DRAUGAS

DRAUGAS
LEIDŽIA

MARIJONŲ

BENDROVE,

Tlie Lltliuanlan Daily Frleud
PT7BLISHED BY MARIAN GCILD, Ino.
2334 So. Oakley Avė., Chicago. Illinois
Telepltone Canal 8010 — 8011

Ink..

2331 So. Oakley A,e„ Chicago, Illinois
Telefonas Canal 8010 — 8011

Vienintelis

tautines

Ir

tikybinės

The most lnfluentlal Uthuanlan Daily
in America. Establlshed ln 1909.

minties

lietuvių dienraštis Amerikoje.

THE
No.

3c

16

TRUMPAI
P. T.

s

Nesenai Paryžiuje mirė 81
metų amž. žymus prancūzų
filosofas prof. Henri Bergson. Raissa Maritain, taip
pat garsaus prancūzų filoso
fo žmona, savitrašty “Commonweal” rašo, kad prof.
Bergson buvo žydas Ir iš ju
(Taizmo perėjo Katalikų Baž
nyčion. šį savo žygį jis lai
kė privačiu dalyku, nes ne
norėjo apleisti persekioja
mų žydų. Tad jis kartu su
visais kitais žydais Paryžiu
je kentėjo nacių vykdomus
varžymus. Prieš mirsiant jis
turėjo progos viešai pasisa
kyti krikščioniu kataliku,
kad išsisukti iš varžomųjų
žydus dekretų. Tačiau jis to
nepadarė.

a
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Anglijos oro ministras Archibald Sinclair pareiškia,
kad sekanti Hitlerio “auka”
bus Anglija, kaip kas no
rėtų manyti, bet bus pati fa
šistinė Italija. Anot jo, Mu
ssolini skaudžiai nusivylė
pasitikėdamas savo kariniais
gabumais ir galimumais,
šiandien Hitlerio legijonai
palaipsniui veržiasi į Italiją
kad tenai įsigalėti ir visą
kraštą sunacinti. Mussolini,
sako, jis, neklausė britų pa
tarimo nesudėti su Hitleriu,
kurs yra vylingas ir neutri
nė mažiausio pasigailėjimo.
Tomis dienomis Londone
kairiausieji elementai (komu
nistai, socialistai), turėjo su
važiavimą, kurį pavadino
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ŠIANDIE U.S. PREZIDENTO INAUGURACIJA
Hitlerio Ir
Mussolini
Konferencijos

Naujas Vairininkas

BERNAS, Šveicarija, sau
sio 10 d. — Diplomatinis
sluogsnis praneša, jog šio
mis dienomis įvyksta Hitle
rio, Mussolini ir jų karo, di
plomatijos ir ekonominių pa
tarėjų konferencijos.

Šiuo tarpu šių konferenci
jų tikslai nežinomi ir tik spe
kuliojama, jog jose gali bū
ti aptarta nauji žygiai Bal
kanuose, ataka ant Gibral
taro ar gal tik didesnė vo
Raissa Maritain ir jos vy kiečių parama Italijai iš Ita
ras Jacąues Maritain jauny s lijos ar net Romunijos ba
tėję lankė De France kolegi zių.
ją, kur Bergson profesoria
vo ir buvo jo mokiniai. Ji su Italijos spauda prieš U. S.
savo vyru perėjo katalikyTuo tarpu Italijos spauda
bėn dėka Bergsono įtakai. kas kartas pikčiau pasisako
Jinai atsimena, kaip Berg prieš Roosevelto
politiką
son ne vieną kartą buvo pa remti Angliją. Šioji politika,
reiškęs savo mokiniams stu anot Virginio Gayda, norin
dentams: Visokis geras, ti priversti ašį padaryti ne
koks pasauly buvo nuo Kri atsargų žingsnį, kuris patei
staus laikų, ir visokis geras, sintų Amerikos įstojimą į
koks dar bus — o tikrai jo karą.
dar bus — ateis ir įvyks
“Civilizuotasis
pasaulis
tik per krikščionybę. Ponia teisingai gali paklausti kas
Maritain tik praeitą vasarą yra agresorium”, rašo Gay
patyrusi apie prof. Bergsono da. “Amerikos intervenciokrikštą. Bet ji buvo prašoma nistai turi pasiimti neatšau
apie tai tylėti.
kiamą atsakingumą prieš is
Hitleris sako, kad Vokieti
ja šiemet laimės karą ir bri
tų imperija bus sugriauta.
Britai į tai atsako, kad fa
šizmas ir hitlerizmas bus su
naikinti. Niekas negali įspė
ti, kuri pusė laimės karą, tik
žinoma, kad abi pusės pasiryžusios nieku būdu nekapi
tuliuoti. Savo rėžtu karo vie
sulas siaubia. Orinėmis boro
bomis naikinami Europos c:
vilizacijos istoriniai pamink
lai, kultūrinės įstaigos ir
viskas, kas tik žmogui bran
gintina, kas ilgaisiais šimt
mečiai sukurta ir pasiaukoji
mais globota.
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toriją, civilizaciją ir pasaulį
už apgalvotą agresiją, kuri
maskuojama apsauga.
Nelies Amerikos

“Ašis nemano užgauti Amerikos ekonominio ir finan
sinio imperializmo, bet ma
no turinti moralinę teisę pa
žymėti, jog Jungtinės Vals
tybės neturi teisės nuduoti
dirbančios pasaulio laisvės
apsaugai”.

Paantrino
Puolimus
Maltoje
BERLYNAS, sausio 19 d. —
Šiandie Berlyne pranešta,
jog vokiečių
bombonešiai
parvedė naujas sukoncen
truotas atakas Maltoje, ang
lų Viduržemio jūros bazėje
kur sunkiai sužaloti du di
dieji tvirtovės aerodromai.
Oficialieji Vokietijos šalti
niai sako, jog bombanešius
lydėjo vokiečių ir italų ko
vos orlaiviai.

BUDAPEŠTAS, sausio 19
d. — Pranešimai iš Jugoslazijos sostines sako, jog iš
Maskvos atšaukta Jugosla
vijos ministeris Milan Gavrilovic. Prieš dvi savaites iš
Belgrado išvyko Rusijos mi
nisteris Jugoslavijai.

WASHINGTONAS, sausio
19 d. — Valstybės departa
mento pranešimu,
šiandie
konferavo Valstybe sekreto
rius Cordell Hull ir respubli
Pirmadienį Romoje prasi
konų buvęs kandidatas į pre
deda Italijos-Vokietijos eko
(1940)
Wendell
Kiti vokiečių bombanešiai zidentus
nominė konferencijos, ku
tuo pačiu laiku atakavo Lon Willkie.

rioms italų spauda priduoda
doną, Anglijos
didelės svarbos.
ir britų laivus.
“liaudies konvencija”. Suva
žiavime, anot depešų, buvę
iki poros tūkstančių daly
vių. suvažiavimas padarė re
zoliuciją. Reikalauja keisti
Anglijos vyriausybę. Nori
“liaudies” vyriausybės, kuri
sueitų į glaudesnius santy
kius su Sovietų Rusija. Pa
galiau ta “liaudies” vyriau
sybė pasiūlytų priešų “liau
džiai” laiką, žiniomis iš Ma
skvos, raudonieji komisarai
sveikina “liaudies sąjūdį”
Anglijoje ir linki pasiseki
mo. Yra žinoma, kad tas
“liaudies sąjūdis” tai Mas
kvos agentų padaras. Mask
va bando naudotis visomis
progomis.

aerodromus

Rusai Su
Vokieiciais

Nesusitarė

BERLYNAS, sausio 19 d.
— Vokietijos laikraštis Essen National Zeitung ragi
na Prancūziją kooperuoti su
Reichu, nes Hitleris davęs
prancūzams progą, bet Pran
cūzija turinti paskubėti ben
dradarbiauti, kad nepažeistų
sausio 19 savo ateities.

BELGRADAS,
d. — Dėl pranešimų, jog Padunojaus konferencijos neįvyksiančios, Balkanų diplo
matiniai sluogsniai spėlioja,
jog kol kas Rusija ir Vokie
tija dar nesusitarė dėl Bal
kanų pasidalinimo.

VICHY, sausio 19 d. —
Premjeras maršalas Petain
pakartotinai oficialiai užgin
čija pranešimus, jog jo kabi
netas atsistatydinęs, kad bū
tų galima sudaryti nauja vy
Rusijos, Vokietijos ir Ita riausybe.
lijos delegatai turėjo susi
RIO DE JANEIRO, 19 d.
rinkti šį pirmadienį Buka
rešte, bet Romunijos spauda — Anglijos pagalbinis krupraneša, jog jokie svetimųjų zeris Asturias suėmė Pran
valstybių atstovai neatvykę cūzijos krovinių laivą Mendo
ir nenumatoma, kad atvyk zą ir privertė išplaukti į jū
ras.
tų.

Atakavo
Vokietijos
Bazes
LONDONAS, sausio
•
— Nežiūrint sniego pūgų ir
šalčio, Anglijos bombane
šiai atakavo “invazijos uos
tus”: Cherbourgą ir Brestą
ir apmėtė bombomis du vo
kiečių aerodromus okupuoto
joj Prancūzijoj.
Aviacijos ministerijos ko
munikatas sako:
“Nakties veiksmus labai
suvaržė blogas oras, bet ata
kos pravesta ant dokų Bres
te ir Cherbourge ir dviejų
aerodromų okupuotojoj
Prancūzijoj.
Nežuvo nė vienas mūsų or
lai vis”.

SOSTINĖJ
TŪKSTANČIAI
ŽMONIŲ

Kennedy Už
Paramą, Bet
Ne Karą

WASHINGTONAS, sausio
19 d. — Jungtinių Valstybių
sostinėj šiandie minios žmo
nių, nes pirmą kartą Ameri
kos istorijoj bus inauguruo
jamas tretį iš eilės kartą
tas pat Prezidentas. Franklin. D. Roosevelt — pirma
sis Amerikos Prezidentas
perrinktas trečiam terminui.
Virš sostinės debesuotas
dangus, bet miestas iškil
mingai pasipuošęs vėliavo
mis.
Programa prasidėjo
sekmadienį
Oficialioji
inauguracijos
programa prasidėjo šiandie
2:30 vai. po pietų, kai Lafayette aikštėje bus atlaikyta
pamaldos. Pamaldas laikys
katalikų, žydų ir protestonų
dvasininkai.
Po pamaldų inauguraci
jos komisijos pirmininkas su
žmona ruošia priėmimą visų
valstybių gubernatoriams.
Vakare rengiamas inaugu
racinis vakaras, kuriame da
lyvauja Charley Chaplin, Eddie Cantor, Irving Berlin,
Nelson Eddy, Raymond Massey, Mickey Rooney, Ethel
Barrymore ir kiti žymesnie
ji Amerikos artistai.
Trumpa kalba
Pirmadienį
Prezidentas
useveltas pirmasis Ameri
kos istorijoj priims tretį
kartą prezidento priesaiką.
Baltųjų Rūmų artimieji
žmonės sako, jog Prezidento
inauguracinė kalba būsianti
trumpa, nes jis jau anksčiau
dviejose kalbose yra aiškiai
nupiešęs dabartinės vyriau
sybės užsienio ir vidaus po
litiką.
Prezidento asmenis dakta
ras, adm. Ross T. Mclntire,
pareiškė, jog per aštuonis
prezidentavimo metus Roose
veltas nesumenkęs sveikata
tik pasenėjęs aštuoniais me
tais. Šiuo metu Prezidento
sveikata esanti puikiausia.

NEW YORKAS, sausio 19
d. — Buvęs Amerikos amba
sadorius Anglijai, Joseph P.
Kennedy ragina Jungtines
Valstybes teikti Anglijai di
džiausia paramą”, bet kartu
pabrėžia netikįs, jog Ameri
kai gresiąs toks pavojus, kad
pateisintų išleidimą paruošto
“nuomojimo-skolinimo” įs
tatymo.

Orlaivių Atakos Nuskandino
Tobruke
3 Italų Laivus
KAIRO, sausio 19 d. —
Smėlio audroms saičiant Li
bijos, dykumose
žemyno
kariuomenės veiksmai prie
apsuptojo Tobruko beveik
visai sustojo, bet anglų avi
acija pravedė smarkias bom
banešių atakas Tobruke it
kituose italų įsitvirtinimuose
Afrikoje.
Tuo pačiu laiku italų bom
banešiai pravedė atakas, ku
rios palietė anglų aerodro
mus Tel Avive, Palestinoj ir
Suezo kanalą.

ATĖNAI, sausio 19 d. —
Graikijos šaltiniai praneša,
jog submarinas Prometeus
nuskandino Italijos 11,452
tonų reikmenų laivą Sardeg
na. šeštadienį graikai prane
ša nuskandinę dar kitus du
italų laivus — Liguria ir
Lombardia.
Į šiaurvakarius nuo Klišu
ros graikų kariuomenė kovo
ja prieš vieną “geriausių Italijos divizijų” — “Tuskani
jos Vilkus”. Užimta viena
svarbių strateginių vietų.

Jis primygtinai pabrėžė,
jog šio krašto parama An
glijai” neturi pasiekti tokio
laipsnio, kai karas yra neiš
vengiamas”.
Toliau savo kalboje buvęs
ambasadorius
prisipažino
nenumatąs greitos taikos,
bet jis ragino nešmeižti tų,
kurie ieško kelių jai sudary
ti.
‘ ’ i a4
Dovanos

<

Kennedy manymu, už gau
ta iš Amerikos paramą An
glija turėtų Amerikai teikti
visas vertybes,
kuriomis
Jungtinės Valstybės gali pa
sinaudoti.
“Jei resursams išsibaigus
parama Anglijai vis dar bū
tų išmintinga, aš geriau no
rėčiau, kad ji būtų teikiama
dovanai, nes aš negaliu tikė
ti, kad paskolos būtų galima
atmokėti”.
Jis pranešęs savo vyriausy
bei apie sunkią Anglijos pa
dėtį ir vėliau jam buvę užme
tinėjama, jog jis skelbiąs An
glijos pralaimėjimą, nes jis
pareiškęs teisybę.
Nori Anglijos laimėjimo

Atsistadinęs
ambasado
rius tvirtai pabrėžė laukiąs
Anglijos laimėjimo ir todėl
Amerika turinti Angliją rem
ti.
“Turėdami galvoje kas ge
riausia Amerikai, pažvelki
me į Anglijos paramos prob
lemą. Aš esu už didžiausią
paramą Anglijai. Tai daryda
mi mes padėsime tautai, ku
rios laimėjimo laukia Ameri
kos žmonės. Bet virš to, pa
dėdami Anglijai mes įgysi
me mums reikalingiausi da
lyką — laiką — laiką apsi
ginkluoti”.
WASHINGTONAS, sausio
19 d. — Nacionalės apsau
gos komisijos, gamybos di
rektorius John D. Biggers
praneša, jog per gruodžio
mėnesį Jungtinėse Valstybė
se pagaminta 799 karo or
laiviai.

ORAS
Dalinai debesuota ir šil
čiau. Pietų vėjai.
Saulė teka 7:14 vai., saulė
leidžias 4:47 vai.
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Bend.-darbiame Ir korespondentams raštų negažina,
|ei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinėle)
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų.
laikraštin nededamos.

Pasenusios korespondnnoljo*

— o —
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 at
Chieago, Illinois, Under the Act of March 3, 1879.

Maža, Bet Stipri
Šveicarija, kaip žinoma, per Pasaulinį Ka,rų, išlaikė savo neutralitetų ir to karo išliko
nepaliesta. Tokioj padėty ji išsilaikė ir da
bar, nors pavojai būti užpultai buvo susi
darę dideli.

Šveicarija. yra maža. valstybė. Bet ji yra
stipri, vieninga.,
Tai yra pavyzdingas demokratiškas kra
štas, kurio demokratija iš tebegyvuojan
čių demokratinių valstybių yra seniausia.
Ir dabar dar šveicarų valdininkai yra ren
kami rinkose piliečių rankų (pakėlimu.
Nors Šveicarija nelaiko pastovios kariuo
menės ir neturi karininko aukštesnio pulki
ninko rangai, bet priverstino kareiviavimo
(konskripcijos) įstatymas veikia nuo 1874
m. Kiekvienas fiziškai sveikas vyras ynai šau
kiamas keturiems mėnesiams kariškai lavvbai. Yra Europoje karas ar ne, kiekvienas
tos milicijos) narys (apie 500,000 vyrų) sa
vo namuose laiko šautuvų, amunicijos ir ki
tokius kariuomenei reikalingus prietaisus.
Ir dėl to Šveicarijois vyriausybė yra vienin
telė Europoje, kuri pasitiki tokiu dideliu
ginkluotų piliečių skaičiumi.
Kilus dabartiniam karui, tos jėgos yra
sumobilizuotos' ir toji mobilizacija kainuoja
milijonas dolerių į dienų. Visi pasienio til
tai ir keliai yra akylai saugojami ir gerai
paruošti netikėtumams, pasieniai stipriai fortifikuoti. Kariuomenei iškirtas ir vyriausias
vadas sa generolo ranga.
Arčiausias Berlyno-Romos ašies kelias į
Pianenzijų veda per Šveicarijų. Bet šveica
rų armija, išsimiklinusi veikti balnuose, bū
tų sudariusi tokias kliūtis,
kad tasai kelias būtų daugiausia kaina
vęs ir turtu ir gyvybėmis.

Šioji yra vyriausia priežastis, kodėl “a>šis” Šveicarijų paliko ramybėj, jos neužpuo
lė. Tiesa, jai davė progos atsikvėipiti ir tas
faktas, kad Prancūzija buvo sutriuškinta iš
šiaurės pulse*.
Tačiau sunkumai išlaikyti neutralumų ne
užsibaigė.
.
*
■'
: Reikia neužmiršti, kad Šveicarija yra gar
si jsavo sūriais, laikrodžiais, viešbučiais ir
a$iū sunaudojame i vandens jėgai — ji yra
labiausia industrializuota valstybė Europoj.
Tik Britanija ir Belgija tuo atžvilgiu tru
puti aukščiau i-tovėjo. Septyniasdešimt nuo
šimčių* eksporto ir tiek pat importo biznio
buvo vedama, su Vokietija, Italija, Prancū
zija ir Didžiąja Britanija.
Karo ekonomija visas tas rinkas pakei
tė ir blokada nukirto kitas rinkas.

Tuo būdu visos kainos, kurios. Šveicarijoj
visuoihet buvo aukštom, dar labiau pakilo.
Manabt, kad karas dar ilgai užsitęs, šveica
rai pasidarė nepaprastai taupūs. Viešbučiai,
nebesulaukdami turistų, skursta, o jų 70,000
darbininkų nebeturi darbo.
Didžiojo^ karo metu vokiečiai šveicarai
simpatizavo Vokietijai, prancūzai ir italai
— santarvininkams, Dabar
didelė šveicarų dauguma yra griežtai nu
jristačinsi prieš nacius ir fašistus. Nacių,
fašistų ir komunistų sąjūdis Šveicarijoj
nerado nei simpatijos nei para mels, nes to
krašto įmonės yra šviesūs, kultūringi ir
mylį. savo laisvę ir nepriklausomybę.

kariaujančiam pusėm.

Pirmadienis, sausio 20, 1941

‘bi‘m Be Aukų Ir Kovos Nebuvo Ir
viteiur suima Nebus Laisvos Lietuvos

Ten susidaro centras, kuris iš
žinias. Kai kurios iš ji£ (iškilusios aikštėn)
k i kada ir vienai ir kitai pusei pasidaro
naudingos. Ten korespondentai turi daugiau
laisvės, negu bet kuriame kitame krašte ir
dėl to turi galimumų surinkti dauginu ir
teisingesnių žinių. Tačiau šveicarai labai
saugojusi tarptautinių šnipų ir jų įlenkto
sios kolonos veikimas įstatymais yra griež
čiausiai uždraustas.
Tokioj padėty būdama Šveicarija ir tai
kai gali pasitarnauti.

(Kelios mintys ruošiantis Vas. 16 d. šventei.)
Šįmet vasario 16 dieną dedanti iš neturtingų kaimų
sueina 23 metai, kaip buvo ir miestų darbininkų, enerpaskelbta Vilniuje Lietuvos' gingai kovėsi 1918—1920 me
Valstybės Nepriklausomy-1 tais su visais Lietuvos Ne
be.
priklausomybės priešais, jų
Tai brangi ir atmintina “H* ir raudonųjų bolševi-

visiems lietuviams diena, kujk« Sau’omis "^kančiomis
rią vertėtų

Kurie Didesni
Imperialistai?
Socialistų dienraštis atsako Kauno oficio
zui, komuuMų dienraščiui, dėl paueiškimo
būk tik Sovietų Rusija parodžiusi Lietuvai
simpatijų, kai nedraugingos Lietuvai “imi ‘rialistinės valstybės” jos negynusios nuo
užpuolikų. Atsakyme tarp kitko pastebima:
“Lenkijos imperialistai buvo pagrobę
tiktai Vilniaus kraštų, Vokietijos imperia
listai atplėšė nuo Lietuvos tiktai Klaipė
dos kraštų, — tuo tarpu kai Rusijos im
perialistai pagrobė visų Lietuvą”.

atatinkamomis “ Rusij°s ir lenk1 dvarinin

iškilmėmis paminėti.

iš Lenkijos.
1918 m. vasario 16 dieną
Mūsų jaunos kariuomenės
Lietuvoje tebebuvo vokiečių
okupacinė kariuomenė,
ku- kova buvo garbinga, kurios
rios vadovybė dar svajojo tikslas buvo apsaugoti kraš
apie vokiečių karo pergalę tą nuo įsiverįėlių, svetimųir pasilikimą Lietuvoje. Ne jų „ užtikrinti
at.
tik vokiečių, .kariuomenės
gimusios
Nepriklausomos
vadovybė su Liudendorfu
priešakyje, bet ir kaizerio Valstybės.
valdžia dar 1918 m. pavasaLietuvių tauta lygiai narrį tikėjo vokiečių fcaro lai- šiai ir garbingai kovojo su
me ir griežtai buvo priešin-; visomis svetimomis kariuo
gi Lietuvos Nepriklausomy menėmis, kurios tik buvo
bei.
įsiveržusios į Lietuvą.

paskelbus vasario 16-tos die Lietuvos dvarininkai stojo į
nos aktą, ne tik buvo kon-' priešų eiles ir kovojo su Lie
fiskuoti tuo laiku Vilniuje'tuvos liaudimi, kad ją pa-

— Na, Tėve, ką į tai pa

PO SVIETĄ
PASIDAIRIUS

kų org-aanizuotais legijonais

Taigi, kurie yra didesni imperialistai,- an
tie, kurie tik dalį Lietuvos krašto užgrobė,
ar tie, kurie visų Lietuvą užpuolė ir paver
Lietuvos Tarybos žygis
1918—1920 metais
su
gė. Atsakymas aiškus — mūsų tautos akyse
didžiausi imperialistai yra Rusijos bolšeyi- skelbti Nepriklausomybę bu priešais kovojo visa Lietuvo labai rizikingas.
Todėl'vos liaudis,
nes sulenkėję
kai.
..t
/ •

Bolševikai-Hitlerininkai

4.

(Pabaiga.)
— Taigi, tamsta
labai
puikiai remi savo spaudą,
— tarė redaktorius. — . Ir
žinai ką, tamsta, jei visi
taip remtų savąją spaudą,
tai mūsų laikraščiai senai
jau būtų po veleną.

Politikierius nutilo, o ku-

mgas
tarė:

pradėjo

juoktis

ir

— Bet gi tamstai ir užvažiavo redaktorius.
— Užvažiavo, tai užvažia
vo, bet man rodos, kad mū
sų Tėvai dar blogiau remia
mūsų spaudą, — atsakė po
litikierius.
— E, tamsta baikes pa
sakoji.
— Ne, Tėve, ne baikes.
Nesenai buvo
užėjęs pas
mane kolektos reikalu vie
nas jaunas kunigas ir taip
blogai vartojo lenkų kalbą,
kad kas penktas žodis buvo
angliškas. O kai mano žmona, kuri skaito lenkiškas
knygas ir yra pirmininkė
vienoj draugijoj, pradėjo jo
klausinėti
įvairių
dalykų
apie lenkus, jų veikimą, tai
pasirodė — nei “be,” nei
“me.” — nieko nežino. Ant
galo jis man pareiškė, kad
čia Amerika ir kaip tie “se
ni žmonės” išmirs, tai ir
ii
musų bažnyčiose ir mokyklose viskas bus angliška. O
kas dar lies tuos grynorius,
kurie kartkartėmis pasiro
dys išpažinties, bus taip,
kaip vokiečių bažnyčiose —
jiems vienas senas kunigas
sėdės klebonijoj. Tad kam
dar remti savo spaudą.
Ir
taip neužilgo jos nieks ne
skaitys.
Kunigas nuleido galvą ir
nieko nesakė. Tada prabilo
redaktorius:

sakysi?
— Ką pasakyti? Teisybė
ir tiek. Jei mūsų jaunoji
dvasiškija suprastų, kad kai
lenkų kalba — lenkybė iš
nyks mūsų bažnyčiose
ir
mokyklose, tai jos atsidurs
airių rankose ir kruvinu mū
sų žmonių prakaitu pasta
tytas mūsų įstaigas valdys
svetimi, arba “renegatai,”
kuril* ?au dabar turime aa‘
vo tarpe. Dabar yra laikas
suprasti, kad klero ranko
se, pabrėžiu — klero ran
kose glūdi mūsų spaudos at
eitis, taip pat ateitis ir vi
so, kas yra lenkiška Ame
rikoje. Už kelių metų, evantuališkai už keliolikos, bus
jau pervėlu.

— Tėvas sakai, kad klero
rankose glūdi lenkų spau
dos ateitis? — paklausė re
daktorius.
— Taip ir pilnai esu įsi
tikinęs, — atsakė kunigas.

išeinantieji lietuvių laikraš- vergti Lenkijos viešpatsvičiai įsidėjusieji Neprikišu- i mu, ištautėję ir ištvirkę nesomybės aktą, bet prasidė- į skaitlingi miestelių šarlatajo kratos pas Valstybės Ta- nai
susidėjo su raudonųjų
— Ar nemalonėtum,
Tėrybos narius ir net jų areš gaujomis, puolė Lietuvą iš
vas, plačiau tai paaiškinti?
tai.
kito šono, kad ją prijungti
— Mielu noru. Prašau ku
prie Sovietų Rusijos, o iš
rį vakarą užeiti į kleboniją
Bolševikų
įtikinėjimai,
trečias
pusės
peilį
į
nuga

— plačiau apie tai pašne
Bet tai ponams Maskvos agentanfs ne kad Lietuva tapo Nepriklau
rą
mūsų
jaunai
kariuome

kėsim.
vyksta.
soma Valstybė su Vokieti
nei
įrėmė
vokietis
—
oku

Į vagoną įėjo porteris ir
Lietuvių visuomenė atskiria,
kas yra jos pagelba yra klaidingi.
pantas.
smetonininkas, kas yra hitlerininkas
ir
sušukd: “Dining car in the
Vokietija griežtai priešinosi
kas yra tikras, sąmoningas lietuviš."”
rear is open!”
Su visais priešais laimin
vasario 16-tos dienos aktui
Bolševikų siūlomas vardas dirbantiems ir
Trejukė pakilo ir nuėjo
to nenorėjo leisti susikurti’gai baigusi kovas, Lietuva
kovojantiems dėl Lietuvos atstatymo raepripietauti,
žengė į Nepriklausomą gyliinpa ir neprilips.
Lietuvos
Nepriklausomai
venimą, pravesdama istori
O ketvirtasis, nepažįstaLietuviškas priežodis sako: kuo pats kvep Valstybei.
nės reikšmės žemės refor
mas, kuris sėdėjo priešaki— tuo kitus tep. Taip yra ir su mūsiškiais
J
.
Geriausiu liudijimu vokie mą, įvesdama savo pinigus
nėj sėdynėj, nugara į treju
bolševikų vadais —
jie patys kiek galėdami pučia į Hitlerio čių dėl bolševikų priekaištų ir tvarkydama savo gyve
kę, jų pasikalbėjimą sura
dūdą, tačiau hitlerininko vardą kitiems priešingo nusistatymo Lietu nimą visuotinės žmonių ly
šė ant poperos ir atsiuntė
mėgina prikergti.
vos Nepriklausomybės, gali gybės ir gerovės dėsniais.
radakcijai.
Kam šiandien nežinoma, kad viso bolše būti okupacinės vokiečių ka Pasitaikusieji mūsų gyveni
Chicago lenkų
katalikų
vikiškojo sąjūdžio “saulė” — Stalinais ne riuomenės,
vadovaujamos me trūkumai ir nesutarimai
dienraštis, persispaudinęs tą
vienų, bet kelis kartus pasibučiavo su Hit generolo Van der Golz, ko tai buvo mūsų vidaus gy
pasikalbėjimą,
pažymėjo,
leriu? Kam nežinoma tas faktas, kad Sfca
vos su Lietuvos kariuome venimo reikalas ir niekas
linas Sovietų Rusijos gyventojus laiko di
kad ne su visu, kas jame
nės savanoriais ties Šiau neturėjo teisės kištis į mū
džiausiame 'skurde, nedatekliuje, kad tik
parašyta, sutinka, bet ka
sų naminį gyvenimą.
daugiau žaliavos, daugiau maisto produktų liais ir Radviliškiu, kurios
dangi jame paliesti svar
pristatyti pragariškai Hitlerio karo mašinai? pasibaigė okupacinės vokie Praėjusių Metų Nelaimės.
biausi lenkų išeivijos klau
Kam nežinoma, kad Stalinas padėjo Hitle čių kariuomenės pralaimėji Pereitais metais birželio
simai, deda kaipo diskusinį
riui u,jgrobti Lenkiją ir kitus kraštus? Ku mu. Tik pralaimėję vokiečiai 15-tą dieną ištikusi mūsų
straipsnį.
ris iš mūsų tautiečių negirdėjo, kad Stalinas kovas ties Šiauliais ir Rad Valstybę tragedija nėra pa
Lietuvą užgrobė su Hitlerio patarimu ir pri viliškiu su Lietuvos kariuo
sekmė mūsų tautoje buvu- įr Lietuvos Steigiamojo Sei
“Religija duoda kertinį ak
tarimu? Taigi —
mene pradėjo trauktis iš
lių nuomonių skirtumų dėl m0 gegužės 15-tos dienos menį tavo įsitikinimams ir i-4
kas yra hitlerininkai, ar tie, kurie griež Lietuvos, pakeliui plėšdami
vidaus Valstybės santvar- aktų apie nutraukimą viso- tikimybę principams.”
tai stovi ui laisvą ir nepriklausomą Lie gyventojus, (žiūrėk Santar
tuvą, ar tie, kurie užgyrė Lietuvos užgro vės Komisijos Pirmininko kos, bet Ui yra išorinis di- kių ryšių su buvusiais Lie
džiojo kaimyno Sovietų Ru tuvos valdovais ir paskelbi
“Juo žmogus išmintinges
bimą ir aklai garbina imperialistą, grobi
generolo Nisselio atsiminisijos
padiktuotas
aktas.
Liemą Lietuvos visai Nepri nis, doresnis,
ką Staliną, laižantį Hitlerio čebętnn?
juo daugiau
mus apie vokiečių kovas su tuv08 vi8uome„ė esmėje buKlausimas vra aiškus, kaip diena. Didžiauklausoma Valstybe.
mato kituose žmonėse gero.”
si šiandien hitlerininkai lietuvių tarpe yra lietuviais).
mo politiškai vieninga ir sto
Lietuvos “Liaudies Sei
bolševikai, nes jie turi taip elgtis, kaip įsavėjo
už
Lietuvos
Nepriklau

mas
” išrinktas 1940 m. lie
Šiuos
istorijos
faktus
ko jų “genijus” ir “saulė” Stalinai-", kuris neigti ir priešingai . tvir somybę. Nuomonių skirtu pos 14-15 dienomis veikiant
aiškiai .bernauja Hitlerio imperialistiniams tinti, - gali tik piktas istori mai dėl valdžios formų ne bolševikų partijos terorui ir
siekimams.
trukdė išlaikyti politišką grąsinant 1-2 milijono rūsišjos klastotojas.
krašto vienybę viduje.
kos kariuomenės durtuvų.
Todėl bolševikų
pasakos
(Užbaiga 5,pusi.>
Bolševikiškais
metodais
apie vokiečių palankumą ir
“Amerika’’ pastebi, kad —
vadinamasis
Komisarų tarybos pirm. Gedvilą nese paramą atgimstančiai Lietu sulipdytas
“Ar gi laimingas gra gyve
niai pripažino, kad “mūsų laikinais sun vos Valstybei yra šlykštus “Liaudies Seimas” yra tai ti
nimas, neįšildytas
jokios di
kumais naudojasi visa armija nepaten šmeižtas jaunos Lietuvos piškas tautos valios suklas
tižios meilės, neapvainikuotas Atvykę į Dienraščio “Draukintų”. Taigi, pat- ištikimiausias St lino Valstybės ir įžeidimas visos tojimo aktas, kuris nedaro
vergas pripažįsta viešai, kad Lietuvoje rn- lietuvių tautos, kurios ge garbės Sovietų Rusijos dD t’g^,wo (jorbe, neapdailinlas' go” koncertų, kuris įvyks

Lietuvių komunistų šlamštų reilaktoriai
didžiausių pastangų dėjo ir dabar tebesistengia apšaukti “smetonininku” arbai net “hit
lerininku” kiekvienų lietuvį arba kiekvienų
lietuvių (grupę, kuri griežtai smerkia Mask
vos smurtų, prismaugusį Lietuvos nepriklau
somybę ir kuri kovoja, dėl jos atstatymo.

Pačioj Šio karo (pradžioj šveicarų spauda
buvo išėjusi aiškiai už santarvininkus. Vo
kiškųjų žinių visai nedaug fepaduodavo. Bet
vėlinu dėl išlaikymo neutralumo laikraščių
redaktoriai labiau subalansavo karo informacijų tiekimų savo skaitytojam’?.
Į
Yra dar viena priiežastis, tiesai, ne taip
svarbi, kode’ Šveicarija nebuvo užpulta.

Daug Nepatenkintų

patenkintų yra armija. Atsakydamas į
žmonių nusiskundimus, kad prašalinta tau,'
tino vėliava ir kad uždraustas giedoti Lie
tuvos himnas, taip Gedvilas pamiškė:
“Tautinė vėliava ir himnas buvo seno
jo režimo 'simboliu”.
Kokie vargšai! Lietuvos žmonės ir ne
svajojo «pie tautininkų režimą, kai jie
Lietuvos himnų giedoti pradėjo. Tas pat
ir su trispah’ės atsiradimu.

kilniom kovom, nesiekiąs auk .Sausio 26 d. linksmai pra'di
riausi sūnūs ties Radviliš- rigentams Lietuvoje Ir ne
kio miegtu be^audamį BU įpareigoja lietavių tautos šlą tikslų.”
site laikų prie geros muzikos.
(fl. Ožeškienė)
vokiečiais paaukojo savo “Liaudies Seimo” kaip su
jaunas gyvybes dėl Lietuvos klastojusios lietuvių tautos
“Draugas” gynė, gina ir a“Tikra sąžinės atskaita bū
valią nutarimai prijungė Lie
Nepriklausomybės.
teityje gins Amerikos lietu
tuvą prie Sovietų Rusijos, na ne tada, kaip suskaitom vių ir vilos mūsų tautos rei
Garbingieji Savanoriai.
jokiu atveju
nepanaikina savo nusikaltimus, bet kada kalus, dėl to kiekvienas tik
tų
nusikaltimų
Atgimstančios
Lietuvos Lietuvos Valstybės Tary- surandama
ras lietuvis turi remti “Drau
savanorių kariuomenė susi bos, Vasario 16-tos dienos priežastis.”

n”.
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Sielos auklėjimas.
Protas

Vyriausios žmogaus sie
los galios yra: protas, jaus
mai ir valia. Jos visos yra
gražių gražiausios Dievo do
vanos žmogui ir, gerai auk
lėjant, visos turi būti la
vinamos.

Mūsų
vienam žinių, be kurių žmo
gus mūsų laikais tiesiog ne
gali begyventi. Be to, jei
mokykla gerai vedama, ji
lavina ir vaiko būdą. Jei
vaikas gabus ir sąlygos lei
džia, padėkite jam, kiek begalėdamos, pasiekti ir auk
štesnį mokslą. Jei vaikas
jausdamasis turįs kokio ga
bumo, veržias jį išlavinti,
netrukdykite. Atsiminkite,
kad Dievas duoda žmonėms
talentų ne užkasti, bet ver
stis jais ir dauginti.

Debesėliai Šilkaspamiai

Kimštos bulves.

Našlaitė Prie Ventos

Drcbesė 1 i a i šilkospairnia i
(Tęsinys)
'
Saulės blizgančioj šviesoje,
O kampely Stasytė stovė
Lyg ant marių baltos burės,
Dangaus krikštole skrajoja. jo vienui viena. Aš tyliai
priėjau arčiau ir žiūrėjau.
Tolimoj pietų, šalyje
Ji kramtė sausos duonos ga
Tyros bangos okeano
balėlį. Pamačiusi mano žvilg
Juos pagimdė, išauklėjo
\
snį, ji begalo susigėdo
ir
Ir šilkais juos lapkcdeno.
duoną paslėpė kišeneitėj.
Ir išleido į kelionę
— Ką tu čia darai, Sta
Po svečias šalis lekioti, •
syte? — paklausiau.
Ir pieitų vėjeliui liepė
Ji nieko neatsakė. Tada
Juos lydėti ir daboti.
aš ją paėmiau už rankelės
Ir keliauja debesėliai
ir įsivedžiau į savo kamba
Kur tik nori, kur sumano,
rį. Daviau jai saldainių ir
Ir po tyrlaukius klajoja,
liepia učia pat valgyti. Ji
Ir po plotus okeano... .
valgė ir nieko nekalbėjo.
Žiūrėjau į ją. Ji buvo to
— Ei, sveteliai tolimieji!
kia balta, skaisti. Tačiau ji
Jūs man sielą nuraminot,
Jūs pagimdėt laisvės jausmą buvo perdaug sunykusi. Ji
ėjo jau dešimtuosius metus.
Ir svajone,? atigaivinot!
Vėliau aš sužinojau, kad
Plaukit! Lai visi bevilčiai,
Stasytė jau penki metai be
Jus pamatę, palinksmėja..
mamytės. Be tėvelio dar se
Debesėl i a i šilką sparai a i,
niau.
Laisvės simboliai skaistieji!
Dar didesnis graudumas
K. Binkis.
apėmė mane. Visą paskuti
p. Smith iš Maine, 42 me nę pamoką aš mąsčiau apie
tus, p. Rogers iš Massachu mažus našlaičius ir didelius
setts 59 metus, p. Caraway j vargus.

Vasaros atostogas aš pra
leidau ten pat — Paupių
kaime.

Bulves gnlima kimšti mė
sa, grybais ir tų pačių bul
vių tyre. Daroma taip: rei
kia parinkti dalesnes, apva
lias bulves ir su šaukšteliu
arba specialiu įrankėliu iš
gręžti vidų tai,p, kad būtų
tuščias vidurys, o skylutė
maža. Taip< priruoštas bulves
prikimšti kokio nors įdaro,
sudėti į keptuvę ar į puodu
ką, uždėti sviesto ir [pakep
ti. Apie vidurį kepinio rei
kia įpilti grietinės ir, kad
būtų daugiau padažo, įpilti
buliono ar vandens. Grietinę
gnlima dėti ir baigiant kep
ti.

Makaronus išvirti įsudytnine
vandeny. Žiūrėti, kad maka
ronai nepervirtų. Išvirtus
makaronus ant sietelio per
plauti šaltu vandeniu,
laid
nebūtų, klijuos.

Išvirto, rūkyto kumpio ga
balą su pi austyti mažiais gabaliukąis. Tada sviestui ištep
ti emaliuotą hliiukdį, įdėti į
jį sluoksnį gerai nuvarvintų
makaronų ir sluoksnį kum
pio. Viršus turi būti makaronų. Sudėjus kumpį ir ma
karonus paruošti tokį pada
žą; randeli ūkyje Užvirinti
šaukštą sviesto ir šaukštą
miltų ir gerai maišant pa
mažu įpilti dvi stiklines pie
no.. Supylus pieną, padažą
p^vl^ti, pridėti druskos, pi
pirų’ it£ gabaliukų, tarkuoto
sūrio. Tuo padažu užpilti pus
dubenyje sudėtu® makaronus
su kumpiu. Ant viršaus užbarstyti tarkuoto sūrio, smul
sausainių ir sviesto. Pavidutinio karštumo
pečių. Kai. kiek apgels pa
duoti su visti rindp, kuriame
kepė.

Vieną popietį aš važinė
jau Ventoj. Aš kasdieną ten
važinėdavau. Po kelių valan
dėlių laivelį pakreipiau prie
kranto .
Netoli Stasytė ganė žą
Mėsofe Įdaras bulvėms: čia
sis. Pamačiusi mane ji vis
Sunkumai SU mokyklidažniausiai suvartojama vir
ką paliko ir basom kojom
nįo amžjaus vaįkais.
ta arba kepta likučių mėsa,
berdama smulkius žing
snius atbėgo prie manęs. Ji bet galima imti ir žalių ver
Vaikas turi išpildyti mo
nieko nesakė — tik šypso šieną. Mėsą reikia sumalti,
kyklinio darbo uždėtas prie
keptuvėje pakepinti truputį
josi ir tankiai kvėpavo.
voles. Negerai daro motina,
— Nu, ką, Stasyte,
ar svogūno su sviestu, sudėti
jeigu ji, užjausdama savo
mėsą, pakepinti, atkėlus nuo
nenuobodu tau vienai ?
žinoma, ne kiekvienas ga vaiką, stengiasi pateisinti
ugnies
pridėti druskos, pipi
— Ne....
li būti išradėjas, gamtos pa jo gaišavimą arba padeda
Aš ištraukiau laivelį
ir rų, įpilti truputį buliono.
slapčių skleidėjas. Kitas ne atlikti kai kuriuos darbus,
prirakinau. Tuo tarpu pri Tuo įdaru prikimšti bulves.
turi tam tikrų gabumų, ki kuriuos jis vienas sugebėtų
bėgo Stasytė ir paėmė irk Vartojant-"žalią mėsą, rei
Duodama pietums kaip pa
tam gabumų yra, bet išga- padaryti. Toks palengvinilus. Aš žiūrėjau ir nieko kia taip įpuit mėsą sumalti ir
lės neleidžia juos lavinti, ki- mas žlu8do vaiko savarangrindini® valgis, arba vaka
nesakiau. Ji ėjo kartu su pridėti keletą šaukštų apvitas permažai stengias. BeLlkiSkumą Vaikaa Pats turi
rienei.
manim ir nešė irklus.
rintų ryžių. Žinoma, taip pat
kiekvienas turi tiek išlavin nugalėti sunkumus, iškylan
Vieton minėto padažo ga
— Stasyt, tu man duok. reikia druskos, pipirų ir svo
ti" savo protą, kad galėtų čius mokykliniam gyvenime
lima vaitoti panridorų pada
Juk tau sunku?
gūno.
pažinti Dievą, suprasti, kam arba jo santykiuose su drau
žą su grietine. , .
Tačiau ji man nieko ne
yra siųstas į šį pasaulį, gaiš. Vaikas išėjęs iš na
Bulvių įdaras. Išgrežus iš
sakė, irklų nedavė ir nešė
koks yra žmogaus gyveni mų, atsidūręs už šeimos ri
bulvių jų vidurius,
reikia
tolyn. Aš jai liepiau grįžti
kas
mo tikslas, kaip tas tikslas bų, susiduria su tuo,
juos apvirti, nusunkti, sugrfl
prie žąsų, bet ji paraudo ir
pasiekiamas; kad suvoktų leidžiama ir draudžiama. Da
sti, pridėti svieste pakepinto
pasakė:
savo pareigas tėvynei ir vi bar jis turi spręsti pats sa iš Arkansas turi 62 metus i Vasara jau buvo išsirpu
svogūno ir keletą džiovintų,
sai žmonijai. Be to dar, kad vo atsakomybę, nors daž- ir yra vienintele moteris iš- I si. Danguje kabėjo didelė, — Aš noriu padėti tam virtų, smulkiai sapiaustytų
įsigytų žinių, kurios jam pa na* *r suklystU- Klaidingų j rinkta į Jungtinių Valsty auksinė saulė. Ir debesų bu stai nešti.
grybų, taip pat kartu
su
vo neapsakoma daugybė.
dės patogiau ir lengviau gy- sprendimų nereikia pateisin-! bių Senatą.
— Kokia tu gera, Stasyt. svogūnu pakepintų. Pridėti
venti ir šioje žemėje.
| U J° Proto nesubrendimu ar
Ji vėl šyptelėjo. Žąsys pa dar druskos, pipirų ir tuo
j ba sakyti, kad turėtų pasiTURI APLEISTI AMERIKA
siliko jau toli, toli.
Mes įdaru prikimšti bulves.
Protą, kaip ir visą kitą kiausti . motinos. Iš savo
baigėme prieiti kaimą.
Ji
žmoguje, reikia pradėti la klaidų jis turi patirti, ku
, Kimštas bulves galima pa
nieko nekalbėjo, arba atsa
vinti iš mažų dienų. Nema riais atvejais galėjo
duoti karštas, tuo (pačiu pa
pats
kinėjo labai trumpai.
nykite, kad proto lavinimas padaryti kitas išvadas
dažu, kuriame kPpė, apipil
ir
Aš ją vėl sulaikiau
ir
teprasideda tuomet, kai vai-, pasipriešinti žalingoms įta
tas.’ Galima duoti pietums
geruoju prašiau grįžti prie
kas ima mokintis iš knygų. koms. Nuo 10 iki 12 metų
žąsų. Dabar manęs ji jau kaip pagrindinį. valgį su sa
Ne. Pradėti lavinti vaiko vaikas aplamai labai linkęs
paklausė. Išsiėmiau kažką iš lotomis.
protą turime daug anksčiau daug kalbėti ir girtis. Ge
FRENCH
kišenės ir padovanojau. Ji
— aiškindami, pasakodami, rai galvodamas apie save,
DRtSSING
man linktelėjo galvutę
ir
taisydami vaiko klaidingas ima neigti suaugusių auto- J
Makaronai su kumpiu.
nuėjo.
nuomones. Vaikui pradėjus ritėtą, nors pats dar negali
į*
f
Aš
vis
žiūrėjau.
■Į
Šiam
patiekalui
galima var
kalbėti, rūpinkitės, kad jis apseiti be jų paramos. Rei
Iš pradžių ji ėjo smulku toti naminius, arba itališkus
gerai ištartų žodžius, kad kįa stengtis, kad vaikas nečiais žingsneliais, paskui di makaronus.
nekraipytų jų. Kiekvieną da: p^rtintų savęs, dirbtų sadesniais, o paskui — pra
lyką vadinkite vardu,
kad, vo jggų ribo8e ir gal6tų pa.
dėjo bėgti.
vaikas išmoktų kuo daugiau; 8iduoti batiniem8 aplinkos
(Bus daugiau.)
šiai žodžių. Pasakokite vai-l reikalavimams. žinoma, nekui apie Įvairius savo ma- tinka jį ver8ti prie
jgga
tytus ir girdėtus daiktus. Tėvai tepadeda jam supra^ratchiniBa
...don’t cougbl Gat pleasant relief from ■
Mokykite jį giesmių ir dai-; 8tl- gyvenim0 santykius
ir
due to a cold sritb Smith Brothers
Forquick relie irom itching of čežena, pimpic*.
nelių, patarlių ir pasakų, vaika8 pat8 turj save suDropa—Black oe Menthol—Sf.
% coughCough
attlete’a foo‘, acabica, rashte und other ntemaily cauaed akin irouhtūse irurld-famous,
Smith
Bros.
’cootŽii
kad lavintus jo atmintis, tvarkyti.
Cooling, antiaeptic, liquid L>. 0. D. Prescription.
Greaaeiaaa. atainleae Soothes Irnlation and
only drops
quickly atopa intenae itching. 35c trial bot tie
vaizduotė ir klausa. Liepki-Į
______________
prorei it, oryour money back. A»k your
Vitamin A (Carotene)
te) raises
raitai ithe resittance
’ - today
- 'for -».
------------------rancRun-toM.
druggiat
P. O. B. —
mucous membranas
as of
of nota
noss and throat to
te papasakoti, ką jis yra
cold
infectioos,
sehea
lack
sekan
la of resist
matęs ir taisykite klaidin Moterys Kcingrese
ance is due to Vitamin A dadciency.
gas mintis ir posakius. Vai Susirinkus 77-tam Kon
ko klausiamos, netingėkite gresui, iš 435 Kongreso at
paaiškinti, ko jis nori. Bet stovų, aštuonios yra mote
jei pačios tikrai ko nežino rys. Dvi iš tų aštuonių jau
te, verčiau nieko nesakykisulaukusios 65 metų (p.
l|||fV“EVERY
te, negu kad paaiškintumėte; Norton is New Jergey ,r p
nu OVR*WO*KIDf Do they amart
mūhth
and burn? Murina bringa quick relief.
klaidingai.
O’Day iš New Yorrko. JauTry two dropa of Murina night and
Than Read WHY
morning and srhenever your Eyes are
Atėjus mok omąj am lai niausią iš jų visų yra p-lė
irritated and reddencd or feel tired.
Lydit E. Plnkham’s
kui, siųskite vaiką į moky Sumner iš Illinois, kuri tu
Vegetable Compound Is
("brauni" Acme telephoto)
klą ir jam ten bevaikščio ri 42 metus. P-lė Rankin iš
Real“Woman’sFriend”!
Miss Vera Hrubs, 20 nu amž. čekų gražuolė, dalyvaujanti
jant, žiūrėkite ir raginkite, Mantanos, Kongreso AtstoSoma sromen auffar Sartre monthhr
paln (erampe, kaekacha, haadacha) due
Murina
is
alkaline
—
pure
and
gentie,
žieminiam
karnivale
Kansas
City.
Jai
pranešta,
kati
jos
pro

to
femala functlonal diaordar. wMte
kad jis gerai mokytųsi. Kiek vės pareigas eina nuo 1917
economical, too. Try Murina today.
othar'a aarraa tand to baenma upaat and
fesionalinio
vizito
leidimas
gal
bus
nepratęi-tas
ilgiau
pasi

la mada from natūra’. osrn beneReial
thay gat croaa, raatlaas and moody.
beįmanydamos, stengkitės, I metų. Dabar turi 60 metų.
roota and herbą — each wtth ita orrn
80 why aot take Lydit E. Pinkham’a
likti Amerikoje ir po kovo 1 d. ji gali būti deportuota.. Taip
apecioi
purpoae to HELP WOMEN.
Vaeatabla Compound mada eeperioi/y
kad vaikas išeitų kuodau-' Ji yra pati pirmoji moteris
Famou. for orcrSO paarė—Flnkhan/a
to hatp tired, run-dosm, narvou. rėm
I pat jai duota' suprasti, kad nuo deportavimo ji gali ižsivaComnound ia the baat bnearn and ona
ui to |o amillne thru "dilRcult daya."
giausiai mokslo. Mokslas išrinkta į Kongresą, p. Bol- 1 duoti tik ištekėdama už J. A. Valstybių piliečio. Ji bijo
of the moti tfftriiv "sromaa'a" toniea
Pinkham’a Compound contalaa no apljs
ataa or hahlt-forming InaredlenU. lt
obtainaMe. Try UI
,
wn>twn
duoda būtinai reikiamų kiek ton iš Ohio turi 55 metus. grįžti į Vokietiją.

Kokia stebuklinga Dievo
dovana yra žmogaus
pro
tas! Jis iš veržia žemių gel
mių paslaptis; jis suskaito
dangaus žvaigždes ir suseka
jų kelius; jis kyla dar aukš
čiau ir pasiekia patį Dievą
ir nors neaprėpia ir nepermano Jo visiškai, vis dėl to
daug ką sužino. Visos tos
nuostabiausios mašinos, gelž
keliai, orlaiviai, ir t. t. Vi
sa tai proto darbas.
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LIETUVIAI DAKTARAI
aktingo visuomenės veikėjo,
Būkite
Malonus
III Seimo nario ir laikrašti
Al. Rachmanova.
teh CANai 5969
Ji
SAVO AKIMS
ninko.
Spaudoje jis dirba
Naujų Žmonių Fabrikas
viena pora akly visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami
Zuriche Lietuvos konsulatas yra vienatinis dar nuo priešpasaulinio karo Tik
Jas moderniškiausia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra rulagavęs kelis ISekuunlnuotl
Romanas
metodą, kuria regėjimo mokslas
veikiąs Europoj Lietuvos konsulatas, kuris laikų,
2155
West Cermak Road
gali sutelkti.
laikraščius. Jis taip pat ak- j
.II Tomas
311 MET AI PATYRIMO
OFISO VALANDOS
akiniu, kurie pašalina
aprūpina pabėgusius lietuvius.
tingai dirbo Lietuvon Žumar pririnkime
1 — i ir 6:30 — 8:30 vakare
vis* aklų {tempimą.
.
Išvertė Ant. Pauliukonis
ir pauaJ sutarti.
listų Sąjungos vadovybėje. Dr. John J. Smetana
Šveicarijoje niekada nebu- skuni jos pirmininko pava- P. E. Turauskas yra baigęs
Dr. J. J. Smetana, Jr.
vo daug lietuvių. Kilus da- duotojas. Dr. J. Šaulys yra Paryžiaus universitetą.
(Tęsinys)
OPTOMETRISTAI
FHY SI C LAN — SURGEON
Pasiuntinybės Šveicarijo
Tačiau mažytį, pačiame miesto pakraštyje susirietusį baltiniam kurui, jų skaičius p^sirašęy Lietuvos nepriklau1801 So. Ashland Avenue
Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.
18-tos
namelį surasti buvo ne taip lengva. Menkučiai langeliai dar labiau sumažėjo, nes da- somybės paskelbimo aktą. je I Sekretorius yra Dr. A. Telefonas Kampas
CANAL 0523 — Chicago
Tel CANai 2345
atgavus Gerutis, prieš tai 3 metus iš
su išdaužytais stiklais, užkamšiotais pakulomis ir popie lis grįžo tada dar laisvon Lietuvos valstybei
OFISO VALANDOS
Vai.: 2 — 4 ir 7 - 0
Kasdien 9.00 a. m. iki 8.30 p. m.
Res.: 7004 So. Falrfleld
rium, sulūžusi tvora, žvėriškai dvokianti tam tikra vieta, Lietuvon. Baugiausia lietuj nepriklausomybę, Dr. J. Šau- buvęs tose. pat pareigose Že
Treč. Ir SeSt: 9:00 a. m. Iki
7:80 p. m.
vių
Šveicarijoje
būdavo
stirlys
perėjo
į
diplomatinę
tarTel HKMlock 3150
slidūs laiptai, žodžiu, viskas, viskas vertė jį baisėtis. Pro
nevoje prie Tautų Sąjungos.
dentų,
kurie
čionai
ėjo
moknybą
ir
ilgus
metus
atstovaTsl YARds 3146 ’
fesorius buvo matęs visokio vargo, bet tokio tiesiog akis
Anksčiau jis buvo Lietuvos
LIETUVIAI DAKTARAI .
slus
gerai
p
įstatytose
aukš-*|
vo
nepriklausomai
Lietuvai
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
badančio skurdo dar niekur nebuvo užtikęs. Pamažu nu3
Telegramų Agentūros “bjb
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
tyrinęs pagal tamsius laiptus, galiausiai sustojo prie ap tosiose mokyklose. Kitą lie svarbiom vietose (Berlyne, tos” korespondentas Rygoje
Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
Šeštadieniais: 11 iki 12
šepusių, skarmalais apkaišiotų durų, kurios atrodė tartum tuvių grupę sudarydavo li- Romoje prie Italijos kara ir Berlyne, o taip pat “El
VIRginia 1886
PROspect 3534
šunų apkandžiotos. Pabarbeno. Iš vidaus atsiliepė balsas, gonys, kurie gydėsi įvairiose liaus, paskum prie Šventojo tos” redaktorius centre, Kau
kuris paklausė, kas ten ir ko nori. Kai jis pasiteiravo apie Šveicariiečių. sanatorijom. Jų Sosto, vėliau vėl Berlyne, po nle. Dr. A. Gerutis 3 metus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tamarą, kurpiaus žmona, atidariusi duris, kraipydama dauguma, rJebegaudama lėšų to iki Lenkijos žlugimo Var dirbo kaipo spaudos referen
Taipgi akinius pritaikau.
iš okupuotosios Lietuvos, nes šuvoje, kartu atstovaudamas tas, o vėliau patarėjas gų- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 S. Hatsku Street
galvą pastebėjo:
1853 YVest 35th Street
— Serga jau daugiau kaip dvi savaitės. Galvą susi bolševikai .pinigų neleidžia Lietuvai Šveicarijoje). Kurį bernatūroje Klaipėdoje. Jis
sukusi į skarą, visą laiką guli lovoje ir kliedi apie kaž užsienin siuntinėti, turėjo laiką Dr. Šaulys buvo guber taip pat aktingai dirbo Lie LIGONIUS PRIIMA:
DANTISTAS
kokias raukšles. Mes norėjome pašaukti gydytoją, bet vos grįžti ę laveųgtojon tėvynėn. natorius Klaipėdoje ir Užsie tuvos Žurnalistų Sąjungos Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak
4143
South
Archer Avenue
Trečiai
ir
Sokmad.
tik
susitari
ns.
tik apie jį užsiminėme, šoko mums į akis kaip laukinė ka- Šveie. rijoje gyvena daugiau nių Reikalų Ministerijos tei.- vadovyl>ėje, o būdamas Klai
Telefonas LAPayette 3650
departa pėdoje suorganizavo tos są
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
tė. Sako, kad jos raukšlių niekas neįstengs išnaikinti.
kaip 60 lietuvaičių vienuo- sių-adminitstracijos
Telefonas: Hemlock 5849
Penktadieniais.
Vitalius Vladimirovičius nuėjo prie uždangos. Nuo! 'nL kurių dalis dar eina mok mento direktorius. Dr. J. jungos’ skyrių, kuriam ir va
4631 So. Ashland A ve.
vaizdo, kurį ten išvydo, pradėjo jam tartum peiliais rai-l s'u-s šveįeariiecių vienuolynų Šaulys dar nuo spaudos dovavo. Dr. A. Gerutis yra
Tek YARds 0994.
Pirmadieniais,
Trečiadieniais ir
žyti širdį. Ant tam tikro suolo, koki yra įtaisyti pačiose1komose mokyklose (py- j draudimo laikų aktingai dir- baigęs Berno universitetą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šešta durniais.
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blogosiose kareivinėse, gulėjo Tamara. Nebuvo jokio čiu dagogijots ligonių slaugymo ; bo lietuvių spaudoje kaipo
6757 So. Westem Avė.
Šveicarijoje, be Pasiuntiny Jliso
Vaiundos:
ir
t.
t.).
Kai
kurios
vienuoredaktorius
ir
bendradarbis,
žinio, vargšelė turėjo pasiklojusi tik kelis skarmalus;
bes, veikia Lietuvos Genera Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki U
gulėjo susirietusi į krūvą, apsiklojusi paltu, galvą su lės dirba šveicarieeių katali- Dr. J. Šaulys yra baigęs uni
Sekmadieniais suLu sutarties
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
linis Konsulatas Zuriche. Gar
kų organizacijų išlaikomose versitetą Berne.
sisukusi į tamsią skarą.
4729 So. Ashland Avė.
bės Generalinis Konsulas yra
(2-tros lubos)
Phone Cicero 4276
— Tamara! — sušnibždėjo tyliai profesoriaus lūpos, o įvairiose įstaigose.
Pasiuntinybės Šveicarijoje šveicarietis p. Fr. Simonas,
Tel MIDway 2880
Chicago, 111
jis pats vos nepravirko.
OFISO VALANDOS:
Šveicarijos vyriausybė, ne- Patarėjas eu įgalioto Ministe o jo padėjėjais — karjeros viNuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
Bet ji į tą jo šaukimą nieku neatsiliepė, net nesu-! turėdania jokių diplomatinių rio titulu yna p. Eduardas ceiekon'sulas p. S. Gaibačiaus
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
DANTISTAS
Sekinad. nuo 10 iai 12 wl. ryto.
judėjo.
i sanfv|<n, su sovietų Rusija ir Turauskas, paskutiniuoju me kas. Jis su dideliu atsidėji 1446 S. 49th Ct, Cicero, III.
- Tamara! - tada sušuko jis balsu. Vėl tylu. Pro- nepi.ipaž5ndaina Lietuvos vai tu buvęs nepriklausomos Lie mui dirbo prekybos santykių
Antradieniais, Ketvirtadieniais
fesorius pamanė, kad ji miega, ir pradėjo ieškoti kė stybėw okupacijos, nekliudo tuvos Užsienių Reikalų Mi
ir Penktudieuiais
tarp Lietuvos ir Šveicarijos
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P.M.
dės, kad galėtų palaukti, kol ji pabus, bet niekur nė už normaliai veikti ir Lietuvos nisterijos jjolitikos departa
GYDYTOJAS IR CH1KURGA8
išplėtimo darbą, o taip pat 3147 S. Halsted S t, Chicago
4631 So. Ashland Avenue
keiktos nerado, todėl taip ir paliko bestovįs vietoje. Jis Pasiuntinybei Berne.
mento direktorius. Prieš tai •visokeriopai globojo ŠveicaTel. lARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais
pradėjo dairytis po lindynę, kuri vadinosi Tamaros bu-l Lictuvos N„p-.,,ra.st„s Pa p. E. Turauskas beveik 5 me
ir
Šeštadieniais
Res.
teL PLAsa 3200
(Nukelta į 5 pusi.)
Valandos: 3 — M popiet.
tu, ir vėl vos nepravirko, pamatęs, kad drėgnos, pilkos! ri„ntinv8 ir ĮKa|iotaa MinisVALANDOS:
tus atstovavo Lietuvos val
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
sienos kur-ne-kur papuoštos nedidučiu paveikslu, kokiu1 teris gveįcarijoįe yra Dr. stybei Čekoslovakijoje, Bumu iiiiiiimiiHiiiiiiimiiiiinniiiiiiiiimiiiiiiii Telefonas CANai 7329
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieng
marginiu ar šiaip kuo - jaudinančiais mėginimais į šią1 j . įau|y!. knris atetovau
AKIŲ GYDYTOJAS
nijoje ir Pietųslavijoje,
o
Tel YARds 5557
nykią dykumą įsodinti grožio gėlelę. Kertėje stovėjo tri- . lji(,tlrvai' w
t Ven-ri- anksčiau 6 metus išbuvo Lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kojis, uždengtas tamsia skąi-a. Profesorius ją nutraukt .(>,p Dr j Sau|jo
vardas tuvos Telegramų Agentūros
2202 YVest Cermak Road
(Kviecinskas)
ir pažvelgė į paveikslą. Dabar skausmas, kuris, vos įkė.
v,
. . . „
,
lietuviams yra žinomas dar “Eltos” direktorium. P. MiOFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lūs koją į Tamaros kambary, buvo užgulęs jo širdį kaip
ir pagal sutartį.
iš knikų prieš pasaulinį ka nisteris E. Turauskai atsto
1651 YVest 47th Street
sunkus akmuo ir kas minutė vis didėjo, pasiekė kulmi lą. Ypač daug jis yra nusi
Sekmadieniais laipgi pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
vauja Lietuvai taip pi t prie
Res. telefonas SEEisy 0434.
nacinį tašką. Tai buvo pati Tamara — nors gal nežino
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
pelnęs nepriklausomos Lietu Tautų Sąjungos. Jo vardas
Tai Cicero 1484
_________ u pagal sutartį.________
jo, kad nusipiešė pati save — ji pati, atsiklaupusi snie
vos valstybės atstatyme, bū taip pat yra žinomas kaipo
LIETUVIS
ge prieš bejausmį raudonarmietį, veidą pusiau apsiden
OPIOM EI KIČAM, Y AKIŲ
damas Valstybės Tarybos geSPECIALISTAS
gusi skara, bet su tokiu širdį draskančiu skausmu, su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nleralinis sekretorius, o pa(Beinarauskas)
Su virš 20 metų praktikavimo
tokia neviltimi, desperacija! Ir juo ilgiau profesorius į
Kamp. 15tos Gat ir 49th CtMano Uarantavimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. KARL NURKAT Palengvinta aklų jtempinių kas es
paveikslą žiūrėjo, juo aiškiau matė, kad tai buvo gro
6900 So. Halsted Street
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
OFISO VALANDOS:
NELAUKITE KOL
(Kurkaltis)
svaigimo, aklų jtemplmo, nervuotu- Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
TELEFONAI:
žis, taip negailestingai ir nebesugrąžinAnai išvytas iš
mo, skaudamų akių karštį. Atitaiso
PRITRUKSITE
!
Ofiso
—
WENtworth
1612.
ir
pagal
sutartį.
trumparegystę ir tollregystę. Priren
jos gyvenimo, — paskutinis priešmirtinis žmogaus klyk
p T- _ YARds 3956.
gia teisingai akinlua Visuose atsiti Res. 1625 So. 50th Avenue
UŽSISAKYKITE
SjjrT®.
telėjimas dėl amžinai žūvančio gyvenimo. ...
kimuose egzaminavimas daromas su
OFISO VALANDOS:
TeL Cicero 1484 _________
elektra, parodančia mažiausias klai
S
iki
4
popiet.
7 iki 9 vakare.
Tuo tarpu Tamara sujudėjo. Profesorius vienu šuo
ŠIANDIEN
das. Speclalė atyda atkreipiama 1
Atsakančiai ir prieinama kai mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Jių atsirado šalia. Ji atsisėdo, bet skaros nuo galvos netaisomos.
pagal sutartį.
na pritaiko akinius.
nusitraukė ir tyliai tarė:
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
(Lietuvis)
Tat YARds 2246
Kiekvieną dieną randasi:
Nedaliomis pagal sutarti.
— Ak, daktare, tai jūs čia!- Aš labai kenčiu. Gal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Daugely atsilikimų akys atitaisomos
DIDŽIULYJE BUDRIKO
be akinių. Kainus pigius, kaip
2500 YVest 63rd Street
vą, rodos, kas plėšia pusiau. O tos raukšlės! Visas vei 343 W. 107th Place
pirmiau.
KRAUTUVĖJE
DANTISTAS
das jų pilnas! Prašau, nuveskite mane kur nors, kad
OFISO VALANDO8:
TEL. PULLMAN 6778
3409 So. Halsted Street
4645
So.
Ashland Avė.
4712
So.
Ashland
Avė.
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
jis negalėtų ateiti pas mane ir nepamatytų mano veido!
A. Tumonis, Sav.
erti
47tk
Street
Taipgi
pagal
sutartį.
Telefonas
YARDS
131S
Tel. Yarde 3089
Aš noriu likti jo atminime skaisti, be raukšlių: tokia,
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Ofiso telefonas PROspect 6737
iniiiuiuiHHiniiiuiiuiitniiuiuiiHiiiiiHk
Namų telefonai VIRginia 2421
fieredoj pagal «ntartį.
kokia buvau seniau....
— Tamara, Tamara! Kas tau yra? Lyg tu manęs Užsisakykite anglis iš šios AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lietuviškos kompanijos. Ge
THINGS THAT NEVER H
Tai YARds 6921.
jau nebepažįsti? Tai aš čia, Vitalius! Aš čia esu! — riausios rūšies anglys už Ree. 6968 So. Talman Ava.
KENvrood 6107.
Rea TeL GROvehill 0617
mėgino ją įtikinti profesorius.
žemiausias kainas. Greitas Office taL HBMlock 484*
— O, jums, daktare, nepasiseks manęs apgauti! Vi patarnavimas. Pašaukite —
ti
ILL APAin I VVA5 (
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
talius yra namie ir čia neateis. Aš jam ateiti griežčiau PULLMAN 6776 šiandieni
PRI
V» N* R.ECKUEJJ \
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3t
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
siai uždraudžiau. Aš noriu, kad jis mylėtų savo žmo
n
NP VyflSMT LOCKirkU
756 YVest 35th Street
Vai: 2—4 ir 7—9 vak.
ną! Jis turi ją mylėti, nes aš taip noriu! Ir jis nieką I,
/KERE i VVA5 GOlN' J
PONI .
Ofiso tel VIRginia 0036
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
•L PAY ALI- r'”'C^F5
dos, niekados nesužinos, ką tat reiškė ir kiek reikėjo
Kišeninis
Beuidendjoa tel: BEVerly 8244
IT
Al-t
2423 W. Marąuette Road
jėgų, kad galėčiau atsisakyti jo meilės ir jo amžinai
Lietuviškai—Angliškas
Ffh/LT. I SGLk,
išsižadėti. Bet jis niekad, niekad
to
nesužinos!
Aš
jam
HAVE
6orrr k i-i rir
*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
amžinai liksiu svajone. Jis mane myli tik dėl mano gro
Angliškai—Lietuviškas
4157 Archer Avenue
žio, o mano grožis----- jau nudvelkė..... Mano visas vei
Ofiso
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U
PHYSICIAN AND SURGEON
Nedėliomis
pagal sutartį.
das pilnas raukšlių.... Bet aš nenoriu, kad jo vaikai ŽODYNĖLIS
4645 So. Ashland Avenue
TeL OANal 6967
kada nors mane piktuoju minėtų.... Mano visas gyveRee. teL: PROspect 9
OFISO
VALANDOS:
nimss buvo kaip sapnas, ir žmonės manyje visuomet ieš Jame yra 18,000 reikalin
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak.
kodavo kažkokių fantastiškų dalykų.... Aš pati bu giausių žodžių. Dabar ge
Nedėliomis pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vau fantastė! Visur ir visuomet ieškojau grožio, tik jo riausia proga pirkti, nee Office tai. YARds 47*7
Hemu taL PROspect 1999
1821 So. Halsted Street
niekur negalėjau rasti. Mano siela, tuo grožio pasiilgimu parduodamas nupiginta kai
B—tilseffOs: 9999 to Artstoa Aw
be sirgdama, sudužo kaip marmuro indas. Ir aš negalė na, Galima gauti ‘Draugo* TaL OANal 9122
VALANDOS! U r. ryte iki I
t Iki * «al. •aka**
jau iškęsti tos meilės — o nuo jos siela virto griuvė knygyne dabar; kaina —
sių krūva! Viskas, viskas viduje sudužo, nuvyto gra
Dienraščio “Draugo” Metini*
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
tik £1.00
žiausios sielos gėlės.... o mano visą veidą be laiko
Koncertas
išvagojo gilios raukšlės.... ir jos kaskart dar vis di
2201 W. Cermak Road

d

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
ŠVEICARIJOJ VEIKIA

OR. VVALTER PRILUPS

DR. F. G. WINSKUNAS

7

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. RAČKUS

DR. V. L SIEDURSKI

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. MAURICt KAHN

DR. PETER J. BARTKUS

DR. FRANK G. KWINN

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. R. PALUTSIS

DR. P. J. BE1NAR

DR. A. JENKINS

Raselani Coal Co.

DR. G. VEZELIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

OR. T. DUNDULIS

OR, STRIKŪL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. BIEzIS

dėja • • •.
(Bus daugiau.)

“D K A U O A B**
2334 South Oakley Ave„
Chicago, Illinoi*

— įvyks —

Valaadeei 1—8 popiet ir 7—S ▼. » Sekmad., Sausio 26 d., 1941
SOKOL HALL
BEZIDBNCUAi
Bezervuokit
tą dieną —
6631 S. California Ava.
“DHAU&UI”.

COrvaiGHT INTERNATIONAL

CaHIuun

CO.

>

Pirmadienis, sausio 20,

DRAUGAS

1941

^^1
Hillaire

Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

— Vertė —
Antanas

P.

Sandys,

(Tęsinys)

“Visi karai,” man tai pa
sakė žymus, senas ir labai
išmintingas asmuo (kardi
nolas Manning), “galutinai
yra tikybinės rūšies karai.”
Ir taip, iš tikrųjų, buvo šiame atvejyje. Milžiniški au-j
gančio kapitalizmo blogumai
plaukė iš to ardėsio, kuris
pasekė tikybos praradimą ir
galutinai gręsė visuotinas
karas.

M. I. C.

gė; skirtumas aiškiai prave
damas.

O

toms. Mūsų tauta niekad
neužmirš J. Amerikos Val
stybių Prezidento Wilsono
bes Tarybos Vasario 16-tos paskelbusio Tautų apsispren
dienos ir Steigiamojo Sei- dimo dėsnį, kaip ir dabartimo gegužės 15 d. aktus ir nio Prezidento Roosevelto
pasižadėti tol nepadėti gink- nepripažinusio Lietuvos oku
lų, kol Lietuva tų dviejų pacijos.
aktų dvasioje neatgaus savo! Kaip atsakymą į garbinNeprikĮausomybės ir užpro- gųjų Amerikos vadovų pa
tegtuoti klastingą Lietuvos stangas gelbėti mažasias
.
I tautas, mes turėtumėm sa_
.
Vo švenčių proga pasižadėti
Visuotines Lietuvos kon- iįtjkimai pjldytl įio8 Salie8
terencijos Vilniuje 1.117 m. ..... Dareiea8 ir viaa8 _a.
“nktcs Valstybės Tarybos
j6gagP paa®kotį Amcrikoa

BE AUKŲ IR KOVOS NEBUVO IR
NEBUS LAISVOS LIETUVOS
(Tęsinys iš 2 pusi. J

Į minėtą “Liaudies Sei
mą” praktiškai negalėjo pa
tekti nė vienas atstovas nebolševikas, o prieš pat rin
kimus liepos 10 dieną buvo
suareštuoti visų lietuviškų
partijų ir organizacijų vadai, kurie iki šiol be jokio
apkaltinimo tebesėdi bolievikų kalėjimuose, kad negalėtų daryti bet kokios jta-

Lietuvos Pasiuntinybe
Šveicarijoj Veikia
(Tęsinys iš 4 pusi.)

rijoje gyvenančius lietuvius.
Generalinis Konsulatas Zuriche yna šiuo metu vieninte
lis Europos kontinente vei
kiąs Lietuvos valstybės Kon
sulatas, tad jis aprūpina pa
tais visus Europoje esančius
ir nuo bolševikų teroro pa
bėgusius lietuvius.

j

m. kare žuvusio karininko
kunigaikščio Mikalojaus Kad
vilos našlė. Velionies sesuo
kunigaikštytė Gabrielė Rad
vilaitė apie 20 metų dirbo
kaipo Lietuvos atstovė Tau
tų Sąjungoje. Kunigaikštienė
Magdalena Radvlienė gyvena
Šveicarijoje jau ilgesnį lai
kų, bet ji visada pasiliko Lie
tuvos pilietė. Nežiūrint savo
amžiaus (ji turį daugiau
kaip 80 metų), ji nuolat do
misi Lietuvos gyvenimu ir
likimu. Kaipo garsiosios Lie
tuvos didikų giminės atsto
vė, ji ir jos velionis vyra®
yra duosniai parėmę Lietuvos
jaunimo organizacijas.

Komunizmas yra siūlomas
kaip visuotina, aiški ir galu
tina kapitalizmo blogumas
Be Pasiuntinybės ir Gene
pagydyti gyduolė, bet toji
ralinio Konsulato valdininkų.
n Ir i lr n m s
Ar tsi Qitn- H* VISOS tautos Visuotinu ir,
,
ii*
gyduolė, kaip žymioji Encik- kos ri
nnKiKams. Ar tai šito
.
galybei ir įtakai išplėsti, ir Šveicarijoje dar gyvena keli
rinkimiifl lvrlimim shtiht slftptžll tlkmi clcniOKFtitHilu
lika pareiškia, yra “net blo- Iriiis
Kius rmKimus lycnmus smur
f
_
. visų laisvų Amerikos tautų lietuviai. T;rp jų paminėtini
.
. ...
gesnė už pačių, ligų,”
nes to ir areštų galima vadinti budu išrinkto Steigiamojo
p. J. Gabrys, žinomas lietu
r
pačioje dalykų prigimtyje ji lietuvių tautos valios pa- Se,mo nutarimai tebera ga- 6
vių veikėjas dar iš priešpnMusų mažųjų tautų šū- saulinio karo laikų, o per Di
priešinasi visų daiktų Sutvė- reiškimu, tuo labiau, kad boję ir joks Rusijos diktapavydale
tariamojo kis turi būti Amerikos ge- dįjį karą pasižymėjęs kaipo Kun. K. Barauskas
rėjui ir, besiūlydama tiesio rinkimuose tedalyvavo 40% ^as
mūsų gerovė,
ginį gėrį, ji ruošiasi nunuo turinčių rinkimų teisę tero- “Liaudies Seimo nepanai- rovė
kovotojas už Lietuvos val Kelyje Amerikon
Būkime tikri, kad į mūsų stybės nepriklausomybę. Jis i Berlynas. — Kun. Kazimiedyti
pamatinį
žmonijoje ro įbaugintų Lietuvos gy- ^*ns aukščiau minėtais aktais
laisvai
ir
iški
mingai
tautos
Metropolį, į Lietuvos
džiaugsmo šaltinį. Eretiški ventojų.
turi ūkį prie Lemano ežero, ras Barauskas, buvęs “Mūsų
pareikštos lietuvų tautos Valstybės sostinę Vilnių su; ginčai ir kai kurių katalikišnetoli Vebey. Friburge gy ve- j Laikraščio”, labiausiai praKad paslėpti šią klastą vallos patvirtintos
blogesnė už pačių ligų. Ka
mūsų grįš mūsų trispalvė vėliava,
I kų tiesų iškreipimai pagim
na kun. A. Deksnys, šį pav> plitusio savaitraščio Lietuvepitalizmai iškilo iš neteisin-[
bolševikų dirigentai įsakė |iaudies savanorių krauju
Tik žvaigždėtos J. Ameri
dė kapitalizmų ir pasekusis
sarį baigęs ten universitetų, je, redaktorius, yra išvykęs
sunaikinti visus rinkimų bai NepriWaU5omyMs kovoSe.
gai panaudotų ir perdėtų kai
kos Valstybių laisvės vėliatoms tiesoms indiferentizmas sus ir protokolus.
Šiuo metu kun. A. Deksnys į iš Vokietijos ir jau pakelyje
kurių teisių, ypač gi neteisiu
vos globoje ir vėl garbingai
jį užtvirtino; bet viyų kataSavaime suprantama, kad Lietuvių tauta savo Ne- plėvesuos Gedimino kalne gilina studijas tame pat uni- į Ameriką.
gai panaudotos savasties tei
likiškų tiesų visiškas užgyni- smurtu ir klasta sulipdytas priklausomybės šventės pro- **
Povilas Labanau'skas, bu
ver&itete, kuris jam suteikė
sės,
kuri yra ekonomiškos nm« ir inbnswn«
»L.
....
..
~
.
..
.
iro
i..
—
!
Vilniuje.
mas ir intensyvus, karštas at “Liaudies Seimo” nutarimas &a nu°širažiai ir iškilmingai
stipendiją. Lugano gyvena vęs laivo “Prezidento Sinetolaisvės pamatas, ir neteisin
eizmas, bedievybė išdavė ma prijungti Lietuvą prie So- Pasveikins Jungtinių Amerikun. J. Šlapikas, dirbąs su- na” kapitonas, yra drauge
God Bless America!
gai panaudotos kontrakto tei
terialistinį komunizmą, ku vietų Rusijos neįpareigoja ^os Valstybių prezidentą dėTegyvuoja Nepriklauso- laziečių kongregacijoje. Dar su jūrų karininku Kuizinu
kės, kuri yra viena svarbiau
ris dabar siūlomas kaip gy lietuvių tautos gerbti
pažymėtinai
kunigaikštienė i Portugalijoje ir ruošiasi attą bodama jam už moralinę ma Lietuva’
sių ekonominės laisvės funk
duolė ligoms išgydyti.
paramą
pavergtoms
tauĮ
Stasys Gabaliauskas. Magdalema Radvilienė, 1914 vykti į Ameriką.
(Am.)
nutarimą.
cijų. Tad, net ir pačioje kaiKova, kurią mels dabar es
pitalistinėjte sistemoje,
kol
Dirbsime Iki Laimėsime.
ame užsiėmę, ir kuri neužil
buvo laikomasi senų dėsnių,
go užvešpataus mūsų dom&
Todėl lietuvių tautos žmo
tol dar buvo galima atsižvelg
fefe
yra tikybinė kova. Šio daly nės gyvendami už okupuotos
ti į tuos dėsnius, kurie pir
ko tariamieji kovotojai dar Lietuvos ribų Vasario 16-tos
miau visuomenę užlaikė svei
neatjaučia, bet tai yra tiktai dienos proga visam pasau
kų ir tvarkingų. Bet kai bes
laiko klausimas visiems
tą lyje, kur tik gyvena dides
dieviškas godamas
pasekė
dalyką suprasti ir atjausti ir nis būrys mūsų tautiečių, tą
kapitalizmo barjerą, tada jis
atvirai paskelbti, kad jie sto brangią lietuvių tautai die
išprovokavo, sukurstė
sau
ja vienon ar kiton pusėn: m? ną susirinks minėti Lietupriešingų brolį, lygiai bedie
vien tiktai paskelbti, bet už- vos Valstybės Nepriklauso- l»J
iii
viškų, gimusį toj pačioj ne
sirašyt vienon arba kiton) pu mybės paskelbimo akto. Tošimi
paisymo tų pamatinių nusi
sėn. Mes pastebime šį vidinį atmintinos dienos iškilmių X
i
žeminimo ir meilės ddfr-fbių
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Avenue, Chicago
pobūdį visame komunizmo iš proga viso pasaulio lietuviai M
aplinkumoj. Šiam kapitaliz
sivystyme.
turėtų pirmoje eilėje išnešti
wsor
mo dvyniui buvo leemta va
— Dainuoja —
,
$
nutariirtą paremiantį Valsty
(Bus daugiau.)
dintis komunizmu ir šian
dien jis pasiryžęs nužudyti
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS
8
iiltttūimitmtinmiiMiiiiiiinititiiiHMMitiHimtiiimminiiiiittmiitiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiMiiiliiiiiMitmfttiiHiiiT
savo vyresnį brolį.
.. Tapatingoj

išaugo

aplinkumoj

siūlomoji

gyduolė,

ir

dar

DRAUGO" KONCERTE
Sekmadienį, Sausio-January 26,1941

iii

Turtas Virš$5,500,000.00

Aš jau minėjau, kad ko
munizmas, tas daiktas,
ta
konkreti, ryški įstaiga (nes
Apart Apsaugos, Mes Turime
ji tikrai yra įstaiga),
kuri
ATSARGOS FONDĄ Virš
šiandien randasi mūsų tar
pe, būtinai daug daugiau
reiškia, negu kokia abstrak
tiška kokiois paprastos bend Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Under U. S. Govf. Supervision
ruomenės prcąiozicija, pasni1 ymas išdarbės priemonėse.
uuuun
AV1NGS1
B£!
Komunizmas yra intensyvi,
M
LOAN ASSOCLATlONof CRicago
karšĮta, kūrybinė, pritoiiking
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
ta tikyba^, turinti išaiškintų
2%
0/ ON SAVINOS
4192 Archer Avenue
ir ryškių filosofijų, kinių, jei
/0£ INVESTMENTS
Curronf Tote
VIRginia Mt
Shure
kas priims, būtinai taps krikš
čionių tikybos priešas ir ypa
tingai taps priešas tos ypa
"KIDS
tingos įstaigos, kuri yra šal
tinis ir buvimo dėsnis krikš- į
čioniškame padavime — Ka
talikų Bažnyčia.
Vadinamas šiandieninis ko'
munizmas ne tiktai paneigia
žmogaus laisvę, liet ir jo
kilnumų. Jo visa karjera —
gyvenimo siekinys ne nuo
pat .jo pradžios, bet nuo to
laiko, kada jo pilna prigim
tis apsireiškė, šiai tiesai liu
dija. komunistiškoji visuome
nė, kaip ji dabar gyvuoja
(kaip Rusijoje) ir tos kurios
bandė (kaip Ispanijoje)
ir
bando įsigyventi yra visupirmiau'sia, į kitus dalykus jau
neatžiūrint, Dievo ir Jo Sū
naus Kristaus, priešas.

$425,000.00

-UI

Šiame dalyke nėra vietos
dviprasmiškumui; nėra abe
jonės. Jėgos susieliavo ko
vos fronte; priruošiamieji iš
sklaidyti surirėiuįuKŪ užsibai

P-lė Gen. Saurytė Vadovaus Vyčių ęhoro šokėjų Grupei

SENSACIJA ŠIO KONCERTO BUS DAINAVIMAS
GARSAUS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA
CHORO, VADOVAUJANT DR-UI ARTHUR C.
BECKER
•

Pradžia - 5-tų Valandų Popiet

Po Koncerto Šokiams Gros Stan Metrik’s Orkestrą
i.

TIKIETŲ KAINOS: $1:00 — 75c — ir 50c. VIEN TIK ŠOKIAMS — 35c.

Prof. JUOZAS SAURIS
Vyčių Choro Vedėjas

DBgtrais

Pirmadienis, sausio 20, 1941

% KAIP STALINO UKAZU PROVINCIJOJ
ŠVęSTA KOMUNISTŲ REVOLIUCIJOS
SUKAKTUVES

Jr

1$ PAVERGTOS LIETUVOS

ŽMOGŽUDIS MUISTOSI
■

A.

+

A.

A.

t

KAZIMIERAS
STAČKUNAS

POVILAS STANČIKAS
bai kuriose provincijos vieto- dainavo “draugės” Natašos
gyveno 3443 S. Lituanica avė.
gyveno 2857 S. Emerald avė.
•*
v._
Mirė Sausio 18 d., 1941 m.
Mirė Sausio 18. 1941, 10:20
so buvo paminėtos rusų bol- Orlovaitės vedamas Milašių5 va), vak.. sulaukęs pusės
vai. vak., sulaukęs pusės am
....
,
, •
,
.
amžiaus.
žiaus.
sevikų revoliucijos suk'.ktu- nų kutinto koniiaunuolių elioUlinė Lietuvoje, Biržų aps.,
.
....
i
Gimė Lietuvoje.
Panevėžio
Pabiržės parap.. Gulbinu kai
ras.
vės okupuotoje Lietuvoje.
apskr. Kupiškio parap., Vi
me.
dugirio kaime
Paliko dideliame nuliūdime
Veliuonoje, kaip sakoma
Raudoiud vary jei mitinge ka
Paliko dideliame nuliūdime
posūnį Jonų Galmlnų ir jo
pusbrolį Petrų Stankų Ir jo
sovietų spaudos pranešime, linėjo iš Kauno atvykęs ‘<lraumoterį;
pusbrolį
Kazimierų
šeimų ir daug kiti) pažįsta
Aidukų ir jo fteiinų ir kitas
mų ir prlctclių.
gimines ir pažįstamus.
den,onstnw*ijų sveikini-j gas’ Zibertas.
Velionis priklausė priei'hiLietuvoje motinų Onų, ketucagos Lietuvių Draugijos.
mo žodį tarė raudonosios ar- Į
rius brolius
Jonų.
Juozapų,
Garliavoje iškilmės vyko
Antanų,
ir
Adomų;
seserį
Kūnas pašarvotas Mažeikos
mijos atstovas”. Vakare įvyKostuneijų
ir jų Seimas ir
koplyčioje, 3319 S. Lituanica
. . Bek-erio salėje, kur “meninę”
kitas gimines ir draugus bei
Avė.
kusi “meninė” ( U IS’
drauges.
dalį atliko pradžios mokvklos
Kūnas pašarvotas Mažeikos
laidotuvės įvyks trečiadienį.
dalyvavo pradžios mokykla?
,. . . m
'
koplyčioje, 3319 H. Lituanica
Sausio 22 d. Iš koplyčios 8
....
'
mokiniai. Tas pat buvo SereAvė. Laidotuvės įvyks ketvir
vai. ryto bus atlydėtas j šv.
inokimai.
i ... .
. v .
r. .
tadienį, Sausio 2 3 d., 1941 m.
Jurgio parap. bažnyčių, ku
j
dziuje,
kur
žygiavo
Belvedeiš koplyčios 8 vai. ryto bus
rioje įvyks gedulingos pamal
Savickas.
Jį LLPS1 centro 1 P“'“; I,'J« . ,
žiaurumui
atlydėtas į Sv. Jurgio parap.
dos už velionio sielų. I’o pa
Ke/voliuose,
Rokiškio
aipsrio
mokyklos
mokiniai.
bažnyčių, kurioj jvyks gedu
savo laikraštyj
maldų
liūs
nulydėtas į šv.
lingos pamaldos už velionio
valdyba spalio 10 d. buvo iš- užtušuoti. .Jie
krityje, nueii
susirinkęs ‘livru
nemažas’
„
Kazimiero kapines.
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v
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*
niiiiiv,
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sielų.
Po
pamaldų
bus
nuly

"
fabrike Kaune
dėta į šv. Kazimiero kapines.
siuntusi su kitais buvusiais .X-""“?
r
»'<>«„■„
>>«"**• ' IV griaus
Nuoširdžiai kviečiame visiu
Nuoširdžiai kviečiame visus
lietuviams darbinin
gimines, draugus ii pažysta
politiniais kaliniais gydytis į “ 93®
P" vaM.ee,p lmokinė „d
Diolyts P'akalb.j l.e
gimines,
draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.
mus dalyvauti laidotuvėse.
ekzekueijas Dauguose (Alv...
f.
,
... kams pasakė okupantų poli
Tarybų . Sąjungos kurortus.
Nuliūdę
Posūnis,
Pusbrolis,
Nuliūdę Piishnoliei, Giminės
, ,
. ...
padeklamavo “įgrazų eilėrasMolinų, Broliai. Sesuo ir Giir Pažįstami.
apskr.)' jis -----------smetomskų
, 5",
tinis valdovas Sčiuplov, o pa
Tačiau ligonio sveikatos būk taus
---- -•«
tį
mii
ps.
J
’
tj” “Po Naujai vėliava”, pi
laidotuvių Direktorius S. P.
laiidotuvių Direktorius S. P.
Iš buvo beviltiška.-’
. IK’lici"i'lk,i ypatingai žvėriš- to deklamavo kiti vaikai, ku- skum dainavo raudonarmie
Mažeika Tel. Yards 1138 and
Mažeika, Tel. Y4irds 1138 and
1139.
1139.
! kai buvo sumuštas šautuvų
čių chorus. Raudonarmiečiai
riie
taip
pat
padainavę.
Po
to
M
Drg. Antanas Savickas j buožėmis.” Tai šlykštus me. ...
pašoko kazačiokų.
vaikai
žaidė.
.
«
:
|
yra kruvino Smetonos rėži- jas
Mano brolis Antanas
Rokiškyje buvo išprofanuo- 1 Kauno skudurų ir šerių apmo auka: 1935 metais per negalėjo būti “sumuštas šauvalstiečių egzekucijas Dau- tuvų buožėmis,” nes Lietu tas Vytauto Didžiojo pamin- dirbimo įmonėje tarnautojams
kuose (Alytaus apekr.)
jis vog policininkai buvo apgink klas, ant kurio buvo išdrai- ir darbininkams surengtų lai
smetoniškų policininkų ypa- ]uotį ti.k guminėmis lazdomis kyti Lenino ir Stalino pavei- tingų atidarė Hafkinas, po jo
(“Draugas” Acme telephoto)
tingai žvėriškai buvo sumuš ir revolveriais, o ne šautu- kslai, o taip pat pakabintu kalbėjo Galpemas ir raudon! <airmietis.
Surakintomis rankomis žu
tas šautuvų- buožėmis. Po to vaįs Aš pats buvau Lietu įsovietų žvaigždė.
dikas A. Esposito muistosi
je buvo įmestas į kalėjimą, pVoje 1938 meteis ir viską geValkininkų
Matuižiuose,
ipolicijo».=?
nuovadoje, New Yokur jo sveikata galutinai pa- raį ^jnau< Be to, mano bra- valsčiuje, praėjo taip: “Lap
rke. Jis su savo broliu daly
SlijO-1”
j iis apie jokį sumušimų man kričio 7 d. iš pat ryto visi
Pain—Agony Starta To Leave io
T
vavo Fifth avė. plėšime, ku
24 Hours
Iš pradžių maniau, kad tai ni?ko nesakė. Taigi bolševi- rinkomės į mūsų paruoštų
Happy Daya Ahead for You
rio laiku jo brolis ir policisaikštelę, iš kur su vėliavo
koks kitas Antanas Savic kai įžūliai meluoja.
Thlnk of lt—how thla old world
Why b« your og«7 Look younger than your yean witk
tas užmušta.
does make progrena—now comes a
mis ir vadų atvaizdais ėjome preacription
kas., o ne mano brolis.
Bet
Clcdroled hair ... with hair that is soft, colorfut youthwhlch ia known to pharKlastingi bolševikai ‘savo
maclsts as Allenru and wlthln 48
Rkel Those gray streaks can b« so thoroughly erased
after you start to take this
kai pavyko man gauti iš Lie laikraštyj skelbia, kad mano sutikti Giraitės kaimą su va bours
karlft heting formula pain, agony and
with Clairob th« iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
dovu.
Sutikę
draugus,
grįžo

Inflammatlon caused by excess urlo
tuvos atėjusį laikraštį “Ta-'brolis mirė Maskvoje todėl,
ncld has started to depart.
treatment that cleanset as U reconditions as it TINTS.
•Allenru doea Just what this notlce
.^4
Sm your hairdresss* loday and say:
rybų Lietuva” Nr. 31, ku- kad jis “1935 metais smeto- me į paruoštą iškilmėms vie says
lt wlll do—lt io guaranteed. You
CONRAD
can get one generous bnttle at leadriame žodis žodin paduota j tiniškų policininkų buvo šil tų. Buvo pasakyta daug gra Ing
drugstores everywhere for 85
Fotografas
cents and If lt doesn't bring the Joyžiųkalbų,
o
vaikučiai
padek

sus
results
you ezpect—your money
Studija Įrengta pir
toki pat ‘žinia apie Antano muštas.” Kaip tai įgali būti,
arhola heartedly rstiu-uad.
mos rūšies su mo
- lor <>«• hook/»f and (ra* advic* oa your hair probiem I*
derniškomis užlaido
Savicko mirtį ir net jo foto-, kad per penkis mestus
po lamavo gruiždua eilėraščius.
loan Clalr, Pracident, ClaJrol, lae.. 130 W. 46tb St.. N*w York. N. T.
mis Ir Hollywood
Paskum
su
dainomis
ėjome
į
grafija tilpo, — tai man bu tariamo “sumušimo” jis ne
šviesomis. Darbas
Garantuotas.
Giraitę,
kur
irgi
buvo
mitin

vo visiškai aišku, kad tai mirė; o kai bolševikai jį
gas. O vėliau buvo bendras
may afleet the Heart
yra mano mylimas brolis.
420 West 63rd Street Skaitykite Katalikišką Spaudą
“išsiuntė gydyti? į Tarybų
....
Qa» trapped ln th. atomaeh or aullet maj act likę •
pasilinksnųnunas su šok ims — hair-matar on th« um a* uis or»t *i«n or di<tnM
• Kmart men and womrn depend ofi Bell-ana Tableta to
Esu giliai įsitikinęs,
i Sąjungos kurortus” 1940 me 7
Tel.: Biznio - ENGIevvood 5883
sėt gas free. No lazattve būt ttade of the fagteatKaįp
matome,
viskas
ten
bu

acting medielnes known for acld lndigestlon. Ir the
Res.: - ENGIevvood 5840
mano brolį Antaną Savicką į tais spalio 10 d.., tai jau lapFIRST DOSE doesn't prore Bell-ans better. return
bottle to us and recelre DOUBLE Money Back, 25c.
vo
gražu.
Bet
drauge
pašte■J Remkite tuos visus, kurie skelbiasi ‘‘Drauge’
bolševikai nukankino.
! kričio 2 d. jis mirė. Geras ....
.
,
44 i
,» -bėkime, jog tie patys žmonės
’ J
"
OAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Mano broli“ Antanas buvo buvo bolševikų “gydymas,”1 buvo vedžiojami
iš kaimo į
tikintis ir uolus katalikas, diP° 22 dienų tokio
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
KELNER - PRUZIN
kaimą, kad sudarius įspūdį,
••rlatudM Patarnavimo — Uoteria patarnauja
dis patriotas, tėvynės gynė “gydymo” jis mirė!
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
jog daugiau žmonių šiose
Bolševikai gali tik durnes- “gražiose” iškilmėse dalyva
jas ir Lietuva? Šaulių
naPhone 9000
620 W. 15th Avė.
rys. Jis už jokius pinigus bū - nę Lietuvos liaudies dalį ap- vo.
tų nepardavęs savo tikėjimo gaudinėti, bet manęs jie neir savo tautos.
, apgaus. Visi čia patiekti daNukankintas Antanas kal
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Jį LLPS (bolševikų,/ cen-I viniai, logiškos išvados
ir bėti negali, tat aš už savo
tro valdyba spalio 10 d. po net ų įprastas sensas
man brolį kalbu.
prevarta išgabeno į Maskvą, pasako, kad bolševikų LLPS
Viešpatie, būk gailestin
Ir po 22 dienų kalinimo centras mano brangų brolį gas mano brolio kankinio
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
Maskvoje, t. y., lapkričio 2 Antaną
Savicką
nužudė sielai.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
d. jį “numarino.”
Maskvoje.
B2NIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
Kol gyvas būsiu, tos bai
Bolševikai

meluoja

RkellJ Gau,a PtlPildon"l

Liūdnia žinia man baisiai
. ,
,
v
r
širdį suspaudė: mano myli dami
imi, kad mane brolį “buvo
miausias brolis Antanas Sa išsiuntę su kitais buvusiais
.... .* . .....
,
vickas mirė Maskvoje.
politiniais kaliniais gydytis
Apie savo brolio tragiškų į Tarybų Sųjungos kuror
mirtį sužinojau tik tada, kai tus.” Bolševikai išgabeno
brolį ne į kurortus,
mano draugas parodė
man mano
Ko
,
v,- <4T
• ,, Nr.
v i1, iku- 1 liet į1 Maskvos kalėjimų
laikraštį
“Laisvę
.
*
v . to,
kie gi “kurortai” raandasi
ria-me ,buvo atspausdina
. . .. .
1 Maskvot’V?
kia žinia:
|
‘
Vieno melo negana,
tai
“Lapkričio 2 d. Maskvoje
bolševikai
dar
ir
kitų
melų
mirė valstietis drg. Antanas
ih
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INDIGESTION

John F. Eudeikis

Maršiuokite Tiesiog Į “Draugo” Raštinę!
Kam? O, Pirkti Tikietų Draugo Koncertui!

sios tragedijos neužmiršiu..
P. Savickas.

patraukti ir nelabai sunku įAgentai Rengia Didelį Surpryzą Vajaus Laimėjime!
piršti tikietus. Programe da
Ar žinote, didelis dalykai? bus išdalinamos visų susirin- lyvaus garsusis De Paul Uni
versiteto Choras taipgi visų,
vyksta Draugo raštinėje šio- kuisių ų akivaizdoje,
mėgiami Chicagos Apskričio
mis dienomis. Agentai ateina Dovanos tik žiba ofise ir
Lietuva? Vyčių dainininkai su
ir pasiima ne vieną ar du ek- laukia laimėtojo
stra tikietus, bet fiemkiaade- j
Visų nuomom?, dovanos savo puikiomis lietuviškomis
šimts, šešiuisdešimts ekstra ti- yra šiek tiek per geros tokiam dainomis ir šokiais. Bus taikietų koncertui, kuris įvyks parengimui, bet jei rezultatai posgi ir įdomi kalba- pertrau
Sausio 26 d,, 1941 nu, Sokol bus taip kaip numatome iš kos laike, kurią p aakys “XX
salėje.
paimtų tikietų, tai bus pilnai Amžiaus” dienraščio rekadtorius, Kun. Prunsk'.: iš Lietu
Vienas agentas nuolankiai atsilygintaprašė septynias dešimts tiki?-Į Drnmgo ofise tas Bulovą vos. O po visų tų grakščių
tų: 50 po 50 centų, 10 po $1.00 Wrist Watch visų akį vilio- šokių ant estrados ir Šaunių
publikai
ir 10 po 75 centų. Sako jis: ja, nes jo gražumai? ir puoš- dainų, bus šokiai
«< Aš turiu vienų pilnų grupę rjuma« tikrai stebina kiekvie- prie puikios Stanley Metrik
kuri nori “in corpore” atvyk nų vajininkų. Tada, Parker orkestras. Tai didelė šventė
Pen Setas yra, labai puikus ir į visiems; senesmiems, jaunesti į kocertą.
Agentų vardus nelabai no- yra pilnai vertas $25.00. O niems, ir net pavargusiems,
riu išduoti šiuo laiku, ne« trečia dovana, kaip tik yra kurie galės džiaugtis visų
visi agentai ir vajininkai ren- visų mėgiama, nes Emerson linksmumu.
gia didelį sur ryzą laimėji- radio su savo “ivory” žibėji Koncerto- tikietų kainos yra
me. Jie nori, kad. visas blitz- mu bet kur parsiduoda už ne- visiėms prieinamos. Geriau
sieji tikietai tik po dolerį. Ki-|
-kriegat? pasireikštų per pas- mažiau kaip $20.00.
ti po 75c, o dar kiti po 50c. O j
kutinias minutes prieš kon- Tikieti gerai parsiduoda!
Koncerto tikietai tikrai ge- vien tik šokiams, kurie įvyks
certą. Tada tuojau prieš koncerto pradžią bus paskelbta? rai panriduoda, nes toks į vai--tuojau po koncerto, tikietai j
laimėtojo vardas ir dovanos ( rus programas bet kurį gali | tik po 35 centus.
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DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

AIIDIII A M P C PATARNAVIMAS
HmDULHIiuLdieną ir naktį

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

4605-07 So. Hermitage Avė.

TeL LAFAYETTE 0727

flitaiias H. PMBįis

4447 South Fairfield Avenue

DYKAI
rytate

koplyčios visose
Chicagos dalyse

nCba ladto pro*ramo Antradienio ar
10:00 valanda, II WHIP etotlra (14M

flitlmiy B. Petkos
k.)

3307 Litohnica Arą.
Phone YARds 4908
6812 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

3354 So. Halsted St
Telefonas YARda 1419

PAMINKLAI

■ 2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

Lackamitz ir Suiai

TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE”

Albert V. Piltas
Llaį

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Skaitykite Katalikišką Spaudą

S. P. Mažeika
I. Indenčins

4704 S. Western Avenue

Phone LAFayetbe 8024

J646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

.»

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139
4348 So. California Ava.

Phem LAFayatte 3573

.»

DRAUGAS

Pi rmnBiznis, snnrio 20, 1941

sa

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Sausio 22 d. — Athol, Massachusetts.

Lietuvai
Gelbėti Fondui
$77.87

Greenfield,
Sausio 23 d.
Cambridge, MaSĮs. — Sau
Mas&
sio 12 d., parapijos (svetainė
Sausio 26 d. — 2 vai. po
je įvyko prakalbos apie par
pietų
Gedimino Piliečių klu
vergtą Lietuvą. Kalbėtoja
buvo adv. St. Gabaliauskas, bo svetainėje, 324 River St.,
kuriam dar teko laimės gy-1 ltavierhill, Mass. ir 7 vai. vavam pasprukti iš sukurto ru-1 kare Šv. Pranciškaus lietuvių
sų rojaus Lietuvoj. Prakal parap. svetainėje, 94 Bradbas atidarė par. kleb. kun. P. ford St., Lawrence, Mass.
Juškaitis, jis taipgi tarė ke Sausio 28 d. — Manchesletu žodžių, perstatydanias ter, N. II.
kalbat ają S. Gabajauskų.
Vasario 2 d. — Lowell,
Klausant kalbėtojo žodžių, ne Mass. ir Natshua, N. H.
vienam nuriedėjo gaili aša
ra, ar gilus ir skaudus ato Vasario 9 d. — 3:30 vai.
dūsis išplaukė iš krūtinės. po piety Šv. Jurgio lietuvių
Klausytojų tarpe matėsi ir parap. svetainėje, St. James
keletas “paraudusių”, bet jie St., Norwood, Mass. ir 7:30
kažkaip neramiai dairėsi ap vai. vakare, Šv. Kazimiero
link, turbūt, sąžinė neduoda lietuvių parap. svetainėje,
ramybės, nes ir Judas, kan Sniitk St., Providenoe, li. I.
kinamas sąžinės, turėjo pasi
Vjsais prakailbų puįaršruto
karti. Cambridžiečiai labai reikalais rašykite adresu:
gražiai pasirodė taip skait Mr. A. F. Kneižys, 366 W.
lingai atsilankydami.
Broadway, So. Boston, Ma&s.
Viso aukų surinkta $77.87.
A. D.

Adv. S. Gabaliausko
Prakalbų Maršrutas
Naujoj Anglijoj
ALRK Federacijos Naujos
Anglijos apskritis (skelbia šio
kį adv. S. Gabaliausko pra
kalbų maršrutų:
Sausio 21 d. — Gardner,
Mass.

Marąuette Park. — Lietu
viai demokratai sekmadienį,
sausio 19 d., 2 vai. po pietų,
parapijos salėn susirinkę ir
iškilmėmis įvesdino naujų va
ldybų. Po trumpo (susirinki
mo buvo vaišės ir pasilink
sminimas.
Naują klūbo valdybą sudaro: Jonas Jacka, pirm.; Ka
zys Ruzas ir Stasys Cibulsįkis, vice pinu.; Antanas Ski
rius ir Jonais Juozaitis, rast.;
Julius Dubinskis, iždininkas;
Jonas Jankauskas ir Juozas
Žvirblis, globėjai;
Juozas
Dauginis, maršalka.; ad’v. C.
P. Kai, legalis patarėjas.
Per praeitus kelis metus
klubas yra daug pagerinimų
išreikalavęs šiai kolonijai, tai
pgi daug patarnavo nariams
įvaikiuose reikaluose.

Klubas turi savo raštinę
adresu 6825 S. AVesterni Avė.,
kur bile reikalu galima gau
ti patarimų ir patarnavimo.
Klūbo raštininkų galima rasti

y

imu«

sokių reikalų. Tad naudinga rinkta: J. Balchunas, pirm.;
P. Killie, vice pirm.; A. Kau
priklausyti šiam klubui.
J. L. J. lakis, nut. rast.; F. Kasper,
fin. rast.; Z. Grigonis, kon
trolės rašt.; J. Rachunas, iž
Iš Tėvynės Mylėtojų dininkas;
J. liaeevičia, iždo
Draugijos Pastogės
globėjas; L. Yueiuls, maršal
St. Narkis,
Tėvynės Mylėtojų Dr-jis ka.
Dr-jos korespondentas
metinis susirinkimas įvyko
sausio 12 d., Chicago Lietu
vių auditorijoj, šiam sus-me
Listen to
nariai ypatingai įdomavos
knygų revizijos komisijos įpra
PALANDECK'S
nešimu, iš kurio pasirodė,
Y U G Ū S L M V - A H E RIC A M
kad dr-ja gerai gyvuoja. Na
RADIO BROADCAST
rių turi 610. Turto $15,915.74.
Praėjusiais metais mirė net Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
29 narių. Sergančių narių
STATION V7H1P.
šiuo metu nedaug.
1480 kilocycles
Padarius pranešimą iš ren
(First Station on Your DiaI)
giamo vakaro, sausio 19 d.,
Featuriag a program of
Chicago Lietuvių auditorijoj, Yugoslav Folk Mušte
kad bus atvaidinta 3 veiksmų
komedija “Svetimos Plunks
nos” ir, be to, bus dainų, kad
IVOLK 511010
vakaro programa prasidės 5
194? VVestT?*
1
vai. vakare, svarstyta ir apie
' 'e
pramogą — pikniką, birželio
1 d., Liberty darže. Piknikui

punta viduriai, d vak U kvapas, ai
trumas. aiklatejtmaa, lmkita FEKNA-MINT. Ta malonaus skonio ltuosuojuatt kramtoma tuma Ivalalal
bet tikrai
liuoauo{a vidurius Im
kite
einant gult
Ryte jausi
te tikra palentvinlms lė atgausite
vikrumąJaunų tr aenų millonal
naudoja*! nebrangiu FBCN-A-MINT.
Jis tinka Ir JOaų kelmai. Nusipirkt!
---------------------T ianrt
I’KEN-A-MINT
idlen.

CKARLES

P.

SmOMSKIS

Perkaro - Parduodam
tr Statėm Visokius

A

CO.

» Mainom
Namus

Bargenal Marųuette pk. tr Apylinkėj

$ (lėtų mūrinis namas, po C kamb..
garadfius. Kaina $6,800.
Mažas jmokėjimaa.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu
vandeniu apšildomas. Kaina $2.500.
{rapkėti $500. Likusių skolų mokėti
kaip randų.
IMI K WESTEHN AVĖ.
Tel. Office Kep. 3713. Vak. Pra 0176

CLASSIFIED

KEIK A LAN GAS DARBININKAS
OFISE
Reikalingas jaunas lietuvis abeinam

otiso aaroui.
Turi mokėti gerai
kalbėti tr rašyt) lietuviškai ir an
gliškai, vartoti rašomųjų, mašinėlę.
Prie dviejų šeimų;
pageidaujamas Pastovus darbas. Gera alga. šau
blaivus ir nerūkantis — 6835 South kite; CANai soti.
RockweU Street, Chicago. Telefonas
RENDOM FVRNIŠt’OTAS
KAMBARYS

HEMlock

7008.

PARDAVIMU

APARTMENTA8

UNIVERSAL
RESTAURANT

Bargenaa 6 lietai po 4 kamb. Ran
da $100.00 ) menes). Kaina $$.$00.
Mūrinis. Peniais šildomas. Randasi
prie 445$ So. Wood St. Saukite ar
rašykite: Joseph lUgor, 610 Beldeų
Avė.. tcS. DlVMoa 07M.

Ventnyėsa, Krikitynom u

kletn Bankletam Suteikiam Pntnrnnvknų.
Patarnavimas Visiems

STUDIO
Iv

756 W. 31st Street

Vau Bureu
Miehigan Avė,
DABAR RODO
Iki dabar uždraustų veikalų —

A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

‘After Mein Kampf?’
(“PO HITLERIO — KAS?”)

MEST FU| OĮL SERVICE

PHONE l AFAYKTTF 2813

KLAUSYKITE! — PATIKS!

Paterson, N. J. — Naujų

Vargonų statyba jau pradėta |
ir švdntinimas bus sekmadie
nį, sausio 26 d., 7:30 vai. va
kare. Dalyvaus apylinkės chora.i, bus gražus bažnytinis
koncertas. Vargonus šventins
J. E. vysk. Tliomas II. McLaughlin.

Per mišias bažnyčioje gie
dojo mokyklos vaikučių cho
rais, vedamas seselių mokyto
jų ir varg. Railos.
Po pamaldų skaitlingas bū
rys giminių, draugų ir pažį
stamų iš kitų kolonijų palydėjo į Šv. Kazimiero kapines.
Rašanti šiuos žodžius reiš
kia nuoširdžių užuojautų naš
lei Marijonai Dočkienei ir vai
kučiams.
Dalyvis

,

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

*
*
*
*
*
*
*
*

Juozas AVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Kąstas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitę ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis* ir Simąe Bartkus
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės

*

Oktetas. sur Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.

6912 South Western Avė.

BLUE FLAME RANGE OIL

Alt M AKI J ■ N1W i.i RlgVIlT

ADOliJG

YUKNES,

VICTOR

TYPEWRITER5

Savininkas

M A C Hl N t i

-SMAIL MONTHIY FAYMINTS—
AU MAKIS

SOLO, RENTED
AND REPAIRED

+ CTAD

•M

Fuel Aliejus

Range Aliejus

IIBVIIT* CUVV 9MI.TUU MIW.MICN1Nt .Mliml

typiwritir
company

IOBHT C. OOISSIATT,

Mww*ot

!M W. MABBON ST.

Phone

ūfAR3ORN

(444

Į HT1MATH— EREE—otMOMSTgAtion Į

2335 SO7WE$TERN AVĖ*
24

VALANDŲ

TELEFONO

PATARNAVIMAS

Telefonai — CANai 3764 — CANai 3765

Šaltimieras Radio Advertisers
Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”

Remkite Lietuvišku
Žyduką
■ '-r

LIFE IN THE ROARZkane

NATHAN

MUTUAL
1 LIQUOR
CO.
Wholessle
4707 So.
Halsted SI
TaL Blvd
0014

WHOLESALE
FURN1TURB
BROKER
DUOTO 1I0OM SET8 — PARLOK SLTS — UUDKOOM SETH
— RCGS — KABIOS — REFJUG EltATOKS
WASHEKS -»
MANOEIJS —, STOVĖS.
AU KatlonaUy Advertlsed ltemų.

ALEX MESAUSKAS & SONS
SchHtz Alna.

Visokį Oiritna^

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 0051

83rd ir KEANE AVENUE
Willow Springs, Illinois

" HE'S BEEN BOOlHdr ME ALI MK^HT—IM
rOlNCr TO HIT HlM (N THE EVU.HtrU YOtjrt

SOCKO THE SEADOG
■

CLASSIFIED

ADV LM ED r«OT.<*.K.V’H>

Įsteigė Naujus
Vargonus

West Pullman. — Sausio
11 d. staiga mirė J. Dočkus,
palikdamas nuliūdini© ir aša
rose mylimų žmonų Marijonų
ir aštuonis vaikus, dar jaunūs ir tėvo globos bei auklė
jimo reikalingus.
Palaidotas sausio 16 d. Kle
bonui kun. A. Linkui atsi
lankius į namus, kūnas nuly
dėtas į Šv. Petro ir Povilo VEDYBOS
parap. bažnyčia, kur velionis
Gauti leidimai tuoktis:
ilgus metus būdamas .pavyz
Anthony Adomaitis, Rita
dingas katalikais, ištikimas
parapijos veikėjas, ilgus me Zamanaskas, 21—20.
tus buvo komitete ir tmstisu.
Peter Fabrie, Nellie ButBažnyčioje egzekvijas gie-Į ^us gg__23
dojo ir mišias laikė kun. A.
Linkus ir kun. Gariūnais. PaJoseph Blanco, Florence
mokslų bažnyčioje ir kapinė- j Bulas, 25—18.
ISO pasakė kun. A. Linkus.) Adolph Ramas, Frieda
Per laidotuves šeima, gimi Krischunas, 24—21.
nės ir artimi draugai (priėmė
Anthony Jucius, Shirlcy
šv. Komuniją.
Ibie karsto sudėta daug Uza, 27—19.
nevystančių vainikų — mišių
Anthony Petrouski, Mary
aukos.
Trevillian, 28—27.

CiAV l-r c

nuo 7 rengti komisijon išrinkta. J-^f Jaučiatės Nuvargę
Budreckienė, J. Norkienė, J.
iki 9 vai.
—Be Vikrumo?
Kuvaitienė
ir
J.
Yushkavitz.
Kiekvienas namų savinin
ska«xi» e*i*e —
kas šiais laikais turi daug vi Valdybon šiems metams iš Kada tik u$»lkemšs Jūsų žarnos lš-

raštinėj bile vakarą

,LOWFsT PoSMBLK i’RK KS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
A. A. Jono Dočkaus'
Laidotuves

13 Wardo Demokratų
Klubas Įvesdino
Naujų Valdybų

(Priešais Tautiškų Kapinių

AR DAUG KOKO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į

Vartų)
NARYS:
Dariaus Girėno Posto 271 ii
Chieagos Lietuviui Dr-jos.

Vartodami ROCK WOOL Namų InsulacijąJ
Sutaupysite Daug Pinigų.

By Teddy

i

HELLO JOE / SAY ME
AN* SNOOGY ARE A HAVIN*
A GREAT T|ME.‘ WHERE
KIN I SEE THE FREAK
Vs/HO'S MA L F MAN AN'

Laikui bėgant, Jūs viatiek insuliuosite savo namus, nes:|

1. Sutaupysite 40% kflro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;!
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.

ApaJtoičiavimaa

Dykai!

PųrOBiaaaso FHX pukoUnlmaa
sr Ukuokėjbnus.

Mes taip pat parduodamo visokiausių stogų ir sienų Į
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGEO REPRK8BNTATTVB

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051]

Wawkou»: M01 80. Itoay Wod Ava.

-A

Ul

drsvgas

B'

Garbes Rėmėjas Ir Bendradarbis
Gerb. kun. Juozapui Juse
vičiui, Omaha, Nebr., lietuvių
parapijos klebonui, nereikėjo
įkalbinėti įsirašyti į di< nraščio “Draugo’’ garbės rėmė
jų sąrašų. Jisai
savanoriai

jo

prie

paskirdamas

jo,

s tuvės

ir,

naujoms

apskritai,

modamizavimui

prisidė

mūsų

spau

mašinoms

spaustuvės

šimtą

dole

rių.

Iš Labdarių Kuopos
Veiklos
Cicero. — Labdarių 3 kuo
pos susirinkimas įvyko '.sau
sio 12 <1.
Jš centro pranešta, kad. ste
ngiamasi kuo greičiausiai pa
statyti prieglaudų seneliams.
Ūky visi trobesiai jau patai
syti ir dab.;r gražiai atrodo.
Visos kuopos deda pastangų,
kad ūkio reikalai kuo gra
žiausiai būtų tvarkomi.
Tš kuopos rengto vakaropasirodė pelno liko $48.50.
Tam vakare taipgi išparduo
ta daug knygų. Lošėjams P. Pranciška Garuckaitė-Vaiš
ir E. Maskolaičiams ir jų vilienė, populiari dainininkė
grupei susirinkimas padėko ir gabi tenisistė, kuri lapkr.
jo už šauniai atvaidintų vei 21, 1940, ištekėjo už Jono
Maiišyilo. Jaunavedžiai yra
kalų.
,
..
, .
seni Bridgeporto gyventojai,
Is
12 skyriaus žymil} ir veikUų gv Jwgio
pranešta, kart skyrius rengia-1 parapijos 5eimų vaikai. p„
Ei .prie prakalbų LMuvos nei- -|iflbo apsiffyven0 adr- 3349
kalais. Kalbės kun. J, Praus- g. Li,„aniea Ave_
kis, Lietuvos konsulas
P. Ilgų meti} ir daug laimės
Daužvardis ir L. Šimutis, tai linkime jauniems Vaišvilams.
pgi vietos kleb. kun. I. Albavieius. Taip pat pranešta,
e
kad Chicago lietuviai rengią THE NEW WORLD
si prie bendro Vasario 16 pa UŽ EKONOMIJĄ
minėjimo.
Chieagos arkivyskupijos

Kun. Jusevičius šitokį kil
nų žygį padarė, nes nuo pat
savo jaunų dienų mėgo gerų
knygų ir laikraščių skaitymą
ir kur tik turėjo progos ir
galimumų, jisai uoliai tų spau
Gražiai betvarkydamas pa
da platino.
rapijų, gerb. kun. Juozapas
Ir ne tik platino, bet ir p.> neužmiršta ir šiaip jau lietu
tsai spaudos darbų dirbo. Jis vių katalikų visuomenės rei
yra parašęs ir savo lėšomis kalų, o ypač daug rūpinasi
išleidęs keletu vertingų kny katalikiška spauda, jos lėmi
gų. Lietuvių katalikų laikraš mu ir platinimu.čiuose, nleišimant nė dienraš
Savo uolumu ir nuoširdu
čio “Draugo”, rašo ir kores mu gerb. kun. J. Jusevičius
pondencijas ir straipsnius. visiems lietuviams rodo gerų
Ladkraščių redaktoriai jo as pavyzdį remti vienų iš svar
menyje turi uoli) ir nuolatinį biausių šiandieninių reikalų
bendradarbį ir jo talkų giliai — lietuviškų katalikiškų spau
Po to perskaityta keletas savaitraštis The New World
įvertina.
laiškų: nuo kun. J. Klorio, rašo, kad vyriausybės išlai
dos Amerikos saugumo stip
Kun. Juozapas Jusevieius
Dienraščio “Draugo” va kuriame dėkoja už prisidėji
mokslus išėjo Lietuvoje. Į šį dovybė už gausių spaustuvės mų prie paminėjimo jo kuni rinimui turi būti paremtos
nes
kraštų atvyko dar būdamas paramų gerb. kun. J. Jusevi- gystės jubiliejaus; iš Tėvų protinga ekonomika,
visai jaunas. Trumpai darba čiui reiškia nuoširdžių padė Marijonų Bendradarbių, ku negalima žinoti, ką atneš ry
riame kuopa kviečiama daly tojus.
vosi Tėvų Marijonų įsteigtoj ką.
Laikraštis apgailestauja,
vauti jų seime vasario 9 d.,
bernaičių kolegijoj, Ilinsdale,
Gimimo Panelės Šv. parapi kad šalies vyriausybės auk
III. Buvo pirmuoju Sv. Kry
143
vyrų
priimta,
jos salėje; atstovai išrinkti štieji valdininkai tik pavir
žiaus lietuvių ligoninės Chi
ir paskirta $5.00 aukų; ir iš šutiniai prasitaria apie svar
cagoj kapelionu ir Šv. Pane 44 atmesta
biuosius fiskalinius reika
lės Gimimo parap. (Chicagoj)
Drafto boardai Chicagoj Lietuvai Gelbėti Fondo. Lab
»
vikaru. Vikaravo ir švento sausio 16 d. kariuomenėn pa dariai ir šio reikalo neatme lus.
Nė vienas centas neturėtų
Jurgio parapijoj pas gerb. siuntė 187 vyrus. Kariuome tė.
prel. M. Krušų. Omaha, Neb., nės gydytojai iš jų 44 atme Įdomus pranešimas buvo iš būt išleidžiamhs šalies ap
kuopos knygų, revizijos. Pa saugai, kas požytiviai nerei
lietuvių parapijai vadovauja tė kaipo netinkamus.
sirodė, kad per 1940 metus kalinga, nurodo laikraštis.
apie dešimts metų. Tai para
Privalomosios karo tarny kuopa pajamų turėjo $513.32.
Mes nepaprastai daug au*
pijai daug yra pasidarbavęs
bos apeliacijų boardas Coo Pridėjus 1939 metų balansų kojamės savo laisvių apsau
ir nusipelnęs. Atmokėjo d ug
skolų, įvedė visų eilę paigeri- ko apskrity pereitą savaitę $981.04, viso ižde buvo $1,- gai, sako The New World.
54 drafto vyrų apeliacijas 494.36. Išmokėta $798.07. Iž Bet podraug neturime nu
nimų, įsteigė mokyklų, kuriai
atmetė ir tik septyniems vy
traukti savo budėjimo, kad
vadovauti ir mokvto jauti .t»« rams''pripažino, kad jie bū de liko $696.29.
Taigi, gražus buvo kuopos tuo aukojimosi nebūtų pakvietė Šv. Kazimiero' seseris tų nukelti į kitas drafto
v^ikimas per praeitus metus., ^irstąs šalies ~ ekonomikos
iš Chieagos. klėsas.
Duok Dieve, kad toks būtų stovis.
,j
žodžiu,
laikraštis
pareiš

ir šiais metais.
Visi Cicero lietuviai kvie kia, kad šalies vyriausybė
čiami priklausyti Labdarių 3 kalbėdama apie milžiniškų
Kun.

J.

Jusevičius

1941 Refrigeratoriai Jau Iškrauti

Dabar Perkant, Sutaupysit nuo $50. iki $70.

Organizuotos motinos
už taiką

$9950.
Turime General Electric, Westinghouse, Crosley,
Norge, Kelvinator. Dabar yra geras laikas įsigyti
sau gerą Radiją, Parlor Setą ar Bedroom Setą laike
BUDRIKO INVENTORIAUS IŠPARDAVIMO!

JOSEPH F. BUDRIK, incorporated
FURNIURE and RADIOS
3409 So. Halsted St.
Chicago, III.
Telefonas: YARDS 3088
W.C.F.F., 070 kilo. Radijo valanda trnn.shiojnniA nedėlios vakare
Pasiklausyki! t
nuo ft:8o Iki <1:30 r. M.

CHICAGOS
TARYBOJE NE
SUSIPRATIMAI

21 CHICAGIETIS
ĮKALTINTAS

20,

1941

APLINK MUS

Žiniomis iš Detroito, te
nai federalinė “grand ju
X Mutual Federal Savings
Praeitą savaitę, Chieagos
ry” įkaitino 35 asmenis kai and Loan Ass’n metinis ra
aldermenų taryboje iškeltas
po “butlegerius” ir jų tar portas rodo KĮiartų tos “spulklausimas, dėlko išvedamo
pe yra 21 chicagietis. Kiti kos” auginių. Praeitais me
požeminio geležinkelio kom:',
14 asmenų gyvena ne tik tais “spulkos” turtas paau
sionierius Ph. Harrington
Michigane, bet Ohio ir Ka go $160,698.62. Viso “spul
neišaiškina, kaip jis šiais
nadoj.
kos” turtas siekia $1,068,1941 metais sunaudos to ge
Jie kaltinami slapta alko 155.62. “Spulkos” sekretoležinkelio darbams skirtą
holio gamyba ir išsisukinė rium-iždininku yra plačiai
biudžetą 17,750,000 dol. su
jimu mokėti vyriausybei moi Chicago žinomas B. Kazanau.moje. Šį paklausimą iškėlė
kesčius už pagamintą alko skats.
16 wardo aid. Boyle.
holį.
X Jurgis ir Zofija Simonai
Aid. Quinn, transportaciJie buvo sudarę plačiai iš čiai, \},aik a uitieji. valgomųjų
jos komiteto pirmininkas,
sišakojusį ir keliose valsty daiktų krautuvę adresu 537
atsakė, kad šį kartą Harbėse veikiantį sindikatą. W. 120 St., šiemet mini 25
ringtono nėra Chicagoje ir
Kasdien pagamindavo iki metų vedybinio gyvenimo ju
kitam posėdyje jis galės tai
2,500 galionų alkoholio sa biliejų. Jubiliatai yra “Drau
paaiškinti.
vo slaptose varyklose.
Iš go” skaitytojai ir rėmėjai.
Aid. Boyle nurodė,
kad
laikė apie 36 nuosavus auto- Metinio “D.” koncerto įsigi
paskiau Harringtonui aiš
vežimius, kuriais buvo išve- jo net keturis bilietus. Svei
kinti bus per vėlu. Dabar
žiojamas alkoholis ir mas kinam ir linkini ilgiausių me
paskutinė proga tai atlikti.
kuojamas keleivių vežioji tų!
Aldermanas Douglas pa
mu. Įvairiuose miestuose tu
X Kenošiečiui Stulgaičiui
rėmė aid. Boyle pastabą.
rėjo sandėlius ir naudoda if brigbtonparkietei KvietTada aid. Quinn užklausė:
vosi viešaisiais garažiais.
kaitei vestuvių varpai skam
Ar gi jūs, gerbiamieji, neži
Ėmė daug laiko agentams bės vasario 23 d. Abu yra ži
notumėte, kad federalinė vy
juos visus susekti ir surink nomi jaunimo veikėjai. Abejų
riausybė patikrinusi šių iš
ti jų kaltės įrodymų
krū
tėvai taip pat yra žymūs jau
laidų kiekvieną centą.
vas.
nimo veikėjai. Tikimės, tokie
Aid. Douglas atkirto: Ar
Chicagoj atidaryta septy bus ir jaunųjų vaikai.
tai mes visados WashingtoX Ona Ūsienė, vestsaidietė,
nui leisime šluostyti mūsų nios automobilių patikrini
mui stotys ir autoistai kvie Lietuvai Gelbėti Fondui per
nosis?
kun. M. Jodką (paaukojo $1.
Aid. Quinn atsakė: Nema čiami naudotis.
nau, kad Chicago būtų rei
kalingas šluostyti nosį.

Susirinkimai
Cicero. — šv. Antano Par.

Muzika, Dainos Juokai Kalbos Vaisęs1

NORTH SIDES
ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE
Kuris Įvyks

Namų Savininkų Klūbo mie
Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
Wicker Park Svet., 2040 West North Avė.
tinis susirinkimas įvyks sau I
sio 21 d., 8 vai. vak., parap.
Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO ŠTABU:
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
svet. Nariai, kurie buvo iš
miejų,
Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
rinkti į valdybų 1941 metam1?
jais Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute He
šiame susirinkime užims sa len Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor
vo vietas. Kviečiami ateiti į
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus
susirinkimų, ypač tie, kurie I Chieagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą.
nori dirbti sau ir kolonijos
Programo pradžia 7 v. v.
Šokiai prasideda 8:30 v. v.
Įžanga — 40c su drabužių padėjimu
gerovei. Ši organizacija yra
V
........ ..
—?
veikliausia Ciceroje. Visuo
met darbuojasi lietuvių gero
vei. Priiešmetiniam susirinki
me nariai nutarė surengti
pramogų, tad, šiam susirinki
me išgirsit komisijos rapor
tų.
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
kuo; ai. Mokestis maža - tik- ;islaid>l reikalingumą užmirA. F. Pocius, koresp.
Jis aptarnauja Chieagos ir apylinkės Lietuviją.
tai 10c į mėnesį, o tie dešim šta rytojų. Šaukia tik išlai
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
tukai sudaro didelę sumų, ku dų ir viskas.
D. L. K. Vytauto draugija
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.

ria atliekami dideli, kilnūs
ir krikščionški darbai.
A. Valančius

Nauji refrigeratoriai, verti $150.00, dabar už —

Pirmadienis, snnslo

Norvegai nepasiduoda
naciams
Norvegijos viešojo sveiku
mo tarnybos generalinis chi
rurgas dr. Kari Evang at
vyko Chicagon. Jis pareiš
kia, kad norvegai neturi pa
siryžimo pasiduoti nacių už
gaidoms ir dažnai vykdomi
sukilimai įvairiose Norvegi
jos dalyse.
Anot dr. Evang,
naciai
Norvegijoje nepatenkinti sa
vo stoviu. Jie negali suturė
ti iš ten į pasaulį siunčiamų
teisingų žinių. Nėra galimu
mų aklai uždaryti Švedijos
pasienį, arba ilguosius jū
ros krantus.

“National Legion of Mothers of America” vidurinių
vakarų rajono pildomasis
komitetas nusprendė nepa
liaujamai darbuotis už tai
ką — prieš J. A. Valstybių
įsivėlimą Europos karan.
Organizuotos motinos šau
kia visas Amerikos moteris
padėti šiai organizacijai ap
saugoti Ameriką nuo karo.
Motinų ir visų moterų pa
reiga, pareiškia minėtos or
ganizacijos rajono direkto
rė
Mrs. H. "W. Hartougb,
Du įkalinti už klastas
kreiptis į savo atstovus kon
Teismas nuteisė kelioms
grese ir jų reikalauti, kad
paroms kalėti J. A. Pautlitz,
Amerika būtų apsaugota
45 m., ir S. Edwards, 40 m.
nuo įsivėlimo karan.
amž., už klastingu būdu iš
gavimą ii valstybės nedar
Gub. Green Chicagoj
bo kompensacijos. Ir abu
Vakar Chicagon atvyko turi valstybei grąžinti jiems
gubernatorius Green. šian išmokėtas
kompensacijas:
dien jis grįžta atgal į Spring pirmasis 112 dol., o antra
fieldą.
sis 132 dol.

fllARGUTIT

*

/

i

RADIO LAIKRAŠČIO 9JĮ METAI

laikys metinį susirinkimų an
tradienį sausio 21 d. 7:30 vai.
vakare Chieagos Lietuvių auiditorijos svetainėj. Susirinki
mas yra svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo būti
nai pribūti, nes turime svar
bių klausimų svarstymui, ypatingai kaslink mokesčių už
mirusius narius. Taipgi išgir
site raportų apie draugijos
finansinį stovį.
P. K., sekr.
Sausio 26 d., 1941 m. įvyks
nepaprastas “Draugo-”’ kon
certas, Sokol salėje. Rezervuo
kite tą dieną “Draugo” pa
rėmimui ir savo malonumui.

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.

Kitomis Dienomis — 9:30 vai vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaJK.
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RYTOJŲ-

MUTUAL FEDERAL SAVIMG
nd LOAN ASSOCIATION

F

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.. Chicago
Canal 8887
Mokame 3į/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
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$1,000,000.00
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