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TRUMPAI
P. T.

Illinois gubernatorius 
Green nusprendė vykdyti 
mokesčių reformas valstybė 
je. Jis paskyrė komisiją iš
tirti dalykų stovį ir jam re
komenduoti, kas yra taisyti
na, kas turi būti daroma. 
James Clarkson apie tai ra
šydamas Chicago Sunday 
Herald-American pareiškia, 
kad gubernatoriaus skirta 
komisija susidurs su neįvei
kiamomis kliūtimis ir var
giai ji galės skirtą darbą at
likti. I

liečiu renkamų didžiųjų ir 
mažųjų įvairių rūšių valdi
ninkų, jų valstybėje yra 
net 68,000. Anot Clarkson, 
nė viena kuri kita valstybė 
neturi tokio didelio skaičiaus 
valdininkų. Šie valdininkai 
yra pasiskirstę į 15,100 atf- 
kirų grupių ir kiekviena gru 
pė skiria sau reikalingus mo 
kesčius, juos kolektuoja ir 
išleidžia be jokios niekam 
atsakomybės.

Į ♦

k

Cooko apskrity ir Chica
goj vyrauja įvairiausių rū
šių vadinami distriktai. Čia 
yra mokyklų, sanitorijų, miš 
kelių, miestelių, kelių, par
kų, uodų naikinimo, nuo gai
srų apsaugos ir kiti distrik
tai. Šie distriktai yra atski
ri valdžios organai, turi pi-
liečiu renkamus valdininkus. Bulgarijon dar neįžcng«.
Išrinktieji valdininkai turi ,, . , . .. .. Tačiau Vokietijos diplomąteisę skirti sau reikalingus ,, .... tai Sofijoj rodo nacių juda- tarnautojus ir darbininkus. .muosius paveikslus apie Vo-Tuo būdu sukeliama galybes 
politinių darbų. Visi yra 
stambiai apmokami. Reika... ., . .... Bulgarijos premjeras Phi-lingas išlaidas turi sumokėti >, , , . . . „loff ir kabineto nariai. Panagyventojai.

Tad ir nenuostabu, kad 
mokesčiai yra dideli, nepa
kenčiami ir daugeliui neat
keliami. Kad sumažinti mo
kesčius, pirmiausia reika
linga visoje valstybėje su
mažinti valdininkų skaičių 
ir kai kuriuos distriktus su
lieti krūvon, o kitus ir vi
siškai panaikinti. Kas tai 
gali atlikti, tai klausimas.

Iš Maskvos pranešta, kad 
iš centralinis komunistų par. . „ . esančius Italijos piliečius,tijos komiteto Stalinas paša; . . , . .J. ., .... 5 , kurių daugeli sužeidė ir ūžimo buvusj užsienių reikalų mu--
komisarą Litvinovą, dabartį 
nio užsienių komisaro Molo 
tovo žmoną ir keletą kitų 
vadų. Kongreso atstovas 
Dies pareiškia, kad netoli
moj ateity ir patsai Moloto
vas bus pasiųstas “v dura- 
ki”. Tai dėl to, kad Moloto
vo svainis S. Carp J. A. Val
stybėse puikiai pasipiniga
vęs iš Sovietų fondų, skirtų 
įvairių rūšių užsakymams.

Yra žinoma, kad Stalinas 
nesiskaito su savo artimiau

čebatbaižiais, jei mato bent 
mažiausią kokį nors savo 
“saulei” pavojų iš jų pusės. 
Stalino įsakymu anais me
tais likviduota vyriausieji 
raudonosios armijos vadai. 
Dėl to, kad jie galėjo nus
tumti į šalį patį Staliną. O 
Stalinas nieku būdu nenori 
paleisti iš savo kontrolės 
galvažudiškos diktatūros. 
Kad Molotovas iš Stalino 
gaus vilko bilietą, apie tai 
negali būti dviejų nuomonių,

siais draugais ir kitais jo' sako atst. Dies.

DAR DIDESNES SUMAS APSIGINKLAVIMUI
TURKIJA 
ĮSPĖJA - 
VOKIETIJĄ

ANKARA, vasario 24 d.•
— Šiandie Turkijos užsie
nio ministeris Sukru Sara- 
coglu pareiškė, jog'Turkija 
negalinti nesirūpinti “sveti
mųjų veiksmais jos saugu
mo zonoj”.

“Turkija jėga pasipriešins
„ . . į bet kokiai agresijai, kuri ga- Tos kliūtys tai pulkai pi-l, _x. , . , . „ .' h būti nukreipta prieš jos

teritorinę neliečiamybę ar 
jos nepriklausomybę”, pridė
jo Saracoglu.

Turkija visados laikė Bul
gariją savo saugumo zona ir 
diplomatiniai sluogsniai įsi
tikinę, jog šis pareiškimas 
padaryta sąryšyj su vokie
čių kariniais žygiais Bulga
rijoj.
Sulaikytas auto judėjimas

Bulgarijoj, tuo tarpu, su
laikytas visas automobilių 
judėjimas Sofijos apylinkėj, 
nes policija pradėjo gaudytį 
bulgarus, skleidžiančius prie 
švokišką propagandą.

Pranešimai Iš Vengrijos 
sako, jog Romunijon vis 
daugiau vokiečių kariuome
nės koncentruojama. Kol 
kas vokiečių kariuomenė

kietijos laimėjimus vakarų 
fronte. Paveikslų žiūrėjo

šus paveikslai buvo rodomi 
Norvegijoj, Olandijoj ir Bel
gijoj prieš pat vokiečių oku
paciją. %

Vokiečių Lakūnai
Apšaudė Italus

BENGASI, vasario 24 d. 
— Vokiečių lakūnai per išti
są savaitę pakartotinai bom 
bardavo anglų bazes Libijoj 
ir šiandie jie savaitės žy
gius apvainikavo apšaudyda 
mi kulkosvydžiais gatvėse

Japonų Šarvuočiai Kinijoj

(“Drausas” Acme telephoto)
Kai japonų laivynas, pasidrąsinęs slenka į Indo-Kinijos vandenis, japonų viena šar

vuotoji kolona sėkmingai veikia centrinėj Kinijoj. Japonai nemano paliauti kariavę 
Azijos Rytuose.

ROMA-BERLYNAS 
TURI LAIMĖTI. 
MUSSOLINI

ROMA, vasario 24 d. — 
Sekmadienio radio kalboje 
Mussolini paskelbė, jog Sici
lijoj ir Libijoj yra Vokieti
jos lakūnai ir motorizuoti 
kariuomenės daliniai ir jog 
ašis tikrai laimėsianti, nors 
karas prieš Angliją gali bū
ti sunkus ir ilgas.

Tačiau, anot Mussolini, 
nežiūrint kas įvyktų Italija 
kartu su Vokietija kovos iki 
galo.

Amerikiečių baimė dėl 
ašies invazijos esanti lygu 
baimei, kad Marso gyvento
jai ką nors užpultų.

Toliau jis savo kalboje 
prisipažino prie pralaimėji
mų Libijoj, bet tai esąs lai
kinas dalykas ir “ašies žmo
nių moralė yra daug geres
nė už Anglijos”.

Didžioji kalbos dalis buvo 
paskirta Vokietijos laimėji
mas ir Hitlerio pagyroms.

Rasta Nužudytas 
Rusas Išradėjas

NEWYORKAS, vasario 24 
d. — Šiandie New Yorko 
Manhattone, prie vieno vie
nuolyno rasta nužudytas 55 
metų Michael Borislasvky, 
kuris yra buvęs Rusijos ka
rališkosios kariuomenės ka
rininkas ir paskutiniuoju lai 
ku ištobulinęs bombą, kuri 
buvusį įteikta U. S. karo de
partamentui.

t

Policijos manymu, Boris- 
lavskis nužudytas, nes prie 
jo nerasta jokio ginklo. Kai 
kas mano, jog ši mirtis ga
lima jungti su Krivitskio 
mirtimi ir atlikta tų pačių 
sluogsnių.

Žinių Santrauka

TOKIJO, vasario 24 d. — 
Šiandie antrą kartą pratęs
ta 10 dienų taikos pasitari-: 
mai tarp Siamo ir Prancūzi
jos Indokinijos.

BANGKOKAS, vasario 24 
d. — Ministeris Hugh G. 
Grant šiandie pranešė, jog 
visiems Amerikos piliečiams, 
kurių buvimas Siame nėra 
būtinas patarti išvykti na
mo. Siame yra apie 200 ame
rikiečių.

NEW YORKAS, vasario 
24 d. — Vokietijos radio pra 
nešė, jog Hitlerio ka’ba bu
vo transliuojama per .Dani
jos, Norvegijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Italijos, Romu
nijos, Bulgarijos, Slovakijos, 
Jugoslavijos, Suomijos ir 
Šveicarijos radio.

— Amerikos
SHANGHAJUS, vasario 

24 d. — Shanghajaus ameri
kiečių draugijos nariai pa
siuntė Wendell Willkic laiš
ką, kviesdami atvykti Kini- 
jon panašiais tikslais kaip 
jo vizitas Anglijon. Jie jį 
ypač kviečia atvykti Shang- 
hajun, kur esą galima ge
riausiai suprasti Azijos si
tuaciją.

ROMA, vasario 24 d. — 
Dr. Giovanni Colazza, asme
nis buvusis Ispanijos kara
liaus Alfonso gydytojas pra 
nešė, jog šiąnakt buvusio 
monarcho padėtis tebėra 
rimta.

ORAS
Dalinai debesuota ir kiekto

šalčiau, šiaurvakariai vėjai.

Saulė teka 6:32 vai., saulė 
leidžias 5:35 vai.

U. S. IR ANGLIJA 
ĮSPĖJO JAPONIJĄ

LONDONAS, vasario 24 
d. — Įvairiuose sluogsniuose 
pranešama apie tai, jog 
Amerika ir Anglija įspėjusi 
Japoniją prieš bet kokius 
agresinius žygius prieš Sin
gapūrą.

Šie pranešimai pasklydo 
tuojau po Churchillo ir Ja
ponijos ambasadoriaus Shi- 
gemitsu konferencijų. Ta
čiau nemanoma, kad įspėji
mas Japonijai būtų buvęs 
įteiktas šiose konferencijose.

Londono Evening News ra 
šo, jog Anglija ir Aemerika 
įspėjusios Japoniją dėl “pa
sekmių” jei ji tęs savo eks
pansiją pietų linkui”.

Vėliau Churchill konfera- 
vo su Turkijos ambasado
rium Londone. Graikijos mi
nisteris pas Churchillą lan
kėsi popietyje.

Ministeris
Riaušėse Sofijoj

SOFIJA, vasario 24 d. — 
Vakar viename Sofijos res
torane U. S. ministeris Bul
garijai George H. Earle įsi
vėlė į barnius su vienu vo
kiečiu dėl anglų pereito ka
ro karinės dainos “Tippera
ry”.

Paties ministerio pasako
jimu, vokietis užprotestavęs 
prieš orkestro grojamą dai 
ną “Tipperary”, kurią prašė 
pagrobti Earle. Ministeriui 
praeinant pro vokiečio sta
lą patarasis paleido į Earle 
butelį. Ministeris neiškentęs 
ir smogęs vokiečių atgal.

Incidentas tuo ir pasibai
gęs, nors restorane sudaryti 
tvarką ėmė ištisą valandą.

Šiandie Berlynas pareiškė 
apgailestavimą, bet pridėjo, 
jog tas vokietis Berlynui ne
žinomas.

PRAŠO BEVEIK 4 
BILIJONŲ DOLERIŲ

MILIJONAI AVIACIJAI.
LA FOLETTE PRIEŠ ĮS
TATYMĄ. ANGLIJA NE
KOVOJA UŽ DEMOKRA
TIJĄ — ŠEN. CLARK.

WASHINGTONAS, vasario 
24 d. — Šiandie Prezidentas 
Rooseveltas patiekė Kongre
sui patvirtinti $3,812,311,197 
papildomąją sumą krašto ap 
saugai.

ši suma paskirstoma seka 
mai: praplėtimui karo reik
menų gamybos $292,000,000; 
paprastiesiems kariuomenės 
reikmenims $10,000,000; dra 
bužiams ir kitiems reikme
nims $70,048,000; kariuome
nės transportacijai $139,- 
130,000; aviacijai $888,236,- 
000 pinigais ir $524,025,000 
paliekama teisė sudaryti 
kontraktus ir likusioji su
ma paskirstoma smulkes 
niems reikalams.
Senato diskusijos

Tuo tarpu Senate tebevy
ksta aštrios diskusijos už it 
prieš paruoštąjį administra
cijos paramos Anglijai įsta
tymą. Šen. La Follette šian
die pareiškė, jog šis įstaty
mas duotų Prezidentui “su
daryti karo stovį ir Kongre
sui būtų palikta tik teisė pa 
sakyti ‘Ja’ formaliu karo pa 
skelbimu”.

“Šis įstatymas reiškia ka
rą”, pabrėžė La Follette, ku 
ris pirma yra parėmęs dau
gelį Naujosios Dalybos pro
jektų.
Už ką Anglija kovoja

Kiek anksčiau šen. Clark 
pareiškė, jog Anglija neko
voja Amerikos kovos ir šis 
kraštas turi visą demesį 
kreipti į vidaus saugumą.

Anglija, anot jo, kovoja 
už “komercinę viršenybę”, o 
ne demokratiją.

“Vokietijos nacizmas, Ita
lijos fašizmas, Rusijos ko
munizmas ir Anglijos imperi 
alizmas; labai maža kuo ski-> 
riasi”, pareiškė senatorius 
Clark.

Tačiau šiuo metu ir nusis- 
tačiusieji prieš įstatymą se
natoriai pripažįsta, jog ir Se 
nate įstatymas bus priim
tas.

ė Užėmė Dar Du
Italų Postus

KAIRO, vasario 24 d. — 
Anglų kariuomenė, kuriai 
pagalbon pribuvo “laisvųjų 
prancūzų” Senegalijos karei
viai, užėmė dar du italų pos
tus prie Jubos upės, Italijos 
Somali jo j.

Puldami Eritrėjos italus 
iš Elgenos, anglai įsiveržė 
kolonijon per 60 mylių

PAMINĖTA 
NACIZMO 
21 SUKAKTIS

MUNICHAS, vasario 24 
d. — Hitleris šiandie įspėjo 
Angliją, jog balandžio mėne
sį bus pravesta didelė laivy
no ofensyvą.

Didžioji Hitlerio kalbos 
bos dalis, kuri pasakyta 
šiandie, minint nacionalsoci
alistų įkūrimą Muniche prieš 
21 metus, pašvęsta nupiešti 
nacių režimo išaugimą, ko
vas prieš žydus ir Versailles 
sutartį. 1

Savo kalboje Hitleris taip 
pat prisiminė Italiją, kuri 
atitraukusi Viduržemin dide 
les anglų pajėgas. Tarp Vo
kietijos ir Italijos esąs tvir
tas kooperavimas ir tuo prie 
šas turėtų rimtai susirūpin
ti.

Anglų neišmanymas.

Anglai nerimaudami lau
kią revoliucijos Vokietijoj, 
bet, anot Hitlerio, “keletas 
kvailių Vokietijoj, kurie tiki 
revoliucijomis yra uždary
ti”.

“Tiesa”, tęsė Hitleris, 
“mūsų priešai pranašauja 
apie mūsų sugriuvimą. Bet 
jie tai visados skelbė.

“Jie sako, jog 1941 metų 
pavasarį Anglija paims ini
ciatyvą į savo rankas. Na, 
mes laukiame”.

Toliau jis pareiškė laukiąs 
lemiamųjų kovų, kupinas pa 
sitikėjimo, nes Vokietijos ka 
riuomenė pajėgingiausia ir 
vokiečių vienybė nepalaužia
ma.

Savo kalboje jis grasino 
Anglijai sujungtomis Vokie
tijos ir Italijos naujų subma 
rinų pajėgomis, kurios šutei 
ksiančios anglams mirtiną 
smūgį balandžio mėnesį.

Atnaujino U. S. - 
Rusijos Derybas

WASHINGTONAS, vasario 
24 d. — Besikomplikuojan- 
čių pasaulinių įvykių aky- 
vaizdoj šiandie Jungtinių 
Valstybių ir Rusijos oficialie 
ji žmonės vėl pradėjo Wa- 
shingtone pasitarimus su
tvarkyti prekybos ir politi
nes problemas tarp abiejų 
valstybių.

Prieš mėnesį Jungtinės 
Valstybės pašalino uždėtąjį 
Rusijai “moralinį embargo”. 
Tačiau šis draugiškas ges
tas teturėjo menkos prakti
nės vertės. Ir šiandie pose- 
kretorius Sumner Welles ir 
Rusijos ambasadorius
Umanskis pradėjo naujus 
pasitarimus.
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KORIKO MURAVJOVO LAIKAI LIETUVOJE
Tardomos Moterys. - Paskutinės Kun. J. Bru- 
žiko Misijos. - Kalėjimas Už MaEdaknyges.
- Laikraščiai ir Radio Propagandai. - Nuo
Kapu Eina Himno Garsai. - Sukapotas Rasei
niuose Altorius. - Marijonu Mašinos Rusijon.
- Legalizuotos Vagystės.
Lietuvos Informacijų Biū- dvasiškius teroro priemo- 

ras yra gavęs per savo ko- nių. 
respondentus pluoštą žinių
apie kunigų ir tikinčiųjų
percekiojimus. šios informa- rijampolčs apskr.) suimtas 
cijcs, gautos iš įvairių šal- žinomas pamokslininkas jė- 
tinių, ners ir neapima visų zuitas tėvas J. Bružikas. Jis 
persekiojimų, bet jos bent buvo apkaltintas, misijų me 
dalinai atvaizduoja bolševi- tu platinęs kontrerevoliucinę 
kų vartojamus teroro meto- literatūrą. Žinant bolševi- 
dus. | kų metodus, galima spėti,

Bolševikų saugumo orga- ikad tokia literatūra jam tik- 
nai (GPU) paskutiniuoju'rfli kompromitacijos tikslais 
laiku jnyko tardyti pamal-ibuv0 Provokatorių j jo gy-
džias moteris, klausinėdami, 
ar jos ko nežino apie kuni
gų veikimą, ką kunigai pa
sakoja per pamokslus ir t. t. 
Kiekvienas tardomųjų žodis

„ v . . ... tina, kad ji rasta paslėptaužrašomas. Apklausinėjimo i ’ J .
. , .. . , vX. i bute. Po tokios provokaci-lapo gale paliekama tuščia I /
vieta ir liepiama pasirašyti. 
Įvairiais bauginimais bolše
vikai yra pasiekę, kad kai 
kurios tardomos moterys to
kius lapus yra pasirašusios. 
Kas vėliau įrašoma į palik
tas tuščias vietas, galima 
tiktai spėlioti.

Po tardymo moterims pri. . , maldaknygės, užtikti knygrasinama (net mirties baus . , _ ,° > gynuose ir spaustuvėse, bume!) niekam neprasitarti i , . .. ,., . , .. , .v vo sudeginti ar kitaip kaip
nei žodžio, kad jos buvo is-i ... ,’ „ , . . sunaikinti. Maldaknygės bol
sauktos į GPU žvalgybą ir v ... . . . • T • ♦_ sevikų tenojamoje Lietuvo-
tardomos. Ar teroro būdu 
ir klastojimais surinkta kai-
tinamoji •'medžiaga” bus & žm0„ė8 fca,
panaudota Maskolųoje jpra- kad y., Muravjo.
etoms byloms .skelti, paro- ■ y() Korjko ,aikai ka(Ja uį 
dys ateitis. ' maldaknygę grėsė

Jau buvome rašę, kad sunkios bausmės. “Genialio- 
GPU žvalgyba net dvasia- jo” Stalino “demokratiškiau- 
kius terorizuoja, viliodami sios pasaulyje” konstituci- 
juos į savo šnipinėjimo tar- jos nuostatai apie sąžinės, 
nybą. Tokios žinios pasi- žodžio, spaudos ir kitas 
tvirtina iš kelių šaltinių, laisves žmonėse iššaukia tik 
Bolševikai ypač uoliai seka, karčią šypseną, kaip ir visi 
kas kur nepalankiai išsitarė kiti propagindiniai bolševi- 
apie okupacinę raudonąją kų triukai. Antireliginė pro- 
armiją, kritikavo sovietų paganda visokeriopai remia- 
oantvarką ir kt. Norėdami ma. Okupuotoje Lietuvoje 
jiems rūpimas žinias išgau- platinama ne tik maskoliš- 
ti, GPU agentai imasi prieš koji “bezbožnikų” literatū-

:je darosi retenybė, nes nau
jų jau niekur viešai nebe-

Po misijų Sasnavoje (Ma-

venamąją vietą atnešta. Bol 
ševikų agentai, norėdami su 
imti kurį asmenį, dažnai pa
tys atsineša “kontrerevoliu- 
cinių” raštų, o paskum tvir-

jos neišvengiamai seka areš
tas.

Bolševikai ne tik neleidžia 
spausdinti naujų religinio 
turinio raštų, net ir malda
knygių, bet ir esamas atsar
gas sistematingai naikina. 
Visi tokio turinio raštai ir

Prieš metus Lietuvoj paskelbus ginklų fondą visi gyventojai dėjo aukas ir pirko 
ginklus šauniai Lietuvos kariuomenei. Lie tuvą užplūdę burliokai, kai šarančiai, pir-, 
miausiai puolė ginklų sandėlius ir jais pakeitę savus, surūdijusius, dabar terorizuoja 
tuos pačius aukotojus, kurių šimtais jau yra sušaudę.

ra, bet išleisti antireliginiai 
raštai jau ir lietuvių kalba. 
Šie raštpalaikiai, išversti iš 
maskolių kalbos ir leidžia
mi dideliais tiražais valsty
binės knygų leidyklos, par- 

■ davinėjami labai pigia kai- 
I na, net po 10 kapeikų arba 
jo antireliginių mitingų da
linami nemokamai.

Antireliginiams tikslams 
tarnauja ne tik sovietiškie
ji Lietuvos laikraščiai, bet 
ir radijas. Ypač aštri anti
religinė agitacija vedama 
religinių švenčių išvakarė
se. šaukiami specialūs mi
tingai, per kuriuos agitato
riai, dažniausia maskoliai ar 
kitoki kitataučiai, įkalbinė
ja darbininkus ar tarnauto
jus religinių švenčių ne
švęsti. Nežiūrint grąsinimų, 
kad prieš neatėjusius į dar
bą bus imtasi represijų, vis 
dėl to per didžiąsias šven
tes beveik visi fabrikai su
stoju, nes darbininkai į dar
bą nestoja.

Matydami savo nepasise
kimą, bolševikai buvo pri
versti paskelbti, kad, pav., 
per Kalėdas nebus dirbama. 
O Visų Šventųjų šventė vir
to Kaune ir kitose vietose 
didžiule patriotine švente. 
Kauno kapinėse susirinkę 
didžiuliai žmonių būriai 
traukė ne tik religines, bet 
ir tautines giesmes. Dažnai 
po kapines sklido Tautos 
Himno garsai. Prie Dariaus 
ir Girėno pam'nklo susirin
kęs jaunimas užtraukė “Lie 
tuviais esame mes gimę.” 
Šių lietuvi j tautos didvyrių, 
kaip ir visų veikėjų kapai 
skendėjo gėle3e Bolševikiš-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena porp aklu visam trr 
venlrcul. Saugokit Jas, leisdami 
lAekuimtnaotl Jas modernISklauala 
metodą, kuria resSlImo mokslą* 

galt sutelkti.
S« METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, karte pašalinsi 
vl*e aklu įtempimą.

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

OPTOMETRI8TAI

1801 So. Ashland Avenne 
Kampa* 13-toe

Telefonas GANAI. 0523 — Ohlcaao 
OFISO TALANIkiH 

Kasdien »'.00 a. m. Iki t.SO p. m. 
Treč. Ir >••«: •:•<> a. m. Iki 

7:20 p. m.

DRAUGAS

ka milicija kelis kartus įsi
veržė į kapus ir vaikė žmo
nes. Suimta ypač daug jau
nimo. Gimnazistės ir studen 
tės buvo stačiai nešte išneš
tos iš kapinių, nes jos atsi
sakė pačios su milicininkais 
eiti.

Remdami ir skatindami 
antireliginę propagandą, bol 
ševikai kaskart vis labiau 
užgniaužia religinį gyveni
mą. Į tikinčiuosius daroma 
presija, kad nelankytų pa
maldų. Pav. kareiviams už-1 
drausta Uniformuotiems eiti i 

į bažnyčias.

Mums yra žinomas atsiti
kimas, kur bolševikai pasiel
gė stačiai vandališkai. Bū
tent, Raseiniuose Dominiko
nų koplyčioje buvo sukapo
tas altorius. Ar yra ir dau
giau tokių grynai bolševi
kiško barbarizmo atsitiki
mų, tuo tarpu nepatirta.

Iš Marijonų vienuolyno 
patalpų bolševikai išvežė 
brangesnes mašinas. Charak 
teringa, kad mašinos išvež
tos naktį, nesant spaustuvė
je darbininkų. Atėję ryt^ į 
darbą, jie mašinų jau nebe
rado. Mašinos išvežtos Mas 
kolijon. Iš visų vienuolynų 
atimta ne tik žemė, bet ir 
visas gyvas bei negyvas in
ventorius. Taip pat nusavin
tos visos bažnytinės žemės. 
Parapijinėms bažnyčioms pa 
likta po 3 hektarus. Tačiau

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6058 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehill 0617 
Offiee tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.

2423 W, 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. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787 
Narni) tel. PROipect 1980

Tel. YARds 5921.
Res.: KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tose vietose, kuriose pasi
taikė ypač aršių komunistų, 
ar nelietuvių žemės skirsty
mo komisijose, bažnyčioms 
paskirta pati blogoji žemė, 
tad iš jos daug kur visvien 
jokios naudos nėra.

BuvdYne pateikę iš bolše
vikiškos Lietuvos spaudos 
paimtų žinių, kad GPU ag
entais ar iš Maskvos atvy
kusiais komisarais pasivadi
nę kriminalistai atvirai plė
šia gyventojus, ypač provin
cijoje. Dabar gavome tiesio
ginių žinių, kad tokių atsi
tikimų pasitaiko dažnai. Nu 
sižiūrėję kokioje nuošales
nėje vietoje viensėdiją, ban
ditai, net dienos metu, at
vyksta pas ūkininką ir ima 
daryti “kratą.” GPU valdi
ninko ar komisaro pavadini
mas žmones taip yra įbau
ginęs, jog tiktai retas ūki
ninkas išdrįsta pareikalauti 
dokumentų. O banditai visa

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

fcuekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Tel. CANai 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfornia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel. VIRgin’a 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0257
Res. tel.: PROspect 8659

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

Roaidencija: 6600 So. Arteaiaa Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare

da pasivadina GPU agentais 
ar komisarais. Mums yra 
žinomi atsitikimai, kur to
kias “kratas” darė ir rau
donarmiečių uniformą dėvin 
tieji banditai. Ar tai buvo 
tikri raudonarmiečiai, ar tik 
jų uniformą kuriuo nors bų- 
du įgavę banditai, neįmano
ma patikrinti. Siekdami dar 
labiau įbauginti žmones, 
banditai kalbasi savo tarpe 
maskoliškai.

Nekliudomai švaistyda
miesi po namus, tokie ne
prašyti svečiai “kratos” me
tu pagrobia pinigus ir kitus 
vertingesnius daiktus ir pa-' 
sišalina.

Įgąsdinti žmonės tiktai re
tais atsitikimais išdrįsta pa
siskųsti atitinkamiems val
džios organams. Tad Kauno 
laikraščiuose paduoti tokių 
GPU agentais ar komisa
rais pasivadinusių banditų 
“kratų” atsitikimai toli gra
žu nepavaizduoja tikros pa
dėties. Tiktai kelintas toks 
okupacinės valdžios vardą 
pasisavinęs banditas paten
ka į sovietiškojo teisingumo 
rankas.

Dievu pasitikėk, o patsai 
netingėk.

Vysk. P. Karevičius

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

DR. F. G. WINSKUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road 

Ofiso tel. CANai 2345
0fi-o Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartį 
Res. Tel.: HEMlock 3150

Tel. YAKds 2246

DR. G. VEZELIS
* DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8.vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Tclcfofnns- NEMbork 581#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. W este m Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedaliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 We9t 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo'7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonai VIRginia 2421

Antradienis, vas. 25, 1941
v

TT. Marijonų Misijos
Gavėnios Metu

Vasario 28 — xovo 2 dd. 
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
kas.

Kovo 16 — 19 dd. Lovvell, 
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.

Nenoriu manyti, kad išti
sus amžius svetimiems ver
gavę lietuvis laisvės nepa- 

j miltų.
i Pulk. Įeit. S. Zaskevičius

4'

-<>

t*

b

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 1J iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro

Ofiso TeL: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDUNSKI
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)
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

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

Soktnįd. nuo 10 ikt Į2 va,, ryto.

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

Tel. YARds 0994 
Rea. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ii$i JĮ.2 vai, dieni)

'X

Tel. YARds 5657

DR. FRANK C. KWINN
(Kvieciitelne)

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
CHAMPION CHERRY PIE BAKER

Lietuvos Diena 
Marianapolyje

Vasario 15 d. 7:20 vaka
re, susirinko auditorijoj ku
nigai, seserys broliai stu
dentai ir svečia: — brolis 
Tadas Margis ir broli3 S. 
Kvietkus, nese' iai atvažia
vę iš Hinsdale Auditorija j 
buvo papuošta vėliavomis. 
Programą suruošė studen 
tai Dastikas ii Karaveckas

Programos ve ’.ėjas stu-

marti, su kuriais lietuviai 
tėvai negali net ir susikal 
bėti. Pačios vedybos su sve
timtaučiais nėra sėkmingos.

Anksčiau ar vėliau vyksta 
persiskyrimai, o jų vaiku
čiai lieka išmėtyti po sveti
mas rankas ir toks vaikutis 
užaugęs nežino, kas jis yra, 
lietuvis, italas, graikas ar 
koks portugalas. Mes savo 
jaunimo negalime kaltinti, 
nes mes juos taip išauklė 
jame. Dar nėra vėlu gelbė-

“Members of the Society 
will gather for luncheon at 
1 p. m. at the Willard Ho- 
tel, the Minister said, būt 
all the events will be a com- 
memoration rather than a 
celebration, he added.

“The Minister also releas-

ls Pietu Amerikos Lietuvio Gyvenimo
ARGENTINA , Kitos lietuvių kolonijos 

turėtų imti pavyzd/ iš Be- 
Kooperatyvininkai risso lietuvių ir taip pat

Būrelis Berisso lietuvių mudkratyti aitos Sėdos, al“ 
ed a message on Lithuania’s ueatsisako k a(.iaės id8. ba Maskvai tarnaujančių
Independence Day from Ro
bert P. Skinner, former Am- 
bassador to Severai Baltic 
statės, who said in part:

“ ‘Perhaps it is not too

jos ir rimtai gal/oji steig- zmonill- 
ti Berisso lietuvių koopera
tyvą. Šis klausimas čia jau I |D AC I I A Y 
seniai buvo keliamas ir n- I
do daug pritarėjų, bet vis

much to say that the Lith- , . ,. - ,J truko drąsuolių. Kurie butų
uanian spirit is more alive

Lietuvos Vadavimo

, * v , v- ti mums savo tautos žiedusdentas Karavojkas paprašė.
pradėti Lietuvos Himnu. Pas,“ jaunimą nuo «‘a“«Ji- 

mo. Įrenkime mes jiems čia,kui Marianapo'ia studentų 
chhoras labai gražiai padai
navo “Tylus vakaras be vė
jo“ ir “Eik ėi mai”. Iš jau
nesnių studentų dainavo du-! ^nysynus> ° 
etą -
“šaltyšius”

Cambridžiuje, lietuvišką 
svetainę, klūbrūmį, žaidi
mui vietą, ir lietuviškus 

pamatysime,
“Gale lauko toli“ ir kad mūs>» darbas duos Sen* 

Malonu buvo vaisių' Lietuviškas jauni-

today than every beforę be
cause living men and wo- 
men for a generation have 
tasted the sweets of liberty, 
of an ordered existance..

“ ‘The suggesting that in 
the Europe of today there 
is no place for smaller sta
tės is complete nonsense,

padarę pradžią. Keikia ta JajyDgg (Jr UO Va jll je * 

kartą imtis rimtai ir nuo J 1 1
žodžių pereiti prie darbo.

Raugas Gerosimov

Maskvos komunacių kon
sulas Šiaurės Amerikoj, 
“draugas” Gerosimov prade

klausytis ir malonu žinoti.1 mas* žaizdamas tarp savęs, 
kad mes čia turim gerų dai- • besimaišys su svetimtau-
nininkų. Po to Marianapolio 
geriausias smuikininkas siu 
dentas Daštikas, su fleiti
ninku pagriežė duetą “Plau
kia sau laivelis”.

Visi laukėm prof. Vaičiu
laičio kalbos, kurioj ttkėjo-

čiais, išmoks įvertinti lietu
višką darbą, ir nejaučiant 
išnyks vedybos su svetim
taučiais. Jei nesigriebsime 
darbo, tai praslinkus kiek 
laiko, toj vietoj, kur šian
dien Cambridžiuje gyvena 
virš keturių šimtų lietuviš-

mės daug ką įdomaus išgir- . kų fcimų gyven3 avetimtau. 
sti. Ir tikrai. Jo kalba buvo
ir patriotinė ir žadinanti 
viltį, kad Lietuva nusikra
tys okupantų.

Po kalbos studentai paro
dė savo talentus: studentas

čiai, kurie mokėjo apsiginti 
save nuo ištautėjimo. Nors 
ši tema ir skaudi nagrinėti, 
bet tai faktas, kuris slopi-

vyksta ne tik Cambridžiuje, 
Raye pagrojo solo ant flei- bet visą plJ{iąją Lietu-
tos, du studentai pagrojo

* (''Draugas'* Acme telepiioiu,

Elsie Benson of Geneva, N. ¥. proudly displays cherry
pie she baked at Chicago contest that eamed her title of 
National Champion Cherry Pie Baker.

valstybių. Sakėsi tarpe Ma- “P. Zadeikis, Minister to 
rylando lietuvių turėjo ar-l Lithuania, yesterday point- 
timų pažįstamų ir sakė da- J ed out an ironic parallel in 
lyvausiąs Baltimorės lietu-1 the two dates, 23 years a- 
vių 16 Vasario bankiete. Be part: ‘Lithuania declared 
gubernatoriaus, p. Žadeikis her independence on Febru- 
vizitavo Baltimorės majorą, ary 16, 1918, in her historic
Howard Jackson ir buvusį 
Marylando gubernatorių 
Harry W. Nice, kuris 1935 
metais pasirašė aktą pada-

capital, Vilnius, at a time 
when the country was un
der German military occu- 
pation. Now Lithuania finds

, . „ m Dieną legale švente Mary-namas kyla Viršun. Tas , , ? , . .lando valstybėje. Nice Lie-

rantį 16 vasario Lietuvos ; herself occupied by nume- 
rous Red Army divisions of 
the neighboring Soviet U-

vos išeiviją Amerikoj. Šian-

tuvos atstovo vizitu buvo 
labai patenkintas ir dėkin-

akordionomis, o choras pa- Į dien mūgų Tgvyng pavergta Saa už atsiminimą, 
dainavo. Smuikininkas Das- jr jlgą ,aiką nebegausi.
tikas dar pagriežė solo. Pa
sirodo, mes turim gerų ta
lentų. ”

Kun. dr. Starkus taip pat 
pasakė kalbą apie Lietuvą, 
kad mums ši šventė turi is
torinės reikšmės. Ta proga 
kun. dr. Starkus paskaitė 
kelis laiškus, kuriuos jis 
gavo iš Lietuvos ir buvo į- 
domūs. Toliau aiškino, kad 
jau penktą kartą Amerikoj 
švenčia Lietuvos dieną, bet 
šiais metais yra sunku jam 
kalbėti. Sakė, reikės Lietu
vą gelbėti.

Programoj toliau buvo 
vaidinimas “Knarkia Palie-

me iš jos sūnų ir dukrų iš
laikyti lietuvybę čia Ameri
koj, todėl stokime į kovą 
prieš ištautėjimą mes pa
tys ir kovokime tol. 
laimėsim.

kol

Lietuvos
Nepriklausomybės 
Minėjimas Sostinėje

VVashington, D. C. — Šven 
tės išvakarėse Vašingtono 
angliškoji spauda paminėjo 
numatomą Vasario 16 d. mi-

pus”. Visi gavo progos pa- nėjimą Vašingtone, kurį a-
sijuokti. tatinkamai paminėti ruošė-

Programa baigta giesme *r Lietuvos Pasiuntinybė 
‘God Lietuvių Draugija.

Kadangi Maryland vai. ir 
šiais metais paskelbė 16 va
sario, kaipo Lietuvos Dieną, 
oficialiai švenčiamą Mary-

Cambridge, Mass. — Pa- j lando įstaigose ir mokyklo- 
nagrinėjus vedusiųjų skai- į se, ir kad Lietuvos atsto-

“Marija, Marija’ 
bless America”.

ir

Jaunimo Klausimu

čių, pasirodo, kad peveik 
pusė to skaičiaus, irgi vi
siškai pasitraukė iš lietuvių 
tarpo, apsivesdami su sve
timtaučiais. Gaila, kad mir
tis ir sykiu vedybos negai
lestingai mažina mūsų skai
čių. Žinoma, nuo mirties ap
sisaugoti negalime, ir tam 
išeities nėra, bet nuo vedy-

vas Žadeikis ta proga nebu
vo pasižadėjęs Baltimorės 
iškilmėse dalyvauti, tai jis 
padarė vizitą Marylando gu
bernatoriui, Herbert O’Con- 
nor, jo oficialėje rezidenci
joje, Annapolis mieste. Lie
tuvos pasiuntinys turėjo il
goką pasikalbėjimą su gu
bernatorium ir jam išdėstė

Vashington spauda gan 
plačiai paminėjo buvusio A- 
merikos Ministro Pabaltės 
valstybėms, R. Skinner, Lie
tuvos Nepriklausomybės pro 
ga padarytą pareiškimą, ku
riame parodyta daug simpa
tijos Lietuvos adresu. Smul
kesnis to pareiškimo apra
šymas čia praleidžiamas, 
nes jis jau tiektas ištisai 
Amerikos lietuviškoje spau
doje. Angliškoje spaudoje 
R. Skinner pareiškimas bu
vo sugretinamas su atatin
kamu Lietuvos Įgalioto mi
nistro Amerikai, Žadeikio 
paaiškinamuoju laišku, ku
riame pabrėžta vasario 16 
d. prasmė ir šių metų liūd
nų sukaktuvjų priežastis.

Suminėta Sovietų griauna
masis darbas Lietuvoje. Pri
minta Amerikos vyriausy
bės lietuvius džiuginantis 
nusistatymas prieš Lietuvos 
okupaciją. Taip pat sumi-; 
nėta lietuvių atsparumas bei 
viltis išvysti savo Tėvynę 
vėl laisvą ir priminta So
vietų baimė netekti grobio. 
Vashington angliškoji spau
da iš anksto aprašė ir nu
matomą Vashington vasa
rio 16 d. programą.

nion which no longer poses 
as a ‘friend.’

“A communication from 
the Lithuanian Legation 
further pointed out that ‘re- 
ports of refugees also indi- 
cate the fact that the So
vietą are evacuating from

bų su svetimtaučiais gali- , kas ir kaip atsitiko Lietu-
me apsisaugoti, nes čia mū
sų pačių kaltė ir apsileidi
mas. Mūsų jaunuoliai veda
si su svetimtautėmis ir 
tampa gyvais numirėliais, 
šiandien nevienoj lietuviš-

voje. Gubernatorius O’Con- 
nor buvo nustebintas sovie
tų klasta, žadėjo teikti Lie
tuvai ir lietuviams visą mo
ralinę paramą, kad sulaužy
toji teisė būtų pagerbta ir

koj šeimoj prie pečiaus sė- kad Lietuva po karo vėl at- 
di svetimtautis žentas ar sistotų tarpe nepriklausomų

“Washington Post” (Feb- 
ruary 11) įsidėjo šitokio tu
rinio straipsnį: Lithuanians 
here to mark ‘Fourth of Ju- 
ly’. “Members of the Lith
uanian colony of Washing- 
ton will commemorate the 
twenty-third anniversary of 
their homeland’s declaration 
of independence Sunday, 
while lamenting Russia’s ac- 
quisition of its territory.

jo atsakinėti tiems glušams 
arising out of the predatory i Argcntinos lietuviams, kurie 
instincts of those who make | puol-3i Lietuvos okupantų 
it. As well might we Ameri-, pį|įetynės gauti. Visiems
cans say that we no longer 
need our Rhode Islar.d and 
our Delaware. A homoge- 
neaus nation likę Lithuania, 
a nation with a history. 
language, religion and cul- 
ture or its own may suffer 
nvsfortune būt can nsver

kurių “buržuaziniai” pasai 
buvo neprailgiuti nepriklau
somos Lietuvos konsulate, 
“draugas” Gerosimov sovie
tų pilietybę atšaki* ir siūlo 
kreiptis į patį gruziną Džiu
gašvilį Staliną. Tai nauja

Vyriausioji Valdyba
1941 m. sausio 19 d. vy

riausios valdybos pareigū
nai savo posėdyje pasiskirs- 
pusiau slaptu balsavimu se
kančioje tvarkoje:

Pirmininkas — dr. Pra
nas Šacikauskas, pirmas 
pirmininko pavaduotojas — 
tė tarpu savęs pareigomis 
Stasys Bartnikaitis, antras 
pirmininko pavaduotojas — 
Jurgis Klimas, vyriausios 
vald. sekretorius — Alfon
sas Edvardas Klimas, iždi
ninkas — Adolfas Kaušinis, 
pirmas iždo globėjas — An-

die..’
(Bus daugiau)

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

rugiapiūtė Norkui su Balto- j tanas Liudžius, antras iždo 
šniku. i globėjas — Juozas Dorelis,

Iš anksčiau pasakyto ma
tome, kad Gerosimov atme
tė tų lietuvių prašymus, ku-

reikalų vedėjas - 
Stendelis.
Lietuvos Laisvės

Antanas

rių dauguma sąmoningai ne Fondo globėjai 
registravo sn .v konsulate, I Pirmininkas — Juozas 
nes jį laikė “fašistiniu. ’ Musteikis, pirmas pirminin- 
Bet kai Stalinas atsiklaupė Į pavaduotojas — Antanas 
prieš Hitlerį, tai ir fašizmas Meškauskas, antras pirmi- 
tik kvailiams liko priešas. ninko pavaduotojas — Aloi- 

siems prieinamas būdas, ku-j . v Jankeliai ir Gerosimov ai zas Veta, L. L. Fondo sek- 
ris neša misijoms didelės | lsplesę okupuotą Lietuvą retorius — Feliksas Kairai- 
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi-

dabar gretinasi ir išeiviją 
apiplėšti.

tis, finansų sekretorius — 
Mikalina Česlinskienė.

Šioj srity daugiausia ga- 
Lithuania into the interior j Ii pasidarbuoti tie, kurie
of Russia all machinery 
from the industrial estab- 
lishments. What can be the 
meaning of that? It certain- 
ly reminds one of the Russo- 
German war of 1914-15.’

“A small modest tea for 
members of the American 
Lithuanian Society of Wash 
ington will be given at the 
Legation from 5 to 7 on the 
afternoon of the anniversa- 
ry, the Minister said. Earli- 
er in the day, there will be 
a mass at the Church of 
the Immaculate Conception 
at 10:30 a. m., he said.

dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos .“4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB,
Marian Hills Seminary, ' 
Hinsdale, Illinois.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Imkit pavyzdį 
Berisso lietuvių kolonija

gali didžiuotis tuomi, kad 
joje Maskvai parsidavusių 
asmenų visai nebeliko. Tai 
labai įsidėmėtina, nes čia 
pirmiau buvo lyg koki Mask 
vos tvirtovė. Ačiū mažo, 
bet veiklaus ir energingo bū
relio mūsų veikėjų darbštu
mui, komunistinis gaivalas 
čia tapo likviduotas ir ko
lonija dabar yra švari.

Eik, tinginy, pas skruzdę 
ir mokykis išminties: šią 
vasarą prirengia sau mais
to. Šv. Rašto p. k. 6 sk.

WOLK STUDIO
1945 West 35* Street

M0STMODfcRN AjCc
tOMPI.ETE

ADVANCED PHOTOGRAI’HY 

I OWEST ROftSIRLE PRK ES 

PHONE LAFAYETTE 2M13

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
ĮSIGYKITE 

MALDAKNYGIŲ 
DABAR!

Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių...................................................... .9S

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik .............................................................. .45

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 ĮSTAIGOJE!

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

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

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

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

l'inlgnl ku
riuos gnlite JCSŲ DABARTINIS AMŽIUS

AS m. amž. 30 32 34 36 38 | 40 45 50
$ 5.0(10 1 6.09 $ 6.73 $ 7.471TTŠ7 $ 9.3<>!$ 10.45' $ 1441 $ 27.14
10,000 12.19 13.47 14.94 76.63 18 60| 20.90 28.82 42.28
1 5,000 18.28 20.21 22.41 24.95 27.901 31 36 43.23 63.42
20,000 24.38 26.95 29.89 33.27 S7.2O| 41.81 51.65 84.57
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59 46.51! 52 27 72.061 105.71
30,000 36.57 40.42 44.83 49.91 55.81| 62.72 86.47 126.8 5
40,000 48.76 53.90 59.78 66.55 74.411 83 63 1 1 5.301 169.1 4
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19 93.02! 104 54| 144 13 211.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio l.šslmokėjimo planų

Keistito Savings & Lin Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo Indėliai Ilgi Ift.OOO apdraus!I Federallnčj (-taigoj.
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034 Soulli Oakley Ate. ChlcUKO, llliuolo

l'uhllshcd Dullv, except Bundaya 
• Subscripduns. One .Y<>ar — $6.00; Sis Montha —
$1.60; Three Monika — $2.00; One Monlh — '76c 
Burope — One Yvar — $7.00; Sis Monika — $4 kO; 
41nrle Copy — I ocnta.

▲dveruaii'g ln “ORAUGAS” bringa best reaulia

Dli A ĮJ G A S
Iftulna kasdien išeit) riu» aekinudieulua 

Prenumeratos Kama: Jum. Amerikos V ui si y ličiu.-:
Melams — $6.00; l'uaei M, lui — $3.50, Trims Mene- 
•lama — $2.10; Vienam Mėnesiui — ,75c. K'lose \ala- 
tybėue prenumerata: Metanui — $7.00; l'uaėi Metui
— $4.00 Pavienia numeris — Sc.

Skelbimu kainos priciuučlauios pareikalavus.

UenQ.-.itarbiaina ir koreatoudentaina raštų uegaztna 
ei neprašoma tai nudaryti ir neprialum'lauis tam tiki. 
ui pašto ženklų. Heilu kol‘a pasilaiko sau teisę taisyti 
r trumpinti visus prisiųstus raktus'ir ypač korespoti 
dencijua sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašu la
kyti trumpai ir aiškiai (jei galima ra&oinaja masins . •» 
uallekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pnls- 
'ulkoa ar tutn e n Iškurnu Pasenusios korespoadeauljos <
'alkrašttn nededamos — » —

Entered as Sccond-Class Matter Mauti 31, 101b it
Chicago, Illinois, L'nder the Act ot Mareli 3, 18’9.

neišeis iš lygsvaros ir diktatūros pilna ta 
žodžio prasme čia neįves. Bet būtų suda
rytas precedentas ir, tomis galėmis besi
naudodami, jo įpėdininkai galėtų pažeisti 
šio krašto demokratijos dėsnius.

Atsižvelgiant į tai, svarstant vadina-

I DRAUGAS

PADVELK! LIETUVOS PAVASARIS 

(Laiškas Iš Portugalijos)
Keletą mėnesių neteko pa- bininko uždar bis mažai ką 

mąjį “diktatūros bilių“, turėtų būti su- imti žurnalistinės plunks- pakeltas (ot tau ir rojus), 
rastas kompromisas, vidurinis kelias. noa į rankas. Tik svajojau Tik ką išskrendant iš Ber 
Sakysime, Didžioji Britanija: ji kariau- įr kaliau vokiečių kalbą .La- lyno, teko patirti, kad Lie-

ja su galingu priešu. Pavojai būti užpul- bai dažnai 8U vokie{ių kal. 
tai yra dideli. Jos parlamentas, tiesa, da- vadovžliu dumdavau j 
ve daugiau teisių vyriausybei veikti, ta
čiau ir savo teisių neišsižadėjo. Visi svar- požemį, kai anglų lėktuvai

tuvoje kaskart sunkėja žmo
nių padėtis. Nauji areštai 
ir suėmimai. Lietuvoj kas-

Antradienis, vas. 25, 1941

M

bieji reikalai svarstomi parlamente. Ir, pa- Pradėdaw birbU virS Bcr- dicIun6 duona_ DauS areš- 
sirodo. tai visai nekenkia sėkmingai vesti h-no: būdavo baimės ir kin-ituota sausio mėn. {prieš rin 
krašto gynimo reikalus. Nekenktų nė čia. kW virpėjimo, nes nesykj

-------------- i krito bombos netoli mano

Tai Bent Rojus... ■ |namo-kur aš 8yvenau
Trijų Pasitarimas

Vis dar nėra aiškiai žinomi pasikalbė
jimo tarp Mussolinio, Franco ir Petain 
duomenys. Daromi visokie spėliojimai ir 
išvados pasiremiant kai kuriais tų vyrų Į 
pareiškimais ir daromais žygiais.

Italija, Ispanija ir Prancūzija turi daug 
reikalų Afrikoj. Nėra abejonės, kad trijų 
diktatorių pasitarime pirmą vietą užėmė 
to kontinento klausimas. Aišku, kad bu
vo liečiami ir santykiai su Hitleriu, su 
kuriuo tos valstybės turi skaitytis, nes 
tuo tarpu jos yra daugmaž nuo jo priklau
somos.

Reikia vis dėlto pripažinti, kad, nežiū
rint labai didelio spaudimo iš Vokietijos 
pusės,

prancūzai ir ispanai savo teisių visai 
neišsižadėjo. Jie vis dar išdrįsta pasto
ti kelią tolimesniems Hitlerio siekimams. 
Tiesa, Vokietijos naciai dabar pajėgtų 

visai sumalti Prancūziją ir Ispaniją, bst 
to nedaro ir nedarys, nes ir taip turi daug 
bėdos su užimtomis teritorijomis. Hitle
rio tikslas yra j juos taip paveikti, kad 
jie “savo iniciatyva” jo imperializmui tar
nautų.

Reikia pripažinti, kad maršalas Petain, 
nepriklausomosios Prancūzijos dalies vy
riausybės galva,

gali sudaryti Hitleriui didžiausią ob
strukciją.
Pažymėtina, kad Petain atlaikė Tavo po

ziciją, kuomet į jį buvo daroma didelio 
spaudimo sąryšy su Hitlerio planu paves
ti Prancūzijos vyriausybės kontrolę Lava- 
liui. Jam pavyko generolą Weygandą pa
statyti labai svarbioj strateginėj pozicijoj 
Afrikoj.

Netenka abejoti ir apie tai, kad aname 
pasikalbėjime Petain akstino ir savo mo
kinį Franco, Ispanijos vyriausybės galvą, : 
laikytis ryžtingai ir nepažeisti Ispanijos 
suverenumo.

Šių vyrų tvirtas nusistatymas, aišku, 
trukdo Hitlerio užsimojimams. Jei tokio 
nusistatymo būt laikiusia Italijos diktato
rius Mussolini, Hitlerio planai dar labiau 
būt buvę sutrukdyti.

Kimus į Aukščiausią sovie 
tą) gimnazistų, studentų ir 
ūkininkų. Neseniai mobili-

j Vieną sykj nutariau išsi-: zuoti 3aunuoliai-. neišski’ 
'miegoti; sakau sau dūšioj: 1*ant gimnazistų ii studen-Garsas rašo:

“Užstojus bolševikiškai tvarkai, susi- i kas~bus kaa nebus bet šiaį. i tų, 1919, 1920, 1921 metų, 
siekimas su Lietuva pasidarė beveik ne- i dien neigiu apmokė juos ir išvežė į Ru-
įmanomas. Į telegramas ir laiškus atsa- g g Guliu sijos gilumą.
kymai neateina. Tai tau ir komunistiš- %
kas rojus! Vieton žadamų laisvių ir ge- sire_nos verksmą, atsikėliau, 
rovių bolševikai uždeda žmonėms šlykš- perėjau per kambarį ir vėl kunigus, kad šie agituotų iš 
čiausią priespaudą. Beje, iš Lietuvos ne- Prie loyos, bumbt ir vėl po sakyklų, kad žmonės eitų

PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS
STALINO ĮSAKYMAI

Balšavikai, begarbindami 
kruvinąjį gruziną Staliną,

— Kas šiandie yra di
džiausiais atgaleiviais?

— Komunistai....
— Ar gi?
— Šiur....
— Kokiu būdu?
— Visam pasauly žmonės

priėjo ir prie to, kad ėmė švenčia sekmadienius, o ko
munistai — šeštadienius.

— O žydų kada esti šaba-
jam melstis, čia paduodam
vieną maldelę, kurią nuošir-

Tjr • x ... x-i džiai kalba rvte ir vakare Komunistų partija verte ji.v n « v
visi komunistai:

balsuoti į Aukščiausią So
vietą. Buvo kunigams pa
sakyta, kad jei tavo para-

sas

tiesioginiais keliais ateina patarimai a-1 paklode palindau. Girdisi 
merikiečiams, kad jie rašydami savo ar- priešlėktuvinių patrankų ū- 
timiems laiškus būtų atsargūs ir neuž- žimas, lėktuvų birbimas.

.trauktų komisarų rūstybės ir persekio- gįek tiek aprimo. Pradėjau i pi joj mažai balsuos, tai at- 
jimų. O komisarų rūstybę užsitraukti migtii tik staiga v61 Kktu- sakysi tu. 
užtenka tik vienu ar kitu būdu parody- ir bombų zvim.
ti, kad tau jų tvarka nepatinka, arba bimas lr nepaprastas patran 
kad tu ar tavo gimines nepritaria jų
režimui”.

boo fni airi I vai o 4-r\Izo hoiaiio j
savo maldose, kad jie iš
tvertų gerame... Sausio m. 
4 d. atskridau per puikius 
ir gražius kalnus į Madri-

panų “lojalistų” aprūpinti. Ispanijos vy- to metu sužinojau, kad už dą’ nePaPrastai dldeh vej.ai 
riausybė sutiko įsileisti visus, išskyrus kokių 10Q metrų krito boaiaute tuo metu: ^panai sil- 
kriminalistus, papildžiusius vagystes, |ba . rūg. nuQ manQ na. ,tai apsirengę gerokai virpa 
plėšimus, žmogžudystes. Amerikoje ko- 6

kų veikimas. Tik išgirdau 
kas tai švilpia, toks baisus 
ūžimas ir namo sudrėbė j i- 
mas ir pats nemačiau kai 

‘Amerika”.pastebi: - 'iš lovos iškritau ir pribėgau
“Prancūzai nebepajėgia pabėgėlių is- 1 prįe durų virpėdamas. Ry

Kam Jie Gelbsti

munistų globoje susidarė komitetas, 
kurs ieško pinigų ispanų “lojalistams” 
ptVfgabenti į Meksiką. Pradžioje jiems 
buvo pavykę įtraukti įžymių amerikie
čių, bet jie beveik visi pasitraukė. Jie 
pamatė, kad buvo įtraukti į grynai ko
munistinį darbą.

— Ak, tiesa, žydų šaba- 
sas esti šeštadieniais....

— Na, matai.
— Taigi, išeina, komuni

stai ne tik pradėjo atgal ei-

/“Aš Soso Džiugašvilii Či- 
žikov, Kobe Stalin, esmu 
tavo saulė, tėvas ir vieš
pats, kuris tave išvedžiau
iš duonos, drabužių, darbo i ti, bet ir sužydėjo.
bei laisvės nevalios ir pada-:---------------------
riau čistu, todėl neturėsi ki- PRAŠAU NESIJUOKTI!

Visčių mažas JuozukasKenčia mūsų broliai lie-! tų dievų kaip tik mane. Sta
Xiai'iietuvfartatepristaena i Uną ir pildysi “a 1>aKakyla: syk, su tėvais nuvažiavo j 

1. Tėvo ir motinos ne-1 ūkį- Pamatęs karvę Juozu- 
gerbk, nes jie gal k ord re vo- kas klausia:
liucionieriai

Reiktų Apsižiūrėti
“Diktatūros bilius” Jungtinių Valstybių 

senate tebesvarstomas. Senate ir už sena
to rūmų vedami karšti ginčai. Daug gin
ei jamąsi spaudoj, per radijo ir visomis 
kitomis progomis.

Laisvame krašte tokie dalykai ir gali
mi ir reikalingi. Visuomenė turi žinoti, 
ką svarsto ir planuoja sostinėj jos išrink
ti atstovai, įstatymų leidėjai. Vedamos dis
kusijos iškelia jų siūlomų įstatymų gerą
sias ir silpnąsias puses. Tai išeina valsty
bei į sveikatą ir daugelio atveju apsau
goja žmonių teises.

Vadinamasis “diktatūros bilius”, be a- 
bejonės, yra labai svarbus dalykas. Jis 
liečia, be kitų dalykų, kongreso teises. Jį 
pravedus, Prezidentas turėtų daugiau ga
lės veikti neatsiklausus kongreso.

Šiais laikais, kuomet visu frontu yra 
varomas krašto saugumo stiprinimo dar
bas, kuomet norima teikti pasaulio demo
kratijoms dar daugiau paramos, be abe
jonės, Prezidentas turi turėti laisvesnes 
rankas, turi turėti daugiau teisių. Tačiau, 
reikia žiūrėti, kad

valstybės konstitucijos dėsniai ir pilie
čių teisės nebūtų pažeista, kad tai, iš- 
tikro, nesudarytų diktatūros pavojų. 
Mes neabejojame Prezidento Roosevel-

to geriems norams ir jo demokratiškumui. 
Neabejojam ir apie tai, kad jisai gavęs 
laisvesnes rankas veikti šių laikų krizėse,

— Mama, kas tai per 
daiktas? '

— Karvė, vaikeli....
— Ką ji turi ant galvos?
— Ragus, Juozeli....
Tuo tarpu karvė sumykė. 

Išgirdęs Juozelis nustebo ir 
tuojau paklausė mamos:

— Mama, pasakyk man, 
ant kurios triūbos ji dabar 
užgrajino?

2. Šlovink iš molio pasi
daręs mano ir Lenino bal- 
vonus.

3. Piešk, meluok ir nepil
dyk kitam duoto žodžio.

4. Išduok savo artimą ir 
gali falšivai prisiekti.

5. Apgaudinėja provokuok
paskrendi kalnai apdengti I ir sakyk, kad taip kiti daro.

, nuo šalčio. Iš Madrido aero- 
namo, daug aukų bu- . ... . , . ,° . \, dromo durniau j Lisaboną,
ii kaipgi nevirpėsi! O _

nu gražumas ispanų gam
tos: čia žiūrėk žalumai, kiek

mojo
v o. Tai kaipgi nevirpėsi 
tokių virpėjimo dienų ne tik 
aš, bet ir Berlynas yra ma
tęs ir patyręs. Po tokių ant
puolių berlyniečiai vaikščio- sniegu.

Įskridom į portugalų že-davo nervingi ir pabalusiais . . _ _ _
Ir lietuviai komunistai įpareigoti dar- veidais, nes nežino gal, ry- m§. Žvilgteriu pro lėktuvo moterys

bui. Jiems uždėta 600 dolerių kvota, ku- toj jia gali būti aukų tarpe, langą, gi visoj pilnumoj pa- j 7. Atimk 
rią jie didžiausiu triukšmu dabar kelia.
Niekas nesijaudina dėl jų propagandos

6. Svetimoteriauk, nes tau 
leidžiama nacionalizuoti bur-

iš visų viską:
1941 vasario 3 d. turėjau vasaris: žalumai akį veria, moterį, tarnaitę, asilą, mu-

!progos apleisti Berlyną. Sė- Netoli Lisabonos kitas vaiz-Į lą, arklį bei kuilį ir įrašyk
nistai, kai ištikimi lietuviai nori pagel- dau » ir šaunų vokie' [daS’ “PaPraatai dauS žy juos į komunistų partiją,
bėti savo kraujo broliams, ištrūkusiems «« Lufthansos lėktuvą ir mių, kad čia neseniai siau-, 8. Į moterystę žiūrėk iš
iš komunistų vergijos? Jie drabsto dum- idumiu į Barceloną. Po ke- te dideli potvyniai. patogumo ir jei toji žmo-
blais ir vargan patekusius lietuvius, ir lėtos valandų jau Barcelo- Išlipau Lisabonos aero- na netinka, išmainyk ją 
jiems pagalbą teikiančius“. noje. Visai kitas vaizdas: j drome> dvelktelėjo pavasa- an^ kito komunisto žmonos.

Berlyną palikau tamsų, o rio oras> taip kaip Lietuvoj 'i 9- Parduok savo tautą ir 
Barceloną radau paskendu- gegužio pradžioje. Berlyne
sį elektros šviesoje. Čia daug pajįkau gan speigią žiemą, 
šviesos ir šilumos, bet ma- o Lisabonoje radau lietu- 
žiau duonos ir didelis bran- ] vįšką. pavasarį ir su visu
gumas ir nepaprastai išvys- ryškumu atsistojo mano a-! šais> neteisingais, nedoriais 

kyse visi Lietuvos vaizdai: *r visaip kitaip, kad būtų

kvotai sukelti. Bet kaip elgiasi komu- į-

Bailiai Ir Išgamos
Vienas Pietų Amerikos lietuvių laikraš

tis vasario 16 d. minėjimo proga, tarp 
kitko, rašo:

“Tik labai liūdna, kad ir mūsų tau
toje randasi gausiai niekingų bailių, ku
rie amžinajam tautos priešui bijo saky
ti tiesos žodį tik todėl, kad tas nepa
tiks priešui. O juk žinom, kad tik didvy
rišką karį ir nelaisvėj gerbia, kai bailį, 
lepšiškai pasidavus, stumdo kaipo nie
kingą daiktą. Ir mes privalome būti 
garbingi kariai ir nepailstami kariauto
jai iki visiško laimėjimo. Kol ateis lai
kas kitokiai kovai, kovosime kultūri
niai. Bet ir kultūrinė mūsų kova taip 
pat turi būti vieninga, su pilnu pasiti-

tyta spekuliacija su papiro
sais ir tabaku. Į dieną vie- kryžiai, bažnyčios, lakštu- Salima vienus jų sušaudyti 
nam žmogui nustatyta tik čių balsai) purienos ir skau- vietoje, kitus išvežti į Sibi- 
4 cigaretės, todėl eina spe- džios kančios lietuvių mo- įro taiSas badu numirti ar- 
kuliacija pro užpakalines tinų ir tėvų Ką ne ką bet 1 ba sušalti
duris ir nepaprastai dideles 
kainas ima. Kas turi pini-

kėjimu ir savo idealu turinti Lietuvos 
laisvę. Kurie lietuviai nesidės į šią ko-' giau Europoje kraštų

Lisabonoj sočiai pavalgiau 
ir nebereikėjo drebėti, kad 

gų, tas gali visko gauti, bet nakt gal teks eiti į po- 
neturtingesnis kenčia *r,žemį. Kitą sykį daugiau į- 
vargsta. Ispanijoje jaučia- sPūdžių parašysiu.. K. Aras 
mas skurdas, todėl ir nepa- Lisabon 1941, vasario 5 d. 
sitenkinimas. Yra ir dau-

kur Ulsteryį Persekiojavą, jie nepasuks mūsų tautos ateities jų jaučiamas nedateklius, pa v., 
pageidaujama kryptimi ir pasiliks iš- kol Lietuva buvo nepriklau-1 Katalikus, 
gamomis, kuriuos istorija išmes iš sa-isoma> tai sviesto kilogra-
vo tarpo kaipo sąšlavų balastą, nes isto- i mas kaštavo 2-3 litai, o kai Vyskupas 
riją kuria tik drąsūs, ryžtingi ir didvy-|b lš įk j okupavo Lietuvą,
riški žmonės, bet niekad bailiai, išga.| uį dabar Jį BELFASTAS, vasario 23
mos ir Judo graė.o mylėtoja. . d. _ GavSnio5 ganytojiš.

vietoj lito įvesti rubliai), o ^am lftiške Down ir Connor

Teisėjas: — Gero vaiko 
pareiga — seną tėvą mylė
ti, o tu savo seną tėvą pri-
mušei. Begėdi tu!

Kaltinamasis: — Iš mei
lės tai padariau. Kai tėvas 
mane mažą mušdavo, tai 
visuomet sakydavo, kad tai 
daro iš meilės. Juk visi sa
ko, kad senatvėj 
virsta vaiku.

žmogus

' tėvynę svetimiems barba 
rams.

10. Visus lietuvius patrio- — Airina, ką tu padarei 
tus apšauk liaudies prie- su arbata? Baisiai neskani.

Juk sakiau, kad arbata rei
kia taip pat prižiūrėti, kaip 
ir kava, — sako vyras.

— Viriau taip, kaip ir 
kavą, tiktai, gal, perdaug 
įdėjau cikorijos, — atsakė 

1 jaunoji šeimininkė.Stalinas Džiugašvili.

NEWS FACTS ^GEORGE

Anot “V-bės”:
“Amerikos komunistai labai nusimi darbininkas per dieną už- ... . .

nę. Graudžios ašaros, kaip pupos, rieda dirba nuo 8 iki 10 rublių , Madeean pareiškia, jog Uls- 
Maskvos agentų veidais. O lietuviški Pragyvenimas pakilo kelisj*eI™ P°l*cUa metais
bimbukai, rodo3, būtų žado netekę... sykius: viskas pabrango, į Pradčjusi kratas, kurių me

tu vidurnaktyj šautuvų buo
žėmis išlaužė duris, gąsdino 
moteris ir vaikus revolve
riais ir terorizavo katalikus.

Earl Browder, Amerikos komunistų Į žmonių nepasitenkinimas di-
partijos sekretorius, tas pats, kuris a 
nais metais net keliais atvejais apgavi 
Dėdę Šamą, dabar turi eiti sėdėti...

Bet kalėjimas — labai nepatogūs na 
mai draugui Brovvderiui. Amerikos ko

deja. Darbininkai viešai pa
sako: kol buvo Dievas, tol 
buvo pigesnis sviestas ir į 
mėsa. Pirmiau kostiumas'

katalikų vyskupas Daniel

Ištisos šeimos buvo “pri- j
munistų partija, per savo vadą Brow- kaštavo 300 Htų, o dabar verstos atsakyti į klausi- 
derį, kasmet gaudavo dideles pinigų su- re*k*a tokį pat kostiumą mus" ir daugelis asmenų bu
mas iš Maskvos’ mokėti 1000 rublių, o dar- j vę suareštuota.

MRS. WM. BORR 
ATE AN EGG 
COOKED FOR. 
HER ON A \ 
HOT SK>EWALK 
PURINO A ' 
BLISTERINO ' 
MIPSUMMER 
PAY/

SPfVNGF/£illoM>.
CC>(OUU<it FAMEO 
PITCHER, IS NOW 
WORK1NO ON A FARM 
OUT MERE. HE PlKHED 

$ FOR 22 YRS, WON 511 
UAMES OUT OF $93.3 NO HIT, 
NO RUN CONTESTS, WITH 
CLEVELAND AND BOSTON - 0F THE 
MAJOS LEAGUES /



Antradienis, vas. 25, 1941 DRAUGAS n

Jr
Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys.)
—- O profesoriaus Karpovo sūnus nukeliavo j jaunų

jų nusikaltėlių koloniją! — atsakė Ona Ivanovna, ironiš
kai pamėgdžiodama balso gaidą, kuria į ją kalbėjo pro
fesorius. — Jei tėvai, kaip kuriam ant seilės papuola, pa
gal savo įgeidžius skiriasi ir vėl vedasi, tai, aišku, ar 

r gali kam nors rūpėti, kad jų vaikai vaikiojasi po gatves
ir eina vogti?

— Ania, aš tau mokėsiu alimentus, tad, jei nori, 
gali vaikus sau pasilikti!

Tolia, tu esi universiteto profesorius, o aš — papra
sta, neišlavinta moteris. Ko aš galiu tavo vaikus išmo
kyti, į kokius mokslus išleisti? Ir koki, iš viso, tai bus 
be tėvo vaikai?

— Ania, tu visą reikalą daug daugiau sunarplioji, 
negu jis iš tikro yra. Pagal tave išeitų, kad ir gyventi 
reikia bijotis. Tačiau iš tikro į viską reikia žiūrėti pa 
prasčiau ir daiktus vadinti tikraisiais vardais!

— Tu manai, taip, kaip tavo Ninelė? Na, gerai! Lik 
sveikas ir būk su ja laimingas! Aš tau esu dėkinga už 
viską, ką man esi padaręs’

KALIFORNIJOJE LIETUS ŠUKELE POTVYNIUS

("Draugas” Acme telephoto)

Lietuvos Kaimynas Vakaruose
teisė išdavikus, tikriau pa
sakius žmogžudžius, kurie 
nekaltam piliečiui atėmė gy-

Užpereitą vasarą, grįžda
mas iš Lietuvos į Ameriką, 
sustojau Berlyne aplankyti 
savo pusbrolio, kuris užima 
labai atsakomingą vietą vy
riausybėje. Jis yra Hitlerio 
karo ministerijos referente

vybę; bet man buvo sarma
ta dėl mūsų valdininkų, ku
rie kėlė daug triukšmo, visą 
Europą sukeldami ant kojų;

ir prūsų krašto departamen- išmėtė daug pinigo, išeik- 
to direktorium. Teko plačiai vojo daug energijos, nežmo- 
įsikalbėti apie Vokietijos niškai įtempė vietinių gy- 
planus, nes krašte vyko l ventojų santykius, nustatė 
skubūs pasiruošimai karui. ' prieš save amžinai stiprųjį

— “Tai prieš ką jūs run- kaimyną, kurio parama Lie-
šiatės kariauti?” — paklau- tuvai vis kuomet nors būtų 
siau. buvusi naudinga. Nenuosta-

— “Kiekvieną, kuris no- bu todėl, kad vokiečio šir- 
rės mus pulti!” — atsakė. Į dyje gimė slaptas kerštas

— “O kas jus ruošiasi j lietuviams,
pulti?” j Bet skaudžiausia, kad to-

— “Anglai.” ji tragedija virto komedija,
— “Ma.’3. rodos paruoši- kuomet teismas nuteisė še-

Santa Monica, Cal., apylinkėse lietus sukėlė dideles vandens sroves, kurios eilę gy- mas nukreiptas prieš len- šis prasikaltėlius vokiečius
venamų namų nukeldino nuo pamatų. Čia vaizduojami namai ne tik nuplauti nuo pa- kus, ne anglus.”
matų, bet dar apie pusmylį tolokai nuvilkti.

VIENO TIESOS IEŠKOTOJO VIEŠA IŠPAŽINTIS
Daugelis rimtų žmonių at- i no dėmesį į save. Buvo taip:

mirtimi ir visą eilę kalėji- 
— “Anglai siundo lenkus, man, bet paskui* nedrįso pa- 

,o už jų pečių patys stovi.” smerkimo bausmės įvykdin- 
j — “Tai ką jūs, hitletinin- ti. Artimai stovintieji pata- 
kai, norite vėl pradėti karą re prasikaltėliams paduoti 

— “Durpiniai pranciško- su visu pasauliu?” Valstybės prezidentui pasi-
Profesorius Vercholiancevas nedrąsiai paėmė išties 'sidėję svarstė svarbiuosius Mažoje Pranciškonų Ordino I nų abitai taipgi mane la-j — “Naja, hitlerininkai! [gailėjimo prašymą,kad to

tą ranką ir pastebėjo:
— Ak, Ania, iš visko tu padarai dramą!
Ona Ivanovna buvo jau beišeinanti, tik vėl staiga 

apsisuko ir tarė:
— Tiesa, dar vienas praktiškas klausimas: kaip bus 

su butu? Žinai, juk dabar beveik negalima susirasti sau 
būstą!

— Aš manau, kad tu išeisi. Ania, juk supranti pati, 
kad mano darbui reikia ramybės.

— Vadinasi, tu nori mane iš buto išmesti? Tai kur 
man dėtis?

— Ninelė mano, kad tau būtų geriausia važiuoti pas 
gimines. Juk turi giminių kaime, tiesa?

— Taip, turiu. Bet kas ten bus iš tavo vaikų? Koki 
jie išaugs? Juk ten nėra nė vienos tinkamos mokyklos,

gyvenimo klausimus, ieško- bažnytėlėje, kuri stovėjo ar-j bai suinteresavo; jų veidai i Mes norime atsiimti kas yra 
darni tiesos, gyvenimo pras- ti mano tetulės namų, ku- , tokie malonūs, simpatingi mūsų. Atsimeni, kai mūsų 
mės, pakeldami dideles šie- riuose gyvenau, buvo suruoš j rimties ir ramybės pripildy- tėvai sakydavo: svetimo ne
los kovas. Čia ir dedame'ta graži procesija, atvirame ti. Ar tai galimas daiktas, norėk, savo neduok!”
Jono Henriko Newmano iš-, ore. Aš žinojau, kad toje j kad jie būtų tos “tironiš- į 

gyvenimų pasipasakojimą.' procesijoje dalyvaus dauge-, kos”, po visą pasaulį išsi- karo?”
Šį straipsnį mūsų bendra-, lis mažų vaikučių ir mer- 
darbis J. Butkevičius atsiun [ gaičių, kurie tą dieną priė- 
tė iš Škotijos, kur jis buvo
išspausdintas “The Franc.
Magasin”. — Red.

—Gimiau Londone 1894 džiąją Dieviškosios Meilęs 
m., — rašo J. H. Newman.
Nuo mažens uoliai buvau
vedamas į bažnyčią. Visuo-

o juk Vašiai jau reikia ją lankyti! Ne, ne, mano miela- met kukliai pastoriaus žo-
sis, tai jūs negerai sutarėte! džių klausydamas, ugdinau

‘Tai tikrai jūs norit

platinusios “žiaurios”, “bru- — “Mes karo nenorime, 
talės jėgos” — romistų (taip Bet jei anglai gražumu ne 

mė Pirmąją šv. Komuniją, visi mūsų šeimos nariai, iš- i duos mums tai, kas mums 
1 juokimui Katalikų Bažny- priklauso, tuomet mums rei- 
čią visuomet vadindavo!), j kės nuo jų piktumu atsiim- 
Bažnyčios nariai?

Paslaptį, nuėjau tos proce- Juk juose nė ženklo tiro- 
sijos iš arti pasižiūrėti. Grei niškumo!

Tačiau tuomet, aš dar nie
ko nebežinojau apie tą Di-

ti.”
Iš tolimesnio pasikalbėji

mo paaiškėjo, kad vokiečiai

t Ona Ivanovna pažvelgė į profesorių degančiu panie- savo širdy tvirtą viltį ir pa- ies ant galvelių, pamačiau

tai pamačiau baltas tarsi Šios ir panašios mintys yra gerai pasipuošę ir tikisi 
sniegas, mergaičių šilkines bei klausimai, tarsi upės greitai karą baigti, žinoma, 
sukneles, velionėlius ir gė

\ kos žvilgsniu ir išėjo iš kabineto. Paskum atsisėdo ant siryžimą, — kad vieną gra- saldaus dvasinio džiaugsmo

vanduo, vienas paskui ant- išeinant laimėtojais. Jiems 
rą tekėjo per vaikiškus ma-1 matyt į galvą neatėjo min- 
no smegenis.

kiu būdu švelniai visa būtų 
likviduota. Prasikaltėliai į 
tą patarimą nekreipė jokio 
dėmesio, žinodami, kad Lie
tuva nedrįs jų gyvybės lies
ti. Lietuva per silpna, kad 
galingą galvažudį vokietį 
nubaustų. Kam reikėjo duo
ti tokia ištarmė, kad nebuvo 
jėgos jos įvykdyti? Dėl ma
no tėvynės silpnumo buvo 
man drovu, sarmata, akys 
kaito. Bet faktas liksis fak
tu.

Panašūs nuotykiai teikia 
mums gerą pamoką: nerei
kia vaidintis su kaimynais; 
reikia su visais rasti sugy
venimo būdas. Turime at-

sofos ir taip ilgai sėdėjo, negalėdama surasti žodžio nei žią ir laimingą dieną mano pripildytus, ramius, nekaltų 
ašaros. Ir tik kai žvilgsnis nuklydo į mažąjį Borią, kuris gyvenime, — ir aš užlipsiu mergaičių ir vaikučių veide-
priešais ją rėpliojo ant žemės ir buvo nepaprastai į pro
fesorių panašus, pradėjo pasikukčiodama verkti.

— Kas dabar tiems vyrams pasidarė? Atrodo, tar
tum visi jie būtų netekę proto!

Galėjo būti praėjusi daugiau kaip valanda laiko. 
Ona Ivanovna pavargo nuo verkimo. Nusišluosčiusi akis, 
pasiėmė lakštą popieriaus, pieštuką ir pradėjo skaičiuo
ti. Tiesą kalbant, profęsorius jai alimentus išmokėtų lai-

ant tos pačios sakyklos, 
kaip ir jis, skelbti žmonėms 
“Dievo Žodį”.

Visų mūsų šeimos narių 
akyse Katalikų Bažnyčia 
buvo su dideliu pašiepimu 
vadinama “Romos klaidati
kių bažnyčia”, kurios visi

liūs. Jie man atrodė kaip 
sutvėrimai kaž kokiu tai 
paslaptingu būdu, atėję iš 
kito pasaulio, kurių čia, —
surūkusiame Londone —į Kardinolo 
nieku būdu nebegalėjo ras
tis.

tis, kad tasai karas gali ii 
Kardinolo paveikslo istorija gai užsitęsti. Jie tikėjosi minti, kad klasta, apgaulė 

— Aš manau, kad tai bu- staiga užklupti nepasiruošu- įr kerštas neapsimoka, kal- 
vo “London Illustrated sius kaimynus ir greitai Į tininkas patsai prieina liep- 
News”, anglų savaitinis žur laimėti. Reikia manyti, kad' to galą. Prieis to liepto galo 
nalas, kuriame radau spal
votai atspausdintą Londono

die jau įvykęs faktasBourne (dabar

nė patys vadai nepramate visi galingieji mūsų kaimy- 
tų komplikacijų, kurios šia n nai-priešai, kurie vaduojasi

jau miręs), paveikslą, apsi- Kalbant apie lietuvių san
tykius su vokiečiais tasai(Nukelta į 5 pusi.)

ku ir sąžiningai^ bet kažin ar jų pakaks jai ir vaikams nekentė. Man buvo įkalba-
išmisti? Tai ką daryti? Ieškotis darbo? Bet kokio? Juk 
ką ji moka? Tiesa, seniau buvo gailestingoji sesuo. Ta
čiau jeigu ir gautų tarnybą, tai vaikus turėtų palikti 
vienus namie. Pasamdyti kitam, kad juos prižiūrėtų, ne
užteks pinigų. Vaikus atiduoti į dietdomą? Bet, viena, 
sunku bus gauti vietą, o antra, į ką ten jie užaugs? 
Turės kęsti šaltį, stips badu ir galų gale taip pat liks 
vieni, patys savo likimui palikti, nes, tiesą pasakius, 
kiekvienai auklei vaikų ten tenka!
rinkimas labai mažas: nieko kito

Bet, žinoma, pasi- 
nebelieka, galvojo,

ma, kad pasaulyje yra tik 
viena jėga, kuri sudaro di
delį pavojų žmonijos laisvei 
ir progresui, prieš kurią vi
somis galimomis priemonė
mis reikia visiems kovoti. 
Toji “brutalė” jėga, jų nuo
mone, buvo Rymo Katalikų 
Bažnyčia!

— Gerai atsimenu, kai
todėl reikia džiaugtis bent tuo, jei galėsiu juos kad ir . ^uvo iš namų į namus siun- 
ten uždaryti. tinėjamos peticijos, raginan

Ona Ivanovna įsakė vyresniajam, devynerių metų ^os suteikti leidimą vai 
Vašiai, prižiūrėti jaunesniuosius, o pati išsitaisė į diet- džios organams padaryti ins 
domą. Nutarė eiti prašyti, kad primtų vaikus. pekciją katalikų vienuoly

nuose. Su kokiu džiaugsmu 
mūsų šeima po ta peticija 
pasirašė: Užaugęs aš buvau 
nusistatęs būti tvirtu evan
geliku.
Nauji vaizdai 

Rymo Katalikų Bažnyčia
visai netikėtai atkreipė ma-

Buvo pilka, ūkanota diena; iš dangaus krito drung
nas lietus, po orą draikėsi tylus ankstyvojo pavasario 

< liūdesys.
Tania, vos kelios dienos grįžusi iš ligoninės, šiandien 

jautėsi nevisai gerai; buvo truputį pakilęs karštis, ran
kos gulėjo kaip ledas ant kelių. Jos sieloj viešpatavo 
rimtis; tai buvo viena iš dienų, kurią, rodėsi, nevalia iš
tarti žodį, kad nesutrikdytum šventos tylos. Tačiau, ne 
paisant to, širdį užgulė kažkoks neaiškus, slegiantis 
skausmas, ir gal niekad ji nesijautė tokia vienų viena, 
kaip šiandien.

Tai buvo baisi naktis. Kūdikis, kuris šiaip visuomet 
būdavo ramus, nenustojo klykęs nė minutę. Dėl to Vladi
mirovas pradėjo labai nervintis ir prikaišioti skųsdama
sis, kad turi dirbti visą dieną kap jautis, o naktį nega
lės ramiai nė pasilsėti. Galop pastebėjo, kad nieko kito 
nebus — reikės vaiką atiduoti į lopšelį. Jai, kaip visuo
met, kai esti ypatingai susinervinęs, buvo labai šiurkštus 
ir žiaurus. (Bus daugiau.)

Jr

A

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
Al KSO ALTORIUKAK — .Maldaknygė ................................................................ 50c

, maldaknyge, su gražiais <-cl<iloi<)<> nudarai* .............. SI.05
VAINIKĖLIS. Jaunino menes knygute ................................................................35c

Minkštais, gražiais viršeliais .. .............................................................. SI.35
KANTIŠKOS. niMfairyta giesmių knyga ..................................................... 31.75
ŠVENTIMŲ GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ..............37.50
MARIJOS GYVENIMAS ................................................................................................. 35c
IftGANINGI APMĄSTYMAI APIE SOPI LIES .................................... 35c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KALNO ................................................ 15c
ftV. ISTORIJA. Senole ir Naujojo Testamento .......................................... 25c
MIKAI,DOS PRANAŠAVIMAI ................................................................................. 25c
KANTRI ELENA. Gražūs skaitymai ...................................................................... 25c
LENGVAS lif'DAS IŠMOKIT ANGLIŠKAI ................................................ 35c
SVEIKATA LIGONIAMS. Suraftas 300 vaistų-anigalų .........................25c
TItAJANKOS — Vaistlnjės žolės, šaknys . .. geriausio* rūšies...

už 1 Daka — 60c... 3 pakus ...................................................................... $1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.
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aukštasai valdininkas nuro
dė lietuvių neapykantą vo
kiečiams, paimdamas kaip 
pavyzdį Klaipėdos vokieti
ninkų bylą*. Pasirodo, vokie
čiai Klaipėdą laiko savąja 
žeme ir stebisi kaip mes lie
tuviai galime reikšti kokių 
nors pretensijų į tą žemę, 
nors pripažįsta, kad Lietu
vai išeitis į jūrą yra reika
linga ir vokiečiai Lietuvai 
tai yra davę.

Prisiminus Klaipėdos by
lą man teko rausti. Aš rau
dau ne dėl to, kad lietuviai

skriauda ir klasta. Pirmiau
sia teko- lenkams. Ateis eilė 
ir kitų. Nėra ko nusiminti 
ir rankas užlaužti. Teisin
gumas visuomet laimi.

Ir kuomet Teisingumas 
atėjo iš dangaus ant žemės, 
žmonės Jį prikalė prie kry
žiaus, bet vistiek Jis paga
liau laimėjo.

Tokio likimo laukia 
Lietuva.

N.

ir

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

J. W. Goethe

KLAUSYKITE! PATIKS!

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiikų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
•kaudėjimų. TOkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iiainarinimų ir iiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Erpelleriu. Sis sensacingas Hni- 
men*ar Omai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kučiu jau iiperduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Eapellerio. Reikalaukite Pain- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN tta

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc

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

*

*
*
*♦
*
*
*

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Šaltimieras Radio Ad^rtisers
6912 South Western Avė. Ohicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

JERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
(ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 
įprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
t AR. Šio Alus yra pagamintas iŠ importuotų pirmos rū 
■ien produktų. •

Urmo (wholesalf) kainomis pristato į alines ir kita> 
staigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausiteI 
rreitą ir teisingą patarnavimą. [

2259 W. Cermak Rd. » Tel. Monroe 0808

Y



o
DRAUGAS Antradienis, vas. 25, 194

Vieno tiesos ieškotojo vieša išpažintis
(Tęsinys iš 5 pust.)

vilkusį su taip vadinama

tantų tikėjimas mano sielo
je nebeatsveria nė vieno in-

,, , telektualio taško, todėi jis
“Cappa Magna . Tas pa- ......

.. . .„ .. man yra visiškai ir nereika-
veikslas man patiko ir as jį'
išsikirpau iš minimo žurna
lo lapo, įsidėjau į rėmelius, 
ir pasikabinau ant sienos 
savo kambarėly. Ji3 savo 
vietoje išbuvo iki kitam sek-į 
madieniui, kuomet tetulės 
mandagiai buvau perspėtas,, 
kad “pagoniškas” paveiks
las, negali ilgiau pasilikti 
geruose “krikščioniškuose”, 
namuose. Vėliau tas paveiks 
liukas, jėga iš mano kam
barėlio buvo prašalintas!

lingas! Tuštumas pačių žmo 
nių sugalvoto tikėjimo, klai-1 

kus netikrumas ž m o - 
nių nuomonių, ir pagaliau! 
tų visokių taip vadinamų ! 
“ekspertų” bei “žinovų”, ne
pertraukiamos tais visais 
klausimais savitarpinės dis- i 
kusijos, ir įvairių škotų pro
fesorių tvirtinimai, — su- ; 
vargusią mano sielą galuti
nu ligoniu padarė. — Ar nė
ra kur nors kitur vietos, —
pradėjau aš savęs klausti, i__

kur nesikeičianti tiesa,

Lietuvos pakelėj prie šimtamečio ąžuolo 
senoviška koplytėlė su meniškais smutkeliais. 
Ir tokių vaizdų Lietuvoj buvo begalo daug. 
Dabar bedievių bus nuplėšytos ir sunaikintos.

A. I A.

— Sulaukęs 17 m. amž.,
aš buvau bepersiimąs soci-|kur logika, — kur nesikei- 
jalizmo mokslu, jų rašyto- čiantis tos tiesos pamatas? 
jais ir raštais. Robert Blatch i (Daugiau bus)
fords veikalas: “Merrie En-I _________________

gland”, taip greitai mano
domę savin atkreipė, kad aš

Tolimo Čako Lietuviai (Pietų Amerikoj)

Įvairu - Įdomu
pradėjau manyti, kad “su
sipratusių socialistų darbi
ninkų masės”, — yra vienas 
iš geriausių įrankių, ir di
džiausių vilčių, pilnam ap
saugojimui vargšų darbinin
kų nuo jų išnaudotojų. Grei
tu laiku aš palikau ne tik 
“susipratusių darbininkų 
klasės narys”, bet ir jų “ap
gynėjai”, “Teisingumo” ir 
“Naujojo Pasaulio” socialis
tų laikraščių skaitytojas, ir 
tikėjau taip, kaip anarchis
tas Ferrer, kurs kartą yra 
pasakęs: — “Garbingiau
sias pasauly yra žmogus 
tas, kurs tamsioms, sun
kioms dienoms užėjus, ne
bijo Dievo, kunigo ir kara
liaus!” Gi socialistų vadai 
ir rašytojai šitą posakį jau 
seniai visur, kur tik gali, 
vartoja.

Karas supurto
1914 metai mane atrado

Kanadoje. Kai Europos val
stybės pašaukė savo vyrus 
prie ginklo, kai karo lieps- SARDINKOS.
nos visa naikino ir degino, Sardinkos paeina nuo žo- 
kai ilgas užmuštųjų ir su- džio Sardinia. Sardinia yra 
žeistųjų sąrašas, pagaliau sala, kuri priklauso Italijai 
pasiekė žydinčius ir sirps- Aplink tą salą pagaunama 
tančius Ontario Provincijos labai daug tų žuvelių, 
vaismedžių sodus, kuomet Sardinkos gaudoma ir ki-, 
stipriai savy pajutau reika- tur, būtent: Vakarinės Indi- 
lingumą surasti faktų, ku- j°3> Ispanijos ir Californijos 
rie išrištų taip didelį ir svar vandenyse. Bet ne visur jos 
bų gyvenimo, mirties ir am- vienodos, . tik sardinkomis 
žinybės klausimą. Aš sta- užvardinamos, 

čiau paskutines savo pas
tangas surasti tiesą ir so
cializmą pamačiau esant me
lagingą ir nelogišką. Man 
tai buvo skaudus atradimas!
Bandžiau sau suraminimo 
ieškoti “kon3truktyvėje fi
losofijoje”; tačiau ir ten at
radau tik maišalienę ir kan-^ 
kinamą apsurdą!

— Aš jau nuo seniai sa 
vy jaučiau, tai kad protes

KAS IŠRADO 
DEGTUKUS?
Daugelis mūsų dar 

prisiminti tuos laikus, kada 
kaime žmonės įskeldavo ug
nį su titnagu ir kempine.. . 
šiandien visi vartojame deg 
tukus, nė nemanydami, kad 
tas, kas degtukus išrado, 
buvo didis žmonijos gerada
rys. Degtukus, sako, išrado 
Stocktono, Anglijoje, chemi
kas John Walker. Kaipo che 
mikas, jis žinojo, kad taip 
vadinamas “šarmo,” arba 
potašo “chloratas,” sumai
šytas su kitais daiktais,

Ukrainiečiai, čekoslovakai Ekonominiu atžvilgiu, mes 
ir kiti žymiai geriau įsigy- Čako lietuviai taip pat esa- 
veno čako teritorijoj negu, me organizuoti ir jaučiamės 
kad mes lietuviai. Mat, anie tvirtai. Būtų labai gerai, 
iš Europos atsivežė reikia- kad kas mus ir patrijotiškai 
mų pinigų ir nuvykę į Čako suorganizuotų. Pernai me- 
užėmė didelius valdiškos tais mes jau buvom išrinkę 

gali j žemės plotus. tris atstovus, kurie turėjo
! važiuoti į Boliviją, kur tuo

met gyveno M. Šalčius ir 
norėjo organizuoti lietu-

Mes lietuviai pinigų atsi
vežėm tik po vieną dolerį, 
todėl buvo labai rizikinga 
užimti žemės. Teko tat per
eiti visi argentiniško gyve
nimo etapai. Mes, visi čako 
lietuviai, buvome maišų lau
žimo čempijonai ir įgudę 
kargų keliauninkai. Tik vie-

viams žemės ūkio koloniją. 
Buvom manę keltis į Bolivi
ją. Tačiau kai pasimirė šal
čius, žuvo ir mūsų idealas 

1 persikelti Bolivijon ūkinin- 
i kaut.

nas mūsų tarpe yra “Aušros' Dabar mes Čako lietuviai 
žvaigždės” narys. Visi ture- susirinkę dažnai minim, kad 
jom ilgą laiką daryti pini- M. šalčius, kaip ir Amund- 
gų taupymo vajus, kol liko- senas, Skotas, Andre ir kiti, 

buvo kilnių siekimų žmo, v, T , - ,me savystovus ir rimti med-
plysta. Įmerke jis medžio ., - , , . . . ,,, vilnes plantatoriai. Mes da- 
skiedrelę i skiedini, kur bu- , . ,
vo šarmo chloratas antimi,-i " ® ^‘gyvenom, ap-i moj žemėj, bet niekad ne-
nijos sulfidas ir guma (kadi P m’ k aple Rus*Jos'mirs j° Sražūs siekimai ir

gus. Jis mirė tolimoj sveti-

skiedinys priliptų prie me
džio) ir tuo būdu padirbo 
pirmą degtuką. Vėliau pra
dėjo vartoti degtukams fos
forą.

rojų” nei vienas ir galvoti pastangos, dėtos savųjų ge- 
nenorim. Jau veik visi esą- rovės kėlimui, sako čako 

me kooperatyvo nariai. lietuviai. J. Drungys

PAMINKLAI
tikrai meniškas darbas MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

O 7
Saukite TeL — SEELEY 6103

Visi įdomauja 'Draugo 
Linograph mašina

Per paskutines kelias sa 
vaites gana daug lietuvių iš 
Chieagos ir aplinkinių mies 
tų buvo užėję į “Draugą”, 
pamatyti nauja Linograph 
mašiną, štai pirmad. vaka
re užėjo ir jau - tš vaikinas 
iš Gary, Ind., ’-iozas, Kur
palius, ir praleido trumpą 
valandėlę stebint tą naują 
mašiną “in action”. Tai gra- 
gražus ir reikšmingas vi
suomenės susidomėjimas la
bai reikšminga mūsų spau
da.

KAZIMIERAS
KAVALAUSKAS

(gyv.: 927 W. 33rd Pla<<)

Mirė vasario 23 d., 194 1 iii., 
5:15 vul. |/j|iitt, sulauki.s 33 
metų amžiaus.

Gimę, Spring V«ll<*y, III., 
Gegužio 29 d.. 1907 metais.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinų Petronėlę (po tėvais 
Eiižauskuitę): tėvų Kazimierų;
2 seteriu, Stanisluvų Ir jos vy
rų. Edward Makovsky, Mar- 
guret ir jos vyrų Pranciškų 
Miknj, brolį Mykolų ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Antulio 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avė. latidotu vės 
(vyks ketvirtad., vasario 27 d., 
Iš koplyčios 3:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų Ims nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiui kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstam
us dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: .Motina, Tėvas, Se
serys, švogeriai, Itndis ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius An- 
latias M. Phillips, tel. Yards 
4908.

A. T A
STANISLOVAS

NORVILAS
(pirmiau užlaikė vaistinę 1(124 

Sciutli Weslem Avemie)

Mirė vasario 24 d., 1941 m., 
3:45 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Raseinių ap
skrityje, Kaltinėnų parapijoje. 

Amerikoj išgyveno 28 met. 
Paliko dideliam* nuliūdime: 

mote<rį Antanini), (po tėvais 
Žymančiutę): dukteris Elvyrą 
ir Elenų ir kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
YVest ern Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvirtad., vasario 27 d. Iš 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas jUimimo Panelės 
švenčiausios parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
ir Girnii-Jės.

I^iidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, telef. GROvehiil 
0142.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP
1480 kilocydes 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Alt
STANISLOVAS BARTKUS 

(Gyveno: 4625 South Paulina Street)
Mirė Vasario 22 d., 1941 m., 1:30 valandą ry
to, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., šilelės parap., 

Leviškių kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Barborą (po 

tėvais Gerulaitę); dukterį Bronislavą; seserį Ve
roniką ir švogerį Joną Balsius ir jų šeimą, brolie
nę ir brolį Juozapą Bartkų ir jų šeimą, iš St. Lou
is, Missouri; pusbrolį Vincentą Gražinskį; pusse
serę Barborą Vitkienę ir jų šeimą, iš Waterbury, 
Conn., ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų; 
o Lietuvoj 2 švogeriu ir seserį Barborą ir jų šeimas.

Stanislovas mirė po sunkios operacijos.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 

4605 So. Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, Vasario 26 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Seserė, Švogeriai, Bro
lis, Brolienė, Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

Laid. direktorius John F. Eudeikis, YARds 1741.

^Scratchini
Foręuickreliei Lorn itehing of eezema, pimpies, 
athlete’s foot, ecabies, rashes and other ex- 
ternally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling, antiseptic. liųuid 1>.D. D Prese: iption. 
Greąseless, stainless. Soothes irritatic and 
ųuiekly stops intense itehing. 3r: iri ii bottle 
proves it, or your money bijK. Ask your 
druggist today for D. D. D. PatSCRiPT ION.

Relieve 
Itch Fa s t 
or McneyBacM ^Itehingi. Cct R tucr 

ThiskstWi</ 
or Henry Siek

For qutck relief from itehing of eezema, pimpies, 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic, liųuid D. D. D. Prescription. 
Greąseless, stainless. Soothes irritation a id 
ųuiekly stops intense itcb»ng. 35c tvial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. U. PRESCRIPTION.

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•griausią* Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

4885-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YARda 1741-1742 

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

Kuilio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su I'. Saltimieru.

SS KOPLYČIOS DYKAI I AMBUL ANCE
. J VISOSE MIESTO DALYSE | DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

P. J RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiil 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTINAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
LACHAWICZ IR SfrNAI

2311 VVest 23rd Place 
Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

I>

Y
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Katalikiškų Draugijų ir Organizacijų 

* Skyrių Atstovų ir Visų Veikėjų 
Susirinkimas Svarbiu Reikalu

Ketvirtadienį, vasario 27 niaus įkūrėjo Did. Lietuvos 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros Kunigaikščio Gedimino 600 
Vartų parapijos salėj šau- metų sukakties paminėjimu, 
kiamas labai svarbus susi- kuriam jau išnomuota So-

^rinkimas: Federacijos sky
rių, draugijų, klubų ir or
ganizacijų skyrių atstovų

kol salė balandžio 27 d., šių 
metų.

Visi Chicago lietuviai ka
bei visų veikėjų pasitarti talikai veikėjai, atstovaują 
svarbiais mūsų reikalais: draugijas, arba neatstovau-
tinkamu paminėjimu tauti
nės šventės — Šv. Kazimie
ro dienos, kovo 4, ir Vil-

ją, nuoširdžiai kviečiami at
silankyti.

Feder. Chic. Apskr. V-ba

NAUJO VYRIAUSYBES BOARDO NARIAI

; "DruuiraM” Acnie tVleuiiulO)

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
Gražiai Pasidarbuota 
Lietuvos Pabėgėlių 
Reikalams

Indiana Harbor, Ind. — 
Minint Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo pami
nėjimą vietos lietuviai gra
žiai parėmė būtinuosius šių 
dienų reikalus. Per prakal
bas, kurios įvyko vakare va
sario 16 d., parapijos salėj, 
ir knygutėmis, atidėta se
kančiai:

‘Žinios Iš 
Atostogininkų

Cicero. — MiVauckai ra
šė, jog buvo nuvykę Kubon, 
o dabar gavau atvirutę iš 

„ i ouisiana. Rašo. “nuvažia
vom pamatyti garsųjį pas- 

• tatą Huey Long. Stebėtinas 
namas; vien iš marmuro. 
Gaila kad tam žmogui Huey 
Long neilgai teko juo gėrė
tis”.

Iš viso atrodo, jog atos- 
togininkai nestovi vietoj. Su 
savim turi naują kompani- 
joną Vincą Grigaliūną.

ir tuo būdu p'adės gauti į- 
važiavimo vizą. Kaip buvo 
jau anksčiau skelbta — no
rintieji tokius kvietimus pa
siųsti, prašomi apie tai pra
nešti kun. Balkūnui.

Kun. K. Bičkauskas $6.00. 
Prezidento Roosevelto paskirto naujo vyriausybės Albert Vinick $2.50. Po $2: 

“Nine-man Production Planning” boardo trys nariai tu- A. Dėdinas, S. Dragūnas ir 
ri pasitarimus. Jie yra (iš kairiojo šono): H. Hopkins, q steikūnaitė. Ona Radienė 
S. R. Fuller ir J. D. Biggers. I$125 po $100; Q Unins.

L , , . . ; | kiene, A. Remenis, B. Genu-
jUSirinkimdl šauskas, M. Kučinskienė, O.

Pukinskas, L. Kasparas, Z. 
Šalkauskas, J. Urbelis, J. 
Yocius, Šiųionienė, U. Žvin- 
glienė, Kavaliauskienė, V. 
Rutkauskienė, Ch. Petkus, 
J. Brencius, Mrs. J. Vaupsh. 
Viso $45.75. Smulkiais $2.- 
30. Virtuvė davė pelno $11.- 
88. Baras davė pelno $38.00. 
Viso $97.73. Išlaidų buvo 
$27.23. Pelno liko $70.00, 
kurie persiųsti Lietuvai Gel
bėti Fondui.

Visiems • aukotojams ir 
vienu ar kitu būdu prisidė- 
jusiems prie parėmimo Lie
tuvos reikalų, nuoširdžiai 
dėkui. Koresp.

PARDAVIMt’I NAMAS IR 
KRAUTUVE

West Sidėje. • 3 fletų namas ir krau
tuvė. 2316 So. Hoyne Avė. Krau
tuvės biznis išdirbtas per 30 metų.

CLASSIFIED
NAMAI, FARMOS EINA 

BRANGYN!
Paskutini Hargcnnl — 38 namai

visokio didumo. Marųuette I’ark 
apylinkėje.

Taipgi gtatonie naujus namus ir t; i- 
sonic senus. Apskaitliavimas veltui.

Pastatymo kainos:
2-Jų fletų marinis namas, ro 4
kambarius ..................................... $5,950.
6 kambarių niūr. bungalovv. . $4,b00. 
4 kambarių mOr. bungalovv. . $3,950. 
Taipgi statomo ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
Išmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių- mainu.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. YVestern Avė.
TELEFONAI-

Offk-c KEP. 3713; Vak. PRO. 0176

PARDAVĖM ri DELICATESSEN 
IR REIKMENV BIZNIS

Skersai žv. Kryžiaus parap. moky
klos ir arti dviejų kitų mokyklų.

Mokyklos reikmenų, saldainių ir 
delicatessen krautuvė. Išdirbta per 
25 metus. Pigi randa ir kaina. Par
siduoda iš priežasties mirties abiejų 
savininkų. Šaukite: PHOspeet 365.»,

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT CKIO

Reikalingas lietuvis darbininkas ant
Dievo Apvaizdos parap. — 

birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.
Šv. Mykolo parap. — lie 

pos 20 d.

Didelis bargenas. Gera proga inves- ūkio. Kreipkitės laišku: — Charles 
tuoti pinigus. Kreipkitčs: 2316 So. I Stulfcinskis, R. R. No. 3. Danville, 
Hoyne Avė., Chicagio, Illinois. ' Illinois. XBk

Muštynės CCC 
stovykloje

Sekmadienį aštuoni polici
jos skvadai buvo pašaukti į 
Glenview CCC stovyklą, kur 
buvo kilusios muštynės.

Toje stovykloje apie 180 
jaunų negrų laikoma kva- 
rantane tarp jų pasireiškus 
skarlatinai.

Chieagos Lietuvių Audi
torijos draugijų, klubų ir 

_ Į kuopų viršininkų specialusAušrote Varių parap. 
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.

sario, 8 valandą vakare, au- 
ŠŠ. Petro ir Povilo P'irap- ditoriįOB sal5je> 3131 g 
gegužės 4 ir liepos 27 d. s,ed g, visi viršininkai ma- 

Šv. Juozapo parap. — ge- ionėkite pribūti. Turime la- 
gužės 25 ir rugsėjo 21 d. kai svarbų dalyką svarsty-

, . mui.
Sv. Kazimiero parap. —

liepos 6 ir spalių 12 d.

Jau antra savaitė, kaip v < • l *
kankinasi ligoninėj Paliulis PleSIKU paSaUtaS Į KO JU 
Žmona labai susirūpinus. Du negrai plėšikai gatvė- 
Pallulis buvo tvirto sudėji-1 Je užpuolė M. Saunders, 31 mėjų
mo vyras ir niekad nėra sir- 
gęs. Linkim jam nugalėti 

vigą- D.

Eišminskienė, P. Jurgutis, 
M. Petrauskienė, P. Donu- 
šas, M. Gudmonienė, B. Yuo-

susirinkimas įvyks 26 d. va-' č*s, A. Remenis, Kikinevi- 
čius, J. Karvelis, A. Raštu- 
tis, P. Vaišnora, V. Gelbo- 
kienė, A. Gudliauskas, A.

J. Rūta, prez.

“Draugo” — rugsėjo 1 d. Bridgeport. — Vasario 21 

L. Vyčių — liepos 4 d. d., 7:30 vai. vakare, para-
Labdaringos Sųjungos - PG08 salėJ ivyks Auksinio 

gegužės 30 d. Parapijos Jubiliejaus Komi-
teto susirinkimas. Visi na-, 

Šv. Kazimiero Akad. 36- | riai prašomi dalyvautj. 
rugsėjo 2S d.

Apie Lietuvius 
Vokietijoje

m. amž., 1824 Hastings gt. Chicagos Provincijos Para-
Jis piktadariams atkakliai ; pijl! cllorl! _ biržclio 2g d
pasipriešino. Tad pašautas į _________________________
koją. Plėšikai nieko nepelnę
paspruko.

Valdyba-

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’

CONRAD
Fotografas

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

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

Res.: - ENGlevvood 5840

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas DykailKiavy
Mamhby. Conom.tTt

nonni DOCH W0pL 
CottK»OAQO 

Fiaaous ln jytAtiHo Boabm 

Cowm į sroGMmnm Bqa«m 

StrrUboo* 30im m Cusk Fr.

Ha»o Wm»-43u* >oi Ome Ft

m Lavtm

Parūpiname F.H.A. Paskolinimas 
ar Išmokėjimus.

Gauname žinių, kad esan
čius Vokietijoje lietuvius 
kunigus Gestapo spaudžia 

►greičiau iš ten išvažiuoti. 
Gauti Vokietijos išvažiavi
mo vizą lengva, bet sunku 
gauti vizą į tas valstybes, 
kur yra lietuvių ir kur lie
tuviai kunigai galėtų dar
buotis.

* Berlyne esantieji lietuviai 
kunigai bus labai dėkingi 
tiems lietuviams klebonams,

Vytauto Parke
Piknikai 1941 m.

Šv. Jurgio parap. — gegu
žės 18 ir rugpiūčio 31 d.

Šv. Kryžiaus parap. — bir
želio 22 ir rugpiūčio 17 d.

Nekalto Prasid. Šv. Pane
lės parap. — birželio 29 ir 
rugpiūčio 24 d.

Gimimo Šv. Panelės parap.

Draugas Leidžia Didelį, Gražy Buick Special 
Laimėjimui per Labor Day Pikniką!

Tikietų Pardavėjai Šiais Metais Šauks: ‘‘Laimėkite 
Buickuką už Dešimtuką!”
Tikietai bus Pristatyti už Kelių Savaičių!
Automobilis Kainuoja net 1,200.00 Dolerių!
Šiais metais Draugo ad- tų pardavėjai šaukė “Lai-

ministracija sumanė leisti mėkite De Sotuką už de- 
laimėjimams puikų gražų, j šimtuką!” Šiais metais 
didelį 1941 Buick Special Draugo agentai ir tikietų
laimėjimams per tradicinį

— birželio 8 ir rugsėjo 7 d. Labor DaV Paniką, Vytau- 
Šv. Antano parap. — bir-1to Darže. Pereitais metais

pardavėjai šauks “Laimėki
te Buickuką už dešimtuką!” 
Praeitų metų laimėjimo gi

zelio 15 ir rugsėjo 14 d. 
Visų Šventųjų parap. — ge-

Draugo piknikas sutraukė liukas teko poniai Domicė- 
didžiausias minias, tai buvo lei Žilinskienei iš Brighton

kurie atsiųs jiems kvietimą gūžės 11 ir liepos 13 d.

THINGS THAT NEVER HAPPEN* K S ui

Ar kenčiate niežiejlmą,| nudegimą, arba odos ligą? 

TTekentekitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa- 
lalina eesema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, fl.OO.žemo

rekordinis piknikas, nes nie
kad nebuvo susirinkę tiek 
žmonių tame puošniame dar
že. Žmonės ir net dabar kal- 

) ba apie tą istorinį pikniką! 
Taip, ir šiais metais steng-

Parko, o šiais metais, kam 
teks laimėti Draugo leidžia
mą automobilį?

jšių metų leidžiamas auto
mobilis, 1941 Buick Special, 
yra perkamas iš pono Ku-

simės neatsilikti ir sieksime , Milda Buick Auto
tų pačių plačių mąstų su Saleg įstaigog>
1941 Buick Special Laimė
jimu. Tad, rezervuokite La
bor Day išvažiavimą dien
raščiui Draugui ir gražaus 
Buick laimėjimui.’

Per pereitus metus tikie-

Ar pažįstat šįtą žmogų?

kFOR 
I TC H I N G 

SKIN
1

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankielam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimaa Visieuu

756 W. 31st Stree* 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

’ NATHAN 
KANTEB
MUTUAL 

L1QUOR 

r CO.

Wholesale 
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienb| 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 5. Westem Ąve. Republic 6051|
Warehoas«: 9401 So. Stony lalanti Avė., tm.

ALK ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
> ■ ■■.&r=r=

Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodlnas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajetvski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

G

Šeštadienį, vasario 22 d., * 
7:40 vai. vakare, prie 34th 11 
St. ir So. Ashland Avė. au
tomobilio buvo užmuštas ' 
žmogus, kurį dabar policija 
mėgina identifikuotii.

Tai buvo 45-48 metų vy
ras, 5 pėdų 8 colių, apie 280 

: sv., rusvo veido, mėlynos a- 
kys, apytamsūs plaukai, 
truputį nuplikęs ant virš
aus, dėvėjo juodą overkau- 
tą ir šviesias pilkas kelnes.
Jo kūnas dabar randasi 
County Morgue. Kas mane 
kad gali identifikuoti šį 
žmogų, tegu susisiekia su 
policija.

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 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022
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VVYSKUPO KONSEKRACIJOJE 
Žavingos iškilmės Svč. Vardo katedroje

Vakar Švč. Vardo kated
roje prelatas Francis J. 
Magner, švč. P. Marijos pa
rapijos Evanstone klebonas, 
konsekruotas vyskupu. Po
piežius Pijus XII naują vy
skupą paskyrė Marąuette, 
Mich., diocezijos vyskupu.

Jo Ekscelencija Chicagos 
Arkivyskupas S. A. Stritch 
naujai paskirtą vyskupą 
konsekravo. Jo Ekscelenci
jai gelbėjo kiti du vyskupai.

Žavingose bažnytinėse iš
kilmėse dalyvavo iš kitur 
suvykę 46 arkivyskupai ir 
vyskupai, daugybė prelatų 
ir šimtai kunigų.

Katedroje buvo daug vie
nuolių brolių ir seserų, daug 
žymiųjų asmenų ir šimtai 
šiaip tikinčiųjų. Daugeliui 
neteko rasti vietos katedro
je. Norėdami būti retų iškil
mių dalyviais ir pasimelsti 
naujojo vyskupo intencija 
šimtai asmenų prastovėjo 
lauke katedros priešakyje. 
Per garsintuvus jiems pra
nešta iškilmių eiga.

Iškilmės prasidėjo proce 
sija į katedrą kaip 9:45 ir 
tęsėsi ilgiau kaip tris va
landas.

Popiet naujas vyskupas 
pagerbtas vaišėmis Drake 
viešbutyje.

n Ti X TTO X 5

VVALLACE KONTRIBUCIJA GRAIKAMS

PRANEŠIMAS 
Visiems Income Tax Blankų Pildytojams

Kaip kitais metais, taip ir šįmet Antanas S. 
Valūnas (Walons) iš IJ. S. Internal Revenue 

Department, yra ‘Draugo* ofise KASDIEN NUO 
9:30 VAL. RYTO IKI 5:30 VAL. P. P., patar
nauti visiems, kurie nori išpildyti “Income Tax” 
blankas, p. Valūnas bus “Draugo” ofise nuo 
Vasario 24 d. iki Kovo 1 d.

Septyni prigėrė upėje
Iš Prairie du Chien, Wis., 

praneša, kad tenai naktį 
prieš pirmadienį Mississippi 
upėn automobiliu įvažiavo ir

APLINK MUS
X Ant. Skiriui, “Vyties” 

red. ir B. Piliponytei vestu- 
prigėrė keturi jaunuoliai irįv^ varpai praeitą sekma- 
keturios mergaitės. Visi yra i dienį skambėjo net Racine, 
15 iki 20 metų amžiaus. Vi- Wis. Kun. S. J. Draugelis

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
prakalbos Roselande, Visų 
Šventųjų parap. salėn, su
traukė daug žmonių. Kalbė
jo kun. J. Prunskis ir L. Ši
mutis. Roselandiečiai užsi- 
moję savo kvotą LGF sukel
ti net su kaupu.

X Šv. Pranciškaus para
pija, Indiana Harbor, Ind., 
su kaupu išpildė Lietuvai 
Gelbėti Fondo paskirtą kvo
tą. Sukelta $70.00 ir priduo
ta centrui.

X Matas ir Sofija Ali
šauskai (bulvariškiai) įsigi
jo gražų trijų pagyvenimų 
namą. Visus pirkimo do
kumentus padarė Mutual 
Federalės Bendrovės, 2202 
West Cermak Road, sekre-

si iš Iowa valstybės. 

Jie vakare aplankė porą

Kazimiero bažnyčioje torįus Ben. J. Kazanauskas
surišo moterystės ryšiu.

KOVO MENESI BUS 
PAŠAUKIA 10,000 
VYRU

Karinės konskripcijos 
boardai Chicagoj ir visoj Il
linois valstybėj ruošiasi 
sparčiau padirbėti skirdami 
armijcn vyrus. Iki šioliai 
kas mėnesį pilnų kvotų vy
rų parinkimas nebuvo gali-

KOLUMBO VYČIAI 
PAGERBĖ CHICAGOS 
ARKIVYSKUPĄ

Šį sekmadienį Kolumbo
Vyčiai surengė banketą Pal- 
mer House. Pagerbtas J. E. 
Chicagos Arkivyskupas S. 
A. Stritch. Be to per banke
tą 267 vyčiams (organizaci
jos nariams) inicijuotas or-

mas, kadangi karo departa- ganizacijos ketvirtasis laip- 
mentas nesuspėjo įtaisyti snis. 
stovyklų ir patalpų, šiandie 
gi kai kurios stovyklos jau 
įtaisytos, kitos baigiamos

Bankete dalyvavo dau
giau kaip 1,500 vyčių.

{••Draugaa” Acme telephoto)

Viceprezidentas Henry A. Wallace (kairėje), kurs Na- (teatrų ir kelias tavernas 
tional Farm Institute, Dės Moines, Iowa, kalbėdamas ra
gino remti Europos demokratijas, prisidėjo prie graikų 
paramos. Jis pirko graikų naudai surengto baliaus bilietą.

X Tėvo Bružiko atminties

ir legalis patarėjas, adv. An
tanas Lapinskas.

Wisconsino pusėje ir per į pagerbimą ruošia šv. Jur- 
tiltą pravažiavę leidosi ke- gio parapija savo svetainė- 
liu stačiai į upės pakrantę, je trečiadienį, vasario 26 d.,

Plėšikams teko 
1,030 dolerių

Policija ieško trijų plėši
kų, kurie šeštadienio vaka
rą apiplėšė Edwardą Gelt - 
Dancer and Gelt tabokos ur
mo parduotuvės dalininką. 
Piktadariai iš jo atėmė 
1,030 dolerių ir 80 dol. ver
tės brangenybių.

LAISVĖS PAVOJUJE, 
SAKO ŠEN. BROOKS

Illinoiso federalinis sena
torius (resp.) Wayland 
Brooks sekmadienį kalbėjo 
Chicagoj America First ko
miteto Illinois skyriaus su
sirinkime. Jo kalba buvo 
transliuojama per radiją.

Jis kalbėjo apie 
baigiamą svarstyti

X Kun. A. Valančiui pa
gerbti vakare, praeitą šešta- 

! dienį, dalyvavo daug žmo- 
Tilto sargas suriko, kad jie 8 vai. vakare (Pelenų die- nių. Rengimo komisijoj bu-

statyti, tad ir vyrų šauki
mas bus paspartintas.

Pranešta, kad kovo mėne
sį Ulinoise bus pašaukta iki 
10,000 vyrų, kurių daugu
mas iš Cooko apskrities. Ba
landžio mėnesį ir kitais ke
liais mėnesiais bus pašauk
ta po 14,000 vyrų.

Illinois valstybės vyrų 
konskripcijos direktoriaus 
pavaduotojas pulk. L. A. 
Boening štai ką praneša:

“Mūsų kvota lapkritį bu
vo 828 vyrai. Sausio mene 
sį — 3,033, šį vasario mėn. 
— 5,123, o kovo mėnesį nu
statyta 10,030 vyrų. Iš vi
so bus 19,014 vyrų.”

Anot jo, balandžio, gegu
žės ir birželio mėnesiais bus 
pašaukta 43,209 vyrai.

Chicago Arkivyskupas gi
liai įvertino Kolumbo Vy
čių organizacijos suveikia
mus darbus Bažnyrųcs ir 
šalies gerovei, aukštino vy
čių patrijotingumą. Kvietė 
vyčius pasiaukoti Katalikų 
Akcijai šalies reikalams ir 
gailestingumo darbams.

Į Arkivyskupo kvietimą 
vyčių vardu gražiai atsakė 
Jo Efese.’- Springfieldo, III., 
diocezijos vyskupas J. A. 
Griffin. Jis sakė, kad vyčiai 
nuoišrdžiai darbuosis Chica
gos arkivyskupijos ganyto
jo nurodymais.

Tarp inicijuotų į ketvir
tąjį laipsnį vyčių yra Ed- 
ward J. Hughes, Illinois val
stybės sekretorius, prelatas 
C. F. Conley, George Lynch,

senato ^ag Upės iecĮo rasta pa-
sanes mesįa jo skrybėlė. Aišku ir 

administracijos iškeltą An- jįg £uvo
glijai padėti bilių. Jis įspė-_____________
jo piliečius, kad šalies lais-

n v v vei aiškus pavojus> jei tik Šiandien WaukeaaneGaisras sunaikino Vitre- bilius bus pravestas, Pareiš- . „ » , . .
kė, kad kai bilius bus pra- Primary Balsavimai
vestas, pirmiausia klius .

ninkas T. E. Thompson pa-i spaudai. Bus stengiamasi au e£ane Pri
reiškia, kad 10,000 dol. nuo- įvestį spaudai cenzūrą. Pre- mary

Sudegė enamelio 
dirbtuvė

ous Enamel Co. dirbtuvę, 
Wilmette. Dirbtuvės savi

stolių sukelta.

“THAT LITTLE GAME”

negeru keliu važiuoja. Iš noje). Kalbės jėzuitas tėvas 
automobilio jam atšauta, Kidykas. Be to, Gabaliaus- 
kad jie žiną, ką darą. Ir kienė, kuri keletą mėnesių 
nuvažiavo. i gyveno bolševikų okupuotoj

Sargas laukė jų sugrįž- i Lietuvob papasakos savo į- 
ant. Nesulaukęs pranešė po- spudžius- Pamaldos už tėvą 
licijai, kuri ir susekė nelai-, Bružikž* iyyks šv- Jurgio Isirinks kolonijos veikėjai ir 
mę. Automobilis paskiau iš- bažny«oje vasario 26 d. 8 Į draugijų valdybos centrali-
trauktas su septyniais la- vak ry^°-
vonais. Vienas dar nesuras- _ . „

X Su vasario 21 d. Mar-

vo: Šimkienė, Sriubienė, Lu- 
žienė ir kitos.

X North Side šv. Myko
lo parapijos salėj trečiadie
nio vakare, po pamaldų, su-

zuoto veikimo reikalu. Sus- 
me dalyvaus atstovas iš Fe
deracijos.

piliečių balsavimai.
e. _r . Daug dėmesio nukreipta į
zidentas dar be to reiske . .... , , v. skyrimą kandidatų i miestonepasitenkinimo, kad sian- 17 ' . .............. , , . , . . mayorus. “Primary nnki-dien spauda taip atvirai ra-. J , . . , ,v . v ,. ,. mus norėtų laimėti du broso apie salies saugumo stip- liai dvyniai Harry ir Frank rinimo Įvairias smulkmenas, J, , , ,. Kilbane, 35 metų amžiaus,ko neturėtų daryti. 1

atsitarnavęs Chicagos poli
cijos departamento kapito
nas, ir eilė kitų.

Be Arkivyskupo bankete,--------------. .... , ,, ; , , „ , , . - Vienas nori būti demokratųkalbėjo Michael J. Howlett,l Kaip tik spaudai laisve > JJ , v , kandidatu, kitas — respub
mav’O H o 11 n i o i hna ciuvn vrrTrto 'vyriausias Kolumbo Vyčių [nors daliniai bus suvaržyta,
tuojau prasidės kitų lais- 1 °n^‘ 
vių varžymas, pareiškė šen.
Brooks.

direktorius ir vyresniojo 
teismo teisėjas J. F. Bolton.

Bankete dalyvavo keli vy
skupai svečiai, atvykę Chi- 
cagon į vyskupo Magner 
konsekraciją.

quette Parke prasidės taip 
vadinama “Open House”. 
Bus sporto demonstracijos, 
rankdarbių parodėlės, loši
mas, dainos, muzika ir t.t. 
Įėjimas augusiems nemoka
mas, tačiau iš anksto rei
kia įsigyti tikietus parko 
paviljone, prie 67 ir So. Ke- 
džie Avė.

X J. ir O. Paukščiai, tu
rintieji valgomųjų daiktų 
krautuvę prie 40 ir So. Sa- 
eramento Avė., yra vieni žy
mių aukotojų parapijos rei
kalams Brighton Park. Duos 
niai paremia ir draugijų pa
rengimus labdaros reika
lams.

X Town of Lake sąjun- 
gietės šiandie sveikina savo 
veikėją M. Martušienę jos 
vardadienio proga.
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±CTAD typewriter 
COMPANY

1OIUI C. OOIDIIATT. M.n.g.r 
1(9 W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ĮjiSTIIMAU^TRIEi^SMONSTRAnOt^J

F AIRY TALE
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To coax 

THE OLD HEN 
OP TO OOR 
GafAE?

AavJ-halh- Thats THEVohaY 
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U0HF.H \ VEFT HOtAE \ Got ON THE 
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KIM,-
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Netoli nuo Fort Sheridan 
nežinomas autoistas ant ša- I
ligatvio vieną kareivį suva
žinėjo ir užmušė, o kitą sun 
kiai sužeidė.

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

TAUPYK! Ililsl turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ 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 SI,000,000.00 
VIRS r ’ ’

DR. TETRAS 
VILEMUS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE;
175 W. JAOKSON BLVD.

BVITE A-1M2O 
Home Olflee: Newarkt N. J.

RESIDENCIJAj
4432 So. California Avenue

Tel. I.AFayette 0771

mAPGLTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 9JĮ METAI

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

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

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietą.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vas.

W H F C — (1420 Kilocydes)

Lietuviškos Knygos Dabar Retėja 
Ir Taipgi Brangeja!!!

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^I.OO
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 “Ali Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
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

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

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois

i


