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St. Louis’o mieste, Missouri, valt. yra žvėryne “Forest
Park Zoo”. Tame žvėrinčiuje, narve yra uždarytas di
džiausias orangutangas-bezdžionė vardu “Bimba”. Koks
keistas supuolimas: vienas
Bimba yra Brooklyne, o ki
tas St. Louis’o žvėryne...
\

Lietuviški komunistai yra
Stalino agentukai, o Stalinas
yra Hitlerio agentas. Sovie
tų Rusija perka visokius rei
kmenis Amerikoje ir paskui
tuos pačius reikmenis par
duoda Vokietijai. Tai tokia
yra toji "taikos” politika.
Britanija pakartotinai užpro
testavo, kad Amerika nepar
duotų rusajns medžiagos, ku
ri aplinkiniais keliais paten
ka į nacių rankas.
Stalinas yra Hitlerio agen
tas ir puikų biznį daro, o
bolševikiški durneliai to vi
so nesupranta ir imperijalistui Stalinui tik “proletarnus paklonus” daro.
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Uždarė
Dardanelių
Sąsiaurį

VOKIEČIAI
JAU NETOLI
SOLONIKOS

WASHINGTONAS, kovo 3
d. — Senato vadovaujamoji
grupė šiandie pareiškė savo
nusistatymą išgauti para
mos Anglijai įstatymo vieno
kį ar kitokį nuosprendį iki
šios savaitės pabaigos ir tuo
pačiu laiku demokratų vadas
šen. Barkley paskelbė galvo
jąs apie sumanymą apibrėž
ti debatus sąryšyje su įstaty
mu.

ISTANBULIS, kovo 3 d.—
Neoficialieji ir nepatvirtinti
pranešimai sako, jog “žy
mus Vokietijos pareigūnas”
rytoj atvyks Ankaron pasi
tarimams su užsienio ministeriu Saracoglu.
Jau kiek anksčiau buvo
skleidžiami gandai, jog ne
trukus Turki jon atvyksiąs
Vokietijos užsienio reikalų
ministeris von Ribbentropas.

SOFIJA, kovo 3 d. — Iš
provincijos ateinančios Sofi
jon žinios sako, jog visam
krašte pilna vokiečių ka
riuomenės, kuri skubiai žy
giuoja į pietus — Graikijos
ir Turkijos linkui.

Šiandie savo paruoštoje
kalboje senatorius Walsh
pareiškė, jog jis laiko šį įs
tatymą lygų karo paskelbi
mui.

Tuo tarpu Turkija uždarė
strateginį Dardanelių sąsiau
rį visiems laivams, išskyrus
tuos, kurie turi specialų lei
("Drauiras” Acme telepnOto,
Bulgarijos premjeras Bogdanas Philoff (kairėje) Vienoje pasirašo dokumentą, dimą, ir sąsiauryje pasklei
kuriuo jo šalis susijungia su Romos Berlyno ašimi. Deši nėję yra Vokietijos užs. rei dė jūrų minas.
Turkijos spauda rašo, jog
kalų ministras Ribbentropas.
nežiūrint karaliaus Boriso
pastangų, Bulgarija netru
LONDONAS
GRAIKIJOS
kus tapsianti karo lauku.
LAUKIA ĮVYKIŲ
Bendrai, šiandie Turkijoj
KLAIDOS IR
šaltai žiūrima į įvykius Bal
BELGRADAS, kovo 3 d. NACIŲ ŽYGIAI
BALKANUOSE
kanuose ir autoritetingi šiuo
— Balkanuose šiandie sklei
ganiai pareiškia, jog Turki
džiami nepatvirtinti praneši
LONDONAS, kovo 3 d. —
BERLYNAS, kovo 3 d.— ja esanti paruošusi “visas
mai, jog Graikija atsiklausu
Patikimi šaltiniai praneša,
apsaugos priemones”.
si Prezidento Roosevelto, Vokiečiai tvirtina, jog Vo
jog Edeno-Dili kelionės taip
kas daryti, kai prie Graiki kietijos kariuomenė Bulgari
vadinamajam Turkijos-Graijon atvykusi svečiuosna ir
jos pasienio pasirodė Vokie
kijos fronte turės duoti lau
jokiu būdu nėra okupacinė Anglų Lakūnai
tijos kariuomenė.
kiamus rezultatus greitai ar
kariuomenė kontroliuojanti Atakavę Bulgariją
ba Londonas pasirengęs at
Bulgarijos reikalus.
MASKVA, kovo 3 d. —
sisakyti Balkanų ir ruoštis
Jie pabrėžia, jog esą ne
Šiandie Sov. Rusijos spauda
ANKARA, kovo 3 d. —
sutikti sekamus Hitlerio žy
galima palyginti Danijos ir
trumpai praneša, jog Vokie
gius.
Bulgarijos situacijų,
nes Šiandie čia skleidžiami ne
tijos kariuomenė įžengė Bul
patvirtinti gandai, jog Angli
Šiuo metu daugiausia dė
garijon, bet nuo bet kokių Bulgarija pasirašiusi 3U aši jos aviacijos orlaiviai ataka
mesio kreipiama į Turkijos
komentarų ar paaiškinimų mi sutartį ir yra Vokietijos vę kai kurias vietas Bulga
žygius Dardanelių sąsiaury
sąjungininkė. Jie taip
pat
susilaiko.
je. Londonas susirūpinęs,
pareiškia, jog Anglijos mi rijoje.
kam taikoma suvaržymai
nisteris galįs Sofijoj pasilik
Pagal šiuos pranešimus
ATĖNAI, kovo 3 d. — AnDardaneliuose — prieš ang
ti, jei jis galįs pakęsti vo Turkijos
sostinėj,
anglų
glų kariuomenės Graikijoje
lus ar Anglijos priešus.
kiečių kareivius sostinės gat bombanešiai atakavę Ruse,
štabas praneša, jog anglų la
*Tačiau Anglijos vyriausy-!
vėse.
prie kurio vokiečiai perėję
kūnai vakar sėkmingai ata
bė, sekdama įvykius BalkaVokiečių komunikatas pri Dunojų Bulgarijon.
kavo Berati aerodromą, kur
nuošė, nepamiršta ir gyvybi
deda, jog vokiečiai įžengę . Kiti pranešimai sako, jog
pataikinta Į hangarus ir ki-l
nių reikalų namie, nes su pa
Bulgarijon, kad apsaugotų anglai apmėtę
bombomis
tus pastatus.
vasariu ir vėl graso Angli
ją nuo anglų pavojaus.
Bulgarijos uostą Varną, ku
jos saloms invazija.
Berlyne plačiai vyrauja rį vokiečiai užėmę šeštadie
KAIRO, kovo 3 d. — Ang
įsitikinimas, jog netrukus nį.
lų karo vadovybė paskelbė,
graikai “turės užmokėti už
jog anglų kariuomenė Itali
Tačiau šie pranešimai at
Edeno - Dili
savo
klaidą
”
,
o
toji
klaida,
jos Somalijoj tebežygiuoja
rodo netikėtini, nes Bulgari
nacių
manymu,
yra
nesupra
Konferencijos
pirmyn ir užėmė Vil’agio
joj dar tebėra Anglijos mi
timas, kad anglų įtaka Eu
nisteris.
Duca Degli Abruzzi.
ropos kontinente pasibaigė
Graikijoje

Paskubins
Balsavimą
Senate

“Kartą įstoję į karą” pa-[
reiškė jis, “mes negalėsime!
pasitraukti. Kongresas nega
lės pasirinkti, negalės pasi
rinkti nė žmonės. Toks ka-!
ras nebus Amerikos karas, j
Tai bus pasaulinis karas, ku
riame mes dalyvausime pa
saulio griovime”.

Ne tiktai Lietuvoje, bet
jau ir Amerikoje bimbiniai
komunaciai pradėjo garbinti
Stalino ūsus, Stalino “saulišką” nosį, Stalino “skaisčiau
sią” makaulę ir Stalino kru
vinąją “kulturščina”.
Aišku, kad kruvinieji dik Gąsdina žmones
tatoriai, — toks kaip Stali
Tuo tarpo įstatymo palai
nas ar Hitleris, — “poklonus” mėgsta labiau nei vai kytojas šen. Smathers pa
reiškė, jog jam jau net įsi
kutis popkę...
Lietuvoje su revolveriais1, pykęs opozicijos tvirtinimas
priverčia žmones begėdiškai į apie karo pavojų. Jie apie jį
kloniotis Stalinui; o Ameri- j pradėję kalbėti prieš metus,
koje, tik su červoncais pa kai buvo pašalintas ginklų
vyksta keletą pataikūnų embargo ir dar tebetęsią.
Stalinui surasti...
Šių kalbų tikslas esąs iš
gąsdinti Amerikos žmones,
Iš Lowell, Mass. praneša bet jos savojo tikslo nepasie
ma, kad D. L. K. Vytauto kusios.
Dr-ja išmetė iš savo draugi
jos komunistus vasario 16
dieną. Ir kitur metama lauk ISTANBULIS, kovo 3 d.bolševikai iš lietuviškų drau Tikimasi, jog Anglijos am
gijų. Išgamos ir “matuškos” basadorius Maskvai, Sir
Rusijos garbintojai tegul Stafford Cripps, išvyks Ma
sau glaudžiasi prie kacapų.
skvon rytoj ar trečiadienį
Blusoms ir bolševikams jau
bus gana siurbti lietuvių skubiems pasitarimams su
Kremlio viršininkais.
kraują...
Komunaciokų organas “VNesiseka ir kruvinojo Sta
nis” humbubiškai pasigiria,
kad turi net 7000 “tavorš- lino pasiuntiniui Umanskiui
čių” savo Literatūros Drau Washingtone. Santykiai tarp
gijoj. Nei vienu tuzinu dau Amerikos valdžios ir Sovie
giau, nei vienu desėtku ma tų Rusijos ne kiek nepage
žiau, o tik apskritai apvali i rėjo. Amerika nepripažįsta
cifra... Vaje, vaje, kokie
smurtiškos kacapų okupaci
“makyti” blioferiai yra tie
jos Lietuvoje, nei neišduoda
Stalino padlaižiai!
Tik visa bėda, kad visoje Lietuvos laivų bolševikams.
toje “literatūrnoje tavorš- “Tovarišč” Umanski jau du
čy8tėje” permažai “gramot- sykius maldavo kad Dėdė
nų pisorių” tesiranda. Jų kie Šamas atiduotų Pabaltės vai
kybė mizerna, o kokybė dar stijoms priklausančius laivus
mizernesnė. Tikras literatū
Stalinui, o Dėdė Šamas nei
rinis badas komunacių lai
kraščiams. Net visokį jova krust. Tai baisus smūgis bol
lą, ir tą persispauzdina iš ševikams, dėl kurio lietuviš
“T. L”, kad tik užpildytų sa ki komunaciai beveik koliovo laikraščio špaltas.
tis nori.

Bulgarija Pasirašo Sutartį
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Uždarė Dardanelius.

ROMA, kovo 3 d. — Šian
ATĖNAI, kovo 3 d\— In-, die praplėsti užsienio spau Naujos Atakos
formuotieji sluogsniai šian dos suvaržymai. Pirma buvo
die pareiškia, jog Anglijos draudžiama pranešinėti už Ant Bresto
užsienio sekretoriaus Edeno sienio laikraščiams tik Itali
konferencijose su Graikijos jos kariuomenės judėjimas,
LONDONAS, kovo 3 d.—
vyriausybės atstovais ir ka- i bet dabar draudžiama prane Vakar anglų bombanešiai ap
riuomenės vadais aptarta šinėti ir apie vokiečių ir “ki mėtė bombomis Bresto do
Anglijos galima parama tų ašies valstybių” kariuo kus, kuriuose buvo vienas
Graikijai, jei vokiečiai pultų menes.
vokiečių kruzeris, kai tuo
Graikiją iš Bulgarijos.
tarpu kiti bombanešiai ap
Beveik visą Edeno ir gen.
mėtė torpedomis vokiečių
ORAS
Sir John Dili laiką užėmė
reikmenų laivą šiaurės jūro
slapti pasitarimai su kara Dalinai debesuota ir šal* je.
lium Jurgiu, premjeru Alek šalčiau. Galima sniego, šiau
Kiti bombanešiai bombar
sandru Korizis ir Graikijos rvakariai vėjai.
davo jūros orlaivių bazę Lie
karo vadu gen. Aleksandru
Saulė teka 6:21 vai., saulė te ir laivus prie Danijos pa
Papagos.
leidžias 5:43 vaL
kraščių.

Anglų Kariuomenė
Solonikoje
ROMA, kovo 3 d. — Virginio Gayda, autoritetingai
italų redaktorius,
šiandie
pareiškė, jog Salonikos fron
te, Graikijoje, anglai išsodi
nę žymias karines pajėgas.
Toliau Gayda rašo, jog
•
Anglija koncentruoja “dide
les pajėgas ir ginklus gau
tus iš Amerikos ir bendrai
visos imperijos” savo ofenpyvos ir defensyvos projek
tams Balkanuose.

Pirmieji šios kariuomenės
daliniai jau pasiekę Graikiper 65 mylias nuo Salonikos.
Laukiam, kad Anglija tuo
jau nutrauktų diplomatinius
santykius.
Patikimi sluogsniai parei
škia, jog karalius Borisas
paskutiniojoje konferencijo
je neraginęs Anglijos minis
terio pasilikti.
Taip pat manoma, jog ir
Graikija netrukus nutrauks
diplomatinius santykius su
Bulgarija.

Karo stovykla

Sofija, Bulgarijos sostinė,
šiandie labiau panaši į kari
nę stovyklą negu į krašto
sostinę.
Vokietijos
pasiuntinybė
apsupta vokiečių šarvuotai
siais automobiliais.
šiandie Bulgarijoj turėjo
būti švenčiama nepriklauso
mybės diena, nes 1887 m. ko
vo 3 d., San Stefano sutar
timi Bulgarija atgavo nepri
klausomybę. Tačiau šiandie
apie nepriklausomybės minė
iimą Sofijoj negalvojama.
Geriausias kelias

Vakar Bulgarijos karalius
per dvi valandas konferavo
su Anglijos ministeriu. Ka
ralius pareiškęs ministeriui,
jog jis pasirinkęs tokį kelią,
kuris, jo manymu, esąs ge
riausias jo žmonėmis.
Iš Zagrebo autoritetingai
pranešama, jog ir neutralio
ji Jugoslavija rengiasi ne
trukus prisidėti prie RomosBerlyno-Tokijo sąjungos
Anglų ultimatumas

Diplomatiniai sluogsniai,
artimi Romunijos vyriausy
bei, praneša, jog Anglija pa
siuntusi Bukareštui ultima
tumą, kuriuo reikalaujama,
kad Romunijos vyriausybe
priverstų vokiečius iki tre
čiadienio išsikraustyti. Ki
taip Anglija ir Graikija pra
dėsiančios prieš vokiečius
Romunijoj karo žygius.
Tuo tarpu Anglijos minis
teris Sofijai pareiškęs kara
liui Borisui, jog gal net ry
toj gali nutrūkti AnglijosBulgarijos diplomatiniai san
tykiai ir neabejotina, jog po
to tuojau paseksiąs karo pa
skelbimas.

o

Antradienis,
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} tojai buvo dr. Račkus ir jo
' žmona ii Chicago. Publikoje buvo nepaprasta tyla. Visi buvo persiėmę patriotine
6 vašia.
Jeigu buvo keli komumstėliai, tai tylėjo kaip musę
; nuriję.
, Aukų sunrftt. $71.65. Pi, uigai pasiųsti j Lietuvai
Į Gelbėti Fondą, sek. L. Šimu

IŠBANDOMAS SRAUTINIS AUTOMOBILIS

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Lietuviai
Tautiniai Gyvi

Sektinas Pavyzdys

4.

ir • '

Mišias laikė kun. V. Kups
tas, o labai įspūdingą ir r
liai reikšmingą pamokslą
pasakė kleb. kun. J. Kasakaitis. Mirtina tyla užvieš
patavo, kada pamokslininkas pradėjo kalbėti apie pasibaisėtiną padėtį mūsų broLietuvoje po šėtoniška

VVorcester, Mass. — Ado
mo ir Joanos Kudarauskų,
Spring Valley, IU. — Va, „
, ,
žymių biznierių, 25 vedybų
Stalin0 valdžia Kad*n«i d*
sano 16 d. sios kolonijos1 . ...
..... .
.................... ,.
. sukakties prog?, po įsmlmių
bar tik per maldą galima
lietuviai
------ iškilmingai pami- '
bažnyčioje sveteliams besipadėti saviškiams, tai pa
čiui.
nėjo Lietuvos nepriklauso
vaišinant, Vincas Mitrikas
mokslininkas ragino klausy
mybės 23 metų sukaktį. Ry
Aukavo sekantieji asme tojus karštai melstis už pa
priminė Lietuvą ir paskati
tą bažnyčioje
kleb. kun.
nys: Justa Karpiūtė $5.00. vergtuosius, kad Gerasai
no, kad čia visi susirinkę,
Kviecinskas atlaikė ta inten
, Uršulė Karpienė $3.00. Po Dievulis vėl grąžintų Tėvy
Kudarauskų pa gerbimui, su
cija sumą, o svečias iš Chi
$1.00: K. Račkienė, Wm. nei Lietuvai laisvę
mestų Lietuvai aukų. Kle
cago kun. dr. K. Rėklaitis,
Moyer, B. Gerybienė, P.1
bonas kun. K. A. Vasys tą
MIC., pasakė atatinkamą pa
Ta prog* reikia pažymė
Gladkauskas, F. Lourdeau,
sumanymą stipriai parėmė
mokslą.
J. Milenski, J. Deltuva, A. ti, kad vietinė šv. Vardo
ir tuoj surinkta Lietuvos1
Vakare buvo suruošta gelbėjimui $20.00. Kun. K.
Apponaitis, T. Sungaila, A. draugija jau sukėlė ir paStulginskas, P. Vargonas, J. siunt® Lietuvos Gelbėjimo
šventei minėti programa, a. Vasys davė $5.00.
Po
Kalbėjo kun. dr. K. Rėklai- $2.00 — Kudarauskai ir KaMičiuda, M. Cikienė, K. Ra Fondui $120.00. Pirmiau nuo
f‘D raugas ’ Acmt telepato)
tis, plačiai nušviesdamas zimieras Vaitkevičius. $1.50
kauskienė, M. Radzevičienė, pittstoniečių pasiųsta $14.
Edsel Ford (kairėje) ir brig. gen. Charles Bonesteel, 6-ojo korpuso komendantas (de A. Vainauskas ir M. Rakaus-i
» viso Pittstoniečiai
dabartinę Lietuvos padėtį ir y. Mitrikas. Po $1.00 davė
šinėje)
išbando
naują
Fordo
fabrikuose
pagamintą
armijai
skiriamą
skautinį
automodzevičia, L. Mosteiko, K. Jau
$134.00.
ragindamas nenustoti vii-, Motiejus Civinskas, Alek..
t
..ai K„„į
,
~
kilį- Kalbama, kad automobilis tinkamas. Fordo fabrikuose pradėta masinė šių aUtoPittstoniečiai
visuomet
Miklovas, P. štruopas, K.
ties, kad Lietuva ir vėl bus, gandras Savickas, Ignas Pi-1 mobilių gamyba. *
laisva, nepriklausoma. Po 1 gaga, A. Gurgždis, Jonas
Ragaišis, P. Ditkus, K. Jan- buvo duosnūs savo tautos
prakalbos priimta protesto Kiela, Mykolas Nedzveckas,
Pamini |A
kienė.
Komisijos narė reikalams. Jie gerai pasiro
gražiai suvaidino trijų veiks
dys ir dabar.
įurius o- juozas Masčinskas, Juozas VlOZlOl i afliIRvju
rezoliucija prieš žiaurius
mų nepriklausomybės kovų,
Didelis kreditas priklauso
kupantus ir padėka USA Bagurskis, Valerija Lozo- VdSdTIO 16*13
kaip tik šiam momentui tin
Šv. Vardo draugijai, kurioje
prezidentui už nepripažini raitienė. Po 50 centų davė
**
kamą vaizdelį “Savanoriai”.
priklauso daugumoje čia
mą to Sov. Rusijos žygio. Adomas Kašėta ir Zuzana! VVilkes Barre, Pa. — LRĘ Pats veikaliukas, kad ir
WestviIIe, III. — Nors oaugę vyrai. Reik tikėt, kad
Auku Lietuvai Gelbėti Česnienė. Garbė tokiems pra SA 14 ir 17 kuopų dėka ir trumpas, bet antrame veiks ras buvo prastas, bet nei
Pittston, Pa. — Lietuvos jų pavyzdžiu paseks ir ki
Fondui surinkta $23.00. Vei kilniems ir patriotingiems nuoširdžiu vietos klebono ir me įneša daug gyvumo šo kiek nesulaikė lietuvių pa
J. K.
jo asistento bei muz. J. Stul- kiai, dainos irr muzika. OI- triotų, kurie pripildė Legion nepriklausomybės paskelbi tos draugijos.
kėjų užsimota dar pereiti žmonėms,
mo, vasario 16 d. proga, Šv.
per namus ir parinkti aukų
Aušros Vartų parapija la ' gaičio triūsu, vasario 16 d. gos Mačiūtaitės koncertina, svetainę, vasario 16. Tauti
Dienraštis “Draugas” —
Kazimiero parapijos bažny
tam tikslui, nes nepriklau- bai gražiai pami‘nSjo‘ Lietu- ParaP1;>os svetainėj įvyko o Antano Rimo gitara, ne ninkai ir katalikai išvien
somybės minėjimo dieną bu- vos nepriklausomybės dieną, Vaaan0 16 Paminėjimas,
tik publiką, bet ir pačius dirbo, idant ši svarbi mūs čioje, atlaikyta suma už pa visiems prieinama mokykla.
tautos diena būtų tinkamai vergtuosius brolius, seseris Skaitant “Draagą” galima
vo labai blogas oras ir dėl Vasario 16, 1941. Po pietų' Programą pradėjo J. Jau vaidintojus gerai nuteikė.
Tarpakčiais mišrus cho paminėta. Programa prasi Lietuvoje, už ištremtuosius daug išmokti, dang sužinoto ne visi galėjo atsilanky-. 3 vaJandą bažnyčioje prie caras, Sr., rengėjų komiais
ir kalinius gilumoje Rusijos. I ti.
ti į salę ir prisidėti prie Lie- įstatyto gg. Sakramento bu- jos narys, o vedėju prista- ras sudainavo šias dainas: dėjo 6 vai. vakare. ŠŠ. Pet
tuvos reikalų. Pinigai bus yQ įspūdingos pamaldos už tė kleboną, kun. J. K. Mi- “Mylėjau mergelę”, “Leiskit ro ir Povilo parapijos cho
LIETUVIAI DAKTARAI
į Tėvynę”, “O kad aš jojau” ras, vadovaujant Justai Kar
pasiųsti Lietuvai Gelbėti tėvynę žmonių buvo pilna; liauską.
piūtei,
padainavo
Amerikos
ir
“Palankėj”. (“Mylėjau
Fondo centrui. Minėjimas bažnyčia Po pamaldų saig;
TeL YAKds 3146
Nellie ir Jonas Jančarai
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
mergelę” padainavo vyrų ir Lietuvos himnus, taipgi
baigtas Lietuvos himnu.
'je iškilmSms pritajkintą pr0
2 iki 4 ir 7 iki 9
duetu padainavo “Kur ba
kelias
liaudies
daineles.
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
gramą išpildė didysis cho kūžė samanota” ir “Kaip gi I choras, o po to ir mišrus
Šeštadieniais: 11 iki 12
Susirgus miesto majorui, 1446 So. 49th Court, Cicero
Šiomis dienomis mirė Ig ras, sodalietės, mokyklos gražus rūtelių darželis”. O Į choras). Programa baigta
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
Koresp. jį reprezentavo vietos chief
ir Penktadieniais
nas Gruožis,' 66 metų am vaikučiai ir kalbėtojai. Pro- vįsain mūsų Wyoming Klo- j tautos himnu.
of police Wm. Moyer, kuris Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žiaus. Buvo kilęs iš Kauno gramai pasibaigus, baigta ny pagaraėjusi deklamatorkarštai sveikindamas lietu 3147 S. Halsted St., Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
taipgi parapijos fėrai. Lie k a
apskr.
U OIK STIBIO
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Birutė Kazakevičiūtė
vius reiškė užuojautos dėl
3343 So. Halsted Street
1945 WpsI 35* Street
ir
Šeštadieniais
tuvos gelbėjimui surinkta jausmingai
padeklamavo
Valandos: 3 — 8 popiet,
tautos nelaimės.
7/<<' Sfrfes/
TeL CANai 5969
aukų
$27.61.
Šiuo
kart
ne

L—4 ir 6:30—8:30 vakare
gan
ilgoką
eilėraštį
“
Lietu

Per daugelį metų Peru,
County judge Harlin SteeIII., mieste veikė Wagon and daug, nes tik neseniai rink vai”. Po to, merginų choras
ly ir Circuit judge Casper
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plow Co. dirbtuvė. Dabar ta ir jau seniai šioji para padainavo “Kur Nemunas ir \l>\ \N( EI, PHOlObkAPin
PHYSICIAN AND SURGEON
2155
VVest Cermak Road
Platt,
pasakė
gražias
kalbas
pija
su
aukomis
stovi
pir

Dauguva” ir “Pasėjau line I IIONE I.AFAYETTF 2H13
dirbtuvė keliama į Quincy,
2158 VVest Cerinak Road
OFISO
VALANDOS
apie lietuvių tautą.
lius”. “Garso” redaktorius
Ofiso tel. CANai 2345
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
UI. Daug vietos gyventojų moje vietoje.
OfLo VaL: 2—4 ir 7—9
Svarbiausi vakaro kalbė
ir pagal sutartį.
neteks darbo.
Parapijos fėrai šiais me M. Zujus trumpoj kalboj nu
Trečiadieniais pagal sutartj
Rei. Tel.: HEMIock S150
Ofiso TeL:
Rezid. TeL:
Būkite Malonus
tais buvo labai sėkmingi. rodė, kokį Lietuva per savo
VIRginia 1886
PROspect 3534
Prieš savaitę čionai buvo Daiktų pridovanota daugy nepriklausomo gyvenimo lai
DR. KARL NURKAT Tel. YARds 2246
SAVO AKIMS
nepaprastai šalta. Dėl šal bės, pirkti nieko nereikėjo, kotarpį progresą padarė ir Tik viena pora aklų visam gy
(Kurkaitis)
venimui. Saugokit Jas. leisdami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čio net darbas dirbtuvėse taip kad tikimasi dvi tūks- kaip dabar raudonas bolše- išekzamlnuotl Jas moderniškiausia
DANTISTAS
metodą, kuria regfijimo mokslas
1853 VVest 35th Street
tantinės pelno.
R. vikas visa tai naikina.
buvo sulaikytas.
gali sutelkti.
LIGONIUS
PRIIMA:
82 METAI PATYRIMO
4645 So. Ashland Avenue
Pittstoniečių artistų gru- pririnkime
Anglių kasyklos veikia ,
akinių, kurie pašalina
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
arti 47th Street
visa aklų įtempiąs*.
gerai.
A. P. PLATINKITE “DRAUGĄ” pė, A. šeporaičio vadovybėj,
Atsakančiai ir prieinama kai vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

Vasario 16 Dienos
Paminėjimas

Pamaldos Už
Pavergtą Lietuvą

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKDNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. C. VEZEUS

1“THAT LITTLE GAME’

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

STRONG FINISH

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
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Kampas 18-tos
*
Telefonas CANAI, 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a m. iki 8.30 p. so.
Treč. Ir keSt: 9:00 a. m. iki
7:80 p. m.

5tartec>
This
Et>GlN*.
______ t

Boy.'
f'M SUEEPy.
LETŠ Gcr
OOTA H E RE
QO(CX .

GhanvE ME

’

CENTS,

R ės 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvobil 0117
Office tel. HEMIock 4848

"BANUeR t
OOJ-aJ- Ui -uj

ki

’A -»■

Tel. Yards 3089

GYDYTOJAS ir chirurgas
Vai.: 2—4 ir 7—6 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Office teL YARds 4787
Namų tel. PRO3pc<t 1930

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35ft Street

i

REZIDENCIJA:

6631 S. Callfornia Avė.
Telefonai REPublic 7868

Telefofnas: HEMIock 584»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartj

J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 0800 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 papmt
6 iki 9 vaL vakare

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Še&tadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0484.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Telefonas LAPayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

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

4157 Archer Avenue

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

OR. CHARLES SEGAL

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:10 P. M.
Nedėliomis Įmgnl sutartį.

DR, V, E. SIEDLINSKI

DR. PETER J. BARTKUS

Ofiao tel. VIRginia 0036
Residencijoe tel.: RBVerly 8244

T«L CANai 0667
Res. tel.: PROspect 6659

TaL YARds 6921.
Rei.: KENwood 5107

ar-* a.

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

'v?

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

%•

3409 So. Halsted Street

DR, J. J, SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

,Ą.
Sfcr.'Jk

DIDŽIULĖJE BUDRIKO
KRAUTUVAIS

Tel. OANal 6122

2423 W. Marguette Road

Ooitun' t<m&

A --

Kiekvieną dieną randasi:

Seredoj pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANai 7329

one of Those guys
tukt lets yov fefv.
čįoctb Vite ABoot

r~-

na pritaiko akinius.

DR. RAČKUS

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

DU A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir aue 7—9 vakrte
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonu VIRgiaia 2421

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TeL HIDvay 2880

Chicago, IR
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nno 7 iki 8:36 vai. vak.
Sciunad. nuo 10 įki^Ig vai. iyto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994
Rez. tel. PLAza 3200
VALANDOS

Nuo 10-12 v. ryto, 2-3 ir 7-3 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų
Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecialkas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8 JO ▼, vakare
ir pagal sutartį.

/

.ntradienis, kovo 4, 1941

dkogas

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO
I KANADOJ KALBA

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
mijos generolui Morozovui
ir kitam maskoliui Šupikotvui buvo įteikti “išrinki
mo”
diplomai.
Kažkoks
“Rinkimų”
j
Maskvos “draugas” ta proga išsita
aukščiausiąją
ir
tautybių rė:
“Per palyginti trumpą
tarybas metu bolševikų agi laiką Lietuvos darbo žmo
tatoriai namų sienas ir tvo nės, komunistų partijos va
ras buvo nuklijavę įvairiais dovaujami,
pasiekė daug
plakatais. Iš įvairiu Lietu didelių laimėjimų, tačiau jų
vos vietų gauta žinių, kad
didžiausias — rinkimai į
gyventojai
tuos
plakatus, TSRS aukščiausiąją
tary
daugiausia
nakties metu,
bą.” Kokia nauda iš šio di
dažnai nuplėšdavo. Ypatin
džiausio Lietuvos žmonių
gai buvo sudraskomi plaka
valios klastojimo bus tai
tai, vaizduoją Maskvos dik-j
pačiai “darbo
liaudžiai,”
tatorių Staliną kaipo Lietu
kuriai buvo primesti mas
vos “išlaisvintoją.” Dauge
koliai Morozovai ir šupikolyje vietų ant priešrinkimi
vai, niekam neaišku, šiam
nių plakatų iš nakties buvo
mitinge kalbėjo darkeli
užrašomi bolševikus įgeban
variagai: Kulbasov,. Konotieji prierašai.
\alov ir kt.
Taip pat yra žinomi atsi
Įdomu pastebėti, kad vie
tikimai, kada iškabintos bol
nintelis iš “išrinktųjų” at
ševikiškos vėliavos būdavo
stovų gen. ltn. Vitkauskas
nuplėšiamos ir sudrasko
bolševikų partijos organe
mos.
“Tiesa” įdėjo skelbimą, ku
riame jis reiškia padėką už
jo ' išrinkimą.” Jis iškilmin
gai sako: “Pasižadu visas
sa vo jėgas pašvęsti tam kil
Ukmergėje buvo sušauk niam ir didingam
darbui,
tas “džiaugsmo mitingas,” kuriam darbo žmonių esu

Užtepami Stalino
Paveikslai Ant Tvorų

\

Ir Tokių Atsiranda
Lietuviu

ryšium su praėjusiais “rin

pašauktas.”

kimais” į

Tenka prisiminti, kad šis
išverstskūris yra savo laiku
dav=s priesaiką ir nepriklau
somai Lietuvai.

čiausiąją

Maskolijos aukš
tarybą.

Ukmer

gės “liaudies atstovams” -

okupacinės

Raudonosios ar

IŠ LIETUVIUC- PABĖGĖLIUo GYVENIMO
Kūčios Berlyne. - Pamaldos. - Studentu
padėtis. - Kunigai dirba ir mokosi. Baimės ir viltys.
Kūčios

Nepaprastas įvykis lietu
vių atbėgėlių Berlyne gyve
nime buvo pernai atšvęstos
Kūčios. Jose dalyvavo per
200 žmonių. Didelio džiaugs
mo turėjo vaikučiai, kai
jiems tapo išdalintos Kalė
dų dovanėlės. Jiems buvo
leista irgi dalyvauti meni
nėje Kūčių dalyje. Viena
lietuvė klaipėdietė sudaina
vo keletą lietuviškų daine
lių. Dainuojant “Leiskite į
Tėvynę, leiskite pas savus”
— visa salė pradėjo dainuo
ti; daugelio akyse matėsi ašaros.

nis ir moralinis gyvenimas,
kuris spiečiasi apie lietu
višką parapiją Berlyne. Kle
bonu yra kun. prof. St. Yla.
Jis rodo labai daug veiklu
mo ir sumanumo. Reikalin
gas būtų jam padėjėjas, bet
esamomis aplinkybėmis ne
galima reikalauti iš Kurijos
daugiau kunigų patvirtinti
pastoracijos darbams.
Lietuviškos pamaldos Be
rlyne esti kas sekmadienis
Ludgerus bažnyčioje (Podsamer str.) Pirmiau lietu
viškos pamaldos buvo 10:30
vai., o dabar yra 12:30 vai.,
nes italai užėmė lietuvių tu
rėtą valandą. Daug italų
darbininkų yra atvažiavę į
Vokietiją dirbti sezoninius
darbus ir jiems teko pirme
nybė net' pamaldose.

3

RB

ita

azihioo

Šv. Kazimiero Draugijos rūmai, Kaune. Ši draugija bu
vo stambiausia Lietuvoj įmonė knygoms leisti. Dar caro
rėžimo laikais draugija leido knygas ir laikraščius, kurie
švietė lietuvių pastoges. Ir Amerikos lietuvių tarpe drau
gija yra paskleidus nemaža knygų. Švietimo — kultūros
srity ji yra suvaidinus didelį vaidmenį. Maskoliams paver
gus Lietuvą, rūmai pagrobti, visos lietuviškos knygos su
degintos, spaustuvės direktorium paskirtas žydas. Dabar
iš tų rūmų eina visokios poezijos Stalinui, Deržinskiui
garbinti. Koks tai lietuvio išniekinimas!
Lietuvių pabėgėlių kolo- ,
jiijos parapija turi savo vy
rų chorą, kuris per šv. Mi
šias gražiai pagieda lietu
viškas giesmes. Vokiečiams
daro gerą įspūdį.

Studentų padėtis

kun. Razutis; Breslave —
kun. Jakubauskas ir Gurinskas; Tuebingene — kun.
Stonys.
Pabėgėlių politinis
nusistatymas *

Tarp pabėgėlių yra viso
Pabėgėlių tarpe yra ne kios politinės pakraipos žmo
mažas skaičius gimnazistų, nės: yra tautininkų, dau
klierikų ir studentų. Klieri giausiai voldemarininkų, ykus globoja Vokietijos vys ra liaudininkų ir social-dekupai, jie tapo priimti į vie mokratų. Visiems rūpi at
Nepriklausomos
tos seminarijas; ten gauna statymas
mokslą ir išlaikymą, tik Lietuvos. Daugelis yra įsi
savo asmens reikalams rei tikinę, kad TIK vokiečiai
kalingi šiokios tokios para gali pagelbėti lietuviams at
statyti
Nepriklausomybę.
mos.
Blogiau yra su pasaulie-. Bet įvykęs susitarimas tarp
čiais gimnazistais ir studen-Į Vokietijos ir Sovietų Rusi
tais. Jie priversti dirbti, kad' jos dėl pasikeitimo gyvento
galėtų pragyventi. Tad apie! jais kiek apšaldė' jų entu
mokslą nei svajoti negali. ziazmą.
Bizauskas Kazys, kuris
O vis tik gaila jaunųjų jė
i
gų, kurios galėtų puikiai labiausiai buvo pasitikėjęs
išsivystyti ir sudaryti atei Stalino ir Molotovo žodžiai^
tyje lietuviškų inteligentų užtikrinančiais Sovietų Ru
kadrą. Reikėtų šitųjų jaunų sijos palankumą Lietuvai,
ateitimi susirūpinti. Reikė dabar, turimomis žiniomis,
tų surasti jiems lėšų moks sėdi kalėjime.
lui tęsti. Ar negalėtų Ame Apie 20 lietuvių pabėgėlių
rikos lietuviai katalikai su atsidūrė Australijoje
teikti stipendijų tiems moks
(Rašo pabėgėlis J. T.)
leiviams pabėgėliams Berly
Brisbane, sausio 6 d. 1941
ne?
Tik prieš dvi savaites esu
Kunigai dirba ir mokosi
atvykęs į Australiją — Bris
Kunigų pabėgėlių iš Lie bane. Anglų valdžios dėka
tuvos į Vokietiją iki vasa pabėgau nuo bolševikų per
rio šių metų pradžios buvc sekiojimų Lietuvoje. Kartu
tik kokia 18 asmenų. Jų tar atvyko ir daugiau lietuvių
pe daugiausiai jaunų esama pabėgėlių nuo rusų teroro.
apie 20 žmoIr daugeliui pavyko prisi- Berods, būsime
z
gLausti įvairiose vyskupijo nių iš įvairių Lietuvos vie
se ir užsirašyti studentais tų. Įkūrėme nedidelę lietu
universitetuose. Taip pav. vių koloniją Brisbane.
Neturiu galimybės daug
Vienoje studijuoja kun. Kri
ką
apie Lietuvos padėtį nu
vickas ; Muenstery — kun. •
Gaidamavičius; Bonoje —' šviesti, užėjus bolševikams.

Text of broadcast by the Honorable G. L. P.
Grant-Suttie, Consul General of Lithuania for
the Dominion of Canada, over radio station
CFRB, Toronto, Canada, in eonneetion with
programme of Aušros Choir, 16 Febr. 1941
You have been listening
to songs in Lithuanian, the
oldest
living
language
among European tongues,
one of the oldest in the
world, linking direetly with
Sanskrit. It is peculiarly
adapted to poe' ic and musical expression.
The Lithuanian
people
are neither Germans
nor
Slavs, būt it has been their
heroic although at times
sad fate to have lived for
eenturies sandvviched betvveen those two mighty races. Lithuanians are part of
the great family of Aryan
peoples. They have dwelt on
the shore of the Baltic from
time immemorial.
Their
homeland in early days was
isolated
by
impassable
svvamps and forests from
the main route of invading
hordes pressing from Asia
Tam reikėtų daug popie
riaus ir laiko. Parašysiu tik i
keletą žodžių.

Rusams — komunistams
užėmus Lietuvą, iš esmės
padėtis pasikeitė. Pablogėjo
visokeriopas gyvenimas Lie
tuvoje. Ypatingai nukentė-;
jo bažnytinis gyvenimas. I
Pirmiausiai prasidėjo valy
mo darbas. Energingiausius
mūsų kunigus pradėjo gau
dyti ir uždaryti į kalėjimus.
Daugelis, norėdami išvengti
to paties likimo, pabėgo į
Vokietiją, žinoma, vienaskitas buvo pagautas bebė
gant, — tas dingo, nežinia
kur. Tur būt, rusai sušau
dė.

Visas bažnytinis gyveni
mas suspaustas, nors dar
paliko bažnyčios neuždary
tos. Visur varoma propagan
da prieš Bažnyčią, ir nieks
nieko negali prieš tai veik
ti. By koks pasipriešinimas
— ir kalėjimas. Nors dau
gelis žmonių pasiliko tvirti
prie Bažnyčios, bet vis tik
Pamaldos
jaučiamas prislėgimas.
’
Taip pat ir ekonominis
Nepaprastai daug reiškia
gyvenimas staiga pablogėjo.
lietuvių pabėgėliams religi
Visos parduotuvės ir krau
tuvės tapo iš karto tuščios.
BIG PEBBLE CREATES A $50, 000 SPLASH AT HIALEAH
—
Eilės žmonių stovi prie krau
tuvių ir laukia, kada galės
ką nors nusipirkti. —
Visur Lietuvos komunis
WSF
tai sauvaliauja. Paleista Lie
$
'i e®“-1
tuvos policija ir jos vietoj
pastatyta komunistų milici
[f
ja.
o
Nors skelbiama laisvė, bet
nėra jos. By koks pasisaky
mas apie komunizmą ir jo
“rojų” — ir sušaudymas.
Dar daug galėčiau para
šyti, bet jau aplinkybės ne
leidžia.
Vieno tik prašau. Neuž
mirškite žūstančios Lietu
(‘‘Draugas” Acme telephoto)
Edvv.ard Moore’s Circle M ranch entry of Big Pebble an d Get off finish a head apart in that order for first and vos. Padėkite, kiek galit, su
second i n Hialeah’s $50,000 Widener Challenge eup race as Haltal trails for third and Col Bradyey’s Bimelech pagalba Amerikos lietuvių,
žūstančiai Lietuvai!
comes in fourth. The Circle M entry grossed $65,800 for ovvner Moore, paid $13.60, $26.50 and $12.00.

Į

into Europe. There vvas probably a primitive eonnee
tion between Lithuanians
and ancient Greeks. After
the dispersion, about 3,000
years before Christ, of the
Indo-European races from
their cradle near the Caspian Sea, these two peoplės pursued a common route
westwards, the Greeks then
going south to the Mediterranean, the Liths north to
the Baltic. Early Roman
vvriters, such as Tacitus,
speak of them as being better agriculturists than their
Germanio neighbours, and
as being people of peaceful habit, wherein they differed from the Germans.
The earliest reference
in
English literature to Lith
uania is in Chaucer.

From the eleventh to fifteenth eenturies A. D., Li
thuania fought off the Russians and Tartars from the
east and southeast, and the
Germans from the west. In
1410 Lithuania inflieted a
erushing defeat upon Ger
many, at Grunewald,
one
of the decisive battles
of
history; and for some centuries following Lithuania
was free from German aggression. Having overcome
the Russians and Tartars,
Lithuania, then a great
povver, extended
• to the Black
Sea. A dynastic allianco
with Poland proved misfortunate, and when later Po
land was siezed by Russia,
Lithuania, too, came under
the latter for one hundred
and fifty years.
On February 1918, Lith
uania obtained again her independence and became one
of the most progressive of
the small countries of the
vvorld. In 1939• her ancient
enemies commenced
once
more their aggression. Ger
many seized a portion
of
her territory, and in 1940
Russia seized the remainder. So, temporarily, Lithua(Continued on page 6)

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
ĮSIGYKITE
MALDAKNYGIŲ
DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:

Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ....................................................
Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda^

95

rais,

tik

....... .........................................................................................................................................................................

.45 ll

Su persiuntimu 50c.
Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, IH.
%

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
/
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.
Pinigai ku
JOSI,) DABARTINIS AMŽIUS
rtuos galite
.sutaupyt Ilgi
40 |
45 |
50
30
34 ' 36 | 38 |
32
65 m. ami
6.000 $ 6.09 $ 6.73 '$ 7.471 J 8.37 $ 9.30(9 10.45 $ 1441 $ 27.14
10,000 12.19 13.47 14.94 76.63 18 60| 20.90
42.28
28.82
15,000 18.28 20.21 22.41 24.95 27.901 31 36
43.23
63.42
61.66
41.81
20,000 24.38 26.95 29.89 33.27 37.20
84.57
72.06 ,05.71
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59 46.51 ' 62.27
30,000 36.57 40.42 44.83 49.91 55.81
62.72
86.47 126.85
115
30 169.14
40.000 48.76 63.90 59.78 66.55 74.411 83 63
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19 93.021 104.64 144 13 211.42

I

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų

ilgamečio Išsimokėjlmo planų

Keistuto Savings & Loao Association
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Kiekvieno taupytojo Indėliai Ilgi 95,000 apdrausti Federallnėj j-talgoj.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina

l

DRAUGAS '

3

Antradienis, kovo 4. 1941
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pagalbą Bulgarijai. Jis savo laiku yra ir
Skelbimo kainos prisiunčiamos pareikalavus.
— o —
pagrąsinęs didžiosioms valstybėms, kad
Bend.-darbiame ir korespondentams raštų negalina
jos jokiu būdu neišdrįstų užkabinti Bul
an neprašoma tai padaryti ir neprisiunėluina tam tiks
mes ne tik žmonės, bet ir
tui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
PO SVIETĄ
gariją. Bet tai buvo
tr trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespon
patrijotai.... Devėkim tau
dencljas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
tik žodžiai, tušti žodžiai, veidmainiški
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašouiaja mašinėlei,
tiškus rūbus, nes tik fašis
PASIDAIRIUS
paliekant didelius tarpus pataisymams, venalant pole
žodžiai.
mikos ar asmeniškumų.
Pasenusios korespoadensUžM ’
tai bijo tautiškų rūbų. Mes
laikraštin nededamos
Kai Hitleris pasijudino, kai jam reikėjo
Kanados Lietuvių Tary tiesiame brolišką ranką ka
paspirti nuo jo kelio Bulgariją, jis tai pa
Entered as Secomį-Class Matter March 31, 1916 *i
ba savo naujoj gazietoj “Ne talikams. Lai gyvuoja Sta
Chicago, Illinois, Vnder the Act of March 3, 1879.
darė ir Stalinas, lyg stabo ištiktas, nuty
priklausoma Lietuva’’ išdrū- linas ir jo demokratiškiau
lėjo ir nepakrutėjo. Panašiai Stalinas pa
k avojo Kanados penktakojų sia konstitucija. Lai gyvuo
sielgė su savo duotais pažadais Čekoslo
ūsų
dainą pikčeriuose (Taryba ja raudonoji armija.... Ša
vakijai, Rumunijai ir kitoms.
Šiandien šv. Kazimiero, mūsų tautos
rašo — “istorija paveik lin Kanados militarizmas.
Ir didelio pranašo, berods, nereikia, kad
globėjo, šventė.
pasakyti, jog kaip Didžioji Britanija šian
Šv. Kazimieras gimė 1458 nas Dlugošas, žmogus do sluose”). Pikčeris toks: bal- Mes Kanados patriotai.”
Ta proga duoda mums galimybių susi dien turi nukentėti dėl padarytų nuolaidų m. spalių 3 d. Krokuvoj. Jo ras, pamaldus ir išmintin-! šavikų saulė Stalinas laiko
1937-1938:
kaupti ir religiniai ir tautiniai.
Hitleriui, taip galės būti ir su Sovietų tėvas, taip pat Kazimieras, gas. Dlugošo tėvas buvo da-Į virvele parištą monkę su ar“Draugai, ginkim Lietu
Šv. Kazimieras yra vienintėlis lietuvis Rusija. Jai būtų dar blogiau, stipriau ją į,uvo lenkų karaliaus ir di-Į lyvavęs Eglėkalnio-Žalgirio » monika. Toji monkė atstoKatalikų Bažnyčios pripažintas šventuoju. pakračius, ji greit susmuktų, subirėtų.
vos nepriklausomybę! Delietuviškų
džiojo Lietuvos kunigaikš- kautynėse. Jis gerai paži- vauja Kanados
Dėl to visai yra suprantama, kodėl lietu
ginkim Bucharino ABC,' nes
eio ir Sofijos Alšėniškės ant- nojo Vytautą Didįjį ir savo balšavikų gazietą “Darbi
vių tauta pasirinko Jį savo globėju. Bet
jis yra pasiutęs šuo. Reika
ruoju sūnum. Sofija Alšė sūnui žinias apie jį perdavė. ninkų žodis,” kurį nesenai
ši pasirinkimo priežastis nėra vienintelė.
laukim Stalino sušaudyt vi
Stalinas pakrikštijo į “Liau
niškė buvo Kęstučio kovų
Visais amžiais Lietuva aiškiai jautė
Nors Dlugošas buvo len
sus Hitlerio agentus Rusi
Brazilijos lietuvių laikraštis “šviesa”,
talkininko kunigaikščio Al kas, jis mėgo Lietuvos pra dies Balsą.” Negalėdama
šventojo Kažimiero globą.
pasiremdama gautomis iš Maskvos žinio
joj. Stalinas pasaulio demo
Lietuva tamsių, skaudžių valandų yra mis, rašo:
gimanto palikuonė, susijusi
pasprukti nuo virvelės, dar
eitį ir ypač Vytautą gerbė.
kratų vadas. Didžiausias
išgyvenusi. Ne vieną, bet daug kartų Lie
“Komunistų partijos Vykdomasis Ko giminystės ryšiais su Vy Palikęs daug žinių apie Vy gi Stalino tampoma į vieną Hitlerio priešas, tai Stali
tuvai ir, apskritai, visai mūsų tautai gręmitetas svarsto Petro Didžiojo planą iš tautu Didžiuoju, kuris ją tautą savo raštuose, Dlugo ir kitą pusę, toji monkė nas. Tik Stalinas mažų tau
sė sunaikinimo pavojai.
naikinti Pabaltijo tautas! Pagal šį pla ir papiršo Jogailai. Iš tų su šas, be abejo, turėjo pasa jam grajina ir dainuoja. tų užtarėjas ir jų nepriklau
Ją naikino ginkluotos didžiųjų kaimy
ną, visos trys Pabaltijo tautos: lietu tuoktuvių gimė du sūnūs: koti apie jį- ir savo auklėti Štai, kai kurios ištraukos
somybės saugotojas.”
nų jėgos, ją naikino carų valdžia nei žo
viai, latviai ir estai turi būti perkelti Vladislovas ir Kazimieras,
dainos 1932-1934 metais:
niams
karalaičiams.
Vėliau
Daina nebaigta. Sako —
džio nei rašto jai neduodama, ją naiki
Sibiran į tundras, o į jų žemes atsiųsti šv. Kazimiero dėdė ir tėvas.
karalaičiams
auklėti
buvo
no ir visokios kitokios jėgos.
“
Draugai,
įsteigkime
so

bus daugiau.
iš tirštai apgyvento Pavolgio rusai. Per
Vyresnysis sūnus — Vla pakviestas iš užsienio italas
Buvo juk ir tokių valandų mūsų tautos
vietų
valdžią
Kanadoje!
Sto
kelti į tolimąją šiaurę, išblaškyti ir ne dislovas,
Jogailai mirus, j
gyvenime, kuriose padėtis rodėsi visai be
Buomakorsi, papras kitę į Šuninę, Literaturką PRAŠAU NESIJUOKTU
pakeldami sunkių klimato sąlygų, nelai 1434 m. paveldėjo tėvo sos-' Pilypas
. „ ,.
.
,.
viltiška. Išrodė, kad priešai tautą sulammingieji tremtiniai turėtų netrukus iš tą ir buvo išrinktas lenkų , tai Kalimachu vadinamas. ir Bangos Chorą,, nes šios
— Vaistus, kuriuos prira
dys, išnaikins ir kad tik dangaus pagalba
organizacijos veikia po va
nykti ir taip būtų išspręstas šių trijų
Kalimachas
skiepijo
karalaišiau, turi gerti kas pusva
Tuomet lietuviai,
ji tegalės išlikti gyva. Ir toji
I
darbščių tautų klausimas. Paskiausi pra karalium.
dovybe kominterno! Tik fačiams
Europos
ritierių
pa

landis. Be to, gali išgerti
dangaus pagalba laiku ateidavo ir dėl
nešimai sako, kad šį planą Maskvos des nusivylę Švitrigaila ir Žigistengdamasis
pašiatai
S
ieda
Lietu
™
a
“
pročius
to lietuvių tauta išliko gyva, pakelda
degtinės stikliuką....
potai svarsto visu rimtumu. Lietuvių mantu Kęstutiečiu, jo brolį
Kanados
himnus!
Tik
fašisma didžiausius skausmus, persekiojimus,
— Ar taip pat Jtas pus
tauta šiaurės barbarų pastatyta ant be Kazimierą išrinko didžiuoju daryti iš jų ne vien dorus tai dėvi tautiškus rūbus.
iškentėdama didžiausias kančias.
valandį? — paklausė ligo
dugnės krašto. Tokioms drastiškoms Lietuvos kunigaikščiu (1440 ir mokytus, bet ir taurius.
Šv. Kazimiero dvasia visada buvo su
Dėl tos priežasties, pana Griaukim buržuazines uni nis.
priemonėms, aišku, ilgai spirtis lietuviai m.). Busimasis šv. Kazimie
mumis. Tai jautėme ir dabar jaučiame.
neįstengtų.
ro tėvas buvo dar 13 metų šiai kaip kiti jojo broliai, jas.... Stalinas genijus,
Daug kam išrodo, kad šiandien Lietu
Argi kultūringas pasaulis leistų, kad vaikas. Atvykęs į Vilnių, jis Kazimieras karalaitis, būda- caca mylimiausias mūsų va
Daktaras: Tamstos vyrui
vos padėtis yra visai beviltiška. Ir ne be
tokiu aziatišku būdu būtų išnaikinta išmoko lietuviškai ir ilgus I nias vos 13 metų bernelis, das. Bucharinas mūsų di
pagrindo —
reikalinga ramybė, ramybė
kilniausia tauta
lietuvių tauta, kuri įmetus čia gyveno, kaip val- jau kalbėjo lotyniškai ir džiausias teoretikas. Studiją okupavo Sovietų Rusijos gausingos
ii1 dar sykį ramybė....
tūkstančius metų dirbo ir gynė savo že- Ljovas
dalyvaudavo
viešuose
kara

juokim
jo
ABC.
Rusijoj
nė

ginkluotos jėgos, kurių pagalba kruvi
Ligonio žmona: Tai nega
mę ir kuri taip pat šiandien nieko kito
liaus priėmimuose. Iš viso ra bado,
kaip buržuazija
nasis bolševizmas suleido j lietuvių tau
lima!
nenori, kaip tik gyventi taikoje su vi
Vyresniajam broliui Vla
matyti, kad karalius savo meluoja.
1934-1935
metų
tos kūną savo baisius nagus ir tą kūną
sais, kad tik išsidangintų okupantai iš dislovui žuvus kovoje su
Daktaras: Dėl ko?
antrąjį sūnų ruošė sostui daina: ’
drasko.
jos žemės”.
* Ligonio žmona: Dėl to,
turkais ties Varna, dabar valdyti. 1470 metais baigė
Tačiau, visai neabejojame, kad ir šioj
“Draugai, kovokim už tai
kad man jau reikia pava
tinėje Jugoslavijoje, lenkų išmirti ciesorių Habsburgų
kritingoj tautos gyvenimo valandoj šv.
ką ir demokratiją! Reikalau
sarinio autfito....
didikai išrinko Kazimierą
Kazimieras užtars ją pas Aukščiausiąjį ir
vyriškoji eilė. Pasinaudo kim demokratinės valdžios
lenkų karalium. 1447 m., iš dama savo ciesoriškąja kil
ne tik jos gyvybė bus išgelbėta, bet Lie
Lietuvoje. Šalin militarinis
Lietuviškų
kacapų
organo
redaktorius
važiuodamas iš Vilniaus į
tuva atgaus laisvę ir nepriklausomybę.
Mokytoja: — Jonuk, šian
me,
karalienė
Elžbieta
pra

mokslas iš Kanados moky
Taip, mes ir kiekvienas sąmoningas lietu Rokas Mizara neseniai tokį dalyką para Krokuvą, Kazimieras Jogai dėjo derybas su vengrų di
klų. šalin Kanados militariz dien ir vėl tu pavėlavai į
šė: “Reikia suprasti, kad šiandien komu
vis
laitis išdavė raštus, laiduo
mokyklą? Kas yra? Bet
tikime į šv. Kazimiero globą ir tikiųie nistu yra vadinamas kiekvienas, kuris damas Lietuvos nuo Lenki duomene, stengdamasi lai* imas. Lai gyvuoja Stalinas
svarbiausia, kad dėl to ne
priešingas fašizmui”. Į tai “V-bė” taip at
mėti Vengrijos sostą savo ir raudonoji armija.”
į Lietuvos prisikėlimą.
jos
nepriklausomybę.
Gyven
atsiprašai.
sūnui Kazimierui. Derybos
Be abejonės, tos išganingos globos, to sakė:
5933-1937:,
damas Krokuvoj, Kazimie- j
“
Bet
komunistai
nepriešingi
fašizmui.
rodėsi ėjusios sėkmingai.
šiandien būtino šv. Kazimiero užtarymo
‘Rusija nenori nei colio
Mokinys: — Atsiprašinė
į as vedė čekų, vengrų
ir •
Jie
negali
būti
priešingi.
Jie
daro
taip,
Užtikrinęs sūnui vietos aukš svetimos žemės! šalin ka ti už pavėlavimą? A, fui..
turime prašyti. Kuomet Lietuvoj bolševi
kaip jiems įsakoma iš Maskvos. O to austrų karalaitę Elžbietą
.
. [tuomenės paramą, karalius ras!. ... Mes.... žmonės. Mano tėtis visuomet sako,
kai panaikino katalikiškas šventes, kuo
... ...
kiems komunistams, kaip Mizara, pa Habsburgaitę. Ji pagimdė ir
met ir šv. Kazimierą pavergtieji mūsų bro
o
___
K
Kazimieras išlydėjo sūnų j Giedokime “Lietuva, Tėvynė kad mokytis niekad nėra
vyzdžiui,
įsakoma
ambryti
prieš
Ame

užaugino 6 sūnus ir 5 duk
liai nebegalės šiemet viešai garbinti, te
Vengriją, davęs kelioliką mūsų," ir “O Canada.” Juk vėlu.
rikos
pastangas
padėti
Anglijai,
kariau

teris.
kyla iš mūsų, amerikiečių, širdžių giles
tūkstančių samdytos kariuojančiai su fašizmu.
nis ir nuoširdesnis maldingumas į Lietu
Iš to skaičiaus vyriausias menės. Kazimieras karalaiMizara, matyt, pamiršo, kad dar vi
vos Globėją.
sai neseniai Stalinas siuntė savo lekajų Kazimiero Jogailaičio sūnus tis, stodamas tos kariuomeMolotovą, į Berlyną. Jis taip pat pamir ; Vladislovas tapo čekų ir ven nės prieky gerai nenumanė,
šo, kad Stalinas, išdavęs demokratines grų karalium, tretysis — kad visas tas žygis tėra apvalstybes, pasibučiavo su Hitleriu.
Jonas Olbrachtas — Lenki- gaulė, kad vengrai, išsirinHitleris ir vėl triumfuoja! Savo vado
CHICAGO, ILLINOIS
Todėl
šitaip
“
reikia
suprasti:
kiekvie

jos karalium, Aleksandras kę nauju valdovu Motiejų
vaujamai nacių partijai ir vėl jis galės
nas komunistas vadinamas komnaciu ir
pasigirti laimėjimu, nes penktosios kolo
Žigimantas — didžiai- Korviną, jo valdžios suvis
todėl, kad jis nepriešingas fašizmui”.
nos pagalba, smurto ir teroro keliu dar
siais Lietuvos kunigaikš- nenori. Vos peržengė karš
PAIRIGrA
vienos valstybės nepriklausomybę pasmau
čiais ir Lenkijos karaliais, laičio kariuomenė vengrų
MAGUIRE
gė. Naujoji Hitlerio auka yra Bulgarija,
Fridrichas buvo Gniezno ar- sieną, ji tuoj pradėjo paBE6AN HER LONG
kuri jau nuo seniai buvo spiriama prie
kivyskupu, Krokuvos vysku krikti ir, palikusi jį bemaž
SLEEP-A
SLEEP
sienos, terorizuojama.
“Darbininkas” rašo:
vieną, privertė su gėda grįž
THAT
LASTED
pu
ir
kardinolu.
Antrajam
“Amerika formaliai dar nėra įsivėlus
Kita Hitlerio auka būsianti Jugoslavija.
17.500 HOURS
Bet tuo tarpu Jugoslavijos užėmimas
į karą, bet mūsų kraštas jau pergyve iš eilės Kazimiero Jogailai ti namo.
HER AILMENT IS
Žygis į Vengriją paliko
nesąs taip aktualus. Svarbiausia, kad Bul
na karo laikus. Jau turime priverstiną čio sūnui — Kazimierui —
ST1LL A MY5TERY
TO SCI FHC E kareiviavimą, valdžios išlaidos jau to Apvaizda leido tapti šven-Į ateičiai neišdildomų pėdsagariją pavyko suklupdyti. Dabar jau turi
MISS
MAQU»RB
kų. Karalaitis vengė politiatvirą kelią tolimesniems žygiams. Juk
kios, kaip kad buvo praėjusio karo me tuoju.
PIED AT
Karalius Kazimieras, nors kos ir valdžios pareigų,. pritu, didieji fabrikai jau pildo karinius
reiks nubausti mažąją, didvyrišką Grai
YFARSOPAtfE/
užsakymus, skubiai statomi nauji fabri aukštos giminės, mažo moks siimdamas jas tik tėvo spikiją, kuri nugali “galingąją" pasipūtėlę
kai. Todėl ar Amerika į karą įsivels ar lo buvo, tai pats vaikų ne- riamas. Motinos spiriamas,
fašistiškąją Italiją...
ne, po karo čia turėsime persilaužimo auklėjo. Sekdamas kitų val jis dar rašinėjo pasaulio
Bet ir pačios Graikijos klausimas ne
taip jau gali būti aktualus, čia reikalas
laikus”.
dovų papročius, jis pasi valdovams skundus, įrodinė
PULLET ADOPTED
yra kur kas didesnis: nugalėti Didžiosios
kvietė mokytą žmogų vai- damas savo teises į VengriSEVEN BABV R.ABB1TSSpaudą skelbia: Turkija su Anglija su
Britanijos imperiją ir, be to, labai ir la
kams auklėti. Kazimiero Jojos sostą, bet tie skundai
VYHERE THEV CAME FROM
bai kvepia derlingieji Ukrainos laukai, ža sitarė... Bulgarija vis labiau prigrūdžiama
HOBOOV KNEW- MRS.
gailaičio
vaikų
auklėtoju
nieko
nepadėjo.
Žygiui
į
Vokietijos kareiviais... Baisi, baisi Balka
liava Sr kitoks gamtos turtas...
ALBERT
E. BROMJN FOLiND
Bet, žinoma, pirmoj vietoj Angliją reiks nų padėtis — ji tarp pragaro ir baisios buvo žinomas lenkų istori- Vengriją nenusisekus, KaziTHE BUNNIES INTHENEST;
ninkas ir kanauninkas Jo- j
(Tęsinys 5 pusi.)
“nugalėti”. Kol Sovietų Rusijos mėška dar bedugnės...
UNDERTHĘ CMKKtHSVflNffi
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žmonės: Jonas Dlugošas, jimu. šiandien toj i bažnyčia
Petras iš Bnino, Malburgo yra puošniausia visame Gevaivada Mikalojus Bažens- dimino mieste. Ji stovi miesto aikštėj ties rotuše.
kis ir k.
Sunui be laiko mirus, kaRyšium su šv. Kazimiero
Romanas
ralius Kazimieras tiek bu- kanonizacija buvo perdirbII Tomas
| vo nelaimės prislėgtas, jog ta taip pat toji. katedros
Išvertė Ant. Pauliukonis
kurį laiką visai negalėjo koplyčia, kurioj karalaičio
valstybės reikalais domėtis, kūnas buvo palaidotas. Ka• (Tęsinys.)
Jis liepė vienoj Vilniaus ka- ralius Žigimantas Vaza tą
tedros koplyčioj įtaisyti vie-, darbą pradėjo, bet pabaigė
— O, Andriau Ivanovičiau, tu esi aukso žmogus’
tą karalaičio kūnui palaido- jo sūnus Vladislovas IV. ViEik greitai pas Grunią ir jai apie viską papasakok! Eik,
ti. Apie savo sūnaus kano- si koplyčios statymo ir puoeik į viršų, su ja išsivirk, o aš tuo tarpu suskaičiuosiu
nizavimą jis negalvojo ir to Šimo darbai buvo garsaus
vežimus.
kanonizavimo ir šv. Kaži- anų laikų dailininko DaenJo veidu nusidriekė žydinti laimės šypsena; išsyk |
miero broliai, darę tuo rei- į keršo vadovaujami. Perstapalengvėjo i> nušvito akys!
kalu žygių pas popiežių. Tie tytoji koplyčia daug meno
Andrius Ivanovičius vėl atsargiai susivyniojo uode
sa, Popiežius Leonas X 1521 įp kitokių brangenybių tu
gą, kojas ir ausis į popierių ir nuėjo pas Agrafeną Alekro. pripažino šv. Kazimierą rėjo. Didžiausioji jos bransiejevną. Ši dėl to nepaprastai prasidžiugo ir tuoj šoko i
šventu, bet Vakarų Europoj genybė buvo iš sidabro liekepti, čirškinti. O, kaip ji mėgo šitą darbą! Tik taip se
ir Lietuvoje protestantizmo tas altorius su tokiu pat
niai jau buvo jį dirbusi! Susisukusi kaip vijurkas, pir
įsigalėjimas pačią kanoniza karstu, kuriame karalaičio
miausia nurūko pas rabfako studentę, kuri buvo sumu
ciją užtęsė bemaž visam šim kūno dalelės buvo sudėtos.
šusi jos termometrą, išsikaulinti keleto pagalių malkų,
tui metų. Tik 1602 metais
Vladislovo IV įpėdinis kaiš kitos pasiskolino degtukų, iš trečios prakurams šiau
Vilniaus vyskupas Benedik(“Draugas” Acme telephoto,
i ralius Jonas Kazimieras, pra
dų, paskum skubiai ėmėsi paties komplikuotojo veiksmo
Bcthlehem Steel Co. fabrikų, Lackawan na, N. Y., streikavę darbininkai demonstra- t'as Vaina ir jo kapitula nu
— darinėti ir ruošti kepsnį. Tuo tarpu Andrius Vladi- cijomis pareiškia džiaugsmo padarius palia ubas su kompanija ir atšaukus streiką. Dar- siuntė Romon kanaunininką d8i«3 nesėkmingąjį karą su
mirovičius patogiai atsisėdo į supamąją kėdę ir, ištiesęs bininkų vadas praneša, kad streikas yra darbininkų laimėtas.
Sviencickį, pavesdami jam švedais ir kitais savo kairūpintis šv. Kazimiero ka- mynais’ ^tuštinęs iždą, grie
kojas, pradėjo filosofuoti.
tumo įrodymai įvairių auto- giu didžiausią svarbą Lie- nonizavimu.
bėsi kraštutinės priemonės
— Žinote ką, Agrafena Aleksiejevna, Kai dar stutuvai
ir
Lenkijai
galėjo
tu

torių šiaip aprašomi. Pirmu
1603 m. Sviencickis grįžo Iir šv' Kazimiero_ altoriaus
dijavau universitete, kartą kažkur skaičiau, kad rusas
rėti.
Nepaisydamas
tų
sučiausia,
nurodoma
į
šv.
Ka

, į Vilnių, veždamas su savim s*da^r4
pavertė pinigu...
(Tęsinys iš 4 pusi.)
yra mįslė; jo siela yra tartum knyga su septyniais veid
zimiero didelį pamaldumą. metimų, vien dėl įsitikinimo popiežiaus Klemenso' VIII 1621 m- šv- Kazimiero gar
rodžiais ar kažkas panašu. Ir
tokiomis frazėmis apie rnieras karalaitis vėl grįžo
binimas buvo praplėstas vi
mus užsienyje linksminasi. Aš, rodos, nemaža visur pri- Prie mokslo ir parodė čia Ypatingai, gyvendamas Vii ir nutarimo skaistybėj gy-1 bulę, nustatančią Lietuvoj ir sam katalikų pasauly. Lievent, jis atsisakė vesti im- į Lenkijoj šv. Kazimiero švensitrankiau, pažįstu neblogai ir
vokiečius, ir prancūzus, dideles proto jėgas ir gabu- niuje, karalaitis nuolat lan
peratoriaus dukterį.
tę. Kartu su Bule kanaun. tuvoj šv. Kazimiero garbei
ir anglus, bet jums atvirai pasakysiu, kad visą ruso mus. Dėl to šv. Kazimiero kydavęs Vilniaus katedrą,
yra pastatyta nemaža baž
Jo .ligai įsigalint, pagal Sviencickis parvežė iš Ro
mįslingumą sudaro sugebėjimas apsiprasti su savo tie- mokytojas Kalimachas va- žiemą vasarą vaikščiodavęs
nyčių, be minėtos Vilniaus
siog neįtikimai elgetiška buitimi. Pavyzdžiui, kad ir aš dina ji nuostabiu jaunikai- basas, lankydavęs kitas Vii- • anų laikų gydytojų many- mos popiežiaus dovanotą šv. bažnyčios, dar šiose vieto
---- . būtų .ibuvę
----- gaila
—ii—
pats. Aš galiu savo giminę išvesti, jei norite, kad ir iš čiu, ,kurį
niaus bažnyčias.
Nekartą mą norėdamas . pasveikti, Kazimiero vėliavą. Šventuo se: Žemaitkiemy (1568 m.,
ju paskelbimo arba kanoni
paties Rūriko — tuo tarpu, matote, baisiausiai džiau kaip valdovą kitiems atiduo- nakties sargyba rasdavusi jis turėjo išsižadėti duotųjų
Kamajuose (1650), Lekė
ti.
jį bažnyčioj apalpusį.
nekaltumo išlaikymo paža zacijos iškilmės įvyko kitų
giuosi nutvėręs porą kiaulės kojų!
čiuose (1483), Baltriškėse,
dų. Gydytojams apie tai jam metų gegužės 10 d. Tąja pro
— Iš tikro rusai moka pasninkauti, — dėstė AnBaigęs mokslus, šv. KaTų pačių autorių tikiniga šventojo karalaičio kū Igliaukoj (1884), Lipniškiuo
drius Ivanovičius savo pastabas toliau. — Visuomet kai zįmieras kartu su savo tė- mu, šv. Kazimieras nuolat pranešus, karalaitis bevelijo
nas buvo perkeltas iš rūsio. se, Kučiūnuose, Medininkuomirti,
negu
pažado
išsiža

tik pasiryžta ką didinga sukurti, pirmiausia gerai pa- vu Vel politiniame gyveni- pasninkaudavęs, vilkėdavęs
jis gulėjo. į koplyčios se’ Vileikoje, Aleksote ir
ypatingai kur
pasninkauja. Atsimenate iš rusų istorijos, kaip 1612 me- me dalyvauja. Jis lanko Vii- ašutinę, šelpdavęs vargšus, dėti.. ši aplinkybė
....
n •
k •
dabar vis°j ed®j Amerikos lietu
tais kunigaikštis Požarskis žygiavo į Lenkus? Tada nįų> Prūsijos Marienburgą, užtardavęs skriaudžiamuo- Paveik® tuolaikinius žmones a°nų’ uname ir
vių parapijų. Didžiojo karo
prieš žygį visoje Rusijoje nevalgė niekas kelias dienas, Lenkijos seime, Breste ir sius ir t.t. Ilgą laiką tik ir išaukštino žmonių akyse e rametu Amerikoj buvo įkurta
net žindukliai turėjo pajusti, kas yra pasninkas,
kad kitur. 1478 metais Lietuvos žmonių kalbos tevadindavo karalaiti- Kalimachas
taipKanonizacijos
iškilmės šv. Kazimiero vardo moterų
kariuomenė galėtų su gryna širdimi pulti priešą ir jį seimo atstovai primygtinai karalaitį šventuoju. Kaži- dld?iai aukštino sv. Kazį- (Vilniuje buvo vienintelės, vienuolių kongregacija, tusutriuškinti....
prašė karaliaus duot Lietu- mierui mirus, jo brolis ka miero dorybes, kad vienoj nei prieš tai> nei po to ne<
a u girdėto puikumo. Miestas lietuviškąjį jaunimą mokyti
— Andriau Ivanovičiau, jūs vėl, matyti, truputį per vai atskirą valdovą. Lietu- ralius ir D. L. K. Žigiman- vie oj apie jį rase.
„ sriūbtelėjote! — atsakė Agrafena
_
.
____ , labiausiai pageidau- tas įteikė popiežiui Leonui rėj° arba visai ne?im)t(i ar' buvo išpuoštas iškilmių var ir šviesti. Čia pat Kaune
daug
Aleksiejevna
švel viams
niai, degdama krosnyje ugnį. — Žiūrėkite, kitą kartą jamas buvo Kazimieras ka- X-jam prašymą, kad kara- bavvamžina
Į ^yvas,,
vainikais, prieš 25 su viršum metų į. .
, ' .Pa’ tais, apkabinėtas
neišlaikysite liežuvio ir pakliūsite. Dar, ko gero, susi- ralaitis. Karalius su Lietu- laitis Kazimieras šventuoju nasiai rase apie šventą jau- papuoštas alegorinėmis fi- įsteigė šv. Kazimiero draulauksite didelės bėdos!
Vos atstovų prašymais nesu- būtų pripažintas. Popiežius nuolį ir kiti jo vienlaikmi gūromiSj gražiais užrašais gija knyg0m8 leisti, o Vilir kit. Prie keturių gražiau- nįaUs krašte jaunimas buvo
Tačiau Andrius Ivanovičius, visai nekreipdamas dė- tiko ir 1479 m. pats su ka- siuntė į Lietuvą savo pa
IŠVADUOTAS IŠ UPĖS
mesk) į jos žodžius, pasakojo toliau:
šiai papuoštų vartų Gedimi- Į susį8pįetęs šv. Kazimiero
ralaičiu Kazimieru į Vilnių siuntinį vyskupą Zachariją
no miesto gyventojai iškil- vardo kultūros ir švietimo
— Koks europietis galėtų tokį elgetišką skurdą iš- persikėlė. Šį kartą karalai- Vincentą Ferrerį, kurs nuomingai sveikino Lietuvos draUgijoje.
P. D.
kęsti, kokia tauta taip leistųsi jodinėjamą ant sprando? tis Kazimieras ilgesnį laiką dugniai rinko ir tikrino žišventąjį.
Iškilmėse
dalyva

Ten žmonės būtų seniai išėję iš proto arba vienas ki- Lietuvos sostinėje gyveno, nias apie mirusį karalaitį,
vusi jėzuitų akademija ir
tam persikandę gerkles, arba - taip iš tikro greičiau-1 būtent, bemaž dvejua metus
ja8 j6 žmonių, kurie
Vilniaus kapitula tam tik
šiai ir būtų — susirastų kitokį būdą, kaip ta velniava
karalaitį patys matė ir geromis giesmėmis sveikino
nusikratyti. O mes? Mes neturime ko ėsti, kenčiame
Karaliui , Vilnių atvyaus,
„ažinoio- iš io broliu
šv. Kazimierą. Vilniaus vys
badą, lakstome nuogi, apiplyšę ir kažko laukiame, kažko Lietuvos didikai vis dėlto į
jr .. mflmi
neaprimo. Jiems svarbu bu-! didikl' ir iS
aukščiau
kupas, paėmęs popiežiaus
tikimės — gal ims ir įvyks. Bet tik “gal.” Kai buvau
minėto ilgamečio jo mokytovo
panaikinti
Lenkijos
su
atsiųstą vėliavą, padėjo ją
jaunas, mes visas viltis buvome sudėję į mužiko skran
U, „
O.augę
_____ _
Lietu''a
k«iai bend-f Kalinlacho- Visas surinkprie šventojo grabo. Kitą
dą ir šaukėme drauge su Bakuninu: “Tu skranda abso
dieną po iškilmingų mišių
liute, tu ateities skranda, tu komunistine, socijalistine ras karalius m didysis Lienatvirtintasias
'iekentekitl Zflrao per nu
vsvome
!
tuvos
kunigaikštis
Kazimiekupo
Jono
Pavirtintąsias,
Vilniaus katedroje pirmą
skranda, tu, tu!” Na, ir dabar mes tą skrandą gavome,
meti) gelbėjo žmonėms. Pa
žmonėms' ™
asmeny atstovavo. ^akPaakelM “b°'i
salina eezema. iSbėrimua,
kartą praskambėjo žodžiai:
mes ją jau turime, jaučiame, tačiau dabar žmonėms
giunčiam
, landistų" rinkinyje ir sūdė-1
spuogus ir kitokius olos
“Šventasis Kazimiere, mels
negalavimus.
Pirk Žemo
dar blogiau, negu buvo seniau: dabar tauta tiesiog ba
x.
_____
i
_
jo šv. Kazimiero garbei gies
šiandieni
Visuose
aptiekoralaitis
Kazimieras
1481
m
kis už mus!” Visos iškilmės
dauja! Ir kas dabar ją pavalgydins, papenės? Gerai, sa
se. S5c, 60c, 61.00.
mę, kuri ligi šiol bažnytinė
pasibaigė gegužės m. 12 d.
kysime, aš šiandien gavau kiaulės koją ir esu sotus, — vyksta į Krokuvą jo pavase pamaldose vartojama.
šv. Kazimiero bažnyčios Vil
bet kas bus rytoj? Už tuos penkiolika rublių, kuriuos duotb Valdžios rūpesčiai ir
karalaičiui
niuje kertinio akmens uždėgaunu kaip bernas algos, juk nenusipirksi nė poros ba- k^mato sąlygos blogai veiKazimierui
tų! Ir, vis dėlto, turiu būti dėkingas ir už tai, nes kaip,kia karalaič'o sveikatą ir brandos amžiaus sulaukus,
lišenecas (beteisis, kuris iš valstybės negali gauti nei
au8erKa džiova. Sirgda- jo .tėvai buvo susirūpinę jį
maisto, nei jokios socijalinės globosi, teturiu vieną tei-'mas «*!*' ’ Lietuvą ir čia apvesdinti. Tuo tikslu buvo
sę, būtent, pastipti badu! Xa, matote, aš esu rusas ir 1484 m' kovo 4 d- ga™nios pradėtos derybos su Romos
lt.
pirmąjį ketvirtadienį mirš- imperatorium.
Karalaitis,
dėl to kantriai ir klusniai stimpu....
DISTRIBUTOR
Andrius Ivanovičius pažvelgė į savo sulysusias, iš ta. Palaidotas Vilniuje pri- kaip išmintingas jaunuolis,
statytoje prie katedros jo gerai nusimanąs politikoj,
OF
balusias purvinas rankas ir kalbėjo toliau:
vardo koplyčioje.
gerai turėjo suprasti, kad
Karalaičio Kazimiero šven tos vedybos politiniu atžvil— Taip, taip, nieko nepadarysi. Ir šv. Rašte yra
DARBININKAI DŽIŪGAUJA ATŠAUKUS STREIKU

rz
Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas

\

Šventas Kazimieras

LEO NOK.

parašyta: jei nori būti tobulas, palik viską ir eik pa
bame! Ak, kaip aš bijau savo bemiegių naktų! Man ro
skui mane! Ir aš dabar su visa širdimi eičiau paskui
dos, kadaise Voltaire’as ar kuris kitas yra pasakęs, kad
Kristų, kur tik jis norėtų, bet, deja, jis neateina! Bet
sapnas ir viltis, tai yra tas pat....
tiek to — gali ir neiti — juk ir taip Rusijoje nėra nie
Andrius Ivanovičius porą minučių patylėjo, paskum
ko, ką būtų galima palikti ir sekti paskui jį! Mano įsi
I vėl ėmė posteringauti toliau:
tikinimu, svarbiausia, ko žmogus turi išmokti, tai meno
— Dabar aš vis atsimenu Beethoveną. Tą žmogų
mirti. Matote, aš kadaise labai ilgai studijavau Kora
suėdė skurdas ir rūpesčiai, užtat jis nusipelnė grobės
ną: kažkurie mano seneliai buvo kilę iš totorių kunivainiką. Bet, kai mes mirsime, kuo mus apvainikuos? Ir
gaiksčių, ir uz tai dabar jiems tunu būti dėkingas! Iš jo
....dar .ir dabar
. ,
. .
__ iš viso kuo norėtų *mirštantis žmogus,
vieną sakin,
gerai atsimenu:
“Kas žino
e >kad jj j*apvainr
r
likimo nakties esmę?” Matote, nors mūsų dalia ir BU-!kuotų'
nįškiausia, vis dėlto prieš tą likimo naktį mes visi dre-

•

(Bus daugiau.)

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerit Į
r mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nn
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
i? A R. Šis AIub yra pagamintas iŠ importuotų pirmos rū
<ies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristalo i alines ir kita
Į įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur
greitą ir teisingą patarnavimą.

Centennial tilto skersai
Mississippi upės
sargas,
Rock Island, III., iš upės va
duoja Haron Snell, 18 m.
amž. iš Muscatine, Iowa. šis
jaunuolis bandė sutaupyti
penktuką už perėjimą tiltu
ir leidosi skersai upės ledu
ir įlūžo.

gansib

12259 W. Cermak Rd.
,

Tel. Monroe 080J
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(Continued from page 3)

British Empire. Cultural
have
nia suffers again from the links with England
been strong, the English
foreign oppresors, as do so
many other of the lesser language being a compulsory studv for high-school
nations of Europe.
boys.
Geographically, Lithuania
The finances of the coun
lies on the south coast of
try have been thriftily husthe Baltic Sea, east of Ger
banded, and, except for a
many, 3outhwest of Latvia,
small amount due the Uni
northeast of Poland. It is
ted States, Lithuania has
a fair land, rather flat, vvith
been one of the very few
rounded hills, none rising to
countries of recent
times
rnore than fifteen hundred ’
practically vvithout foreign
feet, a pleasant farming
dėbt.
country. There are more
Many people describe Li
than two thousand lakęs,
thuanians as resembling the
studded with islands,. Pine
Scotch in their characterisand spruce woods cover
tics: thrifty, generally staabout seventeen per cent of
ble, hard-working, with a
the land. In these woodhigh regard for educational
lands are found eik, fox, i
and cultural attainment.
and that animal Canadians Į
Lithuania shares Canaregard as their own,
the
dian love of sports, soccer
beaver. The general picture
and basketball being espeof Lithuania is much likę l
cially popular, hocky growSouthern Ontario or
Nevvj
ing so. In 1938 Lithuania
Brunswick. The climate is
won the European Interna
similiar. In area, Lithuania
tional championship in bas
is about tvvice the size of
ketball. From 1935, one of
Belgium. Population is un
the principai sport trophies
der three millions. There
in Lithuania has been the
ere one million Lithuanians
“Canada Cup,” which was
in the United States, some
made in Toronto from Casix thousand in Canada.
nadian silver, and presented
More than eighty per cent officially by the British
of the people of Lithuania Government representative
are Roman Catholics, nine on behalf of a Canadian. It
per cent are of the Baptist- bears together the maple
Protestant faith. Four-fifths leaf of Canada and the inof the population are en- signia of Lithuania.
gaged directly in agriculThe arts of the opera,
ture, stock and poultry rais- music and the stage
play
ing, dairy farming,
and a large part in Lithuanian
market gardening. It is the life. Many have achieved
third largest flax-producing vvorld fame. For example,
country in the world. Lith John Gielgud in drama, Anuania is the home of amber, na Kaskas of the Metropo
an article highly prized litan Opera. The love of
from the ancient times. One music is shared by all Li
of the earliest trade routes thuanians.
of Europe was the Amber'
Trail, south from Lithuania j Kelias į gėrį ir išmintį
to Greece, Egypt, and later niekad neina per žaliuojan
to Byzantium.
čias lankas, papuoštas leli
In recent years Lithua jų žiedais. Žmogui visuomet
nian export trade has been tenka žengti sunkiu akme
mainly of farm products: ningu keliu. — D. Reskinas
bacon, butter, poultry and
eggs, of which the greatest
Energija ir darbai iškels
part went to England. Im- mus į pasaulio tautų viršū
mediately before this war, nes ir vėl galėsime grąžin
far more than half of the ti mūsų tėvynei senovės di
totai trade of Lithuania was j dybę ir šlovę.
with Great Britain and the
P. Babickas

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Antradienis, kovo 4.

Anglų Atakos

Pietų Amerika

A. | A.
PIJUŠAS
KAZAKEVIČIUS

Vokiečių Bazėse

BRAZILIJA
Karščiai Kamuoja
Žmones

LONDONAS, kovo 2 d.—
Vakar naktį ir anksti šį ry
tą Vokietijos bombanešiai
protarpiai atakavo Londoną

į ir Anglijos pietinį pajūrį.

Jau seniai Brazilijoje ne
Anglų kovos orlaiviai va
buvo tokių karščių, kaip
šiemet. Ir tokiose vietose, j kar po pietų atakavo šiauri
kur mažiau buvo jaučiamas nę Prancūziją ir pašovė ke
karštis, šiemet tįesiog nepa turis vokiečių orlaivius. Iš
kenčiamas. Ypatingai labai į šių atakų grįžo visi anglų or
karšta Rio de Janeiro, San-j laiviai.
tos ir Šiaurės Brazilijos es-' Taip pat numesta bombų
baduose. Be to, nemažiau ant keliolikos
aerodromii
žmones kankina ir uodai, šiaurvakarinėj Vokietijoj ir
pernalongos, kurie neduoda Olandijoj, Boulogne ir subnaktimis pasilsėti. Net vie marinų bazės Loriente.
tos laikraščiai pažymi, kad
1 muuijus
leiepllul'j ,
pernalongos paskelbė žmo
Eik, tinginy, pas skruzdę
Mr3. Elizabeth Dilling iš Chicago (kairėje) ir Mrs. Cla- nėms “Blitžkriegą”.
ir mokykis išminties: šią
ra Hibberich iš St. Louis, Mo., motinų lyderės AVashing
vasarą prirengia sau mais
tone kovoti prieš 1776 bilių, paimamos į policijos patru
to.
Šv. Rašto p. k. 6 sk.
linį automobilį jas areštavus už sėdėjimą senatoriaus Car
ter Glass raštinės priešakyje valstybės rūmuose. Tas sėS I
dėjimas senatoriui nepatiko.
Pelieve

Mok. L. Gaigalas
Nusipirko Krautuvę

JAUNIMUI REIKIA DAUGIAU RELIGIJOS
Pagrindinė jaunimo tarpe
nusikaltimų priežastis yra
religijos stoka ir pagrindi
nis prieš tai vaistas yra re
ligijos praktika.

dams. Tai jaunimo nusikaltimų svarbiausi faktoriai.
Bet to visa šaknis yra reli
gijos stoka.

Bažnyčia tad deda pastan
Taip pareiškė San Fran- ! gas minėtus visus tuos blocisco
arkivyskupas J. J. gurnus visiškai sumažinti.
Mitty Serra klūbo sureng Tas yra jaunų kunigų prob
tuose pietuose San Francis lema. Jaunimas jiems ge
co mieste, šią organizaciją riau prieinamas ir supran
sudaro katalikai įmoninin- tamas, negu kam kitam. Jie
kai ir profesionalai. Per stengiasi visur jaunimui su
Yra
pietus arkivyskupui įteikta kelti jaukią aplinką.
1,500 dolerių — dviejų ar vilties, kad tuo būdu Baž
kivyskupijos seminarijų pa nyčiai ir pasiseks jaunimą
pasukti geran krikščionišramai.
Arkivyskupas giliai įver kan kelian.
tino tą gautą auką pažymė- Tačiau kunigams jų šiam
damas, kad jaunų vyrų mok sunkiam darbe, sake arki
alinimas į kunigus yra Baž- vyskupas, turi padėti patys
nyčios būtinas reikalas. Jo tėvai. Jie savo vaikams tuEkscelencija iškėlė kai ku- j rj būti šventas pavyzdis. Jie
rias kunigų problemas, tarp turį patys uoliai praktikuokurių žymią vietą užima tį religiją, jie nori savo vaijaunimo nusikaltimai. Ku- įua išauklėti laimingus ir
nigų pareiga darbuotis jau tikrus katalikus ir patrio
nimą sulaikyti nuo piktų tus. Bažnyčia iš savo pusė3
darbų, o nupuolusį jaunimą viską daro, kas tik jai ga
grąžinti atgal Bažnyčiai ir hma. steigia mokyklas, skai
tautai.
i tykias ir gerovės įstaigas.
Jo Ekscelencija nurodė, Kunigai daug aukojasi jaukad paskutiniais laikais pa- nimo auklėjimo reikalais,
ciam San Francisco mieste Tėvai turi tai įvertinti
ir
buvo iškilusi jaunimo nusi šiame šventame darbe pa
kaltimų banga. Į tai atkrei dėti.
pė dėmesį Bažnyčia ir pilie
čių vadai. Bendromis pa
Listen to
stangomis ta banga suturė
ta. Tas atsiekta daugiausia
PALANDECH’S
per Bažnyčią ir namus.
Yra faktas, kad jaunimo YU60SLAV-AMERICAN
tarpe nusikalitmai
plinta
RADIO BROADGAST
dėka divorsams,
suardy Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
toms šeimoms, blogiems su- j
sidraugavimams, neatitinka STATION WH1P
1480 kilocydes
miems rekreacijų centrams,,
(Firat Station or Your Dial)
blogų knygų skaitymui
ir
Featuring a program of
rodomiems teatruose nepa Yugoslav Folk Music
doriems krutomiesiems vaiz!

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

Itch Fast

Ilgametis lietuviškų Sao
Paulo mokyklų švietėjas —
mokytojas Longinas Gaiga
las netoli mokyklos atidarė
maisto produktų krautuvę.
Mok. L. Gaigalas ir toliau
nebesiskirs su lietuvišku
darbu bei mokykla. Taip
sutvarkysiąs savo gyveni
mą, kad ir mokykloje galė
tų porą valandų padirbėti.

^ScratsbiR?.^
į
-or Hcney

For quick reliet • a..» itching ofeczema, pimples.
athlete’s foo\ srabies, rashes aad other exlemally causcd rkin troubles. r.sc wt»rld»-iamous,
cooling. antiseptic. liųuid D. D. L). Urv Aription.
Greaseless, stainless. Soothes 'rritaiMsa and
qtr.ckly siop-o įmeh e itchinj
įriti buitie
proves it, oryour money bau k. Ask your
drucgist today for D. D. D. PRLoCRfPI ION.

527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

ftankite Tel. — SEELEY 6103

ĮSU S.

tuih <*».. Ch-ero

Milė kovo 2 d, 1541. 2:00
vul. ryte, Kuluuky-H 57 iii. amž.
Gilius Lietuvoje. Kilo Ift Su
valkų, l'uilavlno parap., Imiikftų kaimo. Amerikoje išgyveno
41 metui).
Paliko iliileliume nuliūdime:
moterį
Marijonų
(po
t ( valu
Matusevičiūtė);
5
dukteris —•
Aunu lx>rd. žentų lt«»y. Mary
VVeymun, žentų VVesley, Pi-Ihcilla Veai'ti. žentų Jotui, Kva
Kaye, žentų l>un ir Dorothy;
.sūnus VVilliam ir t'hurle-; du
anūku Barliorų ir Don; brolj
Adolfų ir jo fteimų, i’iintou,
Ind.; daug piislirolių ir kitų
giminių, draugų ir pažįstamų;
o Lietuvoje paliko ln d) ir ki
tas gimines.
prie
Velioinis
priklausė
SI.. A. .'ttll k p., t'iceroje.
Kūnas puAarvotas Ant. Petliaus koplyčioje, 1410 S. 4 Ot Ii
Ct., Cicero, III. I«i4dotuvės įvyks ketvirtad., kovo 0 <1. Ift
koplyčios X vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Antano par. baž
nyčių. k ilioje įvyks gedulingos
pamaldos ui velionio sielų. Po
pamalilų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kupinės.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, li'.ikteryu,
Zeniai. Kūnui, Anūkai, Brolis
ir Giminės.
Laid. direktorius Antanas B.
Petkus, tel. Pieero 2100.

®CcrPtuer
ThisFtstMiį

^Itching

-or Money Bach

Forųuick relief from itching of eezema, pimples,
athlete’s foot, scabies, rashes and other extemally caused skin troubles, ūse world-famous.
couling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation a id
quick!y slope intense itching. 35c trial bottie
proves it, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. U. PRESCRIPTION.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Strlanoiu FataraavimM — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Krečia Drugys
Caxias žinomą lietuvių
šeimą — Dudus pradėjo
krėsti drugys. Drugys, arba
maliarija, apie Caxias pa
prasta liga. Daug kas čia
serga, nes arti yra balos,
kuriose Veisias šią ligą pla
tinantieji uodai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Bayoniečiai suaukavo
$44.20 L. G. Fondui
Minėdami Vasario 16 Bayonne, N. J., lietuviai Lietu- '
vai Gelbėti Fondui suauko- J
jo $44.20. Kalbėtojais buvo į
kleb. kun. S. Stonis, E. Barekevičiūtė, P. Šedvydis ir
kun. J. Vaškys, neseniai at
vykęs iš Europos, pabėgęsnuo komunistų teroro.
Programa pradėta tautos
himnu. Vedėju programos
buvo C. Kalanta.
Koresp.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARds 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
*

Kadio Programas — 10:00 vai. antradienio ir Šeštadienio rytais,
ift Stoties WHIP ( 1480 kil.), su P. šaltimieru.

PLATINKITE “ DRAUGĄ’

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS
4348 S. Califom’a Avė.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street

Venetian Monument Co.

(K \Z. VKį

Gyv.:

Tel. YARds 0781-0782

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

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PIJLlman 1270
S. P. MAŽEIKA
3319 IJtnanlen Avenue
Tel. YARds 1138-1139

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

/

5RSgGSS

Antradienis, kovo 4. tfMt

TECHNICAL KAYO STOPS AMBERS IN 7TH

Jr

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vasario Šešioliktoji

\

Vajaus Vakaras

7
Elena Bitinaitė eina nut. |
CLASSIFIED
raštininkės pareigas per 10
PARDAVIM I I NAMAS IR
metų. Tvarkingai veda kny
NAMAI, FARMOS EINA
KKALTUVfi
BRANGYN!
gas ir prisideda prie kiekvie Wcst Sidėje. 3 fletų namas ir krautuyė.
2316
So.
Hoyne
Ave.
Krau

no darbo.
tuvės biznis išdirbtus per 30 metų. Paskutini Bargenal — 38 namai
Negaliu praeiti nepaminė
jus gabios šeimininkės K.
Šliogerienės, kuri jau ket
virti metai yra vicepirmi
ninke. Niekad neatsisako
nuo veikimo. Daugiausia ją
matyti virtuvėje. Ji vis sto
vi pirmutinė komisijoj.

Town of Laite. — Dabar,
Roseland. — LRKSA 33
kuopos pastangom čia su kur tik nepasisuksi, pama
ruošta šventės paminėjimas tysi rėmėjas 1 skyriaus su
vasario 23 d„ parap. svetai-'bilietais
rankoje, prašant
juos
įsigyti.
Ir nei vienas
nėj. Vakaro vedėju buvo
neatsisako. Mat 1 skyrius
adv. Ch. Paznokas.
Žmonių prisirinko beveik ruošiasi prie metinio įvykio,
pilna svetainė.
būtent: vajaus vakaro, kuK. Urbonienė jau treti me
Pirmiausiai kleb. kun. J. ris bus kovo 9 d., 7 vai., patai kai eina fin. raštininkės
Paškauskas apibudino pami- rapijos salėje.
pareigas. Mažai kalba, bet
Vakaro programa bus itin
nėjimo svarbą. Paskui Amedaug veikia. Prisideda kiek
rican Legion Roseland pos- turininga. Vietinės sesutės
viename darbe.
tas 49 atliko patriotinę prog lavina vaikučius ir žada pa
Galėčiau tą patį pasakyti
ramos dalį.
i rodyti tokių meno grūdelių,
ir apie kiekvieną narę. Vi
Vadovystėj Stanley Misiū kurie sužavės visus atsilansos išvien dirba, dėl to tu
no, mišrus Nasturtų choras kiusius. Muzikalę dalį išpilrime tokias geras sėkmės.
sugiedojo Amerikos ir Lie- ^ys Sof. Jurgaitė, o pirmą Į
Tikrai vienybė viešpatauja
tuvos himnus. Be to, daina- kartą išgirsim duetą Juozo
mūsų tarpe.
vo Šidlauskaitė, pianu akom ir Onutės Norkų. Visiems
akompanuos Ona Metrikiepanuojant Zubaitei.
Šių metų valdyba yra:
nė.
O
gražiausia
programos
1
Antru kalbėtoju buvo kun.
pirm. Elzbieta Jurkštienė,
(“Draugas' ncme telenhoto)
J. Prunskis, kuris papasa- dūlis bus svečių atsilankyNEW YORK. — Texas Lou Jenkins, the “Sweetwater vice pirm. K. Šliogerienė,
kojo savo kelionės įspūdžius mas i® ARD centro kapelio Swatter”, stands over Lou Ambers, down and out in the fin. rašt K. Urbonienė, nut.
ypatingai iš pavergtos tėvy no kun. B. Urbos ir pirm. A. 7th round of their welterweight bout in Ncw York. Ir rašt. Elena Bitinaitė, iždin.
nės Lietuvos, kur jam dar Nausėdienės. Abu gabūs kal was a repeat performace of the technical kayo he scored O. Jodikienė.
teko keletą savaičių pagy bėtojai. Nepraleiskit neiš- over Ambers when they met lašt May.
Viena Rėmėjų
girdę
įdomių
pranešimų
iš
venti bolševikų okupacijoj.
Kaip kiekvienais metais,
akademijos
gyvenimo.
Žmonės labai interesavos jo
taip ir šiemet, rėmėjos ėjo
kalba.
“in corpore” prie šv. Komu
Visos rėmėjos su komisiCONRAD
Po to Nasturtų choras pa- ja įr pirm. J. Čepulienė rūnijos kovo 2 d. 8 vai. mi
Fotografas
VVest Side. — Trumpai šiose.
Studija įrengta pir
dainavo kelias Lietuvai pri- pcstingai ruošiasi ir kviečia
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
siminti dainas.
visus seserų prietelius, ge noriu pabrėžti apie ARD 10
mis Ir Hollywood
Per susirinkimą įteikta šviesomis.
Darbas
Trečias kalbėtojas buvo radarius atsilankyti ir pa skyriaus veikimą.
Garantuotas.
dovanos
M.
Dobrovalskienei,
Pirmiausia, susirinkimai
LRKSA centro pirm. L. Ši remti kilnų darbą, užsimoesti
skaitlingi. Net šaltos P. Šliogerienei ir A. Bitinai- 420 West 63rd Street
mutis. Pasakė patriotinę jįmą pastatyti naujas akatei už pasidarbavimą valdy
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
kalbą. Ragino visus dabar demijai patalpas. Visas pel- žiemos oras, nesulaiko rė
boje 10 metų 'ar daugiau.
Res.: - ENGIetvood 5840
mėjas
nuo
atsilankymo
į
su

nepamiršti savo brolių ko- nas eįs statybos fondui,
Dovanas įteikė vikaras kun.
vojančių už tėvynę ir nenu- j
S. j. sirinkimą. Visos geru ūpu
laukia, kada galės sueiti, pa M. Jodka, MIC.
stoti vilties, kad vėl sulauk-i
______________
UNIVERSAL
sitarti ir pasidalinti suma Buvusi pirmininkė M. Do-j
sime laisvos Lietuvos. Tai r\
I
C
*1
f*
RESTAURANT
brovalskienė ėjo pirminin-"
kovai vesti aukojo sekan- rCOpICS lUMltUrC LO. nymais.
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
Rėmėjos yra atsidavusios kės pareigas net 10 metų.
tieji: kleb. kun. J. Paškaus- Rg(jj0 pUSVa|an(|jS
kiam Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimą.
labdaringiems darbams: ne Uoliai dirbo, visada su šyp
kas, Pet. Rusteikaite ir N.
Linksmas
Patarnavimas
Visiems
N. po $5.00. Po $2.00: kun.
Jau dapg metų, kaip Peo- sigaili aukų, dedasi prie sena, nesigailėjo nei lėšų,
756 W. 31st Street
B. Grinius, A. Jankius,. Po plės Fumiture Co. leidžia darbo, kad tik galėtų dides nei laiko, prisidėjo prie kiek
vieno
darbo
ir
dėl
to
visi
A. A. NORKUS, sav.
$1.00: adv. C. Paznokas, M. radio programas iš stoties nę auką suteikti Akademi
parengimai
buvo
sėkmingi.
Ramanauskienė, Ig. Valis, jWGES, 1360 k. Programos jos Statybos Fondui, apie
Tel. Victory 9670
J. Kansevičienė, K. Janulis, visuomet esti gerai priruoš- kurį dabar plačiai kalbama. Nors yra biznyje, tas visgi
Ag. Chutras, K. Čapas, A. tos. Šiandie vakare 7 vai. Taip pat neatsisako ir nuo nesulaiko jos nuo veikimo,
Zubė, S. Šidlauskas, J. Rum- prašomi pasiklausykiti “Dė- parapijos veikimo. Praeitam vis randa laiko darbuotis ne
Remkite Lietuvišką
bauskas, T. Dagis, V. Mik- dės Bruko”, Adolph Casper, parapijos bankiete rėmėjos tik skyriuje, bet užima vice
Žyduką
nis, Ant. Rimkus, V. Mit M. B. M. dainininkų: • Helen atliko visą darbą virtuvėje pirm. vietą ir centre ir lan
kus, M. Petručionis, V. Ma Vespender, Mathevvs ir Al- ir prie stalų; jos ir bilietus ko reguliariai susirinkimus.
NATHAN
lakauskas, K. Draugelis, J. gird Brazių, Josephine Mil- pardavinėjo. Daugiausia pa Tą patį galima pasakyti
KANTER
ir
apie
P.
Šliogerienę,*
kuri
sidarbavo komisija: K. Šlio
Jagminas, J. Laucius,
P. ler ir John Dočkaus.
MUTUAL
gerienė, P. Anzelotti ir K. ėjo iždininkės pareigas per
Preibis, P. Telyčėnas,
Ad.
LIQUOR
penkiolika metų. Nuošir
Draugelis, Pr. Určinas, V. kuopos nariai: J. Pivarūnas, Urbonienė.
CO.
Kovo 2 d. įvyko sėkmin džiai atliko savo užduotį, vi
Kaktavičius. Inimant vaka P. Braknis ir J. Paškauskas.
"VVholesale
Vardu 33 kuopos, visiems ga “bunco party” parapijos sada linksma, nenuilstanti
ro pelną, Lietuvai Gelbėti
darbuotoja, ypatingai pasi
širdinga padėka: programos salėj.
Fondui viso gauta $74.58.
Halsted St
Vajaus vakaras įvyks ba žymi bilietų pardavimu. Gir
kalbėtojams,
Ant galo atvaidinta vieno pildytojams,
Tel. Blvd.
veiksmo komedija “Pašėlęs darbininkams ir visiems, ku landžio 20 d. Bus programa dėjau, kad ji tapo ARD am
0014
žina nare.
dantis”. Vaidino Sus-mo 33 rie prisidėjo auka. K. D. R. su šokiais.

ARD 10 Skyriaus
Veikimas

4707

PLATINKITE

‘

So.

visokio dklumo, Marųuette 1‘ark
apylinkėje.

Didelis bargenas. Gera proga inves
tuoti pinigus. Kreipkitės: 231(1 So.
Hoyne Ave., Chicago. Illinois.

Taipgi statomo naujus namus ir tai
some senus. Apskaitliavimas veltui.

TIKTAI $4,200.00

Pastatymo

kabios:

Parduodamas dviejų uukštų po pen
2-Jų fletų mūrinis namas, po 4
kis kambarius namas su porčiuis. kambarius ..................................... $5,950.
Pre namo yra dviejų automobily ga- 5 kambarių mūr. bungalovv..$4,600.
radžius. Netoli Šv. Juozapo bažny 4 kambarių mūr. bungalovv.. $3,95.0.
čios. Kreipkitės pas: J. Novak, M15
Taipgi statome ir didelius namus.
So. Troy St.. tel. PKOspcct 4397.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
Išmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

PARDAVIMU Alt IŠRANDAV1MI I
DVOKKEPYKLA
Kreipkitės pas:

CHAS. P. SUĘOMSKIS CO.
6921 So. Western Ave.

Parduosią arba išrunduosiu Duonos
Kepimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pkrdavimo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio daruų. Antrašus
savininko ir biznio vietos':
Ludvvik

TELEFONAIOffice

KEP. 3713;

Vak.

I’KO. 017(1

PARDAVIM CI DEIJCATESSEN
IR REIKMENŲ BIZNIS

Gotowtt, 2803 Emerald Ave., Chicago.
Illinois.

Skersai Šv. Kryžiaus parap. moky
klos ir arti dviejų kitų mokyklų.
Mokyklos reikmenų, saldainių Ir
delicatessen krautuvė. Išdirbta per
25 pietus. Pigi randa ir kaina. Par
siduoda iš priežasties mirties abiejų

Smulkūs “Drauge” skelbi savininkų, šaukite: PROspcci 3855.
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
Knyga yra skambantis
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau praeities balsas. — T. Cargo’ “Classified” skyriuje.
lyle.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
Sutaupysite 40% kuro;
noNnn DOCK WOPL
CoRKSOAnn
Apsaugo
gyventojų sveikatą;]
F
hisKATiMo B
Padidina namų vertę;
C « « uoGMmmOT B
imous

o p

oavm

i

oavm

5oftWoo- 30im

Gimc Pr.

Hado VSfcov 45l»» m Cubk Fc

ji-

Puma

m Latim

Taupo namų šilumą;

Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
. Greitai ir lengvai įtaisoma i
Apskaičiavimas

Dykail

Hkavy Duildtt«oMatwiaa»-

Ma$o*««v. G>«cnrrt.ETc

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar l£mok ėjimus.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.

Republic 6051|

Warehouse: 9401 80. Stony Island Are., tai.

WHOtESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RIGS — RADIOS — IIEFR1GERATORS — U ASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.

AU NaUonally Advertiacd Itema.

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas

REPUBLIC

6051

DRAUGĄ”

BAY VIEW, 58—1, WHIPS MIOLAND IN $100,000 SANTA ANIT A HANDICAP
M
SK

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

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

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 Vest 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja
("Draugu”

Acme triephoto)

Rated a 58—1 shot before the race. Bay View, 4 year old gelding speedster owned by Mrs. Anthony Pelleteri,
finishes a neck ahead of Charles Howard’s favorite Miola nd to win the $100,000 Santa Anita handicap. Bolingsbroke,
a field horse, finished third. Bay View’s victory won $89,360 net for hia owner, returned $118.40, $26.20 and $9.80

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

I

Antradienis, kovo 4, 1941

n tt x p n i h

PROTESTUOTI PRIEŠ
1776 BILIŲ, SAKO
KUN. O'BRIEN

Tėvai ir motinos turi
subrusti saugoti
demokratiją

POLICIJA SAUGOJA
GYVULIU SKERDYKLAS

LAIMETOJAI UŽ ŠAUNIAUSIUS VAIDINIMUS

prieš H. R. 1776 bilių. Ko
lumbo Vyčiai tari parodyti,
kad jie nėra nei demokra
tai, nei respubl’krnai,
bet
Taikos ir Ramybės Kuni
gaikščio sekėja’
Pasak kun dr. O’Priea.
jei kongresas tą bilių pra
ves, jis pasisauys. kad via
nipkas daugiau. Kaip tik ad
ministracijai pataikautojas.
Pra vedus bilių bus atsisveik’nta su niuerikcniška de
mokratija ir laisve ir mili
jonai jaunų v vių paklius į
pavojų.
Šiandieninė šalies admini
stracija, sakė kalbėtojas,
kaip aiškėja, daugiau rūpi
nasi Anglijos, negu Ameri
kos likimu. Nes prieš pra
eito lapkričio rinkimus žmo
nės buvo užtikrinami, kad
šalis nieku būdu nebus įvel-i

Naujas kalėjimų
viršininkas

("Draugas”

Acme teleDhoto)

James Stewart ir Ginger Rogers su trofėjais, kas jiems
pripažinta už šauniausius jų 1940 metais atliktus vaidi
nimus filmų gamyboje. Šiuos prizus jiems pripažino Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

DAUGIAU MOTINŲ Į
WASHINGTONĄ

Nepaisant, kad Washingtone suvykusių ten motinų
International
Tlarvester lyderės areštuojamos dėl jų
Co. (McCormicko) fabrikuo protestų prieš H. R. 1776
se nedirbama.
bilių, iš Chicagos 15 motinų
Kompanijos su streikuo- daugiau išvyko į Washing
jančių darbininkų vadais dc-K ^ prisijungti ‘ ten
prie
rybos vyksta Washingtone kitų, protestuojančių prieš
Darbo departamentas abi minėto biliaus pravedimą.
puses į ten pakvietė ir dar
Grįžusi iš Washingtono
buojasi sutaikinti.
Streikuoją darbininkai ra Mrs. Barbara Cyburt, 4200
No. Kilpatrick avė., kurios |
Keturi nukentėję asme miai piketuoja visus į fabri
nys juos identifikavo.
Po kus įėjimus. Policija nesi du sūnūs yra drafto amžiaus, pasakoja, kad motinų
to jiedu prisipažino
prie kiša. Numatomas darbinin
protestai senate daro žymią
kų laimėjimas.
plėšikavimų.
įtaką.

Vienas žuvo, keletas
sužeista
Viršutinio
geležinkelio
Garfield Park inijoje kur
suojąs vienas vagonas susi
daužė su Chicngo, Aurora ir
Elgin traukiniu
Pranešta,
kad vienas asmuo užmušta,
o septyni sužeistieji paimti
į Loretto ligom nę.
ta karan. šiandien Washingtone šaukiama, kad Ang
lija turi laimėti. Ji negali
laimėti be Amerikos paiamos. Anglija gi iš savo pu
sės atsisako paduoti siekrrnu3.

“THINGS THAT NEVER HAPPEN”

APLINK MUS

Bridewell ligoninėje mirė
pašautas plėšikas Leonard
Backley, 28 m. amž. Naktį
prieš sekmadienį jis su kitu
savo sėbru įsilaužė į H. J.
Mayer and Sons raštinę,
6819 So. Ashland avė. Vi
duje susidūrė su panakti
niu, kurs jį pašovė. Jo sėb
ras suspėjo pasprukti.
Backley turėjo policinį re
kordą.

Mažiau automobilių
aukų
Cooko apskrities korone
ris A. L. Brodie praneša,
kad apskrity (ir Chicagoj)
mažėjąs automobilių aukų
skaičius.
Anot jo, šiemet sausio
mėnesį daugiau asmenų žu
vo, kaip vasario mėnesį.
Sausį — 79, o vasarį — 56.
Iš viso 135.
1940 metais per tuos du
mėnesius žuvę net 160 as
menų.

TAUPYK!

Bilsl turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. —
Turėsi

Žuvo iškritęs
Patrick J. Hennelly,
50
m. amž., ties Clark gat. ir
Lawrence avė. Užsimušė nu
kritęs nuo važiuojančio gatvėkario laiptų.

Jei Insurance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!

>/
DR. PETRAS
VILEIŠIS,
Atstovas

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887

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

<1 000,000.00
’

TURTAS
VIRS r ’

Pranešta, kad valstybinu)
i c Ii et o ir Stateviil? kalėjimų
pastoviu viršininku vietoje
p. t r.j statydinusio J. A Ragen
pr.skirtas James J. Doody,
buvęs Chicagos policijos ser
žantas, 56 m. amžiaus.
Doody turi brolį, kun.
John Doody, kurs yra Angėlų Karalienės parapijos,
Ravenswoode, klebonu.

Rūkydama užmigo
ir sudegė
Mrs. Judith Robertson, 37
m. amž. našlė, savo buto
pi iešakiniam kambary, trečiąjam aukšte, 6975 No. Bell
avė., matyt, rūkydama užmigo, cigaretė sukėlė gaisrą įr nelaimingoji žuvo.
Gaisras iaiku pastebėtas h
neieista jam praplisti.

X

Kun. Kazimiero Bič
kausko, Šv. Pranciškaus pa
rap., Indiana Harbor, par.
klebono vardo diena. Ta pro
ga jį nuoširdžiai sveikina
me, palinkėdami sveikatėlės
ir visokių Dievo malonių!
X

Kazimierų vardinių pro
ga mūsų agentas West Pullmane Karolis Raila sveiki
na jo rėmėjus Kazimierus:
Paliliūną, Bimbą, Alvinską,
Tarandą, Račkauską, stud.
Zubę ir Lapę ir jo sūnų. Vi
siems laimės, pasisekimo.
X

Kunigai marijonai: P.
Cinikas, Mačiulionis, Dam
brauskas, Kuprevičius pra
eitą sekmadienį dalyvavo 40
vai. atlaidų pradžioje Kenosha, Wis„ lietuvių šv. Pet
rengia CARD IR BUNCO ro bažnyčioje.
PARTY pabėgėlių iš Lietu
Indiana Harbor lietu
vos naudai, trečiadienį kovo
viai praėjusio sekmadienio
(March) 5 d., 1941, Dariaus
vakare gražiu koncertu ir
ir Girėno salėje, 4414-16 So.
dovanomis pagerbė savo kle
TVestern avė. Bilietas 35 boną kun. K. Bičkauską
centai- Įžanga 7:30 vai. vak. varduvių proga. Koncertą
X

Lietuvai Gelbėti
Komitetas

išpildė vietos par. choras,
L. Šimučio, Jr., vadovauja
mas, ir Ciceros dainininkų
grupė, A. Mondeikos vado
vaujama. Koncerto rengime
daugiausia pasidarbavo Mrs.
Lukas ir p-lė Vaupša.

Aslhma Mucus

(oughing, Gasping
Thanks to a Doctor’s prescription called
Mendaco, thousands now palliate terrible recurrlng attaeks of choking, gasping. cougning, wneezing Bronchlal Astnma by nelplng
nature remove thiek excess mucus. No dopes,
no smokes, no injections. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapid, delightful pallla
"
‘

Adv. J. Petraitis (Peters), 2222 W. 23 PI., savo
draugams dalina cigarus. Jo
žmona Monika German Deacones ligoninėj pagimdė sū
nų. Sveikiname! Petraičiai
yra žinomi ne tik West Side,
bet ir visoj Chicago lietu
vių, ypač jaunimo, tarpe vei
kėjai.
X

guarantee wrappea arouna eacn
ui
Mendaco insures an immediate refund of
the full cost unless you are completely satisfled. You have everything to gain and
nothing to lose under this positive money
back guarantee so get Mendaco irom your
druggfst today for only 60c. >

ALL MAKIS - NKW ,» REBUILT

TYPEWRITERS
MACHINES

— SMAll MONTHLY PAYMENTS—
AU MAKIS

300 Lietuvos Vyčių orjos narių praeitą sekmadie
nį šv. Kryžiaus bažnyčioje,
9 vai. mišiose priėmė šv.
Komuniją pagerbdami savo
globėją šv. Kazimierą. Kaip
buvo rašyta, dalyvavo ir
futbolo žvaigždė Bill Osmansky.

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

X

Ulinoiso naujas generali
nis prokuroras George F. 4.CTAD typewriter
COMPANY
Barrett pasiskyrė
tiyliką
1OHIT C. OOIOUATT, Mamter
IM W. MADISON ST.
sau pavaduotojų advokatų,
Phone DEAR3ORN P444
. kurių tarpe yra septyni chi- istimates-frEE-O'monstration
L
j
cagiečiai.
•VI IIIVIUI (AIRY ONI-TIAR MtW.MACMIMI •VARANTI!

Pas J. ir E. Mickeliūnus, žinomus Chicago lietu
vių veikėjus praeitą šešta
dienį viešėjo klebonas kun.
A. Baltutis, varg. B. Janu
šauskas ir būrelis giminių.
Mickeliūnų vyresnis sūnus
Gilbertas lanko Quigley pri
rengiamąją seminariją.
X

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

Šv. Panelės Gimimo,
Marąuette Parke, sekmadie
nį įvyko LRKSA 163 kp. su
rengtos prakalbos.- Kalbėjo
— kons. P. Daužvardis, kun.
A. Baltutis, A. Gabaliauskienė, kun. J. Prunskis ir L.
Šimutis. Vadovavo Pr. Čižauskas, 163 kp. pirm. Au
kų Lietuvai Gelbėti Fondui
surinkta $101.00.

PO $1.00
The Prudential Ins.
Co. of America
OFFICE175

W.

JACKSON

BLVD.

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

RESIDENCIJA:
4432 So.

Tel.

California Avenue

LAFayette 0771

IHARCLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9£TĮ METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

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

W H F C — (1420 Kilocycles)

Z

X

ADDlilG

Barrett pasiskyrė 13
pavaduotojų

,*

Pirmas griaustinis Chi
cago pasigirdo vakar

Rengiasi Prie Vakaro

Jolieto plėšikai suimti
McCORMICKO
Chicagoj
FABRIKUOSE
NEDIRBAMA

telegramų

Mirė pašautas plėšikas

Illinois Education Association užtrauktų mokesčių
reikalų komiteto pirminin
kas George Mahin valstybės
legislatūros komitetui pa
siūlė užtrauktų mokesčių
kolektavimą ištraukti iš po
litikos įsteigus specialų biu
rą. Anot jo, tada kolektavimas turėtų pavykimo.
Jis pataria mokesčių kolektavimą iš apskrities iždi
ninko nukelti sumanomąjin
biuran, taip pat šiam biurui
Town of Lake. — ARD 1
pripažinti teisę nekilnoja
skyrius rengiasi prie vajaus
mas nuosavybes aprašyti.
vakaro, kuris įvyks kovo 9
Šiandien tai atlieka valsty
d., parapijos svetainėj. Pra
biniai prokurorai.
džia 6 vai. vakare.
Rėmėja

Unija planuoja pike
tuoti visus įėjimus

į gyvulių skerdyklų apy
linkės vakar daug policijos
buvo sutraukta.
Policija patyrusi,
kad
Kolumbo Vyčių organiza
skerdyklų darbininkų Gd
cijos Tomo Akviniečio tary
unija planuoja piketuot vi
bos (skyriaus) gausingam
sus į skerdyklas įėjimus tik
susirinkime Mercy vidurinės
slu neleisti į darbą darbinin
mokyklos auditorijoje
šį
kų, nepriklausančių
šiai
sekmadienį
kalbėjo Notre
unijai, arba neno? ’.nčiųjų jai
Dame universiteto profeso
pr’klausyti.
rius kun. dr. J. A. O’Brien.
Tačiau piketavir as neįvy
Jis kalbėjo apie vykstantį
ko. Bet tas gai: įvykti bi
karą Europoje ir apie pa
dieną šią savaitę
vojų J. A. Valstybėms įsiPraeitą savaitę toks pikisti į tą karą.
. , .
v ..
, . . i k eta vi mas buvo vykdomas
Anot jo, salies adminis- Į .
. i prie plieno fabrikų Gary ir
tracija nusprendė
būtinai
Hammonde. L unija daug
įsikišti į Europos ir Azijos
ką laimėjo. Dau r darbininkų
reikalus ir tuose žemynuo
priversta įstoti vnijon. Nese įvesti savotišką tvarką
rorintieji buv» siunčiami
Tas galima padaryti tik ten
namo.
pasiuntus amerikonišką ka
riuomenę. Administracija ir
įengiasi į tą žygi
“Jei tėvai ir- motinos ne
sukels griausmingų protes
tų Washingtone,’* pareiškė
Praeitą penktadienį Jokalbėtojas, “jų sūnūs bus liete du plėšikai leidosi pa
didžiausios pasaulio istorijo sipinigauti. Jiedviem žygis
je katastrofos tragingss nepavyko. Apsišaudydami
aukos.”
vos paspruko. Apie tai pra
Kun. dr. O’Brku te tėvų nešta Chicagos policijai ir
ir motinų ragino ir visos paduota jų automobilio nu
šalies Kolumbo V>čių orga meris.
nizacijos narius protestuo
Chicagos policija, pasi
ti Neatsižvelgiant politini) remdama nurodymais, su
pažiūrų skirtumo visi turi ėmė Frank Carco, 23 m. ir
protestuoti. Kongresas turi Joseph Buttacavoli, 21 m.
būti užverstas stačiai mili amž. Abu čikagiečiai.
jonais protes’-.;

Nori biuro kolektuofi
1 mokesčius

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.

“Draigas’', 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois

X

Aušros Vartų parap.
naujo klebono kun. J. Dam
brausko, M.I.C., priimtuvių
ir vardadienio proga, (West
Side) parapijos salė susi
lauks minios svečių, kaip
vietos parapijiečių, taip ir
iš kitų Chicagos kolonijų
prietelių. Klebonui ir para
pijos komiteto nariams pa
rūpo, kaip jie talpins visus.
; Kiek teko girdėti, pasitiki
sutalpinti iki 800 asmenų.
X
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