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TRUMPAI

Daug kas džiūgauja, kad
graikams nepaprastai sekasi
pliekti italus Albanijos karo
fronte. Sako, tenai italai ne
tik, bus nugalėti ir nustumti
jūron, bet dar britų kari
nėms jėgoms teks progos įsi
veržti Italijon ir tą šalį oku
puoti. Entuzijastai yra to
kios nuomonės. Tačiau rim
tieji dalykų žinovai atsako,
kad nėra ko džiaugtis italų
nepavykimais. Nes greit iš
girsime graikų nelaimes ka
ro fronte. Graikai pergyvens
Kalvariją taip, kaip pergy
veno suomiai.
—-
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LIETUVOJE JAU SUSOVIETINO IR ŠALPAS

P. T.

Rūpintis dėl karo nukentė
jusiai kitose šalyse yra gir
tinas dalykas, pareiškia St.
Joseph vyskupas C. H. Le
Blond. Bet pirmoje vietoje
prieš mūsų akis turi stovėti
mūsų naminės problemos,
kurios šaukiasi išsprendimo.
Pirmiausia turime daug su
sirūpinti kad ir savomis so
cialinėmis ir labdaros orga
nizacijomis, kurių šiandieni
nė padėtis yra tikrai apgai
lėtina. “Mūsų pirmasis fron
tas yra namie, mūsų pirmo
ji prievolė yra mūsų bondruomenė”, sako vyskupas.

I

Paryžiaus Naciai
Graso Petainui
VICHY, vasario 2 d.
—
Vokiečių okupuotojo Pary
žiaus radio paskelbė, jog
Paryžiuje sudaryta naujas
komitetas, kuris esąs prie
šingas maršalo Petain sudarytajai “tautinio vieningu
mo” grupei iš 51 asmens. Tas
pat radio griežtai pasisakė
prieš Vichy vyriausybę.
Paryžiuj sudarytasis ko
mitetas būsiąs už pilną ben
dradarbiavimą su Vokietiją.
Pagal pranešimus, vokie
čiai
labiausiai
nusistatę
prieš Petaną yra todėl, kad
maršalas atsisakęs grąžinti
kabinetan Lavalį.

Britų autoritetai Londone
pripažįsta, kad nepaisant vi
suose karo frontuose britų
sklandaus veikimo ir atspa
ros, Britanijai pavojus ne
praėjo ir jis gresia kaip vie
nur, taip kitur. Didžiausias
pavojus yra Anglijai. Vokie
čiai neišsižadėję įsiveržimo
persimetus per anglišką są
siaurį. Kitas tolygus pavo
jus yra Britanijos salų blo
kavimas. Netoli tas laikas,
kad Anglija gal negalės iš
niekur gauti maisto ir kari
nių reikmenų iš Amerikos.

Sunku padėtis

Petainas nuolatinai konferuojąs su savo kabineto ministeriais, ypač laivyno ministeriu adm. Darlan ir ap
saugos ministeriu gen. Huntziger. Manoma, jog šie pa
sitarimai daugiausia liečia
Vokietijos atsakymą į mar
šalo Petain laišką, sąryšyj
su
Prancūzijos-Vokietijos
bendradarbiavimu, nors ofi
cialiai nieko neskelbiama.
Tačiau oficialieji sluogs
niai duoda suprasti, jog
Prancūzijos ir Vokietijos
santykiai šiuo momentu yra
labai įtempti.
Šiandie Petain svarbiausia
sudaryti galimai drauginges
nę situaciją su Vokietija ir
tuo pačiu laiku išlaikyti
prancūzų vieningumą. Šį rei
kalą ypač sunkina spaudos
nusistatymas okupuotoje ii
neokupuotoje
Prancūzijos
dalyse.

Gen. Weygand
Įspėja
Kariuomenę •
ALŽIRAS, sausio 2 d. —
Vichy vyriausybės pasiųs
tasis Afrikon kolonijų, kari
nis komendantas, gen. Weygandas ragina Prancūzijos
Afrikos kariuomenę (500,000
kareivių) neklausyti atsišau
kimų išstoti į karą prieš Ita
liją.

Jis patarė jiems remti
maršalą Petain ir nebeįsivelti į karą, kurį Prancūzija
baigusi sudarydama taikos
sutartį su Vokietija.

BERLYNAS, vasario 2 d.
— Vokiečiai griežtai panei
gia Ų. S. laivyno sekr. Knox
pareiškimą, jog Anglijos in
vazijos metu Vokietija pasi
rengusi panaudoti nuodingą
sias dujas.
Berlyno oficialieji sluogs
niai pabrėžia, jog 1939 metų
spalio 6 d. Hitleris atsišau
kęs į kariaujančias valsty
bes, kad kare būta naudoja
mi tik humaniški ginklai.
Vokiečiai duoda suprasti,
jog Vokietija pasirengus ne
Paryžiuje plinta piktada panaudoti nuodingųjų dujų
rybės: užpuolimai, plėšimai, tol, kol Angliją ją nepanau
vagystės ir kt. Tuo užsiima dos.

Šia proga Weygandas at
sakė į De Gaulle atsišauki
mą, kuriuo “laisvųjų pran
cūzų” vadas kvietė Prancū
zijos Afrikos kariuomenę
pulti italus iš vakarų ir tuo
“padėti baigti Libijos nuka
riavimą”.

daugiausia iki 18 m. am
žiau* nepriaugliai, lygiai ber
naičiai ir mergaitės. Policija
nesuspėja piktadarių gaudyti. Kai kuriams jaunuoliams
norima taikyti mirties bausmę. Suimtųjų pasiaiškini-

BUKAREŠTAS, vasario 2
d. — Premjeras gen. Antonescu pareiškė, jog jis netru
kus pasirengęs Romunlją
perorganizuoti į tautiniai so
cialistinę valstybę, pagristą
nacių-fašistų doktrinomis.

mas: šaltis ir alkis. Pinigai
reikalingi užsimokėti už patalpas ir įsigyti maisto. Karas padarė jaunimą tokį, ko
kis jis yra. Karas skurdo ir
bado ir visų nelaimių kelėjas.

2 d.-

Oficialiai pranešam, jog Pe

Vokietija
Federalinis cenzo biuras
randa, kad J. A. Valstybių Nevartosianti
nacija senėja, žmonių pri
Dujų
augimas palaipsniui mažėja,
dėka atlapai vykdomai pra
gaištingai gimdymų kontro
lės propagandai. 1940 metais
įvykdyto gyventojų cenzo
duomenys tikrai įdomios.
Per praeitą dešimtmetį jau
nimo skaičius iki 20 metų
kmžiaus sumažėjo ir nedaug
tarp 20 ir 45 m. amž. padidė
jo. Užtadgi senimas didėja.
65 m. amž. ir senesnių žmo
nių 1930 metais būta 6,633,805, o 1940 metais rasta jau
8,956,206.

VICHY, vasario

“Aš kreipiuos į jus”, kalbė
jo Weygandas kariuomenei,
“neiškrypti iš tvarkos ir di
sciplinos kelio. Kitaip Pran
cūzija būtų sunaikinta ir
jums, kurie dalyvautų šiuose
veiksmuose, grėstų didelis
pavojus”.

Graziani
Pasiliekąs
Vadovybėje

tain vyriausybė suskubusi
užgniaužti
organizuojamą
komunistų sukilimą prieš
esamą Prancūzijos vyriausy
bę.

MAISTO
TRUKUMAS
LIETUVOJE

Tikimasi
Invazijos
Į 8 Savaites

HELSINKIS, vasario 2 d.
— Amerikos komitetas len
kams šelpti nutraukė save
veikimą Vilniuje, kur beveik
per ištisus metus kasdien
valgvuino apie 10,000 karo
pabėgėlių Šį šalpos darbą
perėmė susovietinlos Lietu
vos soc.alinio šeiuimo komi
saras.
Visiems Vilniuje esantiems
pabėgėliam-! kurių yra virš
30,000, duota teisė priimti
sovietų pilietybę.
Aišku, daugelis tai pada
rė, nes beveik nėra vilties,
kad Vokietija ar Rusija leis
tų jiems grįžti namo. šie pa
bėgėliai daugiausia yra iš
Lenkijos, kurie paliko na
mus, kai vokiečiai pradėjo
pulti Varšuvą.
Paskutinė U. S. pašalpa
Pirmiau šalpos darbą pri
žiūrėjo
Gilbert
Redfcra,
Amerikos
komisionierius
Varšuvoj ir Amerikos kores
pondentas Lenkijoj. Jis grį
žta New Yorkan per Vladi
vostoką, Rusijos uostą prie
Ramiojo vandenyno. Prieš
uždarydamas šalpos biurą
jis išdalino pereitą rudenį
pasiųstas iš New Yorko me
gztinukus.
šie megztinukai pernai pa
siųsta į Petsamo, Suomijoj,
iš kur jie pasiųsta švedijon.
Švedijos Raudonasis Kryžius
pasiuntė juos Rygon ir iš
Rygos jie pateko į Vilnių.

SHANGHAUS, vasario 2
d. — Vokietijos ir Japonijos
autoritetingi šaltiniai Shanghajuj ir Tokijo skelbia, jog
Vokietija į aštuonias savai
tes pradėsinti invazija Anglijon.
Šiai milžiniškai atakai vo
kiečiai panaudosią: 247 divi
zijas gerai apmokintos ka
riuomenės, keletą tūkstan
čių tankų, 35,000 geriausių
orlaivių, 20,000 bombanešių
ir kovos orlaivių ir 300 sub
marinų.
Hitlerio skubotiems
pla'*
nams kol kas prieštarauja jo
kariuomenės vadai — gene
rolai Halder, Jessoney, von
Brauchitsch, maršalas Goering ir admirolas Raeder,
kurie nenori perdaug skubė
ti, kad nesugadintų planų,
kuriais karas turėtų "būti
baigiamas.

ROMA, vasario, 2 d. —
Italijos karo vadovybė skel
bia, jog Libijoj fašistų ka
riuomenė nugalėjusi anglus
ir tuo pačiu laiku Romos ra
dio pareiškia, jog gandai;
kad Libijos kariuomenės va Sunki žiema
KAIRO, vasario 2 d. —
das maršalas Graziani pakei Vilniuje siaučia
smarki
Pranešama, jog Eritrėjoj an
stas kitu esą fantastiški.
žiema. Tokia pat kaip prieš
glų tankai ir šarvuotieji au
Šalia sumušimo anglu mo metus, kai mieste nuo bado
tomobiliai apsupę dvi italų
ir šalčio žuvo nemaža žmo
kariuomenės divizijas — 30,- torizuotų kolonu Libijoj, kai
italų šarvuočiu grupė prave- nių. šalpos darbas ypač pa
000 kareivių.
dusi atakas ir privertusi an sunkėjo po Rusijos okupaci
glus pasitraukti, karo vado jos. Seniau Lietuva ekspor
NEW YORKAS, vasario vybė praneša, jog italų or tuodavo daugiausia mėsos,
2 d. — Radio praneša, jog laiviai apmėtę
bombomis bet šiuo laiku Vilniuj ir visoj
Tokijo išleistas oficialus įsa priešo pozicijas ir koriuome- Lietuvoj maisto didelis tru
kumas. Iš Lietuvos, Estijos
kymas, kuriuo bus suregis riės stovyklas.
truota 11,000,000 mokyklinio
Albanijos fronte tebevyk ir Latvijos krautuvių išga
amžiaus vaikų darbui atosto sta paprastas artilerijos ap benta maisto atsarga. Mais
gų metu.
sišaudymas ir sargybų susi to kainos pakilo virš ketu
rių šimtų nuošimčių.
rėmimai.
STOKHOLMAS, vasario 2
d. — Iš Os’o pranešama, jog
Norvegijoj suareštuota kelio
lika karininkų, kurie atsisa
kė prisiekti ištikimybę maj.
Vidkun Quislingo partijai.

LONDONAS, vasario 2 d.
Esanti Ištrėmime Olandijos
vyriausybė įsakė savo ministeriui Tokijo, kad Jis parei
kštų Japonijai, jog olandai
■•sutinka, kad Olandijos In
dija būtų įtraukta į Rytinę
Aziją, nežiūrint kieno vadovyMJe.

Bombardavo
Vokiečių Bazes
LONDONAS, vasario 2 d.
— Šiandie Londoną ir visą
Angliją dengia sunkus rūkas
ir todėl vokiečių bombane
šiai nepasirodė, bet Angli
jos priešorlaivinės grupe
nuolatos būdi.
Tuo tarpu anglų orlaiviai
pereitą naktį pravedė smar
kias atakas ant Vokietijoj
submarinų ir “invazijos” ba
zių Prancūzijos pajūryje.

J

Graikai Apsupo
15,000 Halų

Nori skubiai baigti karą

Prieš Olandijos ir Belgijos
okupaciją Hitleris yra pa
reiškęs, jog jis geriau pra
rastų “1,000,000 kareivių
greitose ir lemiamose kovo
se, negu 1,000,000 vyrų tri
jų metų nereikšmingose ko
vose”.
Dabar Vokietija ruošiasi
kaip galima greičiau karą
baigti ir, pagal pranešimus
Tokijo ir Shanghajuj, Vo
kietijoj šiuo metu vyksta
“milžiniški žemyne, jūrose ir
ore pasiruošimai”
kovai
prieš Angliją.
Šiuo metu Vokietija turi
paruošusi jaunos kariuome
nės apie 3,500,000 ir apie
18,300,000 nepašauktos ka
riuomenėn vyrijos tarp 20
ir 50 metų.
Parašutininkų kariuomenė

Taip pat sakoma, jog vo
kiečiai turi paruošę 15,000
puikiausiai išlavintos para
šutininkų kariuomenės.
Tačiau Tokijo šaltiniai, ku
rie turi žinių iš Vokietijos,
vieningai kalba apie galimą
nuodingųjų dujų siaubą paskutiniose karo dienose.
Vienas žymus Tokijo ofici
aliųjų žmonių pareiškęs, jog
galima esą tikėtis ne tik nuo
dingųjų dujų, bet ir bakteri
jų panauodjimo.
To esą galima tikėtis ta
da, kai Anglijos-Vokietijos
karas pasieks tokio laipsnio,
jog nuo karo laimėjimo pri
klausys vieno ar kito krašto
išsilaikymas.

ATĖNAI, vasario 2 d. —
Šiandie anksti oficialiai pra
nešta jog graikų submarinas
Papanicolis Adrijos jūroj nu
skandino sunkiai prikrautą
Italijos kariuomenės la< trą,
kurį lydėjo fašistų karo lai
vai. .
Tuo tarpu žemyne graikai
praneša apie naujus laimėji
Debesuota. Pastovi tempe
mus. Centriniam Albanijos
fronte graikų kariuomene ratūra. Vakarų vėjai.
pilnai apsupo 15,000 italų
Saulė teka 7:00 vai., saule
kariuomenės Tepelini
į leidžias 5:05 vai.
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TI RI LAIKO IR LINKSMINTIS

ŽINIOS 1$ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS
Kas Tie Kandidatai
Aukščiausia.!
•
CCCD T
L
oboK 1 arybon

Teisės ir pareigų pajauti
Aukščiausioji žmonijos bra
mų
harmonija — tai pilieti
ngenybė — Kristaus mokslas,
yra kilęs mažutėliams Galilė nės žmogaus laisvės pamatas.
jos kraštely.
J. Aleksa,
St. Čiurlionis.
buv. Žemės ūkio min.

Aerodromo Skelbimas
‘° vieton ,'s‘s‘c,sęs “t114 Perkam Senus
I RusiJ°s valstybinis bankas
atidarė Kaune s<.,vo “konto- Daiktus
Likviduotojo Lietuvos ban-

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

DR. KARI. NURKAT

Savo laiku sovrerų Lie
Kandiaatais į aukščiausią rą”, kurios skyriaus viršininją tarybą paskirti šie; Aly- ųu paskirtas iš Maskolijos tuvos laikraščiai išdidžiai
tuje-Aleksandras Guzevičius, atgrūstas kąžkoks Ivanov. pranešė, kad tarp Kauno ir
komunistų partijos narys, o gįs “bankininkas”, matyti, Maskvos prasidėjo oro susi
Atsakančiai ir prieinama kai
dabar okupuotosios Lietuvos yra didelis sovietiškų sieni- siekimas. Bet štai dabar su
i žinome
»
na pritaiko akinius.
tokią įdomią smulk
vidaus reikalų komisaras. nių laikraščių specialistas,
Kiekvieną dieną randasi:
Sis 1908 metais gimęs vyras nes oficioze “Tarybų Lietu- meną. “Tarybų Lietuvoje’
pagarsėjo pačioje bolševikų voje” parašė straipsnį apie įdėtas “civilinio oro laivyno
DIDŽIULYJE BUDRIKO
okupacijos pradžioje. Tuo “sieninių laikraščių uždavi Baltijos valdybos Kauno aeKRAUTUVĖJE
metu M. Gedvilą buvo vi-! nius» Bet ką sieniniai lai roporto” (pavadinimas tik
3409 So. Halsted Street
rai
skambus!)
skelbimas
daus reikalų komisaras, o kraščiai turi bendro sil banTel. Yards 3089
kuris
taip
skamba:
“
AeroGuzevičius — jo padėjėjas, ko veikimu, niekas Lietuve-'
portas perka: gerai užlaiky
Jiems abiems vadovaujanti je nežino.
LIETUVIAI
tą lengvą automobilį, seifusvidaus reikalų komisariatui,
okupantai sukišo j kalčji- Nemoki Komunistinių nedegamas spintas, kanceli
mus, ištrėmė nežinia kur n j u_ . .
_
, •»
j arinius baldus: stalus, spin
Ofiso TcL:
Rezid. TcL:
išžudė šimtus lietuvių inteliAeiSlŲ , Lauk IS
tas, kėdes ir kitą inventorių. į
VIRginia 1886
PROapect 3534
Svečių kambariui vieną kom- j
gentų.'Tauragės kandidatas Advokato Profesijos
< "Diaugaa" Acme telephoto)
yra bolševikas Juozas StimRaudonojo teisingumo ko- plektą minkštų baldų. Tink
Šalies saugumo produkcijos viršininkas William S. KnuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
burys, profesinių sąjungų misaras P. Pakarklis išleido linį radijo aparatą didtipo. dsen, kurs užimtas dideliais darbam, retkarčiais gauna
185? VVest 35th Street
centro biuro pirmininkas, eilę įsakymų apie Lietuvos motociklą, su priekaba, ben progos ir linksmintis. Prezidento gimtadienį minėti ba
LIGONIUS PRIIMA:
Ukmergės kandidatu paskir- teismų prilyginimą 'sovietų žino cisterną gerai užlaikytą liuje Washingtone Knudsen šoka su filmine aktore Dean- Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
na Durbin.
tas Vasilij Ivanovič Moro- Rusijos teismams. Jau se- (pageidaujama didesnės tal
Treciai ir Sekinad. tik susitariu8
zoV, okupacinės, raudonosios niau paleidus Lietuvos advo- pos)”.
tybė, kur ligonys būti skirs iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiimimiin'
armijos generolas leitenan- katu tarybą, dabar paskir
Taigi, iš “galingosios” so
tomi į vertingus ir “never
AKIŲ GYDYTOJAS
Telefonas: Hemlock 5849
tas, o bolševikų partijoje tas organizacinis komitetas j vietų Rusijos negalėjo atsi
tus”... O juk tiek užsienyje
šis “Lietuvos liaudies” kan- advokatūrai pertvarkyti. To vežti ne tik automobilio, bei
skelbiama, kad sovietų Rusi
didatas nuo 1918 metų. Jį komiteto-biuro
pirmininku motociklo, bet ir paprastų
joje gydymas esąs nemoka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“išstatė” Ukmergės kokių paskirtas L. Indreika, o na-‘ kanceliarijos baldų! Reikės
mas!
i
6757 So. Western Avė.
fabriko darbininkų mitin- riais advokatai L. Purėnienė eiti į “tolkučkę”... (senų dai
Ofiso Valandos:
, Kaune buvo sušaukti pro
gas, dalyvaujant 120 žmo- ir Bencelis Kovelzonas Sis ktų prekyvietė).
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki P
Sekmadieniais suku sutarties
vincijos
profesinių
sąjungų
Eit]! Mažeikių kandidatas; biuras perima visą buvusios
atstovai. Jie nusiskundė, kad
yra Antanas Venclova, ku-1I advokatų sąrašo visus tuos Rusijoj Pensijos
Telefonas CANai 7389
darbininkų tarpe didelį ne
LIETUVIS
ris pažymėtas nepartiniu ir; advokatus, kurie neatitinka
OPTOM E1 KICAEEY AKIŲ
Moka Tiek, Kiek
pasitenkinimą sukėlę tas fa
SPECIALISTAS
einantis švietimo komisaro sovietų Rusijos advokatūros
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kiek
Kainuoja
ktas,
jog
dabar
nebeduoda

Suvirš
20
metų praktikavimo
pareigas. Jį išstatė Mažei įstatymui.
2202 VVest Cermak Road
Alano CaraniaviinaM
ma nemokamai vaistai. Ta Palcngvinis aklų įtempimą. kas eskių miesto mokytojų kolek
Svarbus pareigų pakeiti Pora Batų
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ii priežastimi galvos skaudėjimo,
tyvas, dalyvaujant 40 žmo mas įvykdytas sovietų Lie
— “Tarybų Lietuva
isi- čiau jiems buvo išaiškinta svaigimo, aklų įtempimo, nervuotuir pagal sutartį.
skaudamą, akių karštį. Atitaiso
Sekmadiesiais taipgi nagai sutartį
nių. Kretingos kandidatas tuvos aukščiausiajam teis- dėjo pasikalbėjimą su Viktor kad “veltui vaistai neduoda nio,
trumparegystę ir toliregystę. Priren
Res. telefonas SREley 0434.
teisingai akinius. Visuose atsiti
yra Ignas Jonušas, bolšev^-, imev Ligšiolinis to teismo ru Brigmanū, kuris paskir mi tiktai todėf, kad nebūtų gia
kimuose egzajuinavimas daromas su
parodančia mažiausias klai
Tel. Cicero 1484
kas, dirbąs komunistų parti pirmininko
pavaduotojas tas profesinių sąjungų cen bereikalingo vaistų aikvoji j elektra,
das. Specialė atyda atkreipiama į
mo,
kas
gali
atsitikti,
jei
vai
i
mokyklos vaikug. Kreivos akys ati
jos Kretingos apskrities ko “draugas” Zibertas degra tro biuro socialinio skyriaus
taisomos.
stus
gaus
tada,
kada
tik
pa
į
mitete. Telšių kandidatu pa- duotas į paprastus to teis- vedėju. Tai iš Lietuvos kilęs
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėltornis pagal sutartį.
skirtas Kazys Preikšas, ko- mo narius, o pirmininko pa- latvis, beveik visą savo am norės.” Visa nelaimė yra ta. Daugely
atsilikimų akys atitaisomos Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct
pigios, kaip
munietų partijos centro ko vaduotoju paskirtas iš Mas žių išgyvenęs sovietų Rusi kad būtiniausių vaistų kaip be akinių, kainos
pirmiau.
OFISO VALANDOS:
miteto sekretorius.
kolijos atgrūstas
“drau- joje, kur dirbo įvairiose an sovietų Rusijoje, taip ir oku
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal sutartį.
Laip jau buvo skelbta, ki- gas” Valentin Aleksanaro- traeilėse ir trečiaeilėse įs puotoje Lietuvoje negalima 4712 So. Ashland Avė.
Res.
1625
So. 50th Avemif
ti kandidatai yra šie: Stali- vič Burkov.
taigose. “Draugas” Brigma- gauti nei už didžiausius pi
Telefonas YARDS 1373
TaL Cicero 1484
nigus.
nas, Molotovas, KaganoviSovietų Lietuvoje išleis- nas lietuviškai nemoka.
lllllllllllliiiii.iiiillllllllllllilllllllllllllllllt
Brigmanas
papasakojo,
čius, Zdanovas, Kalininas, tas, išverstas į lietuvių kalokupuotosios Lietuvos gene- bą, sovietų Rusijos teismų kaip sutvarkytas socialinis AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIA
ral-gubernatorius Pozdnia- santvarkos įstatymas, kuris aprūpinimas sovietų Rusijo tte» 5988 So. Taiman Ava
Tai OANal 6188
t TJe tu vis)
Ree
Tel.
GROvehiU
0617
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kovas, J. Paleckis, M Gedvi galioja ir okupuotoje Lietu je. Iš jo sužinome, kad 60 Office tai HEMlock 4848 2500 VVest 63rd Street
lą ir kiti.
susilaukęs
voje. Tame įstatyme pasaky metų amžiaus
vSKDYTUJAS IK UMiKUKUAtOFISO VALANDOS:
ta, kad “sąžiningi teisėjai ir j darbininkas, išdirbęs fabri
22U1 VV. CennaK Road
Yno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
liaudies tarėjai dėl savo kuose ne mažiau kaip 25 me GYDYTOJAS IR CHIRUftUAfr
, «>&,,,1n» 1- 4 popini u 7—H •
Taipgi pagal «ntarti
Kazokas Ivanov
VaL: 2—4 ir, 7—9 vak.
Ofiso telefonas PROspect 6737
darbo
teisme
nuo nieko, išs- I tus, turįs teisę reikalauti Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarti*
ttEZlDENClJA,
Namu telefonas VTRginia 2491
Lietuvos Bankų
S. California Avt
kiriant įstatymo, nepriklau-' pensiją, kuri siekia 300 rub
2423 W. Marųuette Road
Valdytojas
so”. Pritaikius šį paragrafą! lių. Lygiai tiek pat sovietų
— Likviduotasis Okio “draugui” Zibertui, kuris Rusijoje kainoja batų pora!
Ofiso taL VIRginia 0036
FHYSICIAN — SURGEON
Raaldencijos taL: BEVerly 834'
Ligos
atveju
duodama
pašai
Bankas praneša, kad visi as dar taip neseniai buvo visur'
Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd
PHYSICIAN AND SURGEON
menys, turintieji reikalų su garsinamas kaipo ilgiausiai pa, bet tie, kurie nepriklau <645 So. Ashland Avenue
Tel. CANai 2345
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuo banku, turi kreiptis į kalėjime išsėdėjęs komunis so profesinėms sąjungoms,
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
mažiau. 'Joo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak
naujai įsteigtąjį komunalinį tas, išeina, kad jis nebuvo gauna per pusę
Res.: 7004 So. Fairfield
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—3:30 P k
Tel HEMIock 3150
Nedėliomia pagal sukarti
banką. Sis bankas įsikūrė tiek sąžiningas, kaip iš Mas- “Draugas” Brigmanas išsi
Nedeliomis pagal nutarti_____
taL YARda. <787
buvusiojo Ūkio Banko pa-lkolijos atsibastęs “draugas” tarė, kad sovietų Rusijoje iffica tai
Tai CANaJ 0287
PRO,p*
lari nisn
Ree tai.: Pttoapmd
Phone Cicero 4276
speeialinės komisijos dabotalpose Kaune. Tokį pat pra- Burkov..
TaL YARda 8821.
jančios, jog į gydyklas ir sa •»aa - KBNwood 8107.
nešimą išleido buv. Tarptau
tinis bankas ir Vilniaus
Su kuo sutapsi, tokiu pat, natorijas nepakliūtų “gydy
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ'
DANTISTAS
1821 Su. Halsted Streei
mo
bei
poilsio
nereikaling.
miesto taupomosios kasos, tapsi. Sutapk su geriausii
1446
S.
49th
Ct, Cicero, III
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
I. ■ienO Bo krteaiar ikurie taip pat perimti ko žmonių draugu — dienraščii ir neverti asmenys”. Vargu Gfįgo vai.; nuo 1-3: tiun 6:30-8
Vit
n »
Antradieniais. Ketvirtadieniais
756 VVest 35th Street
ar pasaulyje yra kita vals
• Ori • «*L I
munalinio banko.
ir Penktadieniais

Tik vienu poru ūkių vluatn gyvenln.ui. Saugokit jas. leisdami
lėek'.aminuoti jas moderniškiausia

(Nurkaitis)

OR. RAČKUS

metodą,

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kumpas iS-toa
Telefonas CANAL 0623 — Clilcago
OFISO VALANDOS
Kasdien f00 a. m. Iki 8.30 p. m
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki

7:80 p. m.

DAKTARAI
Tel YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki k
Šeštadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halsku Street
FeL CANai 5969

OR. VVALTER PHILLIPS

Tel

YARda 2248

OR. C. VEZELIS
DANTI8TAB

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

TaL YARda 0994.
Pirmadieniaia, Trečiadieniai ir
Šeštadianiaia.

OR. P. J. BEINAR
(Beinaramkm)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Streeį
TELEFONAI:
Ofleo — WENtworth 1612.
Bee. — YABda 89M.
OFISO VALANDOFj
2 iki 4 popiet
7 iki O vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
__________ nagui snfarti.

OR, V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Aveniu
Telefonas LAFayette 3680
Antradieniaia, Ketvirtadieniais Ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė
»«L: ano 9 vai. ryto iki 8 vai »ak.
Merednį pagal «ntart.i

OR. J. J. SIMONAITIS

OR. F. G. VVINSKUNAS

OR. CHARIFS SEGAL
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe luboal
Tel. MIDway 2880
Chicago^ UI
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
vai. popiet ir nuo 7 iki X:30 vai. vak
Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. rvto.

OR. T. DUNDULIS

OR. P. L ZALATORIS

OR. A, J. BERTASH

OR. P. ATKOČIŪNAS

OR. MA« KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avenue
TeL kARda 0994
Res. tel. PLAse 39no
VALANDOS:
Nno 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7 8 v. vak.
Nedėliomia nno 10 'ki 1'J ••!. diene
Tai. YARda 5557

OR. FRANK G. KWINN
fKvier’n’kM)

“Draugu’'.

NA1J1JY

By Irv Tirman
PRECI5ELY THAT M OMF N T, ON
A TRAIN SPEEDINė INTO MftOLETON,
WE FIl'DONE PATRICK J.GIIHOOLEY
WH0 BEARS A VERY ŠTROMO RE 4EMBi ANCE TO SOMEONE WE ALI KNOW.

^aŪŽnuts’ VfMA'O
WE EVER LEAVE

'CAUSE Y'GOfTA
BG BRUNO
UP IN AREE-

TUPFY'S SIC KET
SlGNfc UNOER
COVER OF NI6NT
SO THAT V/HEN
TUFPYPEStMSU
PICKETIMO
THE NEVTOAV
ME OiSCOVFPEO
TMAT MC'D MEN.
PICKETIN6

Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. M
3147 S. Halsted St., Chicago
šimtadieniais. Trečiadieniais
ir fteitadieniais
Valandos r 3 — 8 popiet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651

West 47th Street

OFISO VALANDOS:

3—4 fr 7—8:30 v vakare'
ir pagal eulartį.

8o»!

DONI BARK

they'altereo'

i ..don’t eouRh! Cet plretant rdie/ from

e

« cough dtie to a cold with Smi:h Brothers

V

Can

I

Cough Drops—Black

ot Menthol-Jf.

Smith Brot. Cough Drops are the
only drops contmniaf VITAMIN A

t mis bc oglktmorp??

IT l& NOT.StR’! ANO YOU CAN VERY
WELL IMAGINE WHAT IS &OING TO .
HARR3NT DOtfT MISS THE E UN T y

trad

I’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal aotarti.

OR. A. JENKINS

OR. STRIKŪL’IS

mokslas

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

Ufi. PETER J. BARTKUS

OR. BIEŽIS

regėjimo

32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašaline
\l'4 akių įtempimu.

OR, VAITUSH, OPT.

OR. S. R. PALUTSIS

kuriu

gali suteikti.

DR. PETER T. BRAZIS

MUŠT HAVE
HIS LITTLE
JGKE - - ANO
NAPPV ANO
THE BOYS
HAVC JUST
NAO THE1R&.

—

Pirmadie

DRAUGAS

Vitamin A (Carotcne) raitė, the redaance of
eiucous tnemhrane, of no* and t h mat to
cold infection,, when lack of r«iaeace it due to Vitatnie A deicfeacy.

/

i

dbaugAB

Pinhadienis, vakario 3, 1941'
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MOTINA

PRAŠOME Į

w: ■

’ *■ X

MOŠŲ
VIRTUVĘ

SL' - ' ? .

AUKLĖTOJA

Motinos Autoritetas
Motina turi būti vaikui au
toritetas, nos tiktai ta«la £«Ii jam tikrai padėti. Nuno
kia manyti, kad motinos au
toritetas yra vaiko prievarta
vimas. Augantis žmogus yra
reikiailingas globėjo ir vado
vo. Kas yra autoritetas? Ar
tai sauvalingas motinos sie
kimas, nepaisant jokių, aplin
kybių? Ne. Vaikas, neturi
virsti motinos sauvaliavimų
auka, žaislelių jos rankose.
Vaikas turi susidurti su to
kiais reikalavimais,
kurie
privalomi ir vaikui ir pačiai
motinai. Tai gyvenimo dės
nių nustatyti reikalavimai,
kurių nei motina nei vaikas
pakeisti negali. Tr motina ir
vaikas siekia bendro tikslo,
tik kiekvienas skirtingu bū
du. Toks motinos jsipareigo-

Moterys

votojai krūvon sudėjus. Nė
ra menkas dalybas pasilik
ti vienai namuose, pasiimti
ant savo pečių visą rūpes
čių naštą ir be to dar ne
šioti širdyje skausmą!
Policininkas mano,
kad
moterys tik vienoje srityje
kur kas bailesnės už vy
rus: jų daugumas negali pa
kęsti pelių bei žiurkių....

Vienas
laikraštininkas
stačiai klausia:

— O kam moteriai reikia
būti drąsiai? Ar nepakan '
ka, kad ji išmintinga, žavi L
ir patraukli, na, ir kantri?
Ji vyrui privalo įkvėpti
narsos, noro dirbti ir lai
mėti. Nietzsche sakė, kad
vyras sutvertas kovoti,
o
moteris — kad tam kovoto
jui patiktų. Kovoti gi ne
būtina fronte, bet ir poli-

jimas yra autoriteto paffiin- tikoje

das. Neišnaudok savo būvio
piktam, versdama vaiką elg
tis pagal savo nuotaikos svy
ravimus! Jau kūdikis aiškiai
lĮiastebi, kada sauvaliauji ir
kada saugai gyvenimo dės
nių vykdymą. Sudarysi pa.lankias sąlygas vaikui būti
paklusniam ne tada, kai no
ri, o jis privalo, bet tada,
kai jūs aibu turėsit tik vieną išeitį, galėsit tik vienaip
pasielgti. Jiei vaikui statai
reikalavimus, tai žiūrėk, ką
vaikas pajėgia, kokie jo in
teresai. Pagyrimas ir bausmė
netikros skatinimo priemo
nės. Čia labai didelis pavo
jus tas priemones pavartoti
neteisingai. Tokie atvejai mo
tinos autoritetą žemina.

Lietuvos Motina

ekonomikoje, karje.

roję.
Visose tose kovose
moteris turi vyrą suprasti
ir kurstyti jo kovos valią
ir jėgą. Jos pareiga yra bū
ti vyro parama šioje kovo
je; ji privalo sukurti židi
nį, kur vyras, kovos nuvar
gintas, rastų paguodos, ši
lumos, sustiprinimo. Tą pa
reigą atliekanti moteris yra
tikrai narsi.

Pagaliau, redakcija užrie
čia kriukį ir priduria:

Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
praeis pavasaris, o veidas vis žydės
ir kaip palaukėse aukštų pagojų aidas
liūliuos meliodija jos mylinčios širdies.

Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
ji savo sielvartą ilgai minės maldoj
ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią
regės iš ūgio želmens kas ruduo.
Po baltu nuometu ant vario vartų pasirėmus,
tenai dukrelę ji svetur lauku lydės,
kaip margus stuomenis išmargins plaukus šaltos
(žiemos
ir ant pečių likimas naštą varganą uždės.

Ir eis legendose, iš lūpų eis j lūpas
varpstelio pasaka — gyvenimo daliai,
našlystės vargo liesis gilios upės
ir džiaugsmo pirmgimis negrįš sukilėlių sušaudytas
(šile. ...

Po baltu nuometu ji amžiais vaidulutė,
šventam ugniakure kūrenas vardas jos,
aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą
ir budi įščiuje gyva gyvybė Lietuvos
Skausmų kalvariją išbridus sopulingą,
dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus —
čia Tavoc lūkestys, čia Tavo klevo lingė,
o žemės Motina, dievotnaša dangaus.
Bern. Brazdžionis.

nes gerai žino, kad sotūs
jausdamiesi narsiau kausis
kareiviai ir strategai bei
politikai sėkmingiau kurs
karo bei politikos planus.
Reikia
stebėtis,
kaip
greit anglų moterys, viskuo
pertekusios ir išlepintos, sa
vo virtuvę pritaikė karo
meto aplinkybėms. Įdomiau
šia, kad tas prisitaikymas
buvo įgyvendintas ne varu,
ne policinėmis bei admini
stracijos priemonėmis, bet
per šeimininkystes mokyk
las, kurios labai naudingu
būdu talkininkauja
vy
riausybei. Tokių mokyklų,
vad. “moterų institutų,” vi
soje Anglijoje yra apie
6,000. Tie institutai rengia
kursus, kuriuose dykai nu
rodoma, kaip šeimininkė iš
menkų išteklių gali padary
ti gerų ir skanių dalykų.

Kepeny kukuliai su
kopūstais
šiems kukuliams reikia
imti 3-4 svaro kepenų, pusė
svogūno, 1 lašinių, riekutė,
3 riekutės džiovintos duo
nos, vandens, 2 suplakti
kiaušiniai, 1 šaukštelis drus
kos, truputis pipirų, 1 šauk
štelis petruškų. 2 šaukštai
miltų, ir pusė šaukštelio bu
kino.
Pirmiausiai reikia kepenis
supiaustyti riekėmis ir pa
merktu karštame vandenyje
apie dešimt minutų. Tada
sumalti su svogūnu ir laši
niais. Išmirkyti duoną van
denyje ir išspausti vandenį
kiek galima; pridėti kiauši
nius, druską ir pipirus, petruškas ir kepenų mišinį. Vis
ką gerai išmaišius ant galo
pridėti miltus ir bakiną.
Su šaukšteliu daryti ma-

žus kukulius ir dėti į ver
dantį vandenį, uždengti ir
virti apie dešimts minutų.
Galima duoti su čirškin
tais svogūnais bet geriau
siai tinka su troškintais
raugintais kopūstais.

Holandiški salotai
1 nemaža galva salotų, dvi
virtos šaltos bulvės, trys ne
plonos riekės rūkytų lašinių,
pusė puoduko acto ir 2 kie
tai virti kiaušiniai.
Supiaustyti salotus smul
kiai ir sumaišyti su bulvė
mis, kurios pirmiau buvo
supiaustytos mažais gabalė
liais. Supiaustyti lašinius ir
pakepinus juos užbarstyti
ant salotų. Likusius lašinių
ištirpusius taukus sumaišy
ti su actu ir užpilti ant sa
lotų. Supiaustyti kiaušinius
ir jais pagražinti salotus.

Bushy Park,
Greenwich rio šeimos nariai susirenka
Park, Primrose Hill ir kt. jaukiai pasišnekučiuoti ar
N. BĮ.
Bet anglų šeimininkė gėlių padūmoti.
visiškai neatsižadės,
nes
gėlės anglų šeimoje vaidina
Drąsiuosius laimė palaiko.
Simonidas \
panašų centrinį vaidmenį,
kaip ir nuolatos lirksmai
Lengviau kariauti, negi!
Tuos kursus veda apie 7,000 traškantis židinys, pr.e ku •vergauti.
Voverangas
virimo meno specialisčių. Į
atskiras klases priimamos Jr
tik tam tikro amžiaus mer
gaitės bei moterys, ir vie
noje klasėje esti ne dau
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
giau kaip po 12 klausyto
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!
jų; tokiu būdu jos gali ne
Tai nėra tusti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
tik paskaitų klausyti,
bet
įrodyti Faktai!
ir praktiškai atlikti išmok
Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
tuosius virtuvės darbus.
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę

TAUPYKITE!

— Ar moterys neparodo
narsumo,
kantriai kęsda- ANGLES PRISITAIKĖ PRIE KARO
Tokių
kursų šūkis yra —
mos skausmingas kosmeti
jį valgydamas kuo ma
Modernusis karas visur
■
“
nieko
neeikvek.”
nes operacijas, reikalingas reikalauja parodyti
žiausiai tuos
trūkumus
savo
Vadinasi, šeimininkė iš
jų grožiui palaikyti?,.... sugebėjimus — dvasinius ir
pajustum!
Esam girdėję, kad vokie- mokoma taupyti. Bet svar
fizinius. Vyrai daro žyg
darbius ugnies linijose: mo- čių šeimininkės šitą uždavi- biausia, kad šeimininkėms
Trupinėliai
terims tenka išlaikyti su- nį išsprendžia taip Išmanin atskleidžiami platūs virtu
P. Elpidius yra pasakęs:
manumo bandymus
virtu- gai, kad vyrai joms reiškia vės paslapčių akiračiai, ji
Ar Moterys
“Jaunimo mokytojas,
su
vės fronte. Tai nėra toks gilų dėkingumą. Panašų už- sužino naujų, dar nežinomų
pypke
ar
cigaretų
dantyse
Drąsesnės Už Vyrus?
jau paprastas dalykas, nes davinį tenka spręsti ir an- valgių receptus, kurie ją
mokąs jaunuomenę nerūky-!
,
,
,
, .
x.
To
Vienas norvegų laikraštis ti yra panašus į tą karVę vlsoklos blokados, suvarzy- glų moterims, nes nuo šių tiesiog viliote vilioja.
buvo paskelbęs anketą — kuri duoda pieno tet su mai ir trūkumai moteriai metų pradžios ir Anglijoje kiu būdu šeimininkei įkve
kad moterys esti narsios.
paakutlne koja vig iSver{ia šeimininkei pastato sunkų kai kuriuos produktus par- piamas darbo entuziazmas;
uždavinį:
davinėja tik su kortelėmis. ji nustemba ir susižavi ma
— Verčiau jau klausti, milžtuvę.”
tydama, kad iš menkesnių
iš menkų maisto išteklių I tą uždavinį anglų šeimi- maisto produktų išteklių ji
kada jos nėra narsios, — Į
----------pagaminti valgį taip, kad ninkės žiūri labai rimtai, stalą gali papuošti kur kas
atsakė vienas dantų gydy- Dr Svett.. Marden sako:
tojas. — Pas mane ateina ..Vartok tik tris vardus I įvairesniais valgiais,
kaip
SUSITUOKĖ SU GYDYTOJU
gydytis tiek vyrų, kiek ir ramumą> n„ksmumą ir tautada, kai visko buvo į va
moterų, ir turiu pasakyti, pumą.
lias!
1W?
kad moterys paprastai nar
Dar viena naujovė: anglų
sesnės už vyrus. Kai paša- .
šeimininkė pradeda įprasti
kau vyrui, kad reikės opeŠirdelė ne avelė
šieno
savo gėlių darželiuose pir
moti žandikaulį, tai žinok, ne paduosi,
mąją vietą užleisti daržo
kad valandą prieš sutartą į
vėms. Daržovės pradedamos
Priežodis: Miške staklės,
laiką jis prašys operaciją
vietoje gėlių auginti ir gar
o jau
atidėti rytdienai, teisinda ant avių vilnos,
siuose Londono parkuose masis turįs daugybę neati audžia.
dėliojamų reikalų. Gi mote
T. Carlyle rašo: “Knyga
rų daugumas duodasi ope
praeities
ruojamos ramiai ir kant yra skambantis
riai. Nemanykit, kad tai balsas. Knyga yra tartum
juokas; eiti pas dantų gy koks • stebuklingas tiltas,
dytoją reikia drąsos; o mo nutiestas per sraunią lai
terims, sakau, jos netrūk ko upę ir per stovinčias
erdvės jūras. Per tą tiltą
sta.
ateina mus aplankyti
iš
Vienas karininkas atsa tolimų kraštų
galvočių,
kė:
ateina pagaliau ir tokių,
— Kai moteris su šypse kurie jau seniai grabe guli:
na lūpose išlydi į karą bro atėję pareiškia savo sielos
THIS DELICIOUS
("Draugą*" Acme teleohoto)
lį, sužadėtinį ar vyrą, ji tu galybę, suteikia mums sa Mrs. Annie Laurine Range (kairėje), kuri paveldėjusi
CHEESE FOOD
—
O« .
ži milijonus dol. po mirusio savo vyro D. G. Dodge, susituo
ri neabejotinai daugiau nar vo brangiai surinktų
m*
kė su dr. W. A. Lange išDetroito.
sumo, kaip visi fronto ko- nių.”

*mV

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!4 nuošimčių.
Pinigai ku
rtuos galite
sntaupyt ligi
30 | 32
05 m, amž.
$ 5,000 $ 6.09|» 6.73
10,000 12.19| 13.47
15,000 18.28| 20.21
20,000 24.38| 26.95
25,000 3O.47| 33.69
30,000 36.571 40.42
40,000 48.76| 53.90
50.000 60.951 67.38

JOSI,J DABARTINIS AMŽIUS

34
36 | 38 |
40 |
45
60
$7.47 $ 8.37 $ 9.30|$ 10.45 $ 14.41 1* 27-H
14.94 76.63 18 601 20.90
42.38
28,82
22.41 24.95 27.901 31 36
63.42
43.23
29.89 33.27 37.20| 41.81
51.65
84.67
37.36 41 59 46.51! 52.27
72.06 105.71
44.83 49.91 55.81| 62.72
86.47 126.85
59.78 66.55 74.411 83 63 115.30 169.14
74.72 83 19 93.021 104.54 144.13 211.42

įsigykite nuosavus namus pagal m ilsų Ilgamečio išsimokčjlmo planą.

Keistuto Savings & Inai Association
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Kiekvieno taupytojo indėliai Ilgi $5,000 apdrausti Federalinė] įstaigoj.
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KLAUSYKIT! I — PATIKS!

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
10.00 vai. ryte - WHIP — 1480 Kiloc.
WHIP

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Kaktas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnait? ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
Bartkų Šeimyna ir Liul jojančios Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN H0UR”
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Publlshed Daily, exc<-pt Sundaya
Subscrtpiioite. One Year — $6.00; 8ix Months —
$8.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c
Europe — One Year — $7.00; Six Mouths — $4 00;
Slogiu Copy — 8 oents.
Adverlisipg ln “DRAUGAS” brings best resulta

DRAUGAS

Išeina kasdien. išskyrus sekniadieiilus
Preuuiut-raiuH Raina: Junt. Amerikos VulstybSse*.
Metams — $6.00. Pusei Metui — $3.5o; Trims Mėne
siams — $2.0u; Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui
— $4.00. Pavienis numeris — 8c.
Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
— o —

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negusim
je. ucpiuaouia uu padaryti u tieprislunėiama tam tiks
iui pašto ženklų. Kedakcba pasilaiko sau teisę taisyti
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piaSo ra
lyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomaja masinate t
oallekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole

tnikos ar asmeniškumų.
laikraštin nededamo*.

Pasenusios koresposdescltos

— š -

Entered as Second-Class Matter March 31. 1016 n
Chlcago, Illinois. Under the Act of March 3, 1879.

Kariškas Auklėjimas
įveuu.3, priversimą Kateiviuvimą

bUKdiauciai vytą aibismjiv uuu

Kiipciją/,

bUvU bcHlių, tlUO bUVO jpi<xdtU aaouicm.,ij

gyvenimo ir apsigyvenu Kariuomenes siu
vyklose.

ate gyvena naujose sąlygose, jiems uuudamas

kariškas aUKiejnuas.

is čia kyla labai svarui problema, aau,
išbuvę savo laiką kanuomeuej, vyrai
giązių

į

blogesniu,

jų laikas

eivuiuj

bet

gyvenimą

gemsniu

(narnoj

patyrimu,

butų sunaudotas

ne

xau

ir fiziškam

ir dvasiniam sustiprėjimui.

Nėra taip jau daug žmonių, kurie pil
nai tikėtų dažnai kartojamai teorijai, buk
tai nieko geresnio negalį būti jauniems
vyrams, kaip kariškas auklėjimas, kuris
pratina juos būti drausmingais, gerbti au
toritetą.
Šios teorijos, žinoma, negalima paneig
ti. Kariškas auklėjimas yra naudingas.
Bet jis yra naudingas tik sąlyginiai.
Pirmoje vietoje auklėtojų dauguma
turi būti tokia, kuria auklėtiniai galėtų
pasitikėti ir ją gerbti. Antra, auklėji
mas turi būti vedamas tokia kryptimi,
kad būtų gerbiamas ne vien militarinis
autoritetas, bet kiekvienas teisėtas au
toritetas, ypač pagarba Dievo autorite
tui.

Iš kariškojo auklėjimo laukiama, kad
jaunas, fiziškai sveikas vyras išmoktų ne
tik kardą vartoti, bet jis turi aiškiai su
prasti, kodėl jis turi dirbti ir pasiaukoti
kitų gerovei; jis turi nusimanyti, kodėl
jis turi klausyti ir kam tą klusnumą ro
dyti.
Kitaip tasai auklėtinis bus paverstas
automatu, lauks progų išeiti iš tarnybos
arba net pasipriešinti.
Daug pinigų yra išleidžiama kariuome
nės stovyklose fiziškam kareivių lavini
mui. Siek tiek kreipiama dėmesio ir j tai,
kad išmokyti kareivius amatų. Tai gera
ir labai naudinga. Tačiau reiktų daugiau
dėmesio kreipti į intelektualinį vyrų auk
lėjimą, nes jų tarpe atsiras linkusių literatūron, mokslan. Ar kraštas bus įveltas
karan, ar ne, dauguma vyrų visvien su
grįš į civilinį gyvenimą ir dėl to kiekvie
nas iš mūsų tikisi, kad jie grįžtų geresni,
sąmoningesni piliečiai, geriau gyvenimui
prisirengę.
Šio pageidaujamo tikslo bus galima
atsiekti tik tuomet, jei jauni kareiviai
bus akstinami savo ištikimybę militarinei drausmei paremti ištikimybe Die
vui ir jo įsakymams.
Šių laikų krizėj keliamas šūkis — Die
vui ir tėvynei. Tas šūkis visur tebūnie
įgyvendinamas. Karo kapelionams tebūnie
leidžiama netrukdomai eiti savo garbin
gas pareigas. Jiems reikia padėti, kad šio
krašto kariuomenė būtų stipriausia pa
saulyje. Ir ji tokia bus, jei jos auklėji
mas bus pagrįstas ne tik medžiaginiais,
bet ir dvasiniais, religiniais pagrindais.

Komunistai, Naciai, Fašistai
New Yorko gubernatorius Herbcrt II.
Lehman savo metiniame pranešime lcgislatūrai, paliesdamas tarptautinę padėtį,
pažymėjo okupuotąsias valstybes — Nor
vegiją, Daniją, Olandiją, bet Lietuvos ir
kitų Baltijos valstybių nepaminėjo.
L. K. Federacijos Ncw Yorko apskri
ties pirmininkas p. J. Laučka pasiuntė
gubernatoriui telegramą, kurioj pareiškė
nusistebėjimą, kad p. Gubernatorius nepa

l

minėjo komunistinės Rusijos užpultų val
stybių. Gub. H. H. Lehman p. Laučkai at
sakė tokiu laišku, kurį dėl jo svarbumo
čia ir perspausdiname (iš “Amerikos”):
“I beg to acknovvledge receipt of your
telegram.
In my Annual Message to the Legislature, I specifically mentioned only
Norway, Denmark, Holland, Belgium
and France as the vietims of the ruthless savage invasion of dietators sincc
the American people vvere so much familiar with the plight of these countries
than that of the unfortunate Baltic Republics. I can assure you, however, tha*
in common with all other Americans
vvho love liberty, democre ?y and justice,
I have been deeply outraged at the destruction of the Republics of Lithuania.
Latvia and Estonia.
I have very freąuently in my public
addresses stated that I saw no difference between the totalitarian statės. In
a recent address delivered before he
Fordham Law School Alumni Associa
tion in New York City, I said the follovving:
‘Communist, Nazi, Fascist — they
are all the šame. If their methods
differ, it is only in detali. If their
ideologies are not identical, their hatred of democracy and of your way
of living is. If their territorial ambitions differ, their ruthlessness in satisfying them does not. There is no
choice between them. We mušt insulate ourselves and our children from
them air.

Piprne, -Up-*

Baltijos Alkos Dabartiniam Karui
Kazys Pakštas
(Tęsinys)

daug veislinių galvijų ir
kiaulių veislei bei mėsai.
Tai rodo Lietuvos ūkio di
delį pranašumą, lyginant jį
su Rusijos ūkiu.

t Savo plotu Baltijos res
publikos yra lygios S. Dakotos valstybei arba apie
10 nuoš. didesnės už Naująją
Angliją iš šešių valstybių.
Baltijos kraštų prekyba
Gyventojais jos maždaug vis augo kartu su jų pra
lygios Texui, Kalifornijai ar mone ir žemės ūkiu. Dėl
ba Ohio.
palyginimo čia pravartu

po kiek laiko morgitiai sto
gą ir kryžiauką nuėdė,
o
žiurkės pamatus; kai, paga
lios, kunigužis kaž kur įšsiVestsidiečiai, linksmą nau dangino, kampas pasidarė
jyną šiandie dedu jums antjyg jr ne Įag; žiurkės išny
delno: žiurkių daugiau ne- ko, o po kelių metų išdygo
matysite nei savo jarde, nei graži rezidencija. Dabar net
“sanitariškose” elose. Visos miela pro tą kampą pra
J08 susimes į vieną vietą. eiti.
Kaip tai? klausite.
Štai:
Jaunas, matyt, tas nezatautiečių-nezaliežninRų kuni
gužis atsimuvinąs į VVest ležninkų kunigužis, kad ne
Side. Buvusioj savo “bažny žino praeities; taip pat ne
čioj” jau nebegalėjęs gy žino, kad morgičiai ir žiur
venti, ba morgičiai bokštą kės vis tokie pat, ar jie bus
Bridgeporte, ar VVest Side.
nuėdę, o žiurkės pamatus.

PO SVIETĄ
PASIDAIRIUS

Naudingų mineralų tru priminti, kad per capita
putį turi tiktai Estija: tai 1937 m. Baltijos kraštų eks
jos degamasai skalūnas, iš portas siekė 48 vok. markių,
kurio ji pasigamina apie o Lenkijos 16 ir Rusijos tik i
110,000 tonų žibalo. Balti 4 vok. markes. Trijų mažu- Į
jos kraštų pramonė apdir čių Baltijos respublikų vi-,
ba daugiausia žemės ūkio sas eksportas 1937 m. su
žaliavas, gamindama sau ir darė 286 milijonus vok. mar
eksportui daug mėsos, svies kių, ogi visos SSSR 670 mil.
to ir kiaušinių. Medžio eks v. markių. Taigi Baltijos
portas žymiausias iš Latvi respublikos pasaulio ūkiui
jos, nes arti 30 nuoš. jos duodavo apie 40 nuoš. to
ploto dengia miškai, kurių | kiekio> kurį duodavo SSSR
Lietuva ir Estija turi tik- • su sav0 170 mil gyv Kar.
Todėl prisėjo kraustytis ki
tai po 20 nuoš. jų ploto. Li tu su Suomija Baltijos kraš
Vienas balšavikas: Zinai
nų pluošto daug augina vi tai lengvai atsverdavo SSSR tur. Pasirinko VVest Side
ką, drauge, Brooklyno drausos trys valstybės, ogi Lie užsieninę prekybą. Turint
Pasirodo, tavorščiai, kad
gij gazietoj Bimba rašo, kad
tuva linų eksportu užima galvoje, kad SSSR prekyba Čikagoj nezaležninkus
la
Lietuva su Gudija susišne
pasauly antrą vietą (pirmą su užsieniu labai maža (be biausiai myli morgičiai
ir
po Rusijos). Prieš 1914 m. veik tris kartus mažesnė už žiurkės. Kur tik apsistos ne- kėjo ir visos tirštai lietu, , , ,
.
.v.
,
viais apgyventos gudų sri
.
.
May I again express to you and to Lietuvos pramonė buvok pa Danijos prekybą) ir kad zalezmnkų kunigužis, ten tys
pervestos Lietuvai. Ai
other members of your organization my ti mažiausia, bet per 20 ne toji prekyba labiausia yra morgičiai ir žiurkės veseles tai ne linksma girdėti?
sincere sympathy to the people of Lith priklausomybės metų ji pa nukreipta į jai artimesnes kelia. Ne tik dabar — vi
didėjo apie 400 nuoš., ogi Juodąsias jūras, tai Balti sais čėsais. Ve, vest.sidieKitas balšavikas: Drauge,
uania”.
jos
kviečių
produkcija
pa

jos uostai Rusijai daug ma čiai dar gerai atsimena ne- tas tik baikes. Ar tu ne
Šiuo laišku aiškiai ir griežtai smerkia
augo
300
nuoš.,
bulvių
120
žiau yra reikalingi, negu A- zaležninkų “bažnyčią” ant skaitei mūsų gazietose, kad
mos Sovietų Rusijos agresijos. Neužmirš
kime, kad H. Lehman yra gausingiausiai nuoš., visų kitų javų apie merikoje daugelis mano. kampo 22 pleiso ir So. Oak Lietuvai pervestos ne tik
aPgyventos ir turtingiausios valstybės gu 20 nuoš. Latvijoj ir Lietu Rusija seniai jau neturi ko ley Ave. Žiurkių ir morgi- Gudijos sritys, ale ir visa
bernatorius. Jo užuojautos žodžiai Lietu voje užaugo visai nauja šia eksportuoti per Baltijos čio ant to kampo tada bu- Rusija su jos žandarais, kavos žmonėms yra stipriu padrąsinimu vi me Siaurinio W isconsino uostus ir jos valdžion pa vo tiek, kad negalėjai pra- zokais, bizūnais; rusifikacisiems lietuviams, smerkiantiems diktatū klimate cukraus runkelių tekę Baltijos uostai labai eiti. O moterys — tai ne’, ja ir visais galais. Tokia žiras ir jų nešamą pasauliui vergiją. Tad kultūra su trejetą cukraus
greit pajus prekybos apmi bloką aplink sukdavo. Kai i nia tai bent linksmybė.
ir Prezidentas Rooseveltas ir kiti aukšti fabrikų kiekvienoje respub
pareigūnai, kaip buvo taip ir tebėra teisė likoje. Latvija ir Estija pa rimą, nes ir Baltijos kraš
tams bus lemta rusų oku se persvarą sudarydavo ne cija su dideliu uolumu ir
tumo ir teisingumo šalininkais. Tai ragi
darė labai didelę pažangą pacijoje lygiai nubiednėti, milžiniška Rusija, bet ma entuziazmu atnaujino seną
na dirbti ir duoda vilčių, kad mūsų tau
tos pastangos atgauti Lietuvai laisvę ir elektrifikacijoj, ' panaudoda- kaip nubiednėjo Rusija per žutės Baltijos respublikos. sias tradicijas, mokinosi jū
mos savo upių jėgą.
nepriklausomybę nebus tuščios.
20 metų. Šitą faktą greit Pridurtina, kad Baltijos res reivystės ir statė mažą lai
Baltijos respublikų flki- išduos ir Baltijos uostų a publikos savo laivynus su vyną.
Aktualūs Klausimai
Tranzitas iš Rusijos per
ninkai per savo garsiuosius pyvartos visiškas sumažėji- kurti gavo progos tik paskutinės generacijos taupu- Baltijos kraštus buvo labai
Praėjusią savaitę savaitinis laikraštis kooperatyvus nukreipė savo mas.
“Sočiai Justice” įdėjo ilgą vedamąjį apie eksportą labiausia į D. Bri
SSSR -prekybos laivynas mu ir prekybiniu apsukru- mažas, nes jos prekybiniai
Sovietų Rusiją, nurodant jos imperialis- taniją, kuri yra pratusi val 1938 m. turėjo 1,280,000 ne- mu, nes jų finansiniai re-' interesai ir apyvartos irgi
tiškų užsimojimų tikslus. Keliose straips gyti tiktai pirmos rūšies tto reg. tonų, ogi trijų Bal sursai vis dėlto buvo labai mažos ir rodė tendencijų vis
nio vietose minimos Baltijos valstybės — produktus. Todėl prekyba tijos respublikų laivynas maži. Lietuva turėjo tiktai dar mažėti. 1937 m. Rusijos
Lietuva, Latvija ir Estija, kurias bolševi su D. Britanija gerokai pri 380,000 n. reg. tonų. Bet vieną Klaipėdos uostą ir tranzitas per Lietuvą siekė
kai banditiškai užgrobė ir stengiasi sunai sidėjo prie Baltijos ūkinin SSSR laivyno didesnė dalis trumpą 90 km pajūrį. Ji sti- tik 38,000 tonų, per Latvikinti. Sąryšy su tuo ir, apskritai, su Ru kų kultūros pakėlimo. Šių
dirba Juodųjų jūrų zonoje, go ir jūreiviškų tradicijų, ją 147,000 tonų ir per Estisijos bolševikų užsimojimais sugriauti pa kraštų ūkininkai gamino
kurios jau pusantro šimto ją tik 290 tonų. Tranzitas
saulio socialinę ir ekonominę struktūrą, pirmos rūšies sviestą, beko taipgi aptarnauja Pacifiko
uostus ir šiaurinius Rusijos metų buvo visai nutrauktos. per Latviją beveik visuostatoma visa eilė klausimų ir šio krašto
nus ir paukštieną. Nepri krantus. Tad Baltijos jūro- Bet jaunoji lietuvių generavyriausybei. Apie tai mūsų dienraštyje
Nukeltas Į G pusi.)
klausomybės
pradžioje
jų
jau buvo rašyta ir, progai pasitaikius,
tuos klausimus dar stipriau ir aiškiau pa prekyba ėjo daugiausia su
Vokietija, bet su Hitleriu
brėšime.
HEALTHY, WEALTHY AND WISE.’
Vokietijoj įsigalėjo autarIšveža ir Palieka LikimuL..
kija, ogi su Lietuva jis pra
4nextpapaidof
YHROUGH
SHOE5 AND HOSE,
dėjo
net
labai
aštrų
muitų
Ne iš vieno šaltinio buvo gauta žinių
THE?
AT YOUR PLACE OF WOPK
apie tai, kad naujosios gadynės barbarai karą, sulaikydamas net Lie
WILL ADDTOYOUR 1
tuvos
tranzitą
į
Šveicariją
HEALTH AND COMFORT i
bolševikai išveža iš Lietuvos žmones. Ad N ORDER TO MEET THE LABOR
WHEN you are
pie tai rašoma ir praėjusios savaitės “Tė bei Ceko-Slovakiją.
DEMANDS OF THE RAPID DEVELOPlNG
CAUGHT INA STOPAA !
FACTORIES DURING THE INDUSTRIAL
Estijos prekyboje 1936 ir
vynės” numeryje:
VYITHOUT DUBBEPSJ
REVOLUTION, CHILDREN FROM POORRUBBlMGTHE
į
“Mes gauname pranešimų, kad tie, 1937 m. pirmą ir labai žy
HOOSES WEPE TURNED OVER TO THE
FEET
BRISKLY
.
MILLS, SOME TIMES AT THE AGE OF
kurie nebėga, yra išvežami iš Lietuvos. mią vietą užėmė D. Brita
WITH A ROUGH •
5
YEARS
ANO
FORCEDTO
W0RK
FOR
Kasdien traukinys po traukinio ateina nija, antrą irgi žymią vie
2^7OWEL j
SIKTEEN HOUDS A DAY IN THE HEAT
į Kauną iš Maskvos ir Leningrado su tą — Vokietija, trečią USA
AND NOtSE OF DARK.UNVENTILATED
wv\
'W,LL WELPFACTORIES UNTILTHEY VVERE 21 YEARS OLD.
M
yOU FROM
kacapų šeimynomis, įvairiausios rūšies ir ketvirtą Suomija.
SIR ROBERT PEEL, ANDOTHER FINE
TAKlNG C OLD
kacapų, išalkusių, nuskurusių ir raup
ENGLISHMEN.SOCH AS MICHAEL SADLER,
FOOM WET FEET.'
Latvijos prekyboje pirma
ANDLORD A5HLEY, FOUGHT IN PARLIAMENT
lėtų. Jie atvežami Lietuvon apgyvendi
vieta 1936 ir 1937 m. tek
1
0 ESTA0USH SHORTER HOURS, BETTER.
nimui ant visados. Gal būt ir tarp jų
SANITARVCONOmONS AND PROHlBlTED
davo
Vokietijai
ir
antra,
be

yra daug nelaimingų fanatiško mark
CHILDREN UNDER q YEARS of AGE TO WOOk...
veik
lygi
pirmai,
D.
Brita

EUGENE
CHADVYICK'S SANITARE 5URVEY IN
sizmo aukų. Bet naktimis išeina trauki
ENGLAND
0M2) STARTED A VVORLD Wl DE
niai iš Kauno. Tais traukiniais tavori- nijai, trečia Belgijai ir ket
MOVEMENT FOR BETTER LIVING CONDITIONS.,
niuosc vagonuose yra išvežami lietu virta USA.
Lietuvos prekyboje
tais
viai. Išvežami nežinoma kur. Niekas jų
daugiau nebemato. Iki šiol dar nebuvo pačiais metais pirmoji vie
girdėt, kad kas nors iš taip išvežtųjų tą teko D. Britanijai, kuri
būtų atrašęs laišką savo giminėms Lie viena paimdavo apie 45
tuvoj”.
nuoš. Lietuvos eksporto ir
Before opening a
Kokiu tikslu taip daroma, berods, ir duodavo jai arti 35 nuoš.
BOTTLE OF MiLK WASH IT
aiškinti nereikia.
OFF UNDER THE FAUCET
importo. Antra vieta tekda

HEALTH

•

*
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Būti Marijonų Bendradarbių Draugijos vo Vokietijai, trečia Rusi
nariu reiškia — būti gerų darbų rėmėju jai ir ketvirta Belgijai. Lie
tuva eksportuodavo Rusijon
ir bendradarbiu.

AND VVIPE IT DRY' V7ITH A
CLEAN CLOTH. REMOVE
THE CAP VVITH A CLEAN
INSTRUMF.NT....
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GELBEKIM MOKSLUS EINANTĮ
JAUNIMĄ

Jr

Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)
Ką senoji supuvusi religija davė žmonijai? Nieko.
Ji tik migdo juos pažadais, ji viską žada, bet — tik
aname pasaulyje. Tačiau čia, žemėje, liepia kantriai
x.
.
..............................
^ , . ..
vilkti priespaudos ir išnaudojimo jungą. Proletanjatas,
, . , .
. ,
....
, ,
kurio buožes iščiulpė visus syvus, turi tenkintis tuo, kad,
.. .
.
.
,
. „ , , m . X., .
.
gird., jums bus geriau danguje. Melas! Ta. t.k kunigų
prasimanymas, kuriuo nori žmonėms apdumti akis. Bet
mes nuplėšėme nuo akių kaukę ir norime proletarijatui
rojų sukurti ne po mirties, bet šiame pasaulyje ir jam
čia viską, ką tik galima, duoti! Nėra jokio “anapus, i”
Viskas, kas tik žmogui yra duota, duota šiame gyveni
me.
V

Mes sukursime šioje žemėje galingą proletarijatą,
kuris užims religijų Dievo vietą. Mes religiją pasiųsime
po velnių, kaip jau pasiuntėme carą su visais jo kapi
talistais. Feuerbachas tiesą sako: “vargšas žmogus turi
turtingą Dievą.” Taip, religija visuomet kliudė proletarijatui kovoti už savo teises, visuomet tas jų Dievas truk
dė žmonėms rūpintis savo žemiškąja laime.

Mūsų didysis mokytojas Karolis Marksas skelbia,
kad iš tamsos kyla šviesa ir iš pikto išauga geras. Socijalistinė gėrio valstybė yra kapitalistinio tamsumo iš
dava, užtat juo mes tvirčiau kovosime prieš kapitalizmą,
juo tobulesnis ir gražesnis bus mūsų naujasis pasaulis.
Ir tik mes vieni įstengsime šitą didelį darbą atlikti, su
kurti šį puikų veikalą, tik mes vieni, proletarai, nė vie
na kita klasė! Dėl to tik mes, proletarai, vieni ir tetu
rime teisę egzistuoti; bet, iš kitos pusės, turime taip
pat priedermę visas kitas klases be jokio gailesčio nu
šluoti nuo žemės paviršiaus. Tik mes, proletarai, esame
tikrieji žmonės ir tik mes vieni jais būsime ir turime
būti....

Draugas Vladimirovas nutilo. Tiesą pasakius, jis
kalbėjo tik pats sau, norėdamas pats save tuo būdu nu
raminti. Įprastais žodžiais ir mintimis stengėsi grįžti į
pirmykštę būseną, bet kaip keista: šiandien viskas bu
vo tik žodžiai ir žodžiai,, kurie jo visiškai negalėjo įti
kinti. Draugui rodėsi, tartum jame būtų visą laiką lin
dėjęs dar kažkas kitas, kažkokia paslaptinga, neišaiški
nama būtybė, kažkas, kas jame gyveno visai savišką,
skirtingą nuo jo, gyvenimą, klausydamas visai kitų dės
nių, negu tie, kuriuos jis dėstinėjo čia klausytojams, vel
tui stengdamasis įprasminti savo žodžius.

PASKUTINIS IS DEŠIMTIES KU BO NARIŲ

“Motinėlės” Dr-ja per 43
metų teikdama stipendijas
studentams-ėms,
lietuvių
tautai labai daug gero pa
darė. Per pirmuosius 20 me
ti] gyvavimo teikė stipendi
jas lietuviams einantiems
aukštus mokslus Šveicarijoj
ir Amerikoj. Dėka “Motinė
lei”, įgijo aukštus mokslus
mūsų tautos žymūs moks’i....
ninkai ir veikėjai, kaip tai:
«. ~
,
St. Šalkauskas, pedagogas,
putjnas
s Dovydaitis,

nūs, dukterys, kurie yra da
bar pabėgę iš Lietuvos, atsidūrė labai sunkioj padė
tyj. Tad Dr-ja, kuri turi
garbingą vardą — “Motinė
lė”, deda pastangų teikti
pagalbą neturtingiems stu
dentams,
trokštantiems
mokslo. Kilnios dvasios ir
gabūs studentai, pabėgę iš į
Lietuvos į Europos šalis,
kai kurie jų pateko net į
Ameriką. Visi jie trokšta
mokslo. Visi nori apsišvietę
rašytojas, Bistras, profeso grįžti į savo mylimą tėvy
rius ir veikėjas, ir daugelis nę, Lietuvą, ir ten dirbti
kitų.
savųjų naudai. Mes esame
("Draugas” Acme telephoto,
Paskutinis iš Dešimties Narių Klūbo, kurį 1886 metais
Lietuvos Nepriklausomy- įsitikinę, kad Sovietų Rusibes laikais (1920-1939), Dr- J03 okupacija Lietuvos yra dešimts draugų Frankfort, Ind., suorganizavo. John
ja teikė studentams-ėms A-1laikinis da|ykas- Bc t0' Thatcher (kairėje) iš Indianapolis laiko šampano butelį,
merikoj
gimusiems, eiti |mums >'ra labai svarbu tuos kurs prezervuotas nuo klūbo pradžios. Sį šampaną jis
mo|;slug Raune
uto Dj studentus išauklėti Ameri- gers savo mirusių devynių draugų atminimui vasario 4 d.,
kos demokratinėj dvasioj, kai jis ‘ik v*en« yicn.as. s6d6s p"e,matinil)i klūbo vaiš!')
džiojo Universitete, tikslu, , j _ .. , T1 x_ ,=/. !stalo, pataisyto dešimčiai narių. Desineje atvaizdas pada
kad palaikius artimesnius
i Lietuvą galėtų rytag 1905 metais, kai dviejų narių kėdės jau buvo tušsantykius su tėvyne Lietudemokratinėj pakrai- įiog Fatcher yra antrasis iš kairiojo šono.
poj
tėvynės
ir žmonių nau
va, ir kad išauklėjus lietu
Žmogus he ryžimosi ir drąvių patriotinėj dvasioj Ame dai. Tad nesigailėkime dai- Darydami testamentus, parikos lietuvių visuomenei bo, aukų ir rengkimės prie darykite palikimus “Motinė- sos r.te asmenybė, o daiktas.
darbuotojų ir pedagogų. Lietuvos atstatymo. Vienas lės” Dr-jai. Nario mokes
Tais motyvais vadovauda svarbiausių dalykų — iš čius ir aukas siųskite: Rev.
mosi Dr-ja ir teikė stipen auklėti Lietuvai tinkamus N. Pakalnis, 259 N. 5th St.,
dijas seserų kongregaci mokslo žmones ir visuome Brooklyn, N. Y.
Laukdami visuomenės pa
joms: Kazimierietėms, Pran- nei vadus. “Motinėlės” Drja
todėl
teikia
stipendijas
ramos,
liekame
ciškietėms, Nukryžiuoto Jė
are sure to be
Su pagarba
zaus. Tų kongregacijų sese ne tik Amerikos lietuviams,
just what you want—
“Motinėlės” valdybos
rys, išėjusios Lietuvoj aukš gabiems ir doriems studen
light, tfelicious and of
nariai:
tus mokslus, labai sėkmin tams-ėms, bet lygiai taip
fine texture.
Kun. Dr. J. B. Končius,
gai darbuojasi švietimo sri pat iš Lietuvos pabėgu
VJF
DoubleTested"•Double Action
pirm., Mt. Carmel, Pa.
tyj parapijinėse ir aukštes siems. Iš širdies prašome
Amerikos lietuvių paremti
Kun. I. Valančiūnas,
nėse mūsų mokyklose.
6>co<v»m-lcxX, - € ei a*\Z
savo
aukomis
“
Motinėlės
”
viee
pirm.,
Phila.,
Pa.
Šiais sunkiais mūsų tau
Ūse only onc Icvcl teaKun. N. Pakalnis,
tos laikais iškilo naujos F)r-ją. Malonėkite įsirašyti į
spoonful to a eup of
kasin., Brooklyn, N. Y.
sifted flour for most recipcs.
problemos. Vaikams, nelai- narius sumokant $10, ar $5
Kun.
P.
Lekešis,
mei ištikus, geroji motina i metus. Garbės nariai teiMILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
sekr., Maspeth, N. Y.
deda visas jėgas kad jiems kia auką $100 ir jie lieka
USED BY OUR GOVERNMENT
Kum
A.
Petraitis,
pagelbėti. Mūsų tautos sū- nariais visam gyvenimui.
kasos globėjas,
Worcester, Mass.
klausti, drauge Vladimirovai: sakoma, kad sąžinė yra
Kun. J. Simonaitis,
buržujų pramanas. Bet ką reikia daryti, jei ji neduoda
kasos globėjas,
žmogui ramybės ir aš niekaip neįstengiu jos iš savęs
Elizabeth, N. J.
iškrapštyti ?

Mergaitė kalbėjo nedrąsiai, varžydamasi, dažnai mik
— Draugai! — kreipėsi kelias sekundes patylėjęs į
čiojo, bet iš visko buvo matyti, kad ta problema ilgai
auditoriją. — Kas iš jūsų yra ką pastebėjęs arba turi
laužė galvą.
ko klausti? — iš įpratimo pastatė klausimą: mat, buvo
Šitokio klausimo draugas Vladimirovas tikėjosi kaip
įsitikinęs ir iš anksčiau žinojo, kad daug daugiau atne
ša naudos keli trumpesni, bet stiprūs žodžiai, jei pa tik kuo mažiausia, todėl pasiryržo jo išvengti.
— Kas dar daugiau turi kokių klausimų? Aš at3a
skiau gali visi kiek norėdami išsišnekėti, negu ilgiausia,
kyšiu pabaigoj į visus kartu!
sumaniai suraizgyta kalba. *
— Gerai, drauge, — apsiskelbė ilgas, sudžiūvęs vai
Praėjo kelios minutės, bet niekas neatsiliepė. Vaiki
nai kasėsi pakaušius, merginos kumščiojo viena kitą ir kinas, — aš taip pat turiu vieną. Mums skelbiama, kad
kažką šnypštė po nosimi. Karavedžio žvilgsniu Vladimi viskas, kas tik eina proletarijatui į naudą, yra gera.
rovas apmetė klausytojų minią, bet jį vėl pagavo tas Todėl, savaime aišku, jei aš, pavyzdžiui, ką pavogčiau iš
pats nežinios, greičiau net baimės jausmas. Juk visi ši proletaro, būtų negera. Na, bet jeigu aš ką pavogčiau,
tie naujieji žmonės, kurie, štai, dabar prieš jį sėdi su taip sakant, iš buržujaus, taip sakant, iš buožės, kapi
energingais, tartum iš medžio išrėžtais, veidais ir aki talisto, pavyzdžiui, iš tokio inturisto, kuris turi daug
mis, mėtančiomis kūrybos ir gyvenimo džiaugsmo ki pinigų, kuris, taip sakant, čiulpė Europoje proletarų
birkštis, yra jo rankų padaras, jo kūrybos vaisius; visi kraują, puto mano vargšų Europos brolių prakaitu, kaip
jie gyveno jo dvasia, jo idėjomis ir mintimis. Bet tai, tada? A? Jeigu aš ką iš tokio siurbėlės nukniaukčiau, ta
ką jis šiuo akimirksniu juose išvydo, jį tiesiog nusiau da, atrodo, būtų ne vagystė, bet visai kitas reikalas: tabė. Priešais sėdinčių žmonių veiduose atsispindėjo kaž- da aš tik atsiimsiu tai, ką jis yra iš mano brolių Eurokoks priešingumas, kažkokia kieta, nepalaužiama valia poje pavogęs. Na, atvirai sakant ir nevyniojant žodžių į
trūks plyš nepasiduoti. Kas tai galėjo būti?
vilnas, prisipažinsiu, kad aš kartą pas vieną tokį intu
Tuo tarpu iš būrio atsistojo jauna, graži juodaplau- ristą nužiūrėjau tam tikrą butelį, taip sakant, tokį daikkė mergina, kuri, pakilusi, koketiškai pasitaisė ranka Lėlį, į kurį, jei įpili šaltą vandenį, tai lieka šaltas, o jei
raudoną skarelę. Jos išblyškę veidai su raudonomis dė- įpili šiltą. — tai būna šiltas, dėl manę3, kad ir ligi rymėmis rodė, kad ji serga džiova, kuri buvo jau toli pa tojaus. Nu, juk mes Rusijoje ir taip turime užtenkamai
šalto vandens. Taigi, jei aš tokį buteliuką nejučiomis
žengusi.
.
*
— Matote, drauge, — tarė, — aš jau seniai norė tik capt — ir nukniaukiau mūsų visų bendrai virtuvei,
jau jus klausti. Reikalas toks: aš turėjau geną tėvą. Jis tai kaip tada? Juk tokia “šl.uka,” rodos, proletarijatui
buvo ūkininkas, bet toks nemokša, kad nieko nenorėjo išeis tik į gerą.... bus mums labai naudinga....
— Gerai aš į viską kartu atsakysiu.... Daugiau? —
žinoti apie proletarijatą; be to, jis visą laiką melsda
vosi. Aš jo viešai per laikraštį atsisakiau; visi dėl to klausė draugas Vladimirovas.
mane pagyrė, net priėmė į fabriką. Tačiau tėvas mano
— O man su merginuke atsitiko toks vienas reika
motinai pasakė: “Ne dukterį, bet gyvatę užsiauginome” liukas, — pastebėjo kitas vyrukas. — Aišku, aš au ja
— ir tą patį momentą, ištiktas smūgio, susmuko vieto turėjau santykių. Dabar ji sulaukė vaiko. Bet aš jai
je. Be abejo, dėl to man reikėjo tik džiaugtis, nes jis negaliu alimentų mokėti, nes pats nieko neturiu; be to,
buvo mirtinis proletarijato priešas, tačiau aš, pritūpė-, ji man jau tiek įgriso iki gyvo kaulo, jog aš, savaime
žinsiu atvirai, visai nesidžiaugiau: priešingai, mane visa suprantama, kai ta nusibodo, nieko nelaukdamas, susi
laiką graužia sąžinė, aš negaliu tiesog nurimti vietoje; ieškojau kitą. Ir dabar ta perekšlė višta dar man darys
man vis rodosi, kad savo tėvui buvau neteisinga. Juk scenas!
jis buvo toks malonus, geras senukas — ir, štai, dabar
jo jau nebėra. Taip, to aš jau seniai norėjau jus pa
(Bus daugiau.)

Napoleonas

KC bakimg

BUDRIKA
Naujos 1941 Radi jos

Naujos Radio-Kombinadijos.
Naujos Elektrikinės
Ledaunės
Nauji Rakandai dėl namų
Perkant Vasario Mėnesio
išpardavime daug
sutaupoma.

Naujai įdainuoti Lietuviš
ki Rekordai garsios Me
tropolitan Operos žvaigž
des, Anna Kaskas, dabar
tik padaryta, po 50

Elektrikiniai “record players”, groja rekordus per
jūsų radiją, tik £6.95

Lietuviški Rekordai
16322 Kur Bakūžė Samanota —
Alano Rožė, Jd. Anna Kaskas.
16323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos, {dain. Anna Kaskas.
16193 Marytės ir Jonuko Daina
Žemaičių Polka.
Mahanojaus
^Orkestrą.
16206 Stoviu Prieš Tave — Oi
Mergele. Mahanojaus Orkestrą
su daina.
16209 Liudvinavo Polka—Paukš
čių Polka. Mahanojaus Orkes.

16227 Ūkininkų Polka — Jurgio
Polka. Pensylvanijos Angiekasei Orkestrą.
16242 Močiutė Valcas — Lietu
vaitė Polka. Armonikų Duetas.
162 54 Aukšti Kalneliai — Ak
Norėčiau. Mainerių Orkestrą su
daina.
16256 Čionai — Ar Aš Tau Sesė,
Vanagaitis ir Štogis.
16259 Toks Vaikinas Polka — Pli
kių Poika. Mainerių Orkestrą
su daina.
16280 Storo Jono Polka — Ves
kis Mane Šokti Poika. snenadono Orkestrą.

16281 Tarpe Kutų Polka — Kuo
met SoksI Poika. Mahanojaus
Orkestrą.

>1 ■ .

16284 Kam Šėri Žirgelj — Kai Aš
Turėjau. Vanagaitis ir Olšauskas.

16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą.
Lithuanian

ir

Klaipėda

orkestrą.

16302 Gegužinė

Polka.

Gula

W.

Orkestrą.

16303 Polka
Viroaiio
ru.Ka.

Numylėtos

Dėl

Vv.

Poiaa.

16304 Kanapių

OUINTUPLETS
CHEST C01DS

Poika.

16300 Lakštutės

—

uulos

Ork.

—

Ona

Polka

w. otulos ornestra, dai

nuoja V asmausKas.

16305 Beržų Polka — Daratyte
ruiKa. vv. ouios Orkestrą, dai
nuoja V asiuausKas.

ūse MUSTEROLE for

16306 Tai

Nebuvo

Meilė,

Tango

— Ar Atsiminsi? Angių Va,cas.

įdainavo A. oaoaniauosas.

Ib3o< Marš, Marš, Kareivėli —
ueiezimo Vi.ko Marsas. Karo
ihuftjnioa L nu ras.

Mother—Give Your CHILD
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throata are rubbed with Children’a
Mild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’a colds and resulting cougha.
The Quints have alvvays had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
svarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet.

16308 Drūlia — Tu Lietuva, Tu
mano. luainavo x\kiras r>.rzys,
i'Upų Deue ir Deuiene.

KRAFT FRENCH

DRESSING

AMERICA S IARGEST

SflllNG BRAND

16309 Būk Vyras Polka — Kai
as 1 ui ėjau Laime Mergelę. {duinavo A. Dvarionus.

16310 Septiniame Rojuje, Angių
v aivas — Jaunystes meilė, lan
go. {dainavo a. sabuniausaas.
16311 Mano Gitara, Tango —
Saulėtas Rytas, -angių valcas.
{dainavo A. sabamausKas.

16312 Lietuviškos Liaudies Daine
les — Dalis 1 ir 2. a. Sa Dam
auskas.

LIFE IN THE ROAR

^kanf

16313 Našlaitės Kapas —■ Griovesių Gėlelė. Akinis Biržys, Pu
pų iiėdė ir Dėdienė.
16Ji4 AnUkų Polka — Pupų Dė
des Po.ka. Įgrojo Akiras Biržys
16313 Buk Vyras Polka. A. Dva
rionis
16316 Gieda Gaideliai — Gražus
Miško Būdas, {dainavo Akiras
Biržys.

TT
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16317 Sužadėtinių Valcas — Rosallūtės Polka — Pupų Dėdienė.

16318 Marijampolės
Polka
—
Gardus Alutis, Valcas. {dainavo
Pupų Dėdienė.
16319 Obelių Polka — Sekminių
Valcas. {grojo Akiras Biržys.

16320 Merkinės Polka — Kre
tingos Polu. {gr. kiras Biržys.
16321 Pasakykite Mergelės. Tan
go —■ Kai Smuiku Groji Tu,
Tango. (dain. A. Sabaniauskas.
Išsakant rekordus J kitus mies
tus. ar vienų ar šešis lekordits,
reikia nririėtt 25c ui pristuntl-

mo

lėšas.

los. F. Budrik, Ine.
Furniture House
3409 SO. HALSTED ST.,
Chicago, Illinois

."MUCPHy'ff BUILDINC3-A PENTHOUSE,
V/MECE M&ČTA.N &PENP HIS LEiSURĘ HOURS

Žymūs radijo programai Iš sto
ties WCFL, 970 kil., nedėlios va
karais nuo 5:30 P. M.

DRAUGAS

Pirmadienis, vasario 3, 1941

RAUDONIEJI MEDŽIAI NEAUGA
IKI DANGAUS

Paremkime Radio
Bankietą

Žinomas Šveicarijos iaikraštis XXX Neue Zuercher Zeitung” įdėjo įdomų
straipsnį apie Maskvą. Sovietiškosios Lietuvos laikraščiai dažnai deda iš rusų laikraščių išverstus straipsnius, kuriuose stengiamasi
įrodyti, kokią nepaprastą
pažangą padariusi Maskva,
valdant bolševikams. Tačiau
minėtas šveicariečių laikraštis parodo, kiek tiesos yra
maskolių propagandoje apie
Maskvos “pažangą”. Maskvos gyventojų skaičius nuo
vieno milijono
gyventojų
yra išaugęs iki 4 milionų.
Bet tai tėra vienintelė pa
žanga. Pav., prieš pasaulinį
karą Maskvoje buvo 8,000
mokytojų, dabar jų priskaitoma 22,000. Tuo tarpu pa
gal gyventų padidėjimą tu
rėjo būti apie 35,000. O juk
žinoma, kad caro laikais mo-

kyklų Rusijoje nebuvo daug
Phlladelphia, Pa. — Kaip
Maskvoje tėra 115 vaistinių,
I jau žinome, lietuviškos raTuo tarpu Zueriche, kuris
dio programos leidėjas ir
teturi 330,000
gyventojų,
’ vedėjas Antanas Dzikas,
vaistinių yra 88. Pasak laijurgiečių vargonininkas, re
kraščio, 115 vaistinių rniesngia nepaprastą vakarą.
tui, priskaitaneiam virš 4
Pirmiausiai bus turinin
milijonų gyventojų, yra aišgas, paties A. Dziko suda
kiai nepakankama, 0 tuo pat
rytas, koncertas. Čia išgir
metu sovietai giriasi, kad jie
sime naujų lietuviškų dai
įvedė nemokamą gydymą...
nų. Be to, bus pasakyta kal
Maskvoje tėra 136,000 teleba. Paskui seks vakarienėfonų, nežiūrint to, kad ten
bankietas ir taipgi muzikasugrūstos visos “galingolė programa. Vakaras įvyks
sios” Rusijos valdinės įstaivasario 9 d., visiems žino
gos. Tuo tarpu vidutinis Eumoj Lithuanian Music Hali,
ropos miestas, neskaitant
prie Allegheny Av. ir Tiljau Amerikos, turi kelerio
ton St. Pradžia 5:30 vai. va
pai daugiau telefonų, nei mi
kare. Po vakarienės bus šolijoninis Maskvos miestas.
kiai-pasilinksminimas.
Ti
“Neue Zuercher Zeitung” 3a
("Draugas” Acme ttlephoto)
kietų kaina $1.
vo įdomius palyginimus bai
.. I1!i1nois A* Pr°ject artistai aliejais pagamino šią mil- j Tikiet iš anksto „alima
gia šiais žodžiais: “Kaip ma ziniskos gorilos atvaizdą Chicagos parkų distriktui. Kam ,■
tome, ir Maskvoje raudonieji šis monkės atvaizdas reikalingas, tai jau kitas klausimas. £auti Pas: p- Rimdeikus,
1707 Moamensing Ave., K.
medžiai neauga iki danDryžą, 243 Dickenson St. ir
gaus”.
pas patį radio programos
leidėją A. Dziką, 3619 E.
piliečiams kontaktas su ge
Baltijos Aukos
Thamson St.
rai gyvenančiais vakarų kai
Dabartiniam Karui
mynais rodėsi mirtinai pa
Vakaras bus tikrai gra
Newarko vysk. seminarijo žus, nepaprastas, dėl to vi
(Tęsinys iš ' pusi.)
vojingas režimui. Todėl 1934 Lietuviai Klierikai
je, yra trys lietuviai. Lietu si Phila. lietuviai kviečia
met būdavo didesnis negu m. Rusija išleido negirdėtą Seminarijose
viškai moko kun. M. Keme- mi atsilankyti ir paremti.
per Lietuvą, nes Rygos uos pasauly įstatymą: mirties
M
undelein
semi
na
rijoje
liežis. Po keletą lietuvių yra
Dusyk į savaitę girdim
tas yra kartu ir žiotys svar- bausmę už bandymą nele-į
T.?Šv. Bernardo Rochesteryje, A. Dziko leidžiamą radio
bios upės Dauguvos, kuri Saliai pereiti sieną. Caroj^av^ skaičius sumažėjo,
prisideda Rusijos gilumoje valdžia už tokį menką pra-! llk<> Penkl klierikai. Lietuvių Šv. Jono, Brigbton, Maiss., valandą. Svetimtaučiai ste
kun. Grinius, Kum riek, Šv. Bonaventūro se bis mūsų pajėgumu išlaiky
ir labai tinka dalies vaka- įkaitimą paprastai bausda- kalbą dėsto
ti programą. Taigi, garbė
rinės Rusijos miškui pluk- vo keliu dienų kalėjimu. Pa- AVest Pullman parapijos vi minarijoje ir k.
karas.
mums ir mūsų tautai. Turi
dyti į Rygą. Gera Rusijos našiai baudžia dabar ir kiWa.sbinigtono
universitete
me todėl dėti pastangų, kad
tranzito dalį per Lietuvą
demokratinių kraštų vai
Marijonų seminarijoj, Hinsmokosi
5
kunigai,
Lavai
uni

ir toliau radio programa
irgi sudarydavo miškas. O- j ^žios. Tiktai kai kurios dik- dale, III. yra 26 klierikai. Kė
versitete,
Quebec
—
4
kuni

keltų lietuvių garbę.
gi šitokia prekė svoriu di- tatūros bent kiek padidino turį gaVo tonsūrą: J. Petrumgai.
Šiuo bankietu bus pami
delė, bet piniginės apyvar- J bausmes už nelegalų konp. Bulovą, A. šepufca,
nėta
ir trijų metų radio
tos iš jos palyginti mažos į taktą su užsieniu, betgi Ru- A. Gurklis.
PhiladefjJ bįjos .vyskupijoje programos sukaktis. K. D.
Tad Baltijos kraštai kaipo s^a Jas visas pralenkė ne
Jurgiui Naudžiui,
Fort
vartai į Rusiją neturėjo di- lyginamu toliu: žmogaus
pavasarį šventinsis: Jonas ir
AVayne
vyskupijos,
suteikti
Lietuva moka nugalėti, bet
Stasva Lukšiai, Leonas Peciudelės reikšmės. Jų užkaria galvos kaina. Ir tai padarė mažesnieji šventiniai.
kevičius ir Stasys Venslaus- ne keršyti.
vimas įvykdytas daugiausia partija, kuri savu laiku la
Milwaukee seminarijoje v- kas.
Kęstutis, Did. Kunigaikštis
(KVB).
socialinės strategijos sume bai garsiai šaukdavo prieš
mirties
bausmę.
Jei
tokia
ra trys liet. klierikai. Lar
timais.
bausmė įvesta, tai matyt y- trobe seminarijoje du lietu
Rusijos siena su trimis ra jai kokia prasmė sovie
UAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
viai klierikai. Baltimorėje
Baltijos respublikomis tęsė tišku požiūriu. Juk Stalinas
KELNER - PRUZIN
'
trys klierikai; A. Karevičiui,
si per 1100 km arba apie jau seniau sakydavo, kad Providenee, R. T. vyskupijos,!
••rlanciM PatenuyiaiM — Moterim patarnauja
700 mylių. Nors Rusija iš Baltijos respublikų nepri suteiktas subdiakonatas.
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
i
savo pasienių zonos išvarė klausomybė reiktų greičiau
Hartfordo vyskupijoje a- I
gyventojus, užsitvėrė spygikjnti| nes jos sav0
teinantį
pavasarį trys lietu-,
liuotomis vielomis, pastatė !
.. „ . .
r
; mi, sočiu maistu, prasigyvesargybų* bokštus su prozek. . .
............. ,laisve• - viai buis įšventinti kunigais.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
.
\ nusiais
kaimiečiais,
Brooklyno
vyskupijoje
yra
toriais, pastatė pasieniuose mis ir komfortu tiesiog tvir
daug kariuomenės ir bėg kina Rusijos pasienio zoną, šeši klierikai.
Pili ladeli; bijos seminarijoje
liams gaudyti išlavintus šu
kurion kokiu nors būdu vis
lietuvių kalbą dėsto kun. E.!
nis, bet vis dėlto pasitaiky
k
dėlto prasiveržia žinių apie Paukštis. Ten niokosi apie de-j
davo iš Rusijos pabėgimų
■ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
pasakiškai,
nesuprantamai
šimts lietuviu.
per visas šitas pasakiškai
AMBULANCE
sunkias ir negirdėtas kliu laimingus kraštus.
dieną ra naktj
tis. Ogi Rusijos požiūriu jos
(Dauginu bus)

.t

A.

ANTANAS ŽUKAS
Mirė Vasario 1, 1941, 1:30
p. p., sulaukęs pusės amž.
Kilo ift Panevėžio apskričio,
Kupiškio
parap.,
Vlenklemo
kaime. Amerikoje Išgyveno 30
metų.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Domicėlę
(po
tėvais
Adomaičlutę), dukterį Sofijų,
sūnų Alfonsų, brolį Povilų, jo
moterį Htefunijų Ir Jų šeimų
Žukus, brolienę Onų Laučklv*
nę, d u pusbrolius Petrų GaJuuskų ir (iustontų Marcinke
vičius; pusseserį Anelę ITrnizienę; 3 švogerlua Aleksų, Jo
nų, Tamošių Adomaičius ir jų
Arimas ir duug kitų giminių.
Lietuvoje paliko motinų Sulotnėjų, du brolus Juozapų ir
jo moterį. Petrų ir jo moterį
Albinų ir jų šeimų Žukus, dvi
seseris Klzbietų Žakienę ir jos
Arinių, Onų Vaitiekūnienę, jos
vyrų ir Aeimų ir daug kitų
giminių.
laiidotuVės įvyks ketvirta
dienį, Vasario 6, iš koplyčios
3:30 vai. ryto bus atlydėtas į
Nekalto Prasid. švenč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris,
Motina,
Duktė, Sūnus, Broliai, Sese
rys,
Pusbroliai,
Pusesese.
švogeria.1 ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius Mu
levičius, Tel. l.afayette 357 2.

tA

SOFIJA SGRO
(Im»

pirmu vyru Dziniiilienč;
po levais llielskaitė; gyveno
260*4 Wes» 42ml Slns-t)
Mirė saus. 30, 194 1. 10:40
vai. vak., sulaukus pusės amž.
Gimus
Lietuvoje.
Kilo
iš
stulgių ir Kražių.
Paliko dideliame nuliūdime:
6 sūnus Pranų, Mykolų, Edu
ardų, Juozų, Antanų ir Jonų;
3
dukteris Pharlotte,
Helen
Blakesiy ir Frunces; marčias
Mary,
Ann ir Stelių;
žentų
Kaymond; anūkus, pusbrolius,
pusseseres ir
kitas
gimines,
draugus ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas Albert V.
Petkuus koplyčioje, 4704 So.
VVestern
Ave.
Laidotuvės įvyks antrail., vasario 4 d. Iš
koplyčios 3:30 vai. ryto bus
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo
Panelės švenčiausios par. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėtu į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę;
Sūiuti, Dukterys,
Marčios, lentas. Anūkai. Pus
ini,>llai. Pusseserys ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Albert
V. Petkus, tel. Lafayette 8024.

PLATINKITE

‘DRAUGĄ”

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE j

John F. Eudeikis

Lislen to

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

PALANŪECH'S
YUGOSLAV-AMERICAN
RADIO BROADCAST

4605-07 So. Hermitage Ave.

Every Saturday, 1:30 to 2:30

STATION

Tet LAFAYETTE 0727

DYKAI

WHIP

Klausykit*

1480 kilocycles

rytate

(First Station on Your Dial)

rnftoų

mdte

_______

TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos

MACHINES

AU MAKII

‘‘MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

*STAR

■■ W ▼

Pompa*™?

1M W. MAOHON (T.

“ I HEAR. SHE. V7ENT OUT WITU
ONE OE TUE dUOtiES LAŠT NtORT Z*

Phone

DEAR3ORN

ID

•

V

JK

OfllllTldlt

527 No. Westem Ave.

KO1I1T C. •OtMlATT,

P444

IITIMATIt-ERKI —OIMONITRATION

Vdte see fer Irs* hooUat and b*« adrlc* OD your hair prob/am *•
feaa

CJae, Prasidenf. Clairol. Ine.. 130 W. 46 (b St.. New York. N. T.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A kl P C PATARNAVIMAS
HITIDULHriULdieną ir naktį
V
I

V A

T

D
Aatanas M. Philips
Ku

1

KOPLYČIOS visose
MIESTO DALYSE

3307 Lituanica Ar>.
Phone YAKds 4908

6812 So. Westem Are.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Couit
CICero 2109
3354 So. Halsted St

P. J. Ridikas

10:00 valanda, II WHEP
Ba PovOn laltlmtem.

PAMINKLAI

Į

-IMAll MONTHIY PAYMINTS —

munnl

WhTb. yoar aęa? Look younger than your yean with
Clairoled hair ... with hair that is soft, colorfuL youthIkel Those gray streaks can be so thoroughly erased
wilh Clairol. the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
teeatment that dermses as it reconditions as U TINTS.
See your hairdresses today and say:

Telefonas YARda 1419

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

TYPEVVRITERS

•M IIH.II t>Hi

tk

Anthany B. Petkos

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Featurin^ a projram of
Yugoslav Folk f/.usic

ADOING

OLDER

4447 South Fairfield Avenue

P.M.

DIUILT

look

CJO.

Chicago, III.

laukite Tel. — SEELEY 6103

_hidmcz
_ _ _ _ ir_ Simai
_
Albert V. Petkos
ŪZolo

S. P. Mažeika
I. Litam

4704 S. Weetern Arenue

Phone LAFayette 8024

ĮL646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782

3319 Lituanica Avenue

Phone YARds 1138-1139

«M8 Be. CaHfornU Ąre.

DltAftbAN

Pirmadienis, vasario 3, 1941

čia Mišių maldose: “Vieš
patie, suteik ramybę mūsų
dienose”.
Nieko kito taip netrokš “Nusidėjėliai yra tarsi au
,
Kun.
ta žmogaus širdis, kaip tai dringa nenurimstanti jūra,
kos tarp pasaulio tautų, ra kurios vanduo maišo dum
mybės savyje, ramybės sa- blą ir nešvarumus. Bedie- GUB. GREEN APIE
vo mažame šeimos ra- viąms nėra jokios ramybės,
ŠELPIMO
telyje.
Ką reiškia dideli sako Viešpats” (Iz. 57, 20).
turtai, jei jais negalima i Tiesa, ne vienas pamynęs PROBLEMĄ
džiaugtis? Ką reiškia visa savo kūdikystės tikėjimą
Ulinoiso
gubernatorius
išviršinė garbė, jei žmogus sakosi dabar esąs laisves- Green pareiškia, kad šian
neturi ramybės? Ne vienas nis ir laimingesnis negu ta- dien bedarbių ir jų šeimų
viską atiduotų, kad tik su-' da, kai užlaikė Dievo ir šelpimo išlaidos yra milži
rastų savo sielai ramybę!, Bažnyčios įsakymus. Bet niškos ir nepakenčiamos.
Taip. Taika yra didžiausias į toks žmogus apgaudinėja Taip toliau neturėtų būti ir
gėris pasaulyj.
pats save, nes kada didelis turi būt rasta išeitis išsi
Kokia didelė laimė žydi i skau3mas' llk’a ar net mlr’ veržti iš šio užburto rato.
tuose namuose, kur klesti.tis Jam Praveria amžinybės
Tąs tiesa, sako guberna
,
v
- i. vartus,’ pranyksta
ir Jjo taDievo taika, kur
žmones
J
torius, kad negalima leist!
j-, ,kito gyvena ir
. au- riamoji
viens dėl
J “ramybė
J ”. Nuo to- kam nors alkti šioje turtais
,kojasi,
. . nors pro jų
. ,langus;i kios
ramybės
saugok mus
.
v
.
gausioje šalyje, kur yra viA/inatia f in t
žiūrėtų skurdas ir vargas! Viešpatie!
Kristus mums atnešė ti- sako didis perviršis ir per
Tokia šeimos laimė tikrai
teklius. Bet taip pat tiesa,
j
t- krąią ramybę, kurios nega
yra dangus
ant4. žemes.
Įsi
J
. kad Amerika reikalinga pieantros gi pusės nieko nėra li duoti pasaulis, bet negali zervuoti savo idealus, lais
baisesnio už suirusią šei ir jos atimti. Tai yra ramy- vę ir viltį. O kad tai atsiek
mą, kur viešpatauja nesan-l b® su Dievu, geros sąžinės
ti, milijonams bedarbių rei
taika. Toks gyvenimas pri-Į
“Per Kristų mes
kia atstatyti normalų gyve
lygsta pragarui ant žemės turime ramyb« su ,Dievu”
nimą ir savigarbos nepri
ar bent sunkiai skaistyklai, ^om. 5, 1). Bet jei Diel vas yra su mumis, kas yra klausomybę.
Didelė kankynė toliau y-1 prieš’ mus?” (Rom. g, 31).
Anot jo, to reikia siekti.
ra ir nuodėmingos sąžinės
Kristus mūsų širdyje nu O atsiekti galima tik eko
graužimas, širdies neramu
galėjo pikčiausią ramybės nomiškiau viską tvarkant,
mas!
“Manyje nebėra ra
priešą — nuodėmę ir blogą daugiau nuoširdumo įdedant
mybės, kadangi nusidėjau’
(Ps. 38, 4). Nerami sąžinė, 3ąžinę' Pirmoji ir gražiau’ dirbant žmonių gerovei,
šiandien vyriausybė išban
lyg kokia pikta dvasia, i sioii Jo Velykų d?vana yta
dvasinio prisikėlimo sakra doma. Bandymo pa vykimas
žmogų kursto nuo vieno
mentas — šventoji išpažin priklausys nuo valdininkų.
malonumo eiti prie kito.
Netolimoj ateity bus žino
Bet visa tai tėra tarsi sūrus tis, kurioj ,Kristus kunigo ma, ar žmonės turi jais pa
vanduo išti-oŽkfisiam.’ Zmo’- •lūP°“ia”taria sielai siuos
. ,
! žodžius:
“Tavo nuodėmės sitikėjimą. >
gus vistiek negali nuo sa- i
, .
v
. .
,
. ,atleistos."! Eik ramybėje!
vęs užslėpti, kaip nykus ir
~ ■
,tuscias yra jo sielos
. i
•
,
i (Luk. 7, 48). Širdies ramy- Vytauto Parke
vidus.
’
’
*
bė po gerai atliktos įspa- Piknikai 1941 m.
■*
. y •'
Kaip šėtonas yra viso- žinties yra paties Dievo raŠv. Jurgio. p«arap. — gegu
kios nesantaikos, neapykan- mybė “viršijanti kiekvieną
tos ir pavydo tevašr^aTp+7ūpratimą’r' IFiT."’4, Tiktai žės 18 ir-rugpiūčio 31 d.
Šv. Kryžiaus parap.
bir
Kristus yra taikos nešėjas, ragavimas amžinos ramybės
želio 22 ir rugpiūčio 17 d.
nes Jis atėjo, kad pasaulis Die vuj e.
Nekalto Prasid. Šv. Paneturėtų ramybę. (Jono 16,Kristus savo žodžiu ir pa lės iparaip. ■— birželio 29 ir
33).
vyzdžiu nurodė tos ramybės rugpiūčio 24j d.
Žmogaus širdis trokšta kelią. Tik nuolankusis, tik
Gimimo Šv. Paneles parap.
ramybės. Ir dėl to pirmasis romusis žmogus, kuris at
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.
prisikėlusio Išganytojo žo sidavusiai nusilenkia po tė
Šv. Antano parap. — bir
dis buvo: “Ramybė teesie višką Dievo ranka, tik tas
želio' 15 ir rugsėjo 14 d.
,
jums”. Jis nori nuraminti teturi pastovią ramybę že
Visų Šventųjų parap. — ge
apaštalų širdis. Mes gerai mėje. Dėl to sako Kristus:
gužės 11 ir liepos 13 d.
žinome, kad nerviškumas, “Mokykitės iš manęs, nes
Dievo Apvaizdos parap. —
baimė veikiai užkrečia ki aš esu romumus nuolankios
birželio 1 ir rugpiūčio 3 d. j
tus. Bet taip pat ir taikin širdies, ir jūs rasite ramy
Šv. Mykolo parap. — lie
gas žmogus, raminantis žo bę savo sieloms” (Mt. 11,pos 20 d.
dis veikia į mus kaip gai 27).
Aušros Varių parap. —
vinanti alyva opią žaizdą.
Taip, ramybė yra tikra rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.
Ant žemČ3 niekur kitur! Dievo dovana, kurios mes
ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
nėra ramybės, kaip tik Die- privalome dažniau prašyti, — gegužės 4 ir liepos 27 d.
Šv. Juozapo parap. — ge
vuje ir geroje sąžinėje: kaip tai mus moko Bažny-

TAIKA IR RAMYBE
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Štai Graži Proga Parodyti Jūsų Meilę Tautiečiams Užjūry!

LOUIS FINISHES OFF BURMA NIN FIFTH

CLASSIFIED

OVtR

SOOTHE

WORKED _
MAKE THIS timPLK TĘST

RAUDON FURN1AUOTAM
KAMBARYS
Prie dviejų asmenų šoIuiob; pagei
daujamas blaivus ir nerūkantis. —
BH35 South R<xJi\vell Street., Tel.
HEMIikU TOM,

ITIS OVMWO«tKIDT Do they un.rt

and bum? Murinę brings quick relief.
Try two drops of Murinę night and
morning and whenever your Byes are
:ed and reddened or feel tired.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 2 fletal po 5 kam
barius. Steam šiluma. Randasi 2
blokus nuo vienuolyno ir 2 blokai
nuo Marųuette parko. Kaina $8,600.
Kreipkitės j: Eraeat Ocissler Co.,
Z74» West ttSrd Street, arba šaukite:
J. BUTKUS, tef. HKMknk 3100,

Murinę is allcaline—pure and gentie,
economical, too. Try Murinę today.

PARDAVIMUI

Fou EYes

ĖSTATE

J.
E. CA.RMODY
Tel. Cedarcrest 4556

Your
SOOTHES.CLEANBES

REAL

I’letų-rytiniamo kampe, lllth
ir
Ridgeland Avė. 2-jų aukštų namas
— krautuvė ir 7 kambarių apartmentas. Kaina $6,500. — $3,000
pinigais. Balansas ant susitarimo.

REFRESHES

CHARLES

Verčiau avinų armija liūto
vadovaujama, negu liūtų ar
mija avino vadovaujama.

P.

SUROMSKIS &

Perkam Parduodam
ir Statom Visokius

CO.

- Mainom
Namus

Bargenal Marųuette Pk. Ir Apylinkėj

2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb..
Mažas Jmokėjimas.

Romėnų patarlė garadžius. Kaina $6,800.

Ar Jaučiatės Nuvargę
—Be Vikrumo?
Skauda galvą — išpūtę viduriai?

V-Draugas” Acme teiepnuloj

Kada tik užsikemša jūsų žarnos išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas. užkietėjimas, imkite FĖENA-MINT. Ta malonaus skonio lfuosuojanti, kramtoma guma švelniai
bet tikrai
liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult.
Ryte jausi
te tikrą, palengvinimą, ir atgausite
vikrumą.
Jaunų ir senų miiionai
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nugipirkit
FEEN-A-MINT šiandien.

2-jų aukštų medinis namas. Karštu
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500..
{mokėti $500. Likusią skolą mokėti
kaip randą.
6021 S. U'ESTERN AVĖ.
Tel. Office Kep. 3713. Vak. Pro. 0176

JIEŠKAU DRAUGO KELIONEI
J KALH'ORNMĄ

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

After holding his own for four rounds, even to the
extent of helping the champ through the ropes in j.he
third, Red Burman was knocked out in the fifth round
by Joe Louis in tse champ’s 13th defense of his title, at
Madison Sąuare Garden, New York.

gūžės 25 ir rugsėjo 21 d.
Šv. 'Kazimiero parap. —
liepos 6 ir spalių 12 d.
“Draugo” — rugsėjo 1 d.
L. Vyčių — liepos 4 d.
Labdaringos Sąjungos —
gegužės 30 d.
Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų — rugsėjo 28 d.
Chieagos Provincijos Para
pijų Chorų — birželio 28 d

INDIGESTION

Kada teisė neįgali išspręsti
— sprendžia jėga.
Šileris

8010

^ScralchinfS
Forųutckreiiei irom itehing of eezetas, pimples.
athlete’s foot, scabie3, rashes and other extemaHy caused skin troubles. ūse world-famous,
cooling. antiseptic. lipttid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ųiiickly stops intense itehing. 35ė trial bottle
proves it, ory.our money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PhtSCRIPTION.

Remkite Lietuvišką
Žydukę
NATHAN
KANTER

Kai tėvynė pavojuje, nie
kais tadfli neturi teisių — vi
si turi tik pareigai?.
Vi'denburchas
O

PLATINKITE

CANAL

CONRAD

MUTUAL
L1QUOR
CO.

Fotografas
Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

Wholesale

“DRAUGĄ’

4707 So.

420 West 63rd Street

Halsted St
Tel. Blvd.
0014

UNIVERSAL
RESTAURANT

Tel.: Biznio - ENGIewood 5883
Res.: - ENGlewood 5840

may affect the Heart

naa trapped ln Ihe atnmarh or fullat may art likę s
halr-trigger on the heart. At the flrst sign of dlstress
smaTt men and wora»n depend on Bell-ans tableta to
aet gas free. No lantlve but made of the fastestactlng medicines known for arld lndlgeatlon. If the
FIRST DOSE doesn’t prove Bell-ans better, return
bottle to us and recelve DOUBLE MoneJ Back. 25c.

Vestuvėm, Krikštynom rr kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Unksnid) Palaruav imaa Visiems

756 W. 31st Stree*
DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

WHOLESALE

A. A. NORKUS, sav.

FURNITURE
BROKER

Tel. Victory 9670

SKIN TROUBLES
(extornalty caused)

•i • -i- k\\

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!

No matter what you’ve tried withaut
aueceee for unsightly surface pimples,
btemiehes and aimilarskin irritations,
here’s an amasingly suceessful doctor’e formula—powerfully soothing
Ltemd Žemo—whleh ųuieltly relieves
itehing soreneae and starta right in to
help nature promote FAST healing.
80 yeara continuous success! Let
Zemo’s 10 different marvelously cffective ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe casea
may need Extra Strength Žemo.

Schlitz Alus.

Visoki Gėrimą'

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

■

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — KABIOS — ItEFR1GERATORS — \VASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
Ali Nationally Advertlsed Hemą.

ALEX ALESAUSKAS & SONS

83rd ir KEANE AVENUE
Willow Springs, Illinois

REPRESENTATIVE

FACTORY

(Priešais Tautiškų Kapinių
Vartų)
NARYS:

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Dariaus Girėno Posto 271 ii
Chieagos Lietuvių Dr-jos.
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METŲ? Į

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas
ir

Vartodami ROCK WOOL Namų Insutacij^j
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|

Angliškai—Lietuviškas

L\

F1ONCTU DOCK WO0L
Coukuoa**
•
Fmvoin hnuLATiito Rtmvm

ŽODYNĖLIS
M—e—-

■••““•DHAFT?

t!

r«r£
Jei kada nors, tai tikrai dabar yra laikas išreikšti pasiaukojimo ir meilės
dvasią kilniais darbais. Tą geriausiai galėsime atlikti šiuomi laiku aukoda
mi kokią nors auką Lietuvai Gelbėti Fondui, kuris rūpinasi šelpimu mūsų
tautiečių, pabėgusių nuo rusų žiauriai okupuotos Lietuvos. Jie paliko savo
numylėtą kraštą ir savo namelius ir dabar vargsta kitose kraštuose. Tik
iš mūs jie gali tikėtis bent kiek taip skaudžiai reikalaujamos pagalbos ir
jei mes atsisakysim, kas jiems padės?
. , ,į
Aukas įteikite įgaliotiems asmenims jūsų kolonijoj, arba siųskite tiesiog į:
LIETUVAI GELBĖTI FONDAS, 2334 So .Oakley Avė., Chicago, Illinois.

t

gargia Listerine
Likę wet feet. and fatlgue, drafta wrr.knn
body resistance su that germs aaanrinted
artth colda may get the upper hand. Help
Nature to overcome auch germs on throat
surfaeea by garglfng with I,isterine Antiaeptic at the first aymptom of an irritaked
throat or an oncoming cold. Thia pleasant
precautton.taken promptly and freųuently,
may spare you a long, unpleaaant siege.
Lambert Pharmacal Co., SI. Loafs, Mo.

Kilis germs
asseciated wlth colds

CMmiRtŪMtaniM BaaUm

SotVU*-Via kuGmkFt

---------- ■

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

tik £1.00
“D R A U G A 8”
2334 South Oakley Ave„
Chicago, Illinois

tUuoMbau 45ui tva GoKft
•n

Baab*. «n Uvtw

5uuw»Mrwi*i»MA«on«v. Cotccusvu.

1.

Sutaupysite 40% kflro;

2. Apsaugo gyventojų sveikatą; J
3.
4.
5.

Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugų nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai itaisoma.|

Apskaičiavimas

Dykail

Ihuraplnamo F.H.A. pMkoUnfmiM
ar Mmokėjimna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų|

dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Wareh<raa«: 9401 So. Stony Itland Anų tm.

onttrnAs

-art.

Šv. Teresės
Jubiliejinio Bankieto
Įspūdžiai

Pirmadienis, vasario 3, 1941

PRARIJO ŽAIDI NĮ PIŠTALIETUKĄ

Įstojo Į Labdarių
Garbės Narius

MOKESČIŲ
IŠRINKIMO
KLAUSIMAS

ROSELAND. — Per Lab
darių Sąjungos 2 kuopos
Sausio 19 d. įvyko iškil
mingas Sv. Teresės dr-jos metinę vakarienę Elzbieta
10"mėtų" gyvavimo’ sukak-J NorvaiMenS tapo Labdarių
tuvių bankietas -puoiniosel S«un«°8 GarM“ Narė pa’
*
j unVntlomo
aukodama «?vnnn
$50.00. Su
Su Sis
šia

Evergreen Country Club pa
talpose Chicagoje. Tai bu
vo, bene, pirmas toks aris
tokratiškas parengimas šių
metų pradžioje, į kurį susi
rinko skaitlingas būrys jau
nimo ir senimo iš įvairių
lietuvių visuomenės luomų,
kaip pav. profesionalų, biz
nierių, dvasiškijos ir t.t. Vi
siems teko pasigerėti ne tik
skaniausiais valgiais, bet ir
gražiu programų. Viskas abelnai buvo labai rūpestin
gai ir tvarkingai priruošta
ir už tai tenka didelis kre
ditas rengimo komisijai, ku
rion įėjo: S. Kelia — pir
mininkė, V. S. Nares — v.
pirmininkė, B. Ambrose, C.
Kliauga, C. Norusis, E. Stroden, L. Krikščiūnas, P. Si
mutis ir kitos. Prieš ir po
vakarienės, Marąuette Park
parapijos klebonas kun. A.
Baltutis sukalbėjo maldą,
be to jis dar tarė gražų pa
sveikinimo žodį, komplementuodamas visas šios draugi
jos veikėjas. Kalbėjo taip
pat dr. S. Biežis ir kiti da
lyviai. Bankieto programą
vedė pasidalindamos Sophia
Kelia ir V. S. Narijauskienė,
daktaro žmona. Muzikos so
lo dalį atliko O. Biežienė
ir L. Sambaras. Publika, abelnai, sudainavo, Margučio
stiliumi, kelias mūsų liau
dies daineles, akordijonistui
Labanauskui
vadovaujant.
Šokiams griežė dvi orkestJros: viena didžiojoj salėj,
kita prie puikaus moderniš
ko baro.

auka vakaro pelnas siekia
$274.75.
Kuopa dėkoja E. Norvai
šienei ir tikisi susilaukt dar
kitų geradarių.

Penktadienio vakare, sau
sio 31 d., įvyko Fenger High
mokyklos 4 metų mokslo
užbaigimas.

Tarpe baigusiųjų gavo di
plomus ir sekantieji lietu
viai: Julius Barish, G. Chibinskas, Dolores Filipavi("Draugas” Acme telephoto)
čius, Louis Kazantas, VicErvin Simpson, 5 metų amž. (dešinėje) prarijo trijų colių ilgio žaidinį pištalietuką.
tor Lechavičius, Cecilia Mic- X-Ray rodo, kaip pištalietukas pakliuvęs į t vaikiuko pilvą. Nereikėjo operacijos. Išė
kus, Mary Perveneckis, Eth- jo natūraliniu keliu.
el Šitas, Virginia Wienchus
ir Helen Zurba.
kad jis motinoms neleis to- 2,000 demokratų
MOTINOS
liau fieldhouse turėti susi
paleista
ŽYGIUOS
Į
rinkimų. Tai dėl to, kad su
Praeitą savaitę garnys ap
Žiniomis iš Springfieldo,
sirinkusios kritikuoja pre
dovanojo dukrele jaunus WASHINGTONĄ
šiuos
parapijos veikėjus
Sausio 23 d. vakare apie zidentą. Taip jam įsakyta vakar daugybei • demokratų
p-us J. Meškius.
300 motinų turėjo susirinki parkų distrikto komisionie- tarnautojų ir darbininkų at
mokėtos paskutinės algos ii
mą Hamiltono parko field- rių.
Šiuo laiku susižiedavo du house, 69 gt. ir Normai avė
Pranešta, kad Chicagoj pranešta, kad jie daugiau
šios kolonijos jauni lietuviai Kalbėtojos kritikavo šalies motinos jau verbuojamos, nereikalingi. Į jų vietas pri
Julia Shatkus su Pranu Paz- administraciją, kuri daugiau kurios norėtų prisijungti imami respublikonai tarnau
noku.
Mks. rūpinasi Anglijos, negu sa prie žygiavimo į Washing- tojai ir darbininkai. Daug
politinių vietų panaikinama,
vo šalies, likimu. Kai kurios toną.
atsižvelgus į gubernatoriaus
Negrai protestuoja
nurodė, kad iki šioliai mo
Green griežtą ekonominį nu
Negrų 65 organizacijų at tinos buvo eksploituojamos Transito kompanijos'
sistatymą.
stovai Chicagoj iškelia pro ir jų balsas ignoruojamas. be fondų
Patirta, Kad iš visų de
testą, kad vyriausybė dis Nei prezidentas, nei kongre
Transito kompanijos Chi šimties valstybės ekzekutykriminuoja negrus pasiruo sas nepaiso motinų protestų cagoj per savo advokatą vių departamentų iki •’^akar
šime šalies saugumui. Pažy ir nuomonės.
pranešė federaliniam teisė paleista apie 2,000 demokra
mima, kad negrai negali gau Visos motinos, kurios turi jui Igoe, kad jos šį kartą
tų tarnautojų ir darbininkų.
ti darbo lygiomis teisėmis savo sunūs kariuomenės tar negalinčios išmokėti už pir
Tarp jų buvę gubernato
su baltaisiais darbininkais nyboje, paragintos prisi jung muosius morgičius nuošim
riaus Stelle paskirtų.
ir kariuomenėje iš negrų su ti prie protesto, kad kongre čių ir miestų^ kompensaci
J Springfieldą suplūdę ga
daromi atskiri vienetai, o į sas nepravestų 1776 biliaus, jos. Neturinčios fondų.
lybės politinių “džiabų” ieš
marynų korpusą visiškai kuriuo šalies administracija
Prieš tai kompanijos at- kotojų. Jie apgulę valstybės
nepriimami.
siekia diktatorinės valdžios metė miesto tarybos pripa departamentus. Daugumas
Anglijos gelbėjimo sumeti žintą “traction” traukinį or-jų, žinoma, skaudžiai nusiProgramos metu buvo vie
mais. Tas gi gali J. A. Val dinansą.
šai perstatytos ir gausiomis^
vils negavę darbų. Nes visų
stybes įsiurbti karan.
dovanomis apdovanotčs^vei- n.; sužeista
juk ir negalima patenkinti.
kliosios šios moterų dr-jos
Kur
tvirta
valia,
ten
ir
gai

Gubernatorius Green prieš
Viena kalbėtojų pareiškė,
Sįlvter Fleetį Motor Exnarės, ypatingai naujoji ir
lia.
—
Kun.
Išora,
sukilėlis,
rinkimus žadėjo sumažinti
press terminalinėje stotyje, kad kongreso žemesnieji rū
buvusioji valdyba.
valstybės išlaidas. Jis tai ir
3357 So. Justine gt., gais mai, matyt, praves minėtą
vykdys.
Vienai iš darbščiųjų dr- ras padarė daugiau kaip bilių. Tad moterys turi susi
jos iniciatorių būtent Leo 100,000 dol. nuostolių. Su burti aplink senatą, turi
kadijai Krikščiūnienei dr- žeista ugniagesis ir kitas protestuoti ir kitomis prie
Žmonėms jėgų netrūksta,
jos vardu įteikta puikus gy asmuo.
— jiems trūksta tik valios.
monėmis neleisti biliaus praPAS
Prancūzų rašyt. Hugo
vų rožių bukietas ir nuošir
vedimo. Nutarta tūkstan
VILEIŠĮ
dūs sveikinimai jos 28 m.
Loyola universiteto vidu čiams šalies moterų susibur
vedybinio gyvenimo proga.
EIK!
rio metų mokslo užbaigos ti, žygiuoti į Washingtoną
FOR
H. P.
iškilmės įvyks šį antradienį ir tenai asmeniškai protes
>/
I TC H I N G
St. Ignatius
auditorijoje, tuoti prieš 1776 biliaus praDR. PETRAS
vedimą.
VILEIŠIS.
1320 Loyola avė. 72 studen

Jei Insurance Reik,

. Geras dvaro

administrato

tams bus
Vokiečių prof. Erebos laipsniai.

rius neturi blogų darbininkų

įteikti

mokslo

Hamilton parko direkto
rius James Lackey pranešė,

S K I N

Atstovas

_

.«

_

V

The Prudential Ins.
Co. of America
OFFICE-

,175 W. JAOKSON BLVD.
SIJITE A-1820
Home Office: New»rk, N. J.

žemo

j

RE8IDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

LAFayette

Ar kenčiate niežiejimą,
nudegimu, arba odoa ligą?
Nekentėkitl Žemo per SO
metą gelbėjo žmonėms. Pa
taline eezema. išbėrimu®,
spuogus ir kitokius odos
negalavimus.
Pirk Žemo
iiandienl Visuose aptieko■e. 36c, 60c, <1.00.

FOR

0771

SKIN

IRRI7mtQN5

SiCK, NERVOUS
PDAUIfV“EVERY
MONTH

UftANM

n
■

Than Remi WHY
Lydla E. Pinkham’s
Vegatabto Compound ls
RearWoman’s Frlend”!
Some vromen auffer eevere monthly
paln (erampa, backache. haadache) due
to female functlonal dlaordem whlle
othar’a naraee tand to bacorae npaat and
they gat erota, raatlaaa and moody.
Bo why not take Lydla E. Pinkham'a
Vetretable Compound mada eapecioJ/y
ta help tlrad, run-doam. nervoua woman to go amlllag thru "difflcult daya.''
Pinkham’a Compound eontalna no oplatea or hablt-forming Ingradlanta. It

1

Cooko apskrities iždinin
kas John Toman turi naują
planą, kaip iškolektuoti už
trauktus mokesčius iš nekil
nojamų savasčių savininkų
be didelės šiems nuoskau
dos.
Jis sako, kad nekilnojamų
savasčių savininkai savo už
trauktoms mokestims gali
gauti paskolų iš Chicago
Mortgage Bankers’ Association. Savininkai šias jiems
pripažintas paskolas dali
mis, ar kaip kitaip atmokės,
žiūrint kaip bus sutarta.
Jei kurie savininkai norės
gauti sau legalų patarėją,
sako, gaus tokį iš Chicago
Bar Association.
Iždininkas Toman pas sa
ve sukviečia kai kuriuos sa
vininkus ir jiems plačiai at
skleis minėtą paskolų pla
ną. Savininkams bus nau
dingą. Tuo būdu jie apsau
gos savo nuosavybes nuo
pardavimo.
Anot iždininko, šis pasko
lų planas bus išbandytas
Barrington, Avalon ir Western Springs miesteliuose ii
Chicagos vidumiesty. Jei
bus sulaukta pavykime, pla
nas bus praplėstas.

Kontraktoriai palei
džia darbininkus
Pranešta, kad kai kurie
kontraktoriai, kurie Will ap
skrity stato vyriausybei
amunicijos fabrikus, palei
džia iš darbo šimtus uni3tų
karpenterių
pažymėdami,
kad jie esą netinkami vyk
domiems darbams.

APLINK MUS
X E. Vilkienė, Gimimo
Panelės Sv. parapijos cho
ristė, su dukrele išvažiuoja
į Floridą žiemos atostogoms.

X Aldona Yakuitis, bridgeportietė, ir Irena Sriu
bas, northsaidietė, yra žvai
gždės kelių tūkstančių stu
dentų, baigusių Chicago
aukštesnes mokyklas. Pirmo
ji “valedictorian”
buvo
Lindblom, o pastaroji Jonės
Commercial, mokyklų bai
giančiųjų klasėse. Pasirodo,
lietuviai yra vieni gabiau
sių moksle.
X Juozas ir Josefina Misevičiai, žinomi West Side
biznieriai (užlaiką taverną
ant kampo W. Cermak Rd.
ir So. Leavitt St.) minėjo
20 m. vedybinio gyvenimo.
Paruoštam iš karvelių po
kyly turėjo daug svečių, ku
rių tarpe ir visi Mutual Federal Savings and Loan As
sociation direktoriai. J. Mi
sevičius yra tos bendrovės
iždininkas.

D

X M. ir O. Vaznių namuo
se, 4544 So. Paulina St., įvyks nepaprasta arbatėlė,
kurios visas pelnas skiria
mas TT. Marijonų Bendra
darbių seimui. Arbatėlė ren
giama vasario 6 d., 7 vai.
vakare.

X Kun. Kvecinskas-Kwin,
Sv. Onos, lietuvių parapijos
klebonas, Spring Valley, III.,
užvakar lankėsi “Draugo”
redakcijoj Vasario 16 d.
reikalais. Tautinę šventę
springvaliečiai rengias šau
niai paminėti.

r

X Petras ir Anastazija
Jei tas teisybė, tad nu
matomi rimti unijų nesusi Adomaičiai gyvenanti 1925
pratimai su kontraktoriais. Adams St., Gary, Ind., ilga
mečiai “Draugo” skaityto
jai ir rėmėjai, sausio 30 d.,
atšventė 25 metų vedybinio
gyvenimo jubiliejų. Sv. Ka
(oughing, Gasping zimiero bažnyčioje, Gary,
Indiana, buvo atlaikytos ju
Thanks to ft Doctor’s prescription called
Mendaco, thousands now palliate terrible rebiliatų intencija mišios.
eurrine attaeks of choklng. gasping, coughing, wneezing Bronchlal Astnma by helplng

Aslhma Mikus

nature remove thiek cxcess mucus. No dopes,
no smokes, no injections. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapld, delightful palllative action commonly helps nature brlng
welcome sleep—a “Ood-send. A printea
guarantee vrapped around eacn package oi
Mendaco Insures an immediate refund of
the full cost unless you are completely satlsfled. You have everything to gain and
nothing to lose under this poslUve money
back guarantee so get Mendaco Irom your
druggfst today for only 60c. "

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

Būsi
turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. —
Turėsi

X Viktoras Solis mūsų
dienraščio redaktoriui pri
siuntė Lietuvai Gelbėti Ta
rybos įteikto Prezidentui
Rooseveltui adreso (padėkos
rašto) nufotografuotą kopi
ją. V. Solis turi aukštą vie
tą komercijos departamen
te.

RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVING
and LOAN ASSOCIATION

W0LK STUDIO

OF CHICAGO

1945 W«l 35* Street

2202 W. Cermak Rd.. Chicago
Canal 8887

Mokame 3Į/^% Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
TURTAS
VIRS

Č1,000,000.00

"
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H1ARCUTIT
RADIO UIKRlščĮO Hl METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietnviją.

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis

♦

visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietą.
Būtomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.
la mada from nature'a otvn heneflclal
roota and barba — each wlth ita own
epecioi purpoaa to HELP WOMEN.
Famoua for over 60 yeara Pinkham'a
Compound ia the beat knovrn and 'one
of the moet e/fective “aroman'a" toniea
obtainable. Try UI

W H F C — (1420 Kilocycles)

»

