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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Mūsų visas viešasis gyve
nimas kažkodėl taip keistai 
susiklostė, jog mes dažnai 
susirūpinę tik vienas antro 
pabarimu ir užsidarėm tik 
siauram tautiniam ratelyj. Į 
platųjį pasaulį neįstengiam 
ir nenorim durų praverti.

Todėl, šiuo metu taip rei
kalinga ir būtina, propagan
da už Lietuvą ir bendrai lie
tuvį plačiosios Amerikos vi
suomenės nepasiekia. Jei ne
būtų progų — nebūtų gali
ma nė apgailestauti. Bet pro-1 tų Bulgarijoj, pradėjo žy- 
gų yra. Visa bėda, kad mes gius, kad įtikintų Graikiją 
jomis niekados nesuskum-' skubiai sudaryti taiką su 
bam pasinaudoti. Italija.

šioji taika, anot šių šiuo-
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Bružikas,Bistras žuvo kom. kalėjime, skelbia
VOKIEČIŲ
ORLAIVIAI
GRAIKIJOJ

SOFIJA, vasario 18 d. —
Informuotieji diplomatų 
sluogsniai gavę žinių, jog 
šiandie Vokietija, įsitikinusi 
Turkijos neutralumu, jei vo
kiečių kariuomenė pasirody-

Indėnai Kariuomenei

Čia mums ypač malonu 
pasveikinti jaunutę A. L. K. 
Studentų są-gos Chicagos 
kuopą, kuri pirmoji pasinau
dojo proga pareklamuoti 
Lietuvą, lietuviškąjį meną ir 
Lietuvos siekius Chicagos 
universitete. Šis įvykis 
mums ypač mielas, nes jis 
kilo jaunųjų tarpe, be seni
mo jokio raginimo.

Visą programą, įvykusią 
pereitą penktadienį ir šešta
dienį, Chicagos universiteto 
Tarptautiniuose namuose, 
surengė ir pravedė jaunieji. 
Ir tenka pasididžiuoti, jog 
dėl tos programos, jei į ją

gsniu, būtų sudaryta Musso
lini sąlygomis.

Tuo tarpu vokiečių žvalgy 
biniai orlaiviai kasdien pa
sirodo virš Graikijos, ypač 
Bulgrijos pasienyje. Vienas 
šių orlaivių pasirodęs net į 
pietus nuo Atėnų. 

Pasiuntinys įspėja

Vokietijos ministeris Atė
nuose pareiškęs graikų va
dams, jog po Turkijos- Bul
garijos pakto, Graikijai gre
sia atakos pavojus iš Bulga
rijos.

Jis davęs suprasti, jog Vo 
kietija nusistačius, kad

*-*-<>>

(••Draugas" Acme telephoto,
Iš Sac ir Fox rezervacijų jauni indijonai imami kareiviauti Iowa valstybės sargy

boje. Jie pratinami vartoti radijo ir kulkosvaidžius. Aštuoni indijonai mokomi ka
riuomenės vadų įsakymus iš angliško išversti indijoniška kalba ir šiaja kalba tai 
transliuoti pėr radiją arba per telefoną. Gautus įsakymus kiti indijonai išverčia an
gliškai karininkų žiniai. Priešas negali suprasti pranešamų įsakymų indijoniškai.

Japonija
Stiprina
Laivyną

Žinių Santrauka Šen. Clark Prieš 
Įstatymą

būtų malonėjęs atsilankyti Graiki> ir Itallja aa’
kas nors senesniųjų, nebūtų vo karą P^e taiko, stalo. _
turėjęs nurausti. Universite- Iš jo pareiškimu esą aiš-
to vadovybė programa pa- ku' Jo« »raikams> atsisakius 
tenkinta ir kitiems metams taikintis, Hitleris pasiųstų 
pasiūlė net didesnę salę. sav0 Kariuomenę iš Romuni- 

Tai vienas propagandos tos P*1 Bulgariją Graikijon. j 

būdas, kuriuo iki šiol nebu-: Rusija sutinka
vo pasinaudota ir mes nuo-! Autoritetingas Sofijos lai-
širdžiai sveikinam studentų kraštig Zora rašo Vokie- 
kuopos valdyba už gražius, uja ir Rusija susitarusioa
žygius. dėl Turkijos-Bulgarijos pak-

to ir tuo pačiu dėl vokiečių
Dar svarbesnė yra spaus- į tolimesnių žygių Balkanuase. 

dinto žodžio propaganda Kai kurie Londono šalti-
svetimomis kalbomis, ypač 
anglų. Ji mums nėra nepri
einama, nes anglų kalba lei
džiamuose laikraščiuose mes
turime nuoširdžių lietuvių, li” Anglijai.

niai pareiškia, jog Turkija 
informavusi Angliją apie pa
sitarimus su Bulgarija ir 
Turkija esanti “pilnai loja-

kurie visados pasirengę mie
lai apie Lietuvą ir lietuvius 
parašyti. Tačiau čia reikia 
plačiosios lietuvių visuome
nės paramos.

Šiuo laiku platesnės apie 
Lietuvą ir lietuvius žinios 
angliškuose laikraščiuose 
yra beveik neįmanomos, nes 
lietuviškoji visuomenė nepa
rodo užtenkamai entuziaz
mo.

Turkija ir Bulgarija šian
die pradeda atitraukimą ka
riuomenių iš bendrojo pasie
nio.

neįkainuojamai brangus. 
Beto, šiuo savo susidomėji
mu padėtumėm ir redakcijos 
štabe dirbančiam lietuviui.

SAIGONAS, - Prancūzijos 
Indokinija, vasario 18 d. — 
Ne pilnai patikrinti, bet pa
tikimi pranešimai sako, jog 
per paskutiniąsias 12 va
landų Japonija smarkiai su
stiprino savo laivyno pajė
gas Siamo įlankoje.

Jau anksčiau buvo praneš
ta, kad Siamo įlankon Japo
nija pasiuntusi tris naujus 
kruzerius.

Tuo tarpu iš Tokijo pra
nešama, jog Japonija pasi
rengusi tarpininkauti taikos 
sudaryme, bet kurioje pašau 
lio dalyje ir dėl situacijos 
paaštrėjimo Ramiajam van
denyne esančios kaltos Jung 
tinės Valstybės ir Anglija.

Oficialus vyriausybės ats
tovas pareiškė, jog “Japoni
ja yra pilnai pasirengusi 
tarpininkauti ar imtis bet 
kokių reikiamų žygių atsta
tyti normalią padėtį ne tik 
Rytų Azijoj, bet ir bet ku
rioj pasaulio dalyje”.

Jei po kiekvienos pasiro
džiusios kuriame nors Chica 
gos anglų laikraštyj žinios 
apie Lietuvą ir lietuvius mes 
pasistengtumėm tam laikrač 
čiui telefonu paskambinti ai 
parašyti, susidarytų daug 
didesnės galimybės platės 
niems aprašymams ateityje 
Šiandie gi kiekvienas žodis 
geras žodis apie kankinamą
lietuvį svetimoj, spaudoj yra Trakijoj ir prieš bolševikus

Taigi ir Turkija, kuri iki 
šiol rodė tokį karštą pasi
priešinimą vokiečių ekspan
sijai Balkanuose, atvėso. 
Tarp kitko, čia galima įžiū
rėti Maskvos nešvarius dar
belius. Stalinas, matomai, 
galutinai susitarė su Hitle
riu “išlaisvinti” Europos 
darbo žmogų ir pareiškė Tur 
kijai, kad ji nutiltų, nes ki
taip turės kovoti dviejuose 
frontuose — prieš vokiečius

Turkijos šiaurėje. Turkija, 
aišku, pasirinko bent laikiną 
taiką.

Taip pat ir Japonija, ma
tyt, pramato greitą susitari 
mą su Maskva, nes ji drą
siai ir akiplėšiškai demons
truoja Azijos rytuose prieš 
Angliją ir Ameriką. Galima 
laukti, kad netrukus paskly- 
stų komunistų platesnės 
riaušės neokupuotojoj Kini
joj. Ir vis už “kankinamą 
darbo žmogų”.

LIETUVOJE KOMUNISTAI JAU 
VAIKUS SIUNČIA KALĖJIMAN

Kunigai Verčiami Agituoti Už 
Komunistus. Naujos Areštų Bangos. 
Moksleivija Gabenama Rusijon

K. ARAS
Specialus “Draugo” korespondentas Lisabonoje.

LISABONA, vasario 14 d. Sausio mėnesio pabaigoje 
(oro-paštu). — Sausio mėn. , sužinojau, jog kun. Bružikas, 
pradžioje vienas atbėgėlis, I S. J. ir dr. L. Bistras bolše-

KAIRO, vasario 18 d. —
Anglų generalinio štabo pra- WASHINGTONAS, vasa- 
nešimu, vietiniai gyventojai r^° 18 d. — šiandie senato- 
pri vertė italus pasitraukti iš Clark (dem.) pareiškė
Dangelos ir kitų svarbių vie Senate įsitikinimą, jog pa
tų Gojjam provincijoj, Etio 
pi jo j.

MELBOURNE, Australija, 
vasario 18 d. — Einąs mini
sterio pirmininko pareigas 
A. W. Fadden šiandie parei
škė, jog visoj Australijoj 
pravesti pasiruošimai prieš- 
orlaivinei apsaugai.

LONDONAS, vasario 
d. — Admiraliteto praneši
mu, Anglijos laivyno orlai
viai Viduržemio jūroje nus
kandino vieną vokiečių lai
vą, kuris gabeno italų reik
menis ir sužalojo tris italų 
laivus, kurių vienas pagalbi
nis karo laivas.

BERNAS, vasario 18 d. — 
Šveicarijos federalinė taryba 
šiandie pranešė gavusi iš*An 
glijos notą, kurioje reiškia
ma gilus apgailestavimas dėl 
padarytų Bazely j ir Zuriche 
nuostolių ir pasižadama at
silyginti.

kuris pats Kauno bolševikų 
kalėjime yra sėdėjęs 4 mė-

vikų kalėjime jau mirė. 
(Apie dr. Bistro mirtį jau

nesiūs ir yra buvęs vienoje Į anksčiau buvo gauta nepa- 
kameroje su kun. Sušinsku, j tikrintų ir neaiškių žinių, 
dideliu jaunimo veikėju, pa- būk jį komunistai žiauriai
sakoja, jog paskutiniuoju 
metu kalėjime vartojamos 
žiaurios tortūros: gąsdini
mai, mušimai ir 1.1. Tas 
pats atbėgėlis man asmeniai 
yra pasakęs, jog kalėjimuo
se labai daug jaunų (net iki 
14 m.) gimnazistų ir gim
nazisčių.

ruoštojo paramos Anglijai 
įstatymo pra vedimas būtų 
“tolygus paskelbimui karo 
stovio”, kurį pasektų pasiun 
timas kariuomenės užjūrin.

Šiandie pradėta antroji 
diena diskusijų Senate dėl 
paruoštojo įstatymo ir pa
čioje diskusijų pradžioje se
natorius Clark pareiškė, jog 
šiuo įstatymu būtų sunaikin 
ta Amerikos apsauga ir Pre- 
zidentui būtų suteikta “au
tokratinės teisės”.

Toliau Johnsonas, respub
likonų narys Senato komisi- j 
joje pareiškė, jog Anglijai 
dabar nereikalinga didesnė 
parama, negu jau teikiama.

Laukiama Anglų
Invazijos Italijon

LONDONAS, vasario 18 
d. — Akyvaizdoj sustiprin
tų Anglijos laivyno ir avia
cijos atakų Italijoje kai ku
rie sluogsniai šiandie pra
mato galimą anglų karo Vi
duržemio jūroje antrąją fa
zę, t. y. tiesioginę anglų in ;

Vokiečiai Atakavę
Sėkmingai Maltą

BERLYNAS, vasario 18 
d. — Informuotieji vokiečių 
sluogsniai praneša, jog di
džiulės vokiečių bombanešių 
grupės, lydimos kovos orlai
vių sėkmingai apmėtę bom
bomis karinius taikinius Mai 
toje, anglų bazėje Vidurže
myje.

Karo vadovybė pareiškia, 
jog vokiečių orlaiviai vakar 
susprogdinę kelias dirbtuves 
į pietryčius nuo Hull, Angli
joj ir padegę aliejaus sandė
lį Moray Firth, Škotijoj.

Bulgarija Atmetė
Turkijos Siūlymą

ISTANBULIS, vasario 18 
d. — Bulgarijos sluogsniai 
šiandie tvirtina, jog Turkija 
pasiūliusi Turkijos-Bulgari
jos nepuolimo sutartį ir taip 
pat pasiūliusi, kad Bulgarija 
nepraleistų per savo terito
riją svetimos kariuomenės, 
pažadėdama karinę paramą.

Pakto pasiūlymą Bulgari
ja priėmusi, bet nuo antrojo 
pasiūlymo atsisakiusi.

MONTREALIS, vasario 18 ' TfoiKftBĮ vaziją Italijon.
d. — John G. Winant, nauja
sis Amerikos ambasadorius 
Anglijai, šiandie rezignavo 
iš direktoriaus vietos tarp
tautiniam darbo biure.

ORAS
Didesnis debesuotumas ir 

šalčiau. Šiaurvakarių vėjai.

Saulė teka 6:41 vai., saulė 
leidžias 5:28 vai.

Dauguma Italijos geležin
kelio linijų tęsiasi pajūriu ir 
todėl lengvai pasiekiamos 
laivyno armotomis. šios lai
vyno atakos sutrukdytų ita
lų susisiekimą ir aiškiai su
silpnintų fašistų karinį pajė
gumą.

Dar skaudžiau atsilieptų 
anglų orlaiviu atakos, pana
šios į pravestąsias šeštadie
nio naktį ant Sicilijos ir 

Į Brindisi.

nužudę).
Kauno seminarija uždaryta

Šių metų sausio pradžioje 
paleista Kauno kunigų se
minarija, jos patalpas užė
mė rusų kariuomenė.

Pereitų metų pabaigoje, 
prieš pat Kalėdas, buvo la
bai stipri antireliginė propa
ganda, kad žmonės mestų tų 
švenčių šventimo paprotį iš 
gyvenimo.

Šių metų pradžioje (sau
sio 1-12) rinkimų metu ku-r *
nigai buvo verčiami raginti 
žmones iš sakyklų balsuoti. 
Jei kurioje parapijoje ma
žiau balsuosią, už tai būsią 
atsakingi tos parapijos kuni 
gai.
Jaunimas siunčiamas 
Rusijon

Šių metų pradžioje (sau
sio 1-12) Lietuvo įvyko nau
ja areštų banga, kurioje la
bai daug suareštuota gimna
zistų, studentų ir ūkininkų.

Visi jaunuoliai, gimę 1919- 
1920 m., be jokios išimties 
(studentai ar moksleiviai) 
pašaukti kariuomenėn ir iš
vežti Rusijon. Tuo būdu iš
valomas kraštas nuo jud
riausio ir patriotiškiausio 
jaunimo, kuris, žinoma, pa
reiškė iki šiol moralinio tvir 
tumo lietuvybei ar religijai. 
Po tokių įvykių labai krinta 
žmonių nuotaika.
Stiprėja religingumas

Rusai, okupavę Lietuva 
tikėjosi tuojau sukomunis- 

' tinti jos gyventojus. Tačiau 
kaip jie turėjo nustebti, kai 
po okupacijos krašte paste
bėta didesnis religinių pa
reigų pildymas žmonėse. Net 
kariai dažnai viešai susior-

Italai Sprogdina
Ginklų Sandėlius

ATĖNAI, vasario 18 d. — į ganizuoja ir organizuotai vy 
Pranešama, jog besitraukda-i ksta bažnyčion, nors tai ir 
mi viduriniam ir pietiniam yra prieš jų vyresnybės įsa- 
frontuose italai susprogdina kymus.

Įvedus civilines jungtuves 
tik mažos išimtys tepasiten
kina vien jomis be bažny-

amunicijos sandėlius.
Vienoje kovoje graikai su

naikinę skaičių italų tankų, 
šiuo metu dėl tirpstančio čios.

kalnuose sniego daugelyj Al- (Rytojaus “Drauge” toli- 
banijos vietų pasklydo pot- mesni korespondento prane- 
vyniai, kurie visiškai supara Šimai apie darbo žmones Lie 
lyžavo karinius veiksmus. tuvoje).

Y



SOVIETŲ SĄJUNGOS KLASTA
Rašo: Ministras Eduardas Turauskas

(Tęsinys)
Bolševikų Diktatas 
pasirašytas.
Spalių 9 d. rytą p. K. Bi-

grįžo į Kremlių kur tuojau Prezidentui apie pasirašytą 
abi delegacijos ėmėsi teku i- sutartį. Nuotaika buvo ban
kinio darbo sutarties tek šiaušia. Atrodė, kad daly- 
stams paruošti pasirašymui, vauju laidotuvių eisenoje. 
Belaukiant tų tekstų, į kam- Minia džiaugėsi, bet jivne 

zauskas ir gen. Raštikis iš- barį buvo atne-sįa valgių ir žinojo visų užkulisių ir ne
skrido į Kauną padaryti gėrįmų įr čia jau pasiiodė pajėgė įvertinti viso pade 
pranešimą vyriausybei, ku-į “į8mįntingasis ir mylimasis ties tragizmo. Šiurpas ėmė 
ri, nematydama kitos išei- ^autų tėvas ir vadas,” “švic- pagalvojus, kad netrukus 
ties ir iš niekur nelaukda- siau8įa8” Stalinas, lydimas nepriklausomos Lietuvos že 

a jokios paramos, įgano- Vorošilovo ir 7idanovo. čia mėje įsikurs raudonos įgu- 
.,o delegaciją Maskvos siū- netrukus sutaiūs ir buvo los ir kiekvienu metu bus 
.omą sutartį pasirašyti. Bu pasįra8yfi įr pasirašymo pasiruošusios išprovokuoti 
vo dar ir tikimasi, kad, po momeiitas nufotografuotas, incidentų, kurių pasėkoje 
tokio nusileidimo, bent teri-į galima būtų paįaįdoti taip
torijos Sovietai nepagailės Spahų. 11 . ’ 17 val, ° sunkiai iškovotą Lietuvos 
pridėti. Spalių 10 d. delega- Kremliuje Lietuvos de ega- I iklaua bę 
tai grįžo į Maskvą. Tą C1JOS garbei banketas, ku-, *
patį vakarą įvyko vėl posė- rio metu buvo dau* kalbl>’ Delegacijai sugrįžus ir pa-

hPt hp Stalino Mūsų iš kuriU pažymėtinos Staii- pasakojus apie Sovietų at-legatai pareTkė, kad - ir Molotovo, kurie aiš- stovy griežčiausius patikini-

principe sutinka su Maskvos į kiai ,.ir ..g.r‘"3'xl Patikinu; mus, kad jie tesiekia savo

Laisvos Lietuvos kariuomenė. Šaunūs žirgai, linksmi kareiviai tarnavę savo kraš
te. Dabar Lietuvos jaunimas, prievarta imamas į rusų kariuomenę ir, kaip carų lai
kais, išvežamas į tolimiausius Rusijos įtampus, į mažai apgyventas vietas, tarp tam
siausių žmonių, o į Lietuvą gabenami aziatai.

'■'rsSiadienis, vas. 19, 1941

šia jis gaišta sulaukęs vos 
20-22 metų.

Didžiosios senatvės paukš 
čiai susilaukia daug rečiau, 
negu žmogus stebimojo šim
to metų. Pav., vištos papras 
tai nugaišta nesulaukusios 
astuonių metų, ir tik retais 
atsitikimais išgyvena iki 30 
metų. (PAŽ)

kad jie ištikimai ir šventai ir mūsų saugumo, kad jie
siūlė keletą pataisų. Rusų laikVsis sutac;Ic3’ kad Jie nė nemano kištis i mūsl* vi 
nuotaika buvo nekokia, jie

norimu projektu, tačiau pa ,

aiškiai nekantravo. Kas mū
sų atstovus ypačiai nuste
bino, tai kad bolševikai pa
kišo savo naują projektą, 
kuriame savitarpio pagal
bos paktas buvo suplaktas 
į vieną su sutartimi dėl Vil
niaus ir jos srities perdavi
mo Lietuvai. Mat pačioje 
pradžioje pačių Sovietų bu
vo siūloma sudaryti dvi at
skiras sutartis ir jų buvo 
pateikti atitinkami projek
tai. Mūsų delegatams buvo 
ypačiai skaudu matyti pa
skutiniu momentu, kada jau 
buvo einama prie paties pa
sirašymo, suplaktus du skir
tingus dalykus: Vilniaus 
grąžinimą, kuris buvo lie
tuvių Tautai guodžiantis, ir 
savitarpio pagalbą su įgulo
mis Lietuvos žemėje, kuris 
veikė slegiamai. Tačiau ir 
šiuo grynai jiems tekniki- 
niu klausimu bolševikai ne
sidavė suminkštinami. Kaip 
lygiai jie neatsižvelgė ir į 
mūsų delegatų papildomą 
argumentavimą dėl naujų 
sienų netci^' gurne.

Mūsų delegatai, papiašę 
pertraukos ir Pasiuntinybė
je pasitarę, priėjo vienin
gos išvados, kad Maskvos 
diktatą tenka priimti. Su 
tokiu nusistatymu jie su

nemano kištis i mūsų vi
daus reiks'us ir nori ir to
liau išlaikyti traukinį drau
gingumą tarp Lv tuvos ir 
SSSR. ...

Pirmieji įspūdžiui Kaune.

Kadangi paskutinis posė
dis Maskvoje ižttuko ligi 
vėlybos nakties todėl Kau 
r.e apie sutar'i.-s pasirašy
mą patyrėme teutonu tiktai 
spalių 11 d. pi. ..čiui Į ma
ne, kuris pri5mė mūsų Pa
siuntinybės efonatą, toji

daus reikalus, nei mūsų so- 
vietinti, kiek aprimome. Sta 
linas savo patikinimuose 
nuėjo tiek toli, kad pareiš
kė: “Jei jūsų pačių komu
nistai, įgavę drąsos, bandy
tų jums drumsti gyvenimą 
ir jei jūs patys nepajėgtu
mėte jų sutvarkyti, tai 
jums padės mūsų pačių įgu
los”. .. .

Retrospektyviai dabar vei 
tinant visus tuos patikini
mus ir iškilmingus pažadus, 
galima tik dar sykį įsiti-

žinia padarė gludinančio Į s- kinti, kad padorus, lojalus 
pūdžio. Nauja buvo toji ap- ir garbingas partneris nie-
linkybė, kad į vieną sutartį 
viskas suplakta Galutinai 
subiro visos viltys, kad 
gausime ben: žmoniškesnes 
sienas. Toki pat slegiantį 
įspūdį sutartis padarė ir vi
siems tiems, koriuos apie ją 
painformavau i'odė!

atsparos klimato atmai- 
Įvairu - Įdomu noms. Jie ir gyvena palygin-

Sparnuočių Amžius
ti ilgiau už mažuosius paukš 
telius.

Naminiai paukščiai, kurių 
gyvenimas daug geriau ap
saugotas nuo pavojų, negu 

vieno gyvūno orgąnizmą laukinių paukščių> Uk

Kas gyvena, tas ir mirš
ta. Bet gamta sutvarkė kiek

taip, kad jis galėtų atsigin
ti tos mirties per ko ilgiau gyvena trumpiau už dauge

lį laisvųjų paukščių. Statis-sią laiką, štai dėl ko gyvu- ... , , ,... . tika rodo, kad žinomųjųnai visomis jėgomis sten- 
giasi pratęsti savo gyveni
mą ir saugojasi mirties vi
sokiais būdais. Net mažieji

kados nesugebės turėti pa
kankamai suktumo, atsar- gavę suskurdusį ir jų pa 
gurno ir nepasitikėjimo, de- čių kariuomenės apiplėštą

čios iki 90, o kartais net 
iki 92 metų, stipenos ėdikai 
iki 101 m., baltagalviai va
nagai iki 107 m. ir Kana
dos vanagėliai iki 100 m.

Skaitlinės parodo, kad 
paukščiai gyvena gana il
gai — net iki 50 ar 60 me
tų stambieji, o iki 20 ar 25 
metų smulkieji. Tiesa, pauk
ščio didumas ne visuomet

paukščių amžius siekia tiek1 proporcinis gyvenimo ilgiui, 
metų:

IR MIRĘS VALDOVAS

Salomono salose vadui mA 
rus, lavonas sudeginamas, 
ir pelenai kartu su mirusio 
jo kaukuole sudedami į gra 
žiai išpuoštą karstą, ant 
kurio yra išdrožinėto? žmo
gaus figūros.

Karstas su tam tikru kie
kiu maisto pastatomas ant 
aukštų stulpų. Salos gyven
tojai tiki, kad galingo vado 
vėlė po jo mirties pasida
ro dar galingesnė. Apylinkės 
gyventojams draudžiama ar 
tintis prie taip palaidoto va
do palaikų.

-4)
/

Varnas 69, Apuokas 68, 
paukščiai, kurių gyvenimas pilkoji žąsis 65, arinė papū- 
yra nuolatiniame pavojuje, 8a 64, pilkoji žuvėdra 60, 
turi tą įgimtą palinkimą pelikonas 52, pilkoji papū- 
saugotis. Užtat didieji pauk- ga 50, baltuodegis orimas 
ščiai plėšikai turi kur kas 48, albatrosas 46, pilkoji 
mažiau priešų ir geresnės gervė 42, sidabrinė pempė 

44, čirkšlys 41, strausas 40, 
balandis 35, juodasis vana
gas 32, naminė višta 30,

t
drofas 27, vakarų lakštin-

ką liudija strauso gyveni
nis paukštis gana di-mas

delis, lengvai prijaukinamas 
prie namų, o vis tik gyvena 
vos iki 40 metų. Dažniau-

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica. lumbago, neu- 
ralgia and neuntis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tney have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those eshausting muscular aches and 
pains NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—«o you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this irondad guarantee. If the 
very first three doees do not relieve that cruel

Y'

LIETUVIAI DAKTARAI

rėdamasis su klastingu, ap- Vilniaus kraštą, mes tuojau
gaulingu ir banditizme išau- suklupsime ir pasirodysime gaia 25, baltasis garnys 24, 
gusiu partneriu. Todėl ir Lie lengvai pasmeigiama jų paprastoji pempė ,21, gulbė 
tuvos visuomenė bei jos durklų auka.... Tačiau jų šnypšlė 21, kanarka 20, šar

kai atsakingi atstovai negalėjo piktos spekuliacijos juos ka 21, griežlė 22, povas 19,
anksti rytą Rai kurie orga-jnet sapne pasapnuoti, nei apvylė, nes Lietuva, pasisė- vyturys (kuoduotas) 13, na-
nizacijų vada; kreipėsi tei- i pajusti visos klastos baisy-' muši entuziazmo praeities minis žvirblis 14, špokas 10, 
raudamiesi, a* j"u galima bės, kokia buvo Lietuvai kovose, trumpu laiku sugcJmečerkė 10, kregždė 9.
pradėti numa* y L. džiaugsmo; rengiama Maskvos kruvinų- ( bėjo atitiesti Vilniaus kraš- j Kai kurie ornitologai sa-
manifestac-ją asmeniškai jų satrapų, jau sutarties tą, aprūpinti jį duona, vi- ko, kad papūgos išgyvenan- 
buvau aiškini visas1 pasirašymo momentu ir .. . sais reikmenimis ir darbu.
manifestacijas atšaukti. Su Vilniaus grąžinimo faktu, 
tuo sutiko daugis. Deja, mo Visiškai tikėtinas dalykas, 
kyklos jau buvo ėmę žy- kad per 22 metus patys ne- 
giuoti ir todėl atšaukti ei- , pajėgdami sutvarkyti savo 
senų nebebuvo galima. Ei- turtingiausio pasaulyje kraš 
seną sekiau iš Respublikos to ir pusbadžiu marindami 
Prezidentūros langų, kur) savo piliečių mases, Mask- 
buvau nuvykęs pareferuoti vos valdovai tikėjosi, kad,

(Bus daugiau.)

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

THAT LITTLE CAME,,lat«r*iiat’lCart0OBC»..5.T.-By B. Link

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DID2nJL£JE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
Išel.uainlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
33 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
t įsą aklų {tempimą.

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

UITOM ETRISTA1

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL. 052.1 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 9-00 a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki 

7:80 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. £058 So. Taiman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR, J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomia pngal sutartį.
Office teL YARda 4787 
Namu tel. PROapect 1930 

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. OANal 6122

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

Valandos: 1—3 (.opiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPubiic

Ofiso tel. VIRgina 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M.

Tel. CANai 0257
Rea. tel.: PROapect 6659

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

; Rezidencija: 6600 So. Artesian 4A.ve.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 jiopiet,
1 — 4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGBON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. CANai 2345 
Ot'i-o Vai.: 2—4 ir 7—9

Res. 2305 So. Leavitt Street
Res. tel. CANai 0402 

Tel. YARds 2246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj (Migai sutartį.

Telefonas: Hemlock 5849

OR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Westem Avė.

Ofiso valandos:
Po piet — 1 iki 3: Vakarais 7 iki P 

Nedėliomis (Migai sutartį.

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir (Migai sutartį.
Res. telefonas SĘE’ey 0434,

Tel. Cicero 1484

OR. S. R, PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 1 Stos gat. fr 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 |>opiet ir 7 iki 9 vak. 
ir piwnl sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lctuvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
, Taipgi (Migai nutartį.

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namą telefonas VIRginia 2421

•> •? 4*.

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Tai(igi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. OANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

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

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:Q0 iki 8:00 vai. 
Trečiad ir Sekmad. tik sueitarins.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais,___________

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

(2-tros lubos)
Tek MIDway 2880 Chicago, III.

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

Sekn>gdį2iiiiL«Į0jki J2Li2Lj2l2i—

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tol. YARda 0994 
Rez. tek PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10 12 v. ryto. 2-3 i:’ 7 3 v vak. 
Nedėliomisiino^J0ik^£2vnLilienii
tel. YARda 5557 z

DR. FRANKC.KWINN
(Kviecinskaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pagal sutartį.
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
%--------- - ---- '
TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

Vasario 28 — kovo 2 dd. 
4 Kenosha, Wis. — kun. Juo

zas Kuprevičius.
Kovo 3 — 16 dd. Šv. Ka

zimiero parapijoje, Worces- 
ter, Mass. — kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis.

Kovo 9-16 dd. Šv. Jurgio 
parapijoje, Chicago, III. — 
kun. Juozas Dambrauskas.

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas 
Urbonavičius, kun. Jonas 
Jančius ir kun. dr. Juozas 
Vaškas.

Kovo 16 — 18 dd. Pitts- 
ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš-

4 kas.
1 Kovo 16 — 19 dd. Lowell,

* Mass. — kun. Petras Mali
nauskas.

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. An
tanas Ignotas.

Balandžio 7 — 9 dd. — 
Marianapolio Kolegija —

* kun. Adomas Morkūnas.

Vasario 23 — Mahanoy 
City, Pa.

Vasario 24 — Tamaųua, 
Pa.

Vasario 25 — New Phila
delphia, Pa.

Vasario 26 — St. Clair, 
Pa.

Vasario 27 — Kalpmont, j 
Pa.

Vasario 28 — Minersville, 
Pa.

Po to kalbėtojas vyks į 
VV'ilkes-Barre apylinkę.

Lietuvių Moterų 
Rautas

Adv. St. Gabaliausko 
Prakalbu Maršrutas

Advokatas S. Gabaliaus- 
kas apleido Lietuvą jau už- 

X stojus raudonųjų valdžiai. 
Jis savo akimis matė, kaip 
raudonoji armija su Mask
vos agentų kooperacija, ant 
pikų, tankų ir lėktuvų at
nešė į Lietuvą Stalino “sau
lę”. Jis matė, kaip ta Stali- 

< no saulė pradėjo viską griau 
ti, likviduoti, ką tik darbšti 
lietuvių tauta kruopščiai ir 
pasišventusiai per 20 metų 
savo laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo sukūrė. Jis 
matė geriausių Lietuvos vei 
kėjų areštus, ištrėmimus ir 
kitas raudonųjų niekšybes.

t Adv. S. Gabaliauskas yra 
geras kalbėtojas. Jis išaiš
kins Lietuvos žmonių per
gyvenimus, mūsų tėvynės 
padėtį ir nurodys būdus ir 
priemones, kaip dirbti ir ko
voti, kad Lietuvą paliuosuo- 

I ti nuo svetimų okupantų.

Adv. S. Gabaliausko pra
kalbos įvyks šiose vietose:

Vasario 21 — Mt. Carmel, 
Pa.

Pottsville, Penna. — Lie
tuvių Moterų Draugija, 
Schuykill apskrities, sausio 
27 d. suruošė tradicinį, me
tinį rautą — hankietą Potts 
vilėje, Necho Allen viešbu
tyje.

Nežiūrint šalčių ir pus
nies į šį pobūvį suvažiavo 
gražus lietuvių būrys iš tos 
apskrities miestų. Rinktinės 
publikos buvo apie 220 žmo- 

j nių. Įėjimas nustatyta $5 
| nuo poros; $3 nuo vieno as
mens. Bankiete matėsi skait 
lingi tos apskrities lietuviai 
profesionalai: gydytojai, ad
vokatai, biznieriai.

Kalbėtoju šiai progai 
draugijos vadovybė pakvie
tė iš tos pačios apskrities 
kilusį ir neseniai iš Euro
pos į Ameriką grįžusį J. 
Rajecką, dabar dirbantį prie 
Lietuvos Pasiuntinybės Va
šingtone.

J. Rajeckas pasakė ata
tinkamą kalbą nušviesda
mas susirinkusiems priežas
tis įvykusias Lietuvoje per
mainų, dabartinę būklę Lie
tuvoje ir ateities perspekty
vas.

Apie šį vakarą gražiai at
siliepė vietos laikraščiai: 
šenadorio ‘Evening Herald’, 
Pottsvilės — “Republican”, 
ir Mahanojaus — “Record- 
American”.

Minėtos apskrities mote
rų draugijai vadovauja Bra
zi nsk aite iš Šenadorio. Ban- 
kietui ruošti komiteto pir
mininke išrinkta Rolicienė

i
iš Schuylkill Haven.

KAREIVIAI BE SUNKUMŲ ŽENGIA PER 
SPYGLIUOTĄ TVORĄ

"W

i'DinuMoa leiepuvio)

gyvenančių savoje tėvų že
mėje. Jis pasirengęs ir sis- 
tematiškai eina prie visiško 
išnaikinimo lietuvių tautos 
nuo žemės paviršiaus. Tai 
taip tas “geradėjas” išva
davo mūsų tėvynę Lietuvą 
iš neva buržujų ir pavergė
jų! Tai tokia atėjo “saulė” 
į mūsų tėvų žemę! Dar grau
džiau darosi, kuomet tikrai 
žinai, kad kai kurie mūsų 
brolių ir seserų, tikri lietu
viai, yra veidmainiškai ir 
nenuplaunamai susitepę sa
vo lietuviškas rankas. Už 
tad neveltui tikrieji lietu
viai, apsikabinę savanorių 
kapus, graudžiai verkdami 
šaukia juos keltis ir vėl eiti 
ginti savo tėvynę, už kurios 
išlaisvinimą noriai paauko
jo gyvybes.

Dabar, kas daryti? K^, 
mes, tikrieji Lietuvos vai

kai, čia ir visur privalome 
daryti ir kaip daryti? Štai, 
atsakymas: Kas negina lais
vės, tas nevertas jos! Tai
gi, mums lieka vienintelis 
kelias: kovoti ir kovoti vi
sais galimais būdais iki tei
sybė ir teisėtumas paims 
viršų, iki Lietuvos nepri
klausomybė vėl bus atsta
tyta! Ras prie to vienaip ar 
kitaip neprisideda, ar neno
ri prisidėti, tas labai men
kos vertės lietuvis. Nors 
agresoriai skaitlingi ir ga
lingi, gi mūsų tėra nedaug.Fort Custer, Mich., kareiviai be sunkumų gali pereiti 

spygliuotą vielų tvorą. Viršutiniam atvaizde rodoma, kaip 
tas padaroma, o apatiniam — kaip kareiviai aktualiai Į Vienok neužmirškime, kad 
persikelia per tvorą. j dažnai ir mažas kupstas

parverčia didelį vežimą.
Mes privalome suprasti, 

kad teisybė mūsų pusėje ir 
kad teisybė stipresnė ir pa
tvaresnė už kiečiausį kardą. 
Taigi, apsišarvavę tokiu ne
nugalimu ginklu, kurio ar
mija yra skaitlingiausia pa
saulyje, mūsų agresoriai bus 
galutinai nublokšti ir kova 
laimėta! Dabar ne laikas a- 
bejonėms ir nusiminimams. 
Dabar valanda akcijai, su
tartinam, vieningam darbui.

Be pagalbos, be gerų 
draugų sunku nuveikti di
desnis darbas. Kokie gi šia
me kare yra mūsų drangai 
ir užtarėjai? Lietuvos pa
vergimo, apart ašies gruo- 
bonių, ne tik nepripažino vi
sas pasaulis, bet dar pas

VASARIO 16 ATGARSIAI

THINGS THAT NEVER HAPPEN

(Dr. S. Biežio kalba

Dar taip neseniai, rodos, 
kaip vakar, šventėme praei
tą metą Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tį. Tada džiaugėmės, kad 
karas jos nepalietė, kad tos 
baisiausios žudynės ją ap
lenkė ir turėjome labai daug 
vilties, kad mūsų tėvynė iš
liks laisva ir nepriklauso
ma visiems laikams. Deja, 
visos mūsų viltys sugriuvo, 
tarsi, perkūno trenksmu.

Iš praeito pasaulinio ka
ro griuvėsių ir degėsių Lie
tuva kilo lyg iš numirusių 
ir 16 Vasario, 1918 metais, 
ryžtingai pasauliui pareiškė 
norą gyventi nepriklauso
mai kitų valstybių šeimynoj 
ir kurti savystovą ekonomi
nį, kultūrinį ir tautinį ūkį. 
Ji savo pareiškimams visa
da pasiliko ištikima, niekam 
ir niekur nenusidėdama.

Prasidėjus be nieko, kaip 
naujakurys, pakantriu dar
bu, neišsemiama energija ir 
nepalaužiamu pasiryžimu, 
palyginamai, visai trumpu 
laiku, nesvyruojančiai ženg
dama pažangos keliu, ne tik 
pasivijo aukštai stovinčias 
kultūroje kitas valstybes, 
bet tūlais atžvilgiais jas net 
pralenkė, žodžiu, Lietuva 
tapo pilnateisis vienetas pa
saulyje.

Tačiau praeitų metų bir
želio mėnesį iš pasalų už
puolė piktadarys, kuris, nu
sidavė esąs garbingu žmo
gumi ir pakartotinai pir
miau tvirtino ir garantavo 
jos suverenumą. Įsibriovęs, 
kaip piktas žvėris, tas bai
sūnas per kelis mėnesius

pasakyta per radio)
jau suspėjo išgriauti, išar
dyti ir visiškai išnaikinti 
visa, kas buvo tvarkinga, 
gražu, lietuviška ir ką su- 
budavoti ėmė tiek daug pas
tangų, tiek daug danbo. Kur 
tos gražiosios kultūrinės or
ganizacijos, kur lietuviškos 
mokyklos, kur lietuviška 
spauda, kur Lietuvos him
nas, kur Lietuvos trispalvė 
vėliava? To viso nebėra!

Parodymas nors krislelis 
lietuviškumo dabar skaito
ma kriminaliu prasižengi
mu ir baudžiama net mirti
mi! Kur Lietuvos veikėjai- 
patriotai? Kur jos pasišven
tę vadai? Nebėra. Kurie ga
lėjo, buvo priversti bėgti; 
o kurie neturėjo galimybės 
— tapo sulikviduoti vieno
kiu ar kitokiu būdu. Lietu
vos, Lietuvos nepriklauso
mos nebėra. Vienok tam be
širdžiui, pas kurį rodos nė 
lašo žmoniškumo nebeliko, 
to dar neužteko: dar nega
na atsigėrė nekaltų žmonių 
graudžių ašarų ir nesutepto 
kraujo, mūsų brolių, seserų,

ALL MAKIS - NEW ««. RIBUILT

TYPEVVRITERS

A DDIUG MACHINES

— SMAU MONTHIY PAYMtNTS — 

AU MAKH
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•M IIIVIMS CARtV •Nt.VIAI MtW-MACMIMI •« Al AMUI

+ CTAD typewritir 
COMPANY

tOMRT C. OOtMIATT,
1PV W. MAOISOM ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATIS—PRIE —DIMONSTRATION

SIŪK, NERVOUSPDAUlfY“EVERY 9 bltAMil month’T
Yhen Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “VVoman’s Friend”!
Rome wnmen Riiffer eevere monthly 
pain (cratnpe. barkaehe. headaehe) du« 
to female functlonal diaordera while 
other’a nerraa tend to hecnme upaet and 
thty get croaa, reatleaa and mondy.
) Ro why not take Lydia E. Pinkham'a 
Vegetable Compound made rapecief/y 
to help tlred. run-doam, nervoua (rom
ui tom amlling thni "diflicult daya." 
Pinkham'a Compound ecntaina no opl- 
atea or habit-forming Ingredienta. It

ia made from nature's o«-i h.-neflclal 
rnota and herbą ea< h w‘,li ita uwn 
ipeeial purpoae to HKLP WOMEN.

Famona for over 60 yėara--Pinkham’a 
Comnoimd ia the heat known and ona 
of the aiorl tfferliu* "voman'i" tonica 
obtainable. 7*rg itf .

merkė tokį žygį. čia mums 
inspiracija. Čia mūsų ga
lingieji talkininkai, štai, kž 
sako dabartinis Jungtinių 
Valstybių ministeris Lietu
vai: “Aš manau, kad būtų 
geriau pradėti, sakysime, 
kryžiaus karą... Būtų geriau, j 

j jei ta iniciatyva pareitų iš i 
amerikiečių. Čia mes turime 
Lietuvos sūnų ir dukterų. 
Aš tikiuosi — kova turės Į 
pareiti iš amerikiečių lietu- 

j vių, nes čia, be kitokių da
lykų, jūs turite laisvę, kuri, 
yra limpanti prie širdies”. •

Toliau jis sako: “Aš galiu 
pasakyti su šypsena ant vei
do, kad Lietuva greitai vėl 
bus nepriklausoma!”

R. P. Skinner, buvęs am
basadorius Pabalti jos val
stybėms savo laiške gene- 
raliam konsului Budriui šia 
proga štai Jkaip pasakė: 
“Nemaišyta tauta, kaip Lie
tuva su sava istorija, kalba, 
religija ir kultūra gali daug 
nukentėti, bet niekados ne
mirs. Lietuviai, kur jie gy
ventų, privalo turėti viltį, 
aukštą pasitikėjimą ir ne- 
atlaidžiai reikalauti atstaty
ti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Yra pakankamai 
užtikrinta, kad Jungtinės 
Valstybės niekados nepripa
žins Lietuvos užgrobimo. 
Todėl, tegul lietuviai turi 
pasiryžimo, drąsos; tegul 
jie žino, kaip kad Linkol-

nas pasakė, ‘turėk pasitikė
jimo, kad teisybė padaro jė
gą’

Gi didžiausias užtarėjas 
pavergtųjų tautų mūsų pre
zidentas Rooseveltas viešai 
pareiškė: “Lietuvos nepri
klausomybė nėra žuvus, o 
tik laikinai pavergta”.

Kuomet stipriausia demo
kratinė šalis taip aiškiai ir 
nedvejojančiai kalba ir už
tikrina Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir kuo
met, galima pasakyti, visas 
demokratiškas pasaulis taip 
drąsiai ir ryžtingai kovoja 
prieš diktatorius, aišku tą 
kovą, neabejotinai laimės!
Mes privalome pilnai įsiti
kinti, kad mūsų visos pas
tangos nenueis niekais. Mes 
tikrai Laimėsime.

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

— digastible at 
milk itself

_____________

Gavėnia - M ALDOS LAIKAS - Artinasi!

ĮSIGYKITE

MALDAKNYGIŲ

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais, 
250 puslapių ... »............................................. 95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ..............................................................

Su persiuntimu 50c.
Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

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

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

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

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

Plnigni ku
rtuos galite 
sutaupyt ligi 
65 m. amž. 30 | 32

JCS1,

34

J DABARTINIS AMŽIUS

36.) 38 | 40 | 45 50
$ 5,000

10.000
15,000
20,000
25.000
30,000
40,000
50,000

$ 6.0911 6.73
12.191 13.47 
18.28 20.21 
24.38] 26.95 
30.471 33.69 
36.57] 40.42 
48.76| 53.90 
60.95Į 67.38

[» 7.4Y]
14.94
22.41
29.89
37.36
44.83
59.78
74.72

TfCūT
76.63 
24.95 
33.27 
41 59 
49.91 
66.55 
83 19

$ 9.30|$ 10.45
18 60Į 20.90
27.901 31 36
37.2O| 41.81
46.511 52.27
55.81Į 62.72
74.411 83 63
93.021 104 54

$ 1441
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

1 15.30 
144 13

$ 27.14 
42.28 
63.42 
84.57 

105.71 
126.85 
169.14 
211.42

įsigykite nuosavus namus pngal mūsų ilga m vėlo Išslmokėjlmo planq

Keistuto Savings & Loan flssociation
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi *5,000 apdrausti FederallnėJ JstalgnJ.
1%;
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Skelbtinu Italuos priciunčlamos pareikalavus

x«uii. ..darbiam* u loreasoutlenlaum rustų uesakln*
,e. įieprušuiiiu tai padaryti h įieprisiuiu'lania tam tikt 
'ui pašto zuikių tieuakur-a pašilu ik o sau teist *.aisy>
<i trumpinti visus pilsi tįstus raštus ir ypač korespou 
dencijas sulig suvo nuožiūros. Korespondentu piašo ra 
vyti trumpai u aiškiai t jei gulima rašomaja uiasiašie 
paliekant didelius tarpus oataiaymams verstam om- 
mlkos ar asmeniškumu * PaeenuMios koreepaedaentmm«*•/*•*•!• •■»«!» •— J -

Entered as Second-Class Matter Maich 31, 1916 si 
Chicago, Illinois, Under the Act of March 3, 18’’9.

Ką tik gavome naujų šiurp 
iš Lietuvos.

Jas prisiuntė “Draugo" o.
Lisbonoje, surinkęs iš ž-u
neseniai pavyko išsprukti iš kraujager ’
bolševikų rankų.

Tas žinias talpiname pirmame šio ‘Dra 
go’ puslapyje.

Įvertinimą patieksime rytoj.

KAIP ŠEIMiNIKAUJA 
BOLŠEVIKAI LIETUVOJE
aaniiikŲ Bažnyčios Būklė
lioiševiku Priespaudoje
.. RED. Čia talpiname nau-, vaikų darželius, labdarybės 
jai gautas žinias iš asmenų įstaigas suvalstybinus, tuo 
pabėgusių neseniai iš Lietu- pačiu jų bendras gyvenimas 
vos. Jas surinko “Draugo” pasidarė sunkus, ir visa jų

bi yda. Tai noras pasiinksminti links- korespondentas Lisbonoje. veikimo kryptis turėjo pasi- SVIFTĄ
mai gyventi, be vargų, te rūpesčių, fcc Įkeisti i JTILIQ
didelio darbo. Bet manau ir seniai, jau-J 1Q4ft m WrfeHn m tK H PASIDAIRIUS

v

Jaunimas ir Senimas
“Jei senimas pajėgtų ir jaunimas mo

kėtų” — tai susidarytų begalinė pajėga, ' 
galinti pačius kalnus nuversti. Deja, se- 1 
nimo jėgos išsekė, jaunimas dar gyveni
mo neišmoko. Taip ir nėra tos dinaminės 
ir kūrybinės jėgos, kuri pasaulį aukštyn 
kojomis apverstų. Todėl mums pasilieka 
tenkintis tomis jėgomis, kurias turime.

Dažnai spaudoje randame šiuo klausi
mu nusiskundimų, kad senieji per daug 
reikalauja iš jaunimo ir kad jie nieko ge
ra jaunimui nėra davę. Tai žinoma skau
dus priekaištas., Nenoriu čia rašyti apolo
gijų, bet verta šis aktualus klausimas 
kritiškai padiskusuoti ir pažiūrėti į tikro
vę: nejaugi senesnioji karta taip smar
kiai prasikaltusi ir užmiršusi jaunimą? 
Pagrindiniai dalykai

Visu pirma turime konstatuoti pagrin
dinį faktą, kad Amerikos lietuviai yra 
žmonės darbštūs, taupūs, savo vaikus my
lintieji ir jiems besiaukojantieji. Tėvai 
iš paskutinių santaupų rūpinasi įsigyti sa
vus namus; tai ne tik sau senatvei ap
drauda, bet ir savo vaikeliams palikimas. 
Tai ne ideologijos reiškinys, tiesa, bet sa
visaugos dėsnys. Bet, ačiū Dievui, lietu
viai gyvai jaučia!

“Nė aš, nė mano tėvas nemokė]ova skai- 
tyti-rašyti; pragyvens ir mano vaikai 
mokslų nėję” — išnyko iš lietuvių gyve
nimo. Ir jei tokį posakį sukūrė gyvenimo 
aplinkuma, tai ji buvo ne lietuvių dva
sios savybė, bet baudžiavos pasėka. Ne
moksiąs nėra lietuviams būdingas. Noras 
savo vaikus išleisti į mokslus ir toks didis 
lietuvių veržimasis į mokslą mums aiškiai 
sako, kokios yra lietuvių pažiūros į ap- 
švietą, kultūrą ir pažangą.

Tiesa, kad Amerikoje yra mokslas'pri
verstinas: čia visi vaikai turi eiti į mo
kyklą. Bet pažvelkime toliau: kiek lietu
vių vaikų lanko aukštąsias mokyklas. Tu
rime konstatuoti faktą, kad tėvai noriai 
leidžia vaikus aukštųjų mokslų. Tiktai ne
turtas, ypač po šių nelemtų depresijų, juos 
sulaiko, ne kas kita. Ir jei tėvai kokiu 
nors būdu išgali, nekliudo vaikams geres
nio gyvenimo siekti.

Dabar pažvelkime į visuomeninį gyve
nimą, kur baigiasi šeimos gyvenimas ir 
prasideda išėjimas į žmones. Čia Jau ne 
tėvai rūpinasi vaikais, bet visuomenės va
dai — jaunimu.

Mūsų jaunimui idealizmo ir entuziazmo 
netrūksta. Tai ne išsigimusios tautos jau
noji karta, bet šviesios, talentingos ir 
darbščios tautos vaikai. Jaunimas supran
ta visuomeninį gyvenimą ir nori dirbti, 
tiktai reikia stiprinti vadovybę.

Senimas jaunimą ne visuomet supran
ta. Nė mūsų tėvai nesuprato pilnai mus 
beaugančius ir į gyvenimą savaip bežiū
rinčius; tai kiekvienos kartos senoji prob
lema. Bet čia reikia konstatuoti viena ap
linkybė. Mūsų senoji karta yra gimusi ir 
augusi priespaudoje: svetimos valstybes 
jungas, baudžiava — žandarai ir ponai — 
įsisiurbė į jųjų kraują. Jauboji karta lais
vėje gimusi ir augusi vergino nepažįsta 
ir griežtumu, piktumu ir visokiais įsaky
mais jos nelaimėsi. Čia £lūdi seninu) ne
pasisekimo jaunimą suprasti paslaptis.

Negalima sakyti, kad mūsų senimas jau 
toks neišmintingas ir neapdairus, kad to 
nesuprastų. Kaip tik atvirkščiai. Didžia 
dalimi senimas atspėjo jaunimo dvasią ir 
rūpinosi prie jos prisitaikinti. Nelaimei, 
būta ir tokių, kurie norėjo, kad jaunimas 
prie jų taikintųsi. Bet šiuo atveju pra
silenkta su laimėjimu.

Reikia konstatuoti jaunimo pagrindinę 
savybę, kuri pas senimą tikrai būtų stam-

1940 m. birželio m. 15 d.
nais būdami, nebuvo laisvi nuo šių ypa- Sovietų okupacija įnešė la- irgi apkarpy-
tymų. Visgi si savybė yra pavojinga ir baį d bažnytinian Lietu- tos- 2emėa Prie parapijų pa- j “Pietų Amerikos Žinios" 
gali net būti pragaištinga, nes pasinėręs gyyeniman naujybių likta iki 3 ha. Didesni para-'įdėjo žinią apie įdomią va-
vien pasilinksminimuose, šokiuose, jauni- trumpai atvaizduota PUų namai (klebonijos), sa- gystę, kurią net Ripley ga
mas pradeda ne visuomeninj gyvenimą, trumpai atvaizouoca ....... „„
nors ir bendrautų su kitais, bet paprastą Lietuvos kat. bažnyčios su- les> labdarybės jst namai . lėtų įsidėti j savo Believe
biologinį, jokios kilnios idėjos vertės ne- sidariusi būklė nuo 15. VI. nacionalizuoti. Kunigams it or not.” Tik paklausykit:
turintį 40 iki 1. XI. 40. pajamos smarkiai sumažėjo,' Paryžiaus Louvre muzie
Ką iki šiol senimas jaunimui yra davęs? i 1 H ... bet Pagyventi gali, nes pa- jaus buvo dingęs brangus

Visu pirma pusę šimto mokyklų, jų tar- s * * stebimas truputį didesnis Leonardo da Vinči paveik

40 iki 1. XI. 40.
1. Faktiškoji padėtis iki

pe keletą akademijų, kolegiją, seminariją. ,aPkrlcl° 1 d- 1940 žmonių duosnumas.
Tai ne valstybės dovana, bet mūsų netur- i Neviską, ko buvo laukta, l Kulto dalykai palyginti 
tingos susipratusios visuomenės dovana sovietų valdžia suvaržė: iki visai nesuvaržyti: leidžia- 
jaunimui. Čia reikia konstatuoti faktas, §j0Į Jaug kas buvo palikta mos procesijos lydint numi- 
kad nemaža yra tėvų, kurie šios minties dar laisva i ržlį , k įr siai švent0_
nesupranta ir ta dovana per m--:- nau- 1 . ., ' , ....dojasi. I Bažnytinė hierarchija, naus ribose,leidžiama var-

Senimas sukūrė jaunimui keletą - orga
nizacijų, jau nekalbant apie šimtus chorų,

Vyskupai laisvai atlieka sa- Pais skambinti, 
vo funkcijas, tačiau daugy- i Pamokslai ir misijos dar

sodalicijų, sporto klubų, draugijų-draugi- bę instrukcijų duoda priva- Sa^ima buvo sakyti, leidžia

rėčiau, kad išvalytų kertu- 
! kę danguj ir dėl manęs, 
nes dabartiniuose laikuose, 
gal, greit prireikti, o kuo
met Mykolas pradės į ragą 
pūsti, tada jau nebus lai
ko.”

Šiomis dienomis nuo to 
paties bedievio gauta gro
mata rašyta peklišku šrif
tu, kurią man pavyko iš
skaityti. Gromatoj taip ra
šo:

“Kardo” redaktoriui, Chi
cago.

“Žetone!
“1916 metais siunčiau tau

7

slas “Mona Liza,” arba “Gio 
conda.” Per keturis metus 
ieškojo paveikslo, bet nega
lėjo jo rasti. Vieną dieną 
netikėtai paveikslas buvo 
sugrąžintas muziejui. Buvo
kalbama, kad paveikslo pa-' $1.00 tikietui į dangų. Pa
vogime dalyvavęs neseniai] sirodo, tu tą dolerį pragė- 
miręs Italijos poetas Gab- i rei, o man tikietą išpirkai 
rielis d’Annunzio, bet nebu- į peklą.”
vo įrodymų. Pavogimas, sa- -----------
ko, buvęs ryšy su jo meile Vienam baliuke moterys

ma buvo ir luomų pamoks
lai. Dėl misijų nukentėjo 
T. Bružikas, S.J. tačiau, at
rodo, dėl ankstyvesniųjų,

jėlių. Devyniasdešimt penktas nuošimtis 
tai senimo sukurtas draugijinis tinklas.
Jaunimui yra skirta nemaža gražių žur-Įte*kia sutyjAinimo sakra- 
nalų, jau nekalbant apie tuos gražius ‘ ment jr iskilmi ,anko 
‘Jaunimo" skyrius kuriais puošiasi mū-| kuriose jis griežtai pasisa-
sų periodine spauda — musų laikraščių, r. ’ . . ‘ ’
didžiuma. prastai. Ypač daug veiklos

Mišrusis jaunimas turi Lietuvos Vyčių Parodo naujai įšventintieji 
organizaciją ir savo organą “Vytį”. Moks- vyskupai. Nekalbant apie 
lą einantis jaunimas Studentų Sąjunga privilegijų atėmimą, kurių 
turi savo Marianapolio Kolegijoje einantį jie ir anksčiau mažai turė- 
žurnalą “Studentų žodį”. Jaunosios mer-Į jo, vyskupams sudaryta 
gaitės akademinio amžiaus turi šv. Kaži-! daug nemalonumų ir sunku- 
miero akademijos leidžiamą žurnalą “šv. mų> jįems atimta rūmai 
Kazimiero A. Aidai”. Tais žurnalais visi i (Telšiai iš dalies ir Kau-irytos- turtas konfiskuo- 
džiaugiamės. Daugelis kitų tautu mumsinasj ’ \ j tas. Uždarant nepaminėta
jų pavydi. I i kai kurios religinės brolijos

Yra nemaža laikraštėlių, kuriuos leidžia 
atskiros parapijos savo jaunimui arba kai 
kurios draugijos. Tai gražus reiškinys, tik 
mums jis bereikalingas, nes mūsų tauta 
nedidelė ir tai prisideda prie jėgų skal
dymo. Verčiau tą energiją, talentą ir pi
nigą perkelti į mūsų jaunuomenei skirtus 
žurnalus, bus dešimteriopa nauda: jauni
mas plačiaus susipažins su mūsų visuo
mene, jos reikalais ir sielvartomis; nebus 
skaldymosi, bus išvengta nemaža mišrių 
sutuoktuvių, įgyvendinsime savo seną min 
tį “vienybėje — galybė”.

Jaunimas myli ąportą. šiam reikalui 
svetainė arba gimnastikos salė yra būti
na. Deja, nedaug mes tokių ištaigų tu
rime. Bet čia neturtas kaltas, ne vengi
mas sporto pamėgimo. Kiekviena parapi
ja, aprūpinta bažnyčia ir mokykla, pir
miausia griebiasi rūpintis svetaine; esa
ma net parapijų, kurios nė mokyklos ne
turi, o svetainę turi. Puikūs įrengimai yra 
brangūs.

Reikia tikėtis, kad augant Amerikos 
lietuvių resursams, augs ir mūsų pasta
tai, skiriami jaunimui, kurį senimas my
li savo visa širdimi, nes tai jųjų bran
gūs vaikai, jųjų senatvės atspara, tautos 
ateities viltis.

čiai, per dekanus ir kit. ku
nigus. Vyskupai parapijose

Kunigų seminarija palik
ta viena Kaune (Sausio m. 
1941 m. Kauno Seminarija 
uždaryta). Dalis rūmų at
imta. Veikia su 200 klieri-

-V

kydavo prieš komunizmą. 
Religija iš viešo gyveni

mo šalinama: išmesti kry
žiai iš mokyklų, teismų, ka
reivinių. Radio transliacijo
se išmesta rytmečio malda 
ir t. p.

Organizacijos visos užda-

— pav. tretininkai. Jie pa
tylomis tebeveikia.

Aukų rinkimas yra ben
drai uždraustas. Atrodo,

, ,kad tas turėtų ir parapijos
kų. Buvo ir nemaža naujai Ilankymą ,kaiėdavojimą) bei
įstojusių. Vilniuje taip pat aukų rtnkimą per mišias, 
palikta seminarija, klierikų

Eleonorai Duse, kuri, anot 
d’Annunzio, panėšėjusi Mo
na Lizai. Vėliau pats poet- 
tas artimųjų draugų tarpe 
pasisakęs paveikslą pavogęs 
iš Louvro. “Kam reikėjo jį 
grąžinti muziejui ?” klausė 
draugai. “Netiko man Mo
na Lizos rankos, per rie
bios .... ” atsakęs d’Annun
zio.

1916 metais vienas bedie
vis iš Cambridge, Mass., 
siųsdamas tuomet ėjusios 
bedievių biblijos — “Kar
do” redaktoriui $1.00, para
šė tokią gromatą:

“Norėdamas turėti ‘šiūr’ 
tikietą į dangų, siunčiu

. _ ,__ šiais metais dar buvo į $1.00 ant “Kardo.” Jis, bei
□ nip 50 ( ) * • • i *„ • .« leista aukas rinkti bazny- abejonės, pagelbės man su

ėsiu ir i avi įoau s- čioje ir lankant parapiją. ; siartinti su Šv. Petru. No- 
kunigų seminarijos uzdary- Nor|j buy0 pasakyta ir iš.
tos, rūmai su didele dalimi aišklnta kad negalima rink-

pradėjo skųstis savo stonu. 
Egnės Dešraitė, norėdama 
vyrams suteikti komplimen
tų, tarė:

— Iš tikrųjų, mes, mote
rys, esame nelaimingos. Vy
rai kas kita. Jie* gali savo 
darbu turto įsigyti, geras 
vietas pasiekti ir t. t.

Į tą tarpą įsiterpė Jonas 
Kalnukas:

— Jūs, paneles, visai leng
vu būdu galite įsigyti tur
to, garbės, garsaus vardo, 
ir daug dar ko kito.

— Kokiu būdu? — pa
klausė Egnės.

— Keturiomis raidėmis..
— Ką tas reiškia?
— Reiškia tą: kai vaiki

nas “propozina” reikia 
jums pasakyti tiktai:
“taip.”

inventoriaus sekvestruoti, 
paskutiniu laiku ir nacio
nalizuoti.

Kunigai gali dėvėti baž
nytinius rūbus, važiuoti iš 
vienos vietos į kitą, nėra 
imami dar ir į kariuomenę 
(kaip neištikimi). Dažnai 
tačiau pareiškiamas nepasi-

ti aukų, tačiau ten pat pa
sakyta (valdžios oficioze), 
kad tikintieji savo noru ga
li dubti aukas.

Tikybos dėstymas visose 
gimnazijose ir pradžios mo
kyklose griežtai draudžia
mas. Vaikų darželiuose

. . „ , griežtai draudžiama vai-.tenkinimas ilgų rūbų atzvil- . . _ ... . . . . . | kams žegnotis, mokytis po-giu, jei su jais nueinama į terių.valdišką vietą, ypač į G. P.
U. Gatvėse galima išgirsti 2. Valdiškoji bedievybės 
užgauliojimų, tačiau paly- propaganda
ginti neperdažnai. Spaudoje nors neperdaug

Vienuolynams specialiai atvirai, bet visuomet žymi 
nebuvo išleista jokių ypa- tendencija, nukreipta prieš 
tingų suvaržymų. Tačiau a- religiją. Retkarčiais pasitai- 
tėmus jų turtą, mokyklas, ko ir trumpų bedievybę pro-

Karinė Prievolė 
Ir Jaunimas

Negalima visu tikrumu tvirtinti, kad . , . . , , x v
Amerika įsivels į dabartinį karą. Bet gi sau imui J aro ą
pavojus yra ir kraštas tam pavojui su-! Mes “nesmeji, » po Rusijos caro at
tikti yra rengiamas. vykua.eji i laisv, Ameriką, atsivezeme la-

Mes, kaip ir" didžiuma Amerikos pilie- bai nepalankią nuomonę apie kanską tar- 
šių, sakome, kad Amerikos priešų nerei- i nyb»- šloJe Ml«e t08 8en0a n“omo"e!!

paguojancių 
laikraščiuose,
Viešuose valdžios praneši
muose pabrėžiama laisvė ti
kėti ar netikėti. Mokyklose 
įsakyta istorija grįsti ma
terialistiniu istorijos supra
timu, biologija — materia
listiniu evoliucionalizmu. 
Tas nuostatas paliečia ir 
pradžios mokyklas. Gimna
zijose vietoje tikybos pamo
kų yra specialios 2-3 vai. 
savaitėje pamokos marksis
tiniam antireliginiam visuo
menės mokslui nušviesti. 
Kol kas, atrodo, buvo pri
silaikoma su bedievybės pro 
paganda. Viešos bedievybės 
paskaitos iki šiol buvo tik

straipsnelių Kaune, Vilniuje (regulia- 
brošiūrose. riai). Paskaitose aiškiai pa

sisakoma, kad nebus tole
ruojama religija ir jos pro- 
pagatoriai (kunigai), bet 
kol liaudis yra už jų pečių, 
tai reikia eiti evoliucijos, o 
ne revoliucijos keliu, pasak 
paskaitininkų išsitarimais.

K. Aras

Kariškas gyvenimas šio krašto jauni
mui, o kartu reiškia ir mūsų jaunimai, eis 
į dvasios ir kūno sveikatą.

Visi žinome, kaip šio krašto miestų jau
nimas yra palaidas, išdykęs, neatsakomin-

kia ieškoti už trijų tūkstančių mylių i? i P*e karinę tarnybą laikytis negalima. Mū j grubijoniškas. Disciplinuotas kariš 
. ._______ - • _ „ui.. __ sų nusistatymas šiai šaliai nei iš tolo ne- I r 7 ... . , . .vienos pusės ir už penkių tūkstančių my 
lių iš kitos. Nei viena šalis Amerikai ne

su nusistatymas šiai ša^ai 
ra ir negali būti panašus į mūsų nusista-

grūmoja kana. Todėl Amerika neturėtų tymą 1 Rusiją. Mūsų nusistatymas šiai ša-
nei erzinti, nei provokuoti kitų tautų.

Bet iš kitos pusės reikia pripažinti, kad
liai yra ir turi būti lojalus, ištikimas 100 
nuoš. To'dėl ir kariškam įstatymui esame

(Bus daugiau)

Rusai Profesoriai
Lietuvos
Universitetuose

KAUNAS. — Į Kauno 
universitetą jau pradedama 
grūsti maskolių profesorius. 
Kažkoks maskolių prof. 
Bogdosarov skaito universi
tete paskaitas. Nesant Lie
tuvoje tokių “mokslų”, kaip 
leninizmas-marksizmas, pro
fesorių, ieškoma Rusijoje 
variagų, kuris skaitytų pa
skaitas Kauno universitete. 
Tas pats klausimas kyla

laikai labai neramūs ir nei Amerikos pa-- ir Privalome likti palankūs ir ištikimi, 
dėtis nėra tikra. Todėl ginkluotis ir vi- Karių gyvenimas čia tai ne cariškoj 
šokiam atsitikimui rengtis būtinai reikia. Rusijoj, čia karių užlaikymas yra žmo- 
Tam pritaria didžiuma Amerikos piliečių, niškas, atlyginimas geras, progos kilti vi- 
o nuo jų neatsiliekame nei mes. Mes pri- siems lygiai atdaras. Nei tikėjimas, nei 
tariame šios šalies ginklavimuisi ir jaunų tautybė niekam kelio nepastoja.

kas gyvenimas tokius sutvarkys, sušvel 
nins ir apcivilizuos. Daugelis jų išmoks 
darbų, amatų ir pradės rimčiau j gyve
nimą žiūrėti.

Gal Dievas duos, kad šiam jaunimui, dčl Vilniaus universiteto 
karui prirengiamam, nereikės karo baise
nybių patirti. Vis tik kareiviavimui iš
leistos lėšos ir sugaištas laikas nenueis 
veltui. Karinė tarnyba ne vienam jaunuo
liui šimteriopai užsimokės.

Kas Kristų parduoda už 
30 sidabrinių, tas tėvynę 
parduos už 20.

Kard. Faulhaberis

>t
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Trečia vas. 19, 1941

Al. Kachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Koma nas 

II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)
V

— Kaip baisu! — nejučiomis išsprūdo Taniai žodis. 
— Tad kuo jūs moterį pa versite? Išsyk jūs ją pasiimate 
kaip žvėrys, paskui išplėšiate iš jos kūdikį ir uždarote į 
dietdomą! Ar matei nors vieną dietdomą, kuris būtą pa
doriai, kaip reikiant įtaisytas? Ne? O aš jau buvau ne 
viename tokiame name ir žinau, kaip ten viskas atrodo! 
Netiki? Tai paskaityk ir įsitikink pats iš savo laikraš
čių! Patys rašo, kad ten vaikai auga kaip gyvuliukai — 
purvini, išbadėję, niekeno neprižiūrimi! Te, pažiūrėk, kad 
nori, pats!

Tania išsitraukė iš savo reikmeninės laikraščio iš
karpą ir padavė vyrui. Tas perskaitė:

“... . vaikai visą žiemą buvo be batų. Gyvenimo są-

DRAUGAS 5

Vienas Lietuvos fabrikų Kaune, kur lietuviai darbininkai, rusų komisarų prižiūrimi, turi vergiškai — stachanoviškai dirbti. Lietuvos fab
rikai, kaip “Tarybų Lietuva” rašo, dirba visu smarkumu, tačiau jos gyventojai tų gaminių nemato. Viskas gabenama Sov. Rusijon. Lietu
vos pavergti darbininkai peni ir dengia milžini šką Rusiją.

PUSMEČIO BALANSAS LIETUVOS NAIKINIMO
(Tęsinys) ta sovchozams 56,500 ha., lomas ligšiolinių religinių

miškais paimta valstybei ir valstybinių švenčių die- 
8) Finansų sritis 98,000 ha., vietos reikalams nomis. Įmonėse įvestos “juo

Jos komisaru paskirtas 35,000 ha., komunistų orga- aosios lentos” prdsižengu-
lygos nežmoniškos, nehigijeniškos. Į lovą gula po tris. nieko bendro su Lietuva ir nizacijų reikalams 6,000 ha., šių darbininkų pavardėms 
Ten pat, kambaryje, atlieka gamtinius reikalus. Visas lietuviais ■ neturėjęs Kopus- miestams 8,000 ha. Mažaže- skelbti. Darbininkai įmonė- 
namas baisiausiai apskretęs, pribjaurotas, visur nežmo- tinas. Likviduota Lietuvos, miams ir bežemiams išda- se skirstomi kategorijomis, 
niškai smirda; riečia nosį, net jei eini pro šalį — visi žemės, Ūkio, Kooperacijos, l>nta tik 384,000 ha. t. y. Įvestas akordinis darbinin- 
panamiai pilni šiukšlių, nuolupų, pamazgos pilamos čia Tarptautinis ir kiti bankai.
pat. Vaikų niekad neprausia. Per vieną pusmetį buvo Nacionalizuota: Maistas,
įregistruoti iš viso (iš 352 žmonių) 3,069 susirgimai. Pienocentras, Lietūkis, Pa- 
Didžiausias procentas serga odos ligomis. Beveik dvy- rama, Spaudos Fondas, 
lika procentų turi tuberkuliozę, bet jie miega ir vaikš- šventosios uosto pastatai ir lie^ atsiskaitymo, 
čioja drauge su sveikaisiais. Name neišgirsi linksmo kly- t.t. Įvestas rublio Lietuvoje Mažažemiams

nepilni 5'? ha. kiekvienai kams darbas, kuriuo jie eks- 
šeimai. Apie trūkstamų 30,- ploatuojami ir verčiami ver-
000 ha. likimą Sovietų sta
tistika nepaduoda visuome-

ir

Buvęs katalikę priešas dirba Bažnyčiai
MADRIDAS. — Visoj Is-1 kunigu. Per primicijas jis 

panijoje vykdomas sekmin- dalijo komuniją ir kai ku- 
gas religinis atgaivinimas, riems jo paveiktiems Mad- 
šio sąjūdžio priešakyje yra rido universiteto profeso- 
kun. Manuelis Garcia Mo- riams.
rente, kurs prieš keletą me- šiandien kun Morente vėl 
tų buvo atkaklus Bažnyčios profeSoriauja Madrido uni- 
priešininkas. , versįtete, Apsitaisęs sutana

Prieš marksistų revoliuci- dėsto etiką jaunuoliams, ku- 
ją Ispanijoje Manuel Garcia riuos seniau jis skaudžiai
Morente buvo profesorius

giškai dirbti, kad išsimai
tinus.

Pavieniai darbininkai lik- j Madrido universitete ir jis 
beže- viduojami. Jų vieton suda-1 vadovavo laisvamaniams jų

kavimo, nepamatysi jaunuose veiduose raudonumo. Visur vienetas apiplėšiąs Lietuvos mįams įsikurti paskirta 20 romos artelės, kurių naudai pastangose būtinai pašalin-
aplinkui nyku ir liūdna.... ” žmones, nes privalomas kur- mįĮįjonų ntų. Padalinus šią nusavinami pavienio amat- ti religinį švietimą iš mo-

— šita ištrauka yra iš “Komsomolskaja Pravda!” saa Sovietų ”ustatytas kc‘ sumą iš gavusių žemę išei- nink° įrankiai bei daiktai i kyklų Ispanijoje. Jis pade-
Tik pagalvok, koks bus skirtumas, jei vaiką aš pati auk- leri°Pai didesnis negu fak- na 286 lt„ t. y. nepilni $48 Jokios kompensacijos. ' jo katalikų pnesams iš Iš
lošiu! Aš nemiegosiu naktimis, kad tik jis nesušlaptų, tina S0™41* flinigM vertS kiekvienam. Darbininkų einamos sąskai- panijos pašalinti jėzuitus.

tos bankuose lygiai suvar- Dėka toms jo pastangoms,aš pati skalbsiu vystyklus, kad jie būtų visuomet šva- Paly&ina^ su Ktu. Privalo- Likviduota Žemės Bankas,
rūs, pati nutrauksiu nuo savo burnos kąsnį, kad tik jis ma^ turėjo būti perduota ^emės Reformos Departa
būtų sotus, — nes aš esu motina! Tikrai, kartais noriu Valstybiniam Bankui Lietu- 

• manyti, kad jūs visi netekote proto. Aš turiu tave tiki- vos žmonių žinioje esą val- 
nėti ir aiškinti tai, kas aišku kiekvienam vaikui. Ir tik popieriai bei obli-
dėl to, kad ne visos motinos turi progą ir gali rūpintis SacU0S’ tame tarpe ir Lie- 
savo vaikais, jūs norite juos visus iš jų atimti? Ar tu buvoję esą Laisvės pa.sko-
nors kartą pagalvojai ir įsigilinai į šių žodžių reikšmę, ^os ^štai. Atimta iš žmo 
kokią jūs padarote motinai skriaudą, atimdami iš jos au^®° sidabro daik- 
teises ir pareigas savo vaikams? Moteris, iš kurios vis- *r užsien^n® valiuta, tai 
ką atima, yra jokia moteris, tai ne žmogus, bet....

mentas, Žemės Ūkio Rūmai, 
uždaryti ūkininkams skirti 
laikraščiai, kaip pav. “Ūki
ninkų Patarėjas” ir kiti. 
Trąšų ūkininkams 1940 m.

žytos kaip ir kitų asmenų. 
Medicinos pagalbos paliko 
tik vardas, nes stoka reika
lingiausių vaistų. Prieš šven 
tęs darbas negali būti su
trumpinamas. Darbininkai

gi ir doleriai. Įvesta drau
dimas išieškoti skolas iš na
cionalizuotų įmonių ir ki
tais atvejais. Suvaržytos ei
namos sąskaitos, sumažin-

Draugas Vladimirovas atsidėjęs viską išklausė ligi 
galo. Ir vėl ėmė stebėtis jos ryžtingumu ir atkaklumu, 
su kuriuo ji gynė savo įsitikinimus, stebėjosi jos drąsa, 
su kuria ji užstojo visa, ką laikė tiesa.

— Mielas, mielas Senia! — tarė Tania, jį švelniai 
apsikabindama. — Išklausyk nors kartą, ką aš tau pa
sakysiu, ir nepyk! Neužtenka turėti gerą idėją: reikia 
taip pat mokėti ją realizuoti! Ką man padės tavo gra
žios idėjos apie vaikų lopšelius ir darželius, jei aš ži- 

* nau, kad mano vaikas turęs kęsti šaltį ir badą, bus ap
tekęs nešvąrumais? Kas man iš to, jei, galimas daiktas, 
bet ir tai dar klausimas, bus geriau kažin kada ateity
je? Juk mano vaikas dabar gyvena. Kiekviena motina 
tau tai pasakys, kiekvienas, kam tenka su vaikais susi
durti, kad tikrovė yra už idėją svarbesnė! Jūs, vyrai, 
gal ir galite idėjomis guostis, bet mes, moters, negali- 

t me, mes esame realesnės, mes einame su pačiu gyvenimu..
Tania vis karščiau prie jo glaudėsi ir žiūrėjo jam imU hekt iš baž.s33 ir tt

į akis. To švelnaus, prašančio žvilgsnio jis negalėjo at-! nytinjų žemių ir vienUolynų 
laikyti, nors ir buvo pasiryžęs likti kietas. Žinojo, kad 135000 ha., valstybės ir vi- 
Tanios 'lūpomis kalbėjo ne protas, bet širdis ir kad jam, suomenėa 16,500 ha. kitų 
kaip vyrui ir komunistui, nedera daugiau klausyti jaus-’ £ernių 15500 ha 
mų, negu proto. Tačiau kaip keista: jis pats pamatė - —

1 lygiai, kaip Tania, širdimi —, kad ji sakė tiesą. .Jo pu
sėje buvo tiesa, nukreipta į amžinybę, tiesa, kuri turė
jo tikti ateityje, o jos pusėje buvo tiesa akimirkos, da
barties !

Draugas Vladimirovas stengėsi savo autoritetą ap
ginti bent formaliai, todėl suraukė antakius ir pastebėjo:

— Gerai, Tania. Aš tau vaiką kol kas paliksiu, ke 
dangi mūsų vaikų lopšeliai su darželiais dar nėra kai5; 
reikiant sutvarkyti. Bet tai, atmink, laikinis reiškinys.
Tačiau aš tau statau sąlygą: viena, grįši į tarnybą, c 
antra, — kai tik vaikų darželyje gyvenimo sąlygos pa 
3idarys žmoniškesnės, tuojau į jį atiduosi ir savo vai 
ką. Tu pati nesugebėsi jį išauklėti tikru komunistu. Ta 
vyje per stipriai pasireiškia moteris ir per silpnai ko- 

l munistė!
— Dėkui, dėkui, Senia! — atsakė Tania, ir draugas 

Vladimirovas pajuto, kiek šilumos ir dėkingumo tryško 
iš tų žodžių.

sėjai pritrūko net 37,000 verčiami gesinimais daly- 
tonų ir 11 vauti eisenose bei mitinguo

se. Darbininko uždarbis ne- 
10) Prekyba ir pramonė proporcingas pakilusiom 

Likviduota Prekybos, Pra kainom, pav. jis uždirba į 
monės ir Amatų Rūmai ir dieną 6-7 rublius. Tuotarpu 
Užsienių Prekybos Depar- vyriškų batų padų padėji- 
tamentas. Nacionalizuota į- mas kainuoja 28 rublius,

tas pensijų mokėjimas, o monės įr parduotuvės. Įves- kulnų batams primušimas 
ta kortelių sistema visai ei- 11 rublių, kiaušinis 1 rublįkitiems visai nutrauktas.

Pragyvenimo lygis pakeltas liai prekių. Nežiūrint 1940 ir 10 kapeikų ir t.t. 
neproporcingai pakeltiems derliaus pertekliui, pa

sireiškė Lietuvoj rugių ir 
kviečių stoka. Ligi 1941 m. 
pradžios įvežta į Lietuvą

žemė: į 40,000 tonų grūdų. Eilė pre- pritaikinti Sovietų geležin- 
jos fondą paimta 586,000 kių visai išnykę iš preky- keliams. Tokiu būdu susi- 
hekt. Reforma apiplėšė 27,- bos, kitų kainos begalo pa- siekimas su užsieniu be per- 
000 savininkų. Iš stambes- keltos, pav. batai kainuoja sėdimo ar prekių perkrovi- 
nių savininkų paimta 388,- Amerikos pinigais $33 vie- mo Yra negalimas. Rekvi- 
000 hektarų, iš ūkininkų toj ligi šiol mokėtų $3 iki ZU°U sunkvežimiai, mašinos, 
turėjusių virš 30 hekt. pa-! $5; apsiaustas $250 vietoj autobusai. Judėjimas 30 ki

lometrų pasienio zonoje su
varžytas ir t.t. (LSŽ)

11) Darbo sritis

atlyginimams ir t.t. 
9) Žemės Ūkio sritis 

Nacionalizuota

12) Susisiekimo sritis
Susisiekimas geležinke

liais dezorganizuotas, bėgiai

prieš raudonųjų sukilimą 
religinių pamokų neliko nė 
vienoj kurioj Ispanijos mo-, 
kykloj.

Po nepasisekusių raudo
nųjų gaivalų sukilimų prof. 
Morente staiga įsisąmonino, 
kad Ispanijos išganymas 
yra tik tikroje religijoje.
Jis pasimetė su savo vaitau
jamais laisvamaniais ir pra
dėjo viešai apgailėti savo 
klaidas ir visas nuoskaudas, 
kokias buvo atlikęs Katali
kų Bažnyčiai. Pagaliau jis 
nuvyko pas Madrido vysku
pą Leopoldo Eijo y Garay 
ir prašė priimti jį kataliky- 
bėn. Jo prašymas priimtas. 
Netrukus jis įstojo kunigų 
seminarijon ir įšventintas

piktino.

Madride yra galybės lais
vamanių, tarp kurių be ki
tų kunigų ir jis pats, kun. 
Morente, daug darbuojasi 
tikslu juos grąžinti katali- 
kybėn.

Kaip Madride, taip ir ki
tuose miestuose religinis at
gaivinimas dideliu apėmiu 
vykdomas. Vyskupai tik nu
siskundžia, kad atgaivinimo 
darbui neturima pakankamo 
skaičiaus kunigų, kadangi 
per raudonųjų sukilimus 
daug jų išžudyta, kiti dar 
negrįžę iš kitų kraštų, kur 
buvo pabėgę.

Lemon Juice Recipe Checks
Rheumatic Pain Ouickly

If you suffer from rheumatic, arthri- 
lis or neuritis pain, try this simple 
inezpensive home recipe that thousands 
are using. Get a package of Ru-Et
Compound today. Miz it with a quart
of water, add the juice of 4 lemons.
It’s easy. No trouble at all and
pleasant. You need only 2 table-
spoonfuls two times a day. Often
vvithin 48 hours — somėti m e s over-
night — splendid results are 
obtained. If the .Mins do not 
quickly leave and if you do not 
feel l>etter, Ru-Ez will cost you 
nothing to , try as it is sold by 
your druggist under an absolute 
money-back guarantee. Ru-Es
Compound is for ‘ sale and recom- 
mended by Good Drugstores Evcrywhere>

(Bus daugiau.)

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Bedarbiai aprūpinami tik 
per darbo biržas. Įvesta sek- 

Iš paimtos žemės išdalin- madienio darbai, jis priva-

Tas nemyli savo tėvynės, 
kas nemyli savosios šeimos.1

Coleridge

HOPKINS GRĮŽO Iš ANGLIJOS

('•UTaigaa'’ Acme telephoto)

New Yorko majoras La Guardia (antra sis iš kairės) sveikina Harry Hopkinsą, 
iš Anglijos. Stebi Hopkinso sūnus David prez. Roosevelto asmeninį atstovą, grįžusį 
Hopkins su žmona,

Lietuviškos Knygas Dabar Retėja 
Ir Taipgi Braageja!!!

•
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai

gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykia. 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pust 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd

gias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun 
čiant užsakymus per paštą, pridėkita 5c už kiek 
vienos knygos persiuntimą.

“Dragas’; 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
XIV MARIJONU BENDRADARBIU SEIMO 

NUTARIMAI
Vasario 9 d. š. m. įvykęs patingu rūpestingumu rem-

Chicagoje TT. Marijonų , ti Tėvų Marijonų seminari- 
Bendradarbių metinis sel-1 ją, kolegiją ir spaudą, pra- 
mas savo darbą užbaigė pri- į šydami, kad Tėvų Marijonų 
imdamas visą eilę rėželiu-, vadovybę ypač paremti ne
rijų, kurias čia paduodame turtingųjų moksleivių auk-
visuomenes žiniai. Įėjimą

darbui.
būsimos Lietuvos

I. Ark. J. Matulevičiaus 
kanonizacijos reikalu

Pasaulinių katastrofų me
tu, kurios sunkiai palietė ir Tėvų Marijonų Bendra- 
Lietuvą tėvynę, mums rei- darbių 14-asis seimas nuo-

5. Padėka už paramą 
ir palankumą

širdžiai dėkoja visiems Ge
radariams ir Prieteliams už

Tokiu dvasios stulpu mes!&ausiaa seimo metu aukas’ 
matome šviesaus gyvenimo už nuoširdžius sveikinimus 
vyrą, Marijonų Vienuolijos ir u* didi Pasiryžimą padė- 
atgaivintoją arkivyskupą į Tėvams Marijonams dirb- 
Jurgį Matulevičių, M.I.C.! U naudingą visai lietuvių 
Melskime Dievą ir daryki-j visuomenei darbą. 
me žygių, kad jis būtų pa- Į Kryžiaus Keliai 

Marianapolyje

Kalvarijos Marianapolyje

kia didvyrių pavyzdžių ir 
mūsų užtarėjų pas Dievą.

PREMJERAS SVEIKINASI SU MINISTRU

Acme tciepnoiu,

įvyks kovo 2 d., 6:30 v. v. 
su puikia programa, parapi
jos salėje. Dabar platinami 
tikietai per mokyklos vai
kučius. Padėkime ir mes vi
si ir visos. Jeigu patys ne
dirbsime, kiti neateis mums 
į pagalbą.

Išrinkta komisija eina ko- 
lektuoti valgių bankietui. 
Tikimės, kad, kaip visada, 
taip ir šiemet neatsisakys 
biznieriai paremti.

Nuoširdžiai prašome ir 
bulvariškių įsigyti tikietų 
ir dalyvauti vakarienėje. 
Tikietų kaina 50 centų. Vi
sas pelnas skiriamas vie
nuolyno naudai. Vienuoly
nui pagalba reikalinga, nes 
akademija reikalinga naujų 
patalpų. A. V.

D«n*t look
OLDER
tkan

Why b« your ag«? Look younger than your years with 
Clairoled hair ... with hair that ia eoft coloriul. youth- 
Bkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
wilh CIairol. the Iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTA 
See your hairdressee loday and say:

... um/Zi
ttarSe now tor free booJUof and free ctor free boofcfet and free advfce oa your balt probiem t* 
loan Clair. Presidenf. CIairol. Ine.. 130 W 46lb Si.. N«w York. N Y

keltas į altoriaus garbę.

2. Intronizacija šeimose

Lietuvos ateitis bus už
tikrinta jei bus sveikos lie
tuviškos šeimos. Seimas ska 
tina Tėvų Marijonų Bendra
darbius plėsti apaštalavimą

keliams įtaisyti yra kvie
čiami visi Amerikos lietu
viai prisidėti, kad ši šven
tovė būtų tikrai visų Ame
rikos lietuvių nuosavybė.

Jugoslavijos premjeras Dragiša Cvetkovich (dešinėje) 
po konferencijos su Hitleriu sveikinasi su nacių užs. rei
kalų ministru Ribbentropu.
________________________________________ __ _________________ i

vų Marijonų pijonierius a. Tėvynė — kaip ir šeima; 
a. kun. Feliksą Kudirką ir pilnai jos vertės nejauti tol, 
a. a. kun. Vincentą Kuli- kol jos nesi praradęs, 
kauską, kurių kūnai palai- G. Flaubert
doti Šv. Kazimiero kapinė
se, ir kitus Tėvų Marijonų 
kunigus ir broliukus, Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 14- 
asis seimas pageidauja, kad
Bendradarbiai prisidėtų prie Cicero. ARD 9 skyr. 
ruošiamo statyti paminklo dabartiniu laiku stropiai 
Šv. Kazimiero kapinėse Tė-' ruošiasi prie vajaus mene- 
vų Marijonų dalyje.
9. Nepriklausomybės 
šventė

Dievu pasitikėk, o patsai 
netingėk.

Vysk. P. Karevičius

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

i'

t

Ruošias Prie 
Vajaus

šeimose skatinant prie blai- Turtingieji gali įtaisyti at- 
vybės, kovojant su divor- skirai vieną staciją; tai bus 
sais, su supuvusia spauda jųjų kilnaus gyvenimo at- 
ir plečiant intronizacijos minimas. Mažiau turtingi 
mintį, kad Saldžiausios Jė- gali keliese susidėti vienai
zaus Širdies paveikslas ka
bėtų ne tik ant sienų, bet 
ir kiekvieno šeimos nario 
širdyje.
3. Varguomenės šelpimas 
ir spauda

stacijai įtaisyti. Bet prie šio 
Kalvarijos įtaisymo gali 
prisidėti kiekvienas lietuvis 
nors ir mažiausia auka su
lig savo išgalia, nes Vieš
pačiam Dievui yra maloni 
kiekviena kilnios širdies au-

14-ojo Tėvų Marijonų Ben 
d?adarbių seimo dalyviai at- 
įžvelgiant į sunkias tėvy- ’• ¥Pati"Kas džiugumas

Seimas ragina Chicagos 
lietuvių visuomenę gausin
gai dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimo 
iškilmėse, būsinčiose vasa-

sio kovo mėn., kuomet eina 
didžiausias rėmėjų darbas.

Kovo 2 d. užprašytos mi
šios rėmėjų intencija. Vi
sos narės prašomos daly
vauti dvasinėje puotoje “in 
corpore”.

Brangios rėmėjos! Prisi-

ka.
apylinkių kolonijų veikėjus 
pasidarbuoti Lietuvai Gel- 

nės Lietuvos kančias ir kas-1 Tėvų Marijonų Bendra- bėti Fondui, išpildant kolo- 
kart didėjantį pavojų kata- darbių 14-asis seimas reiš- nijoms paskirtas kvotas, 
likiškai lietuvių visuomenei, kia ypatingą padėką švč. ‘

rio 16 d., 2 vai. po pietų, dėkime šiame laike prie 
32 W. Randolph St. Seimas kilnaus darbo kuri kuo ga- 
taip pat ragina Chicagos irpite: darbu, ar auka.

Metinė vajaus vakarienė

JUOZAPAS BARTKEVITZ
(gyveno: 623 Otis Avenue, 

|{(M'k<lale. III.)

Mirė vasario 17 <1., 1941 m., 
7:20 vai. vak., sulaukęs 66 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tytavėnų parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimų m-lteri Domice,ę (po 
tėvais Jurgutytė).

Kūnas pašarvotus namuos“; 
623 Otls Avenue, Rockdale, Il
linois.

Laidotuvės jvvks ketvirtad.. 
vasario 20 d. Iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Juozapo par. bažnyčių, Itock- 
dale. Illinois, kurioje iVyk« ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus n,'ly
dėtas j Šv. Petro kapines. Jo- 
liet. III.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. * A 

VINCENTAS 
ŠERAUSKIS

Mirė vas. 17. 1941.•2:05
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Kra
žių parapijos.

Amerikoje išgyveno 39 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Elenų (po tėvais f”i- 
kanauskaitę); 2 dukteris Onų
Šimkus ir žentų Antanų. ir 
Antaninų; 3 sūnus. Jonų. mar
čių M ortų. Juozapų, marčių 
Stanislavų ir Leonardų ir mar
čių Eleną; 7 anūkus; 4 bro
lius. I^iurynų. I^-inų. Boleslo
vų ir Adomų; 3 švogerkas, 
ju šeimas ir daug kitų gimi
niu. draugų ir pažįstamų; o 
Lietuvoje paliko seserį Anta
nina ir jos šeimų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4536 So. Honore Street. Lai
dotuvės jvyks ketvirtadieni, 
vasario 20 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys,
Sūnai. Žentas, .Marčios. Anū
kai. švogerkoi. Sosto, Glniirtės.

Laidot. direktorius: John F. 
Eudeikis. tel. YA Kds 1741.

A. + A. 7

Nuliūdę;
Moteris.

nutarė praplėsti ir suakty- 
.vinti savo darbą ir, be tie
sioginio Marijonų Vienuoli-

Panelės Marijos Gimimo pa
rapijos klebonui kun. A. 
Baltučiui už jojo didelį pri

jos rėmimo darbo, rūpintis tarimą ir pagalbą 
platesniu vietos varguome- dant šį seimą, vietiniam

Šiandie Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Draugija šau
kia poseiminį susirinkimą 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj, 7:30 vai. vakare.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

nės šelpimu tiek lietuvių ka
talikų spaudos platinimu. 
Būkime nuo šiandie ne tik 
Marijonų Bendradarbiai, bet 
ir, anot Popiežiaus Pijaus 
12-ojo, tos katalikiškos Lie
tuvos nenugalimos tvirtovės 
kareiviais.
4. Neturtingųjų

moksleivių šelpimas 
Tėvų Marijonų Bendradar

bių seimas, pramatydamas, 
kad atstatytoje Lietuvoje 
bus reikalingi nauji būriai 
kunigų, visuomenės veikėjų 
ir spaudos darbininkų, nu
sprendžia nuo šiemet su y-

skyriui už darbus šį seimą 
organizuojant ir prezidiu
mui už sklandų seimo pra- 
vedimą.

8. Marijonų Pijonieriams 
paminklas

Atsimenant Amerikos Tė-

VVDIK STUDIO
1945 West 35* Street

MOST

COMPL EI E

ADVAN( Ei) PHIH i K. H \ l»H

l.0WEST POSSIKI.E PRK ES

PHON E L A F A V ETTE 2H13

SOOTHE W0REKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKEDT Do they smart 
and bum? Murinę brings ejuiek relief. 
Try taro drops of Murinę night and 
moming and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

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

Į]R1KL,

vfS EYES
SOOTHES . CLEAHSES • HEPHEtHES

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE Dienų ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YARds 1741-1742 

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

DOCTOR’S AMAZING LiQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemalfy caused)

PRAISED 
VJ?') FROM

COAS|
COflST1

No matter what e tried witheut 
succesa for unslį;'. , mrface pi m plės. 
blemiahes and aimiiat akin irritationa, 
here's an amazingly succesaful doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—wnich quicicly relievea 
Itcning sorenesa and atarta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 yeara continuous suecess! Let 
Zrmo’a 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe rases 
may need Extra Strength Žemo.

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3354 South Halsted Street

Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad jis atidarė nau
ją skyriuj

710 West 181h Street 
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•erlsnslsi Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

PETRAS BAGDONAS
Mirė* vas. 16 d., 1941 m., 7 

vai. vak., .sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap

skrityje. Lūkės parap., Baltakiš- 
kių kaime. Amerikoje išgyveno 
30 metus.

I’aliko dideliame nuliūdime: 
mylimų moterį Juzefų (po tė
vais Dešulskaitę): sūnų Jonų; 
3 dukteris. MagJalenų. Elenų 
ir Stefanijų; 2 švogerkas Karo
liną Valantinienę, jos vvrų Le
onų, ir Stanislavų Stašauskie- 
ne; 2 švogerius. Antanų ir jo 
šeimų ir Juozapa Dešu1»v,us; 
giminaites Kazimierų ir Mika- 
linų Dešulsktenes; o Lietuvoje 
paliko seserį I.eosę Sadauskienę 
ii brolio vaikus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4225 So. California Avė. lai
dotuvės įvyks ketvirtad.. vasa
rio 20 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto ims atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo švč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų liūs nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Dukterys, Sesuo, švogerlal, švo- 
gerkiis ir Giminės.

1-uidot. direktorius J. Liule- 
vičius. tel. Lafayette 3572.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III AMPC PATARNAVIMAS HmDULHIIbL dieną ir naktį

D</ V A T koplyčios visose 
I A 1 MIESTO DALYSE

4'

Altanas M. Ptiillips 
Antfiony B. Petkus 

P. J. Rijikas 
LaMcz ir Šonai 
Albert V. Petkos
iTzoTo
S. P. Mažėta 
I. litams

3307 Ldtahniea Avu. 

Pbone YARds 4906

6812 So. Westem Are. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

3354 So. Halsted St 

Telefonai YARda 1419

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

4704 S. W«gtern Avenue 

Pbone LAFayette 8024

1646 Weat 46th Street 

Pbone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 

Pbone YARda 1138-1139

B* OaBfonie Ąva

Z

■«



Sveikiname "Income Tax 
Reikalu

„Beliko lik Kelios 
Dienos

Cicero. — Beliko tik kc 
lios dienos iki kleb. kun. 1 
Albavičiaus priimtuvių ba: 
kieto. Rengimo komisų 
šauniai darbuojasi. Šta 

* Laurinaičių mamytė pard 
vė 30 bilietų, Paseckienė 
Leketienė po $20. Braza 
kienė paėmė 50 biliet’.; 
kų jau kalbėti apie \ a. r 
ido^ideiirų. Sa.co, cui'.u 
šimtą ir \isus parduo

di am į taiką eina draugu 
Be to, varg. rengia bankie 
tui muzikalę programą. Se
selė Salvatorė darbuojasi su Ona Bukantaitė, kuri pra- 
mokyklos benu. Cicero Dai- eitam Tėvų Marijonų Ben- 
nos Mylėtojų choras taipgi dradarbių seime išrinkta 
dalyvaus. Beje, negalima centro raštininke, šiandien 
praleisti nepaminėjus mūsų švenčia gimimo dieną. O. 

I seno bankininko ir reales- Bukantaitė yra viena uo- 
^teitininko Bruno Drake (Dru liausiu veikėjų jaunųjų tar- 

geika), kuris nusipirko de- pe. Jau kelintas metas, kai 
šimts bilietų. Bruno Drake yra Bendradarbių veikloje, 
Cicero gimęs ir augęs, Ci- o parapijos veikime nuo se-
cero State Bank valdybos 
narys, savo Real Estate o- 
fisą turi Vaišvilienės name 
prie 49th Ct. ir 15th St. Ne
pamirškime paremti savo 

^tautietį.

niai yra pasižymėjusi. Jos 
mamytė taip pat daug me
tų yra visuomeniškam vei
kime.

Lietuvių demokratų 
lygos vakarėlis

Šia proga norime pasvei
kinti Oną ir linkime jai vi- 

P. Putrimas irgi nusipir- sad veikti visuomenės nau- 
ko bilietų visai savo šeimai, dai.

Bankietas įvyks vasario 
23 d., parapijos salėj. Va
karienė prasidės 6 valandą.
Bankieto šeimininkės yra:
Paseckienė, Zakarienė, Ce-
šiene, Braunienė, TreinienėJ Cooko apskrities Lietuvių 
Cernauskienė, Brazauskie-; Demokratlf lyga ateinanq 
nė, Pauzienė, Seputienė, Lau' antradienįi vasario 2ū d., 
rinaitienė, Cerkauskienė. vakare, aavo bustin5j>

Rengimo komisijos susi- 6825 So. VVestern avė., tu- 
rinkimus, kaip paprastai, • rėš iškilmes — savo vietas 
daugiausiai lahkO'-rnoterys*.1 užims viršininkai, kurie iš- 
Ir vis tos pačios, kurios vi- rinkti metiniam lygos mi- 
suomet užima vietas para- tinge.
pi jos parengimuose. Kiek 
man teko sužinoti, tai ir 
spaudai apie parengimą ra
šo daugiausiai moterys, pav. 
apie a. a. kun. J. Vaičūno 
ir kun. J. Klorio 25 metų 
jubiliejų bankietą rašė dau- 

* giausia M. Vaičūnienė. Kiek 
buvo rašyta apie kun. Ig. 
Albavičiaus bankietą, vėl 
dėka Vaičūnienės.

Šie viršininkai yra: A. G. 
Kumskis, prezidentas; tei
sėjas John T. Zūris, garbės 
prezidentas; Konstantine 
Kairis, pirmasis viceprezi
dentas ; Anthony Gudaitis, 
antrasis viceprezidentas; J. 
Kaminskas, rekordinis sek.; 
Jack L. Juozaitis, iždinin
kas ; Stanley Cibulskis,

B,tg! tvarkdarys; R. A. VaSalle, 
! legalinis patarėjas; Stanley 
Gurskis, korespondentas.

USA Federaie valdžia šie
met vėl atsiųs į “Draugo” 
raštinę A. S. Walons (Va
lūną), Internal Revenue De- 
partmento darbininką, (De- 
iuty Collector) padėti lietu
viams išpildyti “Income 
?ax” blankas ir atsakyti į 
liausimus liečiant Income 
r Sočiai Security taksus.

A. S. Valūnas bus “Drau
go” raštinėj nuo vasario 24 
i. iki kovo 1 d. Visi, kurie 
reikalauja pagalbos, išpildy
mo šių blankų, kviečiami at
silankyti į “Draugo” rašti
nę, kur rasit oficialų val
džios atstovą suteikiant pa
tarnavimą.

Kas turi pildyti “Income 
Tax” blankas:

a) Kiekvienas nevedęs 
žmogus, pilietis ar nepilie- 
tis, • kurio įplaukos buvo 
$800.00 ar daugiau, nuo al
gos, nuošimčių dividendų, 
pelno nuo pardavimo namų, 
stako bonų ir Lt. per 1940 
metus, turi išpildyti “In
come Tax” blanką.

b) Vedę žmonės turi iš
pildyti blanką, jei jų įplau
kos buvo virš $2000.00, ne
žiūrint kiek vaikų turėtų. 
Kreditą po $400 galima im
ti už kiekvieną vaiką, iki 18 
metų amžiaus.

c) Biznieriai ir profesijo- 
nalai turi išpildyti blankas, 
jei jų pajamos buvo $2000 
(Gross income) ar daugiau, 
neskaitant ar yra taksuoja- 
ma atsakomybė, ar ne.

d) Blankos turi būt pri
siųstos Internal Revenue de- 
partmentui ne vėliau kovo 
15 d.

e) Už nepildymą “Income
• Tax” blankų ir nemokėjimą 
taksų, bausmė yra nuo 5 
nuoš. iki 25 nuoš. ir dau
giau.

TODAY TEATRE Vieša Padėka
Brangūs tautiečiai lietu

viai! Turiu garbės tarti vie
šai padėkos žodį visiems, 
kurie prisidėjo prie mano 
koncerto 5 d. šio mėnesio. 
Kimball hall. Buvau paten
kinta skaitlingu atsilanky
mu. Tas man pridavė dau
giau drąsos nepaleisti pra
dėto sunkaus darbo — pia
no studijuoti. Jau esu pil
nai susipažinus su tuo bran
giu instrumentu. Supraski
te, jog muziką studijuoti 
nėra ribų, tad ir aš nepa
liausiu žengus pirmyn.

Leoną (Davis) Deveikifltė
("Draugas” Acme telephoto)

Lois Hardwick, Today te
atro visų brunečių trupės Cicero. — šia proga šir- 
narė, rodo, kokį kostiumą dingai dėkoju visiems ir vi- 
ji turės atidarius naują To- 1 gomSj kurie dalyvavo su-

Susirinkimai

day teatrą šio vasario 28 
d., Madison gt., arti Dear- 
born. Lois Hardwick kon-

rengtame mano vardadienio 
vakare, vasario 4 d., Anta
naičių namuose. Ačiū mano

testo keliu išrinkta premje- gimįnėms: broliui ir brolie-
re, atsižvelgus į jos inteli
gentiją ir personalumą.

Copley ligoninėj, Aurora, 
fr III., mirė Louis Petkus, 50 

m. amž., gyvenęs Auroroj. 
Automobilio nelaimėje jam 
sulamdyta nugara.

Cooko apskrities korone
ris A. L. Brodie bus sve
čias kalbėtojas. Susirinku 
šieji bus pavaišinti.

LIFE IN THE ROAR /^kane

Šv. Kryžiaus ligoninėj mi
rė Frank Brezina, 46 m. 
amž., 5705 So. Troy gt. Pra
eitą sekmadienį jis sužeis
tas, kai jo valdomas auto
mobilis 63-ios ir Linder 
skersgatvy smogė į stulpą.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave ia 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You

Thlnk of lt—hovr this old wor,d 
does make progress—now comes a 
prescription whlch Is known to phar- 
macists as Allsnru and within 48 
bours after you start to take this 
bseift actlng formula pain, agony and 
Inflammation caused by excess urlo 
ncld has stnrted to depart.
<4llenru does just what IMS nuties 
Bays lt wlll do—lt is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugslores everywhere for 85 
cents and if it doesn't brlng the Joy- 
bus results you expect—your money 
«rhol. heartedlv raturnsA

Iš RRK Susirinkimo
Cicero. — Raudonos Ro

žės klubas turėjo mėnesinį 
susirinkimą 2 d. vasario, 
Liuosybės svetainėj. Tarpe 
kitų reikalų išklausytas pra 
nešimas iš buvusio jaunuo
lių bankieto. Pasirodė, jog 
išėjo labai puikiai. Visi pa
tenkinti, ypatingai jaunuo
liai, draugai, tėvai. Nutarta 
pareikšti padėką rėmėjams, 
aukotojams, draugams,
White Eagle Brewing Co. 
per jų atstovą Frank D. 
Speecher, C. M. Paugai, J. 
Pilkiui, kurių duosnumas 
daug pagelbėjo klubui, taip
gi programos pildytojams ir 
muzikantams. Parengimas 
buvo rengiamas ne pelnui ir 
dėl to klubui kainavo apie 
dvidešimts dolerių. Tai menk 

i niekis. Ateinančią vasarą 
klubas rengs pikniką ir duos 
$300 dovanomis — ne vie
nam, bet tiems, kurie bus 
laimingi. D.

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo susirinkimas įvyks va
sario 19 d., 8 vai. vak., pa
rapijos salėj. Ši organizaci
ja nieko bendro neturi su 
politinėmis organizacijomis.
Darbuojas tik kolonijos bei 
lietuvių gerovei. Lietuviai, 
ateikit į šį susirinkimą. Iš
girsite, kas veikiama. Susi
rinkimai visuomet buvo ir 
yra laikomi šv. Antano pa
rapijos salėj. Neklausykite 
klaidinimo. Dėl informacijų 
skaitykite dienraštį “Drau
gą”, “Šv. Antano Parapijos 
Pranešėją”, arba kreipkitės 
į klūbo valdybą.

A. F. Pocius, pirm.

Tėvyne, o saldus žodi! 
Mielas gimtosios kalbos gar 
se svetimam krašte.

J. W. Goethe

CLASSIFIED

I

REMKITE, PLAT1NKITB 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 lųnnai
visokio didumo, Alarifuette Park 

apylinkėje.

Taipgi stu tome naujus namus ir tai
some senus. Apskuitiiavimas veltui.

Paiitaty liko karnos:
2-jų lietų mūrinis namas, po 4
kambarius ..................................... 55,950.
5 kambarių mūr. bungalow. . jt.ouO. 
4 kambarių mūr. bungaloiv..53,950. 
Taipgi statome ir didelius namus. 

Fastorojum Paskolas ant lengvų 
Išinokėjinų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAI-

Offiee KEP. 3713; Vak. PRO. 0176

.REIKALINGA MERGINA ARBA 
MOTEIUS

Abelnai namų ruošai. Paprastas vi
rimas. Turi būti katalikė, nesenes- 
nė kaip 35 metų. 58.00 j savaitę. 
Geras pragyvenimas. Suaugusieji, 
šaukite: BEVerley 6758.

nei Antanaičiams, Kamins
kams, Nebereiziams, Balčiū
nams, seseriai iš New Jer-, 
sey Jeronimai už dovanas 
ir linkėjimus, Mot. Sąjun
gos 2 kuopos narėms už di
delį surpryzą, pirm. K. Sriu- 
bienei už vakaro vedimą, 
raštininkei B. Jakaitienei ir 
visoms kitoms už sveikini
mus ir linkėjimus ir už do
vanas giminėms ir 2-ros 
kuopos narėms. Šis vakaras 
pasiliks mano širdyje. Ne
užmiršiu jūsų gerumo.

Agota Jaukšienė

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Corneille

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGlevvood 5883 
ENGlewood 5840

v

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tt kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

či. - - ..

Remkite Lietuvišką 
Žydukę

MUTUAL

LIQUOR

CO.

Wholeeale 
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd. 

0014

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;J
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.’ 

Apskaičiavimas Dykai I

noNtn DOCK WOPL
CoRKtOADD
Fimooj Insjlatimo BoMtM
CoKmj«»CoH»ojino« Boavm

SonUboo-SOiMFCTCuKcFT
MasoWoo^45ui KaGrecFi

Puma Bcabm m burtu

Huvy DuilbthoMatthiau- 
Mamnvy. Concnrrt.ETc Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visoki ausiu stogų ir sienų | 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warehonse: 9401 So. Stony Island Avė., tet.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

TeL Victory 9670

—NATHAN 
KANTER

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RtGS — RADIOS — KE- 
FRIGERATORS — MASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
411 NaUonaUy Advertlsed Itema.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00
‘‘DRAUGI 8” 

2334 South Oakley Ave„
Chicago, Illinois

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

‘‘'Ztįit į

I
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GUBERNATORIUS 
REIKALAUJA TAKSU 
REFORMŲ

Žiniomis iš Springfieldo, 
gubernatorius Green nu
sprendė Illinoise įvykdyti 
mokesčių (taksų) mokėji
mo reformą, nes šiandien 
mokesčių paskirstymas yra 
senovinis ir neatitinka mū
sų dienoms. Mokesčių nusta
tymo ir išrinkimo tvarka 
susenusi taip, kad tame 
darbe nėra jokios sistemos.
Visoj valstybėj yra daug 
mokesčių nustatymo orga
nų, kurių kiekvienas pa
skirai veikia. To sėkmėje 
išlaidos yra nepaprastos, 
mokesčiai nežmoniški ir 
daug kas negali išsimokėti. 
Tai priežastis, dėl ko dide
lės mokesčių sumos yra ne- 
iškolektuotos.

Šiam klausimui spręsti 
gubernatorius paskyrė va
dinamą patariamąjį komite
tą iš 23 vyrų ir moterų, ku
rių daugumas yra specia
listų. šį komitetą jis įgalio
jo sušaukti valstybinę kon
ferenciją Springfielde kovo 
6 d.

Konferencija sudarys ko
mitetus įvairiais mokesčių 
klausimais ir tikima, kad 
iki balandžio 1 dienos bus 
sudaryta galutini programa 
ir jam, gubernatoriui, bus 
įteikta.

Gubernatorius komitetui 
nurodo net 15 paskirų klau
simų, kuriuos būtinai reikia 
išspręsti. Tarp kita jis nu
rodo, kad Cooko apskrityje 
yra net šeši didesnieji mo
kesčių kas sau skyrimo or
ganai ir tarp jų skiriamų 
mokesčių yra duplikacijos 
ir konfliktai, taip kad žmo
nės net keliais atvejais tu
ri mokėti mokesčius tiems 
patiems tikslams.

Cooko apskrityje didesnie 
ji mokesčius skiriantieji or
ganai yra šie: Patsai Chi
cago miestas, Cooko apskri
tis, Chicago sanitarinis dis
triktas, Chicago Board of 
Education, Chicago parkų 
distriktas ir Čook apskri
ties miškeliai (forest pre
serve ).

EUROPOJ SIAUČIA 
ALKIS - SAKO HOOVER

“Committee of Food for 
the Small Democracies” su
sirinkime Auditorium teat
re buvęs prezidentas Hoo- 
veris pareiškė, kad Europo
je jau siaučia alkis ir vie
tomis reiškiasi šiurpus ba
das dėl stokos maisto. Apie 
300 milijonų gyventojų gre
sia bado pavojus. Anot jo, 
šiandien Europoje masių 
stovis maitinimosi žvilgiu 
yra nepakenčiamesnis už bu
vusį stovį per pirmąjį pa
saulinį karą. Nes anais lai
kais maisto iš Amerikos 
siuntimo į Europą niekas 
nevaržė, o šiandien Anglija 
griežtai laikosi blokados, 
kad nė mažiausia maisto 
dalis nepatektų į okupuoja
mus nacių kraštus ir sritis.

Hooveris siūio pirmiausia 
išbandyti alkstančių belgų 
maistu šelpimą. Jei tas tu
rėtų pavykimo, tada šelpi
mą praplėsti ir kituose na
cių okupuotuose kraštuose.

žiniomis iš Londono, An
glijos vyriausybė nuspren
dusi neatidaryti blokados 
maisto siuntimui. Sako, kad 
nacių okupuotų kraštų gy
ventojų maistu šelpimas pa
lengvintų Vokietijai ir pra
ilgintų karą. Sako, Vokieti- 
ja pati tesirūpina savo oku
puotų kraštų gyventojų 
maitinimu.

NAUJAS DftDRS ŠAMO KARO LAIVAS

("Draugas” Acme telephoto)
Pavadintas “Woolsey” vardu naujas J. A. Valstybių 

naikintuvas įleidžiamas į vandenį Bath, Me.

moteris norėjo Kalbės kun.
PASIPINIGAUTI

GAVO METUS,
PADĖKOJO TEISĖJUI

James Conroy, 37 m. amž., 
kurs aną dieną patsai nu-
vyko į policijos nuovadą ir WCFL rądio‘stotis. praeitą 
tenai prašė, kad jis būtų Į penktadienb padarius AP

APLINK MUS
X P. Daužvardžio, Lietu 

vos konsulo pasidarbavimu,

kokiu nors būdu atpratintas žinių praneSimą, net porą 
nuo plėšikavimo, pirmadienį 
teismo nuteistas vienerius 
metus kalėti apskrities kalė-

minutų pašventė kalbai apie
Lietuvą, ryšium su Vasario
16 minėjimu, ir pacitavo 

jime ir už tą “malonę" jis j „uv. USA miniatr0 PabaltSs
padėkojo teisėjui.

Anądien Conroy įėjo į cen 
tralinę policijos nuovadą, 
padėjo ant stalo žaislinį re
volverį ir tarė seržantui 
Murphy:

“Vos tik dabar apiplėšiau 
saldainių krautuvę, štai, su 
tuo nešaudomu žaislu ir pa
grobiau 52 dol. Tas yra pir
masis mano nusikaltimas.

valstybėms R. P. Skinner’io 
laiško kai kurias vietas. 
Apie Vasario 16 minėjimą 
taip pat padarė pranešimą 
ir kitos radio stotys.

X Owen Norem, USA mi
nistras Lietuvai, šiandie ap
leidžia Chicago. Vakar jam 
pagerbti Darius-Girėnas 
post 271, American Legion, 
savo klube buvo suruošęs 

.B"VaU ,girteS;„KaS'iien.gir' vakarienę, kurioj dalyvavo 
žymių Chieagos lietuvių, o

Bankietas pagerbti 
Mr. Janda

Cook County League of 
Savings and Loan grupių 
valdyba prašo paskelbti, kad 
rengiamas banketas pagerb
ti Mr. Joseph J. Janda, pa
sitraukusį iš Illinois Build
ing and Loan League pre
zidento vietos už jo nuošir
dų darbavimąsi ir per ilgus

SĄŽININGAM KALINIUI 
NĖRA PAŽYMIO

Jolieto kalėjimo viršinin
kas J. E. Ragen pirmadienį 
įvertino kalinio Jesse Van 
Dyke, 33 m. amž., sąžinin
gumą ir atvirumą. Bet už 
tai jam nebus pripažintas 
joks pažymia. x

: O‘>- •
Van Dyke yra senąjam 

kalėjime. Jis reiškė noro pa
simatyti su kalėjimo virši
ninku. Jo noras įvykdytas. 
Nuvestas į viršininko rašti
nę Van Dyke tarė:

“Aš norėčiau būti nukel
tas į kalėjimo ūkį.”

Viršininkas atsakė: “Tu 
esi Joliete už pabėgimą iš 
kalėjimo ūkio Vandalia, III.”

“Tai ne viskas,” sakė ka
linys. “1931 metais aš pa
bėgau iš Arizonos valstybės 
kalėjimo, o prieš tai paspru-

Mrs. Elsie Polick, 38 m. 
amž. našlė, 1901 Alport gt., 
norėjo lengvu būdu pasipi
nigauti — savo turimų pi
nigų sumą padvigubinti, pa
trigubinti. Ji įsigijo maši
nėlę, kuri stebuklingu bū
du paprastus popierėlius 
pakeičia tikraisiais bankno
tais.

t

Ji pranešė policijai, kad 
prieš tris mėnesius susipa
žino su kokiu tai vyru 
“Joe,” kurio pavardė jai ne
žinoma. Tasai iš pradžių 
jai piršosi, norėdamas ją 
vesti. Netikėtai pasisuko to 
“Joe” draugas ir pasiūlė, 
pačiam “Joe” ir našlei įsi
gyti daugiau pinigų nusipir-1 
kus pinigams dirbti maši
nėlę.

Našlė turėjo banke 4,000 
dol. “Joe” ją prikalbino pirk 
ti mašinėlę ir išimti iš ban
ko pinigus, kurie reikalingi 
sudėti į mašinėlę su papra
stais popierėliais. Našlė par
nešė pinigus — 40 šimtinių. 
“Joe” su kitu vyru sudėjo 
banknotes į mašinėlę sumai
šę su popierėliais, užliejo 
kokiu tai stebuklingu skys-

Šv. Gertrudės auditorijoj, 
Glenwood ir Granville avės., 
šiandien vakare kalbės žy
musis kalbėtojas “Catholic 
World” redaktorius kun. J. 
M. Gillis, C.S.P., tema “Jei 
Viešpats nestatys namų."

tavau, kaip tik mano žmo 
na mane pametė ir netekau 
WPA darbo. Nenoriu, kad 
policija mane sektų virtus 
man plėšiku.”

Teisėjas Dougherty pa
reiškė, kad jame matąs ge
rų polinkių, jei patsai pa
sidavė. Tačiau nusikaltimas 
yra nusikaltimu ir už tai 
turi kliūti kad ir maža 
bausmė — vieneri metai ka
lėjimo.

šiandie prieš išvažiuosiant 
Bar Ass’n rūmuose suruoš
tas lunčius, kuriame dalyva
vo ir gi nemažai žymių Chi
cago lietuvių veikėjų.

X Tautų karnivalas Chi
cago universitete praeitą 
penktadienį ir šeštadienį bu
vo tikrai įdomus. Lietuviai 
gražiai pasirodė. Programo
se ypač visus žavėjo dain. 
Kandrataitė. žurnalistas S.

Paskelbus nuosprendį nu- Pieža buvo programos vedė-
teistasis įvertino teisėjo ge
rą širdį, ir už tai jam pa
dėkojo.

jas puikiai svetimtaučius su 
Lietuva supažindinęs. šo
kius atliko Beliajaus šokikų 
grupė. Įdomi buvo ir rank-

Drafto boardui 
lietuvis gydytojas

Vyrų drafto boardui
97 paskirtas lietuvis gydy
tojas dr. F. Dundulis iš 
Brighton Park, 4157 Archer 
avė. Šis boardas turi seniau 
paskirtą gydytoją ir dr. 
Dundulis bus jam padėjėjas.

Siūlo girtus autoistus 
gydyti

“Safety” teisme pirminin
kaująs miestinis teisėjas T. 
A. Green suimtus nusigėru
sius autoistus baudžia kalė
jimu ir iškelia sumanymą, 
kad apskrities kalėjime jie 
atitinkamais vaistais būtų 
gydomi nuo svaigalų varto
jimo.

kau iš St. Charles reforma- timėliu ir viskas baigta. Į

torijos.”

Viršininkas dar paklausė: 
“Kodėl tu norėtum nusi

kelti į kalėjimo ūkį?” 
“Todėl, kad gaučiau pro

gos iš ten pabėgti, nes kalė
jimai man įgriso,” atsakė 
kalinys.

Viršininkas pareiškė, kad
metus pasiaukojimą namų ..praiymaa „epriimtinas" ir 
statybos ir paskolų reika
lams.

Našlei nurodyta, kad ji te
turi mašinėlę atidaryti tik 
po trijų valandų.

Mašinėlės pardavėjas išė
jo, o “Joe” jį išlydėjo. Naš
lė po trijų valandų atidarė 
mašinėlę. Nerado savo pi
nigų ir “Joe” negrįžo.

Ką čia policija gali pa
daryti.

užsibaigė pasikalbėjimas.

Gaisras ištiko rezortą darbių paroda
X Marijona Brenzaitė, žy-

Gaisras skaudžiai ištiko mi visuomenėj labdarė, su
Lakeside Inn, John Yuškos seserįa) įgvyko į Biloxi, Miss.
rezortą ties Druce ežeru, už 

No. j 4 mylių rytų link nuo Grays 
lake ežero, Lake apskrity.
Padaryta apie 10,000 dol. Qrį§ u£ kokio mėnesio, 
nuostoliui

Gaisrą gesinti pritrūkus 
vandens ežere pramuštas 
dvylikos colių storas ledas 
ir iš aketės semtas vanduo.

Užgavėnių karnivalą praleis 
New Orleans, La., jr daly
vaus Mardi Gras festivale.

TAUPYK! Bilsl turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi 

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL.FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS gi 000,000.00 
VIRS r ’

Mr. Janda gimęs 1871 me
tais Minnesotoj ir 1887 me
tais atvykęs Chicagon. Čia 
jis netrukus užsiėmė real 
estate ir building ir loan 
bizniu. »

Banketas įvyks vasario 19 
d. (šiandien), 6:30 P. M., 
Chicago Tovvers Club, Grand 
Bali Room, 505 No. Michi
gan bul. (7th floor).

Dantistų suvažiavimas
Chicago Dental Society 

turi suvažiavimą Stevens 
viešbutyje. Dalyvauja kele
tas tūkstančių dantistų iš 
įvairių šalies dalių. Suva
žiavusieji pasidalina naujais 
išradimais, arba kokiais 
naujais susekimais dentis- 
terijoje.

Šaltis grįžo Chicagon
Užvakar naktį Chicagon 

netikėtai ūžtelėjo šalčio ban
ga, kurios nenumatė nė oro 
spėjikai. Chicagoj ryte buvo 
penki laipsniai aukščiau 0. 
Kai kur Chieagos apylinkė
se —0. Municipaliniam air- 
porte vienas laipsnis.

Oro biuras vakar pranešė, 
kad ir šiandien bus dar ge- 

i rokai šalta.

KIDS"

X DKK (Draugo Kores
pondentų Klūbo) sąskridis 
įvyks vasario 20 d., redak
cijoj. šiame sus-me bus kun. 
J. Prunskio paskaita. Visi 
nariai ir anksčiau gavę kvie 
timus prašomi dalyvauti.

X Ant. Vaičiulaitis, žino
mas rašytojas, buvęs Lietu
vos universiteto lektorius ir 
buvęs atachė Lietuvos pa
siuntinybėje prie Vatikano, 
dabar gyvena Marianapoly 
ir nuo vasario 1 dienos pa
ėmė redaguoti “Studentų 
žodį”. Lietuviškoji visuome
nė džiaugiasi, kad dabar tu
rėsime labai kvalifikuoto 
žmogaus redaguojamą lietu
višką žurnalą.

X Irena Mankus, 4027 S. 
Maplewood Avė., studentė 
Kelly high school, yra vie
na iš 11 studentų kitų high 
school laimėjusi “public 
speaking” kontestą. Jai į- 
teikta $75.00 stipendija į 
16-kos savaičių kursus, ve
damus Dale Carnegie insti
tuto. Kontesto laimėtojai y- 
ra baigę high school praei
tą sausio mėn.

z

X Chicago parkų šiltadar
žiuose dabar žydi įvairios 
gėlės, kurios sutraukia kas
dien tūkstančius vizitorių. 
Šiltadaržiai atdari kasdien 
nuo 10 vai. ryto iri 10 vai. 
vakaro.

X Lietuvai Gelbėti Fon
das, Bridgeporte, rengia 
bankietą Jonui Ramoškai 
pagerbti vasario 23 d. Va
kare J. Ramoškai bus įteik
ta dovana iš Lietuvos.

X Jonas ir Ona Jaškūnai 
praeitą šeštadienį savo na-

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prescription called 
Mrndaeo, thousands now palliate terrlble re-.. . ... —------— cough-

muose minėjo 25 m. vedybų ^ęcuons.
sukaktį. Puoton buvo atsi-, welcomeCsl°eei>^m‘'Go5d-seiTd.” A prlnted 

. j guarantee urapped around each package of' guarantee urapped a------------------ , ,
lartlrpct ir kun P P Cinikas Mendaco lnsures an Immediate refund of lanaęs ir nūn. j-. uuumb, , the full cost un]ess y

MIC., Jaškūnų senas prie- 
telis. Jubiliatai yra žinomi 
So. Englewood gyventojai

X Antanas Kunickas, ži- r 
nomas Vyčių veikėjas iš 
West Side, susižiedavo su 
Julia Andriuška iš West 
Pullman.

__ ________ ______ you are completely sat-
lsfled. You have everythlng to gain and 
nothing to lose under this posltive money 
back guarantee so get Mendaco from your 
druggist today for only 60c. * *

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

Litten to

PALANDECH’S 
YU60SLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP,
1480 kilocycles 

(First Station on Your Disl) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
Atstovas

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JAOKSON BLVD.
SUITE A-1820 

Home Office: Newark, N. J. 

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IiAFsyette 0771

margutis
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles)


