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TRUMPAI
J. č'ikaginis

Mussolinis savo autobi- 
grafijoje rašo, kad Didžiojo 
karo metu italų buvo užmuš 
ta 652,000, padaryta inva
lidais 450,000, sužeista gi 
apie vieną milijoną.
Atrodo, kad šis karas Ita
lijai bus dar skaudesnis. Ne 
veltui jau dabar kaikurie 
amerikiečių laikraščiai du
čę vadina ne Benito Musso
lini, bet Finito (— užbaig
ta) Musolinį!
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JUGOSLAVIJOJE TEBEAUGA NERAMUMAI
Vokiečių Atakos 
Plymouthe

ANGLAI ATAKAVO 
LORIENTE BAZĘ

LONDONAS, kovo 21 d. — 
Plymoutho uostas, kurį vo
kiečiai nuo pat karo pra-

------------ 1 džios pakartotinai bombar-
“Vilnis” jaudinasi: “K. J.I duoja, pereitą naktį pergy- 

Pr. (Kunigas Prunskis) m.a-Įven0 vieną smarkiausių na- 
rijonų laikrašty Draugas ’ į cįų aviacijos atakų, kai tuo 
štai ką rašo: Veltui staty-! pa£įu iaįku anglų lakūnai 
site bažnyčias, veltui ruoši- j keturiasdešimt aštuntą kar
te misijas, veltui steigsite i bombardavo vokiečių su- 
mokyklas ir darysite gerus ( bmarinų bazę Loriente. 
darbus — visos jūsų pastan-1 Atakose ant Plymoutho 
gos bus sunaikintos, jei tuo apgriauta trys bažnyčios, 
pačiu metu nemokėsite pasi- kino teatras, biznio pasta- 
naudoti tuo apsigynimo I ui ir nemaža privačių na- 
ginklu, kokiu yra katalikų
spauda”. žuvo vaikų

Stebimės iš kur ta “Vil- Atakos metu žuvo skal
nies” pagarba .kunigui; čius vaikų kai bomba Pali

kė į ligoninę ir tuo pačiu 
metu gimė du kūdikiai. Vie 

tarpu ir pačiame Drauge nas jų gįmė bombos išvers-
buvo aiškiai pasakyta, kad,toje duobėje.
tai popiežiaus Pijaus X šū-Į Sakoma, jog atakose ant
k*s- i miesto dalyvavo šimtai vo-

------------ 1 kiečių orlaivių, kurie dau-
Prisiminusi K. Aro strai-■ gįausįa panaudojo padega- 

psnį “Vilnis” nervinasi, ko- mąsiag bombas. Todėl ir ug 
dėl pabėgėliai iš Berlyno į nįeg padarytų nuostolių uo- 
Madridą ar net Lisaboną gįe esama nemaža, bet gyvy 
skrenda lėktuvais. Jiems vai aukų nesitikima daug. 
denasi, kad Hitlerio valdžia Dienos atakos
išvykstantiems pinigo duoda šiandien vienas vokiečių 
ir vilniečiai įsikarščiavę šau bombanešis prisidengdamas 

debesimis, pravedė ataką

siuos žodžius ji priskiria ku 
nigui Prunskiui, kai tuo

kia “kuo jie atsimoka, nes 
juk naciai veltui neduos”. 

Labai gaila, kad Stalino
viename pietryčių miestely
je, kur jis numetė bombų ir

saulės šviesa tiek apakino apgaudg gyventojus kulkos 
vilniečių akis, kad jie raudo Vyd£įu
ną ją Rusiją dar šiaip taip 
įžvelgia, bet kitų kraštu ne
mato ir apie juos nežino.
Jie nežino, kad Berlyne nė
ra Prancūzijos konsulato;
nežino, kad kelionei trauki-Į’darė maža nuostolio 
niu per Prancūziją vizų la
bai ilgai (ištisais mėne
siais) reikia laukti, ar jos' HONGKONGAS, kovo 21 
ir visai neduodamos, tuo! d _ šiandie gauti praneši- 

tarpu, kai keliaujant lėktų-' mai iš Kinijos šaltinių sako, 
vu tos vizos visai nereika- jOg Japonijos armada, susi- 
lingos, nežino, kad važia- dedanti iš 100 karo laivų ir

Vakar naktį ant Londono 
pravestos susilpnintos ata-, 
kos, nors vietomis numesta 
padegamųjų ir sprogstamų
jų bombų, kurios tačiau pa

Nepataike.

Copyright 19fl Lincoln Newspaper Feature*. Inc.

vusieji kitomis susisiekimo 
priemonėmis (Valušiai) 
brangiau užmokėjo, negu 
kiti, kurie skrido lėktuvais, 
— nežino, kad bilietą lėktu
vu Berlyne galima pirkti

kariuomenės transportų, pa 
stebėta prie Kinijos pietry
čių pajūrio.

nuo išvykstančių pabėgėlių 
atėmė, jei kuris turėjo dau- 

markėmis, kai važiuojant gįau kaip 10 markių, bet ne1 
kitaip už dalį kelio reikia teko girdėti, kad būtų kam
mokėti užsienio valiuta. Ap 
skritai vilniečiai turėtų at
sargiau šnekėti apie kelio-

MIN. MATSUOKA 
VYKST.ONDONAN

BERLYNAS, kovo 21 d. — 
Patikimi japonų sluogsniai 
Berlyne šiandie duoda su
prasti, jog Japonijos užsie
nio ministeris Yosuke Mat- 
suoka, dabar vykstąs Ber
lynan ir Romon gali užsuk
ti ir Londonan.

Jie neturį Žinių, ar tai 
duodą suprasti, jog minis
teris Japonijon galįs grįžti 
per Jungtines Valstybes.

Oficialiai šis pareiškimas 
nepatvirtintas ir vokiečių 
autoritetingi sluogsniai pa
reiškė pirmą kartą girdi 
apie šiuos ministerio planus.

Albanijoj 2uvo
Žymus Fašistas

BELGRADAS, kovo 21 d. 
— Jugoslavijoj gaunami iš 
Albanijos fronto praneši
mai sako, jog žuvo buvęs 
fašistų partijos sekretorius 
Robarto Farinacci. Jis žuvo 
vadovaudamas savo batali- 
jonui atakose, kurios vyko 
prie Tepelini.

Iš Atėnų gi pranešama 
jog graikai sunaikinę ištisą 
fašistų kariuomenės grupę

Iki šiol graikai dar nepa
tvirtina Jugoslavijoje gau-

Žinių Santrauka
-i-2k.

BILIJONAS
BOMBANEŠIAMS

MASKVA, kovo 21 d. —
Šiandie pranešta, jog Vichy WASHINGTONAS, kovo
vyriausybė atšaukė dabarti- 21 Šiandie atstovų rū-
nĮ Prancūzijos ambasadoriy Paimti

i . w-. . - . 073,810,074 pnedine suma,Maskvai Eric Labonne ir io , • • , . ..... , , _ J skinama kariuomenei ir lai
veton paskyrė Henri Cos- vynuL R tog sumos Mtų
met, dabartinį Prancūzijos 3kiriama tam tikra dalis
Prancūzijos ambasadorių išlaikymui 4 000.000 kariuo

kin'e^ v^nausyl|e* Chung- menag kovos padėtyje.
8 Iš kariuomenei skiriamų

pinigų, bendru apskaičiavi
mu, vienas bilijonas būtų 
skiriamas 3,600 bombane- 
šių, beveik pusė bilijono 
transporto orlaiviams ir 
$971,769,114 visiems ki
tiems kariniams reikme-

VATIKANO MIESTAS, 
kovo 21 d. — Autoritetingi 
sluogsniai praneša, jog Po
piežius Pijus XII atšaukė 
popiežiškąsias Velykų mi
šias Šv. Petro katedroj ir 
plaiminimą iš Bažnyčios bai 
kono. Tai padaryta pirmą

mms.

Laivynui būtų skiriama
kartą į devynis metus sąry- $295,416,820, kurių $133,- 
šyj su siaučiančiu karu. 118,820 būtų skiriama prieš!

orlaiviniams pabūklams ir 
kitiems reikmenims, kurie

NAIROBI, Kenja, kovo būtų panaudoti prekybinių
21 d. — Oficialiai praneša- laivų apginklavimui, 
ma, jog šiandie anglų ka-| Šiandie kongresui praneš-
riuomenė atsiėmė iš italų 
britų Somalijos miestą Her- 
geisa.

KAIRO, kovo 21 
Anglų aviacijos komunika- ilgumo, 
tas sako, jog vakar anglui

ta, jog kariuomenė planuoja 
nupirkti Louisiana geležin
kelį, kuris būtų panaudotas 
realistiniam geležinkelio 
batalijono apmokymui, šis 

d. —( geležinkelis yra 57,65 mylių

ką davę. Priešingai, visi ži
no, kad naciai bolševikų 
Maskvai užleido Pabaltijį

nes lėktuvais, nes Dekanozo įr pU8ę Lenkijos. Jei “Vil- 
vas ir kiti SSSR pareigūnai nis” žino, kad naciai vel-

lakūnai smarkiai bombarda 
tų pranešimų, jog Tepelini Į Vo italų pozicijas prie Ke- 

ren, Eritrėjoj ir apmėtė
bombomis patį miestą.

ir gi dažnai lėktuvais ke-' 
liauna. Kad peikdama lėktu
vų kelionę “Vilnis” nepada
rytų jiems ir sau nemalonu 
mų... j $

tui neduoda, tai tegu mums 
pasakys už kokius Stalino 
pa8itarnavimus naciai aovie 
tams užleido anas žemes. 
Pasitarnavimas turėjo bū
ti nemažas, nes ir užmokes
tis nemažas. Plotai dideli ir

paimtas.
Graikų šaltiniai praneša,

jog paskutiniojoje atakoje 
italai šalia kilų nuostolių,, 
neteko trijų tankų.

O kai dėl nacių, tai yra 
žinomi atsitikimai, kad jie gyventojų — milijonai

ORAS
Giedra. Pastovi tempera

tūra. šiaurryčių vėjai.
Saulė teka 5:51 vai., sau

lė leidžias 6:04 vai. ____

1,875 Amerikos
Orlaiviai Anglijai

LONDONAS, kovo 21 d. — 
PEIPINGAS, kovo 21 d. Paskutinysis žurnalo Aero- 

— Japonų okupuotoje Kini-, plane numeris rašo, jog per 
joje vokiečių palaikomą “Ki '1940 meus Anglija iš Ame- 
nijos nacionalsocialistų par- rikos gavusi 1,875 orlaivius, 
tija” skubiai kyla. čia, sa- kai tuo tarpu 1939 metais
koma, daugiausia pasitar- gauta tik 300.
nauja padaugėję vokiečių Maždaug 1,600 šių orlai- 
pirklių būriai. . vių Angliją pasiekė tarp

Lindbergas 
Už Taikos 
Organizacijas

NEW YORKAS, kovo 21 
d. — Col. Charles Lindber- 
ghas kreipiasi į amerikie
čius, kurie yra priešingi 
prieš Amerikos įsikišimą į 
Europos karą ir ragina juos 
organizuoti ir dalyvauti ma 
siniuose susirinkimuose vi
sam krašte ir rašinėti pa
kartotinai laiškus kongres- 
monams ir vietos laikraš
čiams, kad tuo būdu būtų 
pareikštas visuomenės nusi
statymas.

Amerikai dabar įstoti į 
karą, pasak Lindbergso bū
tų panašu savižudybei, nes 
šio įsikišimo rezultai būtų 
“pralaimėjimas ir pažemini
mas”.

Laisvė ir demokratija

“Mūsų politikieriai ir ide
alistai kalba mums apie gy
nimą laisvės ir demokrati
jos ir mūsojo gyvenimo”, 
pareiškė Lindberghaš. Ir to
dėl, anot jo, interventionis- 
tų grupė ir svetimųjų inte
resų atstovai šiandie veda 
Ameriką į karą “prieš dau
gumos norą”.

Toliau jis pareiškia, jog 
interventionistai visados pa 
sirengę palaikyti bet kokį 
judėjimą, kuris veda mus į 
karą ir priešingi bet ko
kiam judėjimui, kuris prieš 
karą. Ir jie visa tai daro, 
užsimaskavę šūkiu: “para-' 
ma be karo”. i

Vokičeių Laivai 
U. S. Vandenyse

LONDONAS, kovo 21 d. — 
Anglijos spauda praneša, 
jog vokiečių karo Laivai, 
apie kuriuos antradienį mi
nisteris Churchill pareiškė,. 
jog jie įplaukę į Amerikos! 
vandenis, yra kovų laivai! 
Scharnhorst ir Gneisenau. Į 
Abu laivai yra po 26,000 to 
nų. Iš kur ši informacija 
gauta neskelbiama.

Anksčiau dažnai buvo pra 
nešama, jog Scharnhorst ir 
Gneisenau nuskandino..
Šiuos pranešimus patiekda
vo anglų ir neutralieji šal-1 
tiniai.

Pavyzdžiui, pereitų metų 
balandžio 12 d. buvo pra
nešta, jog Gneisenau nus
kandintas Oslo Fjorde.

liepos ir gruodžio mėnesių'
Žurnalo pareiškimu, nau

jų Amerikos orlaivių koky
bė pagerėjusi, kai juose 
įrengta nuo 20 iki 37 milime 
trų dydžio kanuolės ir dau
gelis kulkosvydžių.

3 MINISTERIAI 
ATSISTATYDINO
Karo Sluogsniuos
Proangliška
Nuotaika

BELGRADAS, kovo 21 d. 
— Jugoslavijos vyriausybė 
šiandie nusilenkė Vokieti
jos reikalavmams ir pasi
rengusi pasekti savo ketu
rias kaimynes valstybes 
ašies sąjungon. Tačiau tuo 
pačiu laiku jai teks nugalė
ti vidaus neramumus, ku
riuos kelia stiprus probri- 
tiškas elementas.

Trys kabineto ministe- 
riai, protestuodami prieš 
Jugoslavijos kapituliaciją, 
buvo padavę rezgnacijas 
bet regentas princas Povi 
las jų rezignacijas priimti 
atsisakė. Pranešama, jog ir 
ketvirtas kabineto narys 
planuojąs rezignuoti.

Atleisti generolai

Susidariusį Jugoslavijoj 
įtempimą dar padidino ži
nia, jog atsargon paleisti ke 
turi žymiausi Jugoslavijos 
generolai. Jau ir anksčiau 
kariuomenės sluogsniai bu
vo vieni griežčiausiai nusis
tačiusių prieš pasidavimą 
vokiečiams.

Tačiau vyriausybės rate
liai praneša, jog šiuos ke
turis generolus atleidus, li
kusioj ikaro vadovybė suti
kusi su vyriausybės nutari
mu.

Nors apie vyriausybės nu 
sistatymą pranešė atsakingi 
vyriausybės šaltiniai, bet 
britų sluogsniai vis dar tvir 
tina, jog Jugoslavija dar ne 
apsisprendusi, kokias nuo
laidas padaryti ašiai.

Kariuomenė prieš
Nors pranešama, jog ge

neralinio štabo nariai su
tikę su vokiečių reikalavi
mais, bet bendrai kariuome
nėj ir žemesnio laipsnio ka
rininkų tarpe sentimentas 
esąs aiškiai prieš kapitulia
ciją.

Iki šiol dar nežinia kokią 
paramą Vokietijai Jugosla
vija teiktų, nes susitarimo 
smulkmenos nepaskelbtos. 
Tačiau atsakingas vyriausy 
bės asmuo pareiškė, jog šia 
sutartimi būtų teikiama vo
kiečiams ekonominė ir pus- 
iaukarinė parama.

Provokiškas laikraštis 
Vreme pareiškia, jog Jugos 
tovija prisidės prie ašies, 
bet jai nebus taikoma kari
niai sąjungos nuostatai.

Jugoslavijos žmonėms 
apie susitarimą dar nepra
nešta.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
Laimėjo
Čempionatą

Omaha, Nebr. — Šv. An
tano parapijos C.Y.O. laimė 
jo čempionatą. Mūsų jauni
kaičiai žaidė 13 sykių su 
įvairių Omahos parapijų 
rinktinėmis ir kiekvieną sy
kį laimėjo. Mūsų rinktinė1 
tik pereitą metą suorgani- j 
zuots ir jau pasižymėjo. '

Dėkingi parapijonai iškels) 
rinktinei balių balandžio 201 
dieną ir ją pagerbs. Mat,' 
rinktinė puikiai išgarsino 
mūsų parapiją ir lietuvius 
po visą Omahos miestą. 
Misijos pasisekė.

Kun. Silvius ir Jeremijas 
vedė pas mus vienos savai
tės misijas lietuvių ir anglų 
kalbose. Pamokslų klausė 
pilna bažnyčia žmonių. Visi 
taip pat ėjo prie šventų sak
ramentų. Misijonierių pamo
kymai ir patarimai ilgai pa
siliks atmintyse. Dieve 
duok, kad po kiek laiko jie 
vėl pas mus atvyktų ir su
si iprintų mus dvasiniai, 
kaip uabar padarė.
Kitos mišios.

Sekmadieniais vis dau
giau ir daugiau prieina žmo 
nių į mūsų bažnyčią. Jau 
nėra vietos ir per trejas mi
šias. Dėl to, buvome priver
sti dar vienas mišias pridė
ti 8:30.
Malonus svečias.

Kovo 11 d. buvo pas mus 
atsilankęs malonus svečias 
— kun. Jurgis Jonaitis. Jis 
pasakoja įdomių įvykių iš 
kovos su Tuscon miesto klai 
datikiais. Vietinis

OMAHA, KEBU. LIETUVIŲ PARAPIJOS KREPŠINIO ČEMPIJONAI

:/ v.
te

i jų pasišventimą. Jos taip gi 
i daug meldžiasi už visą pa- 
• lapiją. Jos išprašys Dievo 
iš mūsų parapijos pašauki
mų į dvasinį luomą. Bus 
mums džiaugsmas ir garbė.

bėjo šventę apvaikščiojome Kovo 24 — balandžio 6 
labai gražiai. Buvo giedotos dd. — Šv. Jurgio parapijo- 
mi.šios su pamokslu. Seserys je, Philadelphia, Pa. — kun. 
labai gražiai giedojo per dr. K. Rėklaitis ir kun. J.

Vaškas.

\

I

Į

X.

.✓•j

40 vai. atlaidai prasidės 
' kovo 23 d. ir baigsis 25 d. 
Pamokslus sakys ir išpažin
čių klausys kun. B. Urba iš 
Chicago. Visi prašomi pa
sinaudoti proga ir atlikti ve 
lykinę išpažintį. Klebonas ir 
seselės rūpinasi, kad 40 vai. 
atlaidai būtų kuo įspūdin
giausi. Dalyvaus taip pal 
daug vietos kunigų ir pre 
latų. Choras labai gražia

vo garbinga mums viešnia. 
Ji prisiuntė gražių dovanų

pralaimėjęs nei vieno lošimo. Viduryje sėdi klebonas kun. Juozas Jusevičius ir coaeh me jai 
Joe Kanslcr. Aplinkui, pradedant apačioje nuo George Akromo (baltame sveteryje) ir 
einant laikrodžio rodykle: Bill Bovick, Frank Lavvry, Charles Woods, Joe Lukas, Tom 

' Zinkevien, Ed Lubauskas, Harry Kalasky, Anton Lavvry ir Richard Kalasky. (Klišė 
Omaha World-Herald).

j Kovo 29 d. parap. svetai
nėje broliai Motuzai rodys 
judomus paveikslus iš Lie-

bolo sezono pratybos. Vedė- klausoma. Pamaldos popiet ri, kad jos turėtų kas tik tuvos. Tai jau antras sykis,
jas Vytautas Ar.onis opti- vėl paaukotos už Lietuvą, yra reikalinga. Už kiek lai-Į ^į sykį atvyks ir Jonas Ur

Vakare į svetainę buvo įs- ko bus aprūpintos visais da- bonas, kuris duos koncertą
pudingą programa, kurią su lykais. Seselės daug darbuo- Laukiame.

mistiškai žiūri į šių metų 
lošimus. Mūsų komanda di
džiuojasi turėdama vieną rengė seselės kazimierietės. jasi parapijai. Per mišias

Pennsylvanijos Programoj mokyklos vaikai įr šiaip pamaldas choras Šiomis dienomis mirė Juo- 
dainavo, vaidino. Paskui bu- labai gražiai gieda. Malonu zas Apaeianka ir Vincas Ge- 
vo kalbos, o ant galo šokiai, klausytis. Tai seselių nuo- 
Dabar aukų rinkėjai lankosi pelnas. Jos mokina mišių 
po namus ir renka aukas va- tarnautojus ir kitus vaiku- 
davimui Lietuvos. čius katekizmo, rengia vaka

geriausių 
metikų, būtent, Joną Užda
vinį.
Dėdęs Šamo tarnybon 

Studentas Stasys Grafas,
Marianapolio kolegijos se- 
nioras, pašauktas į kariuo
menę. Marianapolio plenu-

i _=rėlius, puošia altorius, lan-

kai. Amžiną jiems atilsį.

Serga ligoninėje 
Medešiauskas.

Juozas

misiąs.

Panašiai apvaikščiosime 
ir šv. Juozapo šventę.

Koresp.

Kovo 19 iki 22 d. — šve. 
Panelės Gimimo par., Chica
go, III. - Kun. J. Kuprev>ius.

—

TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

Kovo 23-25 dd., Norvvood,
1 Mass. — kun. Dr. Juozas 

Pauliukonis.

Balandžio 7 — 13 dd., šv. 
Jurgio parapijoje, Detroit, 
Mich. — kun. K. Rėklaitis.

Bal. 11 d. iki 13 d. — šv. 
Vincento Pauliečio parapijo
je, Springfield, IU. — kun. 
J. Kuprevičius.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
r.es 39 >8 So. Talman Avc.
Res. Tel. GROvehilI 0617
Offiee tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

j 2423 W. Marąuette Road

Tel. CANaI 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

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

Office tel. YAP.ls 4787
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vai. vakare

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

. DR. P. ATKOČIŪNAS Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

/

Marianapolio Žinios
Marianapolio studentai, 

gerai suprasdami brolių lie
tuvių padėtį Europoje, su
rengė lioteriją. Su džiaugs
mu galime pranešti, kad jau 
pasiuntėm LGF $50.00.

Šis darbas dar nebaigtas. 
Studentai, kiek pajėgdami, 
apylinkės lietuviams parda
vinėja bilietus. Tikimės, kad 
laimėjimą baigus, Mariana- 
polis galės pasidžiaugti sa
vo auka L. G. Fondui. 
Sportas

Marianapolio krepšinio ko 
manda turėjo labai gerą se
zoną. Sezonas eina taip:

Marianapolis — 27, St. 
Casimirs — 52.

Marianapolis — 26, Seton 
Hali — 71.

Marianapolis — 45, Put- 
nam Alumni — 33.

Marianapolis — 34, St. 
Thomas — 21.

Marianapolis — 45, Lasa- 
lette — 37.

Marianapolis — 34, Put- 
nam Trade — 32.

Marianapolis — 44, Bel- 
cart — 27.

Marianapolis — 50, Dean 
Academy — 85.

Marianapolis 41, New Ha- 
ven — 35.

Marianapolis — 37, Lau- 
rel — 47.

Marianapolis — 38, Put- 
nam Trade — 46.

Netrukus prasidės base-

Prieš pat gavėnią turėjo- ko ligonius. Mes esame še
rno sekcija surengė Stasiui me kaziravimo vakarė- selėms labai dėkingi už visą
išleistuves. Įvairių klasių iįus tikslu, kad nupirkti se-'-------------------------- - --------- _
atstovai pareiškė linkėjimų sepų namui “refrigerator.” j
buvusiam kolegijos studen- Surinkome apie $80. Neuž- “ 
tų pirmininkui. Pirmininkas įigo nupirksime tą daiktą.
Jonas Klebauskas pabriežė įmonės myli seseles ir no-
jo kilnius darbus Mariana-___________________ ___ __
polyje.

Po kelių dienų gavome 
liūdną žinią iš Pittsburgh:
Stasio tėvas mirė, o po ke
lių savaičių gavom žinią, 
kad ir jo sesutė mirė. Stu
dentai užprašė mišias už 
mirusių sielas.

Stočkus-Eidintas

Mūsų Kolonijos
Lietuvių
Veikimas

Sioux City, lou a. — Mi
nint Lietuvos nepriklauso 
mybės šventę, Vasario 16, 
kleb. kun. česna atlaikė gie
dotas mišias už Lietuvą, o 
pamoksle priminė apie Lie
tuvoje kenčiančius ir sakė 
kad Lietuva vėl taps nepri-

DR. KARL NURKAT
(Kur kaitis)

t
Atsakančiai ir prieinama kai

na prilaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

šv. Kazimiero, mūsų glo-

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
Išekuuulnioti jas moderniškiausia 
metodą, kuria retėiimo mokslas 

gali sunikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vis* akių Įtempimą.

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

OITOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien f'.no a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir Seftt: 9:00 a- m. iki 
7:80 p. m.

imiiimiiimimimimimiimiiiimiiiiiiir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETI VIS 

AKU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IDVIZITC mūsy įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I AUl T IKI I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3,/ar/c. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

M. D Z I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 1(1-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — H popiet,
1 .-4 ir 6:30 S:30 \-ikare

DR. F. C. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANaI 2315 
Oii-o Vai.: 2—i ir 7—9 

Trečiadieniais pagal •ulartj,
Rez. Tel.: UI ..Minėk. 3I5O

Tel. YARds 2216

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telufofiuis: IIKMUmU 58 49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avc.
Ofiso valandos:
Popiet nuo I ii.i 3! Vak. 7 iki S 

N' .l'įlomis pagal sutari)

Telefonas CANaI 7329

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

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

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

Sinirš 20 motų praktikavimo akių 
taisyme Ir gydyme

(.EILM PRITAIKINTI AKINIAI
pataUya kreivas akis, trumparegystę 
ir toliregystę:
palengvins akių įtempimų, prakulins 
galvos sk n u < 16 j 1111 ų, svaigimų Ir akių 
karftt).

MoDEKMshIAI sl. TOKI I.IAI si 
EGZAM IN AVIMO RPDAI

Specialė atyda atkreipiama i valkų 
akis.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS;
10-tns iki R-toa valandos kasdien. į 

Sekmadieniais pūgai sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIII1I1IUIII114

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0131.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avc.
Tel. YARds 0994.

Pirmndieniais, Trečiadieniais ir 
šeštad leninis.

Tel. Cicero 1184

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel Cicero 1 IR I

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1-4 ir nuo 7 -9 vakare 

Taipgi pagal autnrtį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Niuuiį toleiouaa Viliamu 2121

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos,

TcL MIDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

Tel. YADds 0904 
Rez. tcL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7S v. vak. 
Ni'd.lioniis nno 10 iki 12 vnl. dienų

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vės verta tauta.

Ceu. Skorupskis
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Žinios

Ryt dieną po sumos jvyks 
Šv. Benedikto dr jos susirin-

rity paaiškinimą lietuvių kai 
boj. Kas nesupranta kas tai 
yra Sočiai Security, tai ga
lėsite lengvai suprasti per-

kimas, o popiet 3 yal. Treti- skaitydami lietuviškai. Pa- 
ninkų. aiškina apdraudos mokestį,

----------- kas gali gauti seno — am-
Kovo 9 d. įvyko bankie-'žiaus išmokėjimus, šeimos 

tas pagerbti visus Kazimie- apdrauda, jeigu esi sulaukęs 
rus ir Kazimieras šios pa- 65 metų amžiaus, jeigu esi 
rapijos. Parengimu rūpino- jaunas, jeigu esi darbininkė, 
si Kazimiera Klevickienė, Į jeigu esi našlė, darbdavių 
Kaz. šarauskas ir Vincas pareigos ir taip toliau. Tie 
Karčiauskas. paaiškinimai duodami dykai

Šie Kazimierai prisidėjo ir jei norite geriau suprasti 
prie šio parengimo: $3.00 Sočiai Security tai nesibijo- 
aukojo Kaz. Pečiūra, $2.00 kitę pas kleboną ateiti ir 
— Kaz. Bičkauskas, K. Pau- pasiimti.
lauskas, Kaz. Lukauskas, K. ------------
Varnis ir Kaz. šarauskas. Rytoj po paskutinių mi- 
$1.00 — Kaz. Stulgaitis, Sr., šių parapijos salėj įvyks 
Kaz. Stulgaitis, Jr., K. Pi- bankietas pagerbti visus 
piras, Sr., Kaz. Pipiras, Jr., Juozapus ir Juozapinas šios 
Kazimiera Spokevičienė, Ka- parapijos. Kasmet yra iškil- 
zimiera Varnienė, Kaz. Ši- mingai minima šv. Juozapo 
manskis, Sr., Kaz. šimans
kis. Jr.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS ATOSTOGOSE; ' *" J’L ' ’ rL* * •""•M U'
kas, Anna Rachus, Anna i stovams išduotos laimėjimų 
Remeikis, Anne Rumshas, knygutės, ir užgirta šių me- 
Antoinette Shaulis, Mary Į tų nauja tvarka. Minėtame 

( Stanevičius, Antoinette Var- susirinkime dalyvavo dau- 
( dauskas, Elizabeth Zakaraus gelio draugijų atstovai. K. 
kas, ir Anne Žigas.

(“Draugas” Acme telephoto)

Prezidentas Rooseveltas su palydovais (iš kairės) admirolu Ross Mclntyre, gen. 
prokuroru Robert Jackson ir sekretorium Harold Ickes “Potomac” jachtoje. Leidosi 
atostogauti Floridos pakrantėmis. .

KAS GIRDEI WAUKEGANE
Pagerbs Savo 
Globėją

rašyme “Lake Apskrities 
miestelių rinkimai” (kovo 
14 d., No. 62, puslapis 8). 
Be kitko, pasakyta, jog Wau

M. Malinauskas, Lillian Glo- 
zeris, Izabele Keškis, Elena 
Jonaitis ir Stasė Liulis. Vei
kalą paruošė varg. St. žy- 

Enrikas

diena. Turime vilties, kad i

ir šiemet bus taip. Parengi- gv. Juozapo vyrų draugi- kegane pirmo wardo? kan- 
mu rūpinas Juozas Vysmaus ja kovo 23 d. pagerbs savo didatu yra George Kuzmic-

stalų: po $2.00 — Teklė Juš ^.as *.r Druktenis. Kvie draugijos globėją, šv. Juo- kas George Kuzmickas kan-
kienė, Vincas Karčiauskas, ’ ciami ne 1 uozapai ir uo zapą, kurio šventė pripuolė dįdatu yra North Chicago hlhilipilli
Agota šarauskienė, Kaz. ši- J zaPinos’ e ir v181, nes pa- kovo 19 d. Visi draugijos ' pįrmo wardo. Waukegano
manskis, Sr., Kaz. Stulgai-1 ren^’11?1.0. Pe nas 8 iriamas j nariai tą dieną, 8 valandą pįrmo wardo yra ne vienas, Prisirengimai šv. Onos dr
tis, Sr., Kaz. Bičkauskas,1ParaPUa^ Turime daug ^ar’ ryto “in corpore” eis į baž-du lietuviai kandidatai: &U08 15 metų jubiliejiniam 

nyčią išklausyti mišių ir pa-j Anton (Ben) Urbonaa (D) 
dėkoti Dievui už suteiktas ir Kaz. Navardauskas (R).

Sekantieji aukojo prie
Sv. Onos Draugija 
Stropiai Rengiasi

Antanas Labeckis, Sr. Po bų nuveikti šią vasarą' Tad
$1.00 - Pranas Aidėjus, A- ! ^telankykite ir pradėkite
, ti 4. v. tuos darbus pravesti,domas Petrošius, Stasys Pe-
trošius, Juozas švelnys, Juo 
zas Laucius, Petras Pilitaus 
kas, Matas Druktenis, Kon
stantas Klevickis, Aleksan
dras Mockus, Pranas Stan
kus, Jonas Blažys, Petras

Ryt dieną visoj arkivys
kupijoj visose parapijose 
prasidės vajus labdarin
giems darbams. Mūsų para
pijoj Petras Marshall yra
paskirtas šį vajų tinkamai sukaktis

malones draugijai, per už
tarymą šv. Juozapo. Šia baLand. 15 d. rinkimuose 
proga bus atlikta ir velyki
nė išpažintis. Visi nariai tu
ri susirinkti 7:30 vai. ryto,

Vienas turi būti išrinktas

Lietuvių Auditorijon.

“Card party” ir “bunco”

Pramoga rengiama komi
teto Šv. Baltramiejaus pa
rapijos, kovo 23 d., Lietuvių

bankietui eina visu tempu. 
Bankietas su smagia prog
rama įvyks sekmadienį, ba
landžio 20 d., Lietuvių Au
ditorijoje, 5 vai. po piet.

Į komisiją įeina gerai ži
nomos lietuvės-aitės: J. Ja- 
ckett, B. Evans, G. Hagen, 
M. Dragūnas, J. Dolby, A

Urbickas, Peter Marshall,
Kaz. Paulauskas, Kaz. Stul- ve8tL Tad visų katalikų yra 
gailis, Jr.. Ona Mockienė, |pareiga sušeIPU Pararg«- 
Stasė Stulgaitikė, Jurgis Sa- lins Dabar kaiP tik bus ge’ 
rauskas, Kaz. Mikėnas, Kaz.
Lukauskas, Kaz. Pečiūra,
Kazimiera Klevickienė, Sta
sys Juška, Agota Šimanaus-

Šv. Juozapo draugijos gy
vavimo 40 metų sukakties 
paminėjimas praeito susi
rinkimo tapo nukeltas iki 
rudens laiko, kad davus pro-

ra proga prisidėti savo au
ka. Mūsų parapijai yra pa
skirta sukelti $468.00. Jei gos atitinkamai prisiruošti 
nebus sudėti iš žmonių tar- ir iškilmingai sukaktį pami- 

kienė, Veronika Jasiulienė, P°’ tai turėsime iš parapijos' nėti. Komisiją sudaro: VIa. 
Domicėlė Kasiulienė, Ona iždo imti' Duokite kas tikras Skyrius, G. P. Bukan- 
Druktenienė, Kaz. Saraus- kiek išgalit' Tęsia dvi sa‘ 
kas, Ernest Getschman, Mel' vaites iki balandži° 6 d- 
Rechey, Elena Pilitauskie- Šv. Vardo Bovvling Lyga 
nė, ir Jonas Druktenis. j Blatz Lefties rinktinė pa- 

Šeimininkės buvo: Kazim. darė 772-843-780 taškus 
Klevickienė, Ona Laučienė, prieš Vick’s Tavern 809-851- 
Marijona Dapkienė, Teklė 796.
Balčaitienė, Marijona Druk- ! Jakutis Food Shop rink- 
tenienė, Elz. Dešrienė ir O- : tinė padarė 776-770-667 taš-
na Juškienė.

Prie stalų patarnavo Ona 
Mockaitė ir Marijorfa Krau- 
jeliūtė.

Komisija taria nuoširdų 
ačiū visiems Kazimierams 
ir Kazimieroms, kurie pri-

Auditorijoj, 7 vai. vakare. w M Engels, L Eya. 
Visas pelnas skiriamas pa- nauskag. M Garrity, M Ja.

tis ir valdyba

Bendras metinis sus-mas 
Šv. Baltramiejaus ir šv.;

rapijos reikalams. Bus gra
žių dovanų. Parapijonys 
kviečiami kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

Parapijos choras

Šiuo metu stropiai ren
giasi prie dviejų aktų ope
retės “Bailus Daktaras”. 
Vaidins gegužės 25 d., Lie-

Šv. Onos draugija įsteig
ta balandžio 16 d., 1926 m., 
vadovaujant klebonui kun. 
J. B. Kloriui. Dabartinis 
dvasios vadas yra kleb. kun 
J. Čužauskas. Draugija turi 
177 narius ir yra aktyvi pa
rapijoj ir Waukegano lietu
vių veikime.

Primename, kad visos na
rės turi dalyvauti velykinė
je komunijoje sekmadienį, 
kovo 30 d., 9 vai. ryto. X. X.

Sodalietės Vaidina
Lawrence, Mass. — Soda- 

iiečių teatro mėgėjų būrelis, 
‘ kovo 9 d., vadovaujant kun. 

J. Skalandžiui, So. Bostone 
vaidino “Šventoji Teresė”, o 
kovo 16 d. tą patį veikalą 
vaidino Norwood lietuvių pa 
rapijos salėj.

Vienybėj Galybė
Worcester, Mass. — Ben

dras draugijų susirinkimas 
nutarė rengti bendrą pikni
ką gegužės 18 dieną, Mairo
nio parke. Visas pelnas Lab
darybės naudai ir parko pa
gerinimui. Jeigu tą dieną 
lytų, tai bus perkelta į ge
gužės 25 dieną. Draugijų at-

sukaitis, S. Jonaitis, O. Jo
naitis ir A. Yuncer.

Tą dieną bus pagerbtos 
17 narių, kurios neėmė pa
šalpos per 15 metų: Stella 
Butkus (dabartinė pirminin
kė), Anne Wells, Mary Gar- 
rity, Mary Jakaitis, Adelle 
Kaminskas, Julia Kundrot, 
Bertha Lushas, Agatha Ma-tuvių Auditorijoj. Vakaro 

Juozapo draugijų (Lietuvių rengim0 komisiją sudaro: I sotis, Kazimiera Mikalaus- 
Auditorijos savininkų) ben
dras metinis susirinkimas į- 
vyks kovo 23 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Auditorijoj. 
Visi abiejų draugijų nariai

kus prieš Ben’s Tavern 742- kviečiami dalyvauti. Bus
701-763.

Simo Paint Shop rinktinė 
padarė 749-837 837 taškus 
prieš Doc Klema 741-832- 
826.

Gaelle’s Tavern rinktinė
sidėjo savo aukomis ir vi- padarė 830-761-693 taškus 
siems, kurie atsilankė. Nors prieš Vic’s Barber Shop 704-

895-835.
Lith. Bus. Men rinktinė

nedaug žmonių dalyvavo, 
bet gražaus pelno liko. Pa
rapijai liko pelno $59.75. ' padarė 790-781-813 taškus

---------- | prieš Sparco Bubble Up 817-
Klebonas turi Sočiai Secu-| 748-804.

išduota atskaita revizijos 
komisijos ir svarstomi kiti 
reikalai namo labui.
Apgailestau jame

Petronėlės Pažereckienės,
vardas buvo nepaminėtas 
sąraše aukotojų paminėjime 
vas. 16 d., Lietuvių Audito
rijoj. Kovo 9 d. Pažereckie- 
nė aukojo $1.00. Ačiū. 
Pataisome

“Draugas” turi klaidą, ap

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

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

PASKOLŲ IR TAVP1MO REIKALAIS KREIPKITRS PRIE

St. Anthonys Building & loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. ORIRAVSKAS, Secrctary

VAL.; Pirm., Ketvlr.. fteštad, 9 iki 8 v. v.; Antr., Trečiad., 9 iki 5 p. p.

DABAR O 1 u/ ANT PADĖTŲ
MOKAME &Q/O PINIGUPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauptnial yra Apdnumtt iki $5,000.00. 
Per Federal Savings and Ix>an Insurance Corp., Wnshlngton, D. C.

Penktadienį, kovo 7 d., 
mūsų kolektoriaus, Petro 
Grino, sūnus Jonas, išvyko 
į karo tarnybą. Jau dabar 
bus apie tuzinas lietuvių iš 
Lawrence tarnaujančių Dė
dei Šamui.

Patys pagrindiniai, didin
gi bei gaivūs žmogaus dva-, 
sios gyvenimo pradai yra 
sukurti mažųjų tautų.

J. Aleksa

KLAUSYKITE! PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

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

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Fle~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuljojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

*
*
*
*
*
*
*
*
♦

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westem Ave. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

KNYGOS GAVĖNIOS LAIKUI
Marijos Gyvenimas............................................................................. 35c
Apmąstymai apie 7-nius Marijos Sopulius au novenomis ir

gavėnios skaitymais...................................................................35c
Istorija Seno ir Naujo Testamento su 48-niais paveikslais 25c 
Gydyklos Nuo Baimės ir Mirties pav. parodo blogo ir gero

žmogaus pasielgimus ............................................................... 50c
Kantičkos — visokios giesmės ................................................. $1.75
šventųjų Gyvenimai — kiekvienai metų dienai—kietais apd. $7.50
Kontrioji Elena — graži pasaka ................................................. 25c
Mikaldos Pranašystės .....................................................  25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai ............................................. 35c
Aukso Altorius — maldaknygė .................................................. 50c

Ta pati maldaknygė dailiais celuloido apdarais .... $1.65
Žolių Knygelė — aprašo visokias žoles ir šaknis ............... 25c
Geros Trajankos ............... 60c .... arba 3 pakai už .... $1.50
Nervų Arbata .....................  85c
Vidurių Reguliavimo Arbata ........................................................ 60c
Dusulio Arbata .................................................................................. 60c

333 Dean Road,
M. ŽUKAITIS,

Spencerport, N. Y.

SOCKO THE SEADOG
socko, rr's been 

YEARSSINCE l’VE SEE N 
VOO. WHY I SAW >OO 

LAŠI,THE NIGHT BEFOPE 
> i was married/ boy, 
OiD WE HAVE A GOOD

HMMM- 5AWE OLD PLAY-
BCVEH, CHARLIE? YA 
BETTER WATCH YER 

► FALLIN' HAIR OR YER 
VVIFE'LL BE A LEAVIN 

YAZ

YAS, BOT W HAT IF 
SHE FOONDAHAIR' 
LIKĘ THIS ONE WHICH 

" IS RED, TEN 
LONG AN' HAS
WAVES IN IT/.

By Teddv

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OF

flmhrūsia & Nedar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geriu) 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 
vprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC 
TAR. ftis Alus yTa pagamintas iŠ importuotų pirmos rū 
nes produktų.

Urmo (wbo1esale) kainomis pristato j alines ir kita/ 
ištaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, kur gausit, | 
arreitą ir teisingą patarnavimą.

i 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081
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1331 butilli Oakley A»c. CliUngo, IIIluoU
l*iililr.,li< il l'.uly, excvpt Suinlays

£ul>M'rip(i<>u>. one Yiar — 30.Ou; Six Montba —
33 5u. Tbrto Alum ha — $2.oo; Ono Montb — 76c
Kuro po — One Your — 37.uu; Six Montba — 34.00; 
41 ugi c Copy — I ocnts.

Auveruaipg ln "DttAliUAS" brinką beat reaulta.

D lt A IJ O A S
Išeina kiunili n, Uakyrua aektnudivuiua.

Prviitiiiiciuius Kuinu: J tint. Amerikon Y aisty t>£ae: 
Motume •— 4u.uu, l’uiui Ai, im — 43.uu, Tinus Aleno* 
alui iih — 4-uu; Vii num Ai, m altu — . < 5c. Kitose v ais
ty bes,- prenumerata: Metama —- 37.uu;. t’usvi Metui
— 44.im. i'uYloina numeris — 3c.

Skelbimų kuinus prmuuėiamoj pareikalavus.

Beud. .liurbiams Ir Aoreapomlentuma rufttų aegažinu, 
jei neprašoma tai padaryti it nepnaiunėiama tam. tiks. 
1U1 pusto ženklų. Kedukclįa pasilaiko aau ttlsy taisyti 
Ir trumpinti visus pilsi usnis rastus u ypač horespou- 
deiici.i.is sulig savo nuožiūros, hun spund* litu pi aso la
kyti nulupu, u aiškiai tjei galimu ruaoinuyu ii>aaiuei«J, 
puliekaul didelius . tarpus puuusymum», vengiam pole
mikos ur samsuikkuurų. Pauenuaioa korcspuaaeutuyas 
lutaručtln uuūeuautoa.

— * —
Entered as Second-Claas Matter Mareli 31, 1K16 ai 

Cbleago, Illinois, t Tulei- tilo Act of Alarcil 3, 1375.

kalinga, kad viduje būtų tvarka, stipri 
moralė, pasitenkinimas.

salia ginklavimosi, didžiausio dėmesio Viename mažesniame Mek ti netaisytus batus. Savinin 1 
reikia kreipti į krašto vidaus padėtį. Ji miestelyje amerikietis kas pašaukė policijantą, ku

RIMTIES VALANDĖLEI

turi būti tokia, kad nebūtų vietos paša- i3toj„ tyrj„ėti vietos ar 
linėms įtakoms, svetimai propaganda, ma- kjtcktQ Jis net dicno3 
siu nepasitenkinimui ir penktosios kolonos , ... _.
veikimui. • karštyje vaikštinėjo, nepai-

; sė kad gyventojai skaitė jį 
Aktualu ir begalo svarbu yra visomis pakvaišėliu, nes tuo metu jie 

galimomis jėgomis
saugoti darbininkų teises ir pakelti jų 
medžiaginę gerovę.

visad ilsėjosi ir tik saulei 
prasidėjus beveik leistis, 
šiek tiek pagyvėjo.

Jei ir bus apsiginkluota nuo kojų iki Tam mokslo vyrui nuply- 
galvos, kad ginti pasaulio demokratiją, | g0 batai. Reikia duoti patai- 
bet jei su darbininikais blogai, nekorek-l

OFT

ris svetimšaliui davė supras 
ti, kad žodžiu padaręs su
tarti su batsiuviu ir dabar 
negali jos laužyti. Jis pri
valo laukti, kol batai bus 
pataisyti. Skundą tik tada 
galima daryti, kada sutar
tas darbas netinkamai bus Po Svietą

Z bf iirak-. i~

* : Z* A>>,
.7- < * S-

•Z,

atliktas. i. I
Nc tiktai šiltesniuose krašaarDimniKais Diogai, neKorea-, syti paĮįkęs batus pas bat- . . ......

tiškai ir nekrikščioniškai elgsimės, duo- • • - įad iam ^uose Panat>us atidėliojimas
darni suprasti demokratiją esant gražia , , , .. .... kasdieninis įvykis, bet ner & ‘manana bus užlopyti. “Ma-

Nauju įvykiu Išvakarėse
Lietuvos kaimiečiai dažnai sakydavo, 

kad vokietys po pietų “sudurnavoja”.
Bet tai tik iš senovės laikų užsilikęs 

priežodis. Retkarčiais tekdavo išgirsti ir 
tokių kalbų, kad jei piktoji dvasia nori 1 
ką nors prigauti, ji pasiverčia vokietuku. (

Pastarais keleliais metais vokiečiai “dur 
navoja” kiekvieną pavasarį, iškirsdami 
Europai jei ne vienokį tai kitokį šposą.

Šį pavasarį taip pat jie pasirengę “pa- 
durnavoti”. Jie stipriau negu pirmiau bom
barduoja Anglijos miestus; jie veržiasi į 
Balkanus, kur jiems kelią ligšiol sėkmin
gai skina vadinamoji penktoji kolona. Jei 
kur, tai* čia galima pritaikinti lietuvių po
sakį, kad piktoji dvasia, norėdama žmo
nės prigauti, vokietuku pasiverčia. Juk ir 
penktoji kolona prigavystėmis veikia.

Toji kolona Vokietijos naciams padėjo 
užgrobti visą eilę valstybių ir net tokią 
Prancūziją paklupdyti. Jai pavyko ir Ju
goslaviją palenkti prie Berlyno-Romos a- 
šies. Ligšiol išrodė, kad toji Balkanų vai 
stybė gal būt dar pajėgs atsilaikyti nuo 
pašėlusio nacių spaudimo, nes, kaip gir
dėti, ir iš šio krašto netiesioginiai buvo 
pažadėta jiems parama, jei jie ’ atsisakys 
dėtis prie triukšmaujančios ašies.

Jugoslavijos vyriausybė, tiesa, sakosi, I 
kad ji kitokiomis sąlygomis susitaria su ! 
naciais. Ji pasiliekanti nepriklausoma; są 
junga su naciais būsianti pasyvi, bet efek
tinga. Sutartys liečia ekonominius ir pu
siau militarinius klausimus. Per Jugosla
viją naciai galėsią siųsti tik karo medžia
gą-

Paviršutiniškai išrodo, kad Jugoslavijos 
vyriausybė iš nacių išsiderėjo daugiau ne
gu rumunai ar bulgarai, bet kas geriau 
pažįsta nacius, tas aiškiai pasakys, kad

ir Jugoslavija yra pnrhloškiumu. Kartą 
nariai bet kur prisikabino, dalykas yra 
baigtas.
Reikia neužmiršti, kad Hitleris visomis 

savo jėgomis veržiasi į Rytus. Dabar jam 
labai yra aktualu prieiti prie Graikijos. 
Jugoslavija — tai patogus kelias Hitlerio 
tolimesniems užsimojimams. Kai jisai pra
dės “durnavoti”, savo žygį pradės, su jo
kiais sutarties dėsniais nesiskaitys. Tą jau 
žino daug valstybių vadų. Greitai tai su
žinos ir Jugoslavijos vyriausybė.

Iš viso sąjūdžio Europoj, iš Vokietijos 
nacių elgesio visai yra aišku, kad Europa 
stovi naujų įvykių išvakarėse. Ar tie įvy
kiai bus lemiami, ar ne — tuo tarpu dar 
nėra lengva pasakyti.

Vidaus Reikalai
Dabar jau visai aišku, kad visu frontu 

-ir visais galimais būdais einame į pa
galbą Anglijai, Graikijai ir Kinijai. Nese
niai priimtasis 1776 (The lend-leasc) bi
lius duoda Prezidentui galią duoti tokią 
pagalbą virš suminėtoms valstybėms, ko
kia bus reikalinga.

Kad toji pagalba būtų neabejotinai stip
ri, ♦

smarkiu lempu bus gaminama karo lėk
tuvai, laivai, tankus, šautuvai, durtu
vai ir kitokie karo pabūklai.
Nieks negali abejoti, kad šiais netikru

mų ir baisaus chaoso laikais tokia protink- 
cija yra būtina, jei norima apsisaugoti 
nuo galimų užpuolimų iš lauko, ir jei, pa 
galiau, kitiems norime pagelbėti žūtbūti
nėj kovoj su diktatūromis. Tačiau, nė va
landėlei nereiklų užmiršti, kad

krašto apsauga ir efektinga kitiems pa
galba nc vien uuo durtuvų pareina: rei-

zuviu.
Tai gyvenimas kaip su vel

niu.
O daugelis moterų ir velnią 

pralenkia
Neapsileidžia vyrui niekada. 
Neturi žmogus ką daryti, 
Turi kailį šunyti,

Pasidairius
Vienas Stalino tavorščius 

atsiuntė man balšavikišką 
dainą, sako, išrašytą iš koretenybė ir šiaurės kultūri-

------------------------------------------------------ -----------------..... “ + •” h f t - n*uose centruose. Ne vienas i kio ten kalendoriaus. Daino-
būtų iškart pralošta labai svarbi pozi-į ieiKJu r^OJ ’ pašilai- gydytoja3 nusiskundžia, kad ■ ie kiekvieno punkto pasku- 
cija ginant savąjį kraštą. Nes kai įvyks- k°> kad buna 3 ar 4 dienos dažniau kviečiamas pas li
tą nepasitenkinimas ir nusivylimas, ta- vėliau. Ant rytojaus amen-,gonj kaį .q pagalba nepadės 
da ir pranašo nereikia, kad išpranašauti kietis atbėgęs batų pasnm- mirštančiam> nors'daktaras
pavojus iš vidaus. ti, randa, kad dar nepradė- ,— , ...1 * ... .butų įsejęs aukseiausius
Nereikia čia, berods, ir priminti, jog ll taisytL mokslus. Žmogus perdaug

vidujinis priešas yra daug pavojingesnis Batsiuvis aiškina jam, kad pratęs sakyti: “rytoj pada- 
valstybei, negu išlaukinis. 1 bak kas pasiskolinęs plak- rysiu”. i

iš vardo, teorijoj, bet ne praktikoj, tada 
galime susidurti su skaudžia realybe —

Reikalingas yra geras militarinis pri
sirengimas, bet labai svarbus yra dalykas 
žiūrėti, kad demokratinė santvarka veik-

nana” tikrenybėje turėtų

Su diržu per užpakalį, 
tinęs dvi eilės šiaip skam- Qeraį vali! 

ba:
Drebėkit, gaujos nevido

nų,
Raudona armija jau čia!” 

Jisai liepia ir man drebė-
tuką ir dėl to neturįs kuo Atidėliojimas pasiekia sy- ti, ba, sako, kai pasijudins 
vinių kalti į padus. Nors pa- kiu mūsų dvasinį gyvenimą., raudona armija, tai bus šiek 
gelbininkas dirba su kitu Nusidėjėlis sako: “už die-, tai ir tau ir tavo kampeliui.

Dainuoti, tavorščiai, žino-

Lictuvoje, vienas žydelis, 
kreipiasi į kitą žydelį:

— Ei, Joškc, dabar pas 
mus komunizmas. Mes pri
valome broliškai pasidalinti 
viskuo. Sutinki?

— Ui, kodėl ne?
— Tai gerai. Jei turi du 

arkliu atiduok vieną man. .
— Labai gerai, kodėl ne?
— Turi dvi karves — vie

tų, kad ji nebūt gražus, bet tuščias žodis, plaktuku, bet savininkui ne- nos ar savaitės susitaikin
kad ji visur gyvenime praktiškai būtų pri- dera skolintis tarno įran-’siu su Dievu; gal, kada pa- ma, galima visaip. Bet dėl 
taikoma. kius. Manana nusipirks ki- sitaikys atlaidai, bus. sveti- : drebėjimo tai kita rokunda.

tą plaktuką. Sugrįžęs sekaD- mų kunigų. Man nesmagu Jei raudonoji armija būtų' man atiduok
čią dieną amerikietis girdi eiti pas savo kleboną su to- tokia strošni, kaip dainuo- 
naują pasaką. Bekalant pa- kiomis nuodėmėmis”. Moksi-jama, tai nevidonas Hitle- 
dus jam pritrūko vinių. Ma- kiečio manana te nebūnie'ris senai būtų^nuo drebėji-

Turės Taip Būti
Socialistų dienraštis dėl atvykusio p. A.

— Labai prašau, imk..
— Turi dvi vištas — vie-

Smetonos pasitikimo taip rašo: , ...... , . . ... ,
“Atrodo, kad po karo Lietuva savo "ana dauglau 15 mlesto lrar uoro’. paVyzd,ng° itatahk“'net- drugio ligą gavęs, 

valdžią rinks, visai neatsižvelgdama j s*t,auk*!iiis. principu gyvenime, ypač 
Tas taip įpykino amcri kovoje su ydomis ir dorybių 

kietį ir pareikalavo atiduo- įsigijimu. A.B.C.J.

Nepiliečių Deportavimo Sistema

Jinai strošna tiktai ten, kur 
Stalinas žino, kad prieš vie
ną nevidoną galima pasta
tyti tūkstantį raudonarmie
čių. Bet jis žino, kad trims

tai, kas ją valdė pirmiau, ir ji tikrai 
nenorės, kad ją valdytų demokratijos 
priešai. j

P o A. Smetonos vizitą Amerikoje yra; 
privatinio pobūdžio. Visos srovės, kurios 
stoja už Lietuvos nepriklausomybės at-
steigimą, šiame punkte yra nusistačiu-i Tiivi Pj|fi DdSzAIcIo 
sios vienodai”. Į IUII DUll I (muDlU
Ir mes nė kiek neabejojame, kad karui j 

užsibaigus, nepriklausoma Lietuvos vai-į 
stybė bus atstatyta ir ją valdys visų Lie-1 
tuvos žmonių demokratišku būdu išrink
ta valdžia.

Dėl "T-nės” Redaktoriaus

Yra tūkstančiai negeistiną asmeny, 
nėra kur juos dėti
Kitos šalys daugelio saviškių nenori priimti atgal.

J. A. Valstybių generali- Bolševikų Rusija 1,254 as
ms prokuroras Robert H. menų; Turkija 88; Rumuni-I

Visi mūsų laikraščiai vienaip ar kitaip. Jackson rekomenduoja kon- ja 125; Italija 117; Vcn-
pasisakė dėl “Tėvynės” redaktoriaus pa 
šalinimo. “Amerika” dėl to atsitikimo taip 
mano:

“Tėvynės” redaktorius Kl. Jurgelionis |jo 'vyr'iausybč turi -waran. 
atleistas iš pareigų, kurioms jį išrinko 
1940 m. SLA seimas. Pašalinimo troš
ko komunistai. To pat siekė ir socia
listai. Jiems į talką atėjo ir tautinin- 
kiški valdybos nariai.

gresui pakeisti federalinio grija 144; Vokietija 130; 
įstatymo negeistinų nepilie-1 Anglija 105; Kanada 438, 
čių deportavimo dalį. Anot britų Vakarų Indijos 74.

Tarp negeistinų deporta
vimui skirtų nepiliečių yra 
tik keletas komunistų, o ki
ti — įvairių rūšių nusikal

tus” deportuoti 6,349 nepi 
liečius, tačiau to negali jo
kiu būdu įvykdyti.

ną man šabui atiduok. .
— Oi ne, niekados!..
— Ui, kodėl? Tu sutikai

atiduot man arklį, karvę, o 
nenori vištos atiduot?..

— Nu, aš tau atidaviau 
arklį, atidaviau karvę, ba aš

raudonarmiečiams reikės jų neturiu, bet vištas tai 
stoti prieš du nevidonus, vi- tik dvi teturiu. Kaip aš tau 
sa raudonoji, it anie žvirb-, duosiu?!.... (C M.)
liai, sulenda į žagarus, o ---------------------
Stalinas nevidoną bučiuoja. Prašau Nesijuokti 

Jei Hitleris nedreba pašo
nėj turėdamas tą “štrošnią” 
armiją, tai čia mums gali 
būt spakainas net mažiau
sias plaukelis.

Jurgelionis paskutiniu laiku energin* 
gai, be nuolaidų kėlė aikštėn komunistų 
išdavikišką veiklą. Aiškino marksistų 
nusiteikimus. Teisybės žodis buvo per
daug nemielas, tad ir užgniaužtas “Tė
vynės” puslapiuose. Bet ar tai parblokš 
Jurgelionį, iš ilgų svyravimų pradėjusį 
eiti drąsiu lietuvybės keliu?”

Spaudos Stiprinimas
tarp kitų dalykų,

Pirma, kuone visi tie ne-. tūliai ir kriminalistai, 
piliečiai yra atvykę iš lų Anot Jacksono, šiandien
Europos šalių, kurios įvel
tos į karo sukurį ir su jo
mis Amerikos susisiekimas 
neįmanomas, arba visiškai

su tais nepiliečiais yra tik 
viena išeitis — visus krimi
nalistus laikyti kalėjimuose 
iki bus progos juos depor-

nutrauktas. J. A. Valstybės tuoti, o visus kitus paroliuo- 
šiandien gali laivais susi- ti (sąlyginiai išlaisvinti), 
siekti tik britų salomis, Por Komunistų klausimu pro-
tugalija ir Ispanija. Ir jei 
negeistinų asmenų negalima 
tiesioginiai grąžinti ten, iš 
kur jie atvykę, vyriausybe 

i neturi kur jų siųsti. Kai ku-
J. M. “Darbininke 

rašo:
“Kad laikraščio turinį padaryt labiau riais atvejais būtų galima 

įdomų, reikia suburt daugiau intclck- kai kuriuos grąžinti Vokie 
tualinių ir materialinių pastangų. Rei
kia įsidėmėti kiekvienam lietuviui ar tai 
paprastam darbininkui, ar profesiona
lui, ar biznieriui, kurs gyvai užjaučia 
šio laiko organizacijų ir spaudos reikš
mę — kuom jis gali prisidėti prie mū

tijai, arba Rusijai, arba na-

kuroras paaiškina, kad jų 
negalima sulaikyti už pri
klausymą bet kuriai orga
nizacijai, siekiančiai sugriau 
ti šalies vyriausybę. Įstaty
mais šis klausimas nepalie
stas. Tad ir yra reikalo įs 
tatyrną keisti, arba patai

Kartą atėjo artileristas 
kareivis pas ūkininką ir ru
sišku piktumu prašo valgy
ti. Nieko nelaukęs ištrauko 
kardą ir padėjo ant stalo,

Moterys, štai jums Saulės' kad pagąsdinus gaspadinę. 
parašyta daina, kaip jus gy- ūkininka3 tuoj per duris it 
venti ant šio svieto: išėjo j tvartą Suradę3 didc.

lę šakę atnešė į grįčią ir 
Geriau padaryty, kad liežuvį padgjo ant 3talo prie kar.

suvaldytų, do Kareivis paklausė ūki- 
Savo vyro nepykintų, '„inko, ką ta3 Iciškia, Cki.
Ba kaip į piktumą daveda, ninka3 at3aUg.
Tada jai kailį ėda. j
Jeigu vyras piktas, nutylėk,, — Prie didcIio P0'1*0- rci*
Jam nieko nekalbėk,
Klaidų neprikišinėk,
Jeigu gali tai susilaikyk.

kia taipgi didelės šakės.
Kareivis pavalgęs atšipta 

šė už nemandagumą ir išė-
Jeigu moteris su ilgu lie- jo.

cal;
HENRY

čių ir bolševikų okupuotiems syti.
kraštams. Bet juos ten lau- Generalinis prokuroras 
kia neišvengtina mirtis už Lai visa laišku išaiškina kon |

greso atstovui H. W. Sum- 
ners (dem. Tcx.).

politinius nusikaltimus.
sų spaudos stiprinimo. O prisidėti gali Antra —- prieš grąžinsiant
visi: Vieni užsiprenumeruodami, kiti j (Oponuosiant, negeistinus 
platindami laikraštį, rašydami į laikraš-: nepiliečius Amerikos vyriau NEW VOItKAS, kovo 20 d. 
tį, o dar kiti aukodami jo svarbiausiems' sybo, kaip paprastai, atsi- — Komunistų partijos sek-
reikalams, paremdami būtinus laikraš
čio pageidavimus”.
Sios pastabos įsidėmėtinos.

Stalino politika: žaisti su Hitleriu ir 
prigaudinėti demokratijas. Nors labai veid

klausia valstybių, ar jos su- rotoriui Brovvdcriul praneš-
tinka juos priimti. Seniau 
gauta teigiami atsakymai. 
Šiandien daug valstybių at
sisako priimti.

Anot prokuroro Jackson

ta, jog ateinantį a.ilradienį 
jis turi pradėti keturių me-Į 
lų kalėjimo terminą už pa
so suklastojimą.

mainiška ir nežmoniška politika, bet savo . , .
tiškai gudri. Viaa nelaimė, kad jo tos iiOT valstybes atsisako pri- Knyga yra skambantis 
gudrybės” vis labiau iškyla į viršų ir tai,/m^ savo emigrantų skai-, praeities balsas. — T. Gar-

žinoma, jo gudrybėms pagreitins galą. į čius: lyle.

Skjjūei
FLEEING 
POLICE- 
SMASHED I 
HIS HEAD ' 
AGAINST 
AN AWNING 
BRACE SO 
HARD HE 
BROKE , 
TYZO RIBS5

BAB£L,OKLA.
THE F AT L ADV OF A 

VIELA. KN0WM TRAVEUHG 
CIRCU5 STEPPED ON THE. 
5CALES IN FR.ONT OF A 
LOCAL STORE AND THE
SCALE BROUGHT FORTH A 
CAQD THAT READ * L8S. - 

YOUR.FIGURE »S YOUR FORTUNE"
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=^, NARDANČIO LAIVO VADAS RAPORTUOJA

Al. Ruchniunova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukoiiis

=*■!
(Tęsinys.)

Ir Tania vėl ėmė galvoti, kad jok gyvenimo akiraty
je draugas Vladimirovas - su savo vaiku — iškilę taip 
pat nc be reikalo: tai irgi turi prasmę. Nurimusi, atsi
kėlė ir pradėjo tvarkyti kambarį; sustatė išvartytas kė
des ir sudėstė knygas, kurias vyras, įlūžimo pagautas, 
buvo išmėtęs į visas puses. Lupose pražydo švelni šyp
sena. ir jai vėl pradėjo rodytis kad, vis dėlto, gyvenimas 
yra gražus ir pilnas džiaugsmo. Tik reikia mokėti tą 
džiaugsmą susigauti, įžiūrėti daiktų tikrąją esmę, reikia 
mokėti surasti juose didžią dieviškąją prasmę — ir ta
da, po visų sunktų žmogiškųjų dienos darbų, išauš džiu
gus dieviškasis sekmadienis!

* « * i
Sušaudžius burtininkę Nastę, sujudimas, kurį buvo 

sukėlusi jos byla, nė kiek nesumažėjo: priešingai, pašte-1 
bimai dar didėjo. Moterims bekalbant apie Nastės vyriš
ką drąsą, neturinčią sau pavyzdžio, su kuria ji sutiko 
mirtį, ištekėdavo iš puodų pienas; valdininkai užmiršda

DRAUGAS

t'Uruugu.3 Avine leii-phuIO)

Vokiečių nardantis laivas grįžęs iš karinių reidų. Laivo

balsų. Turi bastytis po sve- 25 pezetus už Amerikos do- Daugelis ispanų prisibijo vo 
timas žemes ir būti liūdinin lerį. j kiečių nacizmo ir jo impe-
ku šiurpių vaizdų tose vie- Socja|lne , g ' I rialistinių siekių,
tose, kur tiek daug išlieta 1 • KT j u

' Ispanijos pilietinis karas Nors 18Panal dabar tun 
socialinio klausimo neiš- ,abai dau« ekpnom‘nlM «■»- 
sprendė, bet dar labiau kum1'- JaUČia didelį skurdą’ 
pasunkino, nes karas ne- bet jie yra simPatin8' Ir
maža pinigų iščiulpė ir inuoiirdta žmonės' 3°ki° P8’ 

.... - si pūtimo nejauti jo asmeny-sunaikino daug pramones r j j j

centrų, o be to, reikia ne-^e' Ko ne ko' h61 IaPaniJ0Je 
. ... , . ... tvarkos ir švaros tai pasi-pamirsti, kad atėjo kitas 1

karas, Ispanija negali da- Sendi Sunku ispaną suPras- 
bar tinkamai palaikyti ti: čia 3^ .Paniuręs, čia jis 
prekybinių ryšių su kitais 3uokia8i’ cia p8 kritikuoJa
kraštais, nes visur veikia Franką' čia pat J‘s Saukia 
blokada. tegyvuoja Frankas. Ispano

prigimtyje glūdi priešingy-
Kaip gi Ispanijoje tauti

nis klausimas? Vargšai tie
tuvinės apsaugos aptemdytą baskai turj kentžti,
”• "’ūrų, užtat radau švie- , ,, , , . . » ■

paskendusią Barceloną. ^lba dau8el vlet« yra čionybe didžiuojasi, bet at 
”• "oorQ,, rodo, kad daugiau ji yra

kraujo dėl sąžinės laisvės 
(turiu galvoje Barceloną, 
kuri tiek daug žiaurių žudy
nių yra mačiusi pilietinia
me kare, o dabar pats regiu 
savo akimis sugriautus na
mus ir sulaužytus bažnyčių 
altorius...). O

mūsų broliai lietuviai to
kią pat skaudžią komuniz
mo primestą naštą turi 
vilkti ir būti Stalino pas
tumdėliais...
Palikau Berlyną priešlėk- bių mišinys. Be to, tenka 

pastebėti, kad ispanai pa
maldūs žmonės, kurie krikš-

vo savo bylas, mugėje, gatvėse, — visur tik apie Nastę komendantas raportuoja apie atliktus savo žygius jūrose, i būklė - bemaž katastrofiš-j

soje ccvicį. drausta ir negali kunigai
čia daug šviesos, malonus Daskų kalba sakyti pamoks- 
pavasario vėjelis, bet maža jr teikti moterystės sak-
duonos ir daug kur metasi ramento palaiminimą. Vie- . . . .
į akis skurdas ir vargas (pi- nas kunigas Bilbau mieste Kai kartą vienam lsPanui 
lietinis karas labai nualino paIaimino moterystės ryšį PastebeJau« kad JU katalikų 
kraštą). Kas turi pinigų - baskų šiandie\ jis už bažnyčia perdaug susirišusi
gali gauti visko, bet vargšų taį aėdi kalėjime su valdančiaJa Partija (tatai

1___ X _ X_ I

formalinė (žinoma, yra 
išimčių).

ir

A

tekalbėjo, ir visur visuomet kas nors tokius pokalbius 
dusliu balsu baigdavo pastaba:

— Ar girdėjote? Sušaudė visai ne Nastę, bet kaž
kokią sektininkę. Ji pati prisiėmė sau kaltę, kad tuo bt i 
du išgelbėtų nuodėmingą Nastės sielą!

Tokiu būdu, išėjo taip, kad byla, kuri turėjo kirsti j 
mirtinį'smūgį religijai ir visokiems prietarams, atnešė Į 
visai priešingų vaisių: žmonės pradėjo tokiais dalykais 
nepaprastai domėtis. Visur apie tai tik ir tekalbėjo. Jau
noji sektininkė, pati paaukojusi už žmogžudę savo gy 
vybę, kad tuo būdu išgelbėtų jos sielą, pasidarė dieno 
didvyrę, — apie ją šnekėjo visi negalėdami tokiu žygiu 
atsistebėti. Ir atsirado užtenkamai balsų, kurie skelbė
kad ir kaip jį persekiotum, vis tiek vienaip ar kitaip su- Naujaisiais ir audringais 
iš žmonių širdžių tikėjimo Dievą ir kad religingumas, taikais iš Vokietijos išva- 
kad ir kaip jį persekiotum, vs tiek vienaip ar kitaip su l^avau su senuoju tikėjimu, 
si ras būdų, kaip galėtų žmones prisitraukti į savo val
džią. Savaime aišku, kad žinios nepiaėjo pro ausis įstai
gų, ir policija į tą nuotaiką reagavo masiniais sektinin 
kų areštais. Paaiškėjo dalykų, nuo kurių kai kam ii
plaukai ant galvos atsistojo. Pasirodė, kad sektininkų na buvusi ir ateinantį kul- dau^ sunkenybių... 
eilėse veikė nc tik daug darbininkų bei darbininkių, bet tūrkamfą. Bet Vokietijos k a , 
taip pat nemažas skaičius valdininkų, net aktyvių par- taikai teikia gerą įspūdį. 
tijos narių, kurie taip pat veikliai sektos sąjūdyje da nuoširdūs, gerai susiorgani žiaurią žiemą ir priešlėktu 
lyvavo. Suėmimai kasdien vis didėjo.

Pakelio Lietuvis Įspūdžiai Keliaujant
Palikau aptemdytą Vokietiją, atsidūriau 
šviesioje Barcelonoje. - Tėvynės ilgesys. - 
Ispanai karo nenori. - Jie sakosi, esą 
pašaukti ne aimanoms. - 
Papirosą pakelis 10 pezetu.

liną pavojingą įsiaudrinu
sių srovių susikirtimą.

Apie nacizmą to negalėčiau
nors yra daug pavojų jį pra- , ,. . . , ,j & i j't jt r pasakyti, jų fronte daug ne
rasti. Už tat vokiečiai kata
likai dėl savo ateities būkš

yra pavojinga), ispanas pa- 
Ispanijoje didelį vaidine- galvojo ir atsakė: “Franko 
nį vaidina falangistai, ku- į norėjo keletą vyskupų pas- 
rie prilygsta vokiečių na- kirti ir prašė pop. Pijaus

XII sutikimo, bet Popiežius

ka: jie vaikšto nuplyšusiais 
batais ir gerokai nudėvėtais 
rūbais. Barcelonoje pragy
venimas brangus, bet val
gyti gali gauti žymiai leng- pasak vieno ispano išsitari- nesutiko, dėl to šiandien kai 

I vesnėmis sąlygomis, negu mo. kurios vyskupijos yra be vys
Madride, čia į akis krinta Tjr. , .. . .. . kupų”. Kai aš paklausiau

Kiek teko patirti, oficia- , įspano, kokįa jų ateitis, —didesnis skurdas ir pragy I 
venimas kur kas brangiau

čiams,

liai Ispanija vokiečiams jįs atsakg;
, ,T. . ... daug simpatijų reiškia, bet;kaštuoja. Visoje Ispanijoje . . . .... J . ispanai vokiečių nemėgsta I įssivysciusi . . . . ,. . iir nenori kariauti jų eilese. t 

Ispanas nori šiame kare

smarkiai yra 
spekuliacija.

Rūkoriai į dieną gali gau
ti 4 cigaretes, bet dide
liam pypkoriui neužtenka, 
todėl spekuliantai už ci
garečių pakelį ima po 8 
ir 10 pezetų.

išlikti nepaliestas karo vie 
šulo, nes turi daug ekono
minių sunkenybių.

“gyvenamasis momentas 
mus pašaukė ne aima
noms ir skundams, bet 
veikliam ir kūrybingam 
darbui”. K. Aras

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’

palankiai nusiteikusių prieš
. . katalikus, ypač Bavarijoje 

tauja ir nenoromis pnsime- -r Austrijoje katalikai turi Už tokias ir panašias spe
kuliacijas Ispanijoje smar
kiai baudžia — net iki 15,- 
000 pezetų, bet žmonės nie
ko nepaiso. Oficialus dole
rio kursas Ispanijoje yra 
12,50 pezetos, o juodoje bir
žoje moka 20, o kartais net

Vokietijoje palikau gana

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

zavę, susipratę ir žiną savo vinės apsaugos aptemdytus 
vertę. Katalikų bažnyčios miestus. Miestų aptemdy-J 

Ypač daug sektos sekėjų GPU iškasė “naujųjų žmo- pįinos žmonių tik kartais mas iššaukia slegiantį įspū-1 
nių fabiikc , ta aplinkybe, be abejo, tuiejo blogai avsi- pąsigendama jaunimo, labai di- Tamsos vaizdai veikia 
liepti draugui Vladimirovui. Draugas žinojo, kad jo fab- suprantama, nes dauguma žmogaus mąstymą, nes žmo 
rike yra sektos sekėjų, taip pat nebuvo jokia paslaptis, yra pašaukti prie ginklų. Ti- gus gyveni baugumo atmos 
kad apie sektininkus jis buvo įspėtas. Tad kodėl jis anks kįnčiuosius erzina šiek tiek feroje, nežinai kada atskris 
čiau energingai nesiėmė reikalingų priemonių? Drauge vyriausybės įsakymas dėl bombonešiai ir pasės tau ar 
Mironovai dėl to jis pasiaiškino, kad pirma nori baigti pamaldų, kuriuo kunigai bu- tavo artimui mirtį, 
tardymą, kol paaiškės visas reikalas, tačiau iš tikro vo įpareiguoti laikyti Pa-: ispanų žemė j
svarbiausią tokios savo pasikeitusios elgsenos priežastį, majdas tįk 10 vai. rytą, jei |
nors pats ir nenorėjo prisipažinti, vis dėlto nutylėjo: aliarmas užtrukdavo iki 12' Didžiulis vokiečių Luft 
sukliudė vidiniai reikalai. Neapkentimo sektininkų, kaip vaj nakties, šis įsakymas bansos lėktuvas nusileido
ir, iš viso, neapykantos bet kokio religingumo ar jo ap- iįegįa ne tik šventadienius, Barcelonos aerodrome, išli-
raiškų, kurios jį seniau skatindavo energingai stoti į bet jr šiokiadienius (žmonės Pam šio Paninio paukš- 
kovą, šito neapkentimo dabar jau nebebuvo. Dar daugiau! neturi progos išklausyti čio’ Pavasariškas vėjelis pa 
Darbas bedievių sąjūdyje pasidarė jam nemalonus, tiesiog ankstybųjų mišių).
virto kankyne; draugas net kitame partijos darbe nega-1 
Įėjo surasti, kaip seniau, tikrojo pasitenkinimo. Kažkoks '°k*ečių dvasiški ja 
kurčias balsas jam sakyte sakė, kad prieš jį atsivėrė be- Vokietijos kunigai
dugne ir po kojomis pradėjo svyruoti žemė, — ir jo min- užgrūdinti, į ateitį žiūri blai- būti savo tėvų žemėje 
lys vis dažniau skrisdavo į Tanią, pas kurią vieną jis viai. Vokiečiai kunigai yra klausytis gražiųjų lakštučių
jausdavosi ramus ir saugus. Tania labai puikiai jautė, kad drąsūs, išmintingi ir moka--------------------------------------
jos vyras kankinasi, todėl stengėsi kuo galėdama jį pra- ginti sąžinės reikalus, todėl
blaivyti ir nuraminti. nemažas skaičius ir dabar

* * * jų randasi koncentracijos
Draugas Vladimirovas šiandien atsikėlė taip blo- stovyklose... Kitą vaizdą iš- 

gai nusiteikęs, kaip tegalima įsivaizduoti. Paniuręs ir šaukia Vokietijoje protes- 
surūgęs sekė akimis, kaip Tania taisė pusrytį, nebumb- tantizmas. Protestantų baž- 
tclėjo nė žodžio, kai mergaitė pradėjo verkti, tik prari- nyčios beveik tuščios, susi- 

. jo lyg nesavas porą kąsnių ir išėjo į darbą. renka į pamaldas 20-30 ti
kinčiųjų. Kur pastorius yra 
nacionalsocialistas, tai į pa
maldas ateina 40 žmonių.

dvelkė į krūtinę ir sukilo 
gyvi Lietuvos pavasario 
vaizdai... Taip graudu ir 

kovų neramu dūšioje, kad negali1 
ii

Nuėjo tiesiai į biblioteką, norėdamas susirasti rei
kalingos medžiagos ir įrodymų, kaip reikia kovoti su 
sektomis. Pirmiausia jam pateko į rankas komsomolcų 
Radištcvo ir Južnio veikalas. Paėmęs, pradėjo jį nckan- Daug protestantų linksta į 
trini vartyti, norėdamas susirasti, kuo galėtų nuraminti Katalikų Bažnyčią, nes joje 
savo įsįjaudinusią nuotaiką, kuri buvo pasidariusi visai mato jėgą, ginančią sąžinę, 
kaip kovojančio bezbožniko (netikio, bedievio). Tatia1;
šiandien žodžiai, rodėsi, pasidarė tartum negyvi. Veikale 
apie esmę nebuvo nieko pasakyta. Bet kodėl taip jam 
rodėsi, gerai negalėjo pasakyti nė pats. Draugas skaitė:

ĮBua daugiau, T Vu.,-2.-

Tai viena. Antra,
protestantai jaučia, kad 
smarkiai įaudrintais lai
kais, katalikai yra tuo 
perkūnsargiu, kuris paša-

DEMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO’!!

.his motulės piniviios.
Ir merg'tės kstp lelijos.
Jei svetPl) mieli, norit p.ivmSyli. 
š.iuklt Ilohrovolskj dešras prista

tyt.

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai.

B-f fiukši'iailsios rrtšles nu sos 
gaminiai.

•Ie| dar neragavo!.
Tai Iiioiihi skubėkit.
Nei vienos minutės nehentidCkit.

* * *
.lin>zji,4 Dobrovolskis kiek titru, 

talnmli, jmii* pristatys gertai,i- 
«tas, š, težinusias taikytas dešras. 
1 alštnkitės »i'Htinė-e. krikštynn- 
M, bankietiioM' Dolirmol.sklo deš
romis. I /.tenka pakaukti telefono 
CANai 1712 Ir dešros Ims Jums 
pristatytos. Asmi-niškal kreipki
tės (:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market 

2325 S. Oakley Avė.
(Priešais •'Draugo" redakcijos)

TAUPYK! llilsl turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ-

MUTUAL FEDIRALSAYINGS 
aid LOAN ASSOCItTION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 

Canal 8887
Mokame 3į/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
TURTAS 000,000.00

VIKA r ’ 7

J

— Modcmlšklausl įrengimai —

— l*atynisioa Grožio Specialistės —

— ITielnamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Mart, Kuelll*. savin! nk*

INTERNATIONAL UOUOR CO.
Savininkius: KRANK VIZGARD

Reikalaukite Jūsij Tavernoj 
“Sunny iioy” 4 Metų Senu 
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni it Puiki Degtinė.

— o —
Taipsri reikalaukite genansin 
T.ietuvi.Ško Krupniko.

— o —
Parduodame vien 
noma.

— o —

tik Taver

Mūsų Valandos: nuo 
iki 5 kasdien.

Užsakymai iSveįiojami 
sekančią dieną.

— o —
6246-48 S. California Av

Cbicago, Illinois
Tel. REPublic 1538 9

9

VVAREHOUSE 
REMOVAL SALE

4 pėdų Kelvinator Refri-
gerator ................. $27.50
5 pėdų Frigidaire Refri-
gerator ................. $37.50
4 pėdų General Electric 
Refrigerator ........ $37.50
7 pėdų General Electric 
Refrigerator ........ $59.50
4 pėdų Servel Gas Refri
gerator ................. $27.50
Singcr Siuvama mašina 
.................... • .. .. $22.50
White Siuvama mašina
....................................$18.50
15 tūbų radijos už $38.50
10 tūbų radijo kombina
cijos už ................ $24.50
9 tūbų Zenith radijo kom
binacija už .......... $10.50
Nauji Gas Rangės 
po .......................... $19.50
Skalbiamos mašinos 
po .......................... $12.50
Gera maliava, 1000 galio
nų po ..........$1.00 už gal.
Populiariški rekordai 
po ............................... 15c
Phonograph Adatos
po.................... 3c pakelis
Medinės lovos už. . $3.95
Didelė Walnut Vanity 
už ............................ $9.95
Quaker Oil Burncrs
po .......................... $19.50
9x12 Karpetai po. . $9.50

BUDRIK FURNITURE 
ANNEX-WAREHOUSE 
3417-21 S. Halsted 

Street
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Lietuvos Paštas 
Dabar Kaip 
1919 m.

Variagų vadovaujama oku 
puotosios Lietuvos paštų vai 
dyba susilaukia naujų prie- j 
kaistų. “Tiesa” nusiskun
džia, kad “Sausio mėn. pir- į 
mutinę savaitę beveik nie
kas iš darbininkų laikraščių 
nebegavo ir laikraščių pri-; 
statymas net dabar, mėne
sio pabaigoje, šluboja. Dėl 
žurnalų pristatymo jau truk 
sta žodžių. Dar nieks žur
nalų negavo, nors už tai su
mokėjo.” Todėl darbininkai 
nusistatę daugiau laikraščių 
neišsirašyti, nes kioskuose' 
gali kasdien juos pirkti. Ki
ti net reikalauja grąžinti pi
nigus už negaunamus žurna
lus.

Tokia pat “pavyzdinga” 
tvarka įsiviešpatavo ir mas
kolių tvarkomuose Lietuvos 
geležinkeliuose. “Tovarišč” 
Jermakov, kuris paskirtas , 
vieno didžiausiojo Lietuvos 
geležinkelių ruožo — Šiau
lių viršininku, skelbia, kad 
Šiaulių garvežių depo darbi
ninkai dirbą “stachanoviš- 
kai.” Bet užtat Vilniaus 
ruožo geležinkeliečiai išauk- 

‘socialistines”

LAIMĖJUSI PENKIŲ DOLERIU DOVANĄ INGRESUI GAL BUS , 
PASINAUDOTA 
SPECIALIU RASTU

SAN ANTONIO, Tex. — 
Europoje siaučiantis karas 
kenksmingai atsiliepia ir į 
Katalikų Bažnyčios iškilmes 
J. A. Valstybėse.

Štai ateina kovo 27 d., 
kurią San Antonio arkivy
skupijai naujai paskirto ga- 

Į nytojo J. E. arkivyskupo R.
E. Lucey ingresas (instalia
cija) turi įvykti. Deja, nesu
laukiama iš Vatikano šven
tojo Tėvo specialaus rašto 
(bulės) apie arkivyskupo 
paskyrimą. Karas tramdo 
susisiekimus ir nežinia, ar 
iki kovo 27 dienos bus su
lauktas minėtas raštas.

Savo rėžtu prie ingreso 
pasiruošimai vykdomi. Jei | 
popiežiaus raštas nebus gau 
tas, sakoma, apaštališko de
legato J. A. Valstybėms bus 
gautas specialus raštas, 
kurs per ingresą katedroje 
bus skaitomas vietoje nesu
laukto popiežiaus rašto.

Arkivyskupas Lucey, bu
vęs Amarilio vyskupas, iš 
Amarilio čia atvyks kovo

nmoe iici ican) 24 d. Arkivyskupijos admi-
Marąuerite Zralek, Sv. Kazimiero akademijos auklėti- nistratorius prclatas Jacob

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A.
+ A

JONAS SAPITA VIČIUS
Jau sukako vieni metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mvlimą 
vyrą ir tėvą Joną Sapitavi- 
čiu.

Netekome savo mylimojo 
kovo 23 d.. 1940 m .

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Sofiją ir sūnų Jo
ną.

Nors laikas tęsiasi, mes io 
niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsi.

Mes, atmindami ta jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų 
♦ arpo. užprašėme gedulingas 
šv. Mišias su egzekvijomis 
pirmad., kovo 24 d., 1941 
Šv. Mykolo par. bažnyčioje, 
ryto.
1644 Wabansia Avė., 8 vai.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kar
tu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono sielą.

Nuliūdę: Moteris ir Sūnus.

nė, tomis dienomis Laimėjo penkių dol. dovaną Herald-Ame- 
ti į socialistines lenkty- rjcan Giri Reporter vykdomame konteste. Ji gražiai apr.a^ 
nes, kurių turinys toks: šė madų parodą (style show), surengtą Šv. Kazimiero 
“Kultūringai sutvarkyti ke- akademijos auditorijoje kovo 12 d. M. Zralek yra gabi. 
leivinius traukinius ir šva- i Ji gyvena su tėvais, 6614 So. Ada gat. Neseniai ji laimėjo
riai bei kultūringai užlaiky- Pirm^i Priz{* 10 doL Prieškariniam konteste (essay) ir j cijų; miesto mayoro ir k]t„

10 dol. vienoj automobilių skelbimo kampanijoje. Be to,

Schnetzer su gausinga dva- 
siškija naują ganytoją pa
sitiks ir sveikins. Lydimas 
religinių ir civilinių delega-

ti stotis, aikštes prie stočių ji rašinėja trumpas pasakaites mažiesiems žurnalams. Šv.
ir t. t. Galima įsivaizduoti, Kazimiero akademijoje ji yra dar juniorė. 
kaip tie traukiniai ir stotys-----------------------------------------------------------
dabar atrodo, vadovaujami mūs Lietuvoj.” Taip, tikrai niškai, keldami triukšmą

valdininkų Jo Ekscelencija 
nuvyks į San Fernando isto
rinę katedrą, kur įvyks 
trumpos pamaldos. Iš ten

“kulturtregerių”
vų. j --------------------

Pasitaiko okupuotoje Lie-' šalniškės komjaunuoliai
tuvoje ir linksmų dalykų, surengė viešą vakarą, bet
Štai Šiaulių geležinkeliečiei per programą ir šokius at-1 ną variagą, kuris paskirtas Rytojaus dieną Arkivys- 
iššaukė į “socialistines” siradę tikrieji stachanovie- ! j aukštą vietą “laisvojoje”. kūpąs Lucey pasitiks į San

Jermako- gražu mūs Lietuvoj! Tokiu būdu nepasisekę “kul naujas ganytojas bus nuly-
turingai praleisti laiko.”

Gauta žinių apie dar vie- ; tą.

dėtas į miesto rūmus, kur 
mayoras įteiks miesto rak-

A. £ A 
VINCENTAS

TEREIKIS
Mirė kovo 19 d.. 1941 m., su

laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žygaičių parap., 
Prešmantų kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 9 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sesers sūnus. Jonų ir Kazi
mierų Paulius ir jų šeimas ir 
2 sesers dukteris, Barborų Lln- 
džienę ir Domicėlę Kungienę ir 
jų šeimas ir gimines Jonų Re- 
meikj, Kazimierų Žabelį ir 
Pranciškų Sudeikį ir jų šeimas 
ir daug kitų giminių, draugų 
lr pažįstamų: o Lietuvoje pa
liko daug giminių.

Kūnas pašarvotas 4G05 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės J- 
vyks pirmad., kovo 24 d. Tš 
.T. F. Eudeikio koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų Po pamaldų busi 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu- ir paŽistamus 
da'vvaiiti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę — S«-ers Sūnūs Ir 
Dukterys ir Jų šeimos ir visi 
kiti giminės.

Laid. direktorius J. F. Eu
deikis. tel. YARds 1741.

Sunaikino Italų 
Armiją Afrikoj

*1

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėtiLONDONAS, kovo 20 d. —
Informacijų ministerija tikro misijonieriško darbo*: 
šiandie paskelbė, jog Angli- Taupykite vartotus pašto 
jos kariuomenė Afrikoje ženklus? Štai lengvas ir vi- 
sunaikinusi ar paėmusi be- siems prieinamas būdas, ku- 
laisvėn visą Graziani vado- ris neša misijoms didelės 
vaujamą 150,000 italų ka- naudos, o bendradarbiams 
riuomenę šiaurinėj Afrikoj, gausių nuopelnų.

Ministerija pareiškia, jog Šioj srity daugiausia ga- 
manoma, kad iš visos armi-, li pasidarbuoti tie, kurie 
jos pasprukę tik du tankai dirba krautuvėse, bankuose, 
ir keturi šarvuoti automo- ofisuose ir panašiose vieto- 
biliai. Britų nuostoliai šie- se, kur kasdien pereina 
kią 2,000 žuvusių kareivių, daug pašto.

Toliau ministerijos pra- Nuplėšdami pašto renk-
nešimas pabrėžia, jog italų ius, saugumo dėlei, malonė-
apsauga Afrikoje buvusi kitę apie patį ženklą palikti
tvirta ir italai buvę drąsūs,; apie pusę colio (ar mažiau)
bet jiems nebuvę įmanoma popiero.
išsilaikyti prieš geresnę or. . 6 MISSI0N CLUB,ganizaciją.
_________________________ Marian Hills Seminary,

prie
c

/

Mes, lietuviai, neleisilne: 
paminti švenčiausių savo11 
teisių. Mūsų broliai nebus Nėra jokios gėdos, jei žmo 
vergai ir neis baudžiavos. gUS per nenumatomas ap- 
Ne šiandie, tai ryt, o keršto linkybes neturtingas pasi- 
valanda išmuš. daro. Svett Marden

Hinsdale, Illinois.

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN I
•orlatulM Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

lenktynes Kauno geležinke
liečius. Lenktynės susideda 
iš to, kad vieton normos 
25.2 klm. per valandą trau- dos, kurie 
kiniai būtų pavaryti tokiu 
“galvą svaiginančiu” tem
pu, kaip — 30 klm. per va
landą. Turbūt, dabar Lietu
voje žmonės susirenka prie 
geležinkelių linijų ir žiūri, 
kaip geležinkeliečiai spor
tuoja: kas greičiau nuva
žiuos! T. Tilvytis, dabar nu
ėjęs Stalino garbinimo šun
takiais, savo jumoro žurna
le “Kuntaplis” turėjo atski-

čiai Mauravičius Albinas, Lietuvoje. Būtent, prekybos Antonio atvykusį apaštališ 
Skirka Juozas ir kiti iš komisariato komisaro pava- ^4 delegatą, Jo Eksc. arki 
Ąžuolų Būdos ir Kazlų Rū- duotoju paskirtas “tovar- vyskupą Amleto Giovanni 

Cicognani.
Trečiadienį arkivyskupas 

Lucey su apaštališku dele
gatu lankys katalikiškas įs
taigas.

Ketvirtadienį rytą įvyks 
arkivyskupo ingresas. Iškil
mingas mišias pontifikuos

‘elgėsi chulig? i įšč” Plakchin

Listen tu

FOR 
I T C H I N G 

SKIN

rą skyrių, pavadintą “Gražu

PALANDECH'S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

VVOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

LOWE8T POSRIRI.E PRK ES

PHONE LAFAYETTE 2813

Tau makis - n
IW AH» RIBUILT

4^ | apaštališkas delegatas
Iškilmėse dalyvaus kelios 

dešimts arkivyskupų ir vy
skupų.m : snupų.

TYPEWRITERS
A0DING MACHINES

— SMAll MONTHIY PAYMINTS- 

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
—urnai „am. auovamo-.

aCTAD TYPEWRITER wlHI\ COMPANY
■ OIHT C. OOtO«L*TT.

II* W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^STIMATir-FRIE^oi*O^T«ATIO^J

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE”

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

šaukite Tel. — SEELEY 6103

r
 Ar kenčiate niežiejimą, V
nudegimą, arba odos ligą? f 
Hekentėkit! Žemo per 30 
meto gelbėjo žmonėms. Pa
balina eezema. išbėrimas, 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
Šiandien! Visuose aptieko 
se. 35c, 60c, 11.00.žemo

4=OA irrii^Ticlms

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotnvin Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vul. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVII) DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehiU 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
•Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituaniea Avenue 
Tel. YARds 4908

LACHA1VICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituaniea Avenue
Tel. YARds 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chieago Žinutės Balius Juozapams 

PagerbtiKovo 23 d., 7 vai. vak. į- 
vyks “bingo” lošimas, para
pijos svet., 88th ir So. Mar- 
quette Avė. Rengia Sv. Var
do dr-ja parap. naudai. Bus 
daug įvairumų ir dovanų. 
Visus kviečia atsilankyti.

Šv. Teresės Moterų ir Mer 
ginų Sodalieija susirinkime 
nutarė paaukoti $10.00 nu
pirkimui gėlių altoriams pa
puošti Velykų šventėje.

Bravo, sodalietės. Girtinas 
dalykas.

Balandžio 27 d. sodalietės 
rengia balių su šokiais pa 
rapijos svet. Komisija: I. 
Wener, A. Svereckaitė, H. 
Mažeikaitė, S. Ushin, K. Bau 
ža, daug jau darbuojasi, kad 
vakaras pavyktų.

Gary. — sį sekmadienį,
kovo 23 d., 6 vai. vakare,•
sv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, rengiamas balius 
pagerbimui mūsų klebono 
kun. Juozapo Marčio. Ta 
proga bus pagerbti ir visi 
mūsų kolonijos Juozapai.

Garbės svečiais tikimasi 
dalyvaus miesto majoras, 
Indiana Harbor kleb. kun. 
Bičkauskas ir kun. Vaičiu
lis, dr. P. Vileišis, P. šalti 
mieras ir kiti.

Visus gariečius ir apylin
kės lietuvius, o ypač Juoza
pus, kviečiame dalyvauti 
šiame bankiete.

šeimininkės sako: “Nieks 
nesigailės atsilankęs”.

Rengimo Komisija

FONOGRAFO REKORDAIS •RAŠO” LAIŠKUS

(“Braunus" Acme telipliolo)

Illinois nacionalinės gvardijos 33-ios divizijos kai kurie kareiviai iš Forrest stovyk
los, Tenn., “rašo” laiškus namiškiams fonografo rekordais. Jie kalba į rekordinę ma 
šiną. Įkalbėtus rekordus pasiųs namo.

CLASSIFIED
IŠRANDA VIMI I K'E CRK.UI 

l’AKLOlt
Išsi randuoju uiskriininv, su visuis j- 
rvngiiuuis. Biznis gerui išdirbtu. pur 
2 it metus. Arti lietuviškos bažnyčios. 
Ant kampo. 435# Sti. I atrlicid A- 
iruuc, (ei. VIIlginiu 0S77.

IŠItANRAV I.VII I K A MBA III Al
l'o gegužio I d., išsliunituoju 6 (11- 
įleli. moderniški kuinliuriui unl 3-čio 
unkštu. Mugamieji porčiui. Arti gul- 
Mk.irių. krautu; ių. $50.00 j mčne- 
kj. 6053 Snnlli V imciiiier A'C., I* 1. 
V I Nirime* 0711.

l'VBRAVIMI I NAMAS
4 lietui po 6 kambarius, (liroj vi | 
toj. Arli bažnyčios, mokyklos ir gut-j 
vokurių linijos. Bandos $100.00 i mi- 
in sį. luiliai pigi kuind Lietuviui bus 
duodamu. nuolaidu. Kreipkitės pus 
savininkų ant 2-tro aukšto iš užpa
kalio. 10753 South Muliusli Avi.*.

l'AltRAVIMI I NAMAS
4427 So. Fairfield Ai v.. mūrinis nu-! 
mus. 2-jų Į.ugyvcnimų po a kumiut- 
rius. l’rie put bažnyčioj’. 2-kurų gu- 
rudžius. Kreipkitės j: 4321 bnutli
t umphcll Avc., tel. I.Al uj eite ISIS.

BRIDGEPORT REAŲTY 
COMPANY

Sltl.O Kilos RAUGĖM S:
Bridgeporte

Slh VV. 331(1 St. 2-jų fl(Oų •mui 
nis namus su 3 niiegumuis. Kursto 
vandenio šiluma ant 1-tno aukšto. 
Bungulou .diliaus stogas. 2-jų karų 
mūrinis guiudžius. Kaina: $7,ooo.

32n(l 1*1. ir l.itiinnica Avė. ti (lė
tai po 4 kambarius. Lotus 5o.\125 
pp. Kaina: $5,500.

Pas dukrelę ir žentą S. K. Iš "Numirusių 
Antainaičius vieši jos ma
mytė iš Westvillc, III. Prisikėlė"

Cieero. — Jau buvo rašy- 
T. Teličėnas, pavyzdingas u kad p Pa||uIjs ,igonjn5j 

parapijonas ir buvęs kome koyoja gQ mirtim Ištikrų. 
teto narys, jau ilgas laikas, i jų jr po a
kaip sirguliuoja. Linkime 
greit pasveikti ir vėl grįžti 
į parap. veikimą. Taipgi su- 
negalėjo B. Yuškienė.

Kauliukais lošimas, kurį

ko operacijos išsivystė piau 
čių uždegimas. Ligoninių re
kordai rodo, kad labai ma
žas nuošimtis tokių ligonių 
išgija. Turtingas, ar varg
šas. gyvybė kiekvienam bran

rengę šv. Jėzaus širdies nr- gj Pavojau3 valandoj viai 
ja, sutraukė daug žmonių. ieško išeities o Us ncma. 
Komisija: T. Miciūnienė, Ma &. kainuoja

"Marija Magdalena" 
Scenoj

Marųuette Park. — Mer
ginų Sodalieija stato sceno
je gavėnios metui pritaikin
tą veikalą “Marija Magda
lena”. Vaidinimas bus ba
landžio 6 d., Verbų sekma
dienį, parapijos salėje. Vai
dinimo pradžia 8 vai. vaka
ro. Visus lietuvius kviečia
me pamatyti gražų vaidini 
mą. Komisija

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į 
vyks sekmadienį, kovo '23 
d., parapijos salėj, 1 valan
dą po pietų.'Rėmėjos malo
nėkite atsilankyti.

Valdyba

tarti. Kviečiame atsilankyti 
ir ne narius, kurie pagei
dautų priklausyti į šią kil
nią organizaciją. Korcsp.

33nl Si. ir Lituanica Avc. 2 fle
tų namas po ti kanihafius. Karšio 
vandenio šiluma ant 1-mo aukšto. 
2-jų karų mūrinis guradžius. Kaina: 
$6,000.

Kampinis minias. Krautuvė ir S , 
apartmentai. Bandos $15«. i menė-' 
sj. Greitam pardavimui $7,750.

PAIEŠKOMAS PI SININIv VS-f.
Bcdloruliu biąnis, gerai išdirbius. 

Pageidautina vyrus su motore, urba 
vienu moteris. Dubujtini savininkai 
\yras ir moteris. Tuojau atsišau
kite:

' J&tltf S. IMtli Ct., Cid’iK. Iii.

PAItllA\ IMI I TAN I.UN \S
Ant kampo. Biznis išdirbius pi r 

J 5 melų, Suvillilikas šaukiamus | 
kariuomenę. -K reipkitis:

•los. Al) (Ji, 2300 M. —lt Pliti e.
I oi. CANai 1105

1‘AKRAVIMI I I IvIS
120 akrų likis, (’ulver. Indiana. 

Du namai, daržinė, sodnas, miškai 
ir ganyklos, laibai pigiai.

K reipkitūs:
17,31 W. «2llil St.

PAKsllll URA BIZNIS SC NAMC
Parsiduoda biznis su namu arba 

be namo. Grocery, Relicaii ss< ii and 
Si iiool Uuppliet. Arliu inuinysiu ant 
laužo namo. Matykite savininkų 
1430 So. 4!'tli Avė., Cicero, arba 
šaukite Cicero 2537.

NAMAI, PARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 3S namai
,įsuku, didumo. iMiii'itucttc Park 

apylinkėje.

Taipgi alutome naujus namus ir L.l- 
sooie senus. Apskullilavim.in lėliui.

Pik-tuly nu, kainos:
2-jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ........................................ $.j,U50.
5 kambarių niūr. bungaloiv. . $4.i>uO. 
4 kambarių luur. bungaiovv . . *5.'JoO. 
Taipgi statome ir dnieiius namus.

Pasiorojam Paskolas ant Lengvų 
lšmokejmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO. 

6921 So. VVestern Avė.
I El.LC UN Al -

Ol'lioe KFP. 3,13; Vak. PRO. 0176

siokienė, Gudaitis iš anksto P. Paliulio valandoj pa-
aprūpino visus tikietais ir yojaug gyyybej žmona dak. 
dėl to susilaukė tokio pasi- tarams _ YuSkai jr Biežiuj! 
sekimo. tarė: “Darykite geriausiai

ką galit. Atlyginimą gausi- 
Per gavėnią bažnyčioje pa te su padėka”.

maldos — Kryžiaus Keliai Abu gydytojai patyrę ir 
esti kas trečiadienį ir penk vaistų pagalba gyvybę iš- 
tadienį vakarais 7:30. Visi gelbėjo. O buvo jau kaip ir 
raginami skaitlingai daly- niiręs. Visi sakė: “Gaila, Pal 
vauti pamaldose, kad įsigi lulis miršta’. O Pallulienė 
jus Dievo palaimos per šį gailiomis ašaromis apraudo-
atgailos laiką. Kap. J°-

_____________ Gi šiandie su šypsena sa-
I Url ' V lz ko: “Petras sveiksta, norsLdDCidriŲ YaKflfdS įr daug kainavo. Bet ką tas

Brighton Park. - Labda- reiškia Pricš žmoSaus gyvy- 
rių 8 kuopa rengia* vakarą b?? Už savaitės, kitos Pal- 
sekmad., kovo 23 d., 7:30 iulis 8riš Prie saX° biznio- 
valandą vakare, parapijos
svetainėje. Mokyklos 5 sky
riaus vaikai išlavinti sese- Budriko Oro Teatras
rų-mokytojų atvaidins ko- Programa iš radio 3t0tics 
mediją “Pasakyk mano lai- WCFL 970 kj, ned5|jos ya. 
mė“. Toks vaidinimas bus kare nuo 5;30 jkj g.lg Da. 
pirmas mūsų parapijoj. Lo- ,yyau3 didžjul- Budriko ,u.
Šime dalyvaus, čigonės ro- djQ Qrkc3,ra> kurį grieš nau 
lėj - S. Anglickaitė, Mary- jug lietuviįku3 kūriniu3, 3pc 
tės - J. Palakis, Rožės - ciahai parašytu3. ..Nemuno 
S. Malašus, Onos - D. šrup yilnig.,j „Sunku man gyycn. 
šaitė, Alenos - H. Jakaitis, tj„ ya|ca8; bug ujp dra. 
Magdės - A. Aleknaitė. Kat ma Amcrjkoa lictuvių gy. 
rėš - M. Srupšaitč, Elzbie yenim„ j Gricajtė, artjat6 
tęs — D. Bacūnaitė, Jono' išmokino naują dainelę .,Pa. 
— E. Bulba, Petro — A. La- yagarif> ajdaj.. Bus įdorau 
Pinskas, Baltraus - R. Ra pasildauEyti dainuojant 3U 
kauskas, Silvijos - V. Lau- djdžiu|e 0rkc3tra. Programa 
rinaitė, Zofijos - B. Domai- bu„ tokja, kajp kad išpi|do. 
kas. Bartos - Z. Nakaus- mo3 radio Unkly progran)oa 
kas. Rillos - Z. Pociūtė. ' K()VO 29 d hu3 mainomo3

Labdarių kuopa .kviečia; radjo 3todjų kilocyclc3. wc 
visus parapijoms atsilanky Fb 3įotis b|,3 girdčt pcr 
ti. Paremkime labdarybę. 1000 į^j

Budriko Pranešėjas

Ką lik naudingo ir įdo- Priežodžiai! 
maus sužinojai iš “Draugo”, Tinginys du kart dirba, 
papasakok tai kaimynui, šykštus d.i syk moka. 
draugui, prieteliui, kad ir Tinginys sako — galėsim 
jis užsiprenumeruotų ‘Drau- — turėsim, gersim — gy- 
gą’. į \ ensim.

Susirinkimai
Marųuette Park. -- Lab

darių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimą sekmadie 
nį, kovo 23 d. Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos svetai
nėje 2 valandą po pietų. Vi
si kuopos nariai ir labda 
rybės darbuotojai kviečiami 
laiku atsilankyti, nes yrą 
svarbių reikalų svarstyti.

Valdyba

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus susirin
kimas įvyks kovo 25 d., pa
rapijos mokyklos kambary, 
8 vai. vakare. Visos draugi
jos turi būt tam susirinki
me atstovaujamos. Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui 
— vietos draugijų ir Lietu
vai Gelbėti Fondo labui.

Valdyba

Bridgeport. — L. G. F. 1 
skyr. susirinkimas įvyks ant 
radienį, kovo 25 d., 8 vai. 

i vak., A. Stočkienės bute, 
j 3247 S. Union Avė. Narių 
atsilankymas būtinas, nes 
randasi svarbių dalykų ap-

Zagariečių Klūbo mėnesi
nis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, kovo 23 d., Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd St., 1 
vai. popiet. Malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Bus 
renkami darbininkai meti
niam parengimui balandžio 
20 d. J. Keturakis, rašt.

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiškg Skausmų

Vckcntėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimu, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-E: pelleriu. Šis sensacingas lini- 
mer.*a ūmai suteikia laukiamą pa- 
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 133

33rd ir Halsted Sts. 4 fletų me
dinis namus; 2 po 5 kamb., 2 po 
4 kaluli. Geroj padėtyj. Kainu: 
$3.400.

3337 So. VVallacc St. S apartincn- 
tų namas. Vonioš. moderniškos sin
kus. Namas geroj padėtyj. Našlė 
turi parduoti už $8,300.

Brighton Parke
lilli ir Fairfield Avė. 2 flelų mū

rinis namas, po ti kambarius. luotas 
37 1-2 X 1 25 pp. Kaina $8,250.

Cicero
2-jų fletų mūrinis namas, po C 

kaniliarius; karšto vandens šiluma 
ant I mo aukšto. Bungalo* .stiliaus 
stogas, holas 50 X 125 pp. Kaina:

* BRIDGEPORT REALTY 
COMPANY 

953 West 31st St.
Tel. YARds 0311

S. SUIMK! S .1. COSTF.LLO
Ofisas Atdaras Sekmadieniais

PLATINKITE IR REMKITE 
KATALI K1ŠKLA Al'l Dą

PARRAV IMI I AR IšRANRAV IMi l 
Rl ONKFPVKI.A

Parduosiu arba išrandtiosiu Duonos 
Kopimo Biznį, su namu arba atski
rai. Biznis gerai išdirbtus per 3 1 įlie
tus. Ksu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Bardai lino arba randui nuo są
lygos prieinamos. Jei kas noris, iš
mokinsiu duonkepiu dai lių. A nl rašus 
.-aviniuko ir biznio vielos: LiuLvik
Gotoutt, 2803 Fincrnl.l Aie., ( imago, 
Illinois.

Dienraštis "Draugas” — 
visiems prieinama mokykla. 
Skaitant "Draugą” galima 
daug išmokti, daug sužino
ti.

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

Apsidrauskite nuo ugnies. , . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
gonis kompanijoms, per mūsų Apdrau
stas Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE VVRITE R P AND RENEVV INSURANCE OF ALL KINDS.

* Automobile • 4’Nre * Tornado • Furniture * Plalo GImb *

Elecfrolysis Clinic
I ’la ūkai Išnaikinami 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

TREATMENTAI
TIKTAI ........... 50c

Valandos (l v. v. — 8:3(1 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampa** Crnufoid an<l Harrluon
Tel. KEDzie 7810

WKOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — TAR- 
LOK SFT8 — RFRKOO.VI SETS 
— KI’GN — KARIUS — RE- 

FKIGEKA IDUS — VV Asll EKS — 
MANGE1..S — STOVĖS.

VII Nadonally Advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINYKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2199
AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

Apskaičiavimas Dykail

noMfit OOCK wqpL 
Ccn»t«OAOO 
Fimoui Ismiatiuo Boa«m 

C»*misn»CoH»»nne«« Baa*m

SorrUfooe-SOiM mv GimcFr

Ouo O"** •-

AGENTAI: 
Jonas Rudinas 

Jonas Jalinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 3lst Street 
Chieago, III. 

Tclefonuokitc: 
VlCtory 16 9 6

Parūpiname F.H.A. Paskollnimiu 
ar l&mokėjlmiM.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šienui 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Wnr«housa: 9401 So. Stony Island Ava., Uu.

M

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayctte 2022
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MAROUETTE PARKE 
MISIJOS IR ATLAIDAI

Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje kelinta 
diena eina šv. misijos.

Rytoj, sekmadienį, kovo 
23 d., be misijų dar prasi
dės ir 40 valandų atlaidai.

Šie atlaidai kartu su mi
sijomis baigsis antradienio 
vakarą, kovo 25 d.

Per misijas pamokslus lie 
tuviškai rytais ir vakarais 
sako kun. J. Kuprevičius, 
marijonas. Angliškai pamok 
sius tik vakarais sako kun 
P. Maloney, dominikonas.

Parapijos klebonas gerb. 
kun. A. Baltutis per ketur 
dešimties valandų atlaidus 
tikisi sulaukti kunigų iš ki
tų lietuvių parapijų, kurie 
vakarais klausys išpažinčių

Klebonas pasitiki, kad vi
si šios parapijos tikintieji 
naudosis misijomis ir atlai-j 
dais.

Per pirmąsias kelias mi
sijų dienas žmonės gausiai 
rinkosi į bažnyčią. Yra vil
ties, kad ir per paskutines 
kelias dienas kasdien, o ypač 
vakarais, bus kupina bažny
čia. Visi susilauks Dievo 
palaimos. Ab.

VESTSAIDIEČiAI
PAGERBS

Kun. Juozas Dambraus-

ĮKRITO AKMENŲ 
SKALDYKLON - MIRĖ

Sterns Lime and Stone 
Company, 957 W. 27 gat. 
mechanikas Matthew Jeri- 
na, 51 m. amž., 1857 W. 21 
place, iš kompanijos garaže 
išvažiavo dešimties toni> 
sunkvežimiu ir, kaip pasako
jama, staiga sugedo sunkve 
žirnio stabdžiai. Nesulaiko
mas sunkvežimis persivožė 
per akmeninę sienelę ir ūž
telėjo į skaldyklos duobę. 
268 pėdų žemyn. Duobėje 
yra apie 25 pėdų gilume 
vandens. Sunkvežimis prie 
šakin krizdamas smarkia 
atsimušė į vandenį ir iš

kas, M.I.C., naujai paskirtas įtrenkė mechaniką, šis su-
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, kuriam pagerbti ry-

žeistas ir apsvaigintas visg' 
pajėgė trumpą laiką išsilai

toj parapijos salėj parapija kyti vandens paviršiuje pri
rengia šaunų bankietą. Pra- kibęs prie pliuduruojančie

BANKIETO GARBES 
SVEČIAS AMERIKIEČIU TELKI

MASIS TAIKAI
J. A. Valstybėse veiki?. X Liet. Vyčių centro val- 

prieš karą nusistačiusi dar dyba Lietuvai Gelbėti Fon-

APLINK MUS

viena organizacija vardut
“The American Peace Mo- 
bilization” (Amerikiečių tel- 
kimąsis taikai). Kaip Kitos

dui per M. Brazauskaitę au
kojo $5.00.

X Lietuvos Vyčių centro 
valdyba dabar taiso organi-

jai artimos organizacijos, zadjoa konstįtuciją, kurią
taip ir ši nesipriešina šalies 
vyriausybės pastangoms 
r<mti Angliją, bet griežtai 
priešinasi Amerikos įsivėli
mui į karą.

seimui užgyrus, išleis gra
žiuose viršeliuose.

X Juozapas ir Paulina
Kovarskai, seni West Side,
gyventojai, išvyko atostogų

j “The American Peace Mo- į Hot Springs, Ark. Atosto-
bilization“ Chicago skyriaus gaus keletą savaičių.

i pirmininkas Harvey O’Con-
, , . . ! X M. Brazauskaitė, Lietu-, nor pareiškia, kad nepaisant

. . _ vos Vyčių centro sekretorekarines J

siurpryzą mokytojui Juozui 
[Sauliui varduvių proga. į- 
į teikta dovana.

X Elzbieta Samienė, ži
noma patriotė ir veikėja, 
Brighton Parke sėkmingai 
platina tikietus rengiamo 
DLK Gedimino 600 metų 
mirties sukakties paminėji- 

įmo bai. 27 d.

X J. Kazanauskas, Mu
tual Federal Savings and 
Loan b-vės pirm., ir J. Mi
sevičius, tos b-vės iždinin
kas jau grįžo iš Floridos ir 
Kubos. Savo kelionės įspū
džius žada parašyti “Drau
ge“.

X Lietuva jau neturi ir 
Phila,Kun. Juozapas šauiinskas Vyk^°m0S .Ka™eS ?r°?a' kovo 22 d. išvažiuoja į Pitts- savo Pašto ženk1’#- 

i\un. Juozapas sauiinsKas,! gandos apie 90 nuošimčių • I Pa lietuviu veikėias K Drv
Šv. Mykolo par. klebonas,: šalies gyventojų yra griež- '^ur^> Pa-, pasitarimams su | » .J . - .. y
kuriam jo vardinių proga tai nusistatę prieš karą.

Rytoj Pagerbsime 
Kun. J. Dambrauską

West Side. — Sekmadienį, 
kovo 23 d. pagerbsime Auš
ros Vartų parapijos naująjį 
kleboną, kun. Juozą Dam- į 

brauską. Per šešias savaites 
rengėmės prie šių iškilmių. 
Parapijos komitetas ir vie
tos veikėjos ir veikėjai daug 
dirbo platindami šio ban
kieto bilietus. Ir, štai, rytoj 
per šį bankietą pagerbsime 
jį, kaipo naują kleboną. Kun. 
J. Dambrauskas, nors dar 
yra jaunas kunigas, bet jau 
nemaža gražių darbų nuvei
kė, ypač Marijonų Bendra
darbių Draugijoj ir duoda
mas misijas įvairiose para
pijose. Už tat, tikimasi, kad 
ir į šį bankietą susirinks ne 
vien vietos parapijonys, bet 
ypač Marijonų Bendradar
biai, su kurias kun. Dam
brauskas taip gražiai ir nuo
širdžiai darbavosi.

Taigi, parapijos komitetas 
kaip jau buvo seniau pra
nešta, yra pasirengęs priim
ti apie 800 žmonių. Ar tiek 
susirinks? Atsakymas pilnai 
užtikrintas, kad parapijos 
salė bus perpildyta, nes dau
gelis kun. Dambrausko ge
rų bičiulių taip pasakė: Man 
nesvarbu vakarienė, tik svar 
bu atsilankyti ir palinkėti 
jam kuo sėkmingiausios dar
buotės naujose pareigose.

Tad, vyrai, moterys, jau
ni ir maži, visi rytoj 6 va
landą vakare, parodykime 
visą galybę, nes kun. Dam
brauskas pilnai to užsitar
nauja!

džia 6 vai. vak. Per bankie
tą bus išpildyta ir meninė 
programa.

North Side Žinelės
Jau ir vėl mes, northsai- 

diečiai rašė jai, aptingstame 
ir praleidžiame daug gražių 
dalykų. Bet toliau mėginsi
me pasitaisyti ir patiekti 
daugiau žinučių per “Drau
gą”.

Šią savaitę mūsų bažny
čioje buvo 40 valandų at
laidai. Turėjome laimės gir-

lentgalio.
Ugniagesiai ir policija jj 

pusgyvį ištraukė iš vandens 
Greitai paimtas į Post Gra 
duate ligoninę. Netrukus jis 
tenai mirė neatgavęs sąmo 
nės.

Policistas nušovė 
negrą

Arti Garfield ir South
Parkway du negrai užpuolė 
ir pradėjo mušti Pleasant 
K. Campbell, 31 m. amž

parapijonai rengia puotą ry
toj, kovo 23 d., parapijos 
svetainėj. Pradžia 7 vai. va
kare.

Neparanku trumpinti 
kampaniją

Illinois valstybės kai ku
rie kongreso atstovai iškėlė 
sumanymą, kad kas antrie
ji metai Illinoise vykdomus 
“primary“ rinkimus iš pa
vasario (balandžio) nukelti 
į rugsėjo mėnesį. Tuo būdu 
politinė kampanija po “pri- 

iki pačių rinkimų

Anot jo, jei šalies vyriau
sybė pasišovusi ginti demo
kratiją kovodama prieš dik
tatorius, tai jos pareiga yra 
nieku būdu neįlaužti demo
kratijos savo saly kokiais 
nors žmonių varžymais.

pirm. inž. Mažeika organi- prisiuntė D. redakcijos
| zacijos reikalais. j nariui filatelistui I. Sakalui

laiško, rašyto iš Kauno, vo
ką jau su rusų pašto ženk
lais. Komunistai sako, kad

kurs gyvena Allerton vieš mary”
dėti gražių pamokinančių I buty. Tuo laiku pro šalį pa- nuo 6 mėnesių būtų sutrum- 
pamokslų per tris dienas, sitaikė važiuoti policijai pinta tik iki 6 savaičių. Sa- 
taipgi turėjome progos pa- . Negrai, pamatę policiją pa- ■ ko, būtų mažiau išlaidų ir 
sinaudoti gausiomis Dievo liko savo auką ir leidosi mažiau barnių.
malonėmis. Ypatingai gražu bėgti. Vienas policistas pa- Sužinota, kad šiam suraa- 

gub.'buvo užbaigimo dienoje, ko- leido kulką į bėgančius neg- nymuį yra priešingas 
vo 18 d. Buvo daug žmonių 
daug kunigų, vargonininkų

Numatoma, pabrangs 
drabužiai

Iš New Yorko praneša, 
kad vyrų ir bernaičių dra 
bužių pramonė savo 135,000 
darbininkų padidins atlygi
nimą gegužės 19 d.

Atsižvelgus į audeklų pa
brangimą ir taksų didėjimą 
sakoma siutai pabrangsią 
nuo pustrečio iki penkių 
dolerių.

vo 18 d. Buvo daug žmonių, jus. Vienam kliuvo į galvą ;Green ir kiti Mįnoiso politi Anjnlačp fayarna 
nininkų. i ir tas amžinai užmigo, o ki-1 ka; j;e sako kad trumnu

tas pasislėpė. 
Nušautas yra Forest J.

Gammage, 5520 Prairie avė 
Campbellui apdaužyta bur 

na ir galva. Jis sako, kad 
negrai jį bandė apiplėšti, g>
jis nemanė pasiduoti.

kai. Jie sako, kad trumpu 
laiku prie rinkimų pasiren- 

i girnas būtų neįmanomas.

Nupirko žemės, statys 
kepyklą

Du plėšikai užpuolė taver
ną, 2651 W. 21 gat. Iš sa
vininkės atėmė 25 dol. ir 
tokią pat sumą iš dvieju 
kostumerių.

Gaisras kilo Chateau vieš-I
National Biscuit Compa- i buty, 3838 Broadway. Apie

Buvo gražus giedojimas, pa
mokslas, procesija bažnyčio 
je. Tie visi dalykai sudaro 
labai gražų įspūdį mums ti
kintiesiems.

Po pamaldų varg. N. Ku
lys ir parap. choras suren
gė vakarėlį pagerbimui var-

pa“dX Tkno^ Trys automobiliu aukos
rriės. Mat, tai buvd prieš šv. Ketvirtadienio vakare trys 
Juozapo dieną. Kadangi mū- asmenys užmušti automobi 
sų klebonas kun. šauiinskas j ^a^s Chicagos gatvėse, 
irgi Juozapas, tai ir prasi- I Užmuštieji: Ferdinand
dėjo sveikinimai ir linkėjl- Anselm, 69 m., Roland Ca 
mai Juozapams. Parap. ko- blin, 14 m., ir Richard Mar 
mįtetas “in corpore” sveiki-1 subian, 9 m. amž

ny nupirko apie 45 akrus 
plotą ties Kedzie avė. ir 73 
gt., pietvakarinėj miesto da 
ly, greta Chicago and West 
ern Indiana geležinkelio. Ma 
tyt, statys kepyklą. Apylin
kė dar neapgyventa.

145 asmenys buvo priversti 
išsinešdinti gatvėn.

na savo mylimą kleboną. Vė- kaip northsaidiečiai, taip ir Jau^at^s Nuvargę
liau visi svetainėje sveikino iš kitų kolonijų kun. Juozą 
Juozapus. Gražias sveikini- į po gaulinsko prieteliai. Pr. 
mo kalbas pasakė: J. Bra-

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu 
ri apsiginkluoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju 
Tuomet laimėjimas bus jo 
pusėj. Butegeidis,

Žemaičių knn i g.

i zaitis, Janušauskienė, A. 
Mondeika, I. Sakalas, A. Po- 

j cius, N. Kulys, kun. Bart
kus, kun. Alfonsas Kazlaus
kas, na, ir pats klebonas. 
Programo vedėju buvo Chi
cago Vargonininkų Provin
cijos pirm. V. Daukša. Ga
lingai sudainavus Juoza
pams ilgiausių metų, baigtas 
vakarėlis.

Tikrosios Juozapų pagerb 
tu vės bus rytoj, kovo 23 d., 
parap. svetainėje, 7 vai. va- 

' kare. Susirinks visi parapi
jonai ir klebono kun. J. šau- 
linsko prieteliai. Tada pa 
gerbsime Juozapus pilnoje 
gražumoje, nes bus graži 
programa, kurią išpildys mo 
kyklos vaikučiai ir parap. 
choras. Bus ir skani vaka
rienė. Įžanga tiktai 50c.

Tikimasi, kad skaitlingai 
susirinks j vardinių puotą

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

’NATHAN 
KANTE!

MUTUAL
LIOUOR

CO.
Wholesale

4707 So
Halsted St 
Tel. Blvd 

0014

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garant uotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 58K8 

Bes.: - ENGIewood 5340

—Be Vikrumo?
Skntida galvą — iSpūtę viduriai?

Kada tik užsikemša jūsų žarnos iš
plinta vidurini, dvokia kvapns Ai
trumas. užkietCJinins. Imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio Uuo-; 
siiojnnti, kramtoma guma Švelniai I 
bet tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte Jausi

te tikrą palengvinimą lr atgausite 
vikrumą. Jaunų ir sent, mlllonal 
naudojusi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka Ir Jūsų Seimai. Nuslpirklt 
FEEN-A-MINT Šiandien.

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

X Vestvilietė V. Vilkan- 
skaitė šiomis dienomis vie
ši Chicagoj — pas Aleknus 
West Sidėj. Seniau gyveno 
Chicagoj ir daug veikė jau
nimo tarpe.

X Adv. Stasys Gabaliaus
kas per keletą pastarųjų 
mėnesių lankęs Amerikos 
lietuvių kolonijas su prakal
bomis Lietuvai Gelbėti Fon
dui, kovo 31 d. grįžta į Chi
cago. Kiek pasilsėjęs vyks su 
maršrutu į vidurvakarų vai. 
lietuvių kolonijas.

X L. Vyčių Chicago apsk. 
choras, susirinkęs repetici-

Lietuva vis dar laisva, ne
priklausoma. Sapnuoja tie 
žmonės.

X Kun. dr. Ant. Deksnys,
giminaitis amerikiečiams pa 
žįstamo kun. A. Deksnio, iš 
Šveicarijos atvyko į Ameri
ką. Palikęs Šveicariją per 
šeštas dienas pasiekė Lisa
boną, Portugalijoj, o iš ten 
USA laivu Escanaba vande
nynu plaukė 11 dienų. Sve- 

! čiai laikinai apsistojo pas 
kun. N. Pakalnį Brooklyne. 
Kun. dr. A. Deksnys yra bai-

jai praeitą ketvirtadienį, vie gęs aukštus mokslus Šveica 
toj mokintis dainų, padarė rijoj.

Pirkite Refrigeratorius Dabar

PRIEŠ KAINŲ KĖLIMĄ
Daug Sutaupysite

Progress Furniture Co.
Jei Insurance Reik,

DR. PETRAS 
VII.EISIS, 
Atstovas

has(ctually
ft6’/io cu

food storage

The Prudential Ins. 
Co. of Američa

OFFICE.
175 W. JACKSON BLVD.

ŠIITE A-1820 
Home Office: Nmvark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. I.AFaycttc 0771

rUARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO Į-TĮ METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintelis 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 Kiloeyeles)

PROGRESS KRAUTUVE yra tikras headąuarters dėl 
gerųjų išdirbysčių refrigerato rių

• General Motors Frigidaires
• General Electric ir
• Westinghouse Refrigeratorių

Pilnas pasirinkimas 1941 metų mados modelių 6 ku- 
biškų pėdų dydžio už kainą nuo..........$-| -J 4/

Lengvus Išmokėjimai
PRITAIKOMI VISIEMS 

Imame senus refrigeratorius į mainus ant naujų 
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ

3224 S. Halsted St. Chicago, Illinois
Prie 32-ros gatvės


