams ir
daugeliui romunų, kurie ne
turėjo su savim pasų, buvo
draudžiama - pasirodyti- Pk>esti apylinkėse.
Šiandie anksti rytą nežino
mų orlaivių keletas grupių
perskrido virš Negotin ir
nuskrido aliejaus laukų lin
kui.
Jugoslavijos priešorlaiviniai pabūklai apšaudė kitą
orlaivių grupę, kuri pasirodė
netoli Geležinių Vartų, svar
bus Dunojaus navigacijos
punktas

VV1LLIAM
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Vokiečiai Išgelbėję
Bulgariją
Į

' BERLYNAS, kovo 2 d.

Tuo tarpu Illinois senato
rius Lucas tvirtino, jog Jun
gtinėms Valstybėms palai
kant Angliją reikmenimis,
po karo jūrų pirmenybės cen
tras būtų Washingtone.

Tačiau, anot Lucas, “jei
mes paliksime Angliją jos Ii
kimui, kokią progą mes turi
me išvengti karo su Hitleriu
ir Japonija — kovodami
dviejose frontuose, su žy
miai didesniu skaičiumi, dir
1. Nepraleiskime progos
bdami sukiose aplinkybėse”.
pasiūlyti užsisakyti gerą,
“Palaikydami Angliją —
Dievą ir tėvynę mylinti lai
reikmenimis, ne vyrais —
kraštį.
mes pagaliau priversime ka
2. Perskaitę savo laikrašro skleidėjus palaikyti taitį, nenumeskime, o duokime , „
.... _
kitiems, kad ir jie įprastų
’ Pn^eJ° Lucas
skaityti.

Slapias
Japonijos
Laivynas

Dar Vienas Taikos
Pasiūlymas

Žinių Santrauka
--------------------------ATĖNAI, kovo 2

d.

—

ISTANBULIS, kovo 2 d.— Graikijos šaltiniai pareiškia,
Šiandie pranešama, jog Vo
jog italų bombanešiai šian
kietijos pasiuntinys von Papenas pasiūlęs Turkijai tar die per ištisą pusvalandį
pininkauti Europos kare, ■ bombomis Larissos miestelį,
būtų sudaryta taika, bet An kuriame vyko gelbėjimo dar
glija, per užsienio sekretorių bai po žemės drebėjimo.
Edeną, sakoma, atsisakiusi
3. Įvairiomis progomis vie
Girdėjau, kad vienoj vie klausią svarstyti.
ton kitų dovanų kartais už toj komunistai prie pašarvo
VICHY, kovo 2 d. — Pra
Gerai informuotieji sluogs
prenumeruokime gerą laik to savo partijos nario vieton J niai sako, jog von Papenas nešama, jog vasario 26 d.
raštį.
vainikų sunešė daugybę raš-, šį pasiūlymą Turkijai pada- Vokietijos torpedos ir orlai
4. Atradę ką įdomaus lie telių, liudijančių, kad jie už- į ręs per užsienio reikalų mituviškame religiniame laik prenumeravo savo pažįsta-; ni8terį Saracogiu prieš Ede- viai nuskandino Prancūzijos
raštyje, papasakokime ki miems laikraščius, kuriuos no atvykimą Turkijon, Ber- pašto krovinių laivą 3,089
tiems, kad juos suįdomintutonų Louis Charles Schiaffivelionis mylėjo.
lyno vokiečių sluogsniai
mėm.
no. Tačiau pridedama, jog
Vėl girdime, kad ne vie pranešimą nuginčija.
5. Jei galima, susitarę su
vokiečiai padarę klaidą.
katalikų veikimo vadovybe, nas turtingąjį/ gausiai auko
išsidalinkime parapiją rajo ja spaudai, tarnaujančiai pa
BERLYNAS, kovo 2 d.—
saulinėj revoliucijai. To viso
nais ir apvaikščiokim siūly akyvaizdoje, man rodos, la — Šiandien pranešama, jog
BERLYNAS, kovo 2 d.—
dami gerus laikraščius. Dau- bai turėtume prisiminti tuos jau baigta prie Anglijos pa Informuotieji vokiečiai šian
giau išplatinusiem
skirti žodžįUSj kuriuos gen. Kastel- jūrio antroji “Siegfriedo li die praneša, jog Vokietijos
premijas.
nau pasakė kitados Paryžiu- nija”, kuri bus galima panau bombanešiai vakar naktį nu
6. Kur galima, labai gerai je, gerosios spaudos kongre- doti Anglijos puolimui ir gy skandino keturis Anglijos
nimuisi, jei Anglija paban laivus prie Škotijos. Kiti s
parapijose burtų keliu skirti ne:
dytų išlaipinti kariuomenę ptyni esą sunkiai sužaloti.
premijas skaitytojams.
— Tikiuosi, kad man atlei
kpntinente.
7. Skelbimus nukreipkime
site už tuos raginimus, kuį tuos laikraščius, kurie pa..
.
.
i nuos aš čia paskelbsiu kreipAMSTERDAMAS, kovo 2 d.
gerbia mums brangius idea- d a m a 8 j 8
turtinguosius.
atidarys pirma vidurius, o
,uaAtleisite, kad tie raginimai
— Vokietijos vyresnybė už
8. Jei mums artimas lai- bU8 pasakyti tokioj formoj, vėliau ir kasas. Būkite pro paskutiniąsias riaušes prieš
kraštis permažai duoda ži-1 jOg,
abejonės, įžeis jūsų tingi, gyvybė brangi, vieną okupantus Amsterdamą nu
nių iš mūsų apylinkės, pade- ausis. Aš 8katinu paremti operaciją sutaupykite, pra
baudė $8,000,000.
kime surasti jam korespon- gpaudofj platinimą) propa. šau”.
dentą ar patys rašykime.
guoti (platint) gerą spaudą,
Prie to galimą nebent pri
9. Praneškime redakcijai, Į kuri gins jūsų tikėjimą, jfl-|
dėti, kad turime atidaryti ne
kokiais dalykais laikraščio sų šeimas, jūsų patriotines1 tik kasas, bet ir širdis, rem , WASHINGTONAS. kovo 2
skaitytojai nepatenkinti, ko- tradicijas. Ponai turtingieji, ti, ne tik pinigu, bet ir dar d. — Patikimi šaltiniai pa
kių daugiau norėtų.
atidarykite savo nedegama- bu, tuo turi susirūpint ne tik reiškia, Jog ašies valstybės
10. Aukodami, rašydami sias kasas, aš jūsų prašau, turtingieji, bet visi, kam rū šiame krašte yra sudariusios
testamentus nepamirškime Jei jūs neatidarysite savo pi Dievo ir žmonių teisės že nesnsekamų fondų -50,000,paremti gerų laikraščiu.
I kasų, ateis laikas, kad jums mėje.
000 ar $75,000,000 vertės.

—

[ Autorizuotieji Berlyno sluo
gsniai, kaip ir visados, pa; aiškina, jog Vokietijos ka
riuomenė įžengusi Bulgari
jon, kad “sulaikytų anglų
perversmą “Balkanuose”.
4j
Tačiau Berlyne oficialiai
dar nepaskelbta, jog vokie
čių kariuomenė užėmė Sofi
ją, Bulgarijos sostinę ir ki
Prancūzai Atsakė tus svarbesniuosius miestus.
Šiuos vokiečių žygius paĮ Ultimatumą
akstinusi ir Anglijos užsie
nio sekretoriaus Edeno ke
TOKIJO, kovo 2 d. — lionė Ankaron.
Šiandie pašalintas antras Vienas vokiečių kalbėtojas
krizis Indokinijos-Siamo tai pareiškė, jog Vokietija šiuos
kos pasitarimuose, nes Pran žygius dariusi Bulgarijai pil
cūzija atsakė į paskutinįjį nai sutinkant. Bulgarija
japonų ultimatumą.
“pilnai supratusi anglų pa
Prancūzų atsakymas įtei vojų”.
ktas tik šiandie per pietus,
Taip pat pranešama, jog
Šis atsakymas pavėluotas apie šiuos įvykius Rusijai
36 valandas.
irgi buvo viskas pranešta.
Galima suprasti, jog pranTie patys sluogsniai reišcūzai pasiryžę daryti dar di j,ja vilčių, jog ir Jugoslavidesnių nusileidimų, bet grie- ja netrukus paseks Bulgarižtai atsisako priimti Japoni-1 j08 pavyzdžiu. Pagaliau ir
jos patiektas taikos sąlygas. Turkijos pareiškimai, jog ji
Pranešimas iš Vichy sa-; kovosianti Anglijos pusėje
ko, jog pagal šį prancūzų at egą beverčiai ir bereikšmiai
sakyma būsią, galima dar
toliau tęsti taikos pasitari
Karalius Pasitiko
mus.

Ambasadorių
Romunijoj Suima

Svetimšalius
BELGRADAS, vasario 2
d. — Šiandie diplomatiniai
pranešimai iš vokiečių oku
puotosios Romunijos sako,
jog Bukarešte areštuojami
šimtai vyrų ir moterų, kurie
turi santykių su amerikie
čiais, anglais ir prancūzais.

Dauguma suimtųjų yra ne
žydai. Daugelis žymesniųjų
žydų pabėgę arba jau anks
čiau suareštuoti.
Pilnas traukinys kalinių
šiandie išvyko iš Romunijos
sostinės į koncentracijos sto
tykias kur nors provincijoje.

500,000 Vokiečių

Bulgarijon
BELGRADAS, Jugoslavi
ja, kovo 2 d. — Pranešimai,
šiandie pasiekę Belgradą sa
ko, jog iš Romunijos Bulga
rijon žygiuoja apie 500,000
Vokietijos kariuomenės. Ro
munijoj vokiečiai tepaHkę
tik 60,000 kareivių.

Bulgarija Vokiečių Karo

Stovykla
SOFIJA, kova 2 d. — Dvi
dešimt keturioms valandoms
praslinkus po pasirašymo su
tarties su ašimi, šiandie Bul
garija tapo Vokietijos ka
riuomenės stovykla. Bulgari
jos paralamentas sušauktas
specialiai sesijai, kurioje pa
skelbta Bulgarijos prisidėji
mo prie sąjungos smulkme
nos.

-i Vi8u0se

LONDONAS, kovo 2 d.
Vakar Anglijos karalius Jur
gis, lyg ir pasekdamas Ame
rikos Prezidento pavyzdžiu,
pusiaukelyj pasitiko Jungtinių Valstybių naująjį amba
sadorių John G. Winant.
Karaliaus ir ambasado
riaus susitikimas įvyko gele
finkelio stotyj tarp Bristolio
ir Londono. Winantas Briatoli n atvyko orlaiviu iš Ame
rikoa
____

Dulsrarijoa mieeatuoac
V0“e4ių
menės karo uniformoje. Pie
tinės Bulgarijos aerodromus
ir svarbiuosius Juodosios jū
ros uostus užėmė vokiečių
kariuomenės.
Sofijoj pereitą naktį buvo
paskelbta užgęsinti
visas
Sviesas- nes biiotaai anglų
atakų Bulgarijos beveik visa kariuomenė sumobilizuo
ta ir pastatyta prie Graiki
jos ir Turkijos sienų.
Anglijos ftiinisteris George
ORAS
W. Rendel pilnai pasiruošęs
Dalinai debesuota ir lietaus, skubiai išvykti. Eina gandai,
Rytų vėjai.
jog Rendelis šiandie gavęs
Saulė teka 6:24 vai., saulė pas karalių Borisą “paskutileidžias 5:41 vai.
niąją” audienciją.
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Pirmadienis, kovo 3 d., 1941

draugas

ADMIROLAS IVOODVVAKD VANOJĘ

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Pagerbė Kleboną

Gražus Vasario 16
Paminėjimas
VVaterhury, Conn. — šv.
Juozapo parap. salėje vasario 16 d. iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 23 metų
. ... o
,
..
..
sukaktis. Sale buvo pilna istikimų lietuvių. Svarbiau
sias kalbėtojas buvo adv.
St. Gabaliauskas. Parengi
mui vadovavo L. Federaci
jos skyrius.

Adv. S. Gabaliausko
Prakalbos Wy oming

Rockford, III. — Vasario
23 d. parapijos svetainė bu-^.
q
vo pilnutėlė žmonių. Tai bu- MOfiy, r 3.
vo vakarienė, kuria pagerb
Ateikite ir išgirskite
tas mylimas ir didžiai ger-: įdomių žinių apie
biamas klebonas kun. Kaz.j
Lietuvos pacėtį
Juozaitis vardinių proga.
Į Wyoming Klonį atvyksŠv. Kazimiero šventė pripuola kovo 4 — gavėnios ta garsus kalbėtojas aav. S.
Kalbėtojas kvietė stovėti
laiku, dėl to parapijonai iš Gabaliauskas. Jis savo akisu demokratinėmis jėgomis,
anksto pagerbė savo klebo- mis matė raudonųjų užplūkurios pagelbės ir Lietuvai
ną. Prie stalų patarnavo so- dimą Lietuvos, kurie su lieatgauti
laisvę ir nepriklau
dalietės. šaunią vakarienę tuvių išgamų talka likvidasomybę.
suruošė: Marmienė, Enenie- vo jos nepriklausomybę. Jis
nė, Kulvinskienė, Lapinskie- pergyveno Lietuvos vadų aProgramą turtingai įvai
nė, Pilipaitienė, Politikienė, reštus, stebėjo .neva seimo
rino komp. Al. Aleksio ve,
, .
»j l
ir Milašienė.
rinkimus ir kitus raudonųjų
damo par. choro dainos, Ad.:
prajovus. Jis vaizdžiai nuGrėbliūnaitės ir M. Andri-i
Po vakarienės mokyklos pasakoja
ir te.
Rytės duetas. 10 vai..ryt,
vaikai išpildė sekančią prog-, begyvenamas tautos kančias
I kun. B. Gauronskas Lieturama: 1. a) “Sveikinimo dai ir
ramą
•
___
.
___
nurodo
būdus TLietuvos
LB,
(“Draugas” Acme telephoto! ' vos intencija atlaikė iškilna”, b) “Yes, you may”, c) gelbėjimui.
Admirolas Clark H. V7oodward, 3-iojo laivyno distrikto in*nSas mišias. Kun. A. ČeJuokų daina — choras. 2. J Kviečiame
įr
i
aginame
komandierius
priimamas į “Circus Saints ana Sinner3 batorius pasakė atitinkamą
“Pasveikinimas” — Lucille
T3. .
o „......
,
kiekvieną lietuvį ir lietuvę Club” New Yorke.
painokslą.
3. Military

Rimkus.

ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš
kas.
Kovo 16 — 19 dd. Lowell,
Mass.
— kun. Petras MaliKovo 3 — 16 dd. šv. Kazimiero parapijoje, Worces- nayskas
Kovo 24 — balandžio 6
ter, Mass. — kun. dr. Ka
dd. — Šv. Jurgio parapijo
zimieras Rėklaitis,
je, Philadelphia, Pa. — kun.
Kovo 9-16 dd. Šv. Jurgio dr. K. Rėklaitis ir kun. Anparapijoje, Chicago, III. - i tanas Ignotas,
Juozas Dambrauskas.
Balandžio 7 — 9 dd. —
Kovo 10 — 30 dd. WaterMarianapolio Kolegija —
būry, Conn. — kun. Mikas
kun. Adomas Morkūnas.
Urbonavičius, kun. Jonas
Balandžio 7 — 13 dd., šv.
Jančius ir kun. dr. Juozas
Jurgio parapijoje, Detroit,
Vaškas.
Kovo 16 — 1S dd. Pitts- Mich. — kun. K. Rėklaitis.

TT. Marijonu Misijos
Gavėnios Metu

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šeštadieniais: ll iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, kvtvirtudieiuais
ir v^tauTI-niais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St, Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343
So. Halsted Street
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANal 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR, F. G.
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road
Ofiso tel. CANal 2345
1 Of»-« Vai.: 2-—4 ir 7—9

tap atsilankytiį adv. Stasio Ga.|_____________________

Salėje Lietuvai Gelbėti
dance” - mergaičių grupė. j baliausko prakalbas ir iš
4. a) “Ėjo Petras meškėno-;
iu žinių fe Lie.
Fondui surinkta ilO dol. ATrečiadieniais pagal sutari į
Kez. Tel.: HEMIoek 3150
pie minėjimą plačiai aprašė
ti”, b) "My little pony” - tuvos padstį
mažyčių choras. 5. “Lėlių
vietos angliška spauda, y- Tel. YARds 2216
šokis” — Jeannine Riley ir
Įžanga nemokama. '
Nashua, N. H. — Vasario
Nevv Britain, Conn. — pač “Waterbury RepubliDorothy Keary. 6. Piano soAdv. S. Gabaliausko pra- pradžioje čia kalbėjo adv. | ALRK Federacijos 18 sky- can”.
DANTISTAS
lo — Eleonore Remenčius. kalbos įvyks šiose vietose:
7. “Laižybos” (vaidinimas).| Sekmadienį, kovo 2, 2:30 Stasys Gabaliauskas,- kuris i rius buvo suruošęs progra- bą pasakė miesto majoras, 4645 So. Ashland Avenue
labai vaizdžiai papasakojo mą tikslu paminėti 23-jų mearti 47th Street
8. Suteikimas dovanos kle- p- M. vv. Mykolo parapijos apie dabartinį Lietuvoje bol-, tų sukaktį Lietuvos nepri- G. Coyle ir kun. P. P. Karvai.: nuo 9 vai. ryto iki S vai. vak
bonui — Joanna Enenas. svetainėje, 1703 Jackson St., ševikų rėžimą. Lietuvos rei- klausomybės. Programos ve l°nas- Šv. Cecilijos parap.
Seredoj pagal šiitai t j.
Trustisai ir kiti pasveikino Scranton, Pa.
kalams aukojo: kun. P. Liut dejų buvo Federacijos sky- choras, vadovaujant muzi Telefonui*: IIEMLiik 58 Iii
kleboną, o ant galo pats klePirmadienį, kovo 3, 8 P. kus — $5.00, po dolerį au- riaus pirmininkas, Vincas hui K. Žalnieraičiui, padaibonas pasakė kalbą ir bai- m. šv. Pranciškaus parapi- kojo: — kun. Juras, Simo- Vaznis. Klebonas kun. M. navo Amerikos ir Lietuvos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gė programą padainavęs ke
jos svetainėje, Thomas and nas Kudžma, Petronė Ku- • Pankus paaiškinto atsilanku- himnus ir keletą liaudies
6757 So. Western Avė.
lėtą dainelių. Piano akom- Chandler Sts., Miners Mills, džienė, A. Grikis, kun. Bu-siems, dėl *kokios priešas- dainų, Aukų surinkta $84.- Ofiso valandas:
1‘opiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
panavo seselės kazimierietfs
Antradienį, kovo 4-tą, 8 cevičius, P. Ukevičius, ,K. ties šiais metais yra šioji 20*
Nedėliomis pagal sutartį
ir Adelė Misiūnaitė.
p M. Šv. Marijos parapijos Nadzeika, T. Kisielienė, J. sukaktis minima parapijos!-------------------Tegu žino diktatoriai, kad Telefonas CANal 7329
Po programos buvo “už- svetainėje, Kingstone.
Overka, J. Arlauskas, S. salėje, t. y. atskirai nuo taugavėnių šokiai .
Trečiadienį, kovo 5-tą, 8 Ulčinskas, D. Valiuškai, J. tininkų. Principalis kalbėto- vietoje vieno kalėjiman užParapijos trustišai ir ko- p
šv. Kazimiero’ para- Andriuškevičius, V. Tarnu- jas buvo kun. dr. Starkus iš daryto žurnalisto rasis čia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mitetas širdingai dėkoja se- pįjos svetainėje, Plymouth. lionis, A. Kisieliūtė, D. Ste- Marianapolio. Kalha buvo dešimts kitų, kurie skelbs 2202 West Cermak Road
serims kazimierietėms už
Ketvirtadienį, kovo 6-tą, ponavičienė, A. Valionienė, įdomi pilna naujų žinių iš ne tik laisvės šūkį, bet ir OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
surengimą programos, šei- g p. m. šv. Kazimiero pa- M. Bižas, A. Kautruvienė, J. okupuotos Lietuvos. Buvo žmonijos smegenyse bei tau- j
Res. telefonas SEEley 0434.
mininkėms, sodalietėms uz rapįjos svetainėje, Pittsto- Glavickienė, J. Skirkevičius, skaitomi net gauti iš Lietu- tų atmintyje neišdildomai j
c.
pasidarbavimą ir visiems, ne
A1 ulčinskas> P> Devulis, vos laiškai. Patriotinę kai- išgraviruos tuos baisius fak
tus apie 20 šimtmečio bar-'
kurie atsilankė ir prisidėjo
Penktadienį, kovo 7-tą, 8 F. Valentukevičius, A. At-,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
barus.
prie vakaro.
p
Ballroom svetainėje, kins, V. Mitchell ir A. Nor-į
—
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
,
80 Main St., Luzerne.
kūnas. Kiti aukojo smulBūkite Malonus
OFISO VALANDOS:
Vasario 17 d. palaidotas
Sekmadienį, kovo 9-tą, 8 kesniais. Viso Lietuvai gelNuo
2
iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
DR. KARL NURKAT
SAVO AKIMS
Vincas Lapinskas, miręs šv. p
gvg Trejybės parapi- bėti surinkta aukų $43.80.
ir pagal sutartį.
Tik viena pora akių visam gy
(Nurkaitis)
Res.
1625
So. 50th Avenue
venimui. Saugokit jas, leisdami
Antano ligoninėj po dviejų jos svetainėje, South ir
X.
iftekzaminuoti Jas moderniškiausia
Tel. Cicero 1484
metodą, kuria regėjimo mokslas
savaičių sirgimo.
Meade Sts., Wilkes-Barre.___________________ Į
galt suteikti.

$80.00 Lietuvos
Reikalams

Iš Gabaliausko
Prakalbų

DR. G. VEZELIS

i -j 4.
Pirmadienį, kovo 10-tą, 8 1111111111111111111111111111111-111111111311111111111'
Vasario 18 d. palaidotas p
gv> juozapo parapijos
AKIU GYDYTOJA^
Viktoras Anucauskas, miręs svetainėje, Duryįa.
|
po kelių dienų sirgimo Šv. | Trečiadieni) kovo 12-tą, 8
Antano ligoninėj.
p
gv< peĮro įr povilo
parapijos svetainėje, Sugar
Vasario 19 d. palaidota Notch
Marijona Aleksynienė, miKetvirtadienį, kovo 13-tą, '
rus po ilgos ir sunkios Ii- g p M gy Marijos parapi.
LIETUVIS
S°s^wJjos svetainėje, Wanamie.
OPTOMITlKIČAM.Y AKIŲ
SPECIALISTAS
Amžiną atilsį duok jiems, |_____________
Suvirs 20 ni«;tŲ praktikavimo
Viešpatie.
Mano Garantavimas
-.o

j

DR. VAITUSH, OPT.

Arti Milijono
Doleriu Lietuviu
įstaiga

Nemažai šiomis dienomis
randasi Rockforde ligonių.
Sunkiai serga: Pukilienė,
Rimkienė, Bagdonienė
ir
Steponas Keliotis, fin. raš Clevcland, O. — Lietuvių
tininkas SLRKA 137 kuo Taupymo ir Paskolos Ben
drovė neužilgo pasieks $1,pos.
Linkim visiems greit pa 000,000.00.
Per 31 metus bendrovė
sveikti.
daro paskolas taisymui arGavėnios metu pamaldos j ha pirkimui namų. Bendromūs bažnyčioj bus: Graudūs17® moka 3 nuoš. už depoziVerksmai kas trečiadienį: tus, kurie yra garantuojami
7:30 vai., o penktadieniais Federal Insurance Corp. iki
Kryžiaus Keliai tuo pačiu $5,000.00.
Koresp.
laiku.

Palengvinis akių įtempimą kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu1110, skaudamų akių kuršiį. A i įtaiso
trumpai , gystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
. elektra, parodančia mažiausias klaidas. Speclalė atyda atkreipiama }
mokyklos valkus. Kreivos akys atl1 taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai.
Nedėliomis pagal sutartį.

vak.

Dr. John
Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM ETRISTAl

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE

Telefoną* CANAL 0523 — Clik-ago

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir Sešt: 9:00 a. m. iki
*7:80 p. m.

3409 So. Halsted Street

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 W. Marguette Road

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

lllllillllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllliui

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal autartį.
Office
tel. YARds 4787
WOLK STUDIO
Nimų tel. FRO.pect 1930
1945 W»it 89* Street

--------------------------

_______
“Lai skamba per amžius į
Kovo 2 d. Moterų Sąjun- vaikams Lietuvos — Tas ApVANCtO HHolOt.IlAPrtY
FORtlRl.B Pkl( FS
gos 9 kuopa surengė “bingo laisvės nevertas, kas negina FIOWEST
H ONE LAPAYBTTE Ml)
party”.
Mėlynakė (jos”. Įrašas Laisvės varpe1'

Tel. YARda 5921.
KENwood 5107

Rc3.:

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oti o \al. nuo 1 3; nuo 6:30 -8:30
’
756 VVest 35th Street

f:

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

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880
Chicago, Iii.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad, uuo 1(1 iki 12 va!, ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJA’S IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994
Rez. tel. PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8
vak.
Neilėliomis mm 10 iki 12 \ ai. <l!en.}

Tel. YARds 5557

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. FRANK G. KWINN

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 —t ir nuo 7—9 vakare
Taij»gi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIReinia 2421

(Kviocinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagal autartį.

LIFE IN THE ROAR

į

>>Ncd»j2ond2*J2a^Įd Įmb2ji-,
Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659 ,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Rozidoncija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iii 3 jtopiet
6 iki 9 vaL vaka e

vai.

DR. V. E. SIEDLINSKI

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.
Telefonas REPuhiic 7868

4712 So. Ashland Avė.

8:00

ir Sekmad. tik susitartus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Ofiso tel. VIRgin a 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8211

1»7S

Treėiad.

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKŪL'IS

YAITOH

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki

I Tel. CANal 6122

Oaugelv atsilikimų akys atilalsomoa
bv akinių. Kainos pigios, kaip
pirmiau.

Teleronaa

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Yards 3089

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I’.ea 6958 So. Talman Avė.
Bos. Tel. OROvehill 0617
Office tel. HEMlock 4818

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

DANTISTAS
4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0991.
l’irifUl.Heiiiais, Trcčindieniais ir
__________ šeštadieniais.__________

DR. A. JENKINS

32 METAI PATY1UMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių Įtempimų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ų 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

DR. PETER T. BRAZIS

DR. S. R. PALUTSIS

•
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Pirmadienis, kovo 3 d., 1941

3

PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ

Mūsų

loterys

MORKŲ BLYNAI.

Apvirint! morkas. Sutar
kuoti. Pridėti šaukštą bul
vių tyrės, šaukštą miltų
įmušti trijų kiaušinių tri
nius, pridėti druskos ir pa
galiau išplaktą
kiaušinių
baltymų putelę. Sumaišyk,
kepti mažus blynus su svie
stu.

džiausio nesivaldymo pavyz
dį, pykdama, keikdama,
Svarbu yra, kad žmogus mušdamos, plūsdama?
būtų sveikas, protingas, bet
NeSali bati dorovingas
svarbiausia, kad būtų dorok'*ris nemyH arti
kaip vilko akys — net rai
mo.
Ir
artimo
meilės reikia
vingas. Tebūnie žmonės ir
Truputis pipirų ir karš
nis purkštauja, kai patamsy
mokyti vaiką, įkvėpti jos j
nemokyti, jei tik būtų doro
Valgyti karštus su tirpy
tas vanduo.
pakrutinu apie nosį... Pašu
kuodaugiausia. Bet ir čia
(Tęsinys)
vingi. Bet koks baisus gyve
tu sviestu ir grietine.
Silkes reikia per naktį iš
kuok, Broniuk, būk geras..
nimas su mokytais bet nedo gražiausi žodžiai nieko neį
IV
Mes motinos, kurios pra
— Geras.. — iškošiau mirkyti ir gerai nuvalyt*.
rovingais žmonėmis. Ir nedo veiks, jei vaikas matys mo
ANKŠTINĖS PUPELĖS
ktiškai
dirbame
auklėjimo
Atlankiau
Kazytę
pavasapro dantis. — Kad pašukuo Nulupti ir kiekvieną silkę
rovingas žmogus juo yra tiną nėmaž tų žodžių nesi
SU RŪGŠČIA GRIETINE
darbą, deja, per dažnai lei rojėj. Ji džiaugėsi, lyg dva siu, tai net cypsi! Klaupkis! ! perskirti į dvi dalis ir išim
mokytesnis, juo jis baises laikant: apkalbinėjant arti
džiame sau vaikų auklėjimo rą pirkusi. Apkabino mane
1 puodukas riekelėmis suKazytė atsiklaupė, šukuo ti kaulus.
nis, nes turėdamas išmik mą, skriaudžiant, nešelpiant1
klausimais vaduotis momen- ir pabučiavo... Keista Kazy ju. Kazytė srebia orą.
piaustytų grybų.
lintą protą, gali be galo pavargėlių, pavydint, neapPaimti duonos trupinius,
to
jausmais
ir
nepagrįsta
tė! Ir jos meilumas jau pra
2 šaukštai riebalų.
— Broniuk, ne taip sma sviestą, petruškas, citrinos
kenčiant.
daug žalos padaryti.
nuomone.
Gera
ar
bloga
sa

deda man įkyrėti!
4 puodukai virtų ankšti
giai...
Aišku, jei motina nori iš
Ne kiekvienas gali būti
skysčius, pipirus ir karštą
vijauta,
nuovargis,
nervingu

—
Kaze!
suvelsi
apikaklę
nių pupelių.
— Peršti?
mokytas, ne kiekvienas turi auklėti dorovingą vaiką, ji
vandenį ir visą gerai išmai
mas,
nuotaika
įgija
daugiau
atsitrauk
nuo
manęs,
•
nesi1 puodukas rūgščios grie
— Truputį...
didelį protą, bet kiekvienas turi drauge auklėti ir save
šyti, kad pasidarytų tyre.
įtakos,
negu
mes
tatai
sau
karstyk
ant
kaklo!...
arba...
tinės.
— Niekis. Nustos!
turi ir gali būti dorovingas. pačią: naikinti savo ydas,
rviekvieną silkės dalį aptep
galime
leisti.
Nors
tai
moti

aš
einu
namo,
—
atkirtau
Truputis druskos ir pi
— Broniuk, kam taip pe ti ta tyre, suvynioti ir įs
‘Iš tikro, atėjus teismo die stengtis, kiek beįmanydama,
pirų.
Visi žino, kaip nos atžvilgiu dažnai galima Kazytei ir atgniaužęs jos ši*
A
nai, nepaklaus mūsų, ką esa valdytis.
meigti šakaliuką, kad lai
seka suaugusius. Į pateisinti, vis dėlto neturi rankutes, atsistojau.
— Peši... Pasižiūrėk, ko kytus. Sudėti į sviestu iš •Pakepinti grybus rien-iiuo
me skaitę, bet ką darėme” vaikai
me
pamiršti,
kad
tuo
neturi

veidro
— sako Šv. Tomas Kempie- Jie yra lyg tie
— Broniuk, neik, — mel kie tavo plaukai! Nutriau- teptą keptuvę ir kepti vi se kol gerai pagels, pridėti
me
daryti
skriaudos
vaikui,
kuriuose
atsispin
tis. Protas yra brangi Die džiai,
džia sesytė. — Nepaspėjai šėję visi smunka, susivėlę, dutiniame karščio pečiuje ankštines pupeles, rūgščią
Mūsų
reikalavimų
nenuosek

visa, kas yra aplin
vo dovana, ir turime steng di
ateit, ir jau vėl skubinies... lyg penkerius metus nešu apie penkiolika minučių nie grietinę, druską ir pipirus
lumas padaro vaikus netik
tis jį lavinti, bet visuomet kui. Tegu motina nuolat tai
— Neturiu laiko paskui kuoti...
ir gerai viską pavirinti.
rolmopsai valgosi karšti.
rus
savo
elgesio,
nervingus,
z
baisu, jei
brangesnis žmogui turi būti •itsimena. Kaip
žąsis sekioti, man reikia mo
— Oi, nepešk, skauda
atkaklius, neklusnius. Mes kytis...
dorovingas gyvenimas ir ge juose atsispindėtų vien biauman! Koks tu negeras... Aš
rūs paveikslai! Kiekvienas dar vis per daug esame įsi
ra sąžinė.
— Vis tau mokytis... At visados tau gera, laukiu ta
.negeras pavyzdys yra vaikui tikinę, kad svarbiausias da mink, ką sakei pirmą dieną,
vęs, o tu atvažiuoji, tai kaip
Taigi lavinti vaiko dorovę
papiktinimas. O juk, tur būt, lykas auklėjime esąs aklas kad tu dažnai mane lan
koks karalius... Aš tau gera,
yra svarbiausias
motinos
ĮSIGYKITE
\',£
visos žinote, ką Kristus yra klusnumas.
kysi,
o
dabar...
Palauk,
visa atiduodu, o tu?.. Imsiu
darbas, viso auklėjimo vai
pasakęs apie papiktinimą:
Mes negalime vaiko versti į Broniuk, aš ir geltonąjį ve- ir nebelauksiu... Gali va
nikas.
“Kas papiktins vieną tų būtinai ir visada pasiduoti’ žirnelį į laukus išsivežiau... žiuot sau kur nori!...
MALDAKNYGIŲ
Niekas negali duoti to,' mažųjų, geriau jam būtų, svetimai valiai, nežiūrint, Žinai, kur jį paslėpiau? Gi
— Ponia, mat, atsirado,!
ko neturi
sako sena pa- ka(j kas prįrįšęs akmenį, ar tas mūsų reikalavimas ten, į karklus, kad saulė ne Reikia čia man jos dovanų...
DABAR!
tarlė. Tai yra didelė tiesa irj prie kaklo įmestų į jūros būtų teisingas, ar nė.
nudegintų, nes dėdė sakė: Tylėk!
Kai saulė nudegins, jis su
auklėjimo. Jei auklėtojas gelmes”. O ką jau besakyti,
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
— Netylėsiu! Tu nurovei
Mes nenorime klusnumo
reikalauja iš auklėtinio to, jei piktina tikroji motina.
skils ir pasidarys nebegra pusę mano kasų.
Vienybės
išleistos ‘'MALDAKNYGES”:
išbraukti iš auklėjimo, ta
ko pats neturi, tai jo auklė
žus... Aš jį čia atvešiu. Ge
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
čiau klusnumas negali būti
— Aš tau parodysiu!
jimas yra bergždžias, nes
rai? Ir tave pavažinėsiu; jis
250 puslapių ................ .....................................
tikslu pats per save. Norė
Trenkiau Kazytę į žemę.
daugiausia padaro pavyzdys.
tvirtas — išturės!...
Su persiuntimu $1.00.
dami kiek reikia veikti vai
Todėl kiekviena motina turi,
Nubėgo prie karklų, iš Visas pergedęs, spyriau į
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
Taduko mamytė štai jau ką, mes vis turime sau sta
geltonąjį vežimėlį. Vežimėlis
įsigilinus į savo sielą, pa
rais, tik .............................................................. ą
traukė
vežimėlį
ir
“
dar-darkurį laiką susirūpinusi daž tyti klausimą, ko gi mes iš
pervirto, triskart apsisuko
Su persiuntimu 50c.
klausti save, ar joje pačioje
nai kartoja tėvui, sau ir pa tikrųjų siekiame savo auklė dar” šaukdama vėl atgidze- — ir subyrėjo į šipulius. Ka
šias
ir
daugelį
kitų knygų galėsite įsigyti asme
yra tų dorybių, kurių ji rei
na.
žįstamiems: “Iš kur gi jis jimo darbu?
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:
kalauja iš savo vaiko...
—Broniuk, sėskis, prašo zytė ėmė klykti. Jos ašaros
taip išmoko meluoti? Tai,
Pirmų pirmiausia reikalau
Kazytė, žąsys sutupė, saule pylėsi, kaip lietus. Aš teki
“DRAUGAS”
tikriausiai, mokykla kalta,
nas pasileidau namo. Pro
jame iš vaiko paklusnumo.
lė
taip
kepina
—
nuvešiu
ta

Hillsboro,
Alabama
yra
nes ten taip daug išdykusių
2334 S. Oakley Ave.
Chicago, III.
petį pažvelgęs, ar nesiveja
Nėra nieko blogesnio už ne
vaikų, kurie jį taip neigia mažas miestelis, turintis ve tave toli toli, lig kalno, Kazytė, užlindau už krūmo
paklusnų vaiką. Bet nema
Visą ten lig kaimyno ąžuolytės.
mai veikia”. Vakar Tadukas apie 250 gyventojų.
nykite, kad klausyti vaikui
— Ar aš lėlė, kad mane ir žiūrėjau, ką ji darys. Man
nebuvo mokykloj, nes ma miestelio valdybą sudaro
visados yra lengva. Norėda
%
moterys. Majoru yra Mrs. mergaitė vežiotų, — karčiai pasidarė nei šiaip, nei taip:
ma turėjo svečių, kurie
vilyg
pyktis
ėmė,
lyg
buvo
r
mas būti paklusnus, kartais
nusijuokiau ir švilpauju.
durnakty išsiskirstė, tai ma Davis Woodall.
jis gauna įtempti visą savo
Kazytė sustojo ir tyli. Jos baisu, ir lyg gailėjaus. Kazy
ma pramiegojo ir nebuvo
valią, pav. Kai motina per
skarelė nusmuko nuo galvos. tė atsikėlė nuo žemės, ska
kas berniuką pažadina....
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
Galeana, Mexico. šios apy
ir
traukia jo linksmą žaidimą
— Broniuk, kas tau? Ko rele nusišluostė ašaras
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!
Šiandien Tadukas apsigin linkės jaunos moterys pa
ėmė
rinkti
vežimėlio
šipu

z
arba neleidžia eiti pabėgioti
tu šiandien toks pikčiurna?
Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
klavęs “liudijimu” mamos reikalavo žemės iš valdžios,
su draugais. Kaipgi motina
1 Juk aš tau nieko nepada lius. Gal norėjo dar sustatyt
įrodyti Faktai!
,
. .
. duotu mokytojai, nuėjo į mo kad sudarius ūkių koloniją.
tokį
pat
vežimėlį
:
dėstė,
dės,
riau...
Sėsk,
Broniuk,
čia
gali reikalauti iš įoi,,,
,
,
Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
in- ™
tokio valios tvirtumo, jei
pa kyklą anksčiau negu visa-' Jos nori valdžiai ir pasau prie kimšelio ir pasėdėk tė, kraipė šipulius, derino
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
kad moterys
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
ti jos nemaž neparodo, jei dos. Mokytojos dar nėra liui įrodyti,
nors truputėlį.... Ak, tie bet niekai. Visus vėl pabėrė
klasėje,
Tadukas
atsiskleigali
ūkius
tvarkyti
taip
pat
Žemiau
telpanti
lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
ir
pradėjo
tyliai
raudoti..
pati neklauso Dievo įsakyplaukai vėl man iširo: lenda
kaip
ir
vyrai,
gal
ir
geriau.
sumą
galite
sutaupyti
sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
mų? Jei taip yra, tai tegu džia atnešt* lojimą ir pair lenda į akis! Broliuk, sti
(Bus
daugiau)
kas
mėnesį
taupysite
ir
savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
nesitiki turėsianti paklus skaito mamos ranka parašy Ta ūkių kolonija bus išim pink man kasytes. Juk tu
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.
nius vaikus. Neklausydami tą, raštą: “Mano sūnus ne tinai tvarkoma moterų iki pernai visuomet man pindaPlnlgnl ku-1
jos, jie tebus jos ištikimi se galėjo vakar ateiti į mokyk 60 metų amžiaus.
vai. Kai tu supini, mano
Tėvų žemėje norima 'iroJŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS
rtiios galite |
lą dėl didelio galvos skaudė
kėjai.
plaukai daug geriau auga.Jlių savanorių atmintį paver32
34
36 | 38 |
40 |
45 |
50
«.-» m. ami.
80
DOCTOR’S AMAZING LIQUiO Tu vis sakydavai, kad mano sti į dulkes, bet atminkite
Norime taip pat, kad vai jimo”.
8 5,000 i 6.09 * 6.73 * 7.47' $ 8.37 $ 9.3O|8 10.45 8 14.41 8 27.14
28.82
42.28
10.000 12.19 13.47 14.94 76.63 18 60| 20.90
GREAT SUCCESS FOR
kas kalbėtų tiesą. Bet iš ko
43.23
63.42
16,000 18.28 20.21 22.41 24.95 27.901 31 36
Tadukas šypsosi...
kasytės mažos, dabar, žiū-į tą teisingą posakį, kad dau41.81
84.57
20.000 24.88 26.95 29.89 33.27 37.20
61.65
jis išmoksta meluoti, jei ne
72.06 106.71
26.000 30.47 33.69 87.36 41 59 46.51
52.27
Ar tikrai mokykla kalta,
rėk, jau kokios storos. Oho! gelio mirusiųjų dulkės gar86.47 126.85
62.72
30,000 36.67 40.42 44.83 49.91 55.81
iš pačių motinų? Melagės kad Tadukas meluoja?
(•rtamally
cauaad)
ly ca
40,000 48.76 53.90 69.78 66.65 74.41
83 63 115.30 169.14
Mama tokias gražias šukas siau prakalba už gyvuosius
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19 93.021 104.64 144.13 211.42
motinos vaikai visuomet yra
nupirko: mirga tik mirga, Į grabus.
PRAISED
įsigykite nuosavus namua pagal mūsų Ilgamečio ISsImokčJImo planry
melagiai. Negalimas daiktas,
Statistikos rodo, kad apFROM
kad iš tokios šeimos, kurios draudų kompanijose dirba
COAST
TO
motina prasilenkia su tiesa, apie 4,000 moterų. DauguCOAST!
’šeitų atviri vaikai. Doro- ma jų yra sulaukusios 40
3236 South Halsted Street
No matter what vou’ve tried with*ut
vingas žmogus būtinai turi metų amžiaus ir abelnai
aucceaa for unaiphtly aurfare pimplea,
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
blemiahea and aimilar akin irritationa,
mokėti valdytis. Tad motina yra išdirbusios apie 10 me...don’t coughl Get pleataat relief from g
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
here’s an amazingly aucceaaful doccough due to a cold with Smith Brothers
tor’a formula—powerfully aoothing
turi pratinti vaiką iš pat tų. Kiekviena iš jų turi
Cough Drops—Black or Menthol-54.
Liouid Žemo—wnich quickly relievea
Kiekvieno taupytojo Indčllai Ilgi >5,000 apdrauntl FederalInčJ Jstalgolltcning aoreneaa and atarta right in to
mažens valdyti visus savo apie 250 klientų, kurių 43
Smith
Bros.
Cough
Drops
aro
tho
help nature promote FAST healing.
80 yeara continuoua aucceaa! Let
negerus
palinkimus. Bet nuošimčiai yra vyrai. Aponly drops containing VITAMIN
Zemo’a 10 different marveloualy effective ineredienta help YOUR akin.
Vitamin A (Carotene) raivei the reiiitance of
kaip gi ji pratins, jei pati d raudos darbuose moterims
Alno omtment form. Severe caaea
mucoui membranes of ooae and throat to

Dorovės Lavinimas

Daugiau Sąmoningumo ŠIPULIAI
Auklėjime!

\

ROLMOPSAI.
,
6 silkės.
2 šaukštai duonos trupi-1
nių.
2 šaukštai sviesto.
1 šaukštas smulkiai su
kapotų petruškų.
Pusantro šaukšto citrinos l
skysčių.

e ee*

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
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Vaikas Meluoja

g

TAUPYKITE!

SKIN TROUBLES

DOITT BARK

Keistuto Savings & Loan Association

cold infections, when lack of reaiat_ aoce is due to Vitamin A deficiency.^

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina

A

Kiekvieną valandą duoda di-

sekam geriau negu vyrams.

may need Extra Strength Žemo.
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Kalint: Jum
Amerikos
Vulsly hėse
Metams — Iti.uO: rusei Metui •— $3.50; Trims Mėne
siams — $2.tof Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose vala-

tybėse prenumerata: Melams — $7.00;
— $4.00 Pavienis numeris — 3c.

Skelbimo

kainos

Pusei

Metui

prisiunčiamus pareikalavus.

— o —

Hend.-darliiuuis tr korespondentams rsAtų negažina.
lai neprašoma tai pudurytt ir neprisiunčiama tam tiks
'Ui pašio ženklų. Kedakclia pasilaiko sau teisę taisyti
•r trumpinti visus prisiųstus rafttus ir ypač korespou
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu' piašo la
kyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinėle),
paliekant didelius tarpus pataisymams, venuianl pole
mikos ar asmeniškumu
Pasenusios koresposdeanifns
laikraštin

nededamos
t

Entered as Second-Class Matter Mareli 31, 1916 ai
Chlcago, Illinois, L'nder the Act of March 3, 1879.

"Vyties" Jubiliejus
Lietuvos Vyčių organizacijos organui
“Vyčiui” dvidešimts penkeri metai suėjo
praėjusių metų rudenį. Tačiau jubiliejinis
numeris išleistas tik šį mėnesį. Tiesa, nu
meris suvėluotas, tačiau nėra ko gailėtis:
turiningumu ir įvairumu tas pavėlavimas
papildomas.
Sidabrinio jubiliejaus numeris pasirodė
gražiu, Jono Pilipausko sukurtu viršeliu
pasipuošęs. Duodama visa eilė straipsnių,
iš kurių susidaro geras vaizdas, kaip “Vy
tis” atsirado, kam jis tarnavo, kokius sun'kumus jis pergyveno ir kas buvo jo žy
miausiais bendradarbiais.
Apie laikraščio pradžią ir apie pirmųjų
redaktorių gyvenimą ir vargus vaizdžiai
rašo prof. Kazys Pakštas, kurią pats tuos
vargus yra išvargęs.
Buvusiais “Vyties” redaktoriais sumi
nėti (kai kurių iš jų įdėti atvaizdai ir
trumpos biografijos paduotos): dr. Al.
Račkus, prof. K. Pakštas, red. L. šimutis,
red. M. Zujus, Ig. Sakalas, apt. K. S. Jo
naitis, J. Karosas, adv. K. Savickas, adv.
A. Lapinskas, Pr. Zdankus, kun. A. Va
lančius, adv. J. Peters. Dabartiniu redak
torium yra Antanas Skirius, kurio pasi
darbavimu šis gražus jubiliejinis leidinys
išleistas. '
Be to, šiame 48 puslapių (su viršeliais
— 52) dedama daug sveikinimų, skelbimų,
korespondencijų ir šiaip jau raštų apie
tos organizacijos vaidmenį ir jos ateitį.
Mes iš savo pusės sveikiname “Vytį”,
palinkėdami jam sulaukti auksinio jubi
liejaus ir taip kaip ir ligšiol, sėkmingai
šviesti Amerikos lietuvių katalikų jauni
mo kelius. Ilgiausių metų!

Kanadiečiu Veikla
Sąmoningieji Kanados lietuviai gražiai
darbuojasi Lietuvos reikalais. Pavyzdžiui,
mums prisiųsta Brooks, Alberta, lietuyiv"
vasario 16 d. minėjimo aprašymo'’, ir jų
priimtas ir Anglijos karaliui Jurgiui pa
siųstas memorandumas Lietuvos nepri
klausomybės reikalais. Taip pat prisiųsta
p. Grant-Suttie, Generalinio Lietuvos kon
sulo Kanadoj, per radijo pasakyta graši
kalba? kuria supažindinama Kanados vi
suomenė .su mūsų tautos kilme, jos rei
kalais ir aspiracijoms.' Tą kalbą, kaip ir
Brooks lietuvių memorandumą paskelbsi
me savo dienraščio skiltyse.
į
• Be to, Kanados Lietuvių Taryba Vasa
rio 16 d. proga išleido specialu Jeidinj, ku
riame dedama gražių, pątrijotiškų straips
nių, eilėraščių ir korespondencijų iš kana
diečių veikimo. Leidinys pavadintas “Neprik1',usoma Lietuva”. Nuo dabar tas lei
dinys išeisiąs kiekvieną mėnesį, kuris
ištikimai ir nuoširdžiai tarnaus Kana
dos lietuvių reikalams, atstovaus tauti
nes jų aspiracijas ir patarnaus organii žarijoms...
Pradžia šio laikraščio, tiesa, išrodo kuk
li. Bet turint gražius tikslus ir gerus no
rus, kanadiečiai ji pajėgs išlaikyti, padi
dinti ir pagerinti teknišku ir turinio at’ žvilgiu. Pasisekimo!

Geri Piliečiai Ir...
Kun. James J. O’Mara, New Yorko ka
talikų labdarybės direktorius, savo radijo
kalboj visai teisingai pareiškė, kad
“geras katalikas yra ir geras Jungtinių
; Amerikos Valstybių pilietis”.
■
Jisai tat' įrodė gyvais faktais iš praei
ties katalikų darbų ir nuopelnų šio krašto
, gynimui ir gerovei kelti. Jisai nurodė ir

f

dabar dirbamus organizuotų katalikų dar*
bus krašto saugumui stipriiti ir gerove*)
kelti.

Pirmadienis, kovo 3 d., 1941

PINIGŲ SIUNTIMO I OKUPUOTĄJĄ
LIETUVĄ REIKALU

Katalikų ištikimybės Anų l ikai niek3 ne
gali kvestionuoti. Taip pat negali užgin
čyti ir jų didelių nuopelnų. Tačiau įžūlūs
katalikybės priešai — “klaniečiai” ir kiti
vis dar norėtų katalikų veikimą suvaržy
ti, persekioti. “Klaniečiai”, taip kaip ir ko
munistai ir kitokie “istai”, siekdami ka
talikų ar kitų veikimą persekioti, suvar
žyti, yra aiškūs šio krašto demokratinės
santvarkos priešai. Tokie gaivalai never
ti demokratiško krašto piliečio vardo.

Daugelis Amerikos lietu- , dėl, kad jos negalėtų ture
vių, norėdami pagelbėti sa- t*, jokios įtakos į jų pinigus
vo giminėms bolševikų oku uždra udė bolševikinius rub
° —-»»in
pacijoje stengiasi pasiųsti lius išvežti į užsienį, o jau
jiems pinigų, manydami tuo j užsienį patekusius uždrau
palengvinti jų sunkią pade-į dė atgal įvežti. Vadinas, so
tį. Kaip jau žinoma, Jungti vietinė Rusija buvo pirmoji
W• K
.A 4 V
nių Amerikos Valstybių vai valstybė po pasaulinio ka- !
dies komisariatą, o kai čia
džia yra uždi<audusi siųsti žo, kuri suvaržė pinigų į ve-' PO SVIETĄ
atvyko, tai jam išaiškino,
pinigus į Sovietų Rusijos žimą ir išvežimą. Bausmės!
kad turi vykti į Prekybos
okupuotąsias Baltijos val už šio parėdymo nesilaiky PASIDAIRIUS
Liaudies komisariatą. Vadi
stybes, bet vis tik atsiran mą įvestos bolševikiškos.
Balšavikai labai džiaugia nas, atgal nuo Kaipošiaus
da žmonių, kurie ieško ir Yla buvę atsitikimų,
kad si, kad Lietuvoj dabar vi pas Ainošių.
“Tėvynės” redaktorius praneša, kad nuo
suranda būdų pasiųsti kad' įvažiuojantieji į bolševistinę sokie reikalai atliekami staTris dienas instituto ve
Naujų Metų SLA centro ofise kelių val
ir
kelis
dolerius.
Lietuvos
chanoviškai,
t.
y.
didžiausiu
Rusiją,
pas
kuriuos
buvo
stijų apdraudos departamentų revizoriai
dėjas sugaišo ir antklodžių
randa irsta didesnė suma bolševi spyd. Apie vieną tokį sta- negavo.
daro reviziją. Ir dabar dar jie teberevi- Piliečių Komitetas
zuoja. Tasai biznis esąs brangus dalykas, reikalą paaiškinti, kad pini kiškų pinigų, buvo be cere-; chanovišką reikalų atlikimą
Korespondencijoj sakoma,
gų siuntimas į Sovietų Ru ’.uonijų išsodinti iš traukinio! padėsiu jums ant delno iš kad institutas turi triubenes
/
“trisdešimt dienų tokios revizijos mums sijos okupuotąją
Lietuvą i’ r u šaudyti.
korespondencijos, tūpusios lio ir su lempomis. Lempos
atseina daugiau kaip $3000. Niekas ne tikslo nepasiekia, nes dole
“Tarybų Lietuvoj” No. 56. užsakytos, supakuotos, bet
Oficialiam atsiskaitymui
žino, kaip dar ilgai ta revizija tęsis. Jei riai tenka Sovietų Rusijos
Netoli Kauno yra kurčių- nesiunčiamos, nes niekas ne
gu jiems beimant mūsų pinigus, mūsų valdžiai, kuri gavėjams te- 3U kapitalistiniais kraštais'
nebylių institutas, kuriame žino jų kainų.
lėšų fondas pasidarytų tuščias - o jis Lišmoka tik maž dalelę do. Įvestas tvirtas bolševikiškų
randasi 92 žmonės. Užėjus
Tai bent stachanoviškas
jau yra daugiau negu tuscias, — niekas
rublių kursas, bet jie nieko
lerių vertės.
šaltoms
dienoms
institutui
tų revizorių negalėtų iš čia išprašyti. Šį
greitumas šviečiant Stalino
bendro neturi su tikrąja
prireikė
antklodžių.
Institu

sykį jie yra atėję pas mus kaipo Dievo
saulei!
Bolševikai, po 1917 metų rublįo verte, o tarnauja tik
rykštė. Susivienijimas yra baudžiamas spalių mėn. revoliucijos, pa- j j:i opagandos ir išnaudojimo to vedėjas raštu kreipėsi į
nežinia už kieno griekus. Dešimt metų sigrobę į savo rankas vai- tikslams. Pavyzdžiui, oficia- Prekybos Liaudies Komisą- pRASAU NES|iu0KT1I
atgal, kada Susivienijimo lėšų fonde bū džią Rusijoje, pirmiausia i us kursas nustatytas penki riatą prašydamas leidimą
davo labai daug pinigų, mes to nebūtu
nupirkti 25 antklodes. Ko*
Jonas Mirtelė pasiryžo atnorėjo
panaikinti
pinigus,
,
ub
iiai
ir
30
kapeikų
už
dome jautę. Dabar mes tą jaučiame skau
misariatas pasiūlė kreiptis į ^Tcti kelionę aroplanu. Išsines, anot jų, pinigai tai esą I ierį, o tuo tarpu neoficialiodžiai”.
Vietinės Pramonės Liaudies pirk§8 bilietą sėda į aroplaGana teisingai pažymima, kad valstijų viso blogo šaltinis. Kad į -e biržoje galima pirkti už Komisariatą; o šis vėl pa- j n4 ir
kelių minutų pasi pinigams dolerį po dvidešimts penkis
apdraudos
departamentai decentralizuo žmonėse sukelti
siūlė kreiptis į Valstybinį' JunJa padangėje. Nustebęs,
tai kontroliuoja mažesnes apdraudos or neapykantą ir įrodyti ma ir daugiau rublius, šitoks
■ Tekstilės Trestą (pagal mū- kad nejuto, kad iškilo, priganizacijas, nes tokią" sistemą didžiosios sėms, kad tai yra tik pa kur sas veikiausia atitinka
! sų šneką •— trustą). Kol ėjęs prie vairuotojo klauapdraudos kompanijos ir palaiko, nes “ti prastas popiergalis, bolševi ir tikrąją rublio vertę. Bet
kisi suėsti mažesnes kompanijas ir fra- kai paleido į darbą spaustu tokių nupirktų rublių savo • nueita nuo Ainošiaus pas sia •
Be abejonės, tamsta
ternales organizacijas”.
ves, kurios spausdino “pi- giminaičiui į Lietuvą nepa Kaipošių, praėjo 14 valan-'
!dų, o Tekstilės Trestas pri jau senai skraidai aroplaApie pačią organizaciją — SLA “T.” nigus” milijardais. Tarp ki-i8jūsi> nes> kaip
jau minėta,
nais....
red. daro tokią pastabą:
ta ko tai buvo lengviausias 1 bolševikai jų neįsileidžia. ima tiktai iki 14 vai. Insti
— Šiandien pirmą sykį po
“Revizoriai gal ras ir raportuos, kad
būdas finansuoti karą
ir Pasitaiko žmonių, kurie ri tuto vedėjas, sugaišęs die
mūsų apdraudos arba pomirtinių fon-.
metų
laiko, — atsako vai
ną, turėjo be antklodžių
dengti
kitas
naujos
bolšezikuodami
savo
gyvybę,
įsi

’ das dar yra išsimokėjimo stovyje. Bet
ruotojas.
grįžti atgal.
jie negalės nepastebėti, kad mūsų lėšų vistinės valdžios išlaidas. veža rublių į Sovietų Rusi
•— Tai ką veikei per išti
i Ant rytojaus instituto vefondas yra daugiau negu tuščias. Su 1920 metais bolševikinė Ru ją ir ten juos išleidžia, bet
! dejas vėl atvyko į Kauną ir sus metus, kad neskraidei?
1940 metų pabaiga nebuvo užmokėta sijos valdžia manė esanti tai yra tik retenybė, šiaip
— Buvau nukritęs su aro
kaikurių viršininkų algos, nebuvo ap- nusikračiusi kapitalistinės jau bolševikai .vietoje už do kreipės į Tekstilės Trestą.
Jo raštą turėjo patvirtinti planu ir taip susižeidžiau,
mokėtos šeiminių komisijų didelės ir sistemos padarą—pinigus ir lerį išmokėti
dvidešimts
mažos sąskaitos, nebuvo apmokėtos di pradėjo spausdinti begaly penkis ar daugiau rublių iš Tresto komisaras, bet jo kad metus prisėjo ligoninėj
nebuvo. Tarnautojai patarė gulėti.
džiumos organizatorių sąskaitos, nebu bes taip vadinamų “atsiskai moka tik penkis.
vo apmokėta daug kitų administracijos tymo ženklų” (rasčiotnije
jam ateiti už 15 ir pusę va
— Mamyte, atspėk, kas
sąskaitų, viso sumoje daugiau kaip $12,- znaki), kurie turėjo eiti vie štai ir keletas pavyzdžių, landos. Bet “Drobės” san
000.00”.
kiek ten žmonės tegauna už delis, iš kur turėjo gauti tai yra: jis kalena ilgu sna
toje pinigų.
Prieš vienuoliką metų SLA lėšų fonde
nusiųstą dolerį. Kaip spau antklodžių, atdaras tik iki pu ir turi tri? kojas?
buvę kelios dešimtys tūkstančių dolerių.
Bolševikai savo atsiekė — da praneša, batų pora kar 14 valandos. Vėl išvyko na
— Tai būtų lyg gandras..
Dar 1938 m. buvęs $16,000 perviršis. Da- žmonės pinigais pradėjo vi nuoja 100 rublių, kostiumas
Bet, vaikeli, juk paukščiai
mo.
"bar deficitas.
siškai nebepasitikėti ir jų (siūtas) nuo 600 iki 1,000
turi ,ik dvi kojas.
“Kas tą deficitą padengs, vienas Die nebeėmė, todėl vietoje pini
Trečią dieną institutč ve
— Aš žinau, mamyte. Aš
rublių, paltas — 1,000 rubvas težino. Mūsų Pildomoji Taryba ne
dčjas
vėl
atvažiavo
į
Kau)Ok
noržjau> kad mamy;ei
gų kiekvienas stengėsi gau- iių ir daugiau. Vadinas, jei
žino
ną. Tresto komisarą jau ra-; batų sunkIau atspžU
Ir ta proga Kl. Jurgelionis SLA centro i4’ daik'ų Prasid6j° taiP va- nusiusi 100 dolerių, tai
do. Peržiūrėjęs raštą komi-|
valdybą piktokai bara, kad ji nenorėjo d^ama mainų prekyba — tamstos giminaitis už jį
sąrąs išaiškino, kad jis su! ATSPĖJOM VAKARYKŠmatyti deficito priežasčių, kad buvusiame i vienas žmogus sau nereika- negalės net paprasčiausio
čIAS MĮSLES:
seime “marksistinis aitrumas” neleido ,
daiktą iškeisdavo su' kostiumo nusipirkti. Jei no- raštais turi tuo reikalu grįš-Į
svarstyti kuopų įnešimų, kad daromos di- kitu į jam reikalingą daik- rėsi giminaičiui užfundyti ti į Vielinės Pramonės Liau i. žirniai. 2. Bitė avily.
dėlės išlaidos etc. Išvadoje “T-nės” rodak- i tą, pinigų visai nevartoda- batų porą, tai turėsi pasiųtorius šaukia:
.
.
.
mi. Pagaliau ir patys bol- sti. mažiausia 20 dolerių. jie to nedaro. Vadinas, jei nepatartina. Bet jei jau tik
“Mes turime susispausti, ir tą turime ševikų valdovai pastebėjo, Nors panaši batų pora Ame . tamsta pasiunti savo gimi- rai yra rimtas reikalas oku
A^"jaU
nes kįtaiP”kad be pinigų visai negali-1 rikoje tekainuoja nedaugiau I naičiui 20 dolerių, tai jis pacijoje atsidūrusius gimi
Aišku kad š.os organizacijos padet.a,: ma išsivcrati, ne3 beveik vi. kai du ar
dcri;li gauna tik vieną porą batų, naičius paremti, tai geriau
kaip pats jos organas “T-nė” praneša, yra ......
,
F
’ tai yra, du ar tris dolerius, sia paramą siųsti reikalin
J reikalauja
r.oiiroin.,,'0 rimto dėmesio. k,.
o tamstos giminaitis Sovietų
tokia, t,
kuri
Bet siskai sustojo gamyba,
o likusieji septyniolika ar giausiais daiktais. Nona to
ji nėra beviltiška. Revizoriai padarys sa miestų gyventojus užgulė Rusijos okupuotoje Lietuvo- aštuoniolika dolerių ataten- kiu siuntimu ir paremiami
Vo pastabas, prie tų pastabų reiks prisi badas, kadangi ūkininkai je turės sumokėti .visą šim- ka btiševikų valdžiai. Pana okupantai, bet vis tik gimi
taikinti ir organizacija ir toliau galės nor nicko nebepristatė į mie3- tą rublių, kas sudaro nusiu šiai j ra ne vien su batais, naičiai gaus šiek t':ek dau
vus. Rezultate kilo didelis atus 20 dolerių. Jeigu Somaliai veikti ir, neabejojame, veiks.
bet. ir su visom pitkėm.
giau negu siunčiant pinigus.
Šia proga reikia pastebėti, kad ir •
Tambovo ūkininkų ir vėliau vietų Rusijos' valdžia norėLietuvių R. K. Susivienijimo Amerikos Kronštato įgulos maištas, tų žmonėms padėti, tai ji
Daugelis padarys išvadą, Lietuvos Piliečių Komitetas.
cpntre buvo kelių valstybių revizoriai ir Bolševikai buvo priversti pati galėtų Amerikoje nu- kad jei jau siųsti ką nors
fynujkmen*ška* revizavę, peržįū-vėi įvesti kiek pastovesnius pirkti kelis milijonus porų giminėms į okupuotąją Lie
rėję, išdavė gerą raportą, rasdami viską pinigus ir tam reikalui 1921; batų po porą dolerių ir Lie tuvą, tai geriausia siųsti Sudužo Keleivinis
puikioje tvarkoje.
dalinai yra
ji. lapkričio mėn. įkūrė vai- J tuvoje pardavinėti juos, sa- daiktais. ,Tas
Orlaivis
Apie tai buvo rašyta “Garse”, smu’ktiesa, bet ir čia bolševikai
meaiškai raportuota LRKSA Pildomojo stybinį Sovietų Rusijos Ban kysim, po kokius keturis ar
Komiteto suvažiavime. Dabar ir pats re ką. Tų pat metų gale buvo penkis dolerius. Bet Sovietų ncaps'cina žmogaus ncapiATLANTA, vasario 27 d.
plėšę,
lupdami
už
siunčia

Išleistas
parėdymas,
kad
vie
Rusijos
valdžia
to
nedarė
ir
vizorių raportas dedamas “Garse”. Kas
— Netoli nuo Atlantos, miš
tuo domisi, patys gali perskaityti ir įsiti uas rublis 1922 metų laidos nedarys. Jai rūpi ne, žmonių mus daiktus lakai aukštą ke sudužo Eastcrn Air Lines
Via lygus 10,000 rublių ank- gerovė, o tik kaip galima muitą. Jei siųsi medžiagos lėktuvas. Nelaimėje žuvo se
kinti.
Linkime ir SLA gero ir palankaus re styvesnių laidų, o jau 1922 daugiau išgauti pinigų iš už ir kitokių smulkmenų dešim ptyni ir sužeista devyni. Su
vizorių raporto.
metu gale nustatyta,
kad sienyje gyvenančių giminai- čiai dolerių vertės, tai prie žeistųjų tarpe yra ir garsu
*
•
*
vienas rublis 1923 metų lai- čių. Batų pora ir lieka batų to turėsi primokėti apie pen
Caras Stalinas nori padaryti tai, ko ne dos yra lygus 100 rublių pora ar tai būtų Sovietų Ru kiolika ar dvidešimts dole- sis lakūnas Eddie Rickenoa
cker. .
pajėgė caras Petfas. “Amerika” pastebi 1922 metų laidos. Bet ir tų sijoje ar Amerikoje. Jei bol- | rių muitų rinkliavos,
kad
— “ne jau ir masiniai išgabenimai į Sibi pinigų vertė pradėjo smar- ševikai nesugeba batų pa- tuos daiktelius jūsų giminai
Iš VVashingtono išvyko or
rą nepaveiks lietuviškumu dar vis besi
laivių
civilės aviacijos bordo
kiai kristi. Bolševikai dėl sigaminti už porą dolerių, tis galėtų gauti.
dangstančių komunistų ir jų pakalikų”.
investigatoriai, kad ištirtų
Aišku, kad ne, nes jie yra visiškai parsi savo finahsinių vargų kai- tai, kaip minėjau, galėtų jų Taigi, pinigų siųsti šiyo
tino kapitalistines šalis, to*-: atsivežti iŠ Amerikos, bet metu į okupuotąją Lietuvą nelaimės priežastis.
davę Maskvai.

SLA Ir Revizoriai
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Pirmadieniu, kovo 3 d., 1941

Lietuviai,
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Davė
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Puse

Kvortos

Savo

Kraujo

Nursė paspraginus j ausį paėmė lašelį kraujo. - 50 savanoriu. - 2,500 karty kraujo davėjai jau atvėrė savo gyslas. - Šoferio ir krautuvės darbininko įspūdžiai.
Kaip aš įstojau į

“Blood Donoru”?

Sutinku vieną augalotą čikagietį. Prie jo švarko atlago prisegtas ženklelis —
raudona širdis, už jos kry
žius, keletas raidžių užrašo.
— Klausyk, kas gi čia per
ženklas?
— Parašyta gi.

— Ar jums nebaisu duoti
savo kraują?
— O kodėl?! kad reikės
ir iluosiu, kai tik pirminin
kas pašauks.
— O kiek duosite?
— Nežinau, daktarai nu
statys — kiek tam ligoniui
reikia, kiek mūsų sveikata
išneša.

— Tamstos motina ar nie
Žiūriu dar kartą — para
ko nesakė, kai sužinojo, kad
šas: “Blood Donoru K. oi
prisidėjai prie tų kraujo da
C.”
lintojų?
— Tai ką, duosi kam sa
— Ką ji sakys. Mes no
vo kraujo?
,
rim broliškai gyventi. Ot
— Pasiryžęs!
Toliau klausinėjamas ėmė taip iš tikėjimo, iš artimo
meilęs duodame, be jokio
pasakoti:
— Ne taip seniai Šv. Jur atlyginimo. Čikagoje tokių
gio
lietuvių
bažnyčioje daug, vis daugiausia iš dar
“Knights of Columbus” tu bininkų. Aprūpinsime savo
rėjo savo pamaldas ir ben krauju mirties pavojun pa
drą komuniją. Dalyvavau ir tekusius kitus savo nariusaš. Po pamaldų — bendri draugus, jų šeimas, o jei
pusryčiai. Bevalgant atsisto galėsime, tai ir daugiau ką,
jo vienas iš tos organizaci — šitaip pasakojo mielas
jos vadovų ir paaiškino: lietuvis. .
“Dažnai atsitinka kokia ne Draugija, kur nario
«
laimė, operacija ar liga, ka mokestį krauju moka
da gyvybę galima išgelbėti
tik davus sveiko žmogaus i Toks jaunų vyrų pasišven
kraujo. Mes turime pager-, timas mane labai sudomino.
bėti vieni kitiems, vieni ki Ėmiau ieškoti daugiau ži
tų šeimoms. Kas sutinka sa nių apie tą draugiją, ku
vo krauju gelbėti mūsų drau rios nariai mokestį krauju
gų ir jų šeimos narių gy moka. Pakliuvęs į rankas
vybes?” Atsiliepėme iš kar “The New Vvorld” Nr. 7 at
to apie 50 vyrų. Tuoj nuėjo skleidė jų garbingą pradžią:
— Tas buvo 1938 m., vie
me į kitą kambarį, čia bu
vo nursė, turėjo tokį bliz ną rugpiūčio naktį. Staigiai
gantį dalykėlį, paspragino į subirbė telefonas į “Knights
ausį ir paėmė lašelį kraujo of Columbus” ofisą. Ten tuo
— ištirs kokios rūšies mū kart buvo susirinkimas. Iš
sų kraujas, kad galėtų nu ligoninės-* telefonu paprašė
statyti, kokiems ligoniams kraujo silpnam ligoniui. Iš
bus galima duoti. Mūsų va karto 35 vyrai nusiskubino
dovybė paėmė mūsų adre į šv. Luko ligoninę, kad iš
sus, telefono numerius — į tirtų jų kraują.
Vieno kraujas tiko ir tuokai tik reikės, pašauks.

landas. Nejutau nieko, tik
biskį lyg tą ranką skaudė
jo, bet kraujo davimas iš
kados nepadarė. Rankoj tik
buvo taip lyg su špilka įsiBrangus Drauge,
durtum. Daktarai tos vietos
Noriu Jums padėkoti, kad man davėte kraujo, kai
nei neužmarina, nei nieko,
aš sirgau Šv. Juozapo ligoninėje. Aš dėkoju Jum3
tik nuplauna su alkoholiu.
dabar, nes kai buvau ligoninėje — negalėjau. Da
— Tai dabar jau turi daug
bar aš esu namuose. Kol aš pasiekiau namus, aš
turėjau 4 operacijas ir 16 kraujo perliejimų. Jei
valgyti, kad atpildytum iš
ne Tamsta ir kiti geri žmonės, kurie man davė
trauktą kraują...
kraujo, aš negalėčiau čia dabar sėdėti ir rašyti.
— Ką ten, valgau kaip se
Tikiuosi, kad Tamsta jaučiatės gerai. Aš dar esu
niau.
nusilpęs ir negaliu atsikelti nei vaikščioti po namą.
— O kam tamstos krau
Jums dėkingas
jas atiteko.
Jonas
— Vaikui, regis paprasto
darbininko. Pas mus jau
Grupė kraujo davėjų. Jų tarpe yra ir pora lietuvių
ka per alkūnę sulenkiama ir čiau — taip pat, kaip pir toks nusistatymas — kam
* I t vadovai pašaukė, tam ir
jau buvo nemažas kiekis aplankė net trejetas lietu ištraukė kraujo apie pus- ma.
kvortę, taip apie aštuntada
einam duoti. Nežiūrim, ar
— O kaip antrą kart?
perlietas sergančiai
kito vių — kraujo davėjų.
lį galiono. Nelabai net ir pa
— Jei reikės, duosiu, bet pažįstamas, ar ne. Taip sa
draugijos nario žmonai.
— Jau beveik 17 metų jutau. Baisu nebuvo. Seniau
kant, norim, kad gera pa
Tas atsitikimas paskatino kaip priklausau prie Kolum tai būdavo blogiau — reikė greit dar nešauks — yra dar daryt — dėl artimo meilės,
kitų, kuriems neteko duot
tarp katalikų jaunimo įsteig bo riterių, bet prie tų krau davo atsigulti šalia ligonio,
kraujo nė sykio. Pas mus dėl Dievo garbės,
ti kraujo davėjų draugiją, jo davėjų prisirašiau pernai, kraują leisdavo iš vieno tie
taip nustatyta, kad negali į — To vaiko tėvai, tai jau
ji dabar išsiplatinusi ne tik — pasakojo vienas iš jų. — siai į kitą, iš gyslos į gyslą.
ma anksčiau duot kraujo, džiaugėsi, turbūt?
Amerikoje, bet ir Aliaskoje
— Atsiuntė man padėkoAš jau tą guziką (parodė Derindavo pagal pulsą, tai kaip tik po 7 savaičių nuo
ir net Filipinuose. .Čikagoje
ženklelį švarko atlage), ne-j tas užsitęsdavo apie valan pirmo davimo. Kitaip pats nės laiškelį.
šie pasišventėliai jau apie
veltui nešioju. Pašaukė ma dą, ar pusantros. Dabar gali nusilpt kitiems kraują j Pinigų a»* šiaip atlygini
200 kartų davė savo kraujo
ne kartą per telefoną, sako; kraują paima tiesiai į bu bedalindamas.
mo tai ncimam. Mums kaip
sunkiai sergantiems ligo
— reikia kraujo, ligoninėje telį, tą greit padaro, o iš1
tik svarbu savo krauju gel
Nakčia duoda kraują,
niams.
vaikas silpnas. Esu aš šofe butelio ligoniui vėliau per
dieną vėl 8 darbo valandos bėti biednuomenė, kurie ne
Kai ne taip seniai Čika ris, vis prie darbo. Pašaukė lieja su mašinom. Paėmęs
mokėti tiems
— Dirbu krautuvėje, — turi pinigo
gos aerodrome įvyko katas mane vakare, o ant rytojaus, mano kraują daktaras dar
pasakojo kitas. — Per pie kraujo davėjams, kurie iš to
trofa, dvi gyvybės buvo iš taip apie pietus turėjau duo pavaišino kiaušiniu su pie
tus pašaukė mane telefonu gyvena. Jei kas ką duoda,
gelbėtos, galima sakyt, tik ti kraujo. Kai tik paleido iš nu. Aš nė nemačiau to ligo
— reikės šįvakar duot krau tai eiha į kuopą, o iš čia per
dėl tos katalikų vyrų aukos darbo, nuvažiavau hospita- nio, kuriam turėjo tekti ma
jo. Baigiau savo astuonias Kalėdas atiduoda varguome
— labai greit pavyko gauti lin. Suėjome iš viso net trys no kraujas. Girdėjau, kad
darbo valandas ir nuvažia nei, į prieglaudas. Kiekvie
reikiamą kraują transfūzi- '— turi mat rast kaip tik tai buvo 11 metų vaikas ir
vau ligoninėn. Užsitęsė ke no mėnesio pirmą ir tretį
jai. Iš viso “Blood Donors” tinkamą kraują. Iš visų pa jam buvo perlieta kraujas
lias valandas. Vėlai vakare antradienį turime savo mi
grupės nariai Amerikoje sa rėmė po kelis lašus kraujo, ar tik ne 14 kartų. Jis, taip
paėmė manojo kraujo pus tingus. Beveik kiekvieną mi
vo kraujo yra davę apie 2,- ištyrė, beveik visų tiko. Duo sakant, gyveno mūsų krau
kvortę. Jau buvo naktis, kai tingą praneša, kad kas nors
500 kartų.
ti prisėjo man. Pasilikau ju, bet vis dėl to išgijo.
grįžau namo. Dėl vėlaus lai kraujo davė. Jei kuri kuopa
hospitaly,
palaukiau.
Už
va

neturi žmogaus su tokiu
Kaip iš manęs paėmė
Atidavęs puskvortę savo ko (ligoninėj jau viskas bu
landos atėjo daktaras, nur
vo uždaryta) nedavė man nė krauju, kokio reikia, tai
pusę kvortos kraujo?
kraujo
išėjau
iš
ligoninės,
sė, patrynė mano ranką ties
to kiaušinio su pienu. Par pasišaukia iš kitos. Nema
Sugriebęs siūlo galą, pra gysla (iš viršaus alkūnės) sėdau į karą ir nuvažiavau.
važiavau namo, numigau, o žai lietuvių priklauso prie
dezinfekuojančiais
vaistais,
dėjau vynioti ir iš viso ka
Tą pačią dieną dar teko dirb sekantį rytą aštuntą valan tų “Blood Donors”. Vien iš
muolio: vieną vakarą turė gal spiritu, įkišo adatą į ti 5 valandas — važinėt su dą vėl darbe, ir tai turėjau Čikagos Šv. Jurgio parapi(Tęsinys 6 pusi.)
jau džiaugsmo, kai mane gyslą ties ta vieta, kur ran karu. Nieko ypatingo nejau dirbti visas aštuonias va
Jr

Vieno 12 mėty berniuko laiškas Kolumbo
Vyčiui, kurs jam davė savojo kraujo:

„ere i 4he pietom story of bow K. C. Blood donom ąo Into action. (įeit) Koht. Du Mals, State chairman calls a listed donor in his files. (Top ccnter) W. Lenz Jr. answer«< the rali and suhmits to the er.tractinn by Ieonore De Gražia,
M. T. (Loner center) Mary Moriarty, M T. matehee the donor’s blood with the patieus under a mlcroacope. (Right) W. O’Connell, uatehes pretty Cathorine Doitney get a tran fuuon administered by Sister Margaret Mary. Ali plctures
taken at St. Bernard Hospital.

(By Courtesy of The New Worjd)
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ŽUVO SU LĖKTUVU

SUŽEISTAS ŽYMUS
LAKŪNAS

Al. Rachmanova.

Margos Mintys
Vieną avį kerpant, kitoms
kinkos dreba.

Nauju Žmonių Fabrikas

A. "j“ A
LIUDVIKAS LAPINSKAS

Romanas
II Tomas

JUOZAPAS STANSK1S
(P>v.: UH2M S»>. Tnl.uan .\ie.)

Išvertė Ant. Pauliukonis

Mirė vas. 27,
1U41.
3:40
vul. popiet, sulaukęs liti lllel ų
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Kražių pa
rapijoje. Amerikoj išgyveno 35

(Tęsinys.)

Nenoriu manyti, kad išti
sus amžius svetimiems ver- g
gavę lietuvis laisvės nepa- j
miltų.
Pulk. įeit. S. Zaskevičius i

metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
piissesiTf
Oną
Vitkauskienę,
jos vyrų Aleksandrų, ir jų šei
mų; pusseserę IJarborų Norbulii nę. jos vyrų Antanų ir jų
šeimų; pusbrolį Vincentų Pet
kų. jo žmonų Stanislavų ir jų
Seimų; sesers sūnus Slavinskius
ir kitų giminių, ir daug draugų
ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Albert V.
Petkaus koplyčioje, 47i>4 So.
VVestem Avė.'' luudotuvės )vyks antrad., kovo 4 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Gimimo Panelės švč.
parap.
bažnyčių,
kurie je )vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse
Nuliūdę:
Pusseserys, Pus

— Na, kas yra? — paklausė vyrą, žiūrintį į ją pa
vargusiu žvilgsniu. — Ką reikės dabar daryti? Nėra nė
mažiausio kąsnelio! Nelieka nieko kito, kaip parduoti
komodą ir supamąją kėdę. Komisaro žmona žada duoti
už vieną 15, o už kitą 8 rublius.

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

Mirė Vasario. 28, 1941, sulau
kęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių ap
skr.. ItndvillAkin parap., Aukštelkų kaime. Amerikoje išgyvenno 30 metų.
Paliko dldeliume nuliūdime
sūnų* Liudviką, žiiioi ų Mari
jų, dukterį Eleonorą Ir žentą
llarry Cliambers, savo gyveni
mo draugę Harlemą
I .u Pilin
kienę: brolių sūnus: Edvardą,
Jurgį ir Antunų Lapinskus. Jų
žmonas
ir
šeimas.
gimines,
draugus ir pažįstamus Ameri
koje ir Lietuvoje.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje, C8J2 So.
Weslern Avė.
Laidotuvės įvyks <Antradieni,
Kovo 5 <1. iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas j Gimimu
švenč. Punelės. Marijos parap.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamuldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Giminės, draugai ir pažįs
tami prušomi lankytis į šer
menis Ir dalyvauti laidotuvėse
suteikiant jam paskutinį pa-*
tarnavimų.
Nuliūdę Žmona, Sūnus, Duk
tė, Marti, žentas- Broli” Val

Povilas Ivanovičius nervingai truktelėjo. Jei parduos
komodą, dar tiek to, dėl to gyventi bus galima, nors ir
F. D. Guerazzi
žinojo, kad žmonai kompda, kurioje laikydavo savo bran
("Praugaa” Acme telephoto,
giausius daiktelius — vaikų garbanėles ir pirmuosius
Kas pasiryžo laimėti ai
Kongreso atstovas W. D.
l"Draugas'* Acme telephoto)
dantis — buvo tiek pat brangi, kaip jam arbatos im
žūti, tas retai būna nugalė
Kapit. Eddie Rickenba- Byron (dem.) iš Marylando
porto namų, kurie jam kadaise priklausė, kainoraščiai,
tas.
Corneille
bet ką reikės daryti, jei neteks kėdės? Su ja skirtis jam cker, garsus lakūnas, kurs valstybės, kurs su kitais 6
brolis, švogeriai ir Giminės.
kai, Giminės ir Drangai.
laidotuvių Direktorius An
reiškė beveik tą pat, kaip ir mirti. Ligi tol nė pats ge sužeistas lėktuvo nelaimėj asmenimis žuvo nukritus ke
Tas nemyli savo tėvynės,
I-aid. Direktorius Albert V.
tanas Petkus. Tel. GltOvehill
leiviniam lėktuvui arti Jo Petkus, tel. Lafayette 8024.
0142.
rai nežinojo, koks brangus yra šitas pasenęs baldas, ku arti Jonesboro, Ga.
kas nemyli savosios šeimos.
nesboro,
Ga.
riame užsnūsdavo įsisvajojęs į savo, senio, sapnus, bet
dabar pasidarė aiškių aiškiausia, kad šito daikto iš jo LIETUVIAI, KURIE VAI
ČirReucF
, Relieve
ThishitVii/
negalima atimti. Kodėl puolamas ir jis? Juk jis per vi KUI DAVĖ PUSĘ KVOR bas buvo sunkus, nes susi
ItchFait
-or Money Back
TOS SAVO KRAUJO
-orManryBach
^ScratefaJB
! Forųuick relief from itehing of eezema.
durta su persekiojimais, bet
pimples,
są savo gyvenimą niekam nieko blogo nepadarė! Gar
F«quiclc relief frotn ilching of eezema, pimples,
(Atkelta iš 5-to pusi.)
athlete
’
s
foot,
seabies,
rashes
and
other exa t lilete’s foo*, srabies, rashes and other exKatalikų
Bažnyčia
sparčiai
A.
temally
caused
skin
troubles,
ūse
world-famous,
tcmally caused skin troubk*s, ūse vorld-f.mous,
bingai užsidirbo sau duoną, kol užėjo revoliucija. Pini
cooling. antiseptic, liųuid D. D. D. Prescription.
cooling. antiseptic. liqu:d D.D. ll Prescription.
jos kokie 25. Mes kas trys augo. 1840 metais Honolulu
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
gai, kuriuos buvo susitaupęs, žuvo, vaikų vieni krito per
ųuiekly stops intense itch»ng. 35c trial bottle
cuickly stop6 intense itehing 3fr
bottle
DOMICĖLĖ
mėnesiai einame prie komu mieste pastatyta
proves it, oryour money back. Ask your
Taikos
proves it, oryour money b icK. Ask your
pilietinį karą, kitiems teko gyventi taip, kaip ir jam pa
druggist today for D. D. D. PrtESCRiPTlON.
| druggist today for D. D. D. FRLSCHIP1 ION.
POPLAUSKIENE
>
a
nijos”...
Švč. P. Marijos katedra. Se
(EW> lė.vaiH Kryžiiitė)
čiam. Didelė laimė, kad bent jam paties savo namuose
Šiuos dalykus klausinėja kančiais metais karalius KaMirė vas. 28, 1941, 2:33 vai.
dar paliko kambarį, kur jis gavo užimti domkomo (namų
mi papasakojo P. Žemgulis, mehameha išleido “Toleran- ryte, sulaukus 52 metų amž.
SAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Gimus Ltetuvoje,
Mažeikių
prižiūrėtojas) vietą. Bet kaip nedarbingas neturėjo tei
S. Pankauskas, P. Rančius, tijos ediktą.” Katalikų ku apskr.. Pikelių parapijoje.
KELNER - PRUZIN
sės gauti išlaikomojo lakštelio, su kuriuo būtų galėjęs Į ?
Amerikoje išgyveno 30 m.
ir V. Matuliokas. Sujaudin nigams pripažinta laisvė jų
••riamlM
PaUrnaTimu — Moterii patarnauja
Paliko dideliame nuliūdime:
būti ramus ir aprūpintas; visas vertybes, kurios dar bu
vyrą. Juozapą: dukterį Josetas klausiau žodžių tų vyrų darbuose.
šiandien naujoj phine
Yokras ir anūkes įžiūrą
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
vo likusios iš senesnių laikų, išpardavė, o dabar, dabar
sūnų Eduardą: mar
ir juos išlydėdamas galvo- diocezijoj yra 121 bažnyčių irčią Alice;
Juiią ir anūkus Eduardą
jau tiek nusigyveno, jog atėjo eilė skirtis ir su mylimą
ir Lorettą ir kitas gimines ir
jau:
ir
koplyčių.
daug
draugų ir pažistaieu: e
ja kėde....
Lietuvoje paliko seseri Oną
— Diktatoriai upeliais lie
Želvienę ir j oš šeimą ir kitas
Temo. Virtuvas seniai atšalo; abu seniai sėdėjo vie
Havajų salose misionieriaja kitų nekaltą kraują. “Kla
gimines.
Kūnas pašarvotas namuose:
nas priešais kitą nejudėdami, susimąstę, kiekvienas įsi
vimas iš pradžių buvo pa
šių kovos” raudonieji pra
4444 S. Troy St.. tel. lafayette
gilinęs į savo rūpesčius. Kambarį buvo užgulusi sloga
vestas Picpus kunigams mi 5817. laidotuvės įvyks antra
našai ruošiasi atverti kitų
dienį, kovo 4 d. Iš namų 8:30
PASKUTINIS
tyla, kurioje slypi visiška neviltis, o senio į atbukusį
sionieriams. Tarp jų pagar
vai. ryto bus atlydėta į Ne
gyslas. Šioje baisioje mai
kalto Prasidėjimo Pan. švč.
abejingą veidą įsirausė kažkoks bruožas, kuris būtų su
sėjo kun. Damijonas (Juo par. bažnyčią, kurioje įvyks
PAGERBIMAS
šatyje tik jūs — “Blood Do
gedulingos pamaldos už velio
minkštinęs kiečiausią žmogų. Bet Agrafena Aleksiejevna
zapas de Veuster), žinomas nės sielų, i’o pama'dų bus nu
norą”, jūs Kolumbo riteriai
lydėta į šv. Kazimiero kap.
šito tylėjimo negalėjo iškęsti.
raupsuočių apaštalas, kurs
Nuoširdžiai kviečiame visus
esate pasiryžę savo kasdie
gimines, draugus ir pažįsta
— Paša, — tarė galop, — jei tu vietoj šešių vežimų niu darbu garantuoti sau ten 1889 m. balandžio 15 d. mus dalvvauti laidotuvėse.
Nuluidę; Vyrus. Sūnus. Duk
suskaitytum
aštuonis arba dešimt, tai mes vėl turėtume 1 šviesesnę ateitį,
„.„j*:
tė.
Marti, Anūkai. S»is»i<» Ir
J
savo orga- mirė. Šiandien ten darbuo
Gfmli4.‘>s.
už ką nusipirkti valgyti. O lyg kas žino, kiek jų iš tik nizuota kova naikinti išnau jasi dar ir Maryknoll kuni
Laid. direktorius T,aeha.\viez
ir Sūnai, tel. CANai 2515.
gai
misionieriai.
Be
to,
ten
ro paplavų duobėje yra?
dojimą ir siekti visuomenės,
Povilas Ivanovičius dėkingai pažvelgė žmonai į akis ypač varguomenės gerovės, darbuojasi keturių kongre
ir susijaudinęs pagriebė jos ranką. Agrafena atspėjo jo o savo kraujo auka gelbėti gacijų seserys vienuolės.
mintį: jis pats norėjo tai seniai pasakyti, tik vis ne savo šeimų ir biednuomenės
Listen to
1939 metais Havajų salo
išdrįso .
gyvybes. Vyrai esat, išbu se buvo 414,991 katalikų.
PALANDECH’S
— Grunia, bet kas bus, jei pamatys? — įterpė klau čiuočiau, rodos, jus visus iš
JOHN F. EUDEIKIS
Paskutinis Havajų apaš
simą. — Jei kam ateis į galvą paskaičiuoti vežimus ir eį^g
YUGOSLAV-AMERICAN
K. J. Prunskis tališkas vikaras, vyskupas
mane įskųs, kad prigaudinėju namų sovietą, mane išsiųs
Steponas Alencastre, SS.CC.,
RADIO BROADCAST
į Solovkus.
mirė praeitą lapkritį.
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
AMBULANCE Dieną ir Naktį
— Aš pati pasaugosiu, kad niekas nepamatytų. Aš
Havajų salos yra J. A.
pasistengsiu moteris virtuvėje sudominti kokiu nors pa
STATION WHIP
Valstybių teritorija Pacifi
1480 kilocycles
sakojimu !
ke. Washingtone darbuoja(First Station on Your. Dial)
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
— O jeigu kas pamatys pro langą?
Apaštališkas delegatas J. mi šią teritoriją pakeisti
Tel. YARds 1741-1742
Featuring a program of
— Kas ten matys! Juk vyrai dirba tarnybose, o mo A. Valstybėms, J. E. arki- įvaistybe (šteinu) su visų ki4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Yugoslav Folk Music
ters bus virtuvėje.... Paša, bet aš tau tada iškepsiu vyskupas Amleto Giovanni tų paskirų valstybių teisėTel. LAFayette 0727
pjaustainį!
Cicognani praneša gavęs ži mis.
Kadio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltimieru.
Ir šitas busimasis pjaustainis nulėmė visą reikalą. nią iš Romos, kad šventaHavajų salų vyskupija I’LATINKMV; “URAITOį”
Povilas Ivanovičius atsikėlė tartum dvidešimčia metų sis Sostas iki šioliai buvusį 'yra 4.toji gan Krancisc0 ar.
pajaunėjęs ir, apsivyniojęs kaklą žalia skraiste, skubiai Havajų salų vikarijatą pa kivyskupijos sufraganinė v>
išėjo į kiemą. Žemai kaip sykis sutiko Andrių Ivanovi- keitė vyskupija, kuri bus ži skupija. Kitos trys yra: Rečių, kuris rengėsi atidaryti kiemo vartus, norėdamas noma sufraginė vyskupija uo, Salt Lake ir Sacramento.
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
įleisti “auksavėžius.”
Ran Francisco arkivyskupi
j VISOSE MIESTO DALYSE |
DIENĄ IR NAKTJ
Kai vienas iš jų, būtent mažasis totorius, atidarė jai. Vadinasi, Havajų salos
paplavų duobę, jis paklausė Andrių Ivanovičių, kuris na- yra išimtos iš misionierinių
me ėjo berno pareigas:
.' teritorijų sąrašo.
Ir senam kryžiui reikia
— Ar šiandien jie spės viską išvalyti?
i 1926 metais Sandwich sa- žemiau lenktis.
— Žinoma. Juk čia nebus daugiau kaip šeši vežimai! , lose buvo sukurta apaštališ*
Eik arčiau,
gausi grei— atsakė užkalbintasis, žemas, kresnas vyras, taip vi-.jka prefektūra, o 1844 me- čiau.
sas apžėlęs, jog vietoj veido pūpsojo tik ilga, išbalusi tais pakeista vikarijatu. Iš į Jei pasivadinai grybų, tai
d
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
nosis ir pora mažų, pilkų, bet nepaprastai inteligentiš-! pradžių salose misijinis dar- Į ir lysk į krepšį.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
kai žiūrinčių akių. %
'___________________________________________________
S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVICIUS
— Na, na, ar tik nebus daugiau kaip šeši! — atsa
3319 Lituanica Avenue
4348 S. California Avė.
kė Povilas Ivanovičius, beveik maldaudamas. — Tu, ma
Tel. YARds 1138-1139
Tel. LAFayette 3572
no mielasis, gali eiti namo, aš pats viską prižiūrėsiu:
ALBERT V. PETKUS
I. J. ZOLP
juk ir taip neturiu ko veikti!
1646 West 46th Street
4704 So. VVestern Avenue
— Taip, taip, imk ir nieko neveik! Ot, būtų gražu!
Tel. YARdg 0781-0782
Tel. LAFayette 8024
— priešinosi Andrius Ivanovičius, lipšniai šypsodamasis.
Prieinamos Kainos
P. J. RIDIKAS
ANTANAS M. PHILLIPS
—- Tu visas drebi nuo šalčio, tad pats eik verčiau ir
3354 South Halsted Street
3307 Lituanica Avenue
palik mane priorėti! Tiesa, Povilai Ivanovičiau, būčiau
Skyrius: 710 W. 18th St.
Tel. YARds 4908
Visi Telefonai: YARds 1419
užmiršęs: aš turu tau šį tą pasakyti.... matai, koope
ratyvo vedėjui paskerdžiau kiaulę, tai jo žmona man
ANTHONY B. PETKUS
LACHAWICZ IR SCNAI
1410 South 49th Court
2314 West 23rd Place
atidavė uodegą, kojas ir ausis. Na, kaip manai, ar ne
Tel.
CICERO
2109
Tel. CANai 2515
vertėtų mums išsivirti sriubos?
527 No. Westem Avė.
Chicago, III.
6812 So. IVestern Avenue
42-44
East 108th Street
Povilas Ivanovičius nustebęs į jį pažvelgė ir iš dė
Tel.
GROvehill
0142
Tel.
PULlman 1270
Saukite Tel. - SEELEY 6103
kingumo net apsiašarojo.

+
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CLASSIFIED

KEIK ALAVO KARIUOMEN ĖSk BET SUSITAIKYTA

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Savo Žodį Ištesėjo Cicero Supliekė;
Surinko $123.38

PARDAVIMIT NAMAS UI
KRALTCV£
VVest Sidėje. 3 fletų namas ir krau
tuvė. 2316 So. Hoyne Avė. Krau
tuvės biznis išdirbtas per 30 metų.
Didelis barmenas. Gera proga inves
tuoti pinigus. Kreipkitės: 2310 So.
Hoyne Avė., Chictųoo. IlUnois.

Cicero, Pirmyn!

Cicero miestelis turi eiti
pirmyn reikale įvedimo sa
vo elektros sistemos!
Kaip visiems buvo žinoMelrose Park. — Melrose
narkiečiai ' Lietuvos Nepri- ma- kad miestelis yra padaklausomybės paskelbimo su ręs amžiną sutartį su Pub
kaktį minėjo vasario 9 d. lic Service Company of
(vietoje 16-tą). Parengime Northern Illinois, dėl parda
dalyvavo apie 200 žmonių. vimo elektfos gyventojams.
Kalbas sakė konsulas P. Dabar turime žinių, kad
Daužvardis, kun. J. Pruns aukščiausias teismas išspre
kis ir dr. P. Vileišis. Muzi- ndė, jog tokia sutartis nėra
kalinę programos dalį atli- j le8ali ir lod61 dabar svars’
ko vietiniai talentai: bazny- '"ma aPie isteiSima savo
(“Draugas" Acme telephoto!
tinis choras, vadovaujamas elcktros ^temos (MunkiBuffalo, N. Y., raitoji policija daro sau taką pro piketininkus prie Bethlehem Steel
J. Maseliūnienės, smuikiniu- Pal Electric Plant) Cicer°j'
apie fabriko vartų, Lackawanna, N. Y, (netoli Buffalo). Tenai tūkstančiai darbininkų strei
\ ke Onutė Navickaitė, pia-jsi sistema kainuotM
kavo ir kompanija šaukėsi gubernatoriaus prisiųsti kariuomenę. Vėliausiomis žiniomis,
J. nistė Stefanija Navickaitė |vien“ ir Pus« ™Hjono dol. darbininkai susitaikė su kompanija.
ir solistė Lorraine Petraity- Būt« 8alima ne tik visi* «gai, “Pranešėjas”, “Drau sakosi, kad jam norisi iki
tė, akompanuojant W. Kru- \ ccr0 aPSviesti, bet dar ir kigas”, radio (S. Bartkus, J. mirsiant pasilikti tarnyboje.
šinienei. Programą sumaniai |tiems aP‘mkiniams miesteir gyvai vedė dr. P. K. Strzy 1‘ams parduoti. Paskolą ga- North Side. — Vasario 23 Budrikas, P. Šaltimieras,
neckis, jam asistavo Anta- \llma 8autl Is valdzlosJ d. įvyko susirinkimas
šv. Vanagaitis ir k.).
Knyga yra skambantis
nas Jonča.
; Ką toks dalykas reiškia Ražančiaus dr-jos, kuriame
Geraširdžių žmonių buvo praeities balsas. — T. Carir
kokia
būtų iš to nauda i išklausyta įvairių raportų: pilna svetainė. Net iš Wisc. lyle.
Po įdomios programos ir
žmonėms? Pirmiausia gy-, iš Labdarių, ARD ir k. ARD vai. buvo S. Šimkus. Kurie
M gražių pasisekimų, Navic
kienė su savo dukrelėmis ven^°Jai būtų paliuosuoti skyrius čia rengia vakarą negalėjo dalyvauti, dabar
kovo 30 d. Programą išpil-1 aukoja. M Tribičius $LOo,
suruošė svečiams vaišes, ku- ii nuo taksų, nes yra įrodyta,
CONRAD
jog kurie miesteliai turi sa dys Šakar-Makar choras. is Lemont, III., Dambraus
rios užsitęsė iki vėlumos.
Fotografas
Taip bus atvaidinta veika kai prisiuntė laiškeliu $1.00.
Vaišėse ir pašnekesiuose vo elektros sistemą, jų gy
Studija (rengta pir
las “Motinos Diena”.
mos rūšies su mo
Kiti smulkesniais.
buvo prisimintas Proviso A- ventojai moka mažus tak
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood
pygardos lietuvių duosnu- sus, arba net visiškai nemo Išrinkta komisija suren
Darbas
Einu sveikyn. Tikiu, kad šviesomis.
Garanl uotas.
ka,
nes
elektros
sistema
pamas ir patriotingumas, kugimui draugijos vakaro ba Dievo ir visų prietelių pa
ris yra pasireiškęs ne tik
apsimoka. Iš kitos pusės jan^jo 27 d. Komisijon įėjo: galba sulauksiu tos laimės. 420 West 63rd Street
pavieniuose asmenyse, bet mes negalime kovoti, būda- Q Kavaliauskiene, M. Ja-1 Kol gyvas būsiu, melsiu Die Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
Res.: - ENGletvood 5840
ta*P pat ir draugijose. Vie- ' _ _ 8
.
P
*
nuškiene, M. Valčinskienė,
visiems geradejanis svei
nas -veteranas, beveik visų Poracija, turinčią elektros y Daugirdicnė.
1
*
Koresp. katos ir gausių malonių.
Melrose Parko draugijų vai- monopolį. Tudjau neteisingi
Turiu viltį, k|ad ir ateity
UNIVERSAL
dybų narys, išsireiškė ši- P^ihkieriai pradėtų ieškoti
' broliai ir sesutės lietuviai,
RESTAURANT
.taip: “Mes ir mūsų draugi- Stahd- Ir šiandie tas jau
, kiek galėdami pagelbės man.
jos Subytinom Chicagą -pra- matoma. Darbas, kuris bu- Kigk daug yra, ir dar dau
Vestuvėm, Krikštynom ir kito
f
J. Lapinskas,
kiem Bankietam Suteikiam Pa
eity, subytinsime ir ateity;!'’0 Padėtas, pradeda apsnū- giau atsiranda, geraširdžių
tarnavimą. •
1414 So. 50th Ct.,
sti.
Priežastys
to
nežinomos.
„
IJuksinas Patarnavimas Visiems
mūsų nedaug, bet visi pažmonių, kurie mane, vargšą
Cicero, III.
756 W. 3 lst Streev
trijotai ir nuoširdūs NepriTodėl, lietuviai, žiūrėki- ligonį, užjaučia,
A. A. NORKUS, sav.
klausomos (lietuviškos) Lie me, ką galim nuveikti savo Kaip tik pradėjo gyvuot
tuvos rėmėjai. Tą aiškiai ir kitų gyventojų gerovei. | “Dainų Mylėtojų” choras,
Tel. Victory 9670
parodo mūsų sudėtos aukos.
Tuo reikalu vėliau dar (K Barčienč, E.. Bružieiič,,
Jos plaukia ir iš draugijų, teks pakalbėti.
0. Maksvytiene, A. Stasai'
ir iš biznierių ir iš dirbtu
Chięagos policijos depar
E. VV. Mikutis tienė, R. Matulaitienė, Ka
Remkite Lietuvišką
vės darbininkų, štai su mū
minskienė, ir Bružaitė), pa tamento 13 narių įstojo ka
Žyduką
sų biznierium Petru Gud kė, Navickienė, atidavė vi- sigirdo daugiau lietuviškų ro tarnybon ir jie iš depar
žiūną nedaug kas iš chica są kapitalą, kurį tik su sa- dainų per radio ir parengi- tamento atleidžiami atlikti
NATHAN
giečių susilygins - jis pa- vim turėjo — $6.50. Mel- muose. Tasai choras suruošė pasiskirtą tarnybą.
KANTER
aukojo $19 ir žadėjo dar roseparkiečių duosnumą nie vakarą ir mano naudai,
MUTUAL
3 policistai įstojo kariuo
daugiau paaukoti. Tai pa- kas nesubytis!”
S. K.
Prie to daug prisidėjo do- menėn, 2 — karo laivynan,
LIQUOR
trijotas ir iš širdies ir iš pe---------------------- vanomis: Democratic komiCO.
7 kiti išėjo su valstybės naties. štai kitas patrijotas, Dievu pasitikėk, o patsai temanąs Palkauskas. Val- cionaline sargyba ir 1 drafWholesalt
W. Miiašas — jis paauko- netingėk.
džia davė salę vakarui. Daug ,o keli'u pašaukta3.
4707 So.
jo $8, o šių vaisių šeiminin-į
• Vysk. P. Karevičius sykių vakarą skelbė kuniHalsted Si
Tel. Blvd
0014
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Racine policijos nuovados
policistas James Doiierty,
Į 63 m. amž., išeina iš tar
nybos ir pensijuojamas. 34
metus tarnavęs policijoje ir

< s.

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

kainos:

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAIOffice

KEP. 3713;

Vak.

PRO. 0170

PARDAVIMIT DELICATESSEN
IR REIKMENŲ BIZNIS
Skersai Šv. Kryžiaus parap. moky
klos ir arti dviejų kitų mokyklų.
Mokyklos
reikmenų,
.saldainiu ir
So. Troy St., tel. PHOspeet 4307.
delicatessen krautuvė. Išdirbta per
__
25 metus. Pigi randa ir kaina, l’ar_
J siduoda iš priežasties mirties abiejų
savininkų, šaukite: PKOsĮM-et 3655.

Smulkus Draugė skelbimai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti gėri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go’ “Classified” skyriuje.

REIKALINGA MERGINA AR
MOTERIS
Reikalinga mergina ar moteris abelnani namų ruošai. Nesunkus dar
bas. Gyventi vietoje. Geras pragy
venimas. Chicagos Northsidėje. šau
kite: CANal 8010.

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;
riONRB DOCK wopL
*o
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;|
FlBBOU InSUlATiKO
3. Padidina narnų vertę;
CoMrscsnoCoMMsmM
4. Taupo namų šilumą;
5onW6ot>-30iM m Gine
5. Duoda gerą apsaugą nuo
H W)»-45 mCuncFt
♦ii
gaisrų;
Pum« D
m Uvn*
6. Greitai ir lengvai įtaisoma ]
Cork
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Masonby. CokciutlItc.

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienai
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

k W*rehous«: 9401 So. Stony Įsląnd Avė., tau

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — IIEFRIGERATORS — M ASU EKS —
5IANGELS — STOVĖS.
*J1 Nadonally Aibtrllscd Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskis
Ant. Labanauskas
, H. Rajewski
“Shorty”

Kišeninis
Lietu viškai—Anį lišK&s
ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

1

Taipgi statome naujus namus ir tc.lsome senus. Apskaitliuvimas veltui.

Brighton Parke, ant kampo. Eiektrikinls šaldytuvas: Svarus stakas, gy
venami kambariai, šaukite:
HEMloek 0U24.
TIKTAI >4,200.00
Farduodamas dviejų aukštų po pen
kis kambarius namas su porėtais.
Pre namo yra dviejų automobilų garadžius. Netoli šv. Juozapo bažny
čios. Kreipkitės pas: J. Novak, 5115

13 policistą įstojo
Įęgfj, famybOII

“THAT LITTLE GAME”-

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 3lst Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 1 6 9 6’

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
«

Uliniai
Park

2-jų flotų
mūrinis namas, po 4
Reikalingas darbininkas ant Wlacon- kambarius ....................................... $5,950.
sin ūkio, uplij 6 5 myl. nuo Chiea- 5 kambarių mūr. hungalovv. . $l.bUO.
gos. Turi mokėti melįti ir. kad ne 4 kambarių mūr. bungalosv ..$ 3,950.
būtų girtuoklis. Moderniški patogu Taipgi statome ir didelius namus.
mai, geraa valgis. Kreipkitės laišku
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
arba asmeniškai j “Draugus”, 2231
lšmokėjmų.
Kautu Oakley Avė., t'hieugo, III.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainu.
PARDAVIMUI BICERNĖ
Kreipkitės pas:
IK GKOSEKNP.

Vargšo Padėka

Nenorėtų apleisti
tarnybos
*

Paskutini
Ilargeuui
—
38
visokio didumo, Marųuette
apylinkėje.

REIKAUNGAH DARBININKAS
ANT liKIO

Rengs Vakarą

GMAt V-fsCT tA\$\AT uOctlA
SVsievA OTHER
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NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!
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tik $1.00

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

“D R A U G A S”
2334 South Oakley AveM

Telefonas: LAFayette 2022

Chicago, Illinois
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Labdarių Okio
Rėmėjai

Plttftallenl?, Covo 3 3., 1Q4I

sor

VYRIAUSYBE STENGIASI SULAIKYTI STREIKU

VALSTYBINIS
ATLYGINIMAS
UŽ NEDARBĄ

APLINK MUS

X Uoli veikėja E. Šaulie
Town of Lake. — Labda
nė ir vėl pridavė Lietuvai
rių Sąjungos kuopos pirm.
Kai kuriais sumetimais
Gelbėti Fondui per Federa
M. Sudeikienė daug darbuo
darbo netekęs darbininkas,
cijos 19 skyrių $25.00, ku
jasi labdarių ūkio reikalais.
riuos ji surinko. Tai pavyz
Ne tik darbuojasi, ne tik bet apdraustas Illinois Unemployment Compensation
dinga lietuvaitė.
dažnai jame lankosi, bet au
koja ir kitus skatina prie įstatymu, gali negauti atly
X Sv. Kazimiero Akade
to kilnaus darbo. Ji yra pa ginimo, arba tas atlygini
mijos Rėmėjų centras pri
aukojus ūkio namui daug mas gali būti kelioms sa
davė LGF centrui per Fede
vaitėms
sumažintas.
rankšluosčių, indų ir kitoracijos apskrities susirinki
Tas
gali
įvykti
dėl
šių
kių dalykų. Jos pavyzdį se
mą iš savo iždo skirtus Lie
ka kiti labdariai. Štai Pet-' Pažasčių
tuvos reikalams $25.00.
ras ir Marijona Doršai ūkiui
Jei darbininkas pameta
X ARD 1 skyr., Town of
yra nupirkę bulių, vištų, an-;darb4 be svarbios priežas
Lake, vajaus vakaras įvyks
čių ir lovoms antklodžių. J. ^e8,
klausimas nuokovo 9 d., parapijos salėj.
šaudvitienė, J. Čepulienė, A. dugniai tiriamas.
Vakaro pasisekimui daug
Jei iš darbo pašalinamas
("Draugas" Acme telephoto)
Kalvaitienė, B. Pivoriūnie
Thomas Burns (kairėje) ir C. S. Ching (centre), vyriausybės apsaugos komisijos darbuojasi skyr. pirm. J. Če
nė, J* Ragauskienė taip pat už bet kokį nusikaltimą dar
pulienė ir komisija.
yra daug dalykų aukoję ir be, kaip tai, jei jis užpuidi-' nariai, tariasi su darbo departamento taikintoju Thomas Finn (dešinėje), kai Steel
Workers Organizing Committee nusprendė paskelbti darbininkų streiką visuose Beth
X “Nepriklausoma Lietu
nuolatiniai ūkio geradariai. nėja kitus darbininkus, jei, lehem Steel Company fabrikuose.
nuolat
ieško
priekabių,
jei
va” — tokiu vardu pasiro
Jei kas nori padaryti ko
į
darbą
ateina
girtas.
dė naujas laikraštis Kana
kią auką labdarių ūkiui, ga
TRUMPAI
Jei
jis
nenori
imtis
siūlo

doj (Toronte). Pirmas nu
li pašaukti pirm. M. Sudeimo
kito
kokio
jam
tinkamo
Ona Žilvitienė, 1201 So. meris, išleistas vasario 16
kienę (Yards 6952) arba at
vežti tiesiog į namus adre- darbo' arba atsisako imtis
50 Ct., kuri pastaruoju lai proga, daro gero įspūdžio.
darbo
su
mažesniu
atlygini

Koronerio “jury” (teis ku sirgo, jau jaučiasi geriau Laikraštis spausdinamas mi
Chicago Bar Association
su 1632 West 46 St. Aukos
mu.
mas)
nusprendė rekomen ir tikisi dalyvauti sekančiam meografu.
manadžerių boardas pasiū
bus perduotos ūkiui.
Streikuojantieji darbiniu lė vyriausiąjam valstybės duoti apskrities prokurorui Visų šventųjų draugijos suLabdarys
kai taip pat negali gauti at teismui dvejiems metams ištirti įvykusį gaisrą
X M. Petrošaitė po sun
na- sirinkime.
lyginimo.
kaus sužeidimo automobilio
suspenduoti advokatūros tei I muose, 4500 Prairie avė., ku
Kurie darbininkų kokiu sės miesto teismo teisėjui riam du negrai žuvo ir 27
nelaimėj, dar vis tebėra šv.
nors klastingu keliu išgau Eugene J. Holland.
Cicero
lietuviai
begalo
dėKryžiaus ligoninėj. Ji yra
kiti vos išvaduota.
tų valstybinį už nedarbą at
“Jury” pageidautų žinoti, kingi miestelio colector Jer- Town of Lake veikėja.
Ęoardas teisėjo elgimąsi
lyginimą, susekus tokie ga
kad, rasi, tas gaisras yra ki- rY Viterna už davimą dykai
X Angelą Kilmitz, žinoli būti teismo nuteisti
90 vadina neprofesionaliu, ne- lęs dėl namų savininko kri- trijų busų žmonėms nuvežti
dėl
International
Harvester dienų kalėti ir iki 500 dol. etikiniu ir negarbingu
į Lietuvos nepriklausomy- ma tovnoflakiečių darbuotojo draugavimosi su Sports- minališkojo apsileidimo.
Company (McCormick) fab bauda.
Savo rėžtu “jury” rado, bės minėjimą salėn 32 West ja kovo 4 d. minės gimta
man
Park
lenktynių
bėginių
rikai šeštadienį buvo užda
kad du asmenys mirė dėl Randolph St. Būt gauta ir dienį. Happy birthday!
Darbo
departamentas
pra
savininku
J.
O
’
Hare,
kurs
ryti ir visi į fabrikus įėji
X Kaz. Senkevičius, žino
daugiau busų, jei būtų at
nelaimingo atsitikimo.
mai streikuojančių darbinin neša, kad klastų beveik ne 1939 m. lapkričio mėnesį
siradę daugiau žmonių. J. mas vestpulmanietis, jau
kų piketuojami, šeštadie pasitaiko. Darbininkai įver smurtininkų nužudytas.
Viterna visuomet yra lietu antra savaitė kai sunkiai
niais, kaipo paprastai, ma tina mokamą už nedarbą at Manadžerių boardas pa
viams prielankus.
EWM serga. Susirgo vasario 16
. . -K
žai kas juose dirbdavo. Pra lyginimą ir vengia kenkti ties vyriausiojo teismo bu
Vyriausybės agentai visu .. ...... .... .................... —............ grįždamas iš vieno parengi
eitą gi šeštadienį niekas ne šiai savo paramos progra vo autorizuotas visą reikalą
mo. Guli namie.
griežtumu kovo i a prieš nemai.
grįžo į darbą.
ištirti ir jam pranešti
su legalinio alkoholio gaminto
makis - Hlw... mum
X Gruzinskų namas Bri
Streikuoja visi darbinin
savo pasiūlymais.
jų gaujas, kurie nemeta savo
TYPEVVRITERS
dgeporte (3219 So. Lowe
kai, apie 6,500.
AND
Boardas rado, kad teisė užsiėmimo ir pmnibicijos įs
Avė.)
labai apiplėštas va
Svarbiausi jų reikalavi
ADDING MACHINES
jas Holland buvo to O’Hare tatymą atšaukus
— SMALL MONTHLY PAYMENTS—
sario 26 d. vakare. Žmonėms
mai, tai didesnis atlygini
Praeitą penktadienį fede
partneris nekilnojamų sa
AU MAKIS
išėjus į bažnyčią plėšikai įmas ir akordinio darbo pa
SOLD, RENTED
Karo departamentui pa vasčių įsigijime iš
Baili ralinė “grand jury” Chica
lindę pro langą išnešė laik
naikinimas.
šaukus tarnybon Illinoiso bankų, . kurie 1932 metais goj už alkoholio gaminimą AND REPAIRED
rodėlius, žiedus ir daug ki
Patirta, kad penktadienį
nacionalinę sargybą (33-iąją buvo uždaryti
įkaitino net 32 asmenis, gy xCTAD TYPEVVRITER
tokių daiktų, o viršui gyve
popiet paskelbus streiką ir
diviziją),* valstybe liko be
venančius keliose aplinkėCOMPANY
nančių žmonfų išlaužė du
kilus sąmyšiui keturi darbi
KOIUT C. OOIOILATT, M.n.««,
nuosavos kariuomenės.
sp valstybėse. Jie traukiami
1(9 W. MADISON ST.
ris ir išnešė sutaupų $100,
ninkai sužeista.
Phone DEAR3ORN P444
Dėl to mobilizuojama iš
teisman atsiimti sau prideĮ^ŪŪMATiS^ FREE — dimo^stsationJ apdraudų polisus ir piliety
sargybos atsarginių milici
riamą užmokesnį.
bės popieras.
ja, kurią sudaro apie 5,000
Tanui.ig
vyrų eilinių ir 425 karinin Griess-Pfleger
kų. . ši atsarginių milicija Co. fabriko, Watikegane, dar
Trys plėšiką.; užpuolė iš bus tarnyboje iki grįš re- bininkai nubalsavo priklau
syti CIO uni ai ir ją auto
banko su 2,500 dolerių clnan guliarinė milicija.
PAS
tį namo ta verno savin i aną
Kaip tik Teį;slatūra pa rizavo atstovauti visais dar
Anton Wirtz, 758 North skirs reikalinga?
VILEIŠĮ
išlaidas, bininkų reikalais pasitari
avė. Pasipriešinusį Wirtzą milicininkai bus aprūpinti muose su kompanija.
EIK!
apdaužė ir su pinigais pa uniformomis ir kitomis ka
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas,
lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
spruko.
rinėmis reikmenimis.
BB.hI turtlngesnls Ir lai
lima
gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
DR. PETRAS
mingesnis. —
VILEIŠIS,
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
Turėsi
Atstovas
%

Rekomenduoja
pabausti teisėją

("Jury" reikalauja
ištirti gaisrą

INTERNATIONAL
HARVESTER CO.
FABRIKAI UŽDARYTI

BARGENAI
Per
Tris Dienas
Populariški Rekordai, 19c
Lietuviški nauji rekordai,
po 49c
Elektrikiniai Record Players, 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

32 traukiami tieson

į

1 Į Atl

Illinoise atsarginių

>■■ ■ ■
milicija

Radijo Ir Victrola krūvoj,
už $29.95
Mažutės General Radi jos,
po $6.95
Zenith, RCA Victor kom
binacijos — kainos suma
žintos, $50.00 nuolaidos.

— ŪMIAI RAMAN AUONANM —

OUI IMVMI, CAttV

NaW...CHINI MAIANflI

CIO unija laimėjo
Waukegane

Plėšikai atėmė
2,500 dolerių

Jei lesnce Reik,

Lietuviškos Knygos Dabar Roteja
Ir Taipgi Braigejall!

TAUPYK!

UFEINTHEROAR

UŽTIKRINTĄ

fyKANE

RYTOJŲ.

MUTUAL] FEDERAL SAVIN6S
and LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

i y<lBa®i2SD,n,2ži

u

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS <1

VIRŠ

r ’

000,000.00
’

PO M.OO

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

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

IjAFpyettc 0771

nAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
. Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

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

Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.
*X LOŠT FANE. IN PITTSBteOH./ H

W H F C — (1420 Kilocycles)

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. Įdomūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

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

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

Jos. F. Budrik, Ine.
Fumiture House
3409-21 S. HALSTED ST.

Dėl pataisymo radijos,
šaukite:
YARda 3088
WCFL*
#70
kil. lymui radijo
programas,
Oro TeatrraM Metuviftkų Dainų ir Musikoii nuo
6:80 ik 0:16 vai. nedėliomia.

