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T R U M P A I 
Rašo I. Sakalas 

Santarve 
Rusijos istorija rodo, kad 

po kiekvieno karo, ypatingai 
pralaimėto, krašte įvykdavo 
didesnių, a r mažesnių atmai
nų, pasikeisdavo režimas. Sa
koma, kad šių dienų valstie
čiai ir darbininkai net nori 
karo, nepaisant kuria krypti
mi — Rytuose, ar Vakaruo
se, — nes tuo būdu, tikisi, bū
tų nuverstas komunizmas, tiek 
daug gyvybių atėmęs, tiek ne
laimių ant Rusijos užtraukęs. 

'SIUNČIA LĖKTUVUS 
IR AMUNICIJĄ 

Šį kartą jau iš tikrųjų 
subrus ta padėti Suomija i 

Per naminį Ispanijos karą 
Amerikos komunistai buvo 
suorganizavę karštagalvių bū
rį ir, pavadinę juos Abraham 
Lincoln brigada, pasiuntė į 
Ispaniją padėt lojalistams 

"ginti demokratiją." 
Likučiai tos brigados per 

suvažiavimą New Yorke nu
tarė pasiųsti sveikinimą "did
vyriškai suomių liaudies val
džiai ir jos vadui Kuusi-
nen." Reiškia, Abraham Lin
coln brigada vis dar tebemy
li Rusiją. 

Ar kas yra 
klausimą, dėl ko komunistai, 
kur tik pasiseka jiems sukel
ti revoliuciją, pirmiausiai 
puola, griauna ir degina baž
nyčias, bet ne bankus t Hilairę 
Belloc, anglų rašytojas, gVjž'cs 
iŠ Ispanijos, pasakoja, kad 
jam tekę būti Leridoj, kuo
met j i buvo lojalistų okupuo
ta. Nematęs bažnyčios, kuri 
būt buvus nepaliesta raudo
nojo siaubo. Tuo tarpu ne 
vienas bankas nebuvęs nei 
sugriautas, nei apiplėštas. 

Kaip bažnyčią vadiname 
vietą, kur kunigas laiko šv. 
mišias i r teikia įvairius Sak
ramentus, taip banku skaito
me vietą, kur koncentruojasi 
kapitalas. Naikindami tik baž-
nvčias, o neliesdami bankų 
komunistai parodo, kad jie 
kovoja tik prieš religiją, bet 
ne prieš kapitalą-kapitalistus. 

LONDONAS, vas. 21. — Iš 
patikimų šaltinių sužinoma, 
kad Anglijos vyriausybe pa
galiau skyrė Suomijai nema
žą kiekį 'ginklų, amunicijos ir 
įvairių karinių reikmenų. I r 
tai visa skuflbotai siunčiama. 
Tarp k i tako siunčiama 144 
bombonešiai ir lėktuvai kovi-
kai. Tas suomiams labai rei
kalinga. 

Patirta, kad britai suo
miams 'siunčia: 

150 priešlėktuvinių šautuvų; 
10,000 prieštankinių minu; 
50,000 rankinių granatų; 25 
mortiras; 100 kulkosvaidžių; 
24 priešlėktuvines patrankas; 
30 lauko patrankų; keturis 6 
tonų tankus; 12 šešių coliu 
patrankų. Be to, patrankom.* 
amuniciją. 

Pranešta, kad1 anksčiau 
Prancūzija Suomijai pasiuntu 
si irgi nemažą kieki ginklų 
amunicijos ir karo medžia
gos. 

SOVIETŲ LAKŪNAI 
PUOLĖ ŠVEDIJĄ 

STOKHOLMAS, vas. 2.1. — 
Septyni sovietų bombonešiai 
šiandien orinėmis bombomis 
sunaikino Švedijos pasienio 

pastatęs sau miestelį Pajala. Išmesta iki 
40 bombų. Trobesiuose sukel
tas gaisras. Keli visiškai su
degė. Užpuolikai bombas svai 
dė iš 3,000 pėdų aukščio. 

Stokholmo laikraštis Afton-
bladet praneša, kad miestelis, 
turįs iki 3,000 gyventojų, lie
psnojąs. 

Pajala yra apie 20 mylių to 
lio nuo Suomijos pasienio. 

Čia spėjama, kad sovietų 
skridikai klaidingai puolė mie 
stellį, manydami, kad tas yra 
Suomijoje. 

Nežiūrint to, Švedijos vy
riausybe iškėlė aštrų protes-

SUOMIAI SUPLIEKS 
ROGININKŲ BATALIJONĄ 

HELSINKIS, vas. 21. — 
Raudonųjų motorinių rogių 
batalijonas vakar Ladogo e-
žeru bandė užeiti aplink Ma-
nnerheimo linijos šiaurryti
nį galą — vakaruose nuo Tal
pai e upes. 

Suomiai besiveržiančius su
laikė ir sutriuškino. Apie 200 
rusų nukauta ir eile jų rogių 
sunaikinta. Kiti suspėjo pas
prukti. 

Šeštas angJsų naikintuvas Daring, kurį šiomis dienomis vokiečiai nuskandino, 
gyvybes. (Acnie telep«hoto) 

Žuvo 157 

GAISRAS IŠTIKO 
CIRKĄ ROCHESTERY 

ROCHESTER, Ind., vas. 21. 
— Vakar vakarą gaisras išti
ko Cole Bros. cirko žiemines 

tą, kadangi miestelis labai nu j patalpas. Apie 100 gyvulių 
kentėjo ir jo gyventojams at-fir žvėrių žuvo. Apie 300 ark-
likta baisi nuoskauda. 

Kol kas iš Maskvos apie tai 
neturima jokių žinių. 

I r Švedija jau turi paruo
šus planą savo sostinės Stoek-
holm'o gyventojams evakuo- . 
ti, jei kraštas būtų priešo už 

VOKIETIJA VEL ĮSPĖJA 
NEUTRALES VALSTYBES 

BERLYNAS, vas. 21. — 
Vokietijos vyriausybė iš nau
jo įspėjo Olandiją, Belgiją ir 
Šveicariją, kad jos saugotų ir 

pultas. Gyventojai" padalinti 'A**** s a v o neutralumą nuo 
dvi grupes. J pirmąją grupę i santarvės valstybių. Sako, jei 
įeina visi tie, kurie turi kur i ̂  t o n e d a r ^ t a i i r Vokieti-
ifeikelti ir tam reikalui pr ie- | J a t o l i a u į s i ska i ty s su jų 
monių. Antrai grupei, gavus , n e u dalumu, 
ženklą, bus panaudotos dabar 

lių, arkliukų ir šlapių suspė
ta paleisti. Jų daugumas per 
naktį raumojo gatvėmis ir po 
apylinkes. 

j Nuostolių būsią iki 150,000 
dol. 

NESIŲS NACIAMS 
LĖKTUVINIO ŽIBALO 

BUKAREŠTAS, vas. 21. 
— Anglijos ir Prancūzijos 
spaudžiama Rumunijos vy
riausybė pagaliau nusprendė 
Vokietijai nesiųsti lėktuvinio 
žibalo. 

LIETUVAI PASKIRTAS 
POPIEŽIAUS NUNCIJUS 
Iš Lietuvos konsulato Clii-

cagoj "Draugui" pranešta, 
kad popiežius Pijus XII pas
kyrė arkivyskupą Centoza 
nuncijum Lietuvai. 

RUMUNIJA PAŠAUKS 
MILIJONĄ VYRU 

BUKAREŠTAS, vas. 21. -
Rumunijos vyriausybė pla
nuoja kovo pirmomis dieno
mis sumobilizuoti vieną mili
joną vyrų karo tarnybai. Tai 
būsiąs išbandymas, kad, pri
reikus, viskas sklandžiai bū
tų vykdoma. 

Rumunijai didžiausias var
gas su kariuomenės kilnoji
mu iš vienų vietų į kitas. Ne
turima plentų, arba šiaip kic 
tesnių kelių. 

Kelių klausimas iš senovės 
buvo apleistas. Tak dabar su 
sigriebta tvarkytis. Plentų iš 
vedimui reikalingas laikas. 

SOVIETAI PRARADO 
25 LĖKTUVUS 

Sniego pūgos k i lo Suomi jo j ; 
tas y ra naudinga suomiams 

tarnaujančios mieste ir kraš
te susisiekimo priemonės, au
tobusai, traukiniai. 

Ko Švedija bijo! Aišku, vo
kiečių, ypač komunistų. Tai 
du Europos užpuolikai, kurių 
dabar bijo visos mažos val
stybes. Bet, tikėkime, ateis 
laikas, kad galą gaus ir šių 
dienų kruvinieji dvynai: Hit
leris su Stalinu. 

Chicago lietuvių komunistų 
laikraštis, pabrėžęs, kad " P o 
piežius irgi siunčia pinigus 
Suomijos buržuazijai,'• parei
škia: "jAr manot, kad Suomi
jos liaudis, laimėjus kovą su, lybe. 

BRITŲ KARO IŠLAIDOS 
— PASLAPTIS 

LONDONAS, vas. 21. — 
Anglijos vyriausybė, parla
mentui sutinkant, nusprendė 
savo karo išlaidų nepaduoti 
viešumon visu karo laiku. 

pagelba Sov. Sąjungos, už
mirš šitą katalikų galvos pa
ramą Mannerheimuif , , 

Vadinas, iš anksto komunis
tai pasako, kas bus suomiams, 
jei juos Sov. Rusija suknin-
žins. Neliks nė vieno, kuris 
nesimeldė Stalinui. 

Šitokia yra socialistinė bro-

BRIUSELIS, vas. 21. — 
Belgijos vyriausybė ryžtasi 
šaly suvaržyti raudonųjų gai 
valų veiklą. 

WELLES PIRMADIENĮ 
BUS ROMOJE 

ROMA, vas. 21. — Prisiun
čiamas su taikos misija Euro
pon J. A. Valstybių valsty
binis pasekretorius Sumner 
Welles čia pirmadienį maty
sis su premjeru Mussoliniu. 
Nežinoma, kur jis vyks iš Ro
mos. 

HELSINKIS, vas. 21. — 
Papildomomis žiniomis, va
kar sovietų lakūnai puldami 
Suomiją prarado apie 25 lėk
tuvus. Iš to skaičiaus 17 lėk
tuvų numušta; 6 kiti patys 
nukrito; kitų dviejų numuši-
mas dar nepatvirtintas. 

Ir šiandien sovietų skridi
kai apnyko Suomiją. 

Pranešta, kyla sniego pū
gos įvairiose Suomijos daly
se. Suomiai džiaugias, nes tas 
sutrukdys raudonųjų žygius. 

Oficialiai praneša, kad Ka
relijos sąsmaukoje ir kituose 
frontuose raudonųjų puolimai 
atmušti. 

Iš Maskvos praneša, kad so 
vietų kariuomenė baigia reng
tis pulti Viipuri. Suomių au
toritetai apie tai tyli. 

HELSINKIS, vas. 21. - -
Vakar dieną ir vakarą apie 
800 raudonųjų lėktuvų buvo 

GANDHI Iš NAUJO 
ĮSPĖJA BRITUS 

BOMBAJUS, vas. 21. — 
Indijos nacionalistų vadas 
Mohandas K. Gandhi toliau 
įspėja britus, kad jie be jo
kių išsisukinėjimų Indijai pri 
pažintų dominijos teises ir 
tik po tojtikėtusi gauti iš Indi 
jos sau pilnų paramą šiandie
niniam kare. Kitaipgi britai 
nieko nelaimės, pareiškia 
GandhL 

Dominijos teises Indijai 
britai žada pripažinti tik pa
sibaigus karui. Bet britais 
pasitikėjimas negalimas. Per 
pasaulinį karą, sako Gandhi, 
britai skelbė 'savo žadėjimus. 
Po karo jie neištesėjo. Pas
kiau į indų keliamus reikala
vimus jie atsakė ginkluoto
mis pajėgomis. Kas panašaus 
dabar neturi įvvkti. 

Anot Gandhi, britai savo 
imperiją Indijoje pastatė ant 
keturių stulpų — Europos in 
teresų, kariuomenės, indų 
princų ir gyventojų religinio 
paskirstymo. Pastarieji trys 
stulpai palaiko pirmąjį. 

Indai nacionalistai dabar 
reikalauja britų pašalinti 

apnykę pietines Suornįjos da- tuos visus keturis stulpus, ne 
lis. Visur svaidė bombas "i kurį vieną. Bet britai at-
ir kulkosvaidžiais apšaudė sako, kad indai patys turi tai 
traukinius ir civilinius. Pa- atlikti, jei nori, kad butų pri-
čiam Helsinky septyni aliar- pažinta savistovi tauta su ne-
mai sukelti apsisaugoti nuo 

žinių, 

POPIEŽIUS PRIIMS 
TAYLORĮ 

VATIKANAS, vas. 21. 
Pranešta, kad Šventasis 
vas Pijus XII prezidento Roo 
sevelto specialų atstovą Vati
kanui M. C. Taylorį priims 
kovo pirmomis dienomis. 

Tė-

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Bolševikai iš J. A. Valstybių 
gauna daug karo medžiagos 
WASHINGTON, vas. 21. - ;vai leidžiama pirkti įvairią 

Sužinoma, kad Sov. Rusija I karinę medžiagą ir prieš tai 
iš J. A. Valstybių gauna daug nieko nedaroma, 
karinės medžiagos, kurią nau- Tas stovis aiškinamas tuo, 
doja prieš Suomiją. kad J . A. Valstybės palaiko 

Nors prez. Rooseveltas so
vietų diktatūrą smerkia ir 
Suomijai užuojautos reiškia, 
bolševikams Amerikoje lais-

draugingus santykius su so
vietais ir su sovietais yra pa
daryta lanksti, sovietams nau 
dingą prekybos sutartis. 

LEIDŽIA ĮSIGYTI 
DAUGIAU DRABUŽIŲ 

BERLYNAS, vas. 21. — 
Dėl siaučiančio žiauraus šal
čio vokiečių vyriausybe leido 
-žmonėms įsigyti daugiau rei
kalingų drabužių, negu anks
čiau buvo nustatyta. 

GAL ITALAI NEGAUS 
VOKIEČIŲ ANGLIES 

LONDONAS, vas. 21. — 
Anglijos vyriausybė planuoja 
suvaržyti Italijai anglies im
portą iš Vokietijos jūros ke
liais. 

puolimų iš oro. Anot 
lakūnai orinių bombų nepa
taikė į taikomas vietas. Dau
gumas bombų nukrito ir sus
progo laukuose. 

Pranešta, du važiuojanti 
traukiniai bombarduoti ir ap
šaudyti. Vieno traukinio in
žinierius sužeistas. Keliais a t 
vėjais pultas Turklį (Abo) 
miestas. 

Penki raudonųjų lėktuvai 
numušti ties Riihimaaki ir 
vienas ties Hameenkyro. La
kti keletas namų sugriauta. 
Hyvinkaa keletas 'gaisrų su
kelta. 

VIENIJASI SKANDINAVŲ 
KILMES ŽMONES 

NEW YORK, vas. 19. -
Sudaromas skandinavų kil
mės amerikiečių divizija var
du " Scandinavian — Ameri
can division of Figliting Fund 
for F in land"" gelbėti kovoje 
prieš bolševikus. 

priklausoma šalimi. Taigi bri 
tai nori, kad indai garantuo
tų Indijoje esamus europi
nius (britų) interesus, suda
rytų nuosavą kariuomenę, su
sitartų su princais ir tarpu-
saviai pasitvarkytų. Jei tas 
jiems, indams nacionalistams, 
neatsiekiama, tad jie skaitosi 
mažuma ir negali statyti jo
kių reikalavimų. Tai gali da
ryti tik dauguma, 

Ciandlii nenumato, kad bus 
galima su britais 'susitarti. 
Dėl to, jis ir nusistatęs griež
tai kovoti prieš Indijos prin
cų ir kitų mogulų pastangas 
padėti britams dabartiniam 
Europos kare. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De-

besuota; numatomas sm liū
liavimas; maža temperatūros 
atmaina. 

Saulė teka 
si 5:31. 

6:37, leidžia-

DAINŲ DIENA 
Skandinavų vadai tvirtina, j S u š o k i a i s 

'kad J . A. Valstybėse yra iki ' 
6 milijonų skandinavų kilmės 
žmonių. 

Skaitykite vien 
kus laikraščius. 

katalikiš-

CHAMBERLAINAS 
PRIEŠ NORVEGUS 

LONDONAS, vas. 20. —• 
Ministras pirmininkas Cham-
berlainas šiandien parlamente 
pareiškė, kad Norvegija pati 
neigia savo neutralumo parei 
gas ir kaltina Angliją. 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

p a n g a $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Cbicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštu negažina. 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam Uk*. 
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožixros. Koreapondt-nlų prašo ra-
iyti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole-
F - I M . a r **m«a***umų. Pasenusios korespondencijos laikraštin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
fintered ae Second-Clasa Matter March Ji. 1818. ai 
Cnlcago, llunois Lnder tne Act of Mareli I, l&7». 

Hacionalės Katalike Geroves Konferencijos 
Adjninistracinės Komisijos Arkivyskupų 

ir Vyskupų Pareiškimas 

(Tęsinys) 

Darbo Kilnumas: Garbingas 
Pasaukimas 

Dėl to, žmogus negali būti traktuojamas 
kaip keksai samdytas vergas, bet kaip Die
vo vaikelis, — su pagarba ir meile. Žmo
gaus darbas nėra kas tai tokio, dėl ko rei
kia rausti, bet garbingas pašaukimas, ku
riuo žmogus pragyvena ir tuo vykdo dieviš
kąjį žemiškojo gyvenimo planą, 

15. Del to, kad tai, kas buvo lig šiol pa
sakyta yra doroves dėsniai ir dvasines tie
sos, teisė aiškinti jųjų visą apimtį ir sais-
tomumą priklauso Bažnyčiai, kurią Kristus 
įkūrė mokyti šio pasaulio žmones. Mums, 
kaip Kristaus avelių ganytojams, negali ne
rūpėti mūsų pareigos šiuose dalykuose. "Žiū
rėkite patys savęs, sako apaštalas, ir viso 
būrio, kuriame šventoji Dvasia pastatė jus 
vyskupais valdyti Dievo Bažnyčios'' (Ap. 
Darbai, XX, 28). 

t 

P o S v i e t ą P a s i d a i r i u s da> k a d : miško žvėris j mišką 
i ir žiūri. "Pirmyn'* chorui pra-

S r y t B l i vedus tokią "revoliuciją/' ją 
Kaip vakar rašiau, šiandie vėliau pakartojo ir tautininkų 

dedu ant delno kitus dalykus, reprezentantai — "Birutės ' ' 
kuriuos gazietų koresponden- choras. 

I tai praleido, arba nepastebė- I Choras "Pi rmyn ' ' be to, 
' jo, minint Lietuvos nepriklau- kas jam buvo pavesta išpil-

somybės sukaktį. dyti, dar pridėjo "Aš ne geri 
Šnekėta ir garsinta, kad pa- atėjau, ne ūliot atėjau," nors 

minėjimas rengiamas bendrai tame susirinkime baro su alum 
visų Čikagos lietuvių. Dėl to ir viske nebuvo ir žmonės bu-

I ir programon pakviesti trys j vo susirinkę ne pagert, paū-
* chorai: Liet. Vyčių Čikagos liot ir su savo kaimynėliu pa-
apskr. nuo katalikų, "Biru- ! sikalbėt, bet Lietuvos nepri-

•>> 

kybos ir pramonės pasaulio apaštalai patys 
turi būti samdininkai ir prekybininkai. Jū
sų, Garbingieji Broliai, ir jūsų kunigų svar
biausia pareiga yra atidžiai ieškoti, protin
gai rinktis ir tinkamai lavinti šių pasaulio-
nių apaštalų, tiek darbo žmonių, tiek jųjų 
samdininkų t a rpe" (p. 46). 

ŠIŲ Dienų Negerovių Priežastis 
Yra Ūkinis Neteisingumas 

18. Esamose sąlygose Bažnyčios pareiga 
yra aiški. Kasgi paneigs ūkinio neteisingu
mo glaudų su ilga virtine fizinių, socialinių 
ir dorovinių negerovių? Neteisingas uždar
bis, išeinąs iš gobšiško pralobimo noro, ir 
nesaugumas, plaukiąs iš klaidingų ir nedo
rovingų ekonomijos principų, tiesiogiai ve
da prie pusbadžiavimo, nepakenčiamų pa-

16A Yra nelaimingas; faktas, tafc**lidele f telp^ s k u * d a u s a t idengimo, ir, netiesiogiai, 
daugybe darbo žmoni* yranuto lę nu<Treli
gijos. Tai tiesa net su kai kurių senesnių 
kraštų katalikais. Šventojo Tėvo žodžiais ta
riant, šisai faktas yra tapęs didžiuoju mo-

prie trikdymo šeiminių santykių, jauname-
eių ištvirkavimo ir sunkiųjų nusikaltimų. 
Kai kuriuose pramonės rajonuose ir kai ku
riose pramonės sistemose, kraštutiniškai il-

dernioįo pasaulio skandalu. Aiškinkime kaip I S o s d a r b o valandos sudaro net gyvybei pa 
norime šią nelaimę, tačiau faktas pasilieka I vojingas sąlygas, kenkia darbininkų syei 
kad krikščionių tiesa ir gyvenimo dėsniai 
yra dideliai aptemdinti, " t a ip kad priel mus 
stojasi pasaulis, kuris, dideliame laipsnyje, 
yra beveik atkritęs į pagonybę" (p. 46). 

17. Kad būtų gaiima gražintis tuos, kurie 
yra netekę tikėjimo ir, kartu su juo, net ir 
žemiškosios vilties ir meilės, reikalinga at
statyti sveikuosius krikščioniškojo socialinio 
mokslo dėsnius. Padaryti savo pirmyneigą 
tikrą ir veikiančią, mums reikia verbuoti ir 
prirengti vadų iš įvairiausių bendruomenės 
sluoksnių, kurie pažįsta savųjų sluoksnių 
galvojimą ir siekius, ir kurie, su tikra bro
liška meile, pajėgtų laimėti jųjų protus ir 
širdis. "Neabejotina, sako Pijus Xl'sis, kad 
pirmieji ir tiesioginiai darbo žmonių apaš-

katai "ir skurdina ištisas šeimas visokiais 
užsikrėtimais, ligomis ir per ankstybomis 
mirtimis. Kadangi ne gyvos mašinos, bet 
žmonės vargsta pramonėje, Bažnyčia negali 
atsisakyti savo teisės ir pareigos ginti žmo
giškosios asmenybės teises ar pareikšti griež
tai ir nesvyruojamai prekybinio ir ekonomi
nio gyvenimo dorovines pareigas. 

19. Šiandien daugiausia ginčijamasi šiais 
klausimais: (1) Savastis, (2) Nuosavybė ir 
Darbas, (3) Saugumas, (4) Uždarbis, (5) 
Įsteigimas . Socialinės Santvarkos. Pateikda
mi katalikų mokymą šiais klausimais, sek
sime savo aiškinime mūsų (buvusio vyriau
siojo sielų ganytojo Popiežiaus Pijaus XI-
tojo paliktais nurodymais, pareikštais jojo 

vo galingiausia valstybė pa-Į šalies prezidentu, ir buvo in-
auguruotas New Yorke 1789 
m. 

tės 
myn >i 

tautininkų ir "Pir-
- cicilbalšavikų. 

Po atgiedojimo himnų, po 
invokacijos, iššauktas L. Vy
čių choras. Kadangi ant stei-
čiaus, griausmingos kapelijos šaulyje ir visi manė, kad 

trumpu laiku ji nugalės ko
lonijų kareivius. J i turėjo Amerikos revoliucijos nuli- ciai: Lietuvos ambasadorius, 
puikiai išlavintą armiją, dau£ ; t ar inis genijus tapo šalies konsulas su savo ponia, kuri, 
turto, galėjo samdyti visokių Į p i r a m o ; j u v a d u > B i r v o m i l ž i 

klausomybę paminėt ir vilnie
čius sušelpt. 

Savo bloknote turiu pasi-
niarkiavęs ir daugiau dalykų, 
ale tegul užtenka ir tiek. 

Beje, sėdintis šalę manęs, 
atlydėti, sėdėjo garbingi sve-' matyt, supratlyvas žmogus, 

vienam chorui pildant savo 

pulkų Europoje ir jai ginklų 
ir amunicijos nestokavo. J i 
valdė jūras ir kaip tik Ame
rikos visi pakraščiai buvo vi
siems lengvai prieinami ir ne
apsaugoti. AYashingtonas tu -
rėjo mažą skaičių karininkų, 
be jokio militarinio išsilavi
nimo. Iš vidaus gręsė nami
nis karas, nes labai daug A-
merikos kolonistų rėmė As-
gliją ir tikrai tarnavo prie 
Anglijos pulkų, arba vi&ic 
juos rėmė. , > f i< r 

Tos originalės kolonijos 

niškas darbas suvesti trylika 
kolonijų, kiekvieną su savo 
interesais ir problemomis, j 
vieną tautą. 

Jis kiek tik galėjo stengė
si užlaikyti taiką, atsisakyda
mas dalyvauti Europos reika
luose. Į vietinę politiką jis 
stengėsi suvesti įvairių pa
kraipų žmones, ypatingai 
dviejų politiškų partijų. Jis 
pakvietė Alexander Hamilton, 
kuris rėmė stiprią cepntralinę 
valdžią, kuri 'bus draugiška 

programos dalį, papasakojo 
tautiniai pasipuošus, atrodė tokį anekdotą, 
it margspalvė gėlė tarp jau Parvažiavęs į Lietuvą vie-
gerokai nuvytusių bijūnų, ir ; nas Amerikos lietuvis chorve-
kiti iškilmių rengimo triupai, dis pasigyrė, kad jis esąs sa-
tai choras, savo džentelmeniš- vo miesto Symphony Orches-
kumui parodyti, susirinko prie tra direktorius. Kaipo tokiam 
steičiaus (ant steičiaus jis ir! mejestro, pasiūlyta būti Kau-
nebūt tilpęs), susigrupavo, ir j ne svečiu konduktorių Valsty-
puikiai išpildė, kas buvo jam binės Operos orkestro Shu-
paskirta. Ale kai sekančiai iš- berto "Nebaigtai Simfonijai" 
šaukė cicilbalšavikų reprezen- sugroti. Kai veikalas buvo su-

(13) turėjo apie 2,500,000 gy- j žemdirbystei, bet kuri siekė 
ventojų, trečia dalis susidėjo industrialio išsivystymo. Ki 

talai patys turi būti darbo žmonės, o pr^ garsiose enciklikose. 

Jurgis Washingtonas 
Washingtono gimtadienis Ttingi sūnūs turėjo su tuo su- ladelphijoj ir jis pareiškė, 

lai&omas vieša švente visose sipažinti. Pradžioje mUitarės kad Anglijos parlamentas ne-
Jungt. Valstybių žemėse. To- karjeros jis buvo majoru an-į galėjo takšnoti Amerikos ko-
je dienoje visa šalis atiduoda gliskoje ekspedicijoje prioV lonijų be jų sutikimo. Kon 
garbę atminčiai garsaus va- prancūzus. J is buvo vadu Vir- greso pasiųstos peticijos ne-
do, kuris buvo galva Ameri- ginijos pulkų prancūzų ir in- pasiekė tikslo ir į Ameriką 
kos armijos nepriklausomybės dijonų kare, kuris tęsėsi nuo pasiųsta kareivių pulkai mal-

1753 m. iki 1755 m. Pabaigo-j sinti Amerikos maištininkus, 
je to karo jis sugrįžo į sa-į Kontinentinis Kongresas po 
vo plantaciją. 'ilgų susirinkimų ir apsvars-

Neilgai išbuvo namie, nes tymo nutarė nutraukti san:y 
Jurgis \Vashingtonas gim»~ kuomet Anglijos parlamenta-j kius su Anglija. 13 kolonijų 

Westmoreland apskrityje, Vii įvedė "Stamp Ac t " šioje ša- pareiškė nepriklausomybę 
ginijoj, sausio 22 d , 1732 mJlyje, jis *vel sugrįžo prie dar- svarbiuoju dokumentu. Ame-

kare, i r kuris, kaip pirmas 
šių valstybių prezidentas, pra
vedė taką pirmai respublikai 
modernėje istorijoje. 

Jo tėvai kilę iš Anglijos. 
Jaunasis Jurgis mokinosi 

bo. Su kitais kolonialiais ve- rikos žmonės šaukė Washing-
dėjais jis pareiškė, kad tak- toną juos vesti karą ir jis 

kol sul-uke 16 metų. Milita-jsavimas be reprezentacijos paėmė aukščiausią vyriausy-
rę karjera pradėjo būdamas! buvo tiranija. Massachuset ts bę armijoj. 
19 metų. Visu liuoslaikiu jis 
studijavo militares taktikas, 
nes tomis dienomis visi tu-

valstijos kolonistai puolė bri
tų pulkus. Pirmas kontinen-

Revoliucijos karas buvo 
vienas svarbiausių įvykių pa-

tinis Kongresas susirinko Phi- j šaulio istorijoje. Angliją bu-

iš imigrantui. Susisiekimai tar 
pe kolonijų buvo primityviš
ki. Prie sienų indijonai visus 
baltus žmones 'atakuodavo, 
nes anglai jiems siūlė viso
kių privilegijų, jeigu jie pri
sidės prie revoliucijos nuslo
pinimo. 

Pirmais karo metais britai 
laimėjo daug susikirtimų. Bu
vo laikai, kada išrodė, jog 
kontinentinė armija, apdris
kusi ir alkana, jau buvo pasi
rengusi pasiduoti. 

Bet Washingtono gudrumas 
ir drąsumas davė naują dva
sią jo ginkluotiems pulkams. 
Kritiškoje karo valandoje 
Prancūzija atėjo Washingto-
nui į pagalbą, prisiųsdama 
laivų ir kareivių. Savanoriai 
kareiviai iš įvairių šalių at
vyko į Ameriką, "tarpe jų bu
vo generolai — von Steuben; 
Lafayette, Rochambeau, Be 
Kalb, Puiaski ir Kosciuškv. 
Karas tęsėsi daugiau kai še 
šis metus. J is baigės pasida
vimu svarbiausios Anglijus 
armijos Yorktowne, spalių 
mėn., 1781 m. Po dviejų me
lų pasirašyta taikos sutartis, 
kurioje anglai pripažino Jung
tinių Valstybių nepriklauso-
mybę. 

Washingtonas pasitraukė 
nuo visų viešų reikalų ir iš
vyko namo. Bet 1787 m. jis 
pakviestas pirmininkauti Svi
rne, kuris priėmė' Jungt. Val
stybių Konstituciją. Jį vien 
balsiai išrinko pirmuoju šios 

toje pusėje buvo Thomas Jef-
fersonas, kuris norėjo, kad 
atskiros valstijos džiaugtųsi 
didžiausia savivalda ir kuris 
matė Ameriką kaip milžiniš
ką žemdirbystės demokratiją, 
o ne industrialę. Antranie ter
mine Washingtonas krypo 
prie Hamiltono ir jo federa-
listų. 

Washingtonas prezidentu 
ištarnavo du terminu. Atsisa-

tantus, tai tuojau įvyko savo- grotas ir kai svečias konduk-
tiška "revoliucija:" choris-j torius pasirodė visas sušilęs, 
tai pradėjo lipti ant stei- kauniškiai kompozitoriai jam 
čiaus, Lietuvos atstovai tufe- pareiškę tokį komplimentą: 
jo muvintis nuo steičiaus. Ma- '"Dabar toji simfonija jau 
no delnas tuojau išvedė rokun- baigta." 

jf 

Stačiai Žiūrint Rašo: D-ras K. M. 

Komunizmo klaidos 

Komunizmo pagrindinės 
klaidos yra trys. 1. Kaip gy
venimo mokslas komunizmas 
yra materialistinis ir nedo
ras. Jis pripažįsta vien kūną, 
pojūčius ir jėgą. Neigia Die-

kęs nuo trečios nominacijos v o b ū v i m ą > ž m o g a U 8 s;elos 
jis sugrįžo į Virginiją palik- d v a s i n g u m ę i r nemarumą. Ūž
damas stipriai įsteigtą respuh u t k o m u m z i n a s s tengiasi iš
liką. Apleisdamas preziden- ; n a i k i n t į ^ ^ ž m o n i t i k § j i . 
tystę ji's išleido "Atsisveiki
nimo 
Žmonėms''. 

Sugrįžo namo į Mt. Vernon, 
po trijų metų mirė, sulaukę* 
67 m. 

Jis užima nemirštančią vie
tą Amerikos istorijoje. FL1S 

nizmas privertė moteris kar
tu su vyrais dirbti sunkius 
darbus fabrikuose, tarnaut ka
riuomenėje. Kadangi privati 
nuosavybė kliudo komuniz
mui, ji naikinama. Moteryste 
ardoma. Šeima išskirstomą, 
nes vaikus suvalstybina par
tija. 

Komunistų kra?te darbinin
kams nevalia streikuoti. 

Visa šalis paverčiama di ]i6 isieiuo ^ i š v e l i u - pį i r m o i e lėie paties Die- ! , v . .. . \ . , ,_.. 
r7^t\\ Trmo-t Vfllstvhin ., w • dziuliu ekonominiu kalėjimu. 
Žodi Jungt. vaistymų ap reįkštąiį — krikščionių _ 

Žemesnes Amatų 
Mokyklos 

KAUNAS (E) — Šiemet 
numatyta įsteiiti 5 žemesnes;vai. Amerikoje komunistai no 

apreikštąjį 
tikėjimą. Tuo tikslu perkrei
pia1 visus proto nurodymus 
kam žmogus gyvena pasau
lyje. 
2. Kaip politine organizacija 
Amerikoje, komunistų parti
ja yra Maskvos valdoma. A-
merikos komunistai vra Mask-
vos agentai. Jie šnipinėja šią 
šalį ir visa -pranešinėja Mask-

Komunizmas, luomų nepa
naikina, bet naujus išaugina: 
partijom valdininkai yra visa
galiai valdovai, o piliečiai — 
menkaverčiai verrai. 

amatų mokyklas Biržuose, ri sukurti diktatorišką val-
Rokiškyje^ Tauragėje, Mažei
kiuose ir Šakiuose su daili
džių, mūrininkų, krosnininkų, 
kalvių ir šaltkalvių skyriais. 
Dotnuvos amatų mokykla su
valstybinama ir perkeliama į 
Kėdainius. Įvairiose krašto 
vietose bus steigiami F- v t i -
ninkams kursai, taip pat ruo
šiamas planas ir programa 
papildomai tekstilininkų mo
kyklai steigti. 

Jei Dievas nusiųstų dU an
gelu — vieną gatvių šluoti, o 
antrą valstybės valdyti, nieku 
būdu negalima būtų juodu pri
kalbėti pasikeisti darbu. Ne 
mažiau teisinga, jog tas, kurs 
jaučia, kad Dievas skyrė jam 
kitą uždavinį, gali būti lai* 
mingas tik tuomet, jeigu tik
rai imsis jį vykdyti. 

— O. S. Marden 

džią ir apiplėšti žmones iš tu
rimų laisvių: kalbos, spaudos, 
tikėjimo, susirinkimų ir moks
lo laisvės. Visas kitas politi
nes partijas ji? panaikintų. 
Tai vyktų žudynėmis, despo-. Kas vienui vienas paliko 
tizmu. Į pasaulių erdvėse, tasai nnsi-

3. Kaip ekonominė sistema j minimo taurę geria, ir akim 
ketmuhizmas vertina vien ran- to nubluko visos spalvos, au
kų ir mašinų darbą. Iš žmo- sim to nutilo visi balsai, ku-
nių padaro Valstybes vergus, rie pasaulį puošia, 

j Pas save — Rusijoj — komu-j — Vincas Krėve 

. -
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MUŠU MOKYKLOS 
KAS S K A I T O , RAŠO — DUONOS N E P R A Š O . 

i* :: 

Mokyklos Lietuvoje 
Atgimusi, Jaunoj i , Nepri

klausoma Lietuva šiandien tu
ri ir lietuviška mokyklą a r ! 
mokyklas. Dabartine Lietuvos 2 . Pradžios Mokyklos 
Mokykla galima būtų pavadin- D V a S i a 

laikas, kad ir Lietuvoj bus 6 
metų privalomas mokslas, gal 
ir 8 metų. 

A , 

mokykla darė savo. Je i pa
žiūrėti, kaip mūsų mokyklos 
kovojo už Vilnių, tai gerai 
galėtume suprasti , kaip lietu
vių mokykla buvo ir y ra tik.-1 Lietus smarkiai puolė že- ke]mo. Vaikinas, atsirėmęs 
rai lietuviška ir patrijotiškos mSn, Senukė sėdėjo nrie lan- smakrą, rymojo. J i s buvo lyg 
dvasios. £ ° i r m e z ^ s a v o anūkui mez- užsimiršęs, kad šalia jo sėdė-

SENUKES AUKA 
Rašo Ardanas Dranginis 

— Aldona, sudiev. Gerai 
užaugink jauną Antaną. Su
diev, Aldona, sudiev. 

Paskutinį kartą pakilo krū
tinė, sustojo balsas, galva nu
sviro į šoną. Mirė. 

Religiniu atžvilgiu lietuvis- Sm i- Anūkas prie stalo ruošė j G ištikima draugė Aldona, su 
ti tęsiniu anos pirmos lietu- j Beveik visos Lietuvos pra- jkoj i mokykla yra blogesnėje s a v o pamokas. Tylu kamba,- kuria sykiu užaugo ir lankė 
viškos mokyklos, kada mus džios mokyklos y r a valstybi- ; padėtyje, kaip parapijinės ryJe- Girdėti vėjo ūžimas ir m okyklą. 
va^d§ svetimieji ir nedavė 'nes , miestų ar savivaldybių'mokyklos Amerikoj, bet žy- .. lietaus lašų barškėjimas ant { K & g _ g t f l . A p i o k J I r Aldona jautėsi kaip ne-
mttms mokyklos, tai tada mū- {išlaikomos, Švietimo Ministe- miai geresnėje, kaip viešosios s t ° š ° - Laikrodis išmušė še- " f

 y į gyva, tyliai raudojo. Dar pa
sų pirmoji mokykla buvo pr ie , rijos prižiūrimos. Todėl mo- mokyklos Amerikoje. Mat Lie- ^ a s . Vincas u^sukė radio pa- ft ^ ^ | A M n M T i k bučiavo jo šaltas lūpas. Su 

^'"' • • n * i t £ 
Jo krūtinė sunkiai kilojosi mokslus. Jisai dabar gražiai 

jau negalėjo atgauti savo kva- j gyvena. Senukei patinka ir jo 
po. , jauna, graži marti. 

Taip senutė prisiminė savo 
jaunystę. J i atbudo iš minrių 
gelmių ir nusišluostė ašaras. 
Anūkas, pamatęs jos susigal
vojimą ir liūdesį, paliko ją 
vieną. J i tartum vėl atgyveno 
anas linksmas ir skaudžias 
jaunystės dienas. 

ratelio, ar kur nors gTjeioj kyklos dvasia y ra pagal val-
pas kaimo "daraktor ių . ' " Čia; 8tytes paruoštus mokytojus ir 
dažnas jaunuolis mokėsi pir- j leidžiamas taisykles ugdoma 
mojo lietuviškojo žodžio raso
tu, čia turėjom prakaituoti , 
kol išmokdavom maldaknygę 
"š l ibždavot i ." Neretai pirmo-

tuvoj mokytojai įvairūs, kiti 
nekatalikai, todėl tikybos ne
gali mokyti. Bet už ta t ku-

i r palaikoma. Kadangi visos j mgfcs gali du kar tu į savaitę 
vyriausybės buvo lietuviškos, ateiti i r mokyti. Bet per tokį 

laiką sunku gerai paruošti 
religiniai. Dar sunkiau su kai-

tautinės, todėl ir mokykla ga 
Įima vadinti tautine moky-

ji lietuviška Mokykla rasdavo j k l a > Tautos mokykla. Tautinis mo mokyklomis, kur ir kuni-
sau vietą kur nors bažnyčios akstinas ir motyvas per visąĮ g a s rečiau lanko mokyklą ir 
a r klebonijos palėpėj. Lietn- J a i k ą lietuvių mokyklose buvo' mokiniai, kartais praleidžia, 
voj veikiančiose mokyklose gyvas, jaut rus , entuziastiškas, ta ip vaikai mažai išgirsta 
nebuvo lengva mokytis, nes Man teko lankyti lietuvišką ( Dievo žodžio. Bet dabar kuni-
ten mokė svetima kalba i r sve- ( mokyklą nuo pat jos pradžios, gų daugėja ir tas geriau bus 
timi mokytojai. j a u tada mes buvome karš 

O, nieko, Aldona, 
siklausyti vėliausių žinių apie l . , 
. -~. • TLT i- taip sau paskendu mintvse 
karą Europoje. Nors senele f 

, , J i s paeme jos rankas ir 
gerai nesuprato, ką tas pra- v._ _. . . _. , * venimo linksmumas ir d/iaiio--

v_. , X-- -l- i i žiūrėjo į jas - - kokios baltos,Į v e n i m o n n K b m u m a s ir aziau^ 
nešėjas kalbėjo, vistiek susto- v." • - . , • / ' 

. . . . . . . . _ . gražios; pakėlė akis ir pazvel. 
jo mėgsti ir jtemtai klausėsi. _ . . ' * ~ f 

Stasio mirtimi ir palaidoji 
J i s paėmė jos rankas ir p a - m u ' P a s i »aigė ir Aldonos gy-

smas. 

KAUNAS (E) — Trys kla; 
pėdiškiai jaunuoliai, baigę V. 
D. universitetą teisių fakulte
tą ir išlaikę egzaminus, visi 
gavo paskyrimus prie teismų 

1. Pradžios Mokykla 
Dabartinė Lietuvos Moky

kla y ra lietuviška mokykla, 
išaugusi, sustiprėjusi ir daug 
nuveikusi. Svarbiausia moky
kla y ra Pradžios Mokykla, 
p i rma vadinama Liaudies Mo
kykla. Dabar Lietuvoj veikia 
G metų Prd . M. Keturių metą 
Pradžios Mokykla privaloma 
kiekvienam Lietuvos piliečiui, 
tai reiškia pradžios mokykla 
pasidarė visuotina mokykla, 
nes visi turės ją išeiti. Penk
t i ir šešti metai nėra priva
lomi, nes dar keli metai kaip 
j i veikia ir negali suspėti pa
ruošti nei mokytojų nei pa
talpų šešerių metų privalo
mai mokyklai, bet jau ateina 

čiausi lietuviai, visas Lietu
vos šventes su didžiausiu 
džiaugsmu švęsdavom, lietu
viškas dainas dainuodavom, 
valio šaukdavom, lietuvišku
mo visai apylinkei duodavo 
mokyklos dvasia, jos ruošia
mi minėjimai, šventės ir pra
mogos. I r vėliau lietuviškoji 
dvasia neužgeso, tik dar pa
didėjo. Net sulenkėjusiose 
apylinkėse vaikai mokyklose 
būdavo išauklėjami karštais 
lietuviais. Pav. , kai 1938 m. 
lenkai pasiuntė ultimatumą. 

aprūpinama. 
Mokslas Lietuvos Pradžios 

Mokykloj aukštai pakilęs, mo
koma naujais metodais. Mo
kykloj dirbama nuo 8 ligi 1 
p. m. Mokosi visas 6 savaitės 

tuva. Baigė pranešimus, pra 
dėjo muzika griežti. Vincas 
nusuko radio. 

— Vincai, ką tas pranešė
jas pasakė apie Lietuvą? 

-- Lietuvos užsienio reika-

akyse spindėjimą. Kaž kokia 
stipri jėga juos traukė vienas 
prie kito. Aldona nežinojo, 
kas jai pasidarė, veidą arčiau 
pridėjo prie jo veido, nepaju
to kai jų lūpos susitiko ir 

voj nes perdaug prisiminė 
Stasį. Negalėjo dirbti, sunkiai 
susirgo. Kai pasveiko, atvyko 
Amerikon. Čia išleido Antaną 

Vilnių ir Klimkaitis — Vil
niau.-; teisme kandidatu. 

PLATINKITE "DRAUGĄ ti 

lų ministras buvo pakviestas b ™ k i s b u v o i % a s ™ ** n a k t i 
į Maskvą pasirašyti sutartį su v i e n s k i t a m Pasipažino savo 
Rusija. Rusai nori savo ka- I m e i 1 ^ A l d o n a P a d g J 0 s a v 0 

riuomenės atsiųsti į Lietuvą į ̂ a l v ^ P r i e S t a s i o k r ū t i n ^ ir 
ir padaryti kelias kariškas ' *y l i a i v e r k g - B u v o S 1 ^ * to> 
tvirtoves. k u r i s 3"ai p n e š p o r $ v a l a n ( V 

tebuvo tik jos draugas, kai
mynas, bet dabar jai pasida-

riais reikia kartu dirbti, tas j kuris seniau buvo gražus ir r g i a ^ a į brandus asmuo. J ų 
apsunkina darbą. ' visų traukė akį, dabar buvo j d r a u g y s t ė b uvo gryna, skaisti. 

Patalpos mokykloms vis la- raukšlėtas. Tos kasos, kurios j 
biau ir labiau gerinamos, sta- buvo tokios pilnos ir garbi- \ Aldonos gražios, šviesios 
tomos naujos patogiai įreng- notos, jau pražilo. Tiesios me

dienas. Daugumoj mokyklų 
yra du skyriai drauge, suku- Senelė patylėjo. Jos veidas, 

Jūs Galite Būti Savininkai Šio Moderniško 

^ E l e k t r i n i o Pečiaus 
1 kasos, mėlynos akys nevieną 

tos mokyklos. Bet dabar dar j lynos akys, kurios matė tiek 
dalis mokyklų y ra ūkininkų skausmo ir vargo, tos lūpos, 
trobose, kas apsunkina darbą. 

tai pa ts patyriau, kaip vaikai j Naujai pastatytos mokyklos 
Kuriose kadaise buvo jaunos 
iv sukalbėjo daugybę maldė-

patrijotiškai nusiteikė, kad g a l i lygintis su Amerikoj esa-' lių už tėvynę, dabar buvo iš-
net mažiukai, įėjus į klasę, 
šaukė: "e inam kovoti su len
kais, mušt j u o s " i r t. t. Tai 
buvo mokykloj, kur mokėse 
aplenkėjusių tėvų vaikai. Bet 

momis mokyklomis. Klasės d i-; vargusios. 
dėlės, šviesos, su eentraliniu 
apšildymu, pirtimis ir t. t. 

Kun. St. Raila 
(Pabaiga kitą ketvirtadienį) 

s ZzC 

JAUNŲJŲ KŪRYBA 

Naudingon Talkon 
Pirmadienio rytas . I š visų 

Prov idewe dioeezijos moky
klų susirinko atstovai kated-
ron išklausyti šv. Mišių i r da
lyvauti iškilmingose pamaldo
se at idarant Katalikiškos 
Spaudos Vajų. Aš turėjau lai
mės atstovauti mūsų parapi
jos Šv. Kazimiero mokyklą. 

Iškilmingos šv. Mišios, ku
rias laikė J . E. vyskupas F . 
P . Keough, daugybe kunigų 
i r vienuolių, gražus bernaičių 
giedojimas, visa tai mane la
bai stebino bet giliausią įspū
dį padarė pamokslininko žo
džiai: "Nebūtų tokios Mek
sikos, nebūtų bolševikiškos 
Rusijos, nebūtų buvę nekalto 
kraujo praliejimo Ispanijoj ir 
Vokietijoj, jei katalikiška 
spauda būtų buvus labiau iš
s ip la t inus / ' Antra, katalikų 
bažnyčia tik viena drįsta pa
kelti balsą prieš pasaulio ne
dorybes i r neteisybes — ji tai 
daro per katalikišką spaudą. 

Be abejo, pamokslininko žo
džiai paskatino visus stoti į 

darbininkų eiles platinti ka
talikiškus laikraščius ne tik 
katalikų tarpe, bet ir ne ka
talikų, o ypač remti savo dio
eezijos laikraštį. Katalikiškas 

^ . laikraštis y r a st ipri jėga — 
ginklas, su kurio pagelba iš-
kovosim geresnį pažinimą vi
so to, kas padarys mus ge
resniais žmonėmis. 

Vytautas Kapiclcas, 

7-to skyr. mokinys, 

Providence, R. T. 

Tos mažos sukietėjusios ran 
kos uždirbo nemažai pinigų, 
kuriuos paaukavo tėvynės 
naudai. Tbs maldos, tos au
kos, tos ašaros nenueis nie
kais. ' Wi 

Dabar tas rusas, tas bur
liokas, kaip plėšikas, vėl įsi
veržė į mūsų šalį, kuri tik no-

jaUnuolio žvilgsnį traukė. Ne
vienas bandė prie jos prieiti, 
bet ji jau buvo išsirinkusi 
linksmą, mandagų Stasį. J o 
glėbyje dabar ji buvo. Link
smai jautėsi, nes žinojo, kad 
Stasys ją myli. 

Po poros savaičių kunigas 
juos surišo amžinai Moterys
tės Sakramentu. Praėjus 
dviem metams sulaukė gra
žaus sūnaus, kurį pakrikštijo 
Antanu. Kaip jie džiaugėsi 
savo naujuoju tu r tu ! 

Bet jų linksmą, gražų gy
venimą sudrumstė rusai. Vie-

ri sau ramiai ir taikiai gy-J n ą n a k t į u ž p u o l g jų r _ m u s i r 

venti. Tas pats rusas p n e s 
kiek metų nukankino jos jau-

suareštavo Stasį. J i apkaltino 
esant sukilėlių vadu. Aldona 
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ną vaikiną, už kurio ji buvo ( p r i b § g 0 p r i e s t a s i o į, a p k a 

ištekėjusi. Tie patys dabar, b i n o fc ^ r u g a į a t i t r a u k ^ j a 

vėl stato tvirtoves Lietuvoje, j i r t r e n k g g ^ . ^ 

Vincuk, tavo dėduką nuka 
mojo tas pats rusas. Buvome 
jauni. Lietuva tuomet buvo 
rusų valdoma. Sunkūs buvo 
tie laikai. Viską prisimenu, 
tartum, tai buvo vakar. Mano 
artimiausias kaimynas buvo 
tavo dėdukas Stasys Basas. 
J i s turėjo dvi seseris i r t r is 
brolius. J ie buvo šaunūs, stip
rūs vyrai, at i tarnavę savo 
tarnybas rusų kariuomenėje, 
dirbo tėvo ūkyje. J ie žanda
rų nebijojo. Jauniausias bro
lis Stasys netarnavo kariuo
menėje. J i s buvo st ipraus kū
no sudėjimo ir labai malo
nus. 

Senutė nutilo — vėl pasken
do savo mintyse, prisiminė 
vieną gražų vakarą. Tada vė
jas tyliai šlamėjo pro me
džius. Dangus buvo pilnas 
žvaigždžių. Visur tylu. J a u n a 

Stasys išspruko iš rusų 
rankų, pagriebė pagalį ir pra
dėjo juos kloti. Rusai supyko, 
ištraukė revolverį ir vietoje 
nušovė. Stasys krinto ant 
grindų, kraujas sruveno iš jos 
krūtinės. Rusai nusišypsoję 
išjojo. Aldona pribėgo, atsi
klaupė ir paėmė jo galvą j 
savo glėbį. 

— Stasy, kalbėk! S tasy! 
^Ašaros trykštelėjo iš akių. 

Stasys pravėrė akis, keistai 
nusišypsojo ir užkimusiu bal
su t a rė : 

— Aldona, neverk t a ip ! 
J i drūčiau prispaudė jį prie 

savęs ir smarkiai verkė. 
— Aldona, negalėsim kartu 

pabaigt statyti namų. Pasa
kyk jaunajam Antanui apie 
mane, kai jis užaugs. Žinau, 
kad jį gerai užauginsi. 

— Nekalbėk, S tasy! Nekal-
j porele sėdėjo petys petin ant ,bėk. - JL 

• Išmainykite savo seną pe
čių ant Naujo moderniško el-
ektrikinio pečiaus ir džiaugki-
tės naudingumu Elektrikinio 
virimo. Greitas. Lengvas. Šva
rus — nėra suodžių nei pur
vo... puodai ir indai pasilieka 
švarūs. Ir valgiai turi daugiau 
skonio, nes jie pagaminti na-
turališkose sultyse. 

Ateikite ir pamatykite šį 
L. & H Elektrikinį Pečių. 
(Tai yra iškili vertybė gro
žiui ir dirbimui.) 

Mažas Įmokejimas 
Balansas, phis maža ekstra išmo

kėjimo kaina mokoma mažose 
sumose su mėnesine Elektros 

Patarnavimo bila. 

visas 
GERESNIO VIRIMO 

YPATYBES 
* Gražus 

Srovinis 
Stilius 

* Didelis, visai 
Insnliuotas pečius 

* Trys. 5-Greičių 
P»viršio 
Vienetas 

* Didi, p^ra, 
Ekonomiška 
Virykla 

* Lengvai 
BnkuMM 

Svieius 

* Didelis 
Pastalėms 

LIBERALI: 
NUOLAIDA 

kuri padengrs lai
dininkus Ir insta-
laciją daugumoj 

vietg. 

C0MM0NWEALTH EDISON CONPANY 
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PITTSBURGH LIETUVIU 2INI0S 
North nusibostų. Vienu žodžiu va-

kora> pavyko ir pasiekė savo 
Vasario 16 d. pyko Liet u- j , į j^lo. 

vos nepriklausomybe paini-
nėjima* Lietuvių svetainėje.: V a s u d s t a i g a ^fa. 
Tai buvo bendra* vUų aroviųj # gtanislovas Stadulis, 65 

vnahj amžiaus. Su «avo mote-
rim IIM buvo pasimetęs. Pa-; 
laidotas vas. 20 d. Šv. Filo- J 
mano? kapuose. Koks gyveni
mas, tokia ir mirtis. Ta titf-a 
dažnai pasikartoja. Tebūna 
Dievas jam gailestingas. 

minėjimas. Tokį b. mirą m i 
nejinia rengti sumanė Jonas 
Mažukna, SLA vįee pirminin
kas, pakvietė pasitarti abiejų 
Sus-mų, Sūnų Lietuvos klu
bo, Darbininkų Sus-mo atsto
vus ir P. Z. parapijos klebo
ną su vargonininku. Be joki r 
sunkumų susitarta, iMirbU j jfORTH SIDE, 
programa ir vakaras Jvyko. 
Nors oras pasitaikė blogas, 
sniego iki kelių, nei pėsčiam 
eiti, nei važiuotam važiuoti, 
tafta u žmonių susirinko apie 
pora šimtų. 

Šioj kiekvienam lietuviui 
brangioj iškilmėj pasakė kai 
bas sekanti asmenys: Povilas 
Dargis, radio vedėjas, Domi-
nikas Lekavieia, Darb. Sus
ino 160 kuopos pinu., advoka
tas Schultz ir Jonas Mažuk
na. Vakaro vedėjumi buvo 
kun. J . Misius. D. Ž. parapi-
jos choras po vadovyste Jono 
Senulio atliko niuzikalę prog-
raino dalį ir sudainavo gana 
sklandžiai apie pusantro tuzi
no gražių dainelių. Choristės 
buvo pasirėdę tautiniais rū
bais, kas darė labai gražaus 

- Aukoto
jų po $1.00 vardai Vilniaus 
pavargėliams šelpti: V. Sa
dauskas, J. Pabarčius, J . Sa
vickas, Mrs. Adams, kun. J . 

Anthony Jfiden, dešinėj, sveikina į Sueza atvykusius karius iš Australijos. (Acme teleph. 
• . • • m • — • • • i . i • i 

Misius, J K Mažukna P. ji r Lietuvos himną. Abu cho- M ir minėjimuose dalyvauja, Jūs esate mano baisas. Aš 
Ilargis, fcdy. bchultz, Mrs. , a i b u v o vtuApuoię tautiniais ' ir aukoja vargšams sušelpti. ]nė mane L-usui išgirsti, bet 
Knkston, Jos. Tasmer, Mr. rūhaix kas labai tikn Lietu- —. ^ » -v .. ° t * 

» » ruDai^, Kas iaDai UKO į^ieui-. Vietinis iš tiesų jus esate pats tikra-
benuhs, Paul Casper, Frank v o g f o u r t h o f J u l y Vilniaus Kagauskas, Charles Laudaife- } .avargėlianis surinkta $35.00. ] U ž u o j a u t a 
kis, Harry A. Kapturauskas," Ateityje gal parašysiu, kokie! ^ 
T. Bartkus, Mrs. Pivarona*, 'm jn § j imai turėtų būti, kad lakūnui B . G . Jakentui ir 
Dcminick Kolebal, Mrs. Mar-[ j o u r i į m a s dalyvautų ir n e - ! S i m o n u i Alelifinui 
tin. Po 50c: Starolienė ir Mrs. baubtų bei nešvilptų, B r o l i lakūne Broniau 
Povidas. Smulkių aukų $11.00.! 
y ^ 0 — $31.00. 1 

I 

G." 
Jakentau. Vėl tave patiko ne
laimė. Nuliūdusios rašom 

' šiuos žiedžius. Džiaugėmės kad 
South Side 

Nepriklausomybes 
paninė j imas 

Federacijos apskričio pas
tangomis įvyko h. Neprikl. 

įspūdžio. Padaryta rinkliava minėjimą* vas. 18 d. pusė po 
Vilniaus pavargėliams ir su-'trijų Piliečių svetainėje, S. S 
mesta $31.00. Jonas Mažukna 
ir kun. Misius buvo įgalioti 
auka* pasiųsti Lietuvos kon
sului, ka. jiedu tuojau ir pa
darė. Be to dar suaukota pen
kinė Lietuvos vėliavai, kuria 
tai iškilmei pasiuvo Rūkas. 
Visų kalbos »buvo trumpos, 
liįviaiičios gyviausius lietuvių 
reikalus, kas darė vakarą. į-
domįu ir nenuobodžių. Visų 
kalbose tryško Lietuvos mei
lė ir džiaugsmas, kad ji ne
priklausoma ir su Vilniumi. 
Vi-okie partiviskuinai išnyko. 
Pasijutome visi lietuviais, vie 
nos motinos vaikai — taip ir 
r?iKia. Publikos užsilaikymai 
bdvo tiesiog pavyzdingas. Ū-
pas kuo geriausias. Po trijų 
valandų visi siarstėsi namo 
lyg nenoromis. Teko nugirsti 
vienąrkita. išsitariant, kad vi
sų naktį klausyčiau ir tai ne-

Nors per sniegą, reikėjo bri's-
ti, kaip per kokią tešlą, ta
čiau žmonių prisirinko pilna 
i 'i.rainė. Jaunimo ir gana 
daug buvo. Kalbėjo advoka 
tas Sdhultz ir inž. A. Mažei
ka. Programą vedė kun. Mi
sius. Programoj dalyvavo net 
keturių parapijų chorai. Jung
tinis Šv. Kazimiero ir 6v. Pet
ro ir Povilo choras diriguo
jant K. Bazini sudainavo: A-
merikos himną, Atbusk lietu
vi, Vanagaičio, Lietuvos kal
neliai, Naujalio ir Tai aukštai, 
aukštai, Navicko. Jungtinis 
D. Ž. ir Šv, Vincento parapi
jos choras (dalyvavęs Pasau
linėje parodoje) diriguojant 
Senuliui ir Sadauskui pasi
keičiant padainavo galingai^ 
Jaunimo giesmė, Malda, Lie
tuviais esame mts gimę, Lais
vė;, daina ir į Vilnių tiltaitis 

West End 
Vasario 13 d. jaunimas tu- t u r , j o m p į t t s b u r į T l ^ ^ į l a -

rejo draugišką vakarėli. Ren-V,-1T10 n i r _ , . ,_. : 
. . „. • _ . . . „ ' . , ' ,kuną. Dabar hudim del tavo 

gėjos šiam mėnesiui išrinktos e u s i ž e i d h n o > 
labai gerai pasirodė ir visus! o.- _ „ • ». . . . . ~ ... 
, &

 v, ,v. . v . , . . Simonai Alehunai. Gailimės 
skaniu užkandžiu ir žaidimais +0Tr„0 t . J , , . 

tavęs, kad patekai ant ope
racijos stalo. Negirdime sek
madieniais tavo balso per ra
dio. 

Abiem linkime greit pa
sveikti. 

E. Mary, V. Helen, 0. Clara 

sis mano balsa's. Nes mažas 
tebūtų skaičius mūsų Dangiš
kojo Tėvo vaikų, kurie išgirs
tų mano žodžius ir sužinotų 
mano mintis ir troškimus, jei 
katalikų spauda nesuteiktų 
man pagalbos. (Pijus XI) 

patenkino. Vyčių naujai at
gaivinta čionai kuopa žymiai 
auga. 

Vasario 15 d. įvyko laido
tuves a. a. Leonoros Chmie-
liauskienės. Laidotuvėse daly
vavo iš North Side kun. J. 
Misuis ir skaitlingas būrelis 
žmonių. Bet dėl daugelio snie 
go. negalima buvo pasiekti 
Šv. Kazimiero kapinių. 

VILNIUS (E) — šiuo me
tu visame Lietuvai atiteku
siame Vilniaus krašte yra dar 
1,105 neišskirstyti, daugiau-

Akiuiai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garaucija. 
liigzaimiiavimas akių veltui. Lensa, 
sulaužyta padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai oOc. Adjustavimas veltui. 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budrike 
krautuvėje kas diena, ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc;et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
PURNITUEE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. Yards 2151 

Vasario 15 d. Šv. Vincento 
moterų klubo buvo draugiškas 
vakarėlis, kurį rengėjos labai 
tvarkiai suruošė. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

THINGS THAT NEVTR HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Vasario 18 d. sodalietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Taipgi laikė mėnesinį susirin
kimą. 

Vasario 18 d. gana skait
lingai i i mūs kolonijos žmo
nių dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės paminėjime. Pro 
gramą susidėjo iš kalbų ir 
dainų. Dainavo keturi para
pijų ehorai. Kalbėtojai adv. 
E. Schultz ir inž. A. J . Ma-

Ižeika labai vaizdžiai ir iškal-
bingai nupiešė Lietuvos gar
bingų, praeitį ir ragino yi-sus 
būti ištikimais Lietuvos vai
kais. Nors sniegas buvo Pitts-
burgha ir apylinkes užvertęs, 
bet žmonės užpildė erdvią. Pi
liečių svetainę. Šis Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mas aiškiai rodė, kad lietu
viai noriai Lietuvos iškilmė-

I . " 1 •' 

M I M B I R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPYKIT P E R 
PAŠTĄ 

SA^BY S T . A N T H O N Y ' S 
LITHUAtfIAN PARISH 

BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49TH COURT, CICERO 

TEL. CICERO 412 JOSEPH P. G R I B A U S K A S . Secretary 
Vai.: Pirm., Ketvir., šeštad. 9 iki 8 v. v.; Antr., Treeiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U ž P A D £ T U S PINIGUS 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAŪPINIAI APDRAUSTI IE3 |5,000. 
per Fedieral S&vings and Loan Insurance Corp., Washington, D. O. 

6000 FtULOW 
W I T H *«ts r«tCN0* 
/ |H& l » AUŠO 
A ČOOO rCLLOW 

11 

Į&S&V' * 

U î w _ corr. >y&i*x* 

DAINŲ DIENA 
Balandžio 21, 1940 

Ashland Blvd. Auditoriam 
Van Buren & AsMand Blvd 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Lietuvių R. K. Choru 
Są-gos Cliicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas" . 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 

^ ^ » 

3 ^ 
Kviečiu visus kaimynus, draugas ir pažystamos 

naudotis mano patarnavimą. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

' i * ' ITTM1*v.» 

lsia s m u l k i kaimai. Tuos kai- ; LIETUVIAI DAKTARAI 
jumis norima kiek galint grei- ' 
čiau išskirstyti vienkiemiais, 
kad VilniauK krašto žemes ū-
itis kuo greičiausiai susilygin
tų su likusios Lietuvos žemės 
ūkiu. Jei leis sąlygos, visų 
kaimų išsžirstyma norima 
baigti per trejus metus, o gal 
ir greičiau. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

OFISC VALANDOS: 2 4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taip^ri pagal sutartį. 
Res. telefoną.- SBEley 0434 

ieiefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
Ot'ilYTOJAg IR CHIBUaOAS 

2415 W. Marąuette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

*~$ I* f —H ml. v«Ur«. 
t rt̂ iadienai.H ir Sekmadieniai! 

Susitariu*. 

tardą I14A. 

2 iki 4 ir 7 iki f 
•r- adiemau- i įsu 4 u J ifc> 

"vuntadianuus. U uc. 1% 

OR. V, A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRinMU* 

u aiuiuoa prltaik.fi 
3343 So. Halsted Stre%» 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

UH. r, AIKŪCIUNA^ 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Ciceio 
^«li:aui*>uitkia, fiLtlvuiaoiouiai* , 

Penktadieniais 
v alanu«*. LO-U ryt«, a-A. 7_y į. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

ru-uiaaieaiaia, lre6iauieiuaia w 
Šeštadieniais 

Vaiandoi; a—8 P, |C 

m DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo i —*4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suts/4-
Ofiso telefonas PKOspcni 6737 
Namu telefonas Vl&ginia 2421 

Ki. VARDS Rfi67 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVUXJHN81iAb) 

«YDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagat Sutart'. 

DR. P. J . BEINAR 
(B^INARAUSRASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wenfcwortn 1618. 

Res. — Yards 395-J 
OFISO VALANDOS: 

i iki 4 popiet 7 iki 9 vakar. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

tai OANai fflMM 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
2155 VVęst Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — «:30 

ir pagal sutartį. 

DR, F. C. WINSKUNAS 
. JfHYSICIAN and SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
utiso Vai. 2 - 4 j t—i, 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Rei tel. Canal 0402 

i 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
4729 So. Ashland Avt. 

2-tcos lubos 
CHICAGO, ILL. 

Tel MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki # 
vai. po pustų ir nuo 7 iki 8:3u v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vąj SMJS 

OR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
lies. TeL PLAza S200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaJi 
Nedelioois nuo 10 iki 12 vai. diena 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, ur . 

2 3 3 5 South Wester»n Avenue 
T S U r O N A S CAKAL S764 

U$. 6968 So. Tslman Av* 
Res. TeL GROveulU M17 
Offics Tel. HElCock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
KatT. ir Nadėliomis susitarus 

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAN and BŪRGBOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS; 

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

Offici TeL YARds 4787 
Naau TeL PBOspest ĮHI 

Tel OAKsJ «T8t 

4U ; AJtos 6M1 
K3Nwood 6107 

I DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai nuo l—$i nuo 6:30—»M 
756 VVest 35th Street 

Ofise TeL VIRginia 0036 
Reeidendjos tel BEVerly 8244 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. p 

REZIDENCIJA 
6631 S. Califomia Ave. 

Telefonas REPubllo 7888 

Offiee Phone Res aad Offie* 
PROspect 1088 SS50 8. Leevilt f l 
Vai: 2-4 pp. ix 7-9 vak. CANal I7H 

DR. J. J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2403 VV 63rd St., Chicago 

Tre^iadiesuais ir Sekmadieniais 

8988 So. OUremoat Ava. 
Valandos 9—10 A M. 

Nedelionus pagal sutartj 

Tel OAHeJ 0S67 
Bei. TeL PROspect 

DR. P. Z. ZALATORIS _ 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vakare 
TeL YARds 8M8 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
erti 47th Street 

TeJLi nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Beredoj pagal sutarti 

DR. V, E. SIEDLiNSU 
DANTISTAS 

4143 South Arcner Av 

PensTtadieBaais 
4631 So. Ashtend Ave 

Tel Y ARdj 0994 
Pirnudienieis, Tnrfiadisnisjs 1| 

http://prltaik.fi
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AMERIKOS LIETUVIU ŽINIOS 
4 

kun. ' - ^ . l N e p r i k l a u s ( ) m y b ž s 

Sukaktuves 
SHENANDOAH, Pa. — Lie-

i tuvos 22 metų nepriklauso
mybes iškilmes buvo surengto* 
Lietuvos Vyčių kuopos ii' 
įvyko "bendrai su jų "Charter 
Night" iškilmėmis. Paminėji
mas įvyko organizacijos pa
talpose ant East Centre gar., 
sekmad., vas. 18 d., 1940 ir su
traukė nemaža, skaičių žmonių, 
kurie gėrėjosi šiuo parengimu. 

A. J . Aekell, pirm. progra-
mo komiteto, buvo vakaro ve-

Tevy Marijonų nm-V.enį, kovo 10 d. ir baife 
»»• g~ r ^ ' ^ : ^ . *** Verbų sekmadieni, ko\«; 
MISIJOS Gavėnioje: ,? d ^ ^ ̂  kun į ^ 

Vasariu li—25 UtL — & v. ku* Marianapolio kolegi.io* 
Kozimi^'jo ptrąpijoje, l'hila- profesorius. Misijų pamaldų 
delphia. Pa. — knn. dr. K. tvarka bus paskelbta vėliau. 
Matulaitis. - — - -

Vasario 19-25 dd. — We»t- L'etuvių kalbos pamoko-
field, Mass. — kun. p,tra> trečiadienių vakarais 7 : ^ v 
Malinauskas. 

Viimnu 21 !*»-».. 3 .i«i. Minėjome Lietuvos 
Cicero, III. 
Dambrauskas. 

Vaaario 26 — kovo 3 dd. — 
Lowell, Mass. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
£v. Kazimiero parapijoje. 
Philadelphia, Pa. — kun. Jo
nas Vosylius. 

Kovo 3-5 dd. — Pittston, 
Pa. — kun. dr. Juozas Vaškas. 

Kovo 4 — 10 dd. — Šv 
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. dr. K. Ma 
tulaitis. 

Kovo 4 — 1 0 dd. — AthoL 
Ma'js. — kun. dr. Juozas Pau
li ukonis. 

Kovo 11 — M dd. — Šv 

bet be geraširdžių aukotojų Vcnslauską ir J. Vaitekūne) 

Leith, ILcotland. — Išlaisvinti iš Vokietijos nelaisvės anglų jūrininkai. (Acme telephoto) 

M. 

Scenoje 
^LieplinOtailOOS Š i r d y s ' Drimdzi artistų. Apie J. 01* I perdėta ir gali suteikti pasi-

šausko kaipo artisto gabumus | gerėjimo ir labiausiai mene 
netenka kalbėti; nes visi, ku* 1 išlepintam žiūrovui, 
rie jį yra scenoje matę, gali Kaipo režisierius jis irgi 
sakyti, kad jis yra artistas I pasirodo nepamainomas. Jam 
tikra to žodžio prasme. ! netrūksta meilės savo menui, 

"Liepsnojančiose Širdyse'1 ne intuicijos, nes nebuvo leng-
J. Olšauskas vaidino " V e t - y a s darbas paimti neapdirb-
ros'' rolę. Kaipo šio persona- j tus ir vaidybos mene nepri-

Amsterdam, N. Y. — Va
sario 4 d. Šv. Marijos Var
do sale prisirinko žmonių pa
matyti pirma kart -Amerikoje 
vaidinamų Petro Vaičiūno 5 
veiksmų dramų iš lietuvių ko

tas darbas būtų neįmanomas 
šiuose sunkiuose laikuose. 
Kaip malonu matyti amster-
damiečius remiant šį gražų 
tikslų bendromis jėgomis. 

Štai, vasario 4 d. Šv. Kazi
miero sodalietes surengė vai
dinimų ir pakvietė art. .T. 
Olšauskų jį režisuoti. Jame 
dalyvavo rinktinis Amsterda
mo jaunimas. Kleb. kun. J. 
Židanavičius ragino bažnyčio
je skaitlingai dalyvauti. J va
karų prisirinko pilna sale 
žmonių. Jų tarpe buvo kun. J. 
Orvidas, kun. J. Raštutis, kun. 
B. Liubauskas ir kun. A. Bru
žas. 

Vakaras davė gražaus pel
no Šv. Pranciškaus mergaičių 
akademijos statybai. 

Lai Aukščiausiasis kuo aps
čiausiai Jums atlygina už vi
sų triūsų ir vargų. 

Jums maldoje dėkingos, 
Seserys Pran&iškietes 

dejas. Kiti komiteto nariai b u - j v o s dėl nepriklausomybes lai- !žo kūrėjas, jis pasirodė suge- j tyrusius asmenis ir juos taip 
vo: Isabele Savitsky, Stasel ių (1918-19 metais.) Rengė 

Jurgio" parapijoie, " Phi ladeJ Kutkowsky, Ona Yanalaitis,, Jos to vaidinimo buvo Sv. Ka-
phia, Pa. - kun. J. W-vlius. Juozapas Benedict ir Karolis! »mie*> parapijos sodalietes. 

— Mas 
Viuca. 

— Ma 

Kovo 11 — 24 dd. — &v. 
Jurgio parapijoje, Brooklyn, 
N. Y. — :wun. Adomas Mor
kūnai. 

Kovo 11 — 24 dd. 
path, N. Y. — kun. 
Andriužka. 

Kovo 17 — 21 dd. 
rianapolio Kolegija — kuo. 
Petras Malinauskas. 

Kovo 11 — 24 dd. — Bay 
onne, N. J . — kun. dr. K 
Matulaitis. 
" Kovo 11 — 24 dd: - Ne-

wark, N. J . — kun. J . Dam
brauskas. 

Kovo 10—12 dd. — Dievo 
Apvaizdos parapijoje, Chica-
gc, 111. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas. 

Kovo 16-24 — Šv. Jurgio 
par., Detroit, Mieh. — kun. dr. 
J. Pauliukonis. 

Antonavage. 
Kun. J. A. Karalius, Šv. 

Jurgio parap. kleb., buvo žy
miausias vakaro kalbėtojas ir 
gražiai nušvietė šių iškilmių 
reikšmę. Programoj buvo taip
gi muzikos ir dainų dalis, ku-

1 ri buvo patiekta vadovaujant 
Įprof. A. Grigoraičiui, Šv. Jur
gio par. vargonininkui. 

Iškilmes baigėsi gražioj, pa
triotiškoj nuotaikoj su užkan-; 
džiais. Ryty Gėlele. Į 

Į Vakaras rengtas paremti Se-

bųs iki smulkmenų perduoti 
vaizduojamąjį tipų. Jis pasi
rodo tikras Lietuvos sūnus, 
susigyvenęs su savo tėviškes 

gelių Pranciškiečių naujai sta- gamta, dvasia ir vargais, ko-
tomų mergaičių akademijų j vojant savo tėvynes buities 
Pittsburghe. j palaikymui. Jo kalba pasižy-

Veikalų režisavo ir pats mi lankstumu bei muzikali-
svarbiausių rolę vaidino ar.- niais niuansais, kurie labai 
tistas J. Olšauskas, kuris jautriai perduoda visos sielos 
Amerikos visuomenei yra ži- liepsnojančias vidujines ko-
nomas, kaipo vienas Dzimdzi- vas. Jo vaidyba saikinga, ne

skaitykite vien 
kus laikraščius. 

katalikiš-

n ^ 

Graži Auka 
Nuo Parapijos 

JKRSEY CITY, N. J . — 
Lietuvių &v. Onos parapija 
ne l? k rūpinasi savo reika 
lais, bet nepamiršta ir Lietu
vos svarbiųjų reikalų, kurių 
vienas — šelpimas vilniečių 
nukentėjusių nuo karo. Iki 
Šiol iš Sv. Onos parapijos jau 
ptsių«ta aukų viso $101.00. 
Tai dar ne viskas. Ateity Jer 
sey City lietuviai dar poau 
ko* svarbiam reikalui. 

Klebonas pranešė, kad šie
met mūsų parap. bažnyčioje 
gavėnios metu įvyks misijom. 
Miaijro prasidės Kančios sek-

Faith Hope Charity Hard-
mg, 4 ir pusės metų, Trucks-
vlJle, Pa., kuria studijuoja 
Kew Yorko mokslininkai. J i 
išpranašavus Europos karų, 
ffitlerio-Stalino sutartį ir ki
tas įvykius. (Acme telephoto) 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 
"Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien 
rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chieago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chieago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.0U. 366 West Broadvvay. So. Boston, Mass. 
' •AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
4 'GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., VVilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago, 
Illinois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalai. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chieago, Illinois. 

"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chieago, 111. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" - savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

kruopščiai paruošti ir išgau
ti iš jų sielų paslėptas gali
mybes jų rolei. 

Labai gražiai ir skoningai 
atliko "Reginos" rolę S. Ki
sieliūtė, kuriai publika nesi
gailėjo aplodismentų. Taip 
pat gerai atliko "Elenos" ro
lę — Railiūtė, "Banado" — 
B. Piliponis ir tėvo — A. Ma-
ražas. Kiti vykusiai atliko 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Auky 
P a k v i t a v i m a s N r . 2 6 

Vilniaus reikalams: 

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis, Broekton, Mass. (per 
J. Stigieiię) — $25.00. 

J. Žebrauskas, Cleveland, 
OLio (per "Laisvės" dien
raštį) — $5.00. 

S. L. A. 225 kuopa, Bron\, 
N. Y. (per K. Kovaliauskų) 
- - $5.00. 

Anupras Katinas, Montreal, 

1 

H 

ffiE 3ffl 

savo roles: S. Šlaveikis, &• ' Cariada $3 00 
Karutytė, B. Valiūlionyte, B. | g y J u r g J 0 '4nugyatit 1 I o o . 
Žilinskas, P . Šlaveikis, J . 1 ^ F a l l S ) N Y ( p e r A ž i . 
BansevMius, E. Strikolis ir ! i n s k ą ) L . L a i s v g s P a s k o i 0 3 

M. KirbeliB. | Bonu - $100.00. 
Visas vakaras praėjo kuo Vienybės Pašalpinė draugi-

puikiausioj nuotaikoj ir daly- ja, Montello, Mass. (per K. 
viai išsinešė iš salės teigiamo 
ir gilaus įspūdžio. Ypač link
sma buvo matyti tiek daug | 
gražaus jaunimo vaidintojųf 

ir žiūrovų tarpe. Tai parodo, j 
kad mūsų " suamerikonėjęs" 
jaunimas nėra jau toks abe
jingas lietuviškiem dalykam. 
Tik reikia, kad atsirastų ! 
daugiau tokių artistų, kaip J. 
Olšauskas, kurie turėtų kan
trybės ir noro su jaunimu 
dirbti ir paruošti tokių gražių 
ir patriotiškų spektaklių kaip 
"Liepsnojančios Širdys" ir 
matysit, kaip greitai visi su-
lietuvės. 

Tad, valio, art. J. Olšaus-
kiui ir jo vaidintojų grupei 
už tokį gražų parengimą. 
Lauksime jų daugiau. 

Sužavėta Žiūrove 

$10.0C. 
'. Sliaull, Studa, Pa. (per 

"Vienybę") — $3.50. 

X Senkonis, Philadelphia 
Pa. (per "Vienybę") — $1. 

-i . Schultz, AVoodhaven, L. 
i., X. Y. (per "Vienybę") — 
$1.00. 

Bendrus Komitetas Vilniaus 
Kraštui šelpti, AVater>,ury, 
Conn. — $262.90. (Tam Ko
mitetui aukavo: po $25.CO - -
Lietuvių Politiškas Neprigul-
mingas Klubas, Lietuvių Pi
liečių Politiškas Klubas, Lie
tuvių Susivienijimo Ameriko
je )1 kuopa; po $10.00 — Vaiz 
bos Butas, Lietuvių Švie>os 
Draugija; po $5.00 — Liet 
P. Susiv. 49 kuopa, Liet. D 
Literatūros D-ja 28 kuopa: 
Parengime ir per biznius su 
rinkta $138.15, iš parengime 
už ižangą atliko $19.75. Au
kas prisiuntė valdyba: pirm. 
Thomas Matas, sc-kr. A. 0-
renta'o, ižd. J. Taraila). 

N. N., F. B., Virginia -
$5.00. 

Vilniaus Šelpimo Fondo 
Skyrius, Ansonia, Conn. (per 
J. Radzevičių) — $53.60. 

Gintaro Choras ir S. L. A. 
HxS kuopa, Stamford, Conn. 
(per A. Bartnikienę) — $14.-
40. 

Tuompsonville, Conn., lie
tuviai per parengimą Vilnijai 
194a I. 27 (per K. J . Mieli
ną ir S. Grigaliūną)—$208.00. 

Šv. Jurgio Draugystė, 
Thompsonville, Conn. (per K. 
J. Migliną ir S. Grigaliūną) 
— $25,00. 

K. Zvicevičienė, Brooklyn, 
N. Y. — $1.00. 

Marie Josephstfliuoziapaity-
tė, Brooklyn, N. Y. — $20.U). 

S. L. A. 299 kuopa, Rum-
ford, Maine, surinko iš įvai
rių asmenų, prisiuntė J. Kaw-
laicze — $30.00. 

Šv. Petro D-ja, Bloomfield, 
N. J., vilniečiams lietuviams 
šelpti parengimo pelnas (įtei
kė pirm. J. Stacevičius ir 
sekret. A. Kindaras) — $115. 

Iš viso — $888.72. 
Anksčiau skelbta — $6,056.-

06. 

Iš viso gauta aukų Vil
niaus reikalams — $6,944.78. 

Generalinis Konsulatas nuo
širdžiai dėkoja visiems auko
tojams, rinkėjams ir šiaip 
prisidėjusiems. 

NAPPY 

Padėka Amsterdanneciam-s 

Nuoširdžiai esame dėkingos 
amsterdamiečiams už susirū
pinimą mūsų reikalais. Staty
ti naują mergaičių akademiją 
yra mums būtinas reikalas, 

By Irv Tirman 

Mrs. Gaude D. Henry, 24 
m., Beaumont, Tex. sulaikyta 
Lake Charles, La. ir prisipa
žino nužudžiusi J. C. Callo-
way. (Acme telephoto) 

Prancūzijos bažnyčiose Ka
lėdų šventėse buvo perskaity
tas vyskupų laiškas, kuriuo 
Prancūzija pavedama Marijai 
globeti ir pasižadama, karą 
laimėjus, Liurde pastatyti 
naują, Dievo Motinos garbei 

( skirtą, bažnyčią. 

^ 

J Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

Pastovumas — 

£*- V 

l 

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4. PER MCSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, AtfT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS'N. NO. 1 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
LodSlial kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki f5.000.00 Fedemliueje įstaigoje. 

http://f5.000.00
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Automobily Į Vakaras 
Rašo knn. Juozas Jasevičius 

*V 
(Tęsinys) 

Prie laivų uosto yra dide
li- kalnas. Nuo jo galima ma
tyti visa miestą. M-t-s manė
me, kad tai buvo tik taip sau 
kalnas. Bet mums buvo paaiš-| r;ų tautu. Be amerikonų, dau-
kinta, kad tame kalne yra iriausiai yra ispanų, nieksi-
didele Amerikos tvirtovė. Te- kiečių, portugalų, kinų ir ki-

^ •denyną į Los Angeles. Oras 
buvo gražus. Žmones vien
marškiniai vaikščioja. Mūsų 
gi nervai sugadinti dėl ne
laimės. Norime maudvtis, kad 

1 nurimtų mūsų nervai. Kai tik. 
>ra dideli namai poilsiai, ifti- pavažiavome * prie Long' 
dimams ir koncertams. Lttl^Beech, g a n d ų m a u d y i l i Ų > su_ 
U stovi didžiausi pasaulyje < t o j o m e b n u - j o m e n e ^ p f t 

mirkyti kojas vandenyne-, bet 

^ 
: i 

vargonai. Jais duodami įvai
rūs koncertai. 

San Diego mieste yra Įvai-

niii yra paslėpti dideli Ame
rikos šautuvai. Jei tik n«'-

t.̂ . Daugumoje katalikai. Dėl 
nedidelio skaičiaus gyvento-

draugiškas laivas pasirodytų, | j y y r a dešimts katalikų baž 
nyčių. Kiekviena bažnyčia 
turi savo mokyklų. Kai kū

ninis tuojau iš jų pasipiltų. 
San Diego parkais negali

ma atsigerėti. Jie yra pasken
dę palmose, gėlėse ir kituo-e 
medžiuose. (Gražiausias par
kas yra Balbau park. Tenai 

A. "T A 
AEOLFAS DARGUŽIS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 20 d., 6:30 vai. vak. 
1940 m., sulaukęs 55 mėty 
amžiaus, gimęs Vartul-ėnu kai
me, Žvingių para p., Tauragės 
Apskr. 

Amerikoje išgyveno 27 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Elenorą po tėvais Bag-
doniutę, 2 sūnus: Juozapą ir 
Alfonsą, brolj Joną Ir brolie
nę Barborą ir jų šeimyną, 2 
seseris: Aleksandrą Pugžlienę 
lr Zofiją Spėt ylą ir švogerį 
Antaną ir jų šeimą, uošvienę 
Bagdonienę, švogerį Juozapą 
Bagdoną ir švogerką Anną 
Klaulakienę Ir jų šeimynas, 
pusseserę Julijoną Srogis, jos 
vyrą Adolfą, pusbroli Joną 
Skurdeli, Jo žmoną Kazimierą, 
Irtminattę Petronėlę Serpitienę. 
Jos vyrą Juozapą, o Lietuvoj* 
2 brolius Jurjsj Ir Antaną ir 
2 seseris Antaniną ir Ceciliją 
ar jų šeimas Ir gimines. 

Kūnas pašarvotas randasi 
Antano Petkaus koplyčioje 
$834 So. Western Avc. Laido
tuves Jvyks šeštadienį, Vasa
rio 24 d., 8:00 vai rytą iŠ 
koplyčios į Gimimo švene. Pa
nelės par. bažnyčią, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas J Sv. Kazimiere "Yapi-
oes. 

Visi a. a. Adolfo giminės, 
3 ranga i ir pažvstaml esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą Ir at
sisveikinimą. 

Nuliūdę liekame. Moteris. 
<ūrati. BrolK B^olfcn., Sese
rys, Ir visi giminės. 

Laidotuvių Direktorius An-
!anas Petkus. Tel. GROvihlll 

D142. 

ir išsimaudvti. Aš niekados 
neužmiršiu, kad tai buvo sau
sio 15 diena. 

Capistrano misija 

Jau seniai girdėjau, kaip 
i Capistrano misija atskren
da kregždės šv. Juozapo die
noje, kovo 19 d. Ir pankui iš-i 
skrenda šv. Jono dienoje, spa-

rius turi ir aukštesnes mo-|? i« 23 d. Ai būtinai norėjau 
1 vUas. ' f ¥ !i H ^ieta matyti. Kai mes ten 

i . 

buvome, sausio 16 diena, tai 
kregždžių dar nebuvo. 

purę ant galvos, kantriai ken j 
tėjo, žiūrėjo ką mes darome 
ir sėdėjo automobiliuje. 

300 mylių į 5 valandas 
Iš Albuqiierque iki Aineri! 

lo miesto kelias nebuvo gv 
ras. Jš pradžios buvo ledo 
ant kelio ir smarkus veja- su 
sniegumi pūtė, tačiau mes 
smarkiai važiavome ir pada
rėme lygiai 300 mylių į 5 va
landas. Toje dienoje, sausio 
22, mes pribuvome į Oklaho-
ma City ir buvome keturiose 
valstybėse: Arizonoje, New 
Mexico, Texas ir Oklahcuia. 

Tuo laiku mes važiavome 
per vieno klebono parapiją, 
Santa Rosa mieste. Jis mums 
pasakojo, kad reikės per jo 
parapija važiuoti 20 mylių. 

Jis turi du asistentus ir 28 
misijas. Ciali aplankyti savo 
parapijiečius tik vieną kartą 
į du mėnesius. Jo parapijos 
plotis yra didesnis kaip ku-
.rios vyskupijos. 

Mums taip greit važiuojant, 
prelatas nekartą maloniai pri 
minė man, kad pergreit va
žiuoju. Poliemonas vejasi, va
žiuojame prieš dideli užsisu
kimą ir taip toliau. Bet aš 
jam šiaip ar taip atsakiau ir 
vis giliau spaudžiau ges*}. 
Mat, pradėjome nerimauti. 
Čia labai šalta, Henrikas ser
ga ir visi norime greit grįž I 
ti namon. 

(Bus daugiauv 

<lerai apžiūrėjus San Diego 
miestą, važiavome į Los An
seli.-. 

dvi dienas jį pataisyti. Ką 
padarysi, turėjome laukti. 

Norime maudytis 

Kai palikome San Diego, 
važiavome pagal Banių jį van-

# 

Tėvas Junipiro Sora, pran
ciškonas įsteigė San Juan 

Nelaime Capistrano misiją 1776 me
tais indėnams, kurie eia gv-Kai tik išvažiavome iš San _, . . .. , . 

1V , , ... veno. Ton misija yra deiman-
Di-go, automobilius sugriuvo. . '' . •' . . . « ,.,. 
^ - - , , •• ... , . tas viru kitu misijų Cahtor-
Zmones mane, kad jis tik taipl . . . • • 
su-tojo. Jie pradėjo stumti, ^ j e ' 
bet nieko nepadėjo. Negalė- Čia tėvai pranciškonai pra-
jome važiuoti. Specialistas ap- dėjo indėnus civilizuoti. Tėvai 

(žiūrėjo ir pasakė, kad ims mokino juos, kaip laukus ar
ti, daržus išdirbinėti, gyvu
lius auginti. Jie išmokino 
juos , kaip padirbti vyną iš 
vynuogių. Gal tik jiems dė
ka, mes ir dabar turime ge
riausią vyną iš Californijos. 
1 ėvai pranciškonai mokino 
indėnus išdirbinėti indus iš 
molio, įrankius iš geležies že
mės ūkiui. Dar ir dabar sto
vi dirbtuvės, kuriose indėnai 
buvo mokinami įvairaus ama-
'o. 

Toje misijoje yra daug ir 
kitų palaikų, kaip bažnytinių 
drabužių, kuriuos tėvai var
tojo. Kad viską pamatyti, im
tu dienas ir savaites. Mes ne-
turėjome daug laiko tam tiks
lui. Dėl to, toliau važiavome. 

Henrikas ramiai viską pri
ėmė. Jis stipriai, užmovė ke-

JRBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bai.kle-
lams. Laitlotuvėute 
ir Puolimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

PLATINKITE " DRAUGĄ " 

»-«rp 

B U T K U S 
Undertaking CCK, inc.| 

William A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Diena | 

Ir Naktj. 
710 WE'ST 18TH STREET| 

TEL. CANAL 3161 

A FIAVOR AIL 
ITS 0WN THAT 

MULI0NS P5«FER 

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuves 

A. •(• A. 

LIUDVIKAS GUDAS 
Giveno Custer, Miehigran, p^r-
BiskyrS su Šiuo pasauliu Va
sario 25 d , 1939 m., sulaukus 
56 metu amžiaus. A. a. Rime 
Lietuvoje, Telšių apskr., Žarė
nų parap., Tarvydų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Agrotą, po tSval^, Dam
brauskaitę, dvi sūnus: Joną. ir 
Jurgį, dvi dukteris: Kristiną ir 
Oną. broli Aleksandrą, Svoge-
rf Matt Dambrauską. Lietuvo
je paliko "Eleonorą Gustienę 
ir jos šeimyną ir danę gimi
nių ir draugų, Lietuvoje ir A-
merikoje. 

Liūdnai atminčiai mūsų 
brangaus vyro ir tPvelio už
prašome gedulingas šv. Mišias 
tti jo sielą bažnvčioje. Custer. 
Vfich.. Vasario 24, 1940, S:0'> 
vai. ryto. 

Kviečiame visus glminos, 
draugus, pažystamus ir kai
mynus dalyvauti Šiose pamal
dose. 

Brangus mūsų tSve Ir tRv*»H. 
mes tavęs niekados neužmirši
me. Tu pas mus įsu nebesu-
rryši, bet mes ankščiaii ar ve
žiau pas tave ateisime. 

Atminčiai, Tavo kana puo
liame gflėmis ir laistome aša
romis, lankome ir lankysime 
kol ervv\ būsime. 

Nn"ūdę: Gudų Šeimyna ir 
Gimines. 

t 
•kr 

A. * A 
TADEUŠAS 

YUTKEVIČIUS 
Mirė vas. 20, 1940, 12:30 

vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kvėdarnos par., Grimz
dų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Petronėlę. po tėvais 
Kuncaitė, 4 dukteris: Oną ir 
žentą Juozapą Ardinger. Jus-
tina ir žentą Vincentą Bo-
gasch, Stanislavą ir žentą Vin
centą Malis, Petrolėlę ir žen
tą Mikolą Marushą, sūnų Jo
ną ir marčią Joaną, anūkus ir 
kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas 3241 So. 
Lowe Ave , tel. Vlctory 3271. 

Laidotuves įvyks šeštad., va
sario 24 d. Iš namų 8:30 vai. 
,ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj į • 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
gus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
žentas, Sūnus, r Marti, Anūkai 
ir Giminės 

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips, tel. YARds 4908 

i 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTES UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestenn Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h S t , 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

J U O Z A P A S 
GAIDAUSKAS 

Mirė vas. 19 ė., 1940 m., 6:-
45 vai ryte, sulaukęs pusė«; 
am?i«.us. 

Gimęs Lietuvoje, Tauragres 
apskr., Batakių oarapijoj,\ 

Amerikoje išeryveno 37"met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moter | Marijoną, po tovais Ku
činskaitę, sūnų Juozapa, 2 duk-
teris: Martha ir Teofilą. 2 pus
brolius: Pranciškų ir Petrą. 
Tverijonus ir jų seimas ir 
daug kitų giminiu ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko sese r} 
Marijoną ir lxroli Kazimiere. 

Kūnas nafiarvotfta 4403 South 
Mozart St. Laidotuvės jvyks 
penktadieni, vasario 23 d., 19-
40 m. T.š namu 8 va. ryto bus 
atlydėtas i Nekalto Prasidėji
mo Paneles šve. par bažny
čią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vius 
gimines, draugus ir pažjstamus 
da'vvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus. 
Dukterys, Pu.sbitoiial ir kMi 
giminės. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. tel. YARds 1741. 

PETRONĖLĖ KINCHUS 
po tėvais Benetaite 

(gyv. — 353 Kensington Ave.) 
Mirg vasario 19 d.. 1940 m., 

7:00 v:il. vak., sulaukus pu
sės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje. Plungės miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliiidime: 

sesers sūnų Kazimierą Kleinas 
ir jo šeimyną ir kitas gimi
nes. 
Prigulėjo prie šv Onos ir šv. 
Veronikos draugijų. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
10834 So M i c h i s a n Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
vasario 24 d. Is koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
šventų parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą> Po pamaldų 
bus nulydėta j šv Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nulfūdę: Sesers Sūnus ir Gi-
niūiės. 

Laidotuvių direktorius Al-
bej-t V. Petkus, tel. LAFayette 
8024 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite IUŪMI radlo programo Antradienio Ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, iŠ WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu .šallimieru. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III JIMPC PATARNAVIMAS 
A l f l D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
1 J V n l MIESTO DALYSE 

j . LhileviHHS 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

Anthony B. Petkus 
P. J. 

6834 So. AVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

A l t a i V. Petkus 
Lachawicz ir Sunai 

4704 S. \Vestern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25*15 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Are. 

file:///Vestern
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URA OPAS 

K TĖVŲ KRAŠTO 
pradėjo tam ruošti dirva. Tų 
kraštų žmones kruvinomis a-
šaromis prašo jų nepalikti 
bolševikams. Kiti meta viską, 

VILNIUS. — Lietuvos Ne- »<* sudegina trobas ir bėga 
j lietuvę. 

Vilniuje gražiai 
paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybe 

\Ką Daryti Kada Nori Mokintis 
t u r i t e s l o g ą . . . Lietuviškai 

VILNIUS (E) — Nežiūrint 

l r^ 

mo arba nemalonumo. 
, Geriausias iš visų, Ex-Lax yra nia-

B o l s e V l k a i l l S S u o m i j o j e p r a - į Jonus priimti. Jis gardus kaip šo
koladas. Ex-Lax yra geras jaunuo
liams, kaip ir suaugusiems taip pat 
Visose vaistinėse po 10c. tr 25c. 

>.Ul , |»MTEs l*AM£<.l)tlOJI U : 
Vl'sISAKYKIT J | PAKEIflANflU' 
Gaminama tik vienas tikras 
£x-I.ax! Įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika-
"E-X—L-A X" ant dėžutėm ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite oiiKinailo Ex U x . 

priklausomybė Vilniuje pui
kiai paminėta. Ministras pir
mininkas A. Merkys pasakė s U L j^į t ^ i š * a v o j ^ l ų 

tris kalbas, pabrėždamas, kad 1 ^ , ^ j i e j a u i&veže į Suo-
Vimiaus daugiau niekas iŠ • l n i j 0 8 fr o ntę. Jie norėtų, kad 
mūsų neatims. Lietuva nežino Uetliy& p r i g l a i f c . t ų d i d e l ę da_ 
kelio atgai ^ j ų 8 U Ž e i s t y j ų > a p i e 12>ooo. 

Iškilmingame akte, įvyku- Už tai žada net teritorinių 
šiame Vilniaus teatre, be Mer- koncesijų. Apie bolševikų į-
kio dar kalbas pasakė Vii- gulas Lietuvoje pilna anek-
niaus burmistrą* K. Stasys ir dotų. Jie tai vadina bereika-
gudų, karaimų, totorių, lenkų, linga propaganda jų akims 
rusų ir žydų atstovai. Mažu- apdumti, kad esą čia galima 
mų atstovai pareiškė džiaug- gauti visko pirkti ir net pi-
smf būti Lietuvoje su sostine ojai. Alytuj vienas bolševikų i 
Vilniumi Ta proga iškilmių- karininkas, sušaukęs savo bū- _- . - . c • • 
gas pamaldas Vilniaus kated- ! rį įj. išdėstęs jiems, kad iki V i l n i a u s a n t y j e 
roję laikė vyskupas Matulevi- &<>] jįe buvę apgaudinėjami, j 7 0 K a t a l i k ų ParapiJŲ 
čius. Nepriklausomybės minė- I e6^ užsienyj gyvenimas nepa-
jimui į Vilnių iš visos Lietu- kenčiamas ir tik Rusijoje ge-
vos buvo suvažiavę daug stu- r a gyventi, nusišovė, 
dentų, savanorių ir šiaip įvai 

Lietuvos vidaus politika 
p: a* ta. Tautininkai pradeda 

Pirmutinis dalykas, turint slogą, rei
kia nueiti pas savo daktarą. Išgydy
ti slogą yra jūsų daktaro reikalas. , 
Daktaras pats pasakys, kada jūsų J LietUVOS p r i e š i n i n k ų te08Y&-
kūno atsparumas yra geras ir jūs 
nepagaunate taip greit slogos. 
Laikantis "reguliariai" yra vienas iš T i p c i m n k v t n l i Q t l i v i n bViUnv 
būdų padSti išlaikyti kūno atsparu- °*> 
mąl Prižiūrėk savo jpročius 
jūs jausite 
vartokite 
Lax yra šv 
kiantis! jis paiiuosuoja jūsų vidų-1 riose miesto vietose veiKia 
rius lengvai, patogiai... be jsiteiupi-

lietuvių kalbos kursai, o \>e 

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE 
rome* agitacijos, kad žmonės | Ch icagOS L i e m v i ų 

Moterų Klubas Vel 
Sr™lk?imS";i'̂ uus<;,.Jo |̂I'orinfi'J lietuviškai iuo*yti.įRengja Pramogą 
»4SSS"R« unk^a. ^ U k a i f i M nuolat didėja. Įv«. v i l n i m m i n i m u ; 

dagogas Busilas dar suorga 

Vilniečių Šelpimui 
Gal ne viena Cniragos lie-

A. Bacevičiaus ir Jaukšiene? 
dalyvauti bendram paminėji
me Lietuvos neprikl. dieno
je ir akademijos rėmėjų va
kare. Pranešta apie sergan 
čius du klūbiečius: P. Sta-

nizavo eilę kursų, į kuriuos 
'užsirašė 700 klausytojų. Taip! Vilniečius šelpti, kaip Ch'ca-
pat prasidėjo liet. kalbos kiu j gos Lietuvių Mcterų klubas, 
sai prie pradžios mokykių ir j kuris nuo spalių mėn. iki šiol 

_ i nait| ir Dainei j, išreikšta jiems tuvių organizacija neatsiliepei ,. „ . . .„ . . J . 
. r

 v. 1V. . . v , * Igili užuojauta ir įsnnkti lan-
taii> nuoširdžiai i šauksmą j , • . , , . . . . 

kytojai, kurie klubo vardu 

prie Vytauto D. gimnazijos, 
kur lietuvių kalbos mokosi 
advokatai, gydytojai h kt. 

rių organizacijų narių. Nuo
taika buvo labai gera. 

Vasario 16-ji Kaune 
(Mūsų korespondento) 

VILNIUS (E) — Surinkto
mis žiniomis, Vilniuj ir Vil
niaus ^srityje yra: Romos ka
talikų 70 parapijos ir 174 ku
nigai, 'fcvangelikų liuteronų 1 

būti labai agresyvūs. Jų nau-1 parapija ir 1 kunigas, Evang. 
jojo pirmininko Cesevičiaus reformatų 1 parapija ir 3 dva 
pasisakymai labai griežti. Už 
tat \isuomenė vis labiau reiš-

sininkai, stačiatikių (.pravos
lavų) 15 parapijų ir 32 dva 

m., kita tokia 1928 metais, o 

KAUNAS. Kaune neprv- k i a j a i s s a v o nepasitenkini- sininkai, sentikių (starovie- -maždaug vienodais eikliais. 
klausomybė švęsta kukliai. wą A t r o d o j i e > k a i p lenkai,!"*) 8 parap. su 6 dvasin., ma- Pamenama šaltoji žiema 1916 
Respublikos Prezidentas pana- 7 l e p a ^ g i a iki šiol suprasti poJhometonų 3 parap. su 4 dvasi-
kė tautai kalbą, ypatingai p a - ' ^ į ^ padėties rimtumo ir ninkais, karaimų 2 parap. ir 
brėždamas darbo bei darbiu- ^ t i k s a v o ^ ^ r e i k a . 
gumo reikalą, kaip vieno svar ]ų S a k o m a > k a d tiems reika-
biausių nepriklausomybės pa
matų. Nepriklausomybės šven
tės proga Vyriausybė gavo 
daug sveikinimų, kurių tarpe 
buvo sveikinimai iš J. A. Val
stybių, Sovietų .Rusijo 

lams rasta išleista daug mi
lijonų litų". 

Mirė Vyskupas 
vijos, Estuos, įAlgenffflosT it "f Michalkevičius 
Turkijos prezidentų. Taip pat VILNIUS. - Mirė vvsku 
gauti sveikinimai iš Bibben- ^ g s u f r a g a n a s Michalkevi-
tropo ir Molotovo. Lietuvos j ^ms 
nepriklausomybės šventės pro
ga "Izvestija" Maskvoje pa
rašė labai palankų vedamąjį. 

Lenkai Negali 
Apiprasti 

(Mūsų korespondento) 
KAUNAS. — Kai dėl Lie

tuvos, tai dar, ačiū Dievui, 
neesame smarkiai paliesti. 
Trūksta kai kurių prekių, to
dėl tenka varžytis. Bet šiaip 
viskas ramu. Bolševikai į mū
sų reikalus nesikiša. Kiek dau 
giau vargo su Vilnium. Len
kai jokiu būdu negali susigy
venti su mintimi, kad Vilnius 
jau ant visados Lietuvai pri
klausys. Jie skelbia, kad da
bartinė padėtis tik laikina, ir 
jau net pavasarį viskas pasi
keis. Lenkija bus atstatyta ir 
Vilnius gTįž prie Lenkijos. 

KAUNAS. Didžiausius re
kordus pasiekęs šaltis mažė
ja. Visame krašte labai daug 
sniego. 

3 dvasin.; žydai turi apie 
150 sinagogų ir maldos namų 
ir 34 dvasininkus. — Kai ku
rios tikybos turėjo Vilniuje 
savo centrus, tai tų daugu
mas jau susijungė su visos 
Lietuvos tikybiniais centrais. 

jau H&ele $250. Bet tuo dar 
nepasitenkinama. Nuo praei
tos Lunco party", įvyku>ios 

laisvų profesijų žmonės. Jau! gruodžio 6 d., liko dano, ir 
visur pradedama suprasti, kad' gražių dovanų. Visas jas cla-
hi lietuvių kalbos sunku bus bar išdalino klubo viešnioms 
apseiti. Kaikurie kursistai, ku ir svečiams per pramegą 'Irau-
rie pradėjo mokytis nuo pat'co ir card party', vasario 29 
spalių mėn. pabaigos, šian-.! d., klūi e "£ig-ia#", 6819 S. 
dien jau skaito laikraščius ir WaUjtenay tive. Pramoga pra-
laisvai susikalba. Didėjant sid^b 1:30 vai. p. p. Įžanga 
lietuviškai kalbančių vihiiš- 50 centų asmeniui. Visas pel 
kių skaičiui, ir laikraščių par- r ^ skiriamas vilniečių su-
davimas kioskuose žymiai pu- šelpimui. 

e,J0' Kviečiame visus atsilanky
ti Prisidėsite savo užuojauta, 
nelaimi!?guošlus vilniečius su
šelpti. Visam parengimui va
dovauja klubo vice pirm. A-
deie Kuraitienė. Ji nuošir
d i > i šiam reikalui dirba. Jei 
kas nenusipirko bilieto iš ank
sto gal?s jį įsigyti atvykę į 
rražų "Zig-zag" klubą, 6S19 

ar.lankys ligonius. Po susirin-
ki.no buvo parengtos vaišes 
tiksiu pagerbti buvusią ir da
bartinę valdybą. Vakaro ve 

^ ^ J J Į A R D 6 skyriaus "bunco par
ty' Rimkų namuose. Svete
lių buvo daug, tikiu ir pasi
sekimas bus nemenkas. Juk 
kas nežino tų uolių darbuo
tojų kaip Rudienė, Paulienė, 
Rudokienė, taipgi namų savi
ninkė Rimkienė. Joms dar 
pagelbėjo Rudienės dukrelė ir 
M. Stankaitė ir kitos, kuiių 
pavardžių nežinau. Jos savo 
simpatija taip maloniai nu
peikia svetelius, jog nepajun* 
t i kaip greit prabėga valan
da kita. Nemaža ir laimingų 
bu\o, kad grįžo namo su do
vanomis. Prie progos R die-

d-ia Mrs. Jaukšdenė ir O. >**> P i r m i n i nkė 6 skyriaus, pa-
Antanaitienė, kurių iniciaty-'kv i e l § i rengiamą vakariene 
va ir aukomis buvo įteikta * • • * » • % k u r i ^ 

Kokia Lietuvoje 
Žiema 

KAUNAS (E) — SaHob 
žiemos Lietuvoj kartojasi 

trečioji iš eilės ši žiema. Tai
gi šaltieji metai seka po vie
nas kito 12 metų laikotar
piais. 

• 

Iki šiol šalčiausioji diena 
buvo sausio 10 d., kada "šil
čiausia" temperatūra buvo 
nuo 20 iki 25 laipsnių Ceist-

S. Western a ve. X. 

Tik^ karaimų ir mahometonų jaus šalčio, o^šalčiausioji 
nuo 24 iki 37")laipsnių žemiau tikybinių centrų^ klausimas, 

kaip pareiškė Švietimo miniŝ -
teris, dar nėra, išspręstas, nes 
ligi šiol tos tikybos Lietuvo
je neturėjo savo tikybinių 
centrų. 

Dievotumas verčia akis 

Iš Šakiečių Veikimo 
1 Šakiečių klubo susirinkimą-
įvyko vas. 14 d., Stanaičiu 
name. Sus-mą atidarė pinu. 
Pr. Juška. Protokolą perskai
čius buvo išduotas raportas 

po gražią dovanėlę, būtent, 
bu v. pirm. A. Bacevičiui ir 
buv. fin. rast. M. Undraitie-
nei ir dabartiniam pirm. Pr. 
Juškai, vice pirm. M. Nebe-
reizienei, fin. rast. S. Balsai-
tei, prot. rast. A. Gerdžiūnuit 

ild. O. Antanaitienei ir ižd. 
globėjai Kloštoraitienei. Po 
visos eilės gražių kalbų pali
kome tą jaukų būrelį visi pil
ni gero noro ir pasiryžimo 
pasidarbuoti mūsų klubui, 
gražiam tikslui. P. J. 

Akademijos Remejų 
Pramogėle 

BRIGHTON PARK. — Pi a 
ėjusį sekmadienį turėjome 
smagią pramogėlę: suruošta 

vasario. Pilnai tikiu, ka-1 6 
skyriaus rėmėjos, o ir .joms 
jiijaučią sveteliai užims ne
maža vietos vienuolyno sa.'g. 

Viešnia iš visų 

CICERO v 

Lietuvių Respublikonų Klu
bo metinis susirinkimas įvyks 
šį vakarą, va'sario 22 d., Šv. 
Antano parapijos salėj. Visi 
ciceriečiai, kaip vyrai, taip ir 
moterys kviečiami atsilankyti. 
Susirinkimas bus supažindin
tas su vietos politika. Prašo
mi atsivesti ir savo draugus, 
kaimynus. Politikas 

t . 

I 

SKELBKITE S DRAUGE tt -

s. 
• 

I 

is buvusio baliaus. Pelno pa 
nulio. Sausio IK) d. Vilniuje' liko $41.65. Per balių prfeira-
buvo 37 laipsniai šalčio, Uiv- jže 4 nauji nariai: A. Andru-
mergėje 3b, Alytuje 32, Laz- įkaitis, F. Valuskas, S. ir J. 
dijuose 31, Kaune, Zarasuose. Eidmontai. Už gerą pasidar-
Dotnuvoje po 30, Panevėžyje |bavimą buvusiai komisijai: M. 
29, Biržuose 28, šauragėje 27, Undraitienei ir 

K L A U S Y K I T E 

New City Forniture Mart 
R A D I O P R O G R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, ifi etotiee 
WSBG — 1210 kilocycle*. 

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupe 
ir didelė eile kitų radio žvaigždžių. 

> -

Šiauliuose 25, Joniškyje 24, kui, išreikšta nuoširdi pauė-
verkti, bet širdį džiaugtis. I Telšiuose 22, Palangoje 2d- |ka. Priimti nžkvietimai nuo 

Jie Buvę 
Apgaudinėjami 

(Mūsų korespondento) 
KAUNAS. — Užvakar ga

vau tavo malonų laišką siųs
tą Clipperiu. Laiškai į Lietu
vą eina labai ilgai: pirmasis 
laiškas kelionėj išbuvo net 
šešias savaites, o Clipperiu ė-
jes — tris savaites. 

Netrukus įvyks derybos gu 
bolševikais dėl išvesto iš Vil
niaus turto. Taip pat, rodos, 
bus tartasi dėl Švenčionių ir 
Marcinkonių srities grąžinimo 
Lietuvai Spauda jau šiandie 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

R E N G I A 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 
IR D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

• 

Sekmadienyje Balandžio'April 21 D., 1940 M. 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van Buren St. ir Ashland Blvd. Chicago, III . 
i i 

Pradžia 5:00 vai. vakare panga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 
TIKTETUS JAU GALIMA GAUTI "BEAUGO" OFISE. 

* . 

^iiiiiiii»riiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii»iiiimiiiiuiiiiiiiiiiiniuuiiiwinit"»iiiniiiiiiiiiĮj 

ANT 1-MĮĮ MORGIČIįĮ 
Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United Statei 
Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

Oriso vaL: 9:00 vaL ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniaią Ket
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vaL vakare. 

§ 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 
i JOHN PAKEL, Ties. 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
AiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiimniiuiiinuiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Mėnesį - Padarykime Bent Vienę Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai. 

http://ki.no
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Iš Chicagos Lietuvių 
Auditorijos Šerimnkų 
Metinio Susirnikimo 

Metinis šerininkij susirinki-
nas įvyko sausio 15-tą d i e- , 
na, auditorijos salėje 3127 S. 
Halsted St. 

Prezidentas Juozas Rūta a-
tidarė susirinkimą 8 vai. va
kare, sekretorius M. Z. Ka-
dziauskas perskaitė vardin 
fcerininku. ir kiek serų atsto
vauja. Atstovautų serų pa si 
rodė 475. Dėlei permainymo 
karterio ir pataisymo įstatų 
reikalinga 560 serų atstovau
t i 

Buvo pakviestas auditoriui 
J. P. Varkala išduoti rapor
tą iš auditorijos finansų už 
7 mėnesius. Auditorius J. P. 
Varkala perskaitė atskaita 
nuo 1 dienos birželio iki M 

George H. Emanuel, Evans-
ville, Ind., kuris kaltinamas 
Floyd M. Brumbough, b8 m., 
Cioshen, Ind., nužudymu. 

(Acme telephoto) 

R A D I O w 
! 

u Draugo" Radio 
Programa 

Antrąjį Gavėnios antradie
nį dienraščio ''Draugo" ra
dio programa nuskambėjo oro 
bangomis. 

Gavėniai pritaikintą pa
mokslėlį pasakė kun. Balys 
Urba, Šv. Kazimiero Akade
mijos kapelionas. 

"Draugo" radio sikstotas 
sugiedojo "Ateik Dvasia Vieš 
patie", "Iš iios mūs 'žemo 
"JfcZhu ateinu pas Tave 
"Labą naktį". 

- . »> 
> 

ir 

Solo giedojo Harriet Lu
kas "Ave Maria" ir Irena 
Aituiis — "Malones Tavo". 

Kviečiame visus Chicagos 
littuvius klausytis šių dicn-1 

' rasvio * * Draugo'' leidžiamų 

"LIETUVA PASAULINĖJ PARODOJ"! 
Dienos 

Pilnos teises jums suteiktos švęsti Lietuvių Dieną, New Yorke, ir pamatyti: Lietuvių Pavilijoną — Lietuvių 
5 Programas — New Yorko Pasauline Paroda ir Parodos Karalaitė — "Lietuvaitė'\ 

Viskas spalvuotose krutumuose paveiksluose, rodys Broliai Motuzai. 

Antrą dalį keliones sudarys - "Chicagos Lietuvaites, New Yorke" 
Dviejų aktų veikalas — Perstatytas Šv. Jurgio Parapijos Sodaliečių. TURINYS prirengtas iš tikrų atsiti

kimų pergyventų Chicagos Lietuvaičiu buvusių ir dalyvavusių Liet. Dienoj — New Yorko Pasaulinėj Parodoj. 

Įspūdingas — Įdomus — Gyvas — Patenkinantis — Juokingas 

Ats imink i te Dieną: Vasar io-February 25 , 1940 , 4 Vai. Popiet 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE 32nd PLACE ir LITUANICA AVENUE 

\5 f 

dienai gruodžio, 1939 m. A t-. Paprašyta, kad senieji di- p10gramų antradienio vaka-
skaita buvo aiški ir viskas rektoriai išduotų raportą iš 
smulkmeniškai pažymėta, iš 'savo veikimo. Pirmiausia di-
ko s-črininkai buvo patenkant*, rektorius J. P. Varkala ilgai 
Atskaita vienbalsiai buvo pri- ir aiškiai patiekė nuveiktus 
imta. darbus ir kaip auditorijos na-

Pakviestas advokatas A. mas vel pasiliks lietuvių nuo-
Fisk paaškino, kad reikalai savybe. Kad pasiliktų ir to-
tak^u bus baigti laike 60 d»e. liau tas namas lietuviams, y-
nų, taip'gi patarė, kad tikslų • ra reikalinga gerų vedėjų ir 
darlerio permainyti kaip bi~ 
vo laiškuose šerininkams pa
žymėta, taipgi padauginti di
rektorių skaičių nuo 7 iki 9 
tok*e pakeitimai išeis audito
rijos naudai. 

Priimtas įnešimas padaryti 
pertrauką šio susirinkimo ik1 

sausio 29 dienai 8 vai. vaka
ro. 

Sausio 29 d. 1940 m. pre
zidentas J. Rūta atidarė su
sirinkimą 8 vai. vak. Sekr. 
M. Z. Kadziauskas perskaitė 
vardus šerininkų ir kiek serų 
atstovauja. Pasirodė, atstovą u 
ja 635 Šerus. Prezidentas pra
nešė, kad dabar susirinkimas 
turi pilną teisę visokius nu 
tarimus priimti. 

Pradėta svarstyti čarterio 
mainymo ir direktorių padau
ginimo klausimą. Vienbalsiai 
nubalsuota earterį permainy
ti ir skaičių direktorių padau
ginti. 

dideles paramos iš visų lie 
tuvių, kaip organizacijų taip 
ir pavienių. Po to sekė rapor
tai ir kitų direktorių. Visų 
direktorių raportais šerinin-
kai buvo pilnai patenkinti iv 
direktorių raportus priėmė. 

Atidaryta nominacija dei 
direktorių. Nominacija buvo 
vieša, o balsavimas balotais. 
Pagal didžiumą balsų 3 di
rektoriai buvo išrinkti 3 mi
tams, 3 direktoriai 2 metams 
ir 3 direktoriai vieniems mc-1 

rais puse po septynių vakare 
iš stoties WGES (1360 kil.). 

tams. 

Budriko Radio programa 
praeitą sekmadienį vakare, iš 
galingos radio stoties WCFL, 
buvo turtinga naujom lietu
viškom dainom, geru Vyrų 
choro dainavimu. Visos dai
nos ir muzika atlikta Lietu
vos Nepriklausomybei pami
nėti. Tokis gražus dainavi
mas išlavintų balsų pritariant 
15 instrumentų orkestrai, 
MLietuvos kareivėlių žygis", 
"Vilnius", "Leiskit į tėvy
nę", "Mano sieloj šiandien 
švente", ir kitos, ir taipgi 
Makalų drama. 

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienį vakare, 
tarp 7 ir 8 vai., Chicagos lai
ku iš -stoties WHFC, 1420 k. 

! Bas graži akordijonų muzika 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

A L A U S 
bravorai, kad galėtų patraukt 
daugiau aludžių lankytojų ir 
tuo būdu daugiau alaus par
duoti, paskleidė tavernose 
sportinių filmų, kurių vėliau
sia buvo Louis-Godoy bokso 
filmą. Tačiau šiomis dienomis 
policijos komisijonierius J. P. 
Altman įsake policijai visose 
tavernose rodomas filmas 
konfiskuoti. 

Blackhawk ir Joseph Lipore, reiškia, negu tamstos gerai 
31 m., |1008 Cambridge. 

ĮNAMIO PAŠAUTA 
šeštadienį, Petronėle Kinčiene, 
56 metų, 353 Kensington Ave., 
Roselande, pirmadienio vaka
re pasimirė County ligoninė
je. Įnamis policijos paleistas, 
kuomet tyrinėjimas parode, 
kad jis netyčia ją pašovęs, 
bekilnodamas revolverį. 

išmiklintos armijos du kor
pusai >> (Napoleonas.) 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

"Tamsta būk atsargus su 
laikraščiais ir jų redakcijo
mis; nes vienas, turįs daug 
skaitytojų, laikraštis daugiau 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta pli 
mos rūšies su m< 
derniškomis užlaide 
mis ir Hollywoo 
šviesomis. D a r b a 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883. ( 

Res. — ENCHewood 5840., 

U Ž V A K A R 
Chicagos policija areštavo 
1,536 automobilistus už netu
rėjimą 1940 metams valstybes 
ar miesto leidimo ar saugos 
bilieto. 721 jų areštuotas už 
neturėjimų, valstybes leidimo, 
576 už neturėjimą miesto lei
dimo ir 239 del saugos bi
lietų. 

r 

i 
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DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21,1940 
Bengia Lietuvių K. K. Chorų 
Sa-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas". 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 

gijų pranešimai, juokai 
svarbesnės tos dienos pasau-

Radio Mėgėjas i 10 zmios. 

I komisiją balsams slcaity- i r c h o r a s s u dainomis. Be to 
ti išrinkti J. W. Zakarevičia, hiW s v a r D ūs asmenų ir drau-
V. J. Zalatorius ir T. Janulis. 

Nominuota į direktorius J. 
i*. Varkala, M. Z. Kadziaus
kas, P. Killis, Ii. Mazeliaub 
kiene, J. Rūta, J. Balčiūnas, 
B J. Jakaitis, A. Booben, J. 
Bubnis, C. Kairi's, J. Bendo-
kaitis ir M. Marcinkus. Po 
antro balsų skaitymo rezulta 
tas pasirodė toks: J. P. Vai 
kala, J. Bubnis ir R. Maze-
liaaskiene išrinkti 3 metam?; 
M. Z. Kadziauskas, P. Killis 
ir J. Rūta 2 metams, A. Boo-
nen, J. Balčiūnas ir C. Kai-
ris vieniems metams. Antro 
b,*ii>ų skaitymu šerininkai bu
vo patenkinti ir direktorių 
rinkimai priimta. 

M. Z. Kadziauskas, seki. 

Susirinkimai 
Moterų Sąjungos Chicagos 

Apskrities susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, vasario 23 d., 
Aušros Vartų parapijoj, West 
Sidej. 

Visų kuopų atstoves prašo
mos skaitlingai susirinkti. Su
sirinkimo pradžia puse po 
septynių. 

Apskrities Valdyba 

SKAITYKITE "DRATJUA »i 

D A R 

negautas atsakymas iš Vokie
tijos vyriausybes del lenkų 
šelpimo okupuotoj Lenkijoj. 
Lenkų Šalpos komiteto pirmi
ninkas, Chauncey McCormick, 
įteikė Vokietijos ambasadai 
laiškų (sausio 9 d.), kuriuo 
prašoma leisti vokiečių oku
puotoj Lenkijos daly j organi
zuoti civilinį šalpos biurų. 

HENRY L. 
Mencken, viešėdamas Chica-
goj, pareiškė, jog Franklin 
D. Roosevelt gali būti vel iš
rinktas prezidentu. "Jei jis 
nutars kandidatuoti," pareiš
kė Mencken, "jis bus nomi
nuojamas ir jei jis bus nomi
nuojamas, jis vel bus išrink-
tas." 

"Draugo" Spaustuves Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

"Draugo" Bendroves direktoriai nutarė steigti "DRATJ« 
OO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui į 
nei $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROVĖS GAR, 
BĖS NARTUS; b) gaus mūsų dienraštį "Drangą" iki mir
ties dovanai 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui. šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui 

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Sotc 
automobiliaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuves Mašinij 
Fondo prisidėti pagal išgales. 

KUN. J. MACIULIONIS, M. I O, 
"Draugo" Administratorius 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Menes} - Padarykime Bent Vienę Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudau 

DU VYRIŠKIAI 
suimti slaptosios policijos ir 
kaltinami turėję su savim virš 

- I $200 vertės netikrų $10. Jie 
laikomi po $7,500 užstato. Tai 
John Vaglica, 40 m., 545 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rusi< s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, am 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą i? 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darąsi 
paskolas ant naujų ir senų namų. 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr ip-
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
mmtkMmi >••• I S STOTIES 

r 10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIŲ 
W.HJ.P. 

Miss Phyllis Schneider, Ja
mes Roosevelto sekretore ir 
Romelle Schneider sesuo. 

(Ajcme teleiphoto) 

Drobe Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Paneiakos, Pirštines ir Ke
pures. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

'Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nnošimtį Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vfe% už pa

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAJf ASSOCIATIOM 
OF CHICAGO 

JUSTE* MACKTEWICH, 

Chartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERALi iY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAIi.: 9 Od 5 p. p . Treciad.: 9 lkl 19:00 p. Seštad.: 9 lkl 8;Q0 • . • . 

Chuu 
Sy ĮUJUJUĮ 2HM6C 

SpecialiStš, tuAorma&e, 
yuįfusuĮ Lul TSaJciricĮ 

čcpeAtChemisU 

>rEGONOMY and 
SATISFACTION m 

Double TestedfDoub/eAcfionf 
yr^ BAKING 
• V V POVVDER 

Šame Mae Today as 45 >earsAco 
2 5 o u n c e s for 254 

Full Pack — NoSlack Rllind 
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKM 
HOLLYWOOD I N N Prop. 

Svetainę randuojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 W E S T 43RD STREET 

Chicago, I1L 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
U e m B&nklet&m Suteikiam P» 

tarnavimą. 
Linksma* Patarnavimas Visiems 

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

Tel. Victory 9670 

Remkite Lietuviiką 
Žyduką 

Kathan Kanter 
MUTUAL LIQUOB 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
TeL Boulevard 0014 J 

CLASSIFIED 
PARDAVIMin[ BARGENAI 

Bizniavas namas, mūrinis, apšildo
mas, krautuvė Ir fletas viršuje. Ga-
radžius. $3,000.00. 

Kitas 9 fletų mūrinis kamp. na
mas. Rendu neSa $230.00 j menesj. 
Garadžius. $9,000.00 įnešti $1,000. 
Balansas $68.00 į mėnesį 

Kitas 4 f let u apšildomas mūrinis 
namas, su tavernų, sale ir barais — 
$6,500.00 arba mainysiu ant priva-
tisko namo. Grosernė ir 2 fletai. Se
nas biznis. $5,000.00 arba mainysim. 
Teisingas patarnavimas. CHARLES 
I R N I C H (Urolkas) , 2500 W. 63rd 
Streot, tel. PROsnect 6025 

fQm^^qr^*mm**p^^^**t»+* ^~~* ~^^^^ •» ̂ ^^^ m *• ~^^~~~^~~-* 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Pardavimui mažmožių ir įvairenybių 
krautuvė — Variety and Novelty 
Stare. Priežastis pardavimo: senat
ve. $2000 cash reikalinga.. Agentai 
nepageidaujami. 2519 West «Srd S t 

Rendon 6 dideli kamb. 2-rame auk-
Ste — renda sulig susitarimo, la
bai žema kaina — garadžius, dide
lis "porch", arti Katalikų BažnyčioB 
Ir mokyklos. 

V. SAUNORIS 
11116 So. Spauldmj; Ave. 

Cedarcrest 2933 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LE1TGVAIS ISMOKfiJTMAIS 

Barskis Furni tune House, Inc. 
• T H l H O M 1 OF F m F U R N I T U R B " BINOK 1994 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

REIKALINGI DARBININKAI 
Reikalinga vedusi pora prižiūrStl 11-
kj. Kerelkia arti žemės. Tereikia tik 
vištas prižiūrėti. Kambarys, užlaiky
mas ir $15.00 j mėnesi. Atsišaukite: 
A. Grinius, 3424 W. 67th Street, tel. 
PROspeot 8985. 

R E N D O N KAMBARIS 
Rendon kambaris su visais paranku-
mais. Tinkamas merginai ar vaiki
nui. Su valgiu ar be valgio. Pagei
daujamas teisingas Ir blaivus. Atsi
šaukite: 3440 So. Kmerald Avenue. 

2-trna aukitas. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite- Karimieras Lau-
cfns. 2830 Smith Walla<?e Street 

R E N D O N ŪKIS 
40 akeriu ūkis, 116 mylių nuo Chi
cagos. Renda $13.00 J mėnesį. At
sišaukite BRUnswiek 8898. nuo 6 iki 
10 vai. vak, B. P. 1443 No. Bell 
Avenue, Chicago. HL (Užpakalyj*) 


