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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Pereitą sekmadienį Chica
gos ir apylinkės lietuviškoji 
visuomenė valandėlei pamir
šusi pasaulyj siaučiantį ka
rą ir jo šešėlius jau slankio
jančius pas mus Amerikoje, 
nepabijodama aplinkui šėls
tančių sniego pūgų, susirin
ko Sokol salėje pasigerėti 
Draugo surengtu metiniu 
koncertu. Tų nuoširdžių ir 
meną mėgstančių lietuvių 
buvo daug. Nuostabiai daug.

Šiandie mes pasididžiuoda 
mi ir džiaugdamies norime 
pažymėti vieną mūsojo gy
venimo reiškinių — jaunimo 
gausumą, šis Draugo koncer 
tas sutraukė begales jauni
mo, kurio perviršius salėje 
buvo aiškiai pastebimas.

Kai mums nuolatinai pri
menama, jog mūsų jaunoji 
karta svetur eina, kai pri
mygtinai kartojama, jog ji 
šalinasi nuo bendrojo lietu
viškojo gyvenimo — pereito 
sekmadienio reiškinys ypač 
malonus, nes jis lyg pirštu 
baksteli, jog mūsų jaunieji 
ne taip jau toli nuo lietuviš
kojo gyvenimo.

Dažnai, gal perdažnai, mū 
sų įvairiausi viešieji paren
gimai — vaidinimai, opere
tės ir koncertai — ruošiami 
paprastu šablonu. Niekados 
neapsieinama be ilgų kalbų ir 
nepaprasto programos ištęsi 
mo. šiame koncerte viso to 
išvengta.

Iš Šveicarijos ir Portugali 
jos ateina įdomių ir neaiškių 
žinių — Italijoj vykstą suki 
limai. Tiesa, Roma ir Berly
nas tas žinias griežtai nugin 
čija. Tačiau iki šiol dar nė 
vienas Amerikos spaudos at 
stovas Romoj ar Berlyne tų 
žinių nepaneigė. Todėl jų ti
krumu labai ir labai galima 
patikėti.

Kaip ten bebuvę, šiuo lai
ku kažkoks pasakiškas iki 
šiol ašies valstybių pajėgu
mas susilaukė didelių smū
gių prie Anglijos sąsiaurio, 
Albanijos kalnuose ir Afri
kos dykumose.

Hitleris neįstengia palauž
ti Anglijos, o Mussolini legi-
jonai bėga graikų ir anglų nėJ Škotijoj apsilankę vokie 
vejami. bombanešiai, kurie vie-

Mūsieji mūsosios tautos 
galvažudžiai, “didžiojo” Sta
lino vergai “broliai” komu
nistai mums nuolatos prime 
tinėja antisemitizmą, nes 
mes nekartą primenam, jog 
dabartinę Lietuvą valdo žy
dų ir rusų, kitaip tariant, 
svetimų tautų žmonės. Ne
jaugi tai yra antisemitiz
mas.

Už keletą parsidavusių 
Maskvai žydų mes niekados 
nelaikėm ir nelaikom atsa 
kinga visos žydų tautos. Tie 
parsidavėliai yra tokie pat 
pūliuoją šašai žydų tautos 
kūne, kaip ir mūsų tautos iš 
sigimėliai.

VILLKIE STUDIJUOS ŪKŲ NEUTRALITETĄ
Romunijoj
Naujas
Kabinetas

BUKAREŠTAS, sausio 27 
d. — šiandie premjeras gen. 
Ion Antonescu pašalino iš 
kabineto visus Geležinės Sar 
gybos narius ir sudarė nau
ją karinę vyriausybę.

Dabartinę Romunijos vy
riausybę sudaro daugiausia 
generolai, kurie padėjo An
tonescu numalšinti paskuti
nįjį sukilimą ir kurie be klau 
symų, visados bus jam ištiki 
mi.

Antonescu ir toliau pasi
lieka premjeru ir užsienio 
reikalų ministeriu.

Simą suimtas

Šiandie kariuomenė tebetę 
šia sukilėlių suiminėjimus.

Oficialieji sluogsniai pra
neša, jog vicepremjeras Ho- 
ria Simą, kuris buvęs sukili
mo vadu, esąs areštuotas.

Bukarešte šiandie atlaiky 
ta iškilmingos laidotuvės 
septyniolikai kareivių, kurie 
žuvo kovodami prieš sukilė
lius.

Anglai
Bombardavo
Hanoverį

LONDONAS, sausio 27 d. 
— Anglai šiandie oficialiai 
praneša, jog “nedidelis RAF 
bombanešių skaičius pereitą 
naktį veikė virš Hanoverio, 
kur numesta keliolika bom 
bų.

Vėliau aviacijos ministeri
jos komunikatas pareiškė, 
jog Hanoveryj “sukelta du 
dideli gaisrai ir keliolika ma 
žesnių”.

šiandie po pietų pranešta, 
jog rytinėj Anglijoj ir ryti-

noj vietoj numetę bombų.

Londonas praleido septy
nias iš eilės naktį be vokie
čių orlaivių ir bombų.

De Valera 
Laukia Willkie

DUBLINAS, sausio 27 d. 
— Iš Airijos ministerio pir 
mininko raštinės šiandie 
pranešama, jog “Mr. de Va
lera labai mielai norėtų pa
simatyti su Mr. Wendell 
Willkie, jei pastarasis atvy
ktų Airijon”.

Roma, Berlynas
Užginčija
Sukilimus

ROMA, sausio 27 d. — 
Autoritetingi fašistų sluogs
niai šiandie užginčija prane
šimus užsienyje, jog šiauri
nėj Italijoj įvykę sukilimai 
ir jog vokiečių kariuomenė 
atvykusi Italijon, kad palai
kytų tvarką.

Jie tvirtina, jog vieninte
liai vokiečių kariai Italijoje 
yra vokiečių lakūnai.

Autoritetingi italai parei
škia, jog šie pranešimai “y- 
ra kvaili ir pramanyti be jo 
kio pagrindo”.

Taip pat pranešimus apie 
neramumus Italijoj užginči
jo ir vokiečių sluogsniai 
Berlyne. Jie pareiškė, jog va 
kar Milano gyventojai pra
einančius vokiečių kareivius 
džiaugsmingai pasitiko. Ta
čiau jie nepažymi, kokia tai 
kariuomenė buvo — tik vo
kiečių lakūnai ar ir plates
nio masto karinės pajėgos. 
Vokiečiai maršavę pietų Ita-J 
lijon.

Koncerto programos dalyviams - De Paul Univ. A Cappella 
ir Vyčių chorams ir jų vedėjams: Dr. A. C. Becker ir Muz. J. Sau- 
riui ir Vyčių šokėjų grupei ir vadovei p-leį G. Saurytei; visiems 
tikietų pardavinėtojams ir darbininkams, visiems koncerto daly
viams ir lietuviškajai visuomenei, bent kuo prisidėjusiai prie,1 kon
certo sėkmingumo, nuoširdžiai dėkojame.

. DRAUGO ADMINISTRACIJA

VICHY, sausio 27 d. — 
Šiandie gauta žinių, jog Mai 
son Carree, Aižire, buvo su
kilę prancūzai kareiviai, šio 
se riaušėse esą keletą žuvu
sių ir daug sužeistų. Sako
ma, j°8 suareštuota visi su
kilimo vadai.

MASKVA, sausio 27 d. — 
Rusijos ■ armijos organas, 
Raudonoji žvaigždė pažymi, 
jog šiuo metu Anglijos kari
nis pajėgumas žymiai padi
dėjęs ir jog Vokietijos karo 
mašinerija parodžiusi nepa
jėgumą nugalėti vandens 
barjerą, kuris saugo Angli
ją. Reikia manyti, jog Rusi
ja nemano, kad Hitleris įs
tengtų nugalėti Angliją.

NEW YORKAS, sausio 27 
d. — New Yorko Jewish 
Morning Journal praneša, 
jog Geležinės Sargybos su
kilime Romunijoj, kurio me
tu surengta žydų žudynės, 
yra 700 užmuštų žydų ir a- 
pie 7,000 sužeistų.

Hull Apie
Santykius
Su Japonija

WASHINGTONAS, sausio 
27 d. — Pranešama, jog Vai 
stybės sekr. Cordell Hull pa
reiškęs Senato santykių su 
užsieniais komisijai, kad se
nai buvo dedamos pastangos 
sudaryti bendro sutarimo ir 
bendradarbiavimo santykius 
su Japonija, bet visa tai ne
pavykę.

Komisijos nariai pažymė
jo, jog sekr. Hull didžiąją 
dviejų valandų uždaro posė
džio dalį pašventė diskusi
joms apie Jungtinių Valsty
bių ir Japonijos santykius. 
Jie praneša, jog jis nupiešęs 
Amerikos politikos Tolimuo
se Rytuose bendrąjį vaizdą, 
bet nieko nepasakęs apie a- 
teities planus.

Hull šiuos pareiškimus pa 
darė uždaram komisijos po
sėdyje, nes jis to pats prašė 
kadangi, pasak jo, kai kurie 
pareiškimai “neturi būti ži
nomi visoms valstybėms”.

Dideli Italų 
Nuostoliai 
Albanijoj

ATĖNAI, sausio 27 d. — 
Graikijos šaltiniai praneša, 
jog italams padaryta milži
niškų nuostolių, keliose ita
lų bandytose kontratakose. 
Šias kontratakos italai pra
dėjo, kai Mussolini italų ka
riuomenės Albanijoj vadu 
paskyrė gen. Ugo Cavallero.

Graikų pranešimai sako, 
jog kovos laukuose italai pa 
likę didelį skaičių žuvusių ir 
jog kasdieną suimama nuo 
100 iki 200 italų kareivių.

Italų naujoji ofensyvos ta
ktika, anot šių šaltinių, ne 
įstengia graikų sulaikyti. 
Naujos pozicijos

Graikai užėmę naujas po
zicijas į šiaurę nuo Klisuros, 
centrinėj Albanijoj ir fronte 
prie Adrijos pajūrio.

Prie Klisūros graikams 
tenką susitikti su nauja ita
lų kariuomene, kuri paskuti
niosiomis dienomis atgaben
ta Albanijon orlaiviais.

Graikai pabrėžė, jog gen. 
Cavallero naujosiomis kon
tratakomis mėginęs “sustip
rinti savo kariuomenės mo
ralę”, tačiau visos kontrata
kos baisiai nepavykusios.

Anglai
Žygiuoja
Eritrejon

KAIRO, sausio 27 d. — 
Anglų kariuomenė, kuri bai
gia naikinti Italijos imperi
ją Afrikoje, šiandie įsiveržė 
beveik 80 mylių Eritrėjos gi 
lumon.

Anglų generalinis štabas 
praneša, jog pereitą savaitę 
paėmus Tobruką suimta 25,- 
000 italų kareivių ir jog E- 
ritrejoj iki šiol suimta 1,100 
belaisvių. Bendrai nuo ang
lų ofensyvos Afrikoj pra
džios jau suimta 111,000 ita 
lų kareivių.

Anglų karo pranešimas sa 
ko, jog jų kariuomenė su
panti svarbų geležinkelio 
centrą Agordat ir Barentu, 
abu Eritrėjoj. Italai palikę 
Umm Hagar, tvirtovę pieti
nėj Eritrėjoj.

Taip pat pranešama apie 
sėkmingus vietinių gyvento
jų veiksmus prieš italus Eti
opijoj.

Pranešimai iš Romos sa
ko, jog italų kareiviai kovo
ja į pietus ir rytus nuo Der- 
nos. Italijos karo vadovybės 
komunikatas pareiškia, jog 
italai padarę žymių nuosto
lių anglų kariuomenei Afri
koje.

W. WILLKIE
MALONIAI
PRIIMTAS

LONDONAS, sausio 27 d. 
— Wendell Willkie, kurį 
Londonas labai maloniai 
priėmė, laikraštininkams pa
reiškė bandysiąs suprasti 
Airijos akmeninį neutralite
tą ir, gal būt, jį sušvelninti.

Jo vizitas Airijon buvęs 
suplanuotas dar prieš atvy
kimą Londonan. Tuo tarpu 
Londono spauda plačiai ir 
žymioje vietoje aprašo Will- 
kie apsilankymą.
Karinė staigmena

Kitos svarbesnės žinios 
šios dienos Londono laikraš
čiuose yra įvykiai Libijoje. 
Didžiausiais antgalviai pra
nešama apie Demos paėmi
mą, kai tuo pačiu laiku pu
siau oficialieji gandai kalba 
apie netikėtą ir sensacingą 
anglų ofensyvą. Oficialieji 
žmonės duoda suprasti, jog 
neužilgo Italiją nebeturės jo 
kių kolonijų Afrikoje.

šiuo metu londoniečiai 
rimtai susirūpinę dėl vokie
čių aviacijos atakų pertrau
kos. Beveik visi įsitikinę, 
jog Hitleris rengiasi galimai 
didesnėms orlaivių atakoms 
ir visa Anglija pasirengus 
jas pergyventi.
YVillkie pas Churchill

Šiandie Willkie per dvi va 
landas kalbėjosi su Angli
jos ministeriu pirmininku 
Churchill, užsienio ministe
riu Anthony Edenu ir darbo 
ministeriu Bevinu. Vėliau jis 
vyksiąs neutralion Airijon 
pasitarimams su ministeriu 
pirmininku Eamon de Vale
ra.

Laikraštininkų paklaus
tas ar jis mano, kad Jungti
nės Valstybės įstotų į karą, 
Willkie atsakė negalįs nieko 
tuo klausimu pasakyti, nes 
jis jokiais ryšiais nesusiri
šęs su vyriausybe.

Maskva Apie 
Sukilimus
Kinijoj

MASKVA, sausio 27 d. — 
Oficialioji žinių agentūra 
Tass praneša, jog Kinijos 
vyriausybės panaikinimas 
ketvirtosios armijos esąs nu 
kreiptas prieš komunistus ir 
galįs privesti prie civilio ka 
ro Kinijoj.

ORAS
Giedra ir šalčiau, šiaurys 

vėjas.
Saulė teka 7:08 vai., saulė 

leidžias 4:58 vai.
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“vyriausybės.” Kaip p. P. Žadeikis tebėra 
legalus Lietuvos pasiuntTnys Vašingtono, taip 
p. ()wen Noram tebėra pilnateisis Amerikos 
ministras Lietuvai.

Alės žinom, tiesa, kad Maskva per savo 
agentus daro didžiausio spaudimo į šio kraš
to vyriausybę i kad ji ųiripažintų Maskvos 
s uni to žygius, bet tos jų pastangos buvo 
ir, jmsitikėkime, bus tuščios.

Jauniems mūsų žurnalistams, rašantiems 
apie politinius Lietuvos reikalus, reiktų* ge
riau pusi informuoti. Turint čia pat, Chica
goj, teisėtai veikiantį Lietuvos konsulatų, 
visuomet ten galima, gauti reikalingų žinių 
ir išvengti netikslumų, kurie gali būti kenk
smingi mūsų tautos užsimojimams atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Battijis Mos Datartnain Kirai
Kazys Pakštas

1. Trys Baltijos seserys

Trys sesutės ant kalnelio

go vadovaujama pirmų kurtų 
sumušė vokiečių kalavijuočių

Lauž Sakeles nuo berželio, i OI dinų 1236 III. Bet ii’ Šita 

Laužkit, laužkit Šakužėles,< pt+galė jau nokdavę progos 

NenulauOrit viršūnėles...

(Uetuvhf liaudies daina).

Priešistorija.

Lietuvai atgauti iš vokiečių 
artimų savo giminių latvių ir 
prūiėų žemėn: prūsai per ke- 

Rytiniuoise Į jetų gimtų metų germaniaiici-

Antradienis, mnsm 28 1941

Unijų Kontrolė
Juo dauginu dirbtuves gauna karo amu

nicijos užsakymų, juo l.biau aktualija dar
bininkų unijų kontrolės šeria problema. Kai 
dirbtuvės išimtinai dirba amunicijų., vyriau
sybė mano, kati unijos turi būti jos kontro
lėje? Toksai nusistatymas, aišku, nėra be 
pagrindo. Tačiau j.u atsiranda tokių kraš
tutinumų, kad norima įtikinti, jog vyriau.-y- 
bė jokių, unijų teisių neturinti respektuoti.

Yra kraštutinumų ir unijos vadovybės pu
sėje. Yra manymų, kad vyriausybė neturi 
jokio reikalo ir teisių kištis į unijų dalykus.

Kai abejose pusėse atsiranda tokio griež
to užsikirtimo, neikia ieškoti vidurinio ke- 
fio.
' Reikia pripažinti bendrų dėsnį, kad val
stybėj turi ateiti su tinkama pagalba ten, 
kur ji yra reikalinga.

Kuomet Popiežius Leonas XIII energin- 
• gai gynė darbininkų teises organizuotis į 
r unijas, jis mokė, kad tos unijos negali 
/ būti visiškai laisvos nuo kokios nors rū- 
į sies valstybės kontrolės.
; Toji kontrolė, aišku, turi būti atsaini, pro
tinga ir nepažeisti darbininkų teisių. Popie- 
įiu:.i Leonas XIII reikalavo iš valstybės ge
ros valios, perspėdamas , .

neprasilenkti su asmens laisves teisėmis ir 
' "visuomenės gerovės” pretekstu neuždėti 

neprotingas reguliacijas. Jis taip pat ne
abejojo šiuo atžvilgiu pabrėžti, nurodant, 

1 kad "įstatymai yra privalomi tik tada, kai
; jk nenusižengia amžinai Dievo teisei, 

f . Iš to aišku. kad. valstybės pareiga yra 
akstinti darbininkus organizuotis į unijas ir 
tam tikrai įstatymais jas globoti.

Vardas Tas Pats, Bet...
“Amerika” pastebi, kad laisvainnnybėn 

linkę arba jos rūkuose visiškai paskendę lie
tuviai profesionalai guodėsi, kad “ne viskas 
okupuotoje Lietuvoje taip bloga”. Bolševi
kai, girdi, leidžia laisvamaniškam žurnalui 
“Kultūra” išeidinėti. '

Baltijos pakraščiuose nuo \ y-1 jos buvo priversti tapti vo- 
slos iki Suomių įlankos pir-; kiečiais. Prūsų kalba, labai 
mieji žmonės apsigyveno me- artima lietuvių kalbai, nunu- 
zolito arba viduriniame ak-.rė XVII amžiuje, palikusi tik 
nien-s amžiuje, kurs čia truko (mažų 800 žodžių žodynų # ir 
nuo 10,0(101 iki 3,000 metų jar ketvertų knygelių. Stoų- 
prieš Kristų. Neolito pradžio- jų prūsų žemėje (apie 16,000
je, t. y. apie 3,000 metų prieš 
Kristų šių kraštų žmonės iš 
klajūnų virto sėsliais ir pra
dėjo dirbti žemę, sėti javus

Tiesa, kad “Kultūra” ir vėl , >r auginti naminius gyvulius.
Tiesu, kad to žurnalo ir vardas pasiliko tas 1 28 vario ( ronzos) am-

pats. Bet jo turinys visai kitoks. Ir neste- 
hėtina. Tik pasižiūrėkime, kas jame bendrai- 
darbiauja:

S. Raviu, S. Atšuler, L. Geller, B. De- 
riabin, V. Bukin, N. Nekaso v, J. Štern- 
feld... 1
Visame “Kultūros” numeryje nei vieno

lietuvio bendradarbio, nei vieno straipsnio 
apie Lietuvų ir lietuvius.

žiaus, kurs truko maždaug 
nuo 1500 iki 500 m. prieš Kri
stų, net archeologai dar ne
drįsta spėti Baltijos gyvento
jų tautybę ir kalbų. Bet žal
vario įaimžiaus pradžioje čia 
jau pasireiškia dvi truputį 
(skirtingų kultūrų zonos, ku
rių šiaurinę dabar archelogai

U Džiaugkitės, aklieji Stalino tarnai!” — ir kalbininkai skiria estams,
sušunka “Amerika”. Bet lietuvių tauta tuo 
negali džiaugtis, nes jos kūnų drasko žiau
rūs okupantai.

Tikras Teroras

Kuriuo Keliu?
1 Šionlis dienomis, kuomet Jungtinių Val
stybių Kongreso užsienių reikalų komisija 
svarsto didįjį ir svarbųjį klausinių — duoti 

įar neduoti Prezidentui neribotų galių gelbė
ti santarviniinkams, visame krašte eina karš
ti ginęai. Pažymėtinais yra vieno kalbėtojo 
etiprūs ir teis-ingas pareiškimas:

Padarykime viskų, kad tinkamai prisv 
rengti apginti kraštų nuo galimų užpuo
limų. Prisirengiame gerai, kad galėtume 
apgiriti demokratijų, kuri mutns g?rajv 
tuoja laisvę. Bet dėl Dievo meilės — pa
sakykime įstatymų leidėjams: kongresmo- 
nams ir senatoriams taip, kaip popiežius 

? Pijus XII pasakė Europai: taikoje nieko 
ž neprarandame, kare viskas pražudoma. z

Dėl to, mų‘.tykime apie taikų, kalbėkime 
apie taikų,- dirbkime už taikų ir melskimės 

"už taikų.

Bolševikų laikraščiai džiūgauja, kad kai 
kurie Lietuvos menininkai, jų tarpe ir Kip
ras Petrauskas, užgirių Sovietų Rusijon 
smurtų. Bet kodėl jie “nžgiria” — apie tai 
“Dirva” taip rašo:

• : *. ■. -.į,

“Bet štai, gerbiamieji, kame visa ko
munistų klasta ir prigavystė. Tokie Kip
rai ir kiti žymūs Lietuvos meno žmonės, 
kuria nebuvo politiniais vadai!?, vieni pri
sitaikė dėl duonos kąsnio, o kiti — kaip 
galima spėti buvo Kipro Petrausko atsi
tikime— buvo priversti pasirašyti savo 
vardus po tokiais “tėvynę Maskvą” “ba- 
gaidovijančiais” pareiškimais! Juk jau bu
vo rašyta kaip su tokiais žmonėmis ko
munistai elgiasi: Maskvos gizelis parašo 
straipsnį, pakiša Kijpirui ar kitiems jiaim 
lygiems pasirašyti, arba patys parašę jų 
vardus po tais straipsniais, paskelbia juos 
spaudoje. Viflirdo-pavardės davininkas tų 
pastebėjęs turi tik prasišiepti ir “džiaug
tis...”

Tokios prigavyStės komunistams reika
lingos mulkinimui Lietuvos liaudies, ku
riai nori įkalbėti “matuškų Maskvą’’ ir 
iš Lietuvos pabėgėlių e.-ame girdėję, kad. 

okupantai tuos “užgvrimus” iš menininkų 
išrauti meilę savo gimtinio krašto...”

Lietuviškumo Naikinimas

PASIDAIRIUS 
PO SVIETĄ

šneka draugasŠiandie 
A. P.

Baisavikai labai pyksta, 
kam lietuvių delegacija bu
vo pas prez. Roosevelt pa- smarve 
dėkoti už nepripažinimų Lie 
tuvos okupacijos. Girdi, kas 
įgaliojo delegaciją važiuot 
pas prezidentą. Kas įgalio
ja ? Well.... kitas, gal, pa
sakys: ne balšavikų biznis.

Lietuvos savo armiją, o pa- 
matytumėm, kaip liaudis 
jam ištikima. Esu šiur, kad 
dar raudonarmiečiams ne
peržengus sieną, paskui ją 
bėgtų visa gengė, kuri da
bar padeda Stalinui Lietuvą 
smaugti, ir visa silkinė

Vengiame Netikslumų
Chicagos lietuvių demokratų leidžiamas 

laikraštukas “Lithuanian! Leader” gražiai 
garsina lietuvių ipiastamgas gerai prisirengti 
prie Lietuvos Nepriklausomybės šventė.? mi
nėjimo. B;d mes čia norime atitaisyti vieną 
to laikraštuko skelbiamų nf tikslumą. Rašy
damas a ji c p. Owen Norem, “Litb. Leader” 
sako, kad jisai yra buvęs Jungtinių Valsty
bių pasiuntinys Lietuvai. Tai netiesa.

Owen Norem tebėra pilnateisis šio kraš
to pasiuntinys Lietuvos valstybei. Jo įga 
liojimų Prezidentas Rooseveltas nėra at
šaukęs ir, tikimės, jų neatšauks.

*R ikia neužmiršti to, kad Jungtinių Vai
wtybių vyriausybė griežtai pasmerkė Sovie
tų Rusijos smurtų. Ji nepripažino bolšrvikų 
okupacijos nei okupantų paskirtos Paleckio

lybiams ir suomiams, ogi pie
tinę i(tarp Dauguvos ir Vys
los) latviams, lietuviams ir 
prūsams. Taigi mūsų, protė
viai baltai bus jau gyvenę 
dabartinėje Rytų Baltijoj ma
žiausia 3500 metų. Geležies 
amžius Lietuvoje prasideda 
apie 500 m. prieš Kristų, bet 
graži, turtingai ir savita ge
ležies kultūra Lietuvoje pra
žysta tiktai pirmaisiais am
žiais po Kristaus, kuomet 
prūsai, lietuviai ir latviai jau 
buvo beveik išsidiferencijavę 
į paskiras baltų tautas, tuo 
metu jau tapusias žemės ū- 
kio, gyvulininkystės ir ūkiš
kos statybos mokytojomis 
Šiarirtib Europoje, ypatingai 
finno-'ugrų tautose, šiame pe
riode, pirmame amžiuje po 
Kristaus patenka istorijon ir 
pirmosios žinios apie Rytų 
Baltijos gyventojus, kuriuos 
Tacitas savo ‘veikale “Ger-
mama” pavadina bendru va
rdu “aestii” arba “gentej! 
Bestiorum”, kas mums prime
na germanų “Eastlanders”.
Po Tacito vėl beveik tūkstan
tį metų istorija tyli tarpte- izo
liuotum Rytų Baltijos gyven
tojus.

V-bė” rašo: Istorija. Retų ir labai tru-
“Atėjo iš Kauno laiškas datuotas griio-lnlIF|y žinių apie Baltijos tau- 

džio 12 d. Ant voko užlipinti jau rusiški tas istorijon pradeda patek- 
pašto ženkleliai — vienas su Lenino, o kt- ti devintame amžiuje, kilo
tas su alegorišku kacajpo atvaizdu ir ru- met jos pradeda susidurti su 
miškais parašais.

Tuo tarpu pašto antspaudui likusi dar 
lietuviška. Bet reikia tikėtis, kad ir toji 
netrukus bus pakeista į KOBHO (skaitosi 
Komo, o reiškia Kauną) jei tik pats Kau
no vandas nebus pakeistais į kokį Josifvi- 
ssrionovičgradų, kų bolševikui taip labai
pratę daryti. I

Taip laipsniškai naikinama viskas, kas 
buvo lietuviška.

O mūsų lietuviškieji komunistėliai vis 
dar nesiliauja skelbę lengvatikiams žmo
nėms, kad bolševikų “Išlaisvintoje” Lie
tuvoje viskas lieka lietuviška, kad Lietu-, 
va laisva, Liėttfva laiminga. Dabar gal jie 
pasakys; Ka* čia tokio, kad -Lietuvoje 
pašto ženkleliai rusiški, Sovietų Sąjungo
je, prie knrios “savu noru” prisidėjo Lie-y 
tuva, turi būt Vienodas paštas, vienodi pi
nigai, vienoda vėliava”...

slavais rytuose ir pietuose ir 
tsu skandinavais — vakaruo
se. Tačiau lemiamieji istori
niai įvykiai Bąltijos kraštuo
se prasideda į XIII amžiaus 
pradžioje, kuonyet daugelį dar 
nesusi jungusių Baltijos val-
stybėlių užpuolė krikštytį ir 
kolonizuoti teutonų riteriai 
ir danei. Vienos generacijos 
metu damai užkariavo Estiją, 
ogi vokiečiai — Latviją ir 
Prūsiją, labai artimą Lietu- 
Vos giminaitę.) Tiktai vieni 
lietuviai, buvę Baltijos kraš
tų centrą, gavo daugiai! lai
ko sujungti savo mažas val- 
sf^bes į vienų galingų karar 
lystę, kuri karaliaus Mindau-

kv. mylių) dabar stovi tokiee z
vokiški nuėstai, kaip Danci
gas, ELbing, Marienwerder,
Allenstein ir Karaliaučius.
Visame senųjų prūisų krašte 
dabar gyvena per 2l/2 milijo
no vokiečių.
ilgai buvo valdomi vokiškų 
riterių ir baronų, tik truin,- 
pesnius jų istorijos tarpus 
juos buvo nuo vokiečių atka
riavę tai švedai, tai lietuviai 
ir lenkai. Gi nuo Petro Di
džiojo laikų, jie pateko į Ru
sijos valdžių ir joje išbuvo 
iki 1917 m. Vokiečių imigra
cija į Latviją ir Estiją buvo j prez. Smetona, Tu pliene, 
labai maža, todėl ir nepajėgė , kun. J. Prunskis ir kiti Lie
siu tautų asimiliuoti. Savo; tuvos patrijotai bėgo “pro 
tautinį, kultūrinį ir politinį) beržyną į Berlyną.” Well.... 
renesansą Latvija ir Estija, bėgo, tai bėgo. Bet nereikia 
pradėjo XIX amžiaus pirmo-j pamiršti lietuviško priežo- 
je pusėje. 1914 m. jos abi jau j džio: neperšokęs per upelį, 
buvo kultunngos, stipriai su- nesakyk op! Arba, ne-

Latviai ir estai Bet' j**” ^au tekama apie 
įgaliojimus, leiskit paklaus
ti balšavikų, kas įgaliojo 
Staliną svetimas valstybes 
okupuoti? Būtų gera, kad 
balšavikai atsakytų.

Bruklyno ir Čikagos bal
šavikų gazietos labai pasi- 
gardžiuodamos rašo, kad

spiauk į vandenį, ba kar
tais pačiam teks jis gerti. 
Tik aš noriu balšavikų pa
klausti: pro kokį beržyną ir 
į kokį Berlyną bėgo Palec
kis, Mickis, Gedvilas, Gira 
ir visa armija Lietuvos siur 
belių-žydų? O kad reiks bėg
ti, tai taip tikra, kaip amen 
poteriuose. Ne šiandie, tai 
rytoj; ne rytoj, tai už me
tų, dviejų, dešimties....

sipratę ir apsišvietę tautos, 
visai pasiruošę nepriklauso
mam gyvenimui........

Lieturių valstybę užkariau
ti jau nebepajėgė nei vokie
čiai, nei rusai, nei lenkai.
Nuo 1236 m. jų valstybė spa
rčiai augo ir stiprėjo, kol 
1410 m. prie Tannenbergo,, su 
lenkų pagalba, sumušė vokie
čių galybę didžiausiame XV 
amžiaus mūšy. Lietuvos di-J 
dybės periodu galima laikyti
tarpų nuo 1362 m. iki 1494 Balšavikai šneka ir rašo, 
m., kuomet (p<er 130 metų Lie- kad Tarybų Lietuvoje žmo- 
tuvos Imperija siekė nuo Bai- nės taip patenkinti Stalino 
tijos iki Juodųjų jūrų, ten konstitucija, kad niekuomet 
turėdama, savo uostų Odessų, nenorėtų grįžti prie senojo 
tuomet Hadži-Bey. | režimo. Tegul tik, ta*vorš-

(Bus daugiau) į čiai, Stalinas ištraukia iš

PRAŠAU NESIJUOKTU

BALTRUS: — Sveikas gy 
vas, Jurgi, kur tu taip la
bai skubi, kur taip begi, lyg 
būtum kieno nors vejamas?

JURGIS: — Skubu pas 
Joną į balių. Jis šiandien 
aniversarį švenčia. Žinai, 
Baltrau, dabar užėjo tokia 
mada, kad visi rengia ko
kius nors aniversarius. Tad 
ir Jonas, nenorėdamas atsi
likti nuo kitų, rengia šian
dien didelį balių, savo pir
mos meilės penkių metų ani
versarį švenčia. Tad einame 
pas jį pabaliavoti.

BALTRUS: — Gerai, ei
name. Puikus sumanymas! 
Aš manau, kad neužilgo Jo
nas* ir vėl jubiliejų minės

JURGIS: — Kokį jis da
bai* aniversarį galėtų reng
ti?

BALTRUS: — Nagi an
tros meilės.

JURGIS: — Gerai. Tegu 
tik rengia. Mes padėsime 
jam ir antros jo meilės ani
versarį atšvęsti, jei Lik bus 
kuo gerkles vilgyti. Tu ži
nai, Baltrau, kad mes tik 
dėl to į aniversarius ir ei
name, nes gauname ikvaliai 
pusdykiai gerti.

S. K. Lukas

— Ką tu sakytum jeigu 
aš gaučiau tau darbą direk
toriaus pagelbininko?

— Daugiau nei žodelio, 
kaip tik “taip.”

S. K. Lukas

/
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HEALTHY, WEALTHY AND W1SE .»
PART THAT THE 

PARENTS PLAY IN THE 
FORAMCTION OF THE CHIVD’S 

PHY§ICAU ANDMENTAL HABVTS |S VEPY 
MMPdRTANT. CHIUDREN DEVELOP DE- 
StPABLE HAB1T5 SOCCESSFOLLY OR

UMSOCCESSFULLV^-^ ACCCtROINGTOTHE 
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BY TH
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FRUIT.AND WHOLE WHEAT 

HELP "TO PPEVENT . 
CONSTIRATION/

The eighteenth centupy saw ppogress made 
INPHY»CS,CHEMISTRX*NDBIOLOGY. a GENERAL 

ADVANCE WAS MADE IN THE KNOWLEDGE OF A NATOM Y, 
PHY5IOLOGY AND OF MANY D1SEA5ES.. THE ŪSE OF 
OlTUlUSFRUlTS AND FRESH VEGETABLES IN TREAT1NG 
AND PREVENTINGSCURvy WAS DISCOVERED...

EDTMARD JENNCR INTROOUCED VACCINADON 
TO OOMBAT SMALLPOY, THE FIRST PREVENTlVE 
MEA^JPE ASAfNSTA eOMMUNICABLE r-^
DT5EABE. IT WASTHE ©EGtNNlNG OF HONTBR 
A MOVEMENT TO $ETTER LMNG OT28-i7d3)
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(Tęsiny**)

Apie Tamaros susirgimą žinią, kuri pasiekė ją tik 
gerokai praėjus laiko, padarė Onai Ivanovnai didelį įs 
pūdį. Sužinojusi, dar tą pačią dieną surišo įvairių val
gių ir nuėjo su ryšulėliu į ligoninę.

Psichijatrinė klinika buvo už miesto, apleistame 
sode, ir susidėjo iš visos eilės didžiulių statinių, kurie 
daugiau priminė kalėjimą, bet ne ligoninę. Oną Ivanov- 
ną nuvedė į mažytį koridorių, kuris buvo skirtas pasi
matyti su ligoniais, ir netrukus iškvietė Tamarą. Ji bu
vo apsivilkusi drūžėtu baltai mėlynu drabužiu ir buvo 
žemai ant akių užsismaukusi baltą skarelę. Rankoje vi
są laiką suko gabalėlį popieriaus; iš nieko negalėjai ma
tyti, ar savo viešnią pažino. Ona Ivanovna nežinojo, kaip 
turi į ją kreiptis, ir ilgai galvojo, nuo ko reikėtų pra
dėti, kad galop nutaikė progą:

— Kaip jaučiatės? — paklausė galiausiai užjausda
ma. , " T"kT!

Tamara dėjosi, tartum klausimo būtų negirdėjusi.
— Kodėl ji susidraskė visą veidą? — kreipėsi Ona 

Ivanovna į slaugę.

DRAUGAS

PRADEDAMAS STATYTI KARO LAIVAS

("Draugas" Acme telephoto)

Argentinos Lietuvių Peticija 
Respublikos Prezidentui

BUENOS AIRES. — Gnio ir ilgai negali taip ipnsilikti. 
džio 20 d., Argentinos lietu- Į Pasižadėjo peticiją kurtui su 
vių delegacija įteikė Argen-- Užsienių Reikalų Ministru

i tinos R (-puklikos prezidentui 
Ortiz’ui jHiticiją, kurioje bu
vo surašyta trumpa Lietuvos 
istorija, pabrėžta rusų inipe-

nuodugniau išstudijuoti.

Delegacijoje buvo repre-
! zentuotos šitos draugijos':
Arg. L. Kataliku Bendru ome 

rinlistų I-irtuvos ]»i.grol,ima>< L-, Ą Khl.
ir puvikšta Arg.ntu.hs v.J- |ias> A , J|o,ml h. Mpl.

Pili laidei pbi jo j laivyno fabrikuase pradedamas statyti 45,000 tonų karo laivas Wiscon- 
sin. Re:,r admirolas A. E. Watson (.kairėje) inauguruoja statymų.

LIETUVOS BIČIULIAI
— Ak, tiesa, — atsakė ši. - 

jos atimti veidrodėlį, tai ir pradėjo šėlti

. I Šveicarijoje einama prie tėvas, yra steigėjas didžiulės 37 metų amžiaus, ėmė doinė-
Kita Ogonė norėjo iš reajjzavįmo niįnties suburti to pat vardo firmos, kuri di- tis Lietuva ir Generalinio

visus Lietuvos ir lietuvių tam-, džiausimi Šveicarijos bizniio Konsulato veikimu. Tad dar
tos prietelius į “Lietuvos bi- mieste Zuriche, jo apylinkėse 1935 m. jis buvo paskirtaiTamara, vos užsiminus apie veidrodį, pamažu išsi 

traukė iš kišenės nedidelį veidrodėlį ir pradėjo prieš jį čiulių draugijų”. Šveica,rijo- ir visam šiam kantone turi' Lietuvos Vicekonsulu,, o

džiai dėkingumas už Lietu 
vos pavergimo, kuri smurtu 
atliko bolševikiška Rusija, 
nepripažinimų. Peticijos ų už
baigoje prašytu Argentino:-' 
valdžių ir toliau laikytis to
kios pat taktikos ir tų ]>.••- 
čių žmoniškumo principų bei 
moraliai remti Lietuvos lais
vės atstatymo darbus. Ka
dangi prezidentas Ortiz dėlei 
nesveikatos yra išvykęs pu
sei metų atostogų, delegacijų 
priėmė jo pareigai.- einųs šios 
šalies viceprezidentas, Dr. 
Castillo. Įteikus peticijų, Dr. 
Castillo savo trumpoje kal
boje pareiškė, jog šiandieni
niai Europoje įvykiai yra 
vien pereinamieji reiškiniai

gaičių, Draugija, Jaunimo 
Draugija, šv. Cecilijos L. K. 
Choras, Scenos Mėgėjų Drau
gi,pu, Berisso Tautininkų Sar 
višalpinė Draugija, Mindau
go Draugija (iš Berisso) ir 
Buenos Aires Gyvojo Rožan
čiaus Draugija. Delegacijai 
vadovavo ir jas priekyje sto 
vėjo pats Lietuvos Ministras 
P. Amerikai, J. E. Kazys 
G nuūžiu is.

Iš prezidentūros rūmų, .1. 
E. Ministras Graužinis pasi
kvietė delegacijos narius pas 
save į Atstovybės butų, kur 
gražiai ir nuoširdžiai visus 
pavaišino. Dienos įvykio at
minimui nusifotografuota.

grožėtis, keistai kraipydama į šalis galvą. Tik susyk jos je yra nemažas būrys šveica-( net 120 kolonialiniij, prekių tėvo mirties — Konsulu. Į- —
bruožuose pasirodė siaubas, ir ji vėl veidrodėlį skubiai riečių, kurie ilgai gyveno ne- (krautuvių. W. Simonas buvo! vertindama Fr. Simono pas
įsidėjo į kišenę, užsidengdama abiem rankom veidus.

— Matyti, jums labai skauda galvą? — vėl pasitei
ravo Ona Ivanovna.

priklausomoje Lietuvoj, iš ( pirmas (stambus šreicarijos 
kur turėjo išvažiuoti, atėjus pirklys, pradėjęs masiniai pi- 
maskolių okupantams. Tarp rkti Lietuvos žemės ūkio pro- 
jų paminėtini: prof. Regelis,

tangas prekybiniams ir kito- I 
kiems santykiams tarp Lie
tuvos ir Šveicarijos išplėsti,

KLAUSYKITE! — PATIKS!

Tačiau Tamara ir šį kartą nieko neatsakė. Taip
praėjo kelios minutės, kurios, rodos, ištįso į valandas.

— Aš čia jums šį tą atnešiau pakepusi, — galop pa- . ... „
t x • 4. - steigėjas ir direktorius; prof.stebėjo Ona Ivanovna ir atsistojo. « . .Stralerus, dėstęs vokiečių ka-

Bet Tamara tebeliko besėdinti, nesujudėdama nė iba Vytauto Didžiojo univer- 
vienu bruožu. Ona Ivanovna padėjo ryšulėlį jai ant ke- si be te Kaune ir parašęs kelis

dūktus. Prekyboje su Lietu- Lietuvos Vyriausybė jį 1936 
žinomas botanikos mokslinin-' va W. Simono firma yra (pa-Jm. paskyrė Generaliniu Kon- 
kas, Kauno botanikos sodo dariusi milionines apyvartas, šulu, kurias pareigas jis lig-

Tokiu būdu W. Simonas įve- šiol tebeeina, Fr. Simonas, ei-
dė Lietuvos gaminius į Švei
carijos rinkų. Lietuvos gami
niai vėliam surado ir kitų

lių, bet ir į tai Tamara nieku nereagavo. Ryšulėlį paėmė vokiečių, kalbas vadovėlius, i stambių pirkėjų ir plačiai po
slaugė, pažadėdama vėliau viską jai perduoti, o pati, iš Šveicarijoje taip pat gyvena Šveica r i j ų paskl i do.
savo pusės, pridūrė, kad, matyti, jai nedaug belikę pro
to, nes nieko nevalganti ir iš viso nieko nepaisanti. Ona 
Ivanovna įdavė slaugei arbatpinigių ir įprašė:

žinomas lietuvių kalbos žino
vas prof. M. Niedermanas,

P. W. Simonas mirė 1936
į’1“ j,.,,.. a.x. a,., ...........c..-, pradžioje, sulaukęs 66 me-
Neucliaitel universiteto profiĄ- , v. ,„ v , . . .... ., t , ~ . tų amžiaus. \ elionis buvo— Prašau, drauge, gerai ją pnziurekite.... Juk ji šorius. Taip pat tenka paini- Liptuv ]|O|b„
^ėti E. Tliomen, buvusį T nrptokia nelaiminga!

— Mes čia turime daug tokių nelaimingų! — atsa
kė ta. — Bet kas tiesa, tai tiesa: ji yra rami, ir mes 
negalime ją skųstis. Tik visa bėda, kad kitos ligonės 
ima ją kalkinti. Mes turime vienoj salėj trisdešimt pa
cienčių, be to, visur šalta, o daug kas turi miegoti ant 
plikų grindų. Bet tai nesvarbu, jis vis tiek nieko nepa
stebi, kas aplinkui darosi.

Ona Ivanovna išėjo namo. Ir grįždama 
tyliai viena sau raudojo.

visą laiką

tautinio Darbo Biuro vertėjų, 
kuris moka ir lietuvių kalbų. 
Tai fenlomennlinis kalbinin
kas, gulįs versti iš daugiau 
kaip 30 kalbų beit lietuvių 
kalbų jis yra ypatingai pa
milęs. j

Ypatingų vietų Lietuvos bi
čiulių tarpe užima Simonų

ų Kibai pamilęs ir va
dino mūsų tėvų kraštų savo 
arJtrmja tėvyne. Pašalpos rei
kalingi lietuviai, atsidūrę 
Šveicarijoje, niekuomet neiš-’ 
eidavo iš Generalinio Konsu
lato tuščiomis rankomis. (Ve
lionis taip pat duosniai auko
jo įvairioms Lietuvos labda
rybės ir mokslo įstaigoms. 
Jis savo lėšomis buvo paikvie-

šeimos. P. Fricdrichas Simo- tęs į Šveicariją reprezeutaei
nę Lietuvos futbolo koman
dų, kuri čia sužaidė keliais 
rungtynes. Tokiu būdu velio-

‘Dievo žmonių” sektoje kilo didelis sujudimas Tarp j oas yra Lietuvos Gr.meralimis 
sektos dalyvių paplito žinia, kad į miestą atvyko gar-, Konsulas Šveicarijoje su re,- 
susis pamokslininkas Povylas Maksimovičius Obuchovas zidencija Zuriche, o jo vvres-
ir nori sušaukti susirinkimą, kuriame praneš apie judė-( nis .brolio Albertas Simonas nies pastangomis sportu besi

dominti šveicariečių visuome
nė pirmų kartą susipažink) su 
lietuvių sporto jaunimu.

jimą kitose vietose, o paskiau atliks religinę praktiką, yra Costa-Ricos konsulas. P. 
Niurką buvo jau daug apie jį girdėjusi, todėl laukė jo, Simonų šeimos turi su Lietu

va ryšių dar nuo 1929 metų, 
kada dabar jau a. a. Wilhel- 
nias Simonas buvo paskirtas 
Lietuvos garbės Generaliniu 
Konsulu.

pasirodant, kaip ir kiti tikintieji, su dideliu nekantru
mu.

Susirinko daugybė žmonių, gymiai daugiau, negu 
paprastai; tarp jų buvo nemaža naujai priimtųjų iš 
“naujųjų žmonių fabriko”; šie nedrąsiai trynėsi pasie
niais.

Povylas Maksimovičius Obuchovas, arba, kaip jį 
trumpiau vadino, “brolis,” buvo vidutinio ūgio, šviesiais 
lygiais plaukais ir nedidele barzdele vyras. Jo veidas 
buvo ypatingai išblyškęs ir pilkas, o pabalusios lūpos ir 
tamsios akys, kurių viena buvo už antrą kiek mažesnė, 
gaubė jį kažkokiu slaptingumu, darė panašų į žmogų, 
kuris niekados nepasakys visko, ką iš tikro žino. Jis 
laikėsi kaip pridera, su reikalingu rimtumu, jausdamas 
savo vertę, kalbėjo švelniu, lyg Rainuojančiu, muzikaliu 
balsu. Visi žinojo, kad jis yra drąsus, tiesiog klausyto
jus pavergiantis pamokslininkas, kuris nieko nebijo ir 
nepaiso jokių pavojų, ir visi buvo įsitikinę, kad jo su
laikyti skelbti Dievo žodį neįstengs joki grasinimai, joki 
kankinimai ir smurtas.

(Bus daugiau.)

Už nuopelnus Lietuvai W 
Simonas buvo apdovanoto* 
Vytauto Didžiojo ordinu. Dar 
a, a. W. Simonui esant gy- 

W. Simonas, dabartinio Lieįvam, jo jaunesnysis sūnus 
tuvos Generalinio Konsulo Friedrichas Simonas, dabar

damas savo tėvo pėdomis, 
taip pat daug prisidėjo ne 
tik prie prekybinių (santykių 
išplėtimo su Lietuva, bet ir 
prie mūsų tėvynės gero var
do išgarsinimo Šveicarijoje. 
Jis taip pat yra paaukojęs 
stambias sumas Lietuvos lab
darybės įstaigoms. Ypatingu 
jo palankumu naudojasi Švei
carijoje studijavęs lietuvių 
jaunimas, kurį jis visokerior 
pa i yra (parėmęs.

Lietuvos Generalinio Kon
sulo vyresnysis brolis Alber
tai Simonas atstovauja Švei
carijoje C-osta-Ricos respubli
kai. Taip pat didelis Lietu
vos ir lietuvių tautos bičiu
lis, daug nusipelnęs mūsų tė
vų kraštui, organizuodamas 
prekybų. A. Simonas du kar
tus yra buvęs Lietuvoje: 1930 
Vytauto Didžiojo nietaii, ka
da kaipo savo tėvo atstovas 
dalyvavo tais metais sureng-! 
tose istorinėse iškilmėse, ir į 
1938 m., kada nuvyko į Lie-' 
tuvų ir kitas Pabaltijo val
stybes kaipo Šveicarijos vy- Į 
riaui^ybės delegacijos narys 
prekybos sutartims sudaryti.

(Tęsinys 4 pusi.)

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 
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GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
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sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC- 
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šies produktų.
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DRAUGAS

Lietuvos Bičiuliai

Auiv.'

Tenka šiam jaunuoliui palin- j,, protėviai yra 
Rėti geriausio pasisekimo mo Vokietijoje, kaų 
k-k' ir ištvermės siekiant už
sibrėžtų tikslų.

turėję ūkį 
sykis neto

li tos vietos, kur žuvo lietu-

PRISISTATO VAI STYBĖS SEKR1TORIUI

t A.viue teleplivio)

Naujas britų ambasadorius J. A. Valstybėms lordas Hali- 
fax (kairėje) prisistato valstybės sekretoriui Hull Washing-. 
tone.

ir tikrųjų, turi galingą įkvė 
pimo šaltinį. Jie yra įkvėp
ti troškimu atitaisyti skriau 
dą ir varomoji panašios rū-!

v. , .. i sies jėga, nežiūrint kokią ve!sm ir tuo pačiu kartu jis , . , . ........„ .1 damąją tvarką ji uzsibrres, yra centraiine Katalikų Baz , _ , ... . ,.. , „ ' yra kūrybiška ir turi savy-nycios tiesa. Tie trokštą ia- , . .... ,, . . , , . . , , je aiškią dvasią,kreipti, sudarkyti, ir bandą
priversti žmoniją imtis me- Antrasis gaivalas (kuris 
chaniško pavidalo, kurie ma- sąjūdyje yra daug labiau aiš 
la pačią žmonijos sielą, bū- kęsais už pirmąjį), proletariš Į 
tinai kovoja su Įsikūnijimo kas .-ukilinias prieš nežnmniš-' 
tiesa. Čia ir pasireiškia tas k .s kapitalizmo sąlygas, pa- 
nepermaldaujamas priešių-j rūgina antrąjį faktorių, t. i 
gumas tarp komunizmo ir, skaičių. Kuri tiktai moder- Kvott* P8*1*1* <bžnai k^-i vardai užrašyti pirmoj eilė.- 
tikėjimo; nes tikėjimo užduo niškoji pramoninė visuome- čiasi; yn.v neišpasakytai sun- se, dėl kokių nlors priežasčių

(Tęsinys)
Gi Įsikūnijimas pakelia 

žmoniją j aukščiausį, kokį 
tiktai galima suvokti, laip-

Ateivių Kvota

tis ir garbė yra pašventinti nė išsiplatino, kur tiktai ku «'alltl vėliausių ir teisin- 
ir tadgi apginti žmogaus j stambi transportacijos orga- uitormacijų, apie kvotas 
prigimtį.

Tiek to apie staigią, kar
štai ugdomą, ir dabar taip 
smarkiai kylančią tiekiamą 
pagydyti nepakenčiamas ka
pitalizmo blogybes gyduolę: 
komunizmo gyduolę.

Bet visgi, pasirinkimas—

nizaęija, arba plati niecha- likutiniai raportai praneša, 
niškos išdubęs organizacija j°« ^aknia gauti vizų neku- 
arba (stambi finansinė orga- rill kitU kvotų; net ir Čeko- 
nizacija, gyvavo, ten visados slovakijots ir Ispanijos. Bet
įveikiančioji žmonių dalis 
buvo kraštutiniškai pasiryžu
si pagerinti savo gyvenimo 
sąlygas. Lengviausias, ryš
kiausias ir tiesiausias kelias

m kuriose šalys© ij r. šytojai 
vis turi laukti ilgą laiką, net 
kelis metus.

negalėjo vartoti imigracijos 
vizą; negalėjo nuo suvo ša
lies išgauti išvažiavimo leidi
mą, arba negalėjo gauti perė
jimo vizą nuo kitų šalių, per 
kurias turėjo važiuoti pasie
kti uostą, arba pasiekę lios- 
tą negalėjo rasti vietos laive. 
Ir tokiu būdu šitos brangio.-

alternatyvas yra. Ir tas pa- , į jį pagerinimą, anot jų, yra Į tos 1934

Turkijoj - dalia,r svarsto- vi®°8 buv° eikvojamos, 
mos vizų aplikacijos paduo-

(Atkelta iš 3 psl.)

A. Simonus yra kelių svarbių 
prekybos organizacijų ir val
dinių komisijų (maisto ir už
sienio prekybos) .narys.

Abu broliai vadovauju iš 
tėvo paveldėtai įmonoi, kuri 
yra viena stambiausių Švei
carijoje.

Minint Lietuvos bičiulius 
Šveicarijoje, tenka dar pažy
mėti jauną ir entuziastingą 
lietuvių tautos draugą, 18 
metų jaunuolį W. J. Kuskę, 
gyvenantį Wiirterthuix\ Lan
kydamas vidurinę mokyklą ir 
patyręs kai kurių žinių apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą, nors 
šiois žinios buvo neteisingos, 
W. J. Kuske, dar 15 metų 
amžiaus teturėdamas, pradė
jo domėtis Lietuvos istorija. 
Beskaitydamas jam prieina
mus veikalus, jaunuolis paty
rė didingą lietuvių tautos 
praeitį ir susižavėjo lietuvių 
tauta. Jo dėmetsį ąiatraukė 
skambi lietuvių kalba, kurios 
jis visu jaunuolišku užsidegi
mu ėmė pats ’mokytis. Vėliau 
suėjęs į kontaktą su Lietuvos 
Generaliniu Konsulatu Zuri-

Pertvarkyti tą viską, Vai- che, šis jaunais lietuvių bičiu- 
stybės Departamentas nutarė iįs dar labiau pažino mūsų, 
“atrakinti” (unblock) kvo-Įtautą. Jo tėvelis žada savo 
tas ir pavelyti vizų išdavimą » sūnų leisti j universitetą. Jis

Dar įdomu pastebėti, kad nu\V. Kuske yra nustatęs, jog

vių tautos didvyriai a. a. Da- 
ir Girėnas.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
T.I OANal 6123Rm 6958 So TalinaD A»e 

Tel GROvehill 0617
nffir* tel HEMlodr 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ra chirurgas

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčiiomia ausitaiua

2423 W. Marquette Road

OR. STRIKŪL’IS
PHYSICLAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nqo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak 

Nedoliomis pagal sutarti
Office tel. YARda 4787 
Narni} tel. PROapect 1930

Tel. YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

m.
sirinkimaas, ta gyduolė yra j komunizmas, 
sugrįžimas prie krikščioniš
kų dalykų.

V PERSKYRIMAS 
Atgaivinimas.

Pagaliau, turime šio sąjū
džio direktorius, kurie yra 
kosmopolitarJai, sąmoningai 
besik.iką aiškiai filosofiškos 
vietos, kuri yra materialisti-

Mes jau matėme, kaip nė ir bedieviška; šie parūpi- 
krikščionybė (jei taip ją dar na maštabą, be kurio jokia 
galime pavadinti) sulaukė j agre'syvinė pastanga, ar tai 
krizės, kurioje ji gali su- i bus karė ar pilietinė, negali 
klupti, t. y., krizės, kurioje būti padaryta. Jie patiekia 
civilizacija, kurią mes riša-■ planus, kurie yra pildomi ne- 
me su mūsų praeitimi, ir tiktai tų, kurie sąmoningai 
kurioje mes dabar gyvena- juos priima, beit, ir didesnia
me, gali sugriūti dėl to, kad me skaičiuje tu, kurie tuos 
bandoma panaudoti netikrą įsakymus vien tiktai nurody- 
komunizmo gyduolę jai pa- mo keliais pildo.

X gydyti. Ši netikroji gyduo- |<a privll|o ,|a[.vti tie> 
lė šiame laikotarpyje atro- ri(, ‘ pnste|)i .i|( 
do aiškiausia; ji netiktai kollll)ilwt.įj,ų kuri diena iš 
tiesioginiai patinka tiems,; dienoi9 gnlioje augJi: Kokį
kurie kenčia kapitalizmo lrinkil„^uternatyv, gal,
nuoskaudas ir jo nepaken- kad tall
čiamą įtempimą, bet patrau- likro nustatyU( p|lulo. lw nau 
kia ir tas geraširdžias sic- , . tvarkos, negali-
las, kurios paskaito kitiems. Ro no].s atsickli. pasiii1y.

ti ligoniui kantrybę ligoniodaromas skriaudas kaip už
tektiną motyvą imtis atatin
kamų priemonių gintis nuo 
skriaudikų. Aišku, kad ko
munizmas, kaip siūloma gy
duolė, patinka tarptauti
niam revoliucionieriui, kuris 
buvo pirmutinis ją suvokti 
ir kuris jai dabar vadovau
ja.

Šios trys sujungtos pajė

ki gos nepagydys, Keliauti se
nomis visuoimniško's struk 
tūlos gairėmis, kurios doro
je ir praktikoje suiro, yra 
užsiprašyti sau nelaimę. Ku 
rias naujas įstaigas ir nau- J 
ja'.- sąvokos, kurios vadovau
ja šioms įstaigoms ir jas su
kuria, gali reformatorius, ku
ris pastebi, kad komunizmas

Rumunijoj — dabar svarsp 
tomos vizų aplikacijos pa
duotos 1937 m.

Graikijoj — asmenys, ku
rie padovė vizų prašymus 
sausio' mėn., 1938 m. jau šau
kiami egzaminui.

Vengrijoj — asmenys, ku
rie prašė vizų kovo mėn. 1938 
m. jau šaukiami egzaminui.

Bulgarijoj — reik laukti 
septynis mėnesius.

Lietuvoj — reik laukti še
šis mėnesius.

Portugalijoj — neik laukti 
“kelis mėnesius

Prancūzijoj — reik laukti 
šešias savaites.

Syrijoj — prašytojai priva
lo laukti labai ilgą laiką, tei
singų informacijų nesiranda. 
Vokietijos ir Lenkijos kvotos 
tikima, jog kvotos tų šalių, 
su vakario 1 d., 1941 m. pra
dės veikti. Ir tikima, jog 
prieš tą dieną bus galima 
gauti vizų Kubos kvota.

Karas laikinai sustabdė se-
1 niai vykdomą planą “pirmiau 

atvykt, pirmiau būsi aptar
nautas”. Daugumoj atsitiki
mą rasta,tjog asmenys, kurių

ten, kur jos labiausia reika
lingos.

Sulig Valstybės Departui- 
mento “atrakinimas” kvotos 
(unblocking ųuotas), reiškia, 
jog kuomet asmens vardas 
pasiekia anit kvotos surašą, 
jam viza duodama, jeigu jis 
turi keliavimo dokumentus ir 
išvažiavimo leidimą, kuris 
pavėlina jam apleisti tą šalį. 
kad jis galėtų sunaudoti vi
zą. Aplikantais gauna vizą.

Šitas padėjimas ypatingai 
liečia Vokietijos kvotą. Ir su 
šituo kvotos “atrakinimu’' 
pereitais keliais mėnesiais di
delis skaitlius kvotos nume 
rų buvo pavesta konsulatams 
Lisbone, Londone ir Shang- 
hai, pabėgėliams, kuria fe
nais sukoncĮentruoti. Kaip 
greitai vizos problemos bus 
išrištos tuose paliegėlių cent
ruose, tikima, jog Vokietijos 
kvota pradės veikti visur, ir 
jog aplikuotus, bet kurioje 
dalyje pasaulio., jeigu tik ga
lės nurodyti Amerikos kon-

pasiryžęs vykti į N iiclmtel 
pas prof. M. Niedermanną ir 
ten dar labiau jsigilinti į 
mūsų tėvų kalbos pas b plis.

A’iyus Šveicarijoje gyvena
nčius lietuvius giliai sujaudi
no, kai W. Kuske, patyręs 
apie Lietuvos valstybės oku
paciją ir sužinojęs apie lietu
vių bėgimą nuo bolševikų te
roro, pasisiūlė pasidalinti n©t 
savo lova wu kuriuo nors lie
tuvių pabėgėliu. Šis kilnus 
pasisiūlymas įrodo, kokį ver
tingą ir jos nelaimes atjau
čiantį bičiulį lietuvių tauta 
turi W. J. Kuskės asmenyje.

šului, jog gali sunaudoti imi
gracijos vizą, turės laukti tik 
kelias dienas išgauti tokią vi
zą. Kaip viršminėtai rjvšyta, 
tikima, jog Vokietijos ir Jaj- 
nkijos kvotos tuoj pradės vei
kti visur.

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

LIFE 1N THE ROAR (.kine

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS JLR CHIRURGAM 

4201 VV. Cermak Road 

V .iMidiM. 1—3 popiet ir 7—8 v. t, 

REZIDENCIJAI
6631 S. California Avė.

tt. R&PBklU
Ofiso tel. VLRginia 0036 

Resideucijoa tai.: BEVerly 8244

OR. f. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:^0 P. M 

Nedėliotais pagal nutartį.

TaL OANal 0267
Rez. tai: PROapect 6669

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Raaidencija: 6600 So. Arteaian Avi 
VII 1NI1OK 11 v rrto iki 9

■ iki ■ vai. .akar.

/

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:

VIRginia 1886 PROspcct 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest 35 th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. į 
Trcčiad. ir Sekmad. tik susitartus. '

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

Ofiao Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekma<heiuai3 sularties

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

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

Sekmadieninis tnipui pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEiey 0434.

Tei. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CniRURGAB

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halsku Street 

Tei. CAi'ia. ošofl

DR. WAL rtfi PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cerinak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
rr pagal sutarti.

Tai YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pairai sutartį.

J

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kainp. 15tos Gat. ir 49th Ct-

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

ir pagal nutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

T«L Cicero 1484

gos sudaro pavojingą jėgą, ' neša su savimi įnirti pasiūly- 
kuri varo moderniškąją ka- moderniškojo pasaulio li- 
pitalistinę, sunkenybėse pa-1 gos pagydymui!
skendusią ir besiartini nčią ,(>s HUgidaro i5 trjjų dalių, 
prie savo nuopuolio valsty- įr (,a,ig viena katalikiš- 
bę, komunizmo pusėn. Ka- fįiosofįja riša vienoje šak 
dangi šis sunkenybių išriši- nyje> taų)‘,kad sveika refor
mas džiaugiasi tų paramas ma (urį priimti, jei nori- 
ir teisingu entuziazmu, ku- lna ,|gą pagydyti; be katali- 
rie priešinasi neteisingumui, kižk(W „.fo^os kilos siftlo- 
jis sulaukia iš šio Šaltinio j gyduofe n,eko n«p> 
vieną neįkainuojamą dorinį i
gaivalą, kuris yra būtinas ( 
bet kokiam sąjūdžio pasise-, 
kimui, t. y., užsidcgimą-cn- 
tuziazmą. Ne3 tas didėjan- Į 
tis protų skaičius, linkstąs 
į komunistišką ištyrimą-ek- 
sperimentą, ne iš kokių sa
vo reikalų, bet tiktai prie
šinas aiškioms blogybėms,

(Bus daugiau.)

€!tcMnu etrtautr

____ ’-ciMenprlitk
Fcrqu.ek reli.f (mm Itchinn o(ec»*fna. pimpk-ų 
nthlrt.''. foot. *cab,n, rishr; and otlirr ei. 
(emaliy raused skin Irotibles, nse world famfius, 
moliną, antiseptie, l».l).D. Prracrfptnn. 
Oreaselcss, MninlcsM. Soolhe* irritation and 
q,nrkly stopa toteme ttrk.ntĮ. 33e trial bottle 
pmvea it, oryout money bark. Ask votie 
drvjgist today for 0. O. O. P

9
Pkcscrittion.

HOW MANVTIME^ MOSTT T6LLVOUNOTTO 
LET TBE BKBY PlA^ VATVt KNtVHS/*

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
lAekiarnlniioll Jaa moderniftklauala 
tnetoda. kuria rejjfijlmo mokslas

gali HUtelklI.
32 METAI 1’ATYItrMO

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
via* akly įtempimą.

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

OPTOM ETRISTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa Ifl-toa
Tclefonaa GANAI. 0523 — Cltltago 

OFISO VAI.ANIIOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

TraC. Ir 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

I

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO V AI Ji N DOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal Kutaitį.
Ofiao telefonas PROapect 6737
Namu telefonas VIRglnia 2421

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYS1CIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd

Tel. CANal 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMlock 3150

Phone Cicoro 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
TV A VTTCZT A Q

1446 S. 49th Ct, Cicero, IU.

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandoa: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. M
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 Dopiet.

DR. P. J. BEINAR
(Beiuarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612.

Bes. — YARda 3955.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Antradietuaia, Ketvirtadieniais te
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL Y AR, d g 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
ŠešLadiauiais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, LU.

OFISO VALANDOS:
J Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 19 uu 12 vai. ryto.

DR. MAŪRIGt KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue

Tel. kARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedehomis uuo 10 iki 12 vai. dieną 

Tol. YARds 6657

DR. FRANK C. KWINN
(Hviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakar*

ir pagal sutarti.
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1$ PAVERGTOS LIETUVOS
Nėra Medvilnės 
Siūlų

Lietuvos komunistų p rti- 
jos organas “Tiesa” sako, 
kad ūkininkai nusiskundžia 
dėl medvilnių siūlų stokos. 
Lietuvoje yra pa|įax)trs, kad 
kaimo audėjos žiemos metu 
išsiaudžia .sau ir samdiniams 
įvairių audeklų. Dar dabar
daugelyje vietų samdiniai su- gimo pažymėjimų galės stoti 
sidera su šeimininkais, kad net į aukštųsias mokyklas.
jie, tarnybos laikui pasihai- ------------------ -
guls, gaus įvairių audeklų ~
drabužiams ir baltiniams. Bet A’AAO
audėjos negali savo darbo nė 99 Namai

pradėti, nes audeklų apma
tams reikia medvilninių sifi
ly, o jų visoje sovietų Lietu
voje negalima gauti. “Tie
sa” ramina, kiad, girdi, iš 
Sovietų Sujungus esu pasių
sta daug medvilnės ir, kad 6 
vagonai jau atvežti. Tačiau 
šie raminimai ūkininkų ne
įtikina, nes jie žino viena, 
būtent, kad medvilninių siū
lų negulima gauti ir, kad to
dėl audėjos negali savo įpras 
sto darbo pradėti.

Geležinkeliai Kalti, 
Kad Prekių Trūksta

Kaune buvo sušauktas rau
donosios Lietuvos kooperati
ninkų suvažiavimais. Jame 
tarp kitų, kalbėjo SSSR val
stybinio banko Lietuvos kon
toros prekybos kreditavimo 
sekretoriaus viršininkas ‘drau 
gas’ Epšteanas. šis bolševi
kiškos Lietuvos finansininkas 
pareiškė, kad prekių esu paf 
kankamai, bet šlubuojųs jų 
pristatymas, iškrovimas ir 
paskirstymas vartotojams. 
Anksčiau prekės buvusios į 
Lietuvų vežamos ne tik ge
ležinkeliais, o ir laivais. Da
bar gi viskų turį atlikti ge
ležinkeliais.

Kaimiečius Mokins 
Leninizmo

Okupantai greitu tempu 
stengiasi sudaryti sau ištiki 
mų žmonių kadrus. Visoje 
Lietuvoje pristeigus vadina* 
mas suaugusiųjų mokyklas, dininkų, kurie atvyko ryšium jam pavestą darbą vykdo.
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Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425^000.00
Nėra Saugesnės VietosDėlTaupymo Pinigui

FED AVINGSI
LOAN ASSOClATIONofCNcajo 
JUSTIN MACKIKVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VlRginia 11M

Under U. S Govt Supervivo

1

4 SAVINOS 
NVESTMENTS
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Skaitykite Katalikišką Spaudą

kuriose gyventojai mokoma 
leninizmo ir stalinizmo bei 
kitų bolševikiškų, mokslų, da
bar švietimo komisariatas 
steigia vadinamų darbininkų 
fakultetų, į kurį, kaip oficia
liai pranešama, “ klausytojus 
deleguos kompartija bei pro
fesinės sųjungos”. Šiame fa
kultete kursas truks 4 me
tus. Gavę tokio fakulteto bai-

Sovietų Lietuvos valdovai 
plačiai naudoja argumentą, 
kad valdžia padedant įsikur
ti bežemiams ir mažažemiams, 
kurie gavo iš valstybės nuo
moti žemės. Kaip žinoma, pa
skirta tokia “milžiniška” su
ma, kaip 20 milionų litų, 
kurių paskirsčius visiems že
mės gavusiems, išeitų po ne
pilnų 300 litų. Iš paskelbtų 
davinių matome, kaip tos par 
'skolos dalinamos. Pav. Ma
žeikių apskrityje vien buvę 
ordinarininkai sudaro tokį 
didelį skaičių, kaip 1,118 žmo 
nių. Jiems įsikurti būsiu pa
statyta 5 mūriniai ir 94 me
diniai pastatai, taigi, iš viso 
99 namai. Kur pasidės dau
giau kaip tūkstantis ordina
rininkų, kuriems namų nebus 
pastatyta, lieka bolševikiškų 
valdovų paslaptis. Mažeikių 
apskrities ordinarininkams 
būsiu nupirkta 222 arkliai, 81 
karvė, 60 vienkinkių vežimų, 
129 plūgai, 128 paprastos ir 
128 spyguolinės akėčios. Pri
siminkime, kad toje apskri
tyje ordinarininkų yra net 
J,118.

kari

Vilniuje 70,000 
Okupantų-Rusų

Oficialiai .'skelbiama, 
“pagal paskutinius apskai
čiavimus, per pastaruosius 6 
mėnesius gyventojų skaičius 
Vilniuje išaugo ligi 330,000”* 
Anksčiau Vilniuje buvo 225,- 
(XX) gyventojų. Jeigu atskai- 
tyisime kelis tūkstančius val-

DRAUGAS

WILLKIE TRIUKŠMINGAI PASITIKTAS ANGLIJOJ

("Draugas" Acme telephoto)

\V. VVillkie vienam vakariniam britu uoste triukšmingai ir oficialiai britų pasitiktas, ne
paisant jo pasakojimų, kad jo kelionė į Angliju esanti “priv.taus” .pobūdžio.

su komisariatų persikėlimu, 
likusieji 70,(XX) yra raudono 
sios okupacinės kariuomenės 
kariai, ai; gyvendinti Lietuvos 
sostinėje. Kaip žinoma, so 
vietų okupantai ne tik daly
vauja SSSR aukščiausioia ta,-t 
rybos rinkimuose, bet yra iš
statė net savo kandidatus.

Darbo komisaras paskelbė, 
kad asmenys, kurie pasisam- 
dys darbininkus be darbo bir
žos būsiu traukiami atsako
mybėn.

“Tiesa” įsidėjo vedamąjį 
straipsnį apie sovietų Lietu
vos pramones d'caoriganizaci- 
jų. Laikraštils sako, ked fa
brikuose bsų stachanoviečių 
ir spartuolių, bet “dar yra 
nemaža žmonių, kurie sten
giasi dirbti ko mažiau
blogiau, o išplėsti atlyginimo 
ko daugiau. D.ir tebesama, ne, 

maža žmonių, kurie supranta

Kointraktorius nenu
traukia darbo •

Buvusi gubernatoriaus 
Stelle administracija pada
rius kontraktą su kontrakto 
rium W.„ E. Boyington iš Chi 
cago atlikti įvairius patai
symus septyniose valstybės 
įstaigose už 850,000 dol.

Nauja gub. Green admi
nistracija rado, kad šis kon
traktas padarytas be jokių

neniaža girtuoklių, kurie1 me
ta darbų ir eina girtuokliau
ti, kurie neklauso vadovų nu
rodymų, čkalovo fabrike vi
sai neseniai buvo pašalintas 
iš darbo už nublaitinį girtuok
liavimų darbininkas Kairys. 
Pramonės statybos treste sifca- 
teniatingai ateina į darbų gir
ti darbininkai Povilaitis ir 
Vizgaitis, “Raudonojoje Vė- 

varžybų. Tad gubernatorius! Kavoje” sistemating.ii vėluo-
įsakė sustabdyti vykdomus 
darbus ir viskas bus nuo
dugniai ištirta.

Kontraktorius tačiau atsi
sako nutraukti vykdomus 
darbus. Jis sako turįs kon
traktą ir jam nesvarbu, 
jei tarp administracijų iš
kilę kokie ten nesusiprati
mai. Sakosi jis neturįs nie
ko bendra su politika. Tik

FABRIKUOSE, SOVCHOZUOSE PLINTA 
DEZORGANIZACIJA

o grįždamas negali surasti 
savo darbo vietos. Panašiai 
elgiasi to pat fabriko darbi
ninkas Paškevičius. Gyvojo Ražančiaus 

Dr-jos Veikla
dezorganizacija pastebima Sausio 19 d. dr-jos meti- 
kituot-e fabrikuose. “Dro- niam susirinkime, peržvelgus 

tarnautojai sistemingai praeitų metų darbuotę, pasi-
vėluojasi, “Audime” Langie- rodė, kad pamaldumo atžvil- 
nė, nepaisydama direktoriaus giu stovi aukštam laipsny.

paliko darbų, o Per metus rir-jai yra užpra-

Skandalinga demoralizacija
ir

ar ko|^„

i nurodymų,
tarybine santvarka tokia pra-l^.r • , ,, , r • • i v' v . 1 . Muistė” akordmiai darbi-
sme, kad jiems yra leista tin-! • , . • • , , . .. ; mukai sueina ir kortuoja ria-
giniafuti ir laužvti darbo1 , . w... .... ,» ’ . . rbo metu. \ diampoieje st.a-
draiukanę . Pasak laikraščio, į
ištisoje eilėje vietų pasitaiko rys

darbininkų 
metė darbų ir

lidelis bū-

tuokliauti, nepaisydami tech
niko nurodymų. “Livieloje” 
etsų darbininkų, kurie po kie
kvieno šventadienio ateina su 
žymiais pavėlavimais. Dėl da
rbo drausmės laužymo di
džiausia betvarkė esant gele
žinkeliuose.

Dar blogesnė ęiadėtis esanti 
naujai įsteigtuose sovchozuo,- 
sc (valstybiniuose ūkiuose).

jasi tarnautojai, o direkto- 'Jų vedėjai esu pirmieji riraus- 
rius to nemato ar nenori ma-Įmės ardytojų gynėjai ir net 
tyti. Juliaus Janonio vardo Į patys duodu pavyzdį.
fabrike nuolat girtuokliauja 
Dreslivcs Arturas, čiurinskas, 
Kniopkus, Butakovas, 
dąrbo metu išeina iš

“Tiesa” sako, kad įmonių, 
vadovai per daug pataikaują 

kuris1 darbininkams. Toks reiškinys 
darbo,' esąs lygus sabotažui.

Jr
TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
Al KM) ALTOKICKAS — Maldaknygė ........................................................ 50c

Ta raiti maldc.knygc. su gražiais ccluloido apdarais ............ $1.55
VAINIKĖLIS, jgl.miionicnčs knygute ......................................................... 35c

Minkštais, gražiais viršeliais ...................................................... $1.35
KANTIŠKOS. aistarvh* giesmių knyga ............................................... $1.75
ŠVEKTV.IV GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ..................$7.50
MARUOS GYVENIMAS ..................................................................................... 35«-
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE SOPI I.II S ................................ 35c
MARIJOS SAPNAS ANT AI.YVĘ KALNO .......................................... 15c
ŠV. ISTORIJA. Senoio ir Nauioi:» Tndamento ..................................... 25c
MIKAI.DOS PRANAŠAVIMAI ....................................................................... 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ..........................25c
LENGVAS BCRAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI .......................................... 35c
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs 300 vaistų-amgalų ........................25c
TRAJANKOS — Vaistines žolės, šaknys... goriausios rūšies. . .

už I ;>aka — «»<•... 3 rako* ............................................................. $1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.

Jr

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
-----------

Mūsų Laikų Dovidas
Ir Galijotas

Gary. — Mūsų kolonijoj 
Liet. (Ribėti Eondo darbų dir
ba, Federacijos seimely da
lyvavusios atstovės: Antani
na Nenienė ir Ona Brazaus-

atnaujintas kryžius didžiaja
me altoriuje. Be to, siųsta 
trys atstovai į Chicago ir a- 
pylinkės katalikiškų draugi
jų konferencijų.

Į šiuo metu dr-ja turi dvi 
sergančius nares: E. Valenie-

kienė. Sausio 12 d. jos buvo nę ir M. Mikolaitienę. Patetas 
suruošusios balių LGF nau- r°.)i Kuli Chicago Lying-in 
dai. Balius buvo ant greitų- Hospital po sunkios operaci
jų, bet visgi sukelta $36.00. jos. Visos narės prašomos pa- 
Per pastarąsias porų savaičių simelsti uiž jų sveikatų, 
jos lankė lietuvius ir rinko' Užprašyta mišios intencija 
narius Lietuvai Gelbėti Fon- gyvų ir mirusių narių. Mišios 
dui. Teko girdėti, kad jos bus laikomos vasario 11 d.
Garės kolonijai skirtų kvotų 
jau išpildė ir šių savaitę pa
darys 'surpryzą išdidžiai C’lii- 
cagai. Dirbama tyliai, bet dir
bąs duoda gražių vaisių.

Marža Gary lietuvių koloni
ja bus parbloškus milžinų 
Cbicago. Koresp.

šius penkerius mišias, per 
didžiąsias Marijos šventes au
kojus gėlių altoriui papuoš
ti, nupirko gražų šalikų, ku-

nuėjo gir- ris naudojamas teikiant pa
laiminimų Šv. Sakramentu

THINGS THAT HAPPBN
3/ GRJ’S BYRNF3 Z

S

Visos
vauti
rija.

narės prašomos daly- 
ir pasimelsti ta inten-

Beje, daugelis narių įniokėr 
jo savo metinę mokestį (po 
1 dol.) Lietuvai Gelbėti Fon
dui.
Vasario 16

Vasario 16 d. Gary lietu
viai ruošias nepaprastai iš
kilmingai švęsti. Tai tautinė 
šventė, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo diena.

Akto paminėjimas bus va
kare, įpiarapijos salėj. Bus gie
damasi Lietuvos himnas. Kal
bės svečias iš Lietuvos, ku
ris papasakos ir naujausių ži
nau iš pavergtos tėvynės. Bus 
išpildyta ir meninė progra
ma. O po visam pasilinksmi
nimas. Įžanga į salę nemo
kama.

. Reng. Komisija

tniimnioimnmmiimnn <«•«««•« «» • • mm 11 i
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
J

Paminėjo Sidabrinį 
Jubiliejų

Laiškas Iš Lietuvos 
Miestelio

Viena Chicagos lietuvaitė

j Nemažai buvo ginčų iš ra
porto buvusio pikniko dėl 
vieno komisijos nario. Visas 
reikalas paliktas valdybai.

gavo laišky iš savo motinos Nemalonus įvyki 
Lietuvoje, kuri gyvena v i -1 Draugystės metinė atskaita

Brighton Park. — Praeitą 
šeštadienį žinomi veikėjai Pe
tras ir Pranciška Vaikučiai 
rytą mišiomis, o vakare ban
kietu p .minėjo sidabrinį ve
dybų jubiliejų.

©Jm.name miestelyje. Tame laiš 
įke skaudžiai nusiskundžia a 
Ipie smarkiai pasunkėjusį Lie- 
Įtuvos ekonominį gyvenimą.

’arp kitų dalykų praneša a- 
bie didelį kainų pakilimą:

Vienais kilogramas vilnų 
kainuoja 25 litai. Labai pa 
brango drabužiai ir batai. 
Moteriški batukai kainuoja 
75 litai. Medinės kurpės 15 
litų. Naginės 20 litų. Bekonas 
pirmiau kainavo 75 litai, o 
dabar 300 litų. Geltonoji dro
bė baltiniams kainavo 80 ren
tų, o dab_tr 5 litai ir tos dar 
sunku gauti. Cukraus kilog
ramas 3 litai, sviesto kilog
ramas 9 litai. Miestelyje už
sidaro krautuvės, nes prekių 
nebegauna. Žadama įsteigti 
valdžios krautuve.

m.
J ub i 1 i ata i išaugi no '.-n n ų

Joną, kuris baigęs De La 
Šalie liigb school, Armour 
kolegijoj mokinasi inžiniervs- 
tės, ir dukterį Adelę, kuri, 
baigusi Šv. Kazimiero akade- 

' miją, North VVestern kolegi-
122.00 joj studijuoja žurnalistiką.
695.33

Nariai 1940 
sumokėjo .... $1,611.45

Nepaprastos <j ujamos 909.18 
1939 metų balansai 61.00
Viso ................. $2/61.63
Išlaidų, buvo:
Valdybos algos ...
Pašalpa ligoniams
Pomirtinės ............. 421.00
Įvairios išlaidos li

aukos ................. 346.23
Svetimi parengimai 70.30 
Padėta “spulkon” 630.00 

$2,285.03,
Draugijos turtas per praei 

tus metus padidėjo $865.60.
Pilnų narių yra 212.

Sekretorius D.

Stella Nedvar 
Išvyko Į Phoenix 
Arizona Atostogų

Viena sėkmingiausių savo 
profesijoj, baijgusi slaugių 
kursą Šv. Bernardo ligoninės 
Training School, tuoj buvo 
tos pačios ligoninės pakvies
ta darbuotis Šv. Jurgio ligo
ninėj, o ją vėliau pasikvietė 
ir Šv. Kryžiaus ligoninė. Tai- 
ų;:ie tų dviejų ligoninių Stel-

dvi dukteris. Turi kelis nuo- darbavosi mylima ligonių 
ir gerbiama '.seserų bei dakta
rų. Dabar išvyko atostogų į 
Arizona. Vėliau vyks į Cali-

Pasidavė Operacijai.
Iš Draugijos 
Susirinkimo

Cicero. — Šiomis dienomis 
lj asidavė operacijai Juknienė, 
barberio Jono Juknio žmona. 
Linkini greit pasveikti.

Jukniai išauklėjo sūnų ir

Abu veiklūs jaunimo tarpe. 
Adela Sodalieijoj eina pirmi
ninkės pareigai.

Jubiliatas Petras priklauso 
ir daug veikia Saldžiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus ele
gijoj, o j° žmona yra veikli 
narė Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. moterų draugijoj, 
jau septinti metai kai eina 
viepi pirmininkės pareigas. Be 
to yra gardies marė Garsus 
Vardas Lietuvaičių draugijos.

P. Vaikutienės brolis yra 
žinomais veikėjas dr. J. Poš
ka. Marąuette Park biznierka 
Ona Prosevičienė yra. pusse- 
įserė, ir buvusi M. Poškienė, 
dabar Šrupšienė, linki jubi
liatams sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Puota Vengeliausko salėj 
buvo šauni. Dalyvavo arti 
200 svečią. Našlaitė

savus namus. Seni vietos gy
ventojai, iš pat jaunystės. 
Čia Jukniių yra plati giminė.

Draugystės Lietuvos Karei
vių metinis susirinkimas bu
vo sausio 19 d. Pirmiaulriai 
perskaityti laiškai-kvietimai. 
Draugystė Sopulingos Dievo 
Motinos pakvietė į savo va
karą 2 dieną vasario, kur 
'bus atvaidinta Lietuviškos 
vestuvės. Nutarta nupirkti 10 
bilietų. Padėkos laiškais bu
vo nuo kun. Jono Klorio už 
prisidėjimą prie jo kunigystės 
jubiliejaus paminėjimo. Tre
čias — Šv. Antano Parapijos 
“spuilka” prisiuntė čekį $17.- 
50. Tai nuošimtis už padėtus 
pinigus. Ligonių dr-ja. turi; 
Joe Stankevičių, L. Stambų ir 
K. Kairį.

forai A. Linkime malonių ator 
stogų.

Stella Nadvaraitė yra duk
tė žinomos veikėjos Elenos 
Nedvarienės.

Sausio 19 d. jos motinos 
namuos, 2653 W. 72nd St., 
buvo surengtos Stellai jau
kios išleistuvės, dalyvaujant 
giminėms ir draugėms. Rep.

Užmuštas farmos 
darbininkas

Arti St. Charles automo
bilių susidaužyme žuvo Paul 
Price, 35 m. amž., farmos 
darbininkas. Be to, keturi 
asmenys sužeista.

Praeitos savaitės gale au
tomobilių nelaimėse žuvo 
dvylika asmenų Chicagoj ir 
apylinkėje.

VEDYBOS
Gauti Aidimai tuoktis:
Anthony Jasas, Martha 

Survilas, 24—24.
William Nibyonaitis, Mo

nika Nezabitauskis, 64—34.
Andrew Brandys, Antoi- 

nette Krol, 30—24.

Naują mašiną panau
dojo piešimams

Du plėšikai iš E. F. Scul- 
ly, 4701 Armitage avė., atė
mė naują automobilį ir 47 
dol. Po to piktadariai su ta 
pagrobta mašina trumpu 
laiku apiplėšė tris gazolino 
stotis ir vieną praeivį.

L. G. F. Skyriaus 
Susirinkimas

Bridgeport. — Lietuvai Ges 
lbėti Fondo skyriau/? svarbus 
susirinkimais įvyks antradie
nį, sausio 28 d., 7:30 vai. va
kare, 3247 S. Union Avė. Ir 
nariai ir visi, kuriems rūpi j 
gyvieji mūsų tautos reikalai, 
prašomi atvykti į šį susirin
kimą. Valdyba

Kun. Ahem — auto
mobilio auka

Fullerton ir VVeotern skers 
gatvy praeitą šeštadienį au
tomobilio užmuštas kuri. 'H. 
J. Ahern, C.M., religijos in
struktorius ir buvęs atleti
nis direktorius De Paul uni
versitete, 43 m. amž.

Laidotuvės įvyksta šian
dien. Gedulo pamaldos yra 
Šv. Vincento bažnyčioje.

Iš namiškių velionis pali
ko motiną Mary ir du bro
lius: kun. M. Ahern ir U. S. 
kariuomenės kapitoną J. R. 
Ahern.

Nekolektuos “sale” 
taksos

f

LEONAS STASKCNAS
Mirė sausio 26, 1941. 6:00

vai. ryte. sulaukęs 7 5 m. amž.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 

apskrityje, Sidabravo l-'ilijoje, 
Taukulčių kaime.

Amerikoje išgyveno 4 5 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterę Agnieška Pranclke- 
wlcz ir jos vyrą Jurgį ir anū
ką Jurgį; pussesere Feliciją 
lanulienę; brolvaikius Praną,' 
Povilą ir Oną Mažrimus Ir 
laug kitą giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas naSarvotss S. V. Pet
kaus koplyčioje, 4704 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės jvvks trečiadie
ni. sausio 29 d. IS knnlyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Nekalto Prasidėjimo par. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos namaldos u* velionio sie
lą. Po pamaldu bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Diik’ė š'oeerls A- 
niikr.s I»usscserė. Brolvaikiai Ir 
Giminės

T.aidotuvlų direktorius A. V. 
Petkus, tel. Lafayette 8024.

BRONISLAVA
NEVEDOMSKIUTfi

Mirė Sausio 26. 1941, 6:15 ry
te, sulaukus 21 metų umžiaus. 

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliume nuliūdime 

motiną Prancišką, (po tėvais 
Norvllultė). tėvą Joną, du bro
lius Kazimierų, jo žmoną Mue 
ir Jų cūnų Kazimierą ir Pet
rą, tris seseris Hieną ir Svo- 
gerį Zigmontą VySniauską, Sta
nislovą ir Oną. tris dėdes Pet
rą, Juozą ir Jurgį Nevedonis- 
kius ir Jų Seimas, krikStomoti- 
ną Anelę Zdanavičlenę ir daug 
kitu giminių.

Kūnas pašarvotus namuose: 
4139 S. Rockvvell St.

Laidotuvės jvyks Ketvirta
dieni, Sausio 30 d. iŠ numų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasld. švenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

NuoSidžiui kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti Bronislavai pas
kutinį patarnavimą.

Nuliūdę Motina, Tėvas, Bro
liai, švogcriai-kos. Seserys. Dė
dės, Krlkštomotina ir Giminūs 

Laidotuvių Direktoriai Lacha- 
wfcz ir Sūnai, Tel. CANai 2515.

Al A

MARIJONA JUNAITIS 
po tėvais Saldukaltė 

(gvv.; 3545 S. U'allace St.)

Mirė Sausio 26 d, 1941, 7:25 
vai. vak., sulaukus 47 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnų: Joną ir Albertą ir 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažei
kos koplyčioje, 3319 S. Li- 
tuanica Avė.. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., sausio 29, iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnai ir Giminės.
I^aid. direktorius S. 1*. Mažei
ka. tel. YAKds 1138.

/

ti apie 3 milijonų dolerių 
“sales” taksų, kurias teis
mai autorizavo kolektuoti.

Naujas prokuroras turės 
kolektuoti. Bet iki susipa
žins su tuo visu stoviu, ims 
gražaus laiko.

Kol kas neišaiškinta, ko
dėl buvusioji demokratų ad- 

Illinois valstybės naujas ministracija buvo paneigu-
generalinis prokuroras suse
kė, kad valstybės prokura- 
torija per praeitus šešeris 
metus nesirūpino iškolektuo

si šį svarbų dalyką.

r ALL M AKI S - NIW KIBUILT

TYPEVVRITERS
A D D I N G MACHINES

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūfties su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

— SMAll MONTHIY TATMiNTS — 

AU MAKIt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Res.: - ENGIevvood 5840

•m laMiira cuii •hi.tiu hiv.hachihi •»«*h»m+ CTAD typewritir
COMPANY

ROMRT C. OOIOIIATT,
IM W. MAOISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^ISTIMATIS—PRM — OIMOMSTIATIOtJ

ftART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
lerUtuiM Patamavinuu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę 

pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų 

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3 K- nuošimčių.

Pinigai ku
riuos galite 
sutnupyt ligi 
65 m. amž

J CSV DABARTINIS AMŽIUS

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 50
$ 5,iiiui 

10,009 
15,090 
20,909 
25,000 
39,000 
40,000 
50,000

$ 6.09 
12.19 
18.28 
24.38 
30.47 
36.57 
48.76 
60.95

$ 6.731$ 7.47 
13.47Į 14.94 
20.21| 22.41 
26.95| 29.89 
33.69| 37.36 
40.42| 44.83 
53.90| 59.78 
67.38| 74.72

$ 8.37|$ 9.3(.|$ 10.45'$ 14.41
76.63| 18 6O| 2O.9O| 28.82
24.95| 27.90| 31 36| 43.23
33.271 37.2O| 41.8,| 51.65
4 1 69| 46.51! 52.27| 72.06
49.91| 55.81| 62.72| 86.47
66.55| 74.41| 83 63| 115.30
83 19| 93.021 104.541 144.13

$ 27.14 
42.28 
63.42 
84.57 

105.71 
126.85 
169.14 
211.42

Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio išsimokėjimo planą.

Keistuto Savings & Loan Associatiou
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius 

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti FederalinėJ įstaigoj.
--------------------- ' ................... ...............................

A u ONE MORE SAROME AsNOltL HAVE 
F ENOUOHFOR THE SALAt>/MRS.BLOTZ.#

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ nt NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.

Tet LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
HITIDULAnuL dieną ir naktį

D V V -A T koplyčios visose
I A n 1 MIESTO DALYSE

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

DARATA
ZAPOLSKIENfi

(flJ tėvbls Pranlionaitė)

Mirė sausio 27. 1941, 9:30
vai., sulaukus gillon senatvės.

Amerikoje ISgvveno 46 met.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio 

apskr., Krekenavoj pirap joje, 
Žodelių kalne.

Paliko dideliame rinū.’ime: 
sūnų WllMam, On-
tarlo, Canadn; i n-č ’ nnle; 
anūkus Dorothy ir komas; 
brolio sūnų Jlm !• I’rai''lon|; 
2 brolio dukteres Jadvygą 
Danks Ir Pauliną Parka; se
sers dukterį Oną Vaši ką; 2 
brolienes Veronika Zopcls ir 
Konstanciją Marozlcnę ir Jų 
Seimas ir daug kilų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delklo koplyčioje, 4605 South 
Hermltage Avė. Laidotuvės |- 
vyks ketvirtad.. sausio 30 d. 
IS koplyčios 9:30 vai. ryto bus 

atlydėta į Av. Kryžiaus parap. 
bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuydė- 
ta į Av. Kazimiero kapines.

NuoAirdiiai kvlečame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus. Marti A- 
nūkal. Brolho Valkai. Sesers 
Duktė. Brolienės Ir Giminės.

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

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

rytate 10:00 ii ffHIT

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

flitteas M. PĮbIHįk 
flitkony B. Pilkis 

P. 1. Ridikas 
Laekamicz ir Si
Albert V. Pate 
LLZoį
S. P, Mažeika 
J. Lhriera

3307 Litnanica Aro. 

Phone YARds 4908

6812 So. Western Ava. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

3354 So. Halsted St 
Telefono YARda 1419

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4704 S. Weatern Avenue 

Phone LAFayette 8024

J.646 West 4Cth Street 
Phone YAKda 0781-0782

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139

«M8 So. CaUfornia Av*.

Pfceae LAPayette 3673
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MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
VEIKLA

Marijonų Bendradarbių Dr-'jie rengia “bunco party” se 
jos prisirengimo darbai prie kniadienį, vasario 2 d., Vai 
metinio seimo, kuris įvyks čiulio svetainėje, 171 — 23rd 
vasario 9 d. Gimimo Panelės St., (prie Lake gatvės. Praisi,- 
Šv. parapijoj, Marquette Pa-Į dės irgi 2 vai. po pietų. La
ike, eina prie baigos, bet dar bai gaila, kad supuola sykiu 
prisirengimai prie jo eina se-,su \Vest Side ir tuo pačiu 
kančiose parapijose: laiku. Bet kų gi padarysi.

West Side, kur sukasi vi- Čia labai gražiai darbuojasi 
si mašinos ratai, būtent cent- skyriaus pirm. Kaz. Kantau-
ras, — Marijonų Bendradar
bių 19-to skyriaus graži pras 
moga — “bingo” žaidimas ir 
$10.00 dovanų išdalinimas į- 
vyks vasario 2 d., parapijos 
salėje 2 valandų po pietų. Da
rbas sparčiai varomas, dova
nų bilietėliai eina kaip iš py
pkės, ypač labai daug gra
žaus nuoširdumo rodo Cipri- 
jonas ir Elzbieta Praktiniai, 
P. Kaimenė, Kl. Urbonienė, 
Pr. Šliogerienė, K. Šliogerie
nė, M. Stumbrienė, I. Šaulie
nė, O. Dačiolienė ir daugelis

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Į Svečius Pas 
Bulvariškius CLASSIFIEDCLASSIFIED

PABĖGĘS LAKŪNAS

lt EI KALI N GAN DARBININKAS 
OFISE

Reikalingus jaunas lietuvis abelnam 
ofiso darbui. Turi mokėti gerai 
kalbėti Ir raSytl lietuviškai Ir an
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę. 
Pastovus darbas. Gera alga. šau
kite: CANai 8011.

Bulvarai. — Mielus lietuvi 
į bei lietuve, ar turi progos šį 
vakarų kur keliauti? Jei ne, 
aš kviečiu atvykti šį vakaru 
8 valandų, sausio 28 d., į p- 
nų Kaulių namus, (522 Inde- 

i pendencio Blvd.. kur Mūrijo- 
1 nų Bendradarbių 21-n:as sky
rius tuiės viena gražiausių 

[pramogų (bunco party). I* n- 
Įgimo komisija ir visas sky- i 
rius daug dirbo — platino 
bilietus, gamino ir linko do
vanas, kad visus atvykusius 
svečius galėtų k no gražiau
siai priimti ir apdovanoti.

Bet, apart “bunco party’ 
bus ir kortomis pinokiio žai- 
dima's. Juozas Kaulius ir Ma
tas Ališauskas skelbia kon- 
lestų — kas laimės čempijo- 
natų, ir tam tikslui skiri ii do
vanas. Taigi, brangieji, vi
siems gariau'sia proga — vy
rams ir moterims, merginoms 
ir vaikinams, atvykti į šių 
pramogų ir susipažinti su sve
tingais bulvariški :is.

Kiek teko girdėti, kad ma
loninsi komisijos narės susi
rinkusius pasiryžę gražiai pa- 

. . i Town of Lake. šioj ko- va;gįnfh pilnai žinau, kad
1 nik kolonija viena lamini- loniioi įyrnpitn ^okTnadiom i-14 * * 1 v 4 • 4-j Jonijoj pi.uiių M Kiiuuiu 111 j taip ir bus, uz tai patariu ir

vyko Marijonų Bendradaibių Išviečių visas ir visus šį v&- 
8-to skyriaus parengimas, į karą sausio 28 d., 8 valandų 
kurį susirinko nors mažas j o-ausingiai suvažiuoti ir

tas, 'sekr. A. švilpauskienė, 
M. Janušauskienė ir daugelis 
kitų. Platina pramogos bilie
tus, renka iš geraširdžių biz
nierių ir šiaip prietelių dova
nais, o prie to dar ir pavai
šins. Ištikrųjų, koks tai gra
žus įprotis įsigyveno lietuvių 
tarjie — negana gražių pra
mogų, bet dar ir įvairios vai
šės. Tai begalo sveikintinas 
reiškinys,, kad taip seseriškai

(“Draugas" Acme telephoto) 

Baronas Franz von \Vcrra, 
2(5 m. amž., vokiečių lakūnas,

Skauda gal'4 — išpūtę viduriai? 
Kada tik užsikemša Jūsų žarnos iš
plinta viduriai, dvokia kvapus, ai
trumus. užkietėjimus, imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio liuo- 
suojanti, kramtoma guma Švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų lr senų milionai 
naudojusi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinku ir Jfisų šeimai. Nu^ipirkit 
FEEN-A-MINT Ėiundlen.

PARDAVIMUI ROAD HOVSE
Puikioj vietoj, ant kampo Cicero 
Avė. ir 79th St. Tavernas, Resto
ranus, Gas Station. Kicensi: $27 5.00 
j metus. Nėra Clgnrette ar Restau- 
rant License. Nėra uždarymo va
landų. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis — nori pasitraukti iš 
biznio, šaukite po 6 vai. vak.:
SU .MMIT 834.

-♦♦-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

CHARLES P. Sl’ROMSKlS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus

Burgeiiai M*rquette Pk. ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po U kamb.. 
garadžius. Kaina $5,800. Mažas į- 
ntokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3.500. 
įmokėti $500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.

«»21 S. ĄVESTERN AVĖ.
Tel. Office Rea. 3713. Vak. Pro. 0176

TAUPYK!
Tik kitų akimis galime pa

matyti savo trūkumus. J1EŠKAV DRAIGO KELIONEI 
Į kAUFORlVU4

AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor
niją ir reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario 9 d., 1941
m. Smulkesnias žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu:

CANAL 8010
Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thouaands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, scietica. lumbago, ncu- 
ralgia and neuritis—are ccrtainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tney have 
found a ųuick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting museular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and deoendable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
neace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
veiy lirst three doses do not relieve that cruel 
pain to vour satisfaction—your money will be 
refunded Don’t sufTer. Ask your draggist today 
for NURITO on this guarantee, (T.N.C.)

Būsi tirrtin- 
gesnis lr lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ-

MUTUAL FEDERAL SAVIR6 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3%% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS 

VIRŠ

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom rr kito
kiem Bankictani Suteikiam Pa- 

larnu\ Imą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670

ir broliškai viskas daroma, ir kurs jg Kanados karo kali
nių traukinio pabėgo ir at
vyko į .T. A. Valstybes. Per
sikeldamas per Lawrence upę 
jis atšalo aulais.

ne be reikalo, panašūs paren
gimai susilaukia gražiausių
sėkmių.

Taigi, brangūs melrosepar-

č1,000,000.00
kitų, kuriuos pranešiu sekan
čių dienų, deda visas pastan
gas, tiesiog eina didžiausios , . ,° & . . kiečiai, tenielieka nei vieno,
lenktynės, kas daugiausia do- , . . x . ,. .... .„ . kuris virsnunetų diena palik-vanų tikietų išplatins. Žino- , . . ,. 7 tų namuose; visi malonėkite
ma, taiipi ir reikia, nes si ko- , , ,. . ,r ,’L ■ . i dalyvauti parengime. Melrose
lomja yra centras visų dar
bų aparato, kuriai ir pridera 
už vis gražiausiai pasirodyti.

Taigi,, malonūs vestsaidie- 
čiai, jei kuris dar norėtų pa
dėti šiame darbe, ir ateinantį 
sekmadienį bendrai ir gražiai 
laikų praleisti^ -maloniai lau
kiamas ir kviečiamas į dar
bų; prašome kreiptis į dva
sios vadų kun. J. Dambraus
kų “Draugo” ofise, arba, te
lefonu Canal 8010-8011, jisai

priims ir bus dėkingos už par 
rodytų nuoširdumų.

glausiu, nes ipia's juos kiek-
vienų sekmadienį lankosi su 
dvasine pagalba kunigas ma
rijonas, ir, be abejonės, mel 
roseparkiečiai dėl to ir gra
žiai pasirodys ir įvertins.

Dievo Apvaizdos parap. —
Ši kolonija, kuri šiomis die
nomis pergyventa didžiausių 
džiagsanų, sulaukus jaunų e- 
nergingų klebonų, asmenyje

mielu noru bus dėkingas už gerb. kun. A. Martinkaus. Pr. 
parodytų nuoširdumų ir prie-1 Ivanauskienės pranešimų, gi-
lankumų.

Ši savaitė West Sidėje — 
didžiausias darbymetis, nes 
reikia kviesti mūsų gerbia-

rdo, smagu dirbti ir darbas 
sekasi, kada parapijoj paki
lus žmonėse ūpas ir susiklau- 
siinas. Girdi, ir mums, Mari
jonų Bendradarbiams,, renigia-mus biznierius ir atlikti daug ... , .• j , , T i - ntis prie vajaus vakarienės,smulkesnių dalykų. Jau ture-1, ... . „ 1v . i kuri įvyks vasario 2 d., r vai.inrna rrnrhoc TVQlzxrmcti yvnuiK l ‘
vakare parapijos salėj, lan,-jome garbės pakviesti žymius [ 

biznierius ir visuomet daug 
prielankumo parodžiusius re
ngiamose pramogose, būtent 
Stasį Linauskų, Juozų Dobro
volskį, M. Karlavieių, kurie 
maloniai sutiko dalyvauti. Be 
to, tikimės, kad neatsisakys 
dalyvauti žymus finansinin
kas, Mutual Federalės Ben
drovės, 2202 West Cermak 
Rd., sekretorius Ben. J. Ka
zanauskas, jos pirmininkas,

• sbūrelis, bet širdyje ir dviašio- j įmonėti. 
je — milžiniškas. Anot p-nios 
Čepulienės žodžių, nevisuomet 
yra svarbi ir galinga kieky
bė, bet kokybė. Taip ir čia 
buvo — inaža's kupstas, bet 
didelį vežimų apvertė.

-4
Iškarto pasirodė, kad ro-

vpV;i ’r *Wr>,i
liet pradėjus, susilaukta dar 
ir (jaugiau nuoširdžių priete
lių, kurie bendrai žaisdami 
parodė tikrai gražių, nurfšir- 
džių ir sėkmingų vaisių. Va
dinasi, p-nios Čepulienės pra
našavimas i ši pi 1 < lė.

Į pramogų buvo nuvykęs ir 
dvasios vadas kun. J. Dam
brauskas, kuris atrodė kiek 
ir nusiminęs, vaikštinėjo žai
dėjų tarpe, viena žymi veike

kautis pas parapijiečius, visur 
susilaukia gražaus ir malo
naus atsinešimo, — kad tai 
girdi, begalo gražus darbas ir ja> matyt suprato, pasišaukus, 
tikslas, būtinai reikia kiek štai, kų prisako; ketvirtadie-
galima prisidėti. Ir iš tiesų, 
ir drebisi, aukoja, perka bi
lietus, kad tik rengiama ipira- 
moga kuo geriausiai pavyk
tų ir atneštų gražiausios nau
dos. Kaip visuomet, taip ir

T v , šį karta, Dievo Apvaizdos pa-Jona« Kazanauskas, taip pat ; . . .. 1
rapijoj Marijonų Bendradar
biai nebus paskutiniai, nes 
jiems eina į talkų jų gerb.

iždininkas, Juozus Misevičius, 
vice prezidentas Jonas Žilius, 
ir visi jos garbingi direkto
riai.

Taigi, prašau nuoširdžiai 
tisus vestsaidiečius rengtis

klebonas kunl Martinkus. 
Užtat, jei dar kas iš malo

nių, aštuoniolikiečių, norėtų 
prisidėti darbu ar auka, ma-

iš ank-.do dalyvauti vasario 2llon^kitl0 kreiptį8 prįe biznier 
d. parapijos salėj. I k(W Pranciškos Ivanauskie-

Melrose Park — šios kolo-:nės, arba prie Onutės Bukan- 
nijos Marijonų Bendradarbiai j taitės ir kitų komisijos narių, 
irgi smarkiai veikia, nes ir kurios mielu nors nuoširdžiai

nį, vasario 6-tų dienų 1:30 
vai. mano namuose, būtent p- 
nios Vazrtieriės, turėsime ar
batėlę ir kviečia visus daly
vauti. Tuo tarpu atsilanko ir 
žymusis gerų darbų priete- 
liu's ir rėmėjas, p-nas Švei
kauskas ir vis dar daugiau 
rinkosi. Tuojau ūpas nukry
po į geresnę pusę, ir, matyt, 
kad toįvnoflakiečiai kitoms 
kolonijoms neužsileis, jei tik 
kariais nepralenks.

Taigi, matote, kad Town 
of Lake dar prisirengimai ne
pasibaigė, ir nors ant grei- 
tųjų, bet, tikimasi, kad mą-.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

REMKITE, PLATINKITl j 
KATALIKIŠKĄ STABDĄ.

pasi-
J. K.

Garbė už tai p-niai Yaznic- 
nei, kuri nuteikė susirinku
sius į gerųjų pusę, ir dar sy
ki turėsifne progos pasidžiau
gti ir pasilinksminti jūsų tar
pte. J. K.

Su kuo įsupsi, tokiu pat. 
tapsi. Sutapk su geriausii 
žmonių draugu — dienraščiu 
“Draugu”.

NUŽUDĖ 2 VYRUS

("Draugas” Acme tetephoto) 

Mrs. Line R .Burns, areš
tuota Kast St. Ijouis, JI L už 
savo ketvirtojo vyro nužudy
mų. Ji pasisakė, kad nužu-

lonios townoflakietės žino kų džius dar ir trečiųjį savo vy- 
daro. rų.

NATHAN
KANTER
MUTUAL
L1QUOR

CO.

Wliolesale
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014

Schlitz. Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 

Chieagos Lietuvių Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

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

tik #1.00

“D R A U0 A S“ 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

mPDIEST FĮJĘL UĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

Range Aliejus Fuel Aliejus

2335 SO. VVESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR- 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
PR1GEKATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
All Nstlonally Advertlsed Itenu.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:,
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatų;!
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumų;
5. Duoda gerų apsaugų nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

Apskaičiavimas Dykai!

nosm DOCK WOQL 
Cork »o a no 
Fiofoui Irsaatimo Boavm 

CoH*vt t n»G>M»MnwN Bmvm 

3»ttWImo-30im n« Gme Pt

Haoo 45im m Gmk Pt

tVm. Bmbo« «w La*vw

Me*rv BinM«n««m*- 
Hamhov. CoHcora tn. ParBpIname F.H.A. Paskolinimui 

ar išmokėjimus.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War«hoas«: 9401 Bo. Btony Island Avė., tai.

,■* c ■,» f ,-i ./ė .K-

1
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NEI SNIEGAS, NEI ŠALTIS NESULAIKE 
MINIŲ NUO ATSILANKYMO 
DRAUGO KONCERTE 
Programa Tikrai Buvo Šauni! Pauliečiai Ir 
Vyčiai Puikiai Pasirodė.

Shemetulskis Laimėjo Pir, rengimą. Tai bent, buvo pro

apklausinėtas KUN. J. R. KEANE RAGINA MIESTĄ 
PASITVARKYTI

mą Vajaus Dovaną.
Lauke snigo, vėjai pustė 

sniegus, gatvėkariai lėtai 
slinko, automobiliai vargin
gai keliavo gatvėmis ir kai- 
kurie žmonės net pėsčiomis 
ėjo, bet Sokol salė buvo pil
nutėlė. Visos vietos salėje 
iki paskutinės buvo užim
tos ir gražus būrelis stovėjo 
salės prieangyje. O kas dau 
giau, visų nuotaika buvo la
bai pakili, jauki.

De Paul A CapeUa Cho
ras tikrai puikiai pasirodė 
ir tikrai stebino susirinku
sias koncerto minias. Jų 
direktorius Dr. Arthur C. 
Becker labai įspūdingai ve
dė savo chorą. Choro pa
klusnumas direktoriui ir jo 
vedimui sužavėjo visus. Dai
nų parinkimas buvo labai 
įvairus ir patenkino kiek
vieną klausytoją.

De Paul Choras labai gra 
žų įspūdį padarė savo pui
kiais rūbais ir daug prisi
dėjo prie žavėtino įspūdžio, 
kurį paliko audiencijoje. Tai 
buvo garsaus universiteto 
garsus choras!

Daugumas dainų ir giedo
tų De Paul Universiteto vei
kalų buvo anglų kalba, bet 
susirinkusieji begalo malo
niai priėmė Pauliečių pri
rengtą programą. Vyčiai 
įnešė daug sveiko juo
ko, lietuviškų dainų skam
bumo, daug gražumo sayo 
žavėtinu apsirėdymu. Taip, 
visi pasižymėjo per Draugo 
metinį koncertą.

O nuostabiausias dalykas 
visame vakare buvo didelė 
susirinkusio jaunimo "grfiipė
kuri malonėjo atsilankyti į 
jaunimo šventės programą. 
Jaunimas dalyvavo progra
moj ir jaunimas lankė pro
gramą.

Kunigų tarpe buvo nema
žai žymesnių svečių: Kun.
J. Prunskis, Kun. M. švar- 
lis, Kun. Bičkauskas, Kun. 
Deksnys, Kun. J. Kloris, 
Kun. A. Briška, Kun. Pro
vincijolas J. Navickas, Kun. 
J. Mačiulionis, Kun. J. Vaš
kas, Kun. J. Dambrauskas,
Kun. P. P. Cinikas, Kun. A. 
Martinkus.

Pasauliečių tarpe matėsi: 
Lietuvos konsulas P. Dauž
vardis su žmona ir sūnum, 
dr. P. Vileišis, kone visi Chi
cago lietuviai vargonininkai, 
daug biznierių, profesiona
lų, kuriems išvardyti užim
tų daug vietos. Svečių bu
vo taip pat net iš kitų mie
stų: Kenosha, Gary ir ki
tur. y m

Programa Stebino Visus
Pirmu De Paul Choro pa

sirodymu visa publika tie
siai atsisėdo, nes pirmas įs
pūdis, be jokio giedojimo, 
sužavėjo klausytojus. Mažu 
direktoriaus Dr. A. C. Beck
er mostelėjimu, choras atsi
stojo ir tęsė visą eilę skam
bių dainų bei giesmių. Ma
tėsi, jog ilgos valandos bu
vo įdėtos į programos pri-

grama.
Programos numeriai ėjo 

švelniai be jokio vakaro ve
dėjo ir tokia tvarka pagrei
tino atlikimą ilgos progra
mos, kuri buvo darniai pa
ruošta. De Paul choras dai
navo, giedojo ir ne vieną so
lo išpildė. Buvo malonu klau 
sytis tokių artistų!

Vyčių dalis nė kiek neat
siliko ir pasiekė tokius pat 
aukštus laipsnius tobulu
mo. Chieagos Apskričio Vy
čiai davė susirinkusiems 
skambių lietuviškų dainų, 
skanaus juoko, žavėtino gra 
žumo, ir daug neišdildomų 
įspūdžių.

Visais atžvilgiais Vyčiai 
palaikė lietuvių garbę ir 
pasižymėjo. Tuo pasirody
mu parodė, jog jie tebeva
dovauja dainos srityje Chi
eagos visuomenės palinksmi 
nimui.

Puota Po Programos.

Po pilno programos išpil
dymo visi choristai nuėjo į 
salės refektorių, kur atsi
sėdo prie iškilmingos puo
tos. Visi žymesnieji svečiai 
susirinko prie susipažinimo 
pietų stalo. Vyčiai ir De 
Paul Universiteto choristai 
susipažino ir pasivaišino. Tai 
buvo labai įspūdingas įvykis 
vakaro užbaigimui.

Kun. J. Prunskis, XX Am
žiaus dienraščio buvęs re
daktorius, pasakė labai įs
pūdingą prakalbą ir trum-
pai apibrėžė katalikų spau
dą Lietuvoje ir Amerikoje.

("Draugas" Acme telephoto) 

William C. Bullitt, buvęs
ambasadorius Prancūzijai, ku 
rj kongreso žemesniųjų rūmų 
užs. reikalų komitetas apklau
šinėjo diktatorinio biliaus rei 
kale. Bullitt griežtai pasisa
kė už kovų prieš Europos di
ktatorius.

go administracija surengė 
vajų ir vajaus laimėtojams 
paskyrė tris puikias dova
nas. Prieš programos pra
džią tos dovanos buvo iš
dalintos pasižymėjusiems va 
jininkams. Pirmoji dovana 
teko Vladui Shemetulskiui iš 
Cicero, III., ir jam buvo 
įteikta “Bulovą Wrist Wat- 
ch,” kurio vertė siekė 
$35.00. Antra dovana teko 
ponui K. Railai, iš West 
Pullmano, kuris pardavė an
trą didžiausį skaičių tikie
tų ir jam buvo įduota “Par
ker Pen Setas,” kurio vertė 
siekė $25.00. O trečia dova
na buvo Antano Skiriaus lai 
mėta! Už jo pasidarbavimą

PAGERBTAS
Daugiau kaip 1,000 asme

nų sekmadienį susirinkę į 
Stevens viešbutį pagerbė 
kun. J. R. Keane Sopulingo
sios Dievo Motinos nuolati
nės novenos įsteigėją.

Kun. Keane dėl nesveiku
mo pasitraukė iš vadovybės 
novenai ir išvyksta į servi- 
tų kongregacijos namus, 
Portland, Ore., sveikatos at
gauti.

Pokyly dalyvavo ir J. E. 
auxiliarus vyskupas B. J. 
Sheil, kurs linkėjo kun. 
Keane veikiau pasveikti ir 
vėl grįžti vadovauti nove
nai.

Be to pokyly dalyvavo dar 
ir Irving Park liuteronų baž 
nyčios pastorius Rev. dr. 
Joshua Oden ir Temple Sho- 
lon rabinas Louis Binstock. 
Rev. Oden katalikų pavyz
džiu kai kuriose protestan
tų bažnyčiose įvedė nove
ną. Jis sakė, kad per nove
ną protestentaf melsis už 
kun. Keane greitą pasveiki
mą ir grįžimą į Chicagą.

Nekilnojamų nuosavybių 
agentai ir namų statytojai 
nusprendė reikalauti Chica
go miesto valdybos šiais 
1941 metais galutinai pa
tvarkyti miesto gerovei, me
tus šalin įvairius asmeni
nius interesus.

Miesto gerovei gyvai rei
kalinga:

1. Būtinai sumažinti mo
kesčius už nekilnojamas nuo 
savybes, susiaurinti išlaidu
mą ir kolektuoti užtrauktus 
ir per eilę metų nemokamus 
mokesčius.

BUS PAŠAUKTA 
2,445 DRAETO 
VYRAI

4

tikietų platinimui trečia do
vana radio buvo jam įteik- 

Jo malonus būdas ir švel- <ta' A- Skiriui Drau«° admi-
•mnrTŠkalbingumas visus pa
traukė prie savęs ir šiomis 
dienomis tikimės tos kalbos 
vaisiai gražiai pasirodys.

Kunigą Prunskį perstatė 
Draugo redaktorius Leonar
das šimutis.

Shemetulskis iš Cicero 
Laimėjo Pirmą Vajaus 
Dovaną!

nistracija įteikė Emersono 
Radio dovaną ir man rodos 
dovanos vertė buvo $20.00. 

Visur Pasisekimo. “

Linksmiausia ir triukš
mingiausia vieta visoj salė
je buvo baras ir biznis ėjo 
begalo smagiai. O maloniau 
šia vieta ir nemažiau popu
liari buvo virtuvė, kuri tik
rai poniškai pavaišino cho-

Tikietų platinimui Drau- ristus, darbininkus ir ilgas

Antradienis, sausio 28 1941

Paul G. Armstrong, ka
rinės konskripcijos direkto
rius Illinoise, praneša, kad 
vasario mėnesį Illinoise ka
reiviauti bus pašaukta 
5,213 vyrų, šiame skaičiu
je 2,445 iš Chicago miesto 
ir 412 iš Cooko apskrities.

Anot jo, drafto boardai 
vasario pradžią turės sun
kiai padirbėti. Nes jie turės 
pašaukti ir tuos, kurie turė
jo būti pašaukti sausio mė
nesį, bet jų šaukimas atidė
tas vasariui.

2. Dėl užtrauktų ir nemo- c 
karnų mokesčių nekilnoja- ^tiomiai reikalingi

mas nuosavybes atimti iš 
dabartinių savininkų ir že
mę pakeisti viešaisiais par
kais, arba žaismavietėmis.

3. Gerinti susisiekimų sis
temą.

4. Senųjų namų laužų sri
tis atstatyti moderniniais 
namais.

5. Darbuotis, kad Chica-

pagalbos
Chicagoj sudarytas nuola

tinis komitetas Suomijos pa
galbai. Komitetas įkorpo 
ruotas ir jo pirmininku yra 
Arthur Meeker.

Meeker praneša, kad Suo
mija būtinai reikalinga mai
sto, drabužių ir kitų reika
lingų gyvenimui daiktų 

goj ir apylinkėse būtų sta- 25 000 našlaičių, 20>000 su.

2 ŽUVO, 9 SUŽEI
STA GAISRE

Sekmadienį sudegė dviejų 
aukštų negrų apgyventi me
diniai namai,' 4500 Prairie 
avė.

Namuose gyveno apie 40 
negrų. Jų du žuvo ir 9 ki
ti sužeista.

tomą vis daugiau fabrikų.
6. Suvaržyti tavernų skai

čių ir išnaikinti gamble- 
rystę.

Sako, Chicago būtinai tu
ri imtis darbo “valyti” sa
vo namų vidų. Nuodugnus 
valymas reikalingas kiekvie 
nam departamentui. Prie 
šio darbo turi prisijungti vi 
si valdiniai organai. O valy
mo reikalingi apskritis, sa
nitarinis distriktas, parkų

žeistų karo veteranų ir 
500,000 civilinių bėglių, ku
rie turėjo pasitraukti iš Ru 
sijai pripažintų Suomijos te 
ritorijų.

Komitetas tikisi sudaryti 
fondą iš geradarių amerikie 
čių aukų ir parūpinti ypač 
maisto ir drabužių nukentė- 
jusiems suomiams.

Medžiaginių nuostolių bū-1 distriktas, švietimo boar-
Susirinkimai

šią apie 2,000 dol. das ir kiti organai.

eiles svečių, atvykusių be 
vakarienės.

Tai buvo rekordinis kon
certas ir Draugas visus vi
sais atžvilgiais patenkino. 
Ir tuo pačiu laiku Draugo 
Administracija reiškia dide
lį ačiū visiems susirinku
siems už puikią paramą!

"Draugas” gynė, gina ir a- 
teityje gins Amerikos lietu
vių ir visos mūsų tautos rei 
kalus, dėl to kiekvienas tik 
ras lietuvis turi remti "Drau

SPILL ADDS THRILL TO NATIONAL SKATE MEET

Nepiliečių balsavimo 
klausimas

Iškeliama aikštėn, kad In 
diana valstybėje praeito 
lapkričio 5 d. tūkstančiai 
nepiliečių balsavę per rinki
mus. Jei taip, tai tie žmo
nės yra peržengę federąlinį 
statutą.

James R. Fleming, fede
ralinis prokuroras šiauri
niam Indiana distrikte, šį 
nepiliečių balsavimo reikalą 
nuodugniai tiria. Ieško šio 
nepaprasto įvykio kaltinin
kų.

Jis sako, kad tie nepilie- 
čiai, kurie sąmoningai tai 
darė, žinodami, kad negali 
balsuoti, ateityje vargiai ga
lės gauti pilietybės certifi- 
katus, jei norės būti pilie 
čiais.

Labdarių Sąjungos direkto
rių susirinkimas įvyks sausio 
29 d., Dievo Apvaizdos para
pijos svetainėje, 7 valandą 

Į vakare. Visi direktoriai pra
šomi laiku atsilankyti. Yna 
•svarbių reikalų svarstymui. 
Tą patį vakarą bus ir centro 
-sūslrinkinias, J^iriame^ilėsi- 
me dalyvauti bąigę ,sąVo su-, 
virink imą/. -f Vhldyba

PLATINKITE "DRAUGĄ”

lei Insurance Reik,
PAS
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EIK!

Jy t

i DR. PETRAS 
VII.EIAIK.
Atstovas

("Draugai” Acme telephoto)
A špili at the finish line cost Bob Seaman of Minneapolis second place in jnrion boys’

22Q-yard finai raee at National Amateur Ice Spetcd Skating races, La Crosse, Wis. Aliam 
Serosty of Wisconsin (left) took 'second, Don Fahrenback (right) of Chicago, third.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiikų Skausmų

Mekentekite bereikalingai raumenų 
skaudi jimų. Tūkstančiai žmonių 
patieki nepaprastą palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strinų raumenų 
skaudijimų, iisinarinimų ir iiaip rau
menų skaudijimų vien iisitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentar ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kučiu jau iiparduota. Todil neati- 
diliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Espellerio. Reikalaukite Pain- 
Eepellerio su inkaru ant dižutis.

LITHUANIAN IBS

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
,175 W. JAOKSON BLVD.

8VITE A-1820 
Home Office: Nevvark, N. J.

RESTDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IjAFayette 0771

X Šį vakarą, 7:30 valandą 
visų Cicero lietuvių draugijų 
atstovai renkasi į parapijos 
salę pasitarti ruošiamomis 
kun. I. Alliavičiui priimtuvė
mis. Sus-me turi būt atsto
vaujama kiekviena draugija, 
kuopai, klubas.

X Kun. J. Prunskis kalba 
Ciceroj — Šv. Antano pam
pi jos salėj — (sausio 30 d., 
7:30 vai. vakare. Ne tik cicej- 
riečiai, bet ir iš apylinkės 
lietuviai kviečiami susirinkti, 
ir pasiklausyti labai įdomios 
kalbos.

X Bernice Nevedomskaitė
praeitą sekmadienį mirė Oak 
Foreist ligoninėj. Velionė yra 
Vyšniauskienės, žinomos jau
nimo Brighton Park veikėjos, 
sesuo. Vyčių kuopa reiškia 
gilios užuojautos.

X Antanina Gedžius ir 
Phyltts Steponaitis, 1855 So. 
Troy St., vakar išvyko atos
togų į Floridą. Antaninai se
niau gyveno Wet4 Side ir 
buvo veikli jaunimo tarpe.

X Šv. Jurgio parapijos 
choras, vedamas komp. Po
ciaus, jau užregistravo dieną 
operetei "Kaminakretis ir 
malūnininkas”, būtent balan
džio 27 d. Operetė bus vaidi
nama parapijos salėj.

X Melrose Park lietuviai
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą rengia vasario 9 
d., Public School auditorium, 
17 Avė. ir Rici St. Kalbės 
dr. P. Vileišis, kous. P. Dauž
vardis ir kum Prunskis. Bus 
ir meninė programa, kurią iš
pildys bažnytinis choras, ved. 
J. Maiselifinienės, smuikinin
kė O. Navickaitė ir solistė L. 
Petraitytė-.

X ‘ The Ali-American Way ',
sporto filmą, pagaminta Chi
cago Tribūne, sausio 29 d., 
8 vai. vakare bus rodoma šv. 
Antano parapijos salėj, 15tb 
Str. ir 49 Ct. Įėjimas į salę 
nemokamas. Filmą bus rodo
ma pastangom Šv. Vardo ir 
CYO draugijų. Visi kviečia
mi.

X "Present Situation of 
the Gatholic Church in Lith- 
uania”, Kunigų 'Vienybės iš
leista brošiūrėlė, jan išsemta. 
"K. V. Buletenis” rašo, kad 
antrą laidą būtų galima iš
leisti, jei atsirastų, užsakymų 
bent $200. Kaina ta pati — 
5c iki 500 egz.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj per surengtas kun. J. 
Prunskiui prakalbas Lietuvai 
Gelbėti Fondui suaukota virš 
30 dol. Prakalbos buvo (ptra>- 
eitą penktadienį.
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IBARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE II BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chieagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintėli8 VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocycles)


