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TRUMPAI
P. T.

Amerikos ir D. Britanijos 
draugingumas Sovietų, Rusi
jai yra nepaprastai įdomus 
reiškinys. Abidvi galingos 
valstybės yra griežtai nusi- 
stačiusios prieš Hitlerio žy
gius, bet Stalino barbariški 
žygiai nekliudomi. Būtų ga
lima aiškinti tik tuo, kad 
raudonoji Rusija tiesioginiai 
nedalyvauja kare prieš An
gliją. Bet ji yra aktyvi na
cių šalininkė ir to niekas ne 
ginčija. Kad Sov. Rusija ak
tyviai nedalyvauja kare, 
svarbiausioji priežastis —
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PIRMU INGLIMS BUTINI MORGENTHAU
Tikimasi 
Pavasario 
Ofensyvų

ROMA, sausio 28 d. — 
Italų šaltiniai šiandie pareis 
kia, jog Vokietijos ir Itali
jos karinis, ekonominis ir di 
plomatinis bendradarbiavi
mas kas kartas didėjąs, be
siruošiant sujungtoms ata-

niekam tikusi jos kariuome-1 koms, kad išvytų anglus iš
nė, kurios priešokyj yra ne
mokšos vadai.

Yra žinoma, kad Rusijos 
raudonasis caras Stalinas ne 
nori turėti išmokslintų va
dų kariuomenėje. Raudonoji 
Rusija neturi mokyklų kari
nių vadų mokslinimui. Siųs
ti jaunus vyrus į užsienį mo 
kslintis yra pavojinga. Jie 
galėtų grįžti su naujomis 
Stalinui priešingomis idėjo
mis. Galėtų sugriauti jo re
žimą. Tad į raudonosios ar
mijos priešakį raudonasis 
oaras skiria paprastus sau 
ištikimiausius stupaikas. 
Jie bėra jam pavojingai. Jie 
tinkami ne karui, bet tik pa 
radams.

Dalis amerikiečių ir britų 
ir toliau tiki, kad Amerika 
ir Anglija savo draugingu
mu galinčios raudonąją Ma
skvą palaužti savo pusėn, 
kad ji susimestų prieš Vokie 
tiją. Nėra paslaptis, kad tas 
yra tik paprasta svajonė. 
Maskvos raudonasis caras 
juk daug kartų yra apvylęs 
ne vieną Angliją, bet ir A- 
meriką. Jo padarytos sutar
tys jam neturi reikšmės, 
tartys daromos tik dėl to, 
kad užtikrinti laisvą veiki
mą savo agentams Ameriko
je ir Anglijoje. Ir jam tas 
sekasi.

Kai Amerika ir D. Brita
nija turi geruosius santy
kius su Sov. Rusija, tas lie
tuviams yra nepaprastai 
skaudu. Sov. Rusija smurto 
keliu užgrobė Lietuvą ir pra 
rijo tautos laisvę ir valsty
bės nepriklausomybę. Mūsų 
tauta yra ištikima Ameri-

Viduržemio ir sumuštų juos 
šiaurinėj Afrikoj. .

Galima esą laukti dviejų 
pavasario ofensyvų — prieš 
anglus Afrikoj ir prieš grai
kus Albanijoj. Tai būtų pra
džia didžiosios ofensyvos 
prieš Angliją, kad tuo būdu 
būtų galima karą baigti šį
met.

Didėja atsparumas
Karo vadovybė praneša a- 

pie didėjantį italų kariuome 
nės atsparumą Albanijos ir 
Afrikos frontuose. Į rytus 
nuo Demos italai atmušę an 
glus ir Albanijoj fašistų ka
ro orlaiviai pravedę smar
kias atakas prieš graikus.

Tuo pačiu Italijos karo 
vadovybė praneša apie ang
lų orlaivių atakas ant Nea
polio ir Catanijos, Sicilijoj, 
bet pabrėžia, jog nepadaryta 
žymių nuostolių.

Kai kurie italų sluogsniai 
įsitikinę, jog Italijos karo 
vadovybės priekyje gali bū
ti netrukus paskirtas Itali
jos sosto princas Humber- 
tas ir jo patarėju rezigna
vęs maršalas Pietro Badog- 
lio

I

Atakavo Italų 
Bazę Albanijoj

, ATĖNAI, sausio 28 d. — 
šiandie anglų aviacijos va
dovybė praneša, jog anglų 
orlaiviai pravedė smarkias 
atakas ant italų bazės vidu
rinėj Albanijoj, kai tuo pa
čiu laiku graikai praneša, 
jog IU kariuomenė pakarto
tinai atmušusi italų kontra

Už Duoną Propaganda

Žinių Santrauka

kai ir D. Britanijai. Tad bū- takas į šiaurę nuo Klišuros. 
tų geistina, kad šios abii
galingosios valstybės parei Anglų lakūnai, grįžę iš a-
katautų raudonojo caro Sta- takos ant Elba8ani’ kuria V 

ra apie 20 mylių nuo Alba
nijos sostinės Tiranos, pra-

Stalinuh ne^a» m’e8^e sukelti di- 
i deli gaisrai.

lino, kad jo kariuomenė ap
leistų Lietuvą ir jai grąžintų

Suimta 17 Italų 
Generolų

KAIRO, sausio 28 d. — 
Šiandie pranešama, jog Ita
lijos Eritrėjoj pasidavė vie
nas italų generolas, Jis pa
sidavęs anglų raitininkų ka
rininkui, kai anglai pravedę 
atakas netoli Agordat, Eri
trėjoj.

Pranešimai nieko nesako 
nė apie generolo tapatybę, 
nė apie jo vadovaujamos 
grupės didį, bet iki šiol ryti
nėj Afrikoj suimta 1,200 ita 
lų kareivių.

Įskaitant šį paskutinįjį i- 
talų generolą, iki šiol Afri
koj anglai suėmė septynioli- 
ką italų generolų.

Iš pardžių italai Eritrė
joj traukėsi labai tvarkingai 
ir buvo laukiama, jog netru
kus jie pradės 2tipriai gin
tis, bet šiuo metu šis tvar
kingas pasitraukimas perėjo 
į netvarkingą bėgimą.

Tuo tarpu Libijos fronte 
anglų kariuomenė baigia su 
pti Derną ir laukiama, jog 
bet kuriuo momentu bus pra 
dėta atviros Demos puoli
mas.

Prancūzai Kalti, 
Siamas

BUKAREŠTAS, sausio 28 
d. — šiandie teisman patrau 
ktas M. Malaxa, turtingas 
Romunijos amunicijos mag
natas, kuris kaltinamas rė
męs ir kėlęs pereitos savai
tės Geležinės Sargybos suki 
limus.

LONDONAS, sausio 28 d. 
— Admiralitetas praneša, 
jog per vieną savaitę, kuri 
baigėsi sausio 19 d., priešas 
nuskandino vienuoliką Ang
lijos prekybinio laivyno lai
vų. Viena savaitė anksčiau 
nuskandinta devyni laivai.

ROMA, sausio 28 d. — 
Šiandie pranešama, jog dar 
du Mussolini kabineto minis 
teriai išvyko į frontą. Tai 
viešųjų darbu ministeris 
Goria ir švietimo ministeris 
Bottai. Kiek anksčiau į fron 
tą išvyko užsienio ministe
ris Ciano, kuris dalyvauja 
bom banešių skvadrone.

Orlaivių Atakos 
Londone

LONDONAS, sausio 28 d. 
— Šiandie ant Londono po 
ilgos pertraukos (pirmą kar 
tą nuo pereito ketvirtadie
nio) vokiečiai numetė smar
kaus sprogimo ir padegamų
jų bombų, su kuriomis sosti- 
nėn vėl grįžo mirtis ir dis 
trukcija.

Londono gatvėse, nespėju 
si pasislėpti, žuvo viena mo
teris. Namams, ypač Londo
no tirščiau apgyventoje da
lyje, padaryta nemaža nuos
tolių.

Kitose Londone dalyse 
bombos padarė nedaug nuo
stolių. Viena bomba sprogo 
prie slėptuvės, kurioje buvo 
sulindę mokyklos vaikai.

Bombomis vokiečiai apmė
tė ir kitas Anglijos dalis.

Per šias aštuonias naktis, 
kurių metu vokiečiu orlai
viai nepasirodė, anglai išban 
dė naujuosius kovos orlai
vius, kurie būsią labai sėk
mingi kovai prieš Vokietijos 
nakties atakas.

nepriklausomybę, 
neklausant, nutraukti su juo!
santykius. Toks žygis nebū-j Graikijos karo vadovybė 
tų žirnių barstymas į sieną, j pareiškia, jog italų kontrata
Susidomėtų visas pasaulis ir'koše žuvę keturi italų tan-| jog Prancūzijos Indokinija 
visos pavergtosios tautos su kai ir kit atmušti. Suimta sulaužiusi taiką, kurios buvo

BANGKOK, Siamas, sau
sio 28 d. — Siamo vyriausio 
ji vadovybė šiandie tvirtina,

LONDONAS, sausio 28 d.
_s.»nd.ewendc.L.wiiikie Laukia Rusijos-
dalyvavo House of Commons 
posėdyje, kuriame opozicja 
pasisakė prieš vyriausybės 
žygius uždarant komunistų 
partijos organą Daily Wor- 
ker. Vėliau Willkie apžiūrė
jo Londoną.

aimestų prieš visus diktato
rius, bet ne prieš vieną. Bū
tų daugiau vilties laimėti ka

M8

apie 90 belaisvių ir skaičius laikinai pasiekta Japonijai 
automatinių ginklų. Graikai tarpininkaujant ir vėl prasi 
užėmė pozicijas iš kurių ita- dėjo smarkios kovos beveik 
lai bandę pravesti atakas. I visuose frontuose.

ORAS
Dalinai debesuota, šiaur

vakariu vėjai.
Saulė teka 7:07 vai, saulė 

leidžias 5:00 vai.

U. S. Prekybos 
Galo

LONDONAS, sausio 28 d. 
— Hugh Dalton, ekonominio 
karo ministeris, šiandie 
House of Commons posėdy
je pareiškė, jog Rusija per
ka Jungtinėse Valstybėse 
medvilnę, varį, mašineriją ir 
kviečius, kad galėtų išlygin
ti savo siunčiamų Vokieti
jon gaminiu trukumus.

Smulkiau Apie 
Sukilimus Italijoj

NEW YORKAS, sausio 28 
d. — Nors oficialieji Itali
jos ir Vokietijos šaltiniai 
užginčija sukilimus Italijoj, 
bet iš Šveicarijos praneša
ma naujos smulkmenos apie 
šiuos sukilimus.

šie pranešimai tvirtina, 
jog Turine ir Milane vokie
čių cenzoriai kontroliuoja 
pašto, telefono ir telegrafo 
susisiekimą ir jog per pas
kutiniąsias 12 valandų esą 
suareštuota daug asmenų. 
Gerai organizuoti

Balkanų diplomatinių šiuo 
gsnių pranešimai duoda su
prasti, jog demonstracijos 
Milane buvusios gerai orga
nizuotos.

Šiuo laiku dauguma suki
limų ir riaušių šiaurinėj I- 
talijoj galutinai užgniaužta. 
Beveik per ištisą savaitę 
šiaurinėj Italijoj vyko masi
niai areštai. *Pirmuosius a- 
reštus įvykdė Italijos polici
ja, vėliau Oura, italų slap
toji policija ir paskutiniosio
mis dienomis pradėjo veikti 
Hitlerio slaptoji policija Ge 
stapo.
Slapti atsišaukimai

Tarp sausio 21 d. ir 24 d. 
po Mussolini paveikslų vi
soj Italijoj pasirdė atsišau
kimai: “Kodėl nenusižudai?”

Taip pat žmonių tarpe pa 
skleista lapeliai: “šalin, Vo
kietiją!”

Trieste, netoli Fiume, šiau 
rinėj Italijoj suareštuota 30 
italų vyrų ir moterų, kurie 
dalyvavo demonstracijose 
prie maisto tiekimo stočių.

Ankstesnieji pranešimai iš 
Berno sako, jog vokiečių 
cenzūra veikianti visuose I- 
talijos miestuose.

U. S. Turėtų * 
Užimti Anglų 
Bazes

BURLINGTON, Vt., sau
sio 2į d. — Buvęs U. S. se
natorius Ernest W. Gibson 
pareiškė, jog Vokietijai nu
galėjus Angliją Jungtinės 
Valstybės turėtų užimti vi
sas Anglijos bazes Atlante 
— nuo Newfoundlando iki 
Pietų Amerikos.

Jis pareiškė, jog tai turė
tų būtų skubiai padaryta, 
kad diktatorinės valstybės 
negalėtų įsigalėti kur nors 
arti Amerikos žemyno.

Toliau jis pabrėžė, jog A- 
merikoje pilna nacių, kurie 
dažniausia veikia komunistų 
partijoje.

Morgenthau
Pareiškimai
Kongresui

WASHINGTONAS, sausio 
28 d. — Sekretorius Morgen
thau šiandie atvirai pareiškė 
Senato santykiams su užsie
niu komisijai, jog Anglija, 
Graikija ir Kinija negali il
giau kovoti, jei Kongresas 
nepraveš administracijos pa 
ruoštojo Anglijai remti įsta
tymo.

Pažymėdamas, jog Angli
jos perkamoji galia išsekusi, 
iždo sekretorius pareiškė, 
jog šiuo metu yra sulaikyta 
gamyba 2,000 orlaivių, ku
riuos Anglija užsakius, nes 
nesą kuo už juos sumokėti.

“Jei šis įstatymas nepra
eis Kongrese”, rimtai parei
škė sekretorius, “jie nega
lės tęsti kovos. Priklausys 
nuo Kongreso ar Anglija, 
Kinija ir Graikija tęs toliau 
kovas”.
Atskiri posėdžiai

Šį po pietį Kongreso res
publikonai ir demokratai na 
riai susirinko atskiriems po
sėdžiams, kuriuose bus svar 
stomi įstatymo pataisymai. 
Rytoj bendrajam posėdyje 
bus pradėtas įstatymo bal
savimas.

Tikimasi, jog su tam tik
rais pataisymais įstatymas 
bus priimtas. Respublikonai 
mano, jog bus griežtai pasi
sakyta prieš panaudojimą 
Amerikos karo laivų lydima
isiais laivais ir taip pat šiar 
me įstatyme būsią draudžia
ma Prezidentui perleisti bet 
kurią Amerikos laivyno da
lį kitai valstybei.
Nėra pinigų

Šis įstatymas įgalintų Pre 
zidentą Rooseveltą teikti An 
glijai reikalingus karo reik
menis be pinigų. Už reikme
nis būtų atsiskaityta po kar 
ro.

Anot Morgenthau, Anglija 
turėjusi Amerikoje karo rei
kmenims pirkti $1,811,000,- 
000. Todėl iki šiol Anglija 
už visus gaminius yra su
mokėjusi grynais pinigais. 
Tačiau anglai neturį užtenka 
mai pinigų ateities užsaky
mams be kurių gi Anglija 
neilgai tegalėsianti kovoti.

Baigdamas Morgenthau 
pareiškė, jog Anglija visam 
pasaulyje turi užtenkamai 
resursų, bet ji neturi užten
kamai dolerių ir negali jų 
skubiai gauti, kad už juos 
galėtų pirkti reikmenis Ame 
rikoje.

BERLYNAS, sausio 28 d. 
— Kad užtikrintų septy
niems milijonams gyventojų 
geresnę “politinę vadovybę 
ir administraciją” Silezija 
padalinta į dvi dalis.

į
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‘ Bend.-derbiams Ir korespondentams raštų negalina, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tiks 
lul pašto ženklų. Redakciia pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožidros. Korespondentu piašo ra- 
tytl trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja įnašinšie). 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespoedeneljos 
talkraštln nededamos.

— O ---
Entered as Second-Class Matter March 81, 1816 at 

Chicago, Illinois, Under the Act ot March 3, 1879.

glijoj. Robert C’rosser, George Gillie ir Noah 
Alason yra atvykę iš Škotijos, o Pehr Hol- 
inies iš Švedijos.

Tai parodo, kad demokratiškosiom Jung
tinės Valstybės niekam neužkerta kelių pra
simušti į politikos viršūnes, jei tik kas turi 
gabumų, ambicijos ir paramos.

Dirbkit Ir Jūs

Spaudos Globėjas
Šiandien yra katalikiškosios spaudos ir 

k italikų laikraštininkų-rašytojų, globėjo šv. 
Pranciškaus Saleziečių šventė.

Šv. Pranciškum Salezietis buvo (jenevos ) 
•vyskupas, Bažnyčiom daktaras. šį garbingi)- 1 
jį šventąjį gerai karekterižuoja jo paties iš
sireiškimas:

“Su medaus šaukštu daugiau gali su

gauti musių, negu su acto statine'”.

Tai reiškia, kad jisai siekė 'savo tikslo' ypa
tingu švelnumu, šventumu, besistenigiinu įti
kinti, tiesos skelbimu kiekviena proga, visa
dos. Tais metodais dirbdamas Šv. Pranciš
kus milžiniškus darbus nudirbo žmonijos ge
rovei ir sam šventojo vainikų pelnė.

Kovodamas su Bažnyčios priešais kalvi
nistais ir kitais, šv. Pranciškus Salezietis 
nenustojo rašęs, mkelbęs Kristaus mokslų, ra
štu nurodinėjęs (priešininkų klaidas. Taip 
pat jis važinėjo ir gyvu žodžiu skelbė meilę. 
Savo kilniai,iy šventai asmenybe, maloniais 
ir švelniais žodžiais tūkstančius paklydėlių 
gražino prie Krimtaus. Jei ne jo pastangos, 
milijonai šveicarų ir prancūzų nebūt šian
dien išpažinę tikrojo Kristaus mokslo.

Katalikai laikraštininkai šv. Pranciškų 
Salezietį yra apsirinkę savo globėju, nes jo 
gyvenime ir darbuose suranda savo darbams 
šaunių pavyzdžių ir gauna įkvėpimo. Jiems 
jnegali neinponuoti saivojo globėjo darbo me
todai, kuriais tiek daug gero padaryta Baž
nyčiai ir milijonams žmonių.

Kaip anais šv. Pranciškaus Saleziečio lai
kais, taip ir šiandien katalikiškasis raštas 
vaidina svarbų, tiesiog milžiniškų vaidmenį. 
Jis skelbia tiesų, nurodo klaidom. Tai daro 
ne piktumu, bet švelnumu ir meile.

Katalikų Bažnyčios priešininkai kovoja 
neapykanta, kardu ir ugnimi, kad sunaikin
ti Kristaus mokslų ir viskų, kas yra gera. 
Bet Bažnyčia, kuri taip pat buvo, yra ir bus 
kovojanti, Kristaus žodį skelbiu ir nuo prie
šų užpuolikų ginasi, bet tik jau ne su ne
apykantai ar kardu, bet su meile. Jos įpusė
ję tiesa, Amžintoji Tiesa. Ji kovų visada lai
mėdavo ir dabar laimės, nes tiesa yra ga
linga; meilė yra galingesnė už neapykntų; 

kataliko laikraštininko plunksna yra gs,- 

lingesnė už šautuvų, vi kanuolę, karo lėk
tuvų ir tankų.

. Netenka, berods, abejoti, kad jei šiandien 
mūsų tarpe gyventų šv. Pranciškus Salezie
tis, .jisai visomis savo jėgomis ragintų tikirv- 
čiuosinm skaityti ir refnti katalikiškųjų spau
dų*. kaipo geriausių ir sėkmingiausių prie
monę kovoje su naujosios gadynės nedory
bėmis, su naujuoju pagonizmu, siekiančiu 
žmones padaryti belaimviais, vergais, paver
čiančiu šių žemę skerdynių, žmogžudysčių ir 
sav.žtfdysčių lauku.

Ateiviai Kongresmanai
Mūsų skaitytojams, be abejojimo, bus įdo

mu žinoti, kati Jungtinių Valstybių kongre
se ir senate yra dvidešimts atstovų, gimusių 
už Amerikos siirnų.

Žymus senatorius Robert F. Wrigner iš 
New Yorko yra gimęs Vokietijoj; senatorius 
James J. Davis, iš Pennmylvnnijos, buvęs 
darbo sekretorius, yra gimęs Anglijoj;-James 
E. Murray iš Montana — gimęs Kanadoje.

Kongresmonai B. Gebnnann ir Leonard 
Schuetz yra gimę Vokietijoj; Keri Stefnn D 
Rudolpb Terrrotvich — Austrijoj. Kongres- 
nionai Sainuel Dickstein ir Herman Kopplo. 
manri vra gimę Rusijoj; Sainuel We.-s gi
męs lenkijoj, o Adolph Sahnfh — Čekoslo
vakijoj; Charles Eaton ir Albert Rutherford 
gimę Kanadoj, M illiam Barry — Airijoj, o 
Frank Crowther ir Robert Ranisay — An-

Vienas Brooklyno tautininkų-laisvanianių 
laikraščio bendradarbiu parašė ilgų straips
nį apie bėgamuosius mūsų tautos reikalus ir 
iš to “ilgo rašto — išėjo iš krašto”. Savo 
straipsnyje lyg ir norėtų lipdyti Amerikos 
lietuvių glaudesnį vieningumų, bet kažin 
kaip nejučiomis prisideda prie šiaip taip 
ligšiol sulipdyto vieningumo apardymo.

Jisai neiškenčia nepalietęs [prie A. L. R. 
K. Federacijos veikiančio Lietuvai Gelbėti 
Fondo; jisai piktinasi, kad katalikiškoji 
spauda ragina aukoti katalikus tik per Fe
deracijos centrų; jis kritikuoja Federaciją, 
kad toji sudarė Berlyne komisijų rūpintis 
Lietuvos pabėgėlių šelpimu.

Tokios “V-toėm” bendradarbio (Vitaut) 
pastaboj daromos ne lietuvių vieningumo 
sumetimais, bet vadovaujantis pavydu. Ka
talikai aukoja Lietuvos reikalams ir aukoja 
per savo organizacijas. Rodos, čia neturėti) 
būti jokio pavydo. Kam pavydėti žmonėms 
gerų daryti. Esame tikri, kad katalikai ne
pavydi tautininkams-laisvamaniams aukoti 
ir tas aukas siųsti per jų organizacijas ar 
fondus. Teaukoja.

Tasai pats rašytojais norėtų mesti Federa
cijai šešėlį, būk ji šelpsianti tik savuosius 
(suprask — katalikus) Lietuvos pabėgėlius. 
Kam tokių nesąmonę mkelbti. Federacija šio
mis dienomis pasiunčia pabėgėliams $2,000. 
Tų didelę sumų siunčia per Lietuvos minis
trų Berlyne tpiulk. K. Škirpų. Jau iš to turi 
būti aišku, kad Federacija nori visus lygiai 
sušelpti, kurie toisi pašalpos vra reikalingi.

Vyrai, pirma patys padirbėkite, paauko
kite, reikalinguosius sušelpkite, o tik pas
kiau kalbėkite apie dirbančiuosius ir auko- 
jančiuosius.

Fraternalis+ų Sąjūdis
“Garsas” įdėjo vedamąjį'straipsnį apie 

fraternalinių organizacijų veikimų ir jų au
gimų Amerikoj. Straipsnis taip} baigiamas:

Fraternlalį judėjimų vadiname* didžiųja 
ir tguilingųja armija atsižiūrint į milžiniš
kų narių ir kuopų '.-skaičių, atsižiūrint į 
nepaprastai didelį jų varomų savišalpos, 
labdarybės ir protekcijos darbų. Čia vėl 
užleisime vietų kelioms skaitlinėms, kurių 
kalba yra iškalbingiausia. Bendra visų na
rių apdrauda šiais laikais siekia per 7 bi
lijonus dolerių; per metus narių ir jų pa- 
šalpgavių protekcijai išmokamai raipie $200,- 
000,000.00. O kur įvairios senelių, palie
gėlių, našlių ir našlaičių prieglaudos ir 
kitos labdaringos, švietimo, sporto įstai
gos fraternalistų užlaikomos!

LRKSA irgi yra, viena ii senesniųjų fra- 
ternalių organizacijų įsteigta lapkričio 22, 
1886 metais. Tiesa, mūsų Susivienymas 
pradžioje daugiau buvo panašus į lietu- 
viškų-tautiškų draugijų 'sąryšį, kurio.svar
biausiu tikslu pradžioje buvo sujungti anų 
laikų lietuviškas draugijas į krūvų. Fra- 
te.malė veikla, tikroje to žodžio prasmėje, 
vystėsi pannažu ir įgavo ryškesnę formų 
tik niio 1913-1914 metų, kai (praktiškiau 
sutvarkyti apdraudos ir pašalpos (skyriai.

Apskritai imant, nacionalio fraterpalio 
judėjimo žvilgsniu, mes, lietuviai, kaip 
praeityje, tniip ir dabartiniais laikais, at
silikę niuo kitų tautinių grupių. Prie visų 
mūsų fratemalių sumivienymų priklauso 
vos apie 35,000 narių, tuo tarpu lenkai, ku
rie tik kelis kartus yra už mus gausingrs- 
ni, jų organizacijos, bendrai imant, turi 
virš pusšešto šimto tūkstančių, slavokui, 
kurių nekažin kiek daugiau, kaip lietuvių, 
jų panašiom organizacijos turi virš pustre
čio šimto tūkstančių narių; čekai, kroatai, 
ukrainiečiai ingi toli gražu mus praneša.

Fratemalis judėjimas yra naudingas ir 
kilnus judėjimas. Mes, lietuviai, turime 
savo tvirtų, moderniškai sutvarkytų Susi- 
vienymų ir mums daugiau nėra reikalo 
glaustytis po svetimas fratcmalines orga
nizacijas ir komercines apdraudos kompa
nijas ieškant sao ir savo artimiausiems 
apdraudos protekcijos.

Būkime susipratę ir mau žmonės. Prie 
didžiosios ir galingosios fraternalistų ar
mijos dėkimės per savo nacionalę organi
zacijų — L. R. K. S. A.

DRAUGAS

Baftijas Uos Dahartbiain Karai
Kasys Pakštas

(Tęsinys) Šitame di- ,
dybės periode Lietuva ištie-, 
sė nepereinamų sienų tarp1 
galingų totorių Rytuose ir ki-Į 
tų mažesnių valstybių Vaka
ruose. Sitų imperijų, kuri o- 
ficiialiai vadinosi kukliu Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš- 
tystėis vardu, sukūrė garsioji 
Gedimino dinastija, kurios 
ainys Vytautas Didysis lietu
vių ir rusų istorikų yra lai
komas didžiausiu tų laikų 
valdovu (1392-1430). Jo Im
perija apėmė apie 350,000 kv. 
mylių, taigi bnvo dū kurtu 
didesnė už 1937 m. Vokietijų.

Vytauto Imperijos ribose* da
bar gyvena 56 milijonai žmo
nių. Lietuvos dienos pradėjo 
siaurėti 1494 m., kuomet ji 
buvo nustumta nuo Juodųjų 
jūrų, 1569 in. Lietuva padarė 
Unijų arba konfederacijų su 
Lenkijai, bet Lietuvos valdžia 
ir toliau atskirai funkcijona- 
vo, turėjo atskirų kariuome
nę, savo įstatymus ir pinigus 
bei muitus ir lenkai neturėjo 
teisės Lietuvoje pirkti žemės.
Nuo 1569 m. iki 1772 m. Lie
tuvos valstybės plotas vis dar 
buvo labai didelis (apie 150,- 
000 kv. mylių) ir apėmė ne 
vien' tik lietuvių, bet ir gudų 
(bieloruisų) žemes. Nepriklau
somų gyveninių Lietuva pan 
baigė 1795 m., kuomet jung
tinė Lietuvos ir Lenkijos val
stybė galutiniai pasidalino ru
sai, vokiečiai ir austrai. No
rėdama nusikratyti rusų jun
go Lietuva labai rėmė Napo
leono žygį į Rusi jų 1812 m.: 
tais laikais lietuvių sukilė
liai Napoleono armijiai davė 
dvylikų pulkų narsios kariuo
menės. Napoleonas buvo pa
skelbęs Lietuvos nepriklauso
mybę (Vilniaus katedroje 
1812 m.), bet jo žygiui nepa
vykus,, Lietuva vėl pateko ru
sų valdžion. Ji dar bandė kel
ti prieš Rusiją revoliucijas 
1831 ir 1863 m. (drauge su 
lenkais), bet abi revoliucijom 
buvo laibai žiauriai rnumalšin- 
tos: žuvo daug žmonių ir tur
to, o gyvenimas tajpo dar lab
iau suvaržytas, Vilniaus U- 
niversitetas uždarytas (1832 
m ), lietuvių spauda visiškai 
uždrausta (1864 m.). 19f)4| 
1905 m. lietuvių revoliucija 
davė jau geresnių rezultatų: 
buvo leista vėl spausdinti lie
tuviškus laikraščius ir kny
gas, turėti nepolitinių orga
nizacijų ir net truputį priv:?- 
tiflių mokyklų su lietuvių kal
ba. Per trumpų 1904-1914 
m. periodų lietuvių tauta ne
paprastai skubinosi kultūriš
kai ir politiškai pasiruošti ge
resnėms progoms atgauti sa
vo nepriklausomybę. Tom pro
gos atėjo 191820 metais.
2. Nepriklausomybės karai

Dažniausia sutinkama an
glosaksų raštuose klaida, tai 
būk Versalio sutartis ir Bal-. 
tij«9 respublikoms atnešusi 
nepriklausomybę ir laisvę. 
Jeigu būtų taip buvę, tai jau 
nuo 1918 m. lapkričio šios 
valstybės jau būt buvusios 
m,pr i klausomos. Betgi nieko 
panašaus nebuvo: Versalio

sutartie šitų valstybių visai 
ir nemini. Lietuva savo ne
priklausomybę paskelbė Vil
niuje 1918 m. vasario 16 d., 
Estija — 1918 m. vasario 24 
d. ir Latvijai 1918 lapkričio 
18 d. Tuo pat metu, t. y. 1918 
m. lapkričio mėn. pradėjo or
ganizuotis šitų trijų valsty
bių ministerijos ir armijos, 
'sudarytos išimtinai iš sava
norių, nes vokiečių okupaci
joj jos neturėjo savo valdiš
kų aparatų ir negalėjo dary
ti jokios mobilizacijos. Esti
jos ir Latvijos savanorių pul
kai ištisus 1919 metus ir dalį 
1920 m. mušėsi su vokiečiais, 
o daugiausia su rusais bol
ševikais, kad galėtų realizuo
ti Savo paskelbtų nepriklau
somybę. Jiems tik amunicijos 
— ir tai labai mažai — yra 
davę prancūzai ir anglai. Lie
tuviai nesulaukė nei tos men
kom (pagalbos, nes jiems teko 
savo kraštų ginti ne vien 
prieš vokiečių generolo Von 
der Goltzo geležinę diviziją, 
prieš didelę bolševikų armi
jų, bet ir prieš alijantų glo
bojamų Lenkiją, kuri irgi no
rėjo pasisavinti gerų dalį 
Lietuvos su jos sostine Vil
nium. Todėl alijantai ne tik 
nepardavė Lietuvai ginklų 
bet net trejetų metų nesuti
ko jos egzistencijos pripažin
ti. Dėl fcuvo nepriklausomy
bės Estija ir Latvija kariavo 
daugiau kaip metus, ogi Lie
tuva — beveik du metu, nes 
jos karas su Lenkija dėl Vil
niaus užsibaigė tiktai 1920 
m. gale.

Pirmiausia Estijai, paskiau 
Latvija ir Lietuva, visos 1920 
m. pasirašė taikos sutartis su 
Sovietų Rusija, kuri, karų su 
mažais kaimynais pralaimė
jusi, pripažino visoms trims 
Baltijos valstybėms teisingas 
etnografines ribas ir sumokė
jo po keletu milijonų aukso 
rublių karo nuostolių. Estijos 
ir Latvijos geografinė pade 
tis buvo geresnė, nes jos tu
rėjo tiktai vienų didelį kai
mynų: Rusiją, kuri jom pri
pažino nepriklausomybę ir 
tautines ribas. Daug sunkes
nė buvo Lietuvos padėtim, nes 
ji turėjo dar du stambiu kai
mynu: Vokietijų ir Lenkiją.

Alijantų sumušta Vokietija 
jau nebėreiškė į Lietuvų pre- 
tensijų. Betgi Lenkijos apeti
tai vis augo su kiekvienu ka
ro laimėjimu.
3. Sienų problemos

Po pasaulinio karo ir po 
nepriklausomybės karų sun
kiai gimusios Baltijos valsty
bės neturėjo nustatytų poli
tinių ribų. Kai kurios šių tau
tų kontakto zonos turėjo miš
rius gyventojus, todėl dėl jų 
politinės prigulmybės g Įėjo 
kilti labai aštrių ginčų ir nnt. 
karų. Betgi trims Baltijos se
serimi daug pagelbėjo jų šal
tas šiaurinis būdas ir rimtu
mas. Visos trys jaunos vai 
stybės nusprendė vK-us tarpu 
savio teritorinius ginčus pa
vesti arbitražui. Ginčytinus 
ribų klausinius tarp Estijos 
ir Latvijos ir tarp Lietuvos
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PASIDAIRIUS 
PO SVIETĄ

Niekur ant viso svieto,
tavorščiai, nėra humaniškes
nių teismų, kaip Sov. Rusi 
joj — balšavikų rojuj. Pri- 
klodui, kai Amerike ką teė- 
sia, ir nuteisia, sakysim to
kį draugą Browderį, amži
ną balšavikų kandidatą j 
USA prezidentus, už pasų 
klastavimą, tai jisai dar 
gali paduoti visokias ape
liacijas, net Aukščiausį Teis
mą pasiekia. Balšavikų ro
juj visokios apeliacijos, tai 
tik bereikalingas baderis. 
Maskvoj einanti “Pravda”
garsina visam pasauliui gra
žiausi teismo pavyzdį. Štai 
jisai: Kijeve buvo teisiama 
vieno vyno fabriko vadovy
bė už vyno pardavinėjimą
savo reikalams. Visi trys di
rektoriai buvo nuteisti — 
sušaudyti.

pakelia abi rankas ir sako: 
Tai bent teismas, tavorš- “Pasiduodu.”

čių: lygybės, brolybės!

Visi pripažįsta, kad vokie
čiai yra labai smart. Man 
bet gi taip neatrodo. Kodėl? 
— paklausit. Ve kodėl:

Prieš porą metų buvo ra
šyta, ir pikčeriais parodyta, 
kad mergina perplaukė La
manšo kanalą. O dabar jau 
kuris laikas kaip vokiečiai

vyrai skuba į trau
kinį. Kai du įlipo į vagoną, 
traukinys tuojau pradėjo ei
ti. O trečias nesuspėjo įlip-

niekaip negali perplaukti, f ti ir liko stotyje. Konduk- 
kad okupavus Angliją. Tad torius atsilikėliui reiškia
kur čia jų tasai mandru-
mas

Čekistas ateina suimti vie 
ną katalikų veikėją.

— Ar tamstos vyras na
mie? — klausia žmonos.

— Ne, kaž kur išvažiavo, 
— atsako moteris.

— O kodėl va jo kepurė 
ir kautas?'

— Tas nieko nereiškia. 
Žiūrėk, lauke ant tvoros 
džiūsta mano marškiniai, o 
aš pati esu grįčioje.

Čekistui buvo lyg muilo 
gabalas gerklėje. Nosę nu
leidęs išėjo.

— Žinai, kūma, mūsų bu

ir Latvijos spraudė iš Did. užimti Vilnių. Nuo tos die-
BritarĄjos parsikviesti arbit-inos prasidėjo garsioji Vil
iai. Tokiu būdu išvengta ka- niaus byla, kuri truko net
ro.

Bet pietinis Lietuvos kai
mynas — Lenkija — slavų 
karšto būdo tautu — nesuti
ko su Lietuvos pamiūlymu per 
tarptautinį arbitražų ar per
Hagos Tarptautinį Tribunolų į ir absoliučiai perkirto norma- 
*pręsti ginčytinų teritorijų li-jlinį susisukimų didele Buro
kinių. 1920 m. spalių 7 d. pos magistrale tarp Berlyno 
Lenkija pasirašė su Lietuva ir Maskvos ir ta siena išbu- 
sutartį palikd<;»na Vilnių ir vo aklai uždara net per 18 
plačių apylinkę Lietuvai, o metų. Ši byb (dėl sienos ati-
tų nutartį kartu pasirašė Su
vienytų Valstybių ir Alijantų 
delegatai. Bet už porom dienų, 
t. y. spalių 9 d., Lenkija jau 
sulaužė tų sutartį ir alupčin 
pasiuntė Želigovskio armijų

1

čerys toks stačiokas, kad 
net sarmata su juo šnekė
ti, — skundėsi Riebienė.

— Duok pakajų. Ir mūsų 
negeresnis. Kai jau atidarys 
burną, tai oi, oi, oi! — pa
sisakė Rudienė. — Bet kū
ma, visi bučeriai tokie....

— Kažin kodėl?
— Na, ar dar nežinai? 

Juk per dienų dienas jie tik 
su gyvuliais ir moterimis 
teužsiima.

— Sakyk prieteliau, kaip 
seniau ir dabar sveikinasi 
fašistai?

— Komunistai, seniau iš
keldavo kumštį ir šaukda
vo: “mirtis Hitleriui,” o da
bar iškelia abi rankas, nu
leidžia galvą ir niūniuoja: 
“Bože Hitlera chrani.”

— Italai, seniau iškeldavo 
ranką ir šaukdavo: “Eisim 
pirmyn,” o dabar Graikijoj

— Vokiečiai, iškeldavo 
ranką ir sakydavo: “Blitc- 
krig,” o dabar sako: “Fritc- 
krig.”

Išaiškino draugas Stali
nas.

y

užuojautą.
— Man labai gaila tam

stos, kad nesuspėjai įlipti.
— O man dar labiau gai

la tų dviejų, kurie įlipo.
— Kodėl taip? — klausia 

nustebęs konduktorius.
— Todėl, kad važiuoti tu

rėjau aš, o jie buvo atėję 
manęs palydėti.

* štorninkas siunčia užsa
kymą olselininkui:

— Prašau išsiųsti baksą 
kiaušinių. Jei bus geri, at
siųsiu čekį.

Olselininkas jam atsakė:•
— Prašau atsiųsti čekį. 

Jei bus geras, atsiųsiu kiau
šinius.

iki 1939 m. spalių 10 d. Prieš 
•Vilniaus užėmimų lenkams 
protestavo Tautų Sąjunga, D. 
Britanija ir daugelis kitų 
valstybių. Lietuvų gi uždarė 
aklai savo sienų su Lenkija

darymo) atsidūrė ir Hagos 
Tarpt. Tribunole, kurs šios 
rusite Lietuvos protestų prieš 
Lenkiją pripažino teisėtu: ir 
siena paliko uždara.

(Nukelta į 3 pusi.)

ti) >2 i 

u



Trečiadienis, sa/idv 29, 1941

Jr
Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

\

5

(Tęsinys)

Prisidėjęs prie bendros išpažinties ir giedamų gies
mių, galop Povylas Maksimovičius išėjo į priešakį ir, 
apmetęs susirinkusius savo bukliomis akimis aštriu 
žvilgsniu, prabilo:

— Aš aplankiau jau daug miestų, prekyviečių • ir 
kaimų ir visur, kur tik užklysdavo mano koja, radau 
kapų tylą. Aš turėjau pirmiausia žmonėms įkvėpti gy
vybę, turėjau juos išmokyti mūsų tikėjimo tiesų, supa
žindinti su mūsų įstatymais ir jėga išplėšti juos iš be
dievių nagų, kad būtų išgelbėtos nuo amžino pražuvi
mo jų sielos. Kadaise pats Viešpats Dievas vienam mū
sų senam pranašui pasakė:

— Čia yra pasaulio bedugnė. Eik į ją ir ant jos pa
statyk mano namą, kuriame aš karaliausiu per amžių 
amžius!

Taip ėjau ir aš, įkišau kojas į bedievybės sūkurį ir 
pastačiau savo Viešpačiui šventyklą. Nieko nebijojau. 
Mano akys žibėjo ugnimi, mano širdis svaidė meilės žai
bus, nes su manimi buvo mano Viešpats. Aš pasiryžau 
vidury pasaulio tyrų pastatysi didingą Dievo sodą — 
ir jį pastačiau; aš jį įdirbau, gerai prižiūrėjau ir gavau 
tinkamą vaisių.

Aš ėjau į žmones, kurių širdys buvo surūdijusios 
nuo netikėjimo, ir jiems kalbėjau:

Jūsų mokslas neturi širdies šilimos, tai mokslas ledo, 
kapų, mirties!

Iš karto jie supykdavo ir norėdavo mane užmušti, 
bet vis nesigindavau, tik atsidėjęs toliau juos mokyda
vau. Daug dienų pasninkavau, kad mano dvasia įgautų 
daugiau stiprybės, ir galop supratau, kaip iš tamsybių 
iškyla šviesa.

Norėjau dėl savo tikėjimo kentėti; savęs visai ne
sigailėjau ir nebijojau mirties. Pasididžiuodamas dėvė
jau gėdos drabužius, nes mano siela buvo laisva, joj 
nebebuvo jokio skausmo: * priešingai, tiktai Kristaus 
mokslo tikėjimas. Ir kai mane įmetė į kalėjimą, tai ir i 
ten suradau žmonių, į kurių širdis turėjau atnešti džiaug 
smą. Aš jiems ėmiau viską aiškinti, ir jie suprato, kad 
nėra nieko baisiau, kaip nusiminti ir netekti vilties. Aš 
juos apšviečiau, ir jie įsitikino, kad nėra nieko kilniau 
ir geriau, kaip artimo meilė. Taip būste, kuriame buvo 
uždaryti pikčiausi vagys ir plėšikai, įsiviešpatavo Die
vo ramybė.

Kiekvieną naktį atlankydavo mane Kristus, pažvelg
davo savo spindinčiomis akimis ir tardavo:

— Aš tave, siunčiu gelbėti tų sielų, kurios eina į 
amžiną prapultį. Tu turi kentėti su tais, kuriuos išva
duosi. Tavo visas gyvenimas žemėje bus skausmingas, 
sunkus ir kietas; užtat tavęs ir tų, kurie tavo balsą iš
girs, laukia neaprašomas atpildas ir linksmybės ki
tame gyvenime!

Aš turėjau ir badą kęsti, ir šaltį, ir plakiausi kūną 
rykštėmis. Dažnai pradėdavau graužtis ir nusiminęs im
davau Visagalį maldauti:

O, mano Viešpatie ir mano Dieve! Kada gi, paga
liau, atitolinsi nuo manęs visus tuos kentėjimus?

Bet paskiau vėl imdavau melstis, ir malda grąžinda
vo senąsias jėgas. Man pasirodė Viešpats Kristus ir 
tarė:

— Tu esi tas brangusis akmuo, kurio aš jau seniai 
ieškau. Bet dabar aš jį sau suradau ir paleidau į žemę, 
kad ten jis tamsiose netikėjimo jūrose išaugtų į puikią 
Dievo bažnyčią!

Vienas iš mūsų senųjų dvasininkų kartą yra pasa
kęs:

“Ateis toks laikas, kada žmonės nebevaikščios į baž
nyčias ir nebegerbs kunigų, žmonės šauks susirinkimus, 
kuriuose visaip šaipysis iš Dievo ir tų, kurie Jį tiki. Vi
si Jo išsižadės, tik mes, Dievo žmonės, liksime Kristui 
ištikimi. Todėl mus visaip įžeidinės, iš mūsų juoksis, 
stengsis mus pažeminti, kankins ir žudys, bet mes vis 
tiek tikėjimą išlaikysime!”

Dabar jūs, mano broliai, žinote, ką reikia daryti! 
Kristus yra mūsų tikėjimas, ir mes turime jį išgelbėti! 
Turime neišsigąsti jokių kentėjimų, turime nepabūgti 
jokių grasinimų, nes mūsų tikėjimas yra tvirtas, kaip 
uola! Mūsų tėvai turėjo dvidešimt metų surakinti pūti 
kalėjimuose, bet vis tiek savo tikėjimo neišdavė; ir mes 
turime išlikti nepajudinami ir tvirti, kai mus ims visaip 
kamantinėti ir visokiais būdais kankinti. Tačiau mes 
savo priešams atleidžiame, nors jie ir kažin kaip su 
mumis elgtųsi. Kristaus mokslas yra tartum saulės švie
sa: ji visur įneša gyvybę, visus sušildo ir viską ktnau- 
jina. Visi žmonės turi būti broliai Kristuje, Kristus yra

PRAĖJO AS

APKLAUSINĖJAMAS DĖL DOKUMENTŲ DINGIMO

("Draugas" Acme telephoto)

11. G. Crandall (dešinėje), civilinės tarnybos komisijos tarnautojas Washingtonc, ap
klausinėjamai-!. dėl dingimo kai kurių konfidencinių raštų šios komisijos raštinėse. (Copv- 

Washington Tinueis-Herald, from Ac me).riglit

AMERIKOS PASIUNTINYBĖS IR KONSULATAI
daryti; iš ten darbas paves- didesnis. Montrealio darbini

nkų prie konsulato dirbo 12, 
dabar dirba 16, ir tas pats su 
Toronto, Vancouver ir Win- 
neįpeg konsulatuose. Konsula
tų darbų ap&unkina didelis 
skaitlius asmenų,, kurie at
vyksta į Kanadų iš Jungtinių 
Valstijų išgavimui imigraci
jos vizų dėl legali o įvažiavi
mo į Jung. 'Valstijas pasto
viam apsigyvenimui.

Su karu ir šiandieniniais 
•visokiais pakeitimais, Jungt. 
Valstijų, valdžia uždarė ketu
rias pasiuntinybes ir keturio- 
likų konsulatų Europoje.

Diplomatiškas reprezenta,- 
vimas atšauktas iš Bruselio, 
Luxemburgo, Oslo ir IInagos 
liepos 15 d., 1940 m. Mūsų 
konsulatai Bruselyj, Luxem- 
burge ir Oslo vis veikia — 
kaip ir konlsulatai Amstendi> 
nie ir Rotterdanie — nebuvo 
ir nėra konsulato Haagoj.

Generalinis Konsulatas Va
ršuvoj formališkai neuždary
tas, bet neveikia nuo kovo 20 
d., 1940 m., Lenkijos kvotą 
dabair kontroliuoja generali
nis konsulatas Berlyne, ir 
Varšuvos ofiso rekordai guli 
tenai ar kovo mėnesy atida
rytame konsulate Karaliau- 

i čiuje.
Konlsulatai Latvijoj (Ry

goj), Lietuvoj (Kaune) ir Es
tijoj (Talline), tapo uždaryti 
rugsėjo 5 d., 1940 m., bet viš
tidę turime diplomatišką re- 
prezentavilnų — envoy extra- 
ordinary and minister pleni- 
potent.iary” — tose šalyse.

tas Paryžiuj.

Didžioj Britanijoj — Dun- 
dee, Hull ir Sbeffield — kon
sulatų darbas pertrauktas ir 
konsulatais Maltoj uždarytas 
lapkričio mėnesi.

Daugiau konsulatų įsteigta 
šioje pasaulio dalyje. Dabar 
turime konsulatus Revkjavik, 
Islandijoj ir Gothaab, Gren
landijoj.

Turime naujų konsulatų 
Horta (Feyal, Azores), ir ki
tų Dakai* (Senegal, Prancūzi
jos Pietų Afrikoj).

Konsulatas St. Pierre (pra
ncūziška sala arti Newfound- 
land) uždarytais sausio mėn., 
1940 ni., buvo vėl atidarytas 
rugsėjo mėn. ir nauji konsu
latai įsteigti Martiniųue (Pra 
ncūzijos Vakarų Indijoj) ir 
Cayenne (Ęneneh Guiana). 
Naujas konsulatas įsteigtas 
Georgetoįvn (Britisb Guia
na).

Daugiau Amerikos konsu
latų įsteigta Lotynu Ameri- 
kas šalyse. Konsulatas iš Ba»- 
ja * California, Meksikoj, bu-
vo perkeltas į Tiajuana prie 

Konsulatas Pragoj buvo už-. rubežiaus netoli Los Angeles
darytais sausio 14 d., 1940 m. 
Čekoslovakijos kvota randa-

ir San Diego.
Canada — konsulatas Ka

įgeneralinįjmiei konsulate |Uiilton, Onturio, uždarytas ir 
Berlyne, bet Pragos rekordai į naujas įsteigtas Sarnia, irgi 
perduoti Vienoj. |Ontario įprovinci joj; bet Ka-

Sekanti konsulatai Prancū- nadoj didžiausia permaina 
zijoj — Calads, C'herbourg, konsulatuose yra su darbini- 
Havre ir Lille — laikinai už- nikais, kurių skaičius žymiai

si

tiesa, kurioje susijungs visos tautos ir visi žmonės. Tad 
kaip gali tarp jų klestėti nesantaika, persekiojimai, ka
rai? Jei visi žmonės norėtų pažinti Kristų, nebūtų že
mėje nė vienos nelaimės ir jokio skausmo, nes Jame yra 
ramybė ir taika!....

(Bus daugiau.)

KRAFT FRENCH 
DRESSING

AMfRICAS LARGEST 
SEllING BRAND . . .

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

Doubl. T.il.dKG BAKING
Double Action

Ūse only one level tea-1 
gpoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MIUIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
IISED BY OUR GOVERNMENT

SOCKO THE SEADOG
'WHAT HAPPENEO
SNOOGy ? /er sun 
n, s..y- it<5 RUI N E D.' WAL IF YA MUŠT KNOW- 

IWOZ IN A RESTYRONT, 
WHEN A BLOKE WHO WUZ 
EATIN' PI E , THREIN SOME 
ON ME 5UIT BŪT DON’T 
WORCY HE PAID FOR IT?

3

Tikėjime Viltis
L. Šilelis

A6 išėjau į žmones, į pasaulį 
šventų idėjų vykdyti, darban...
Bet sutikau pavydą ir apgaulę — 

Kerštingų rankos traukė vis vargan...

Kai pasukau aš į tą kraštą,
Kur nėra miestų, nė žmonių —
Aš pajutau žvėrių girinių kerštą; 
Kentėt reikėjo ir nuo jų...

Kur tik ėjau — vien tik mirties telaukė 
Ir tykojo visai praryt...
Visur visi vieningai, rodos, šaukė: 
“Sučiupsim, jei ne šiandien, ryt”...

Tačiau žinau — nereikia nusiminti: 
Prapult negali, jei žmogus 
Į Dievą gerąjį dar tiki, mirti 
Nebijo, nes yra dangus!
Chicago, 1941 m. sausio 13 d.

Baltijos Aukos 
Dabartiniam Kami

(Tęsinys 15 2 pusi.)

Vienintėlis Lietuvos uostas 
Klaipėda nuo kelių amžių jau 
vokiečių buvo užkariautas ir 
valdomus. Bet to kraštelio 
gyventojų daugumas vis dar 
tebekalbėjo lietuviškai. Todėl 
alijantai Versalio sutarties 
No. 99 atskyrė tų kraštų su 
140,000 gyventojų nuo Vokie
tijos, sakydami, kad tas kra
štus turės būti duotas Lietu
vai, kaipo lietuviškas ir su
darąs Lietuvai vieni utėlę iš
eitį į Baltijos jūra. Šio kraš
to atskyrimas nuo Vokietijos 
įvyko 1919 m. betgi iki 1923 
m. jį vii? dar valdė prancūzų 
kariuomenė ir visai nebesi
matė, kuomet šis kraštas bus 
pavestus Lietuvai. 1923 m. 
sausio mėn. kantrybės nusto
ję lietuviai suruošė krašte 
i-nikilimų, kurio metu maža 
prancūzij kariuomenė ir vo
kiečių, policija greit turėjo 
nusileisti sukilėliams. Ir Lie
tuva atgavo savo pajūrį, ku
riam buvo paliktai labai plati 
autonomija su atskiru seime
liu ir savais įstatymais. Ptr 
15 metų Lietuva mažų malkų 
uostų pavertė modernišku 
uostu, jį lalni.i pagilindama ir 
pastatydama daulg moderniš
kų trobesių ir mokyklų. Bet 
1939 m. kovo 22 d. didelės 
vokiečių jėgos vėl užėmė tą 
kraštą. Jei Lietuvos armija 
būtų pasipriešinusi, tai vo
kiečiai buvo jau pasiryžę už
imti ir visų Lietuvą, o gal jų 
pasidalinti su Rusija

Pavojai 
▲ • •• • Airijai

DUBLINAS, sausio 26 d. 
— Airijos tiekimo ministe
ris Sean Lemass radio kalbo 
je pareiškė, jog airiai galį 
susilaukti krizio ir didelių 
pavojų.

Kalbėdamas žurnalistų In 
stitute jis pabrėžė, jog Airi
ja turi teisę būti neutrali ir 
“mes turime teisę tikėtis, jog 
kovojančios valstybės pasirū 
pins, kad nė viena jų tūks
tantinių bombų nenukristų 
mūsų teritorijoj”.

Tačiau jis pridėjo, jog 
vien tik teisės “yra menka 
apsauga mažoms valsty
bėms, kai didžiosios imperi
jos kariauja”. Airijai prieš 
kelis mėnesius grėsė invazi
ja ir šis pavojus nepraėjęs.

“Į kelias savaites ar kelis 
mėnesius sulauksime krizio, 
kuris atneš mūsų tautai di
džių pavojų”.

Su kuo sutapsi, tokiu pat. 

tapsi. Sutapk su geriauSii 

žmonių draugu — dienraščii 

“Draugu”.

Ridneys Muši 
Clean Ouf Acids

fixcess Acids and polsunous wastej ln your 
' ood are removed chlefly thru 9 mllllon tlhy 
< ellcate Kidney tubes or Uiters. And non- 
> rganlc and non-systernte dlsorders of the 
Cidneys or BladddT mty cause Oettlng Up 
J ’lgbts, Nervousness, Leg Palns, C'.rcles Vn- 
i er Eyes, Dizzlness, Backache, 8wolle«
. nkles, or Burnlng Passages. In many such 
i ases the dluretlc action of the Doctor’s pre- 
i crlptlon Cyatea helps t ne Ktdneys clean būt 
Xxcess Acids. This plūs the palllatlve work o. 
<y.tex may easily make you fee. likę a new 
lerson ln Just a few days. Try Cyataa under 
the guarantee of money back Unless cpm- 
pletely satlsfled. Cyatea costs only Sc a dosa 
at drugglsts and the guarantee proteeta you.

DONT BARK
...don’t cough! Get pleasant relief from a 

< cough due to a cold wiih Smith Brothers 
> Cough Drops—Black or Meothol—Sf.

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist

ance is due to Vitamin A deficiency.

By Teddy

s I
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4 DRAUGAS

Jr
Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZĖ
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys)
šios trys pataisos-refov- 

mos dalys yra sekančios: 
Pirma, atitinkamas savas 
ties padalinimas; antra, vi

atsteigti ekonomišką savi
stovų šeimų atgaivinimą. 
Mes išeik vo j ame savo dar- J 
bų atlygą ir algas apmokė- į 
ti tuos, kurie tarnauja vie- 1 
šojon tarnybon, išleidžiame 
jas uzurijos—gobos tik
slams, gi bankinis kreditas 
ir tuo pamatuojasi prie ku
rio moderniškoji valstybė 
yra pririšta. Nė mažiausias 
žiupsnelis tos milžiniškos 
sumos, kurią valstybė nau
joviškais ir drastiškais bū
dais išreikalauja iš stambių 
pavienių lobių, nebūva nu
skirtas sąvasties atgaivini
mui.

Valstybė turėtų sumas 
nuskirti, nes smulkiojo sa
vininko teisė yra pirmesnė 
už valstybinio patarnautojo

ti, kad mes tiktai tuomet 
tegalėsime atgaivinti dorinę 
visuomenę, apsaugoti mažą
ją sąvastį, užvaldyti mono
poliją, ir atsteigti gildiją,
jei atgaivinsime bendrą ka-suomeniškas monopolijos uz , ... , . T... ., 1 J i talikybes dvasią. Kitais zo-

valdymas; trečia, atsteigi- ... . ,. ‘.J ' ' o dziais, pasaulio nepagydysi
mas tų dėsnių ir tos orga-** ** & iki kokai jo neatversi.
mzacijos, kuri pagrmdi gil
dijos sąvoką. į Atrodo tadgi, kad šios

studijos išvada turėtų pa- 
Jei šie trys dalykai gy-j našiai skambėt; Pirmiau3ia, 

vai veiks-gera padalinta sa- reikalinga ištirti šiuo3
vastis, tvirtai valdanti mo-1 .... . , ,... , .. . atitaisos gaivalus pagal jų teisę. Jo teisė pirmesnė už

. , , , • ' teisingą eigą — savasties at piniguočio-skolintojo teisę,dzia. bendradarb.av.mas g.l-j galvimmaa, monopolijos su- | Smulkusis iš
_,l?°S^P.aV1-,a,e,.._mU.3U. ! j valdymas, ir gildijos atstei- apsisaugojimo potraukio na- 

girnas; atlikus šią užduotį ; tūraliai rinksis saū turto, 
toliau sektų šių trijų gai- | jįs taip daro visose sveiko

se visuomenėse. Toks turtų 
surinkimas — akumulacija, 
tokia pramonės ir santau
pos suomaiša pažymi liuosi- 
ninką kaimietį visose pa-

slas bus atsiektas. Ant šio 
trylypio pamato mes gali
me pamatyti naują tvarką, 
kuri bus tvirta ir pastovi, 
nes ji bus teisinga ir ati
tiks žmogaus prigimčiai. 
Mes tuomet turėsime įstei-

valų sulyginimas — koordi
nacija katalikiškos minties 
struktūroj, iš kurios šie gai 
valai iš tikrųjų plaukia ir

, be kurios jie negali būti 
gę valstybę, kurioje žmones pasMi bei gyventi
galės džiaugtis tokia nor-

neįmanomas. Nebūtų tr.da Į Aukščiausioji žmoni,,os Ina 
stambiųjų bonų savininkų, iš' ngenybe — Kristaus mokslas, 
kur tas fondas plaukių. '.'.a kilęs mažutėliams Galilė

jos k rašt
(Bus daugiau.)

didžio kapitalo iiersva.ra ant 
mažojo kapitalo via tiesiog 
mi Kiniška.

Ties i, Visuomenėje, kur sa 
vastis jau buvo atitinkamai 
.padalinta, (skirtumas, nešan
tis naudą smulkiam bonų sa
vininkui, buvo matematiškai

keačiais apsunkina turtin
gesnę bendruomenės dalį. Iš 
šių įplaukų valstybė apmo
ka savo nuošimčius tų sko
lų, kurias ji užsitraukė. Ji 
atmoka už paskolas, kurias 
ji išgavo iš didelės bankinės 
monopolijos, kuri taip smau 
gia visuomenę. Bet toji su
ma, kuri yra valstybės mo
kama smulkiesiems bonų sa
vininkams, net ir tuose atve
juose, kur jų skaičius yra 
didokai*, yra visai nežymi pa 
lyginus ja su ta, kuri yra iš
mokamai stambiųjų bonų sa
vininkams. Sakykime, pasko
la, aipsunkinta 5*, kaip euro- 
pietiškos skolos Didžiojo Ka
ro metu, sthliokės smulkiam 
bonų savininkui 5**, gi kr 
da jis sumokės savo mokes
tį—taksaeiją, stambusis bo
nų t^avininkais tiktai gaus 4^ 
arba 5r/f;. Jocį mes nuošim
čiuose skirtumus pravesinue 
panašiai, kaip šiandien da
rome mokesčių atvejuose, jei 
mes duosime smulkiam bonų 
savininkui, iki tam tikro že 
mo apribosimo, 10% vietoj 
5%, ir sakykime, iki tam 
tikro ankstesnio laipsnio 8%, 
vietoj 10%, ir taip panašiai 
iki 5% skalė pasieks tokį 
punktų, kur mažai ir padoru 
turtų, sankrova būtų įgyta, 
vargu ar biudžetui luitų kiek 
pakenkta, nes moderniškoji

DR. KARI. NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089

kraštely. J. Aleksa,

buv. Žemės ūkio min.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
—————— ■ n i ■ ...................... ■■ — ■■■ ■■ na

Tel. CANil 6128

OR. BIEŽIS
Rea. 6968 So. Talman Ava. 
Bea. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL 
K et v ir tad. ir Nedėliotum eusitanu

2423 W. Marąuette Road

gydytojas ir chirurgas 
2201 VV. Cerrnak Koad

Veiejutluei 1—3 popiet ir i—tt » », 

ttKZJDEN C1J A i
*631 S. Calltornla Ave. •4'

OR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedčliomis pagal sutartį
Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

TeL YARda 6921.
Ree.: KENwood 6107.

OR. A. j. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRgima 0036 
Reaidencijos tol.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliotais pagal sutartį.

TeL CANaI 0267
Rei. teL: PROspect 6669

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

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avt 
* A LANDOS- U e ryto iki # »»»»»’■» 

I iki B vėl. vakar.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
ISekzaminuoti jus moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie imšalina 
visą akly {tempimą.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CAN A E 05211 — Chlcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien ?-U0 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir Sešt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:

VIRginia 1880 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 ilu 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas

f aipgi akimua pritaikau.
3343 S. Kalsiu Street

šaulio dalyse; ypač ten, kur 
liuosininkai kaimiečiai įsi - 
steigė ir sukūrė tvirtas 

kančių būdu, būtent, turime tradicijas.

Kitais žodžiais, mes pri-
malia laime, kuria žmogaus valome bajgti studiją se 
nupuolusi prigimtis gali vii
tis ir laikinės žmogaus gy
venimą varžančios sąlygos 
gali daleisti. Mes nesidžiaug 
sime rojumi šioje žemėje, 
nes rojus šioj žemėj nieka
dos negrįš. Mes taip pat ne 
būsime pašalinę svarbiau
sias žmonijos ydas, nes jos 
kilsta ne iš medžiagiškųjų 
sąlygų arba politiškų pa- 
tvarkų, bet. iš žmogaus pa 
gcdusios širdies. Mes štai

įvertinti smulkųjį savininką 
ir patirti, kuriomis priemo-j 
nčinis galima jį vėl atsteig
ti, kad jis iš naujo gyvuo
tų; privalome surasti būdus,

Bet prieš smulkias san
taupas priešinasi dar viena 
stambi nenauda, t. y., ma
žojo kapitalo sankrovos aku

kuriais būtų galima pažabo- “^Racijos sukūlimas. Sto
ti tą išdidų priešą-mouopo-1 me atve™e 9llPnoi°

_! gaus išsižadėjimas yrą datig 
stambesnis už turtuolio.

liją, kuri gresi mažąjį savi 
ninką sunaikinti; turime iš-
tirti, kaip jo bendraveikian- Silpnasis žmogus, bandyda

čios-kooperatyvinės įstaigos
, . «... , galėtų sutvirtinti jo laisvęką nuveiksime: pasalinsime . . • ,. .. .. i ir padaryti ją pastoviątą nepanesiamą visuomenis- . . v. _ ,, , . , . I tęsiančią. Bet visa tai pra-kos skriaudos jausmą, tą! , , . , ,. . , . . matę, supraskime, kad uz-pasipnesinnną, kuris gresi , , .... ,r . ... duotis nebus atlikta, jei nemuš visiškai sunaikinti. , . . . ...; bus tos dvasios, kuri musų 

Šioje vietoje, gal, dauge- kultūra sukūrė, tos dva- 
lis asmenų sustotų ir paša- sios, be kurios mūsų kultū- 
kytų: “Nagi, jei šios trys ra žlugs: ir toji dvasia yra 
sudėtingos dalys užtenka, Katalikų Bažnyčia, 
pavartokime jas pagydyti Savasties atgaivinimas tu- 
ligą. Sudarykime regulas ir ri vadovautis tokiomis prie- 
net praplėskime įstaigų ’ monėmis, kurios padarys sa

ir

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright.

smulkmenas, kurios parū
pins, ir įstatymai, kurie iš
ugdys, atitinkamai padalin
tą sąvastį, suvaržys mono-

vininkystės išdalinimą—disi- 
paciją sunkiai įmanoma ir 
savininkystės išsiplėtojimą 
— difuziją visai lengvu da-

poliją ir įves gildiją, tada lyku.
mūsų užduotis bus atlikta.” Pirmoji šių regulų yra di-

Padaryti tokią išvadą bū
tų klaidinga, ir jei tokios

ferencialinio mokesčio regu
la. Visuomenė, turėdama šį

išvados laikytumėmės, tai , įrankį savo rankose, gali at
būtų tiktai mūsų pr’agaiš- i statyti, jei panorės, smul- 
čiai, nes įstaigos savaime ( kiąją sąvastį, nežiūrint mo- 
neiškilsta ir paprastomis derniškojo pasaulio painu- 
žodinėmis regulomis nėra Į mo ir centralizacijos, 
užlaikomos. Įstaigos iškilsta, Kas, iš tikrųjų, yra reika- 
iš tam tikros visuomenėje linga yra tam tikra nusta- 
viešpataujančios dvasios, iš tyta mokesties rūšis, kuri 
kurios jos pareina; ir šios netiktai apsaugos smulkųjį 
įstaigos yra žmonių palai- žmogų nuo stambiojo ga- 
komos dėl to, kad tie patys liūno išnaudojimo, bet dar
žmonės tą dvasią priėmė ir gyvai suteiks smulkiajam perversmas prieštarauja pa

mas atsiekti savo ekonomi
nį savistovūrtią, kartais, tu
ri išsižadėti net ir pačių gy
venimo reikmenų. Ši pastari 
ga gali būti jam persunki; 
kaip jau žinome, ištisos vi
suomenės klasės visiškai 
neteko vilties šią pastangą 
įgyvendinti. Jie verčiau pa
sitenkino tuo, kad galėjo 
gauti pragyvenimui algą, ku 
ri yra kitų, kurie turtus su
krovę, valdoma.

Tad, jei mes norime Ug
dyti smulkųjį turtų surin
kimą, turime jį šelpti, sub- 
siduoti. Mes privalome smul
kiam kapitalo įnešimui—in- 
vestmentui duoti pasiūlas, 
ypač jei tas kapitalo įne
šimas yra valstybės užsta
tomas; pasiūlyti daug leng
vesnius už tuos, kurių mes 
reikalaujam iš turtingojo; 
ir turėtumėme duoti jafn 
daug aukštesnį nuošimtį už 
jo įneštą kapitalą, šiame da 
lyke mes ne turime būti 
ekonomiški, bet dirbtinai— 
artificialūs.

Šiame atvejuje gali iškil
ti pasipriešinimas, kad toks 
konkurentiškų sutvarkymų

I

PUT TRO5E

t—

rooks down ~rms HlfrMJTg.ftH COFlE OVtR
H£RF AM’ finish this

ICE CCEAIU AH- CHocOLA
CARE OR ILL <£IVE YOU 

A XooO THRASHtM£
I WILU

LIFE IN THE ROAR -am

pripažino tos dvasios sukur- žmogui pašalpą—subsidaci 
tas įstaigas. ’ ją, ten kur ji bus reikalin-

Mūsų laimingiausiamc lai- ga. šiandie mes turime pa- 
kotarpyje, kada, iš tikrųjų, našios rūšies diferencialinę 
gyvavo doras sąvasties pa- mokesnį gyvuojančią tarp 
dalinimas, kada monopolija galiūno ir silpnojo žmogaus, 
buvo atitinkamai suvaržyta, Apmokesčiavimo — taksa-
ir gildija bujojo, visas tos 
visuomenės pastatas augo 
iš tam tikros tvirtai laiko-

cijos lankas tiesiog iškilsta 
su valdomąja sąvasties są
mata, su plaukiama įeigų

mos filosofijos, kuri buvo] suma, jis taip pat iškilsta 
tikyba. Tai buvo Katalikų iš priežasties kokios pomir- 
Bažnyčios filosofija ir tiky- tinės paliktos turtų akumu- 
ba. • liacijos—sankrovos. Bet mes

Tad, teisingai galime teig- nepanaudojame šią naudą

prastai aritmetikai. Aš pats 
girdėjau ką tokio panašaus, 
kada ši permaina buvo siū
loma, kad nebuvo galima 
surasti lėšų, kur būtų ga
lima mokėti šį dirbtiną nuo
šimtį už mažąjį įneštą kapi
talą. Bet tie, kurie panašiai 
kalba, patys nusideda arit
metikai. Jei ištirsi moder* 
niškosios valstybės pinigi
nės patvarkos statistikas, 
štai, ką atrasi: valstybė už
deda mokesčius ant bend
ruomenės ir ypatingai mo-
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Telefonas: Hemlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. tVestern A Ve.

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

Sekmadieniais suIxm sutarties

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

22U2 VVest Cermak Koad

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
lt pagal eutartį. 

Sekiuadiesiais taipgi pagal sutartp 
Res. telefonas SELiey 0434.

I
Tel Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kanip. 15tos Gat. ir 49th Ct*
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL
. ir pagal BUtartp

Res. 1025 bo. oUtn Avenue
TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvii)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS;
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi (>agal sutartį.
Ofuo telefonai PROspect 6737 
Namų telefonai VIRgima 2421

DR. F. C. W,NSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON

Ofiso: 2158 W. Cerrnak Rd.

Tel. CANaI 2346 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMlock 3160

Phone Cicero 4276

' DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 S. 49th Ct., Cicero, III.

Antradieniais, Ket virtadieniaia 
ir Penktadieniam

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir šoitadioniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

rei. GANai ūūbO

OR. WALTLR PHILLIPS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Tai YARda 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki tt vai. vaL 
berado j pagal h u tarti.

DR. P. 1 BEINAR
(Beinaraoakaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — WENtworth 1612.

Rei. — YARda 396A
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. K. E. SIEOUNSKI
DANTISTAS

4143 Soutn Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3660

AntrudieuiaiB, Kctvuiadiemail Ii 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARdi 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
SeStadianiais.

~DR JJHARLES SEGAL
GWnoJA3 IR CHIRURGAI 
4 z 29 So. Asniand Ave.

(2-trou lubos)
TeL MlDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. (Mipict ir nuo 7 iki 8:30 vat. vaL

bekiuad. uu<> tu iiu 12 vai. ryto.

OH. MAUhlGtKAHlT
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

Tel. kARda 0994 
Roz. teL PLAaa 8200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-tt v. vaL 
Nedėliotum nuo 10 iki 12 vai. dieu| 

Tel. YARds 6557

DR. FKANK C. KWINN
(Kviecinskae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pagal eutarti.
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1$ PAVERGTOS LIETUVOS LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
STALINAS IR MOLOTOVAS LIETUVOS 
ŽEMES BOSAI

Disorganizuoto Žemes Okio Suvažiavime 
Stalinas ir Molotovas Buvo Išrinkti 
Garbės Prezidiuman

Z

i

CLEVELANDO LIETUVIŲ MILIJONO 
DOLERIŲ ĮSTAIGA

Vienatinė Amerikoje su Vardu “Lithuanian” 
Pasiekus Tokio Kapitalo

Pastebėję Lietuvos žemės 
ūkio visuotine dezorganiza
ciją, raudonieji valdovai bu
vo sušaukę Kaunan žemės 
ūkio darbuotojus suvažiavi
mui. Kaip tokiais atvejai? 
reikalinga, j gaubės prezidiu
mą buvo paskirti Stalinas, 
Molotovas ir kiti Kremlio 
despotai, o į darbo prezidiu
mą SSSR generalgubernato
rius Kaune Pozdniakorv.

Šiame suvažiavime žemės 
ūkio komisaras M. Mickis lei 
dari j aukštąją politiką. Jis 
nepriklausomosios Lietuvos 
istoriją apibudino šiais žo
džiais: “Mes visą laiką pri
klausėme kąpitsJisjtų užgai
dų — jie diktavo mums ?av<5 
valią. Mus kaip tą prekę ta
rėsi šie ir tie iškeisti j vieną 
ar kitą objektą.” Taip iško- 
neveikęs nepriklausomąją 
Lietuvos valstybę, šis tautos 
išgama toliau išsitarė: “Teks 
pavojus mums šiandien nei- 
gręsiūt Nieks mums tokių ul
timatumų jau nebesiųs ir mfl 
sų reikalų be mūsą pačių nie
kas niekui- nesvarstys.” 
“Draugas” Mickis padarė 
jam nedovanotiną klaidą: už
miršo Maskvą ir Staliną, ku
rie ko gero ulžsirūstfns tokia>
“ laisvam nnyste.” Toliau Mic 
kis stengėsi išsklaidyti min
tį, kad Lietuva bolševikų 
okupacijoje ištautęs. Tai, pa- 
'sak jo, esanti neesąmonė.

Mickio kalba

Mickis savo kalboje grą- 
sindo, kad jis išvaikysiąs iš 
savo valdomo komisariato vi
sus “seno raugo” žmones. 
Jo komi'sariatas esąs peror
ganizuojamas.

Visa Mickio tolesnė kalba 
buvo pašvęsta nupiešti tiems 
grandioziniams planams, ku
riuos jis sugalvojęs, kad su
kūrus “laimingą ir džiaug
smingą” gyvenimą. Kalbėda
mas apie kolchozus, jis pa
sakė: “Jokie mėginimai prie 
varta kolchozus oorgtmizuor 
ti nebus toleruojami. Tačirin 
tai nereiškia, kud vyriausybė 
uždraus Valstiečiams savo 
laka-u noru kurti kolektyvi
nius ūkius, bet jį dar viso
keriopai parems.” Aišku, 
kada iŠ Maskvos bus duotas 
įsakymus kolchozus steigti, 
tai “draugai''” Mickis, atsi
stojęs ant “laisvosios” Lie
tuvos platformos, tokį įsaky
mą “visokeriopai parems.”

“Draugo” Mickio vadovau 
jamo komisariato veikimas 
susilaukė aštrios kritikos iŠ 
komunistą partijos žemės 
ūkio skyriaus vedėjo “drau
go” Didžiulio pusės. Pasak 
jo, žemės ūkio komisariatas 
ir jo padaliniai “labai sun
kiai derinasi prie tarybiškų 
darbo ir vadovavimo meto
dų.” Esą, šio komisariato 
darbas “tūpčioja vietoje, da
roma daug klaidų, eikvoja
ma daug energijos, o naudos 
iš to įųaža.” Vįenu žodžiu,

“draugo” Mickio plytlaižia- 
vimas ir pasisakymas-, kad 
mūsų reikalų, be mūsų pačių 
niekais' niekur neAsvarstys,” 
susilaukė iš “draugo” Di
džiulio lūpų labai tinkamą 
atsakymą.

Didžiulis Paskaitė Lietu 
vius Nemokšomis

Toliau Didžiulis aštriais žo 
džiads išsitarė dėl lietuvių 
valdininką ir agronomų lai
kysenos iš Maskolijos pakam 
pią atsiųstą variagų atžvil
giu. Didžiulis atvirai pasakė, 
kad “turime prityrusių tal- 
kininkij iš broliškų respubli
kų, iš kurių galime pasimo
kyti ir perimti jų patyrimą.
Nereikia tik varžytis. Reikia 
būti kukliems, reikia moky
tis iš jų ir išnaudoti jų ži
nias bei patyrimą.” Pasak 
Didžiulio, “kai kada atrodo, 
kad kai kurie atsakingi že
mės ūkio komisariato tarnau 
tojai turi klaidingą pažiūrą 
į mūsų gerbiamus talkinin- 

mano, kad tai yra 
kokie kontrolieriai, 
labai klaidinga pai

kus, jie 
atvykę 
tai yra

Mžiūra.
Šis “draugo” Didžiulio pa 

sisakymas yra labai vertin
gas įrodymas, kaip okupuo
tąją Lietuvą užplūdo iš Mas
koliuos pakampių atsibastę 
įvairūs variagai, kurie lietu
vių tautą moko sovietiškojo 
šeimininkavimo. Mickiui į 
pigalbą net paskirtas kaž
koks maskolis Nikitin kaipo 
žemės ūkio vicekomisaras. 
Tikrovėje šis Nikitin ir yra 
tikrasis “laisvosios” Lietu
vos žemės ūkio komisaras, ku 
ris Lietuvos žiemės ūkį ardo 
Maskvos pavyzdžiais.

Faktai iš “Pravdosv'

("Draugas” Acme telephuto)

Ken Bartholomew (kft), Minneapolis, and Canndita Lan- 
dry, Fitchburg, Mass., senior Champion? of the National 
amateur ice speek skating races at Lai Crosse, Wisconsin.

270 tūkstančių to- j jau 
pu
re i-

neparuošė
nų siloso. Daugiau kaip 
sė visų kolchozų pastatų 
kalingi remonto, daugelyje
vietų gyvulių tvartai stovi 
be stogų, ’ ’

Ir šie variagai, kurie nesu
geba pas save susitvarkyti, 
atėjo į Lietuvą mokyti ūki
ninkauti pažangų Lietuvos 
ūkininką! “Draugas” Didžiu 
lis juos vadina; gerbiamais 
talkininkais.” Visa lietuvių 
tauta juos vadina driskiais 
ir kacapais, kurie teigu vyk
sta į Om?ką ir Irkutską drau 
ge su Mickiais ir Didžiuliais 
paganyti gyvulių, kuriems 
net nesugeba paruošti paša

nuramino, kad sov- 
chozuos© būsiąs netrukus į- 
vesta? garsusis sovietų vie
netinis (t. y. akordinis) dar
bas. Daugiau dirbdami, dar
bininkui galėsią daugiau ir 
uždirbti.

Galima įsivaizduoti, kaip 
tie sovchozai atrodys vėliau, 
jeigu jau dabar gyvuliai sto
vi purve, o mašinos rūdyja 
laukuose. Tačiau vis dėlto i*u- 
važiavimiais priėmė tokią re
zoliuciją: “Tai (laimėjimai) 
visa pasidarė galima ir įma
noma dėl to, kad mūsų gim
tąją Lietuvos žemę apšviečia 
Stalino Konstitucija, kad 
mums vadovauja Lenino-Sta- 
lino partija, kad mes einame

lint

ro ir verčia Sibire stovėti po
atviru dangum! Tos valau-i keliu, kurį . mums nurodė ir 
dos, kada jie išsinešdins, ne- kuriuo veda 16 tarybų socia- 
kantriai laukia vi'sai lietuvių, Rytinių respublikų į laimin
tai! t a.

“Rojus”
Sovchozuose

D kaip pačioje Rusijoje to
kie variagai “tvarko” savo 
kolchozus) sužinome iš “Prav 
dos” No. 280. Ten iš Irkut- i
sko srities paduodamos to
kios žinios: “Pereitais me
tais blogai -pairi ruošas tvar-1I
tų periodui, šioje srityje žu
vo 3,000 gyvulių. Tačiau per
eitą metą painoka užmiršta. 
4.5 tūkstančiai arklių, 2.5 
karvių,- 2 tūkstančiai avių ir 
daug kiaulių ir dabar palik
ti be pastogių. Visi šie gyvu
liai turės praleisti žiemą fo 
atviru dangum (Sibirė!).” 
Ten, kur tvartai įrengti, “dar 
paliktas mėšlas iš pereitų 
metų. ’ ’

Štai kitas įrodymą- iŠ “Iz 
viestijų” No. 231 apie Oma- 
ko srities kolchozus: “Perei
tais metais šimtai gyvuliniu 
kvstės fannų dar toli iki 
žiemos pabaigos pasiliko be 
pašarų, stigo paruoštų šiltų 
tvartų, dėl ko vietomis žuvo 
gyvuliai. Ypač daug nuken
tėjo prieauglis. O ir šiemet 
kolchoziniai gyvuliai neap
rūpinti pašant Šios srities 
kolchozai paliko nenupiovę 
1 milioną centnerių šieno ir

Kaune buvo sušauktas že I
mės ūkio darbininkų profe-! 
sinės sąjungos aktyvistų su
važiavimas. Komunistų parti
jos žemės ūkio dalies vedė- 

' jas K. Didžiulis nusiskundė 
baisia betvarke naujai įsteig
tuose sovchozuose. Pasak 
“Tarybų Lietuvos”, “drau 
gas” Didžiulis “nurodė pa
vyzdžių, kur valstybiniuose 
ūkiuose gyvuliui laikomi pur
ve, ūkinės mašinos palikto? 
rūdyti lauke”. Po šios gra
žios sovchozų atestacijos kal
bėjo prof. sąjungų darbo nor
mavimo skyriaus vedėjas Se- 
jevičius, kuri? pranešė apie 
kolektyvinių sutarčių projek
tus žemės ūkio darbininkams. 
Laukų darbiu i n knis esą nu* 
matyta 8 vai. darbo diena, 
už kurią turėsią būti moka
ma tie mažiau kaip 6,80 rub
lių. Už viršvalandžius turė
sią būti mokama 50 nuoš. an
kštesni:? atlyginimas. Darbi
ninkai turėsią teisę iš ūkio 
pasitraukti darbo metu į po-

gą, džiaugsmingą ir kultūrin
gą gyvenimą mums artimas 
ir mylimas draugas Stalinas”. 
Be abejojimo, Kremlio dikta
torius bijo išeiti iš gvivi ap- 
saugojamų rūmų. O tai “drau 
gas” Didžiulis būtų nuvedęs 
“mums artimą ir ūiylinią 
draugą Staliną” į okupuotor 
?ios Lietuvos soveliozus, kur 
jmi kelių, mėnesių Stalino kon
stitucijos betvarkė taip pri
teršė gyvulių tvartus, jog gy
vuliai stovi purve.

OUINTUPLETS
KM mUStEROtE for

CHEST COLDS
Mtffher—Your CHILD 
This Šame Expert Carai

At the first sign of the Dionne Qttin- 
tupleta catehing cold—their chests and 
thmats are rubbod witH Children’s 
Mild Musterole— a product made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s cold3 and resulting coughs.

The Quints haVe al*ays had the 
best of card, «o mother—yon may be 
asmired of using just about the BEST 
product made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vrarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a atronger product.

litinius suvažiavimus, konfe
rencijas ir 1.1.

Daugelis laukų darbininkų 
nusiskundė, knd numatomos 
atlyginimai yra per žemas, 
nes iš 6,80 rublių per dieną 
su šeima esą sunku pragy
venti. Tačiau suvažiavimo or
ganizatoriai atkirto, kaip pra 
neša1 “Tarybų Lietuva”, kad 
atlyginimai per daug didinti 
esą “pavojinga”. Bet jie tuo-

FOR 
TC H I N

S K I N
Ar kenčiate nieliejimą, 
nuderimą, arba odoa ligą'/ 
Nekentėkitl Žemo per 80 
niettj gelbėjo įmonėms. Pa
taline eetema. libčiTmua, 
apnogns ir kitokhu edoe 
nOgalRTimns. Pirk Žemu 
šiandien I Vienose aptieko 
Se 88c. 80c, 81.00.žemo

,FtJP S K l cj I *-< m i I M į ,iu l-J S

Amerikos lietuviai turi, 
kiek žinoma, apie 15 finansi
nių įstaigų, pradedant staty
bos ir paskolos savitarpinėm 
draugijom baigiant valstybi
niais bankais.

Ar jų visų bendrai '.'kaitant 
turtas pasiekė 25 milijonus 
dolerių, tuo tarpu žinių netu
rime. Tačiau lengvai galėtų 
tą sumą net perviršyti, jeigu 
lietuviai daugiau laikytųsi 
vienybės ir remtų savas įstai
gas.

Praeitą metą buvome skel
bę, kad Chicagoje lietuvių va
dovaujama The Standard Fe
deral Saving? and Loan Ass’n 
turi kapitalo virš dviejų mi
lijonų dolerių. Dabar ta įstai
ga peraugo $5.800,000 kapi
talą.

Kiek žinoma, lietuviškų fi
nansinių įstaigų daugiausia 
taupymo ir paskolos ir staty
bos ir paskolos, yra: Nevvark, 
N. J., Pittsburgh, Pa., Phila- 
delipbiaį Pa., Baltimore, Md., 
Chicago, III., ir Cleveland, O.

Jei randasi jų kur daugiau, 
jų valdybas prašomos prisių
sti 194)3 metą- statementus Ek. 
Centro Sekretoriui.

Bankai, kiek žinoma, gy
vuoja tik Pittsburgbe ir Cbi- 
caigoje.

Šiuo kartu paminėsime Cle- 
velando Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugiją, kuri vai
dinasi: The Litruanian Sav
inas and Loan Association.

Ši įstaiga gyvuoja jau 32- 
ra? metas ir išlikus po depre
sijos, kuomet daugelis kitų 
tokių įstaigų pačiame Cleve.- 
landei turėjo užsidaryti, per 
kelis metus dvigubai paaugo 
kapitalu ir 1940 metų gruo
džio 31 dienos finansinis sta- 
tementas jas stovį parodo: 
$968,414(30.

Kadangi per 1940 metus ji 
paaugo apie $100 000, tai 
šiais metais per pirmus kelis 
mėnesius pasieks ir perviršys 
milijoną dolerių ir bus kely
je į antrą milijoną.
Lietuvišku vardu

Svarbu pastebėti kad ši or
ganizacija susideda iš vienų 
lietuvių ir jos valdyba arba 
direktoriai neturi jokio sve
timo mišinio. Kitos mūsų tau
tiečių vadovauja mos įstigos 
savo direktorių tarpe turi įio 
kelis svetinitaučiu's'.

Tik rytinių valstijų staty
bos ir ipas.kolos draugijos te
nešioja lietuviškus vardus: 
turi savo tituluose: “Lithua
nian”. Bet jols visos savo tu
rtu yra pusiau ir daugiau 
mažesnės negu Clevelar.rio 
Lithuanian Savings and Ijoan 
Association. Cbicagiškės vi
sos rodos turi svetimus var
du'?. Jos žinomos kaipo lietu
vių dėl to, kad lietuviai jas 
valdo.

Kaipo lithuanian, Clevelan- 
do lietuvių finansinė įstaiga 
tokiu būdu užima pirmutinę 
vietą Amerikos lietuvių fina
nsinių įstaigų eilėje.

Vien taupymais į šią įstai 
>ą sudėta, kaip apyskaita ro

do, $682,714.61. Paskolų ant 
namų išduotai sumoje $668,- 
929.11.

Clevelundo lietuviam!? ši į- 
staiga tarnauja kaipo “Lie
tuvių Bankas”. Po nuvertini
mo, akcijų kapitalas yra $65,- 
011.85 ir turi atsargos fondą 
iš $71,550 ir nepsdalintų pel
nų fondą iš $46,284.26.’

Yra dauig didelių kolonijų 
kur lietuviai, per savo nesu
manomą, paleido savo žmo
nių finansus kontroliuoti sve 
timiems, arba amerikoniškame 
bankams, iš ko anie daro biz
nius ir pelnus.

Lietuviai, daugiau atsižiū
rėdami į savo ekonominę atei
tį, mažiausia tąsydamiesi sa
vo bevertėmis lietuviškomis 
politikomis, galėtų sudaryti 
savo žymias ekonomines ir fi
nansines korporacijas, kas 
būtų ir lietuvių vardo pakė
limas ir apčiuopiama nauda 
patiems.

K. S. Karpius,
A. L. Ekonominio Centro 

sekretorius

Vasiliauskas ir bažnyčioj gie
dojo — per dvejas mišias so
lo. Buvo žinoma, ir nepasi
tenkinimų, kad neatvyko ar
tistė Žukauskaitė, kuri buvo 
plačiai išgarsinta, bet ką pa
darysi, kad tokios buvo ap
linkybės. Ateityje artistė at
vyks į Bridgeportą ir padai
nuos ar pagiedos bažnyčioje.

Parapijos priaugančiųjų 
chorai turės savo metinį vai
dinimą “Ir aš nepaisau” ir 
koncertą vasario 23 d., pas
kutinį sekmadienį prieš užga
vėnes. Po vaidinimo šokiai. 
Būtų gerai, kad tą vakarą 
visi nepamirštų atsilankyti.

Ir Pas Mus
Daug Naujo

Bridgeport, Conn. — Para
pijiečiai labai patenkinti pa
rapijos 1940 metų atskaita. 
Daug gerų darbų atlikta — 
nauji vargonai įdėti, įvairių 
pataisymų susilaukta ir dar 
1,000 dol. tskolos atmokėta. 
Tikrai gražus darbas klebono 
kun. J. Kazlausko; daug tal
kininkauja trustisai Klynai
tis ir Masaitie, kolektoriai ' 
Mockevičius, Minalga, mokyt. 
Baltrušaitis, šerkšnis. P.ra- 
pijiečių tarpe gražus ?usi- 
klausyma®, dosnumą^ Tenka 
tik palinkėti gražiausio pasi
sekimo ateičiai. ' .

LRKSA Conn. 
Valstybės Apskr. 
Koncertas

Torrington, Conn. — Con- 
neetieut didesnių kolonijų 
lietuviai labai gražiai žiūri į 
pavyzdingą Torringtono lie
tuvių koloniją. Jie nutarė ar
čiau susipažinti ir todėl LR 
KSA apskritis tsumanė suren
gti Torringtone koncerto ir 
šokių pramogą kuri skiria
ma apskrities 25 •metų sukak 
ties minėjimo užbaigai. Ta. 
įvyks balandžio 26 d. Ši pra
moga suteiks gražiausią pro
gą visiem? susitikti. Koncer
tą išpildys geriausi Connectv 
eut dainininkai. Bus ir gerų 
kalbų, geriausios muzikos, 
kuri visus sujudins. Koncer
tas bu? lietuvių salėje, 101 
Beeclnvood St., Torrington. 
Conn:

Meldžiu kitas Conn. kolo
nijas tą dieną nieko nereng
ti. Visi važiuokime balandžio 
26 d. į Torrington.

A. P. Krikščiūnas, 
Apskr. organizatorius

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, scmtica. lumbago, neu- 
ralgia and neuritis— are certainly happy over 
their discovcry of NURITO. N’ow tney have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those cxhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiatcs. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.G.)

Neseniai mūsų parapijoje 
buvo prakalbos Lietuvos rei
kalai?; kallrėjo kun. J. Prun
skis ir “Amerikos” redakto
rius J. Laučka. Žmonėms la
bai patiko. Dabar teko nu
girsti, kad bus prakalbos va
sario 10 d. Kalbės edv. St. 
Galialiauskas, neseniai iš Lie
tuvos atvykęs, šiuo reikalu 
bus daugiau jrranešta.

Koncertas, įvykęs sausio 5 
d., žmonėse paliko daug įspū
džių; visiem? patiko d inir.in- 
ko Al. Vasiliausko dainos.

WORKREO EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY
SOOTHE

IYIJ OVIKWO*KEDT Do they smart 
and bum? Murinę brings ejuiek relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie,
economical, too. Try Murinę today.~ —- —*—

Your
SOOTHES . CLEANSES . REFRESHES

r“ EYtS

Turtas Virs$5.500.000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui

Under U. S. Govt. Supervision

Stl J R
LOAN ASSOCIATION ofCNcAgo 
JVSTIN MACKIEWfCH, P res.

4192 Archer Avenue
VIRginia llil

Į®

20/ ON SAVINOS 
70€ invfstmfnts

Currenf Rote Shor# Aecdunfs

hotnniaitiimrtimmmii !•••«••••«« ••••..•■m************.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
4

Musų Lietuva Iš Labdarių
Tr vėl viso pasaulio lietu- j Kuopos Veiklos 

viai mini Li. tuvos nupl ikia u! West Pullman. — Labda- 

uomybt* p.’.iskelbinio sukaktį, | rjy jq kuopos susirinkimas į- 
vyko sausio 12 d. Iš centro 
pranešta, kad stengiamasi pa
statyti priieg’cudą seneliame. 
Ūky visi trobesiai jau patai
syti ir <J.abar gražiai atrodo. 
Visos kuojsis deda pastangų, 
kad ūkio reikalai kuo gra
žiausi'.:! būtų tvarkomi.

bet ne su šypsena ir džiaugs
mu, tik su pažeista dvasia ir 
s kaudanė i a š i rd i m i.

Šiemet vasario 16 d. mes, 
Chicagos lietuviai, rinksimės 
į tų pačių vidurmie.-čio audi. 
torijų, 32 W. Randolpb St.; 
rinksimės tie patys žmonės, 
bet jau netekę savo tėvynės, 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos, dėl kurios daug ir il
gai esam dirbę.

Vasario 16 d. Chicagos lie
tuviai rinksis j didžiulę vi- 
įdurmiesčio auditorijų ne kaip 
j lietuviams įprastų mitingų 
salę, bet lyg į senovės lietu
vių Romuvų-Žinyčių, lyg prie

Pagerbė pašto
viršininkę

Illinoiso demokratų va
dai surengtais pietumis pa
gerbė Chicagos pašto virši
ninką E. J. Kruetgeną, jam 
pradėjus aštuntų metų tar-f 
nybą.

Chicagos pašto įstaiga 
yra antroji didžiausia J. A. 
Valstybėse. Prieš 7 metus 
Chicagos paštas turėjo apie 
41 milijoną dol. metinių pa
jamų. Šiandie turi apie 
60,500,000 dol.

Pranešimas buvo iš kuopos 
knygų revizijos. Pasirodė, p;r 
1940 metus kuopa pajamų, tu
rėjo $311.94. Pridėjus 1939 
metų balansų $99.75, viso iž
de buvo $411.69. Išplaukų 
buvo $342.00. Liko ižde $69.- 
14.

Nutarta rengti vakarų 11 
d. gegužės, parapijos salėj.

aukuro maldai už tėvynę, iš- Komisijon išrinkta; Bronė 
girsti tų dienų Lietuvos vai- Zubienė, Anielė Perednienė
dų pranešimų, įisakymų Lie
tuvos garbei.

Mes, Chicago lietuviai, tų 
dienų turim skaitlingai susi
rinkti, išgirsti kalbas žymių 
asmenų, kaip lietuvių, taip ir 
kitataučių, kurie (papasakos 
mums dar negirdėtų dalykų, 
kas dabar dedasi Lietuvoje.

Tad, broliai ir seserys, lie
tuviai, rengkimės patys ir 
raginkime savo kaimynus ir 
draugus dalyvauti (Vasario 16 
d., 32 W. Randolpb St. audi
torium. Ašara

ir K. Raila. Vakaras bus įdo
mus. Dalyvaus šaltimiero šta
bas ir Nasturtų choras. Po 
programos bus šokiai. Tiki
mės gerų sėkmių. K. Raila

Susekta, kad jis 
plėšikas

Praeitą savaitę policija 
areštavo Walter Malczyk, 24 
m. amž. Jis įtartas, nes tu
rėjo peršautą žandą. Sakė 
si, kad jis pats netyčiomia 
pasišovęs.

Šį sekmadienį seklių biu
re nuo plėšikų nukentėjusie
ji asmenys jį identifikavo 
kaipo plėšiką. Jis apiplėšęs 
septynias saldainių krautu
ves.

Areštuotasis išsigina plė
šikavimo.

klubo menedžeris ir jo name 
buvo laikomi susirinkimai. 
Susijungus trims draugijoms 
dėl didelio skaičiaus narių 
susirinkimai perkelti į para
pijos salę. Klubo “headquar- 
ters” dar vis buvo įpias Pet
raitį. Jam atsisakius meti
niam susirinkime nutartai 
‘‘headąuarters” perkelti pas 
A. Kazlauskų kuris už tai 
klubui žadėjo mokėti $200.00 
į metus, tuojau įnišdama:.-' 
$50.00. Po to viskas aprimo. 
Bet metiniam susirinkime S. 
Petraitis pasiūlė $250.00. Ki
lo triukšmas ir susirinkimas 
nutrauktas.

Kas bus toliau, sužinosime 
vėliau. Koresp.

Teisės ir pareigų pajauti- į 
mų harmonija — tai pilieti
nės žmogaus laisvės pamatas.

St. Čiurlionis.

tA. « A 
MARIJONA GUSTIENĖ

Po tėvalo Petrcvlčaliė 
(gyv.: .369 E. Kensington Avė.)

Mirė sausio 28. 1941, 9:20
vai. ryte, sulaukus pūsis amž.

Gimus Lietuvoje. Telšių ap
skrityje, Pa Adonio parap., Bar- 
štų kaime. Amerikoje Išgyveno 
30 metų.

Palik-o dideliame nuliūdime: 
vyrų Kazimierų: sūnų Kazimie
rų; brolj Feliksų; Avogerkų Ju
zefų Romanauskienę ir jos vy
rų Antanų; 3 pusseseres 4 lle- 
sę Montrimienę, Burborų Knl- 
zellene ir Onų Guižuusklenę Ir 
jų Seimas; pusbroli Ant. Ber- 
’neckį ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų; o Lietu
voj paliko seserį Petronėlę šlr- 
vienę; pusbrolį Antanų Petra
vičių; Ir pusseserę Marijonų 
Petravičaitę.

Kūnas pašarvotas koplyčioje. 
214 E. 115th St. Laidotuvės 
(vyks SeStad.. vasario 1 d. fš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
įtlvdėta j Visų Šventų parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

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

Nu'lfldę: Vyras. Kirmis, Bm- 
II::. ŠMigerka Pusseseres, Se
suo. Pusbrolis ir Giminės.

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

t
BRONISLAVA

NEVEDOMSKIUTE

6:15 ry. 
amžiaus.

Mae
l'el-
Svo-
Hta-
Pet-

Mirė Sausio 26. 194 i, 
te, sulaukus 21 metų 

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų Pranciškų, (po tėvais 
Norvllallfi), tėvų Jonų, du bro
lius Kazimierų, jo žmonų 
ir Ju sūnų Kazimierų li
rų. tris seseris Eleną Ir 
gėrį Zlgmonlų Vyšniauskų, 
nislovų Ir Onų. tris dėdes
rų. Juozų Ir Jurgį Nevedoms- 
klus Ir Ju šeimas, krikštomoti- 
nų Anelę Zdanavlčlenę Ir daug 
kitu giminiu.

Kūnas pušarvotas namuose; 
4139 S. Itockvvell SI.

I,aidotiivės įvyks Ketvirta
dienį, Sausio 30 d. iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Nekalto Prasld’. ftvenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuošidžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti laidotuvė
se Ir suteikti Bronlslavai pas
kutinį patarnavimų.

Nuliūdę Motina, Tėvas, Bro
liai, švogerlai-kos. Seserys. !»<"•- 
dės, Krlkštoniolina ir Giminūs.

Laidotuvių Direktoriai I^ieha- 
wfez ir Sūnai, Tel. CANai 2515.

AsShma Mucus
Coughing, Gasping

Tbanka to a Doctor’s prescription callt 1
Merida«'<«, thousands now palliute tenible re- 
currlng attaeks of choklhg. sa«ping. coegh- 
lng. urneezlng Bronchlal Astnina by heljnug 
nature remove thlc!: excess mucus. No dopes, 
no ruiokcs, no InJectlors. Just tasteless,
fileasant tablets. The rapld. dellghtful pjl- 
lative action comnionly heips nutarė brii.ir 
welcome tleep — a “God->e;.d ” A prlnted 

euarantee wrapped uiuund <•••<•!» package of 
Mrnūaro inaures an lnunedipte nfund of 
the full cost unless you are uornpletely sat- 
lsfled. You have every»hing to gulu and 
nothing to lose und i (Li, jio. lUve money 
back guarantee so t i
iruggut today for o .ly Cor.

T
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Dievo Apvaizdos 
Parapijoj Prakalbos 
Pavyko

Vasario 24; d. per įvyku
siais kun. J. Prunskio prakal
bas Dievo Apvaizdos parapi
joj surinkta $30.0) Lietuvai 
Gelbėti Fondui. I

Štai sąrašas susipratusių 
lietuvių, kurie supranta sunt- 
kią lietuvių tautos padėtį ir 
tam tikslui aukojo: kun. kleb. 
Martinkus $5.00, Aukštakal- 
nienė $2.00, Vištartienė $1.50,

Prezidento Roosevelto 
Birthday Party
rengia Darius Girėno Post. 
No. 271, American Legion, 
sausio 30, savo patalpose, 
adresu 4416-20 So. Western 
avė.

Muzika, šokiai ir progra
ma prasidės 8 vai. vak.

Posto komandieris, Antho 
ny Kasper, vardu viso pos
to kviečia jaunimą ir augu
sius atsilankyti į parengi
mą paminėjimui prez. Roo
sevelto gimtadienio.

Visas vakaro pelnas eis 
gelbėjimui paralyžiaus ištik 
tų vaikų, kurių gydymu ir 
užlaikymu rūpinas pats pre
zidentas Rooseveltas ir kas 
met skiria tam tikslui ne
mažą sumą pinigu.

Tad ir Darius Girėnas
postas sumanė prisidėti

A. Grišius $1.30. Po viicnų do- prie šio labdaringo darbo ir 
lerį aukojo: O. Zdanevičienė,
Pankauskienė, Danga rdienė,
Vaitkaitė, A. Šalčius, R. Gai
žutis, V. Galnaitė, O. Švei- 
kauskaitė, Kikis, O. Jucevi
čienė, Laurinavičienė. Po pu
sę dolerio aukojo K. Brožis,
Butkus, V. Kazlauskas.

kviečia visus paremti.
Frank Krasauskas

Gary, Indiana
Lietuvių Pašalpos Ir 
Politikos Klūbas

Sausio 12 d. klubai? laikė 
metinį susirinkimų, kinis bu
vo begalo triukšmingas. Dau
gelis narių atėjo susirinkiman 
susiorganizavę ir jau už salės 
sienų išsirinkę valdybų. Kar
ščiausias momentas buvo per 
pirmininko rinkimus. Buvęs 
pirmininkas Jonas Grahey, 
nors ramus ir nuolankus žmo 
gus, pasirodė turįs daug prie 
šų. Jo vieton, gavęs aštuonis 
balsus daugiau, išrinktas birv. 
nut. raštininkas A. Steponai
tis. Vice pirm. vietoj J. Ter- 
leekio — J. Vitkus, nut. rašt. 
A. Einikis, finansų rc«t. J. 
Grigonis, ižd. vieton S. Pet
raičio — Ant .Kazlauskas, iž
do glob. A. Nenienė, M. Lip- 
nickienė ir E. Eidantienė. 
Boardirektoriai, knygų revi
zijos komisija ir kitokios ko
misijos neišrinktos, nes susi
rinkimas nutrauktas dėl ki
lusio triukšmo. Triukšmas ki
lo dėl klūbo "heatląuarters”. 
S. Petraitis buvo ilgametis

STASYS MASTAUSKAS

Mirė sausio 26, 1941, 5:50 vai. vak., sulaukęs 41 metų amž.
Gimęs Lietuvoje, Telšių apskr., Agirdžių parap., Medenių 

kaime. Amerikoje išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Stanislavą (po tėvais 

Martišauskaitę); tėvą Bonifacą; brolį Vilimą; 4 seseris Sofi
ją Vitaitienę, jos vyrą Stasį ir jų dukterį Genovaitę, Kazimie
rą Traškienę.josvyrą Adolfą ir jų vaikus Eleanor ir Raymond; 
Josephine Malik, jos vyrą Antaną ir jų vaikus Richard ir Vir- 
ginią; ir Eleanor; bobutę Emiliją Martišauskienę; dėdes Igną 
Mastauską ir jo šeimą, Antaną Mastauską, Juozą Martišauską 
ir jo šeimą; tetas Prancišką Petreikis ir jos šeimą, Viktoriją 
Kryžienę ir jos šeimą ir Oną Jogminienę ir jos šeimą; 4 pus
brolius ir 6 pusseseres; o Lietuvoje tetą Petronėlę ir jos šei
mą ir dėdę Pranciškų Mastauską ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas tėvų namuose: 4541 S. Paulina St., tel. 
Yards 2062. Laidotuvės įvyks ketvirtad., sausio 30 d. Iš na
mų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, Brolis, Seserys, švogeriai, Seserų Vaikai, 
Bobutė, Dėdės, Tetos, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

RAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••rlanaiaa Patarnavimai — Moteria patarnauja

Phone 9000 ' 620 W. 15th Avė.

A. t
Prakalbos pavyko gerai. 

Klausytojai gavo daug žinių 
iš dabartinės Lietuvos gyve
nimo. Be kum. Prunskio dar I 
kalbėjo kun. kleb. Martinkus. I 
. _____ _ i

"Draugas” gynė, gina ir a- 

teityje gins Amerikos lietu

vių ir visos mūsų tautos rei 

kalus, dėl to kiekvienas tik 

ras lietuvis turi remti "Drau

CONRAD
Fotografe >•.

8tudlja įrengta »,r- 
mos rūšies su 
derniškomis užlaido
mis Ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Res.; - ENGIetvood 5840

JONAS JUŠKEVIČIUS

Mirė saus. 27, 1941, 2:50 
vai. p.p. sulaukęs 50 m. amž.

Gimęs Lietuvoj, Mažeikių 
apskr., Leckavos parapijoje.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

— pusbrolį Joną Juškevičių, 
gyv. Massilon, Ohio; draugą 
Antaną Shcmežį ir daug kitų 
draugų ir pažjstamų; o Lietu
voj paliko 2 broliu ir gimines.

Priklausė prie Chic. Liet. 
Dr. ir Baltos žvaigždės kl.

Kūnas pašarvotai Lacha- 
tvicz’iauskoplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
penktad., sausio 31 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kp.

Nuoširdžiai kviečiam visus 
gimines, draugus r pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusbrolis, Drau
gai Ir Pažįstami.

Laid. direktorius Lachawicz 
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

DARATA

ZAPOLSKIENE

(r.o tėvais Prau Ilona Itė)
Mirė sausio 27. 1941, 9:30

vai., sulaukus gilios senatvės.
Amerikoje ISgvveno 46 met.
Gimus Lietuvoje, i’anevėžlo 

apskr., Krakenavos poro p joje, 
Žedellų kaline.

Paliko dideliame • u ū.llme: 
sūnų Wlllhm, "v—>» On-
tarlo, Cnnnrln; • n-č *"nnle; 
anūkus Dorothv ir įminąs; 
brolio sflrrų Jlm lo Prat’llonj; 
2 brolio dukteres Jndvygų. 
Danks Ir Paulinų. Parke; se
sers dukterį Onų Vaši l;ų; 2 
brolienes Veronikų Zope'ls Ir 
Konstancijų Marozlenę Ir Jų 
šeimas Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delklo koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė. laidotuvės Į- 
vyks ketvlrtad.. sausio 30 d. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuydė- 
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvtečame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus. Marti A- 
nflkal, Brolio Valkai Sesers 
Duktė. Brolienės ir Giminės.

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

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IK TVIKČ'IAUSIOJE 

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% nuošimčių.

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

JČSI.

34 i

l»AB

36 |

AKTINIS AMZII’S

5038 | 40 | 45 |
$ 5,011(113 6.uoli 6.731 7.471 $ 8.37 $ o.3«.;$ 10.45!$ 14.4l|$ 27.14

10,000 I2.19| 1 3.4 7Į 14.04! 76.63 18 6O| 2O.9OĮ 28.821 42.28
1 5,000 18.281 20.211 22.4 1 | 24.05 27.90! 31 36| 43.23| 63.42
20,000 24.38| 26.05| 20.80 33.27 37.2U| 4I.SI| 51.65| 84.57
25,000 30.47| 33.69| 37.36| 41 50 4 6.51 ! 52.27| 72.06| 105.7 1
30,000 36.571 40.42 j 44.83 4 0.91 55.81| 62.72| 86.47! 1 26.85
40,000 48.76| 53.001 50.78| 66.55 74.4 1 | 83 631 115.30] 1 60.1 4
50,000 60.951 67.38| 74.72| 83 10 03.021 104.541 144.13| 211.42

Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio Išsimokėjimo planų.

Keistuto Savings & ta Assaciation
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti T'<‘<l<-i-alim'-J įstaigoj.
■■■ - - - V

y

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA H DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel, LAFAYETTE 0727

4447 South Fairfield Avenue

DYKAI
Klausykit* bAr i 

rytate 10:00

koplyčios visose 
Chicagos dalyse
tgrama Antradieni* Ir 
ii WHXP stotie* (1480 k.)

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBg 

Prieinamos Kainos 
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE"

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

Saukite Tel. — SEBLEY 6103

LAIDOTUViy DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III A II P C PATARNAVIMAS HmDULHIibLdieną ir naktį

D V V A T koplyčios visose 
I JN. J. miesto dalyse

flntaias H. Pbil tips 
Mny B. Petkus

bdaniez ir Sunai 
Albert V. Petkus

3307 Litoftnica Arą. 

Phone Y AKds 4908

6812 So. W ėst era Avė. 

GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Couit 
CICero 2109
S354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270
4704 S. Weetern Avenue 

Phone LAPayette 8024

J646 West 46th Street 
Phone Y Alkis 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

I. UolenėiiB «948 Bo. CaRfornia Ąve. 

Phem LAFaytetta 3873
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KĄ PASESIME, TĄ IR PIAUSIME, 1
Artinantis Tėvų, Marijonų sario 2 d., 7 vai. vakare pn- 

Bendradurbių Draugijos sei- napijos salėje talkininkų el
niui, kuris įvyks vasario 9 lės irgi auga. Visu sinaaku- 
d.. Gimimo Panelės Šv. ipnra- mu stojo į talkų p-mia Kikie- 
pijoj, Marąuette Panke, virš- nė, M. Bukuntienė, kurios 
minėtos draugijos narės bei lankoki pas savo pažįstamus, 
nariai Chicagos kolonijose platindamos bilietus ir kvies- 
dirba, kaip sumanydami, kad damos į vakarienę, kur bus
tik tas seimas būtų kuo sek- daug malonumo, apart vaka-
mingiausias. Poroisi mėnesių rienės bus ir kitokių vaišių.
darbymetis vasario 9 d. pa
rodys visų tų darbų vaisius 
— kų pasėjome, tų ir plausi
me.

Taigi, dar tų gražių darbų 
nėra galas — kolonijų sky
rių bendradarbiai, vieni ieško 
stambių geradarių, būtent ga
rbės ir amžinų rėmėjų, kiti 
dar vis tebetęsia rengdami j- 
vairius parengimus^ kurie į- 
vvks dar šiose parapijose:

Taigi, kas tik nori ateinantį 
sekmadienį gražiai laikų pra
leisti ir gražų darbų atlikti, 
malonėkite užsukti į parapi
jas salę, o tenai rasite tų gra
žų malonumų, ir kartu pa re
msite rengimo komisijos su
nkų darbų. Pip.

Amžini Nariai
Labdarių Sąjungos
1 Kuopos,

W«t Side kolonijoj pasta- Town Qf Lake
romis dienomis didis subruz-' 
dimas — dvasios vadas, kun. 
J. Dambrauskas nuo telefono 
negali nei kojos pakelti, ge
rosios bičiulės šaukia ir pra
šo dovanų knygučių, tiesiog 
eina nepaprastos lenktynės 
— p-nai Drukteniai, atrodo, 
šiame parengime ims pi
rmenybę, nes C. Druktenis 
•vežasi į dirbtuvę ir tenai pla

Draugijai Šv. Elzbietos, Dr- 
gija Šv. Pranciškaus Tretini
nkų, Draugija Šv. Pranciškos 
Rymietės, Draugija Šv. Ago
tos, Šv. Cecilijos choras, Dr- 
gija Šv. Kazimiero Karalai
čio, kun. Aleksandras Skrip- 
ka, Magdalena Raščiuke, Pe
tronėlė Birbielaitė, Mary Da- 
joraitė, Ona Danaitė, Juozac

tina darbininkų tarpe, o p- pas ir Bliema Gedvilai, Sotija
nia Drukfcenienė ir jos duk
relė Marytė, veik visų Cer
mak gatvę aplankė ir apdo
vanojo bilietais. Bet aš fpra- 
nešu, kati senas vėstsaidietis, 
Ignas Kryževičius, kuris ci
garų užsirūkęs pasakęs, kad 
nepasiduos, girdi, aš visus pa- 
rąpijonus aplankysiu. Yrai įr 
daugiau konkurentų — p-niui 
Vienažindienė irgi jiemiega jr 
namie nesėdi, nežinia kų ji
nai pasakys, o kur dar dau-

Gečaitė, Veronika Gečienė, 
Veronika Galnaitė, Domicėlė 
Jungu,taitė, Ludvice Jandulai- 
tė, Agnieška Jesaitė. Elzbie
ta Karžauskaitė, Agota Lau- 
rinskaitė, Valerija Mažeikai
tė, Juozefina Nutautaitė, Sta
nislava Norvaišaitė, Stasys 
Olberkas, Uršulė Pudževėlai- 
tė, W. Petkeviičia, Juozefa 
Jįlagauskbcnė, Amiliją Šertvi- 
kiiitė, Johana šiattdviticihė, 
Natalija Sokaitė, Rozalija Ši-

giau, ypač jaunosios moterė- mkaitė, Stanislava Stašetekie- 
lės, Klara Urbonienė, Kastan- nė, Barbora Tolvaišaitė, Bro- 

Anzi- nislava Tiškus, Petronėlė Tu- 
rskienė, Ona Trakšelaitė, Ba
rbora Vitartaitė, Kazimiera 
Varanavičienė, Kotryna Vait
kienė, Barbora Žansyniaitė, 
Petras ir Marijona Doršaii. 
Nauji nariai

Mykolas ir Ona Vazniai, 
Antanas ir Ona Kaspučiai. 
Benediktas ir Emilija Navic
kai, Mečys Šveikauskai*, John 
Eudeikis, Bronislava Pivarū- 
nienė, Draugija Gailus Var
das Lietuvaičių.

Sekmadienį, vasario 2 d., 
parapijos salėj, per bankietą 
jiems bus įteikti diplomai.

Labdarys

cija Šliogerienė, p-nia 
lotti, ir kitos.

Taigi, darbas verda kaip 
bičių avilyj. Ir, neabejoju, 
kad vasario 2 d. parapijos sch 
le bus apipilna ne vien vie
tinių, bet ii- svečių iš kitų 
kolonijų.

Melrose Parko kolonija ir 
gi nesnaudžia. Sulaukiau ži
nių, kad. į talkų stojo dau
giau geraširdžių veikėjų —- 
Bteiciftvičienė, JK. Žvirblienė, 
Skuodzienė, kurios platina 
“bunco party” pramogos bi
lietus, renka dovanais iš biz
nierių ir kviečia visus kuo 
s k ai tl i n gi ans i ai sekm ad ien j, 
vasario 2 d. 2 vai. i>o pietų 
į Vaičiulio salę susirinkti

Dievo Apvaizdos parapijos 
Marijonų Bendradarbių 26-to 
skyriaus vajaus vakarienė va-

Nori nepriklausomybės — 
mokėk aukotis ir būk kant
rus. Be ištvermės vergu bū-( 
si. — A. Smetona (1928 m.)

Dea’t look

OLDER
youryears!

Why b. yoar og«? Look younger than your yean wtth 
Clairoled hair ... with hair that te zoft, colorful. youth- 
Mkel Those grery streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-ln-l 
toeatment that cleanses as lt reconditions as lt TINTS. 
S** your hairdreeaec today and say:

...
■'m. no* tor b*. booUef end fmn edvlcs on your hair probl.p. ts 
Aoon Clair. FrezM.nf. dairai, Tnc.. 130 W 4Stb ti.. N«* York. H. T.

J

DRAUGAS

Antanas ir Ona Kaspučiai, plačiai žinlomi ’l’own of Lake 
veikėjai ir rėmėjai Bažnyčios, tautos ir katalikiškos visuo
menės reikalų. Yra amžini nariai kelių kultūrinių organiza
cijų. Neseniai ypatingiems “Draugo” rėmėjams bankine 
jiems buvo įteiktas Gerbės Nario požymis už vienkartinę 
aukų — $100.00 Mašinų Fondui. Sekantį sekmadienį Town 
of Lake Lalai. Sąjungos 1 kuopos bankiete bus Įteiktai* Lab
darių Sąjungos amžino nario garbės diplomas. Bankietas bus 
parapijos salėj.

LRKSA Chicago 
Apskrities Kuopų 
Dėmesiui

LUKŠA Chicago aųbkrities 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyke vasario 2 d., 2 valandų 
popiet, Aušros Vartų parapi
jos salėj, West Side. Visos 
apskričiai priklausančios kuo 
pos prašomos atsiųsti atsto
vus į šį svarbų susirinkimų.
Jei kuri kuopa neturi išrin- 
l^L, Atstovų,, tų kupji.y valdy- 
l»os (pirmininkais ir sekreto
rius) prašomas atsilankyti. 
Susirinkime bus svarstomi 
Vajaus reikalai, vasaros prar 
mogos ir renkama nauja val
dyba. Apskrities valdyba

Labdarių Sųjungos centro 
valdybos mietinis susirinki
mas įvyks šį vakarą, sausio 
29 d., Dievo Apvaizdos para- 

I pija.*) salėj. Visu kuopų atsto
vai prašomi skaitlingai atsi
lankyti. Valdyba

RADIO
Budriko Programa

Praeitų sekmadienį teko gė
rėtis puikia radio programa 
iš stoties WCFL, kurį patie
kė Juozo Budriko radio ir 
rakandų krautuvė, Chicagoje, 
3409 S. Halsted St. Puikiai 
dainlavo Briighton Park para- 
Iflijos choras, vadovystėj iart. 
Justo Kudirkos. Taipgi Bu
driko artistai gerai sulošė ra
dio veikalų iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo. Tas veikalas 
tęsis kas sekmadienį ir kas 
kart bus įdomesnis.

Kita Budriko programa bū
na ketvirtadienio vakarais iš 
Cicero stoties, WHFC, nuo 7 
iki 8 vai. vakaro. Klausysi
mės. M.

Labdaringos Sąjungos — 
gegužės 30 d.

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų — rugsėjo 28 d.

Chicagos Provincijos Para
pijų Chorų — birželio 28 d.

Vytauto Parke
Piknikai 1941 m.

i
Šv. Jurgio parap. — gegu-1 

žės 18 ir rugpiūčio 31 d.

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

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

Gimimo Šv. Panelės parap.
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.

Šv. Antano parap. — bir
želio 15 ir rugsėjo 14 d.

Visų Šventųjų parap. — ge
gužės 11 ir liepos 13 d.

Dievo Apvaizdos parap. 
birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.

Šv. Mykoldt parap. — lie
pos 20 d.

Aušrota Vartų parap. — 
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
— gegužės 4 ir liepos 27 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 25 ir rugsėjo 21 d.

Šv. Kazimiero parap. — 
liepos 6 ir spalių 12 d.

“Draugo” — rugsėjo 1 d.
L. Vyčių — liepos 4 d. ,

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

T ŽTI KRINTĄ RYTOJŲ-

MUTUAL FEDERAL SAVIN6 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3l/2% Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, Sec. 
TURTAS

VIRŠ
#1,000,000.00

CLASSIFIED
PARDAVIMUI ROAD HOUSE

Puikioj vietoj, ant kampo Cicero 
Avė. ir 79th St. Tavernas. Kesto- 
ranas, Gas Station. License $275.00 
i metus. Nėra Cigarette ar Restau
rant License. Nėra uždarymo va
landų. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis — nori pasitraukti iš 
biznio. Saukite po 6 vai. vak.: 
SVMMIT 834.

Beenina DRAFT?
gargle Listerine
I.ike wet feet and fatigue, drafts weaken 
body resistance so that germs associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Naturc to overcome such germs on throat 
surfaces by gargling with Listerine Anti- 
septic zt the first symptom of an irritated 
throat or an oncoming cold. This pleasant 
precaution, taken promptly and f reųuently, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louui, Ato.

Kilis germs 
associated with colds

PLATINKITE “DRAUGĄ/

CLASSIFIED

CHARLES P. SVROMSKIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus

Uargt-nai Marųuette Pk. ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po ti kamb.. 
garadžius. Kaina $6,800. Mažas j- 
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3.500. 
(mokėti $500. Likusių skolų mokėti 
kaip randų.

1(021 S. WESTEItN AVĖ.
TeL Office Iten. 3713. Vak. Pro. 0170

JIJKŠKAU DRAUGO KELIONEI 
( KALIFORNIJA

AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor
niją. ir reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario S) d., i 041 
m. Smulkesnius žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu:

CANAL StilO

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

ĮMEST FĮĮĘL OĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

PLATINKITE “DRAUGĄ” H ^ange Aliejus

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright.

Tu t yoT - Pomt vUorrT 
A&ouT VHE RENI AT ALL. 
IF YOO’SC A LITTLE 

V4HY LET THE RENT RuN
FOR T»VE OR MOSTUS
AHO CAN IT TO ME
V4KE»4 YOU CAN 

.SPARE. »T

Remkite tuos, biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Fuel Aliejus

Remkite Lietuvišką 
Žydukę

NATHAN
KANTEB

MUTUAL
LIQUOR

CO.

Wholesale 
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd 

0014

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chicagos Lietuvių, Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik 01.00

“D R A U G A S** 
2334 South Oakley AveM

Chicago, Illinois

2335 SO. WESTERN AVĖ.it
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — VVASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
AU NationaUy Advertiscd Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT 21EM0S METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai t

WOPL
O)WK*OAf$D

Fttaous bsitAtmo Boavm

3u$rWb>s XXm nwGmk Tt

43«j> Omk Ft

Ncavv
Namnvv. CoMcam Evc Parūpiname F.H.A. Pankolinlmua 

ar iAmok ėjlmu.s.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
WarehooM: 9401 So. Stony Ialand Ata, Ui.
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1941 M. “DRAUGO” KONCERTAS — 
MALONUMAS IR RENGĖJAMS 

IR PUBLIKAI
Jaunimas Gausiai Dalyvavo Koncerte

Stebėtinas lietuvių nepai
symai kliūčių,, kada einama 
prie ko mėgiamo! Taip ir bu
vo pereito sekmadienio . va
kare, kadai Sokol svetainėje 
įvyko ‘Draugo’ metinis kon
certas. Lanke sniego pūga; 
keliai, gatvės, šaligatviai pri
pustyti. Automobiliai sniego 
antklodėmis padengti. Tikras 
žiemos vaizdais — toks, ku
ris verčia žmogų geriau pasi
likti namie, kur šilta ir sma
gu — vietoj važiuoti kur, ar 
bristi per sniegą.

Bet kur tau “Draugo” 
prieteliai-ės pasiliks namie tą 
vakarą, kada jų “Draugas” 
sunengė tradicinį koncertą! 
Jie susirinko Sokol svetainėn 
— pavieni, poromis, grupė
mis. i ■ i■ 1

Tš priežasties blogo 
programa buvo pavėluota, ti
ktai apie 15 minutų. Kas sa
ko, kad lietuviai nepunktna- 
lūs? Ir visa koncerto progra-
mofs eiga buvo sklandi, be at]iktį originališki šokių nu- 
nnobodumo, be ilgų pertrau- ,nieriai ypatingai maloniai nu-
kų. Tai buvo viena ypatybė 
šių metų koncerto — nenuo- 
bodumas. Kada šokiai prasi
dėjo 8:20 vai., po dviejų ir 
pusės valandos programos, 
daug kas stebėjosi laiko ank
styvumu.

Programos tikra pažiba bu
vo garsus De Paul Universi
teto A Cappclla choras. Pa
sakyti, kad jų dainavimas pa
liko neišdildomą įspūdį klau
sytojuose (pilnai nenupieštų 
publikos Susižavėjimo šia dai
nininkų grupe. Kada lietuviš
ka publika — ir jaunimas ir 
senimai? — taip tykiai užsi
laiko klausydami, taip spon
taniškai ir entuziastiškai pa
siduoda aplodismentams;tu
rime pripažinti tikrojo meno 
įvertinimą. Viena ižirfv fonini j 
ypatybių De Paul choro dai
navime — tobula balsų kon
trolė. Ir kokia stebėtina dis
ciplinai! Vedėjas Dr. Becker 
'savo rankose ir kiekviename* 
kūno geste taip puikiai kon
troliavo dainininkų balsus, 
kad viena po kitos galėjo iš
traukti iš jų ir tykiausią pia-

F.“THAT LITTLE GAME” u., N.Y.-By B. Link

ne*/ host. -
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nissimo, ir stipriausią, fortis
simo.

De Paul choro dainavimo 
gražumas i liga i pasiliks 4 Drau 
go’ koncerto klausytojų at
mintyse ir reikia ypatingai 
nuoširdžiai pasveikinti kon
certo rengėjus už patiekimų 
mūsų lietuviškai publikai to
kio netikėtai malonaus “piece 
de nesistnnee”.

Lietuvišką programos dalį 
išpildė Vyčių choro nariai, 
vaidintojai ir šokėjos. Vyčių 
choro dalyvavimas kaip tik
davę visai programai balan
so. Čia arčiau lietuviškos šir
dies programos dalis — lie
tuviškos dainos, lietuviški šo
kiai, lietuviški juokai. Kaip 
paprastai, vyčiai atliko savo 
užduotį su entuziazmu, origi- 

oro* naluniu ir skaniu jumoru. Vy 
čių tarpe esama brętstančių 
artistų-čių, kuriems lemiama, 
šviesi ateitis. Genovaitės Sau- 
rytės vadovaujamos grupės

teikė publiką. Šokėjos atliko 
užduotis tokiu grakštumu ir 
tokiu puikiu išsilavinimu, kad 
publika gailėjosi jų pasiro
dymo ant scenos trumpumu.

Po programos šokiams griei- 
žė Stan Metriko orkestrą. Tr 
kiek čia buvo matyt mūsų 
gražaus jaunimo! Jaunimas 
viršuje šoko lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, o kita 
pujlilika užplūdo restoraną, 
barą ir kiekvieną įšalės kana
pą. Visų veiduose buvo ma
tyt pasitenkinimas visukuo 
— programa, sale, patarna
vimu ir viens kito kompani
ja-
~ K+taff “Draugo’ ’ koncertas 
užrašytas į “Draugo” isto- 

iri jos jla,puu. Jis buvo malonus 
ir nepaprastai sėkmingas.

Buvęs

Dvasios turtai suderinti su 
medžiaginėmis tautos jėgo
mis, tikrai laiduos kraštui 
laisvę ir gerovę.

A. Žilinskai,
buv. Teisingumo min.
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CHICAGOS MOKY- 
KLOS MOKSLINS 
DARBININKUS

Ties Melrose Park 125 ak
rų plote General Motors Cor 
poration Buick divizija sta
tys fabriką, kuriame bus 
dirbami lėktuvams inžinai 
ir kitokios orlaiviams da
lys. Fabriko pastatymas ir 
įrengimas atsieis apie 31 mi 
lijoną dolerių. Bus reikalin
ga apie 10,000 darbininkų. 
Vadinasi, toks darbininkų 
skaičius turės nuolatinį dar
bą.

Apskaičiuota, kad per me
tus darbininkams atlygini
mais bus išmokama apie 
17 milijonų dolerių.

Fabrikas kas mėnesis ga
lės pagaminti 500 Pratt- 
Whitney keturiolikos cilin
drų 1,200 arklių jėgos inži- 
nų.

Svarbiausias fabriko pa
statas bus apie 1,300 pėdų 
ilgas ir apie 750 pėdų pla
tus.

Į darbą bus priimami tik 
piliečiai darbininkai.

Fabrikui bus reikalinga 
šimtai specialistų ir tūkstan 
čiai darbo žinovų.

Chicagos viešosios ir kata 
likiškos vidurinės mokyklos 
pakviestos mokslinti ir pa
ruošti tūkstančius jaunų 
darbininkų. Pranešta, kad 
mokyklos sutikusios paruoš 
ti apie 4,000 jaunų mašinis
tų.

Dar nėra nustatyta, kaip 
mokiniai bus parenkami 
mokslinti juos mašinistais. 
Artimiausiomis dienomis 
apie tai bus pranešta pro
grama.

Chicagos angliška spauda 
apie tai entuzijastiškai rašo.

Charles Carroll
Fonini

The Charles Carroll Fo
ram of Chicacgo rengia ei
linę paskaitą tema “Ameri
ca mušt decide.” Įvyks va
sario 2 d., 3:30 P. M., Pal- 
mer House — Bali Room.

Paskaitininkas Upton 
Close, keliauninkas ir auto
rius, žymus Tolimųjų Rytų 
žinovas.
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CHICAGOS MIE
STO TARYBOS 
DARBAI

Chicagos aldermenų tary
ba pirmadienį turėjo daug 
darbo ir jo daug atliko. 
Tarp atliktų jos darbų rei
kia paminėti šiuos:

Pripažino visoms miesto 
valdžios šakoms 1941 me
tais daugiau kaip 73 milijo
nus dolerių išlaidų. Iš tos 
sumos 37 milijonai dol. ten
ka miesto bėgamiesiems rei
kalams.

Pripažino iš traction fon
do skirti 9,570,000 dol. po
žeminio geležinkelio tiesimo 
išlaidoms ir- įvairių rūšių 
specialistų apmokėjimui.

Priimta rezoliucija, kurią- 
ja pagerbiamas kun. Keane, 
O.S.C., Sopulingosios Dievo 
Motinos novenos įkūrėjas, 
kurs dėl nesveikumo pasi
traukė iš direktoriaus vie
tos. Jo darbai didžiai įver
tinami.

Padaryta rezoliucija, kad
legislatūra leistų miestui ap
drausti pensijų teises tiems 
Chicago miesto tarnauto
jams ir darbininkams, kurie 
drafto keliu pašaukiami ka
reiviauti.

Taryba savo posėdžiavi
mus nutraukė iki vasario 5 
dienos.

Buvo ir triukšmo. Du al- 
dermenai, Boyle ir Doug- 
las, griežtai priešinosi skir
ti daugiau kaip 9 milijonus 
dol. iš “traction” fondo ne
ištyrus dalykų stovio. Bet 
jų protestas paneigtas.

Prieš fabriko statymą 
Melrose Parke

A /
General Motors Corpora

tion Buick divizija baigia 
daryti planus statyti didelį 
fabriką ties Melrose Park 
lėktuvų inžinų gamybai.

United Automobile Wor- 
kers unija (CIO) suskato 
darbuotis, kad šis fabrikas 
būtų statomas Flint, Mich., 
bet ne Chicagos apylinkėse.

Nepaprastai įdomus reiš
kinys.

Per pusvalandį sulai
kytas trofikas

Vakar rytą 1940-44 No. 
Damen avė. namuose kilo 
gaisras. Tas yra arti san- 
kryžio, kur kryžiuojasi trys 
gatvės: Damen, North ir 
Milwaukee.

Apie pusvalandį buvo su
laikytas trafikas.

Jei Insnce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS,

At.«tovM

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICF •
175 W. JAOKSON BLVD

SIUTE A-1R2O 
Home Office: Metrark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue 

Tel. LiAFayette 0771 >

STUDIJUOJAMOS 
“SALE” TAKSOS

Illinois valstybės biudže- 
tarinė komisija Spring- 
fielde studijuoja “sale” tak
sų klausimą.

Gubernatorius Green prieš 
rinkimus žadėjo panaikinti
‘sales’ taksas už valgomuo
sius produktus. Kai kurie 
žinovai pareiškia, kad, ra
si, to nebus galima įvykdy
ti. Vyriausias valstybės teis
mas gali rasti, kad ta tak
sų išimtis yra diskriminuo
janti ir neteisėta, nes tak
sos turi būti lygiai paskir
stytos.

Jei kartais nepavyktų to 
atsiekti — panaikinti taksų 
už maistą, yra kitas suma
nymas — 3 centų taksas 
sumažinti iki 2 centų.

Kai kas mano, kad šis
vineu žygiu sumažinimas pa
kenktų valstybės finansama 
Todėl vieną centą taksų rei 
ketų mažinti palaipsniui.

Kol kas nieko tikra neži
noma, kaip šis klausimas 
bus išspręstas.

Susimesta organizuoti 
darbininkus

United Automobile Wor- 
kers Union (CIO) viršinin
kai tvirtina, kad automobi
lių pramonėje Chicagoj dir
ba apie 200,000 darbininkų 
ir jie visi neorganizuoti.

Tad minėtos unijos orga
nizatoriai pakilo visus šiuos 
darbininkus suorganizuoti ir 
prijungti savo aidelėn ir ga- 
lingon unijon.

Unija pakilo veikti, kai 
General Motor Corporation
Buick divizija pasirengė sta- «
tyti didelius fabrikus šalia A t UITI p a metalo 
Melrose Parko. Tenai dirbs darbininką 
apie 10,000 darbininkų iri
jiems bus reikalinga orga
nizacija.

Keturi įkaitinti
Cooko apskrities **grand 

jury” įkaitino du taksų mo
kėjimo patarėjus ir du jų 
tarnautojus sąmokslu pa
rūpinti žmonėms netikrus 
asmeninių nuosavybių tak
sų apskaičiavimus ir tai 
įteikti apskrities turtų įkai
notojui (asesoriui).

Įkaitintieji yra: J. P. 
Gracce, George Houlsby, Jr., 
J. P. Daly ir W. A. West- 
gate.

RHEUMATISM
Pala— Agony Starta To Leava ia 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how this old world 

does make proeress—now cotnes a 
prescrlptlon whlch ls known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take this 
k<lft ketina formula pain, agony and 
Inflammatlon caused by excess urlo 
ocld has started to depart.
•Allenru does Just what this notles 
says lt wlll do—lt Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and If lt doesn't brlng the Joy- 
sus results you ezpect—your taoney 
•hole heartedlir returned.

IHARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 94! MELAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles)

Mečys Šveikauskas, townof- 
lakietis, parodęs nepaprasto 
duosnunio Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių katalikų reika
lams. Jis yra įstojęs į ‘Drau
go’ Mašinų Fondo garbės rė
mėjus, nuoširdžiai pritardaj-
mas TT. Marijonų darbuotei t ir linkime tokio pasisekimą 
t ai p oi Garbės Bendru-J tolimesniam moksle,
darbiu, o sekmadienį, vasario ,
2 d., per Lab. Sąjungos 1 
kuopos bankietą amžiniems 
nariams paremti jis žada tap- 

(ti ir tos organizacijos am
žinu nariu.

“Mažinęs” išlaidas 
už gazą

Penktadienio vakarą spro
gimas sugriovė ugniagesio 
W. J. Wende namus, 2444 
W. 83 gt. Patirta, kad besi- 
sunkiąs gazas sukėlė spro
gimą ir atrasta, kad gazo 
saikrodis rūsyje buvo nu
keltas į kitą vietą.

Wende spiriamas išpaži
no, kad jis tai padaręs, kad 
sumažinti išlaidas už su
vartojamą gazą.

American Society of Tool
Engineers praneša, kad me-

trūksta apie 250,000 išlavin- 
į pj£ąrbixnnkų, mechanikų ir 
kitų. Matyt, ši inžinierių dr- 
ganizacija įkurs mokyklas 
metalo darbininkų moksli
nimui.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:
Vincent Manikas, Sue Ma- 

teyak, 26—26.
Frank Kaske, Estelle

Skimkus, 33—28.
Edward Kawszynski, Vic- 

toria Martinaitis. 21—21.
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APLINK MUS
X Rytoj, sausio 30 d. (’i- 

poroje prakalbos apie Lietu
vą. Kalbės kon. P. Dnužvar- 
dis ir neseniai atvykęs iš Lio 
tuvos kun. J. Prunskis. Įėji- 

1 uias į salę nemok amai’. Visi
kviečiami pasiklausyti.

X Albina Yakaitis,
3303 S. Halsted St., yra žvaig
ždė Lindbloom higli serool 
vidunniesčio baigiančiųjų kla
sės. Jai netiktai pripažintas 
aukščiausias mokykla? požy
mis — Golden Eagle Onder, 
bet dar pripažintos net astuo
nios stipendijos į aukštesnes 
mokyklas. Tolesnėms ytndi- 
jom's ji mano pasirinkti bak
teriologijos sritį. Sveikinamo

gyv.

X Darius-Girėnas post No. 
271, American Legion, ekt?- 
kuirsi,j«i j Hines veteranų li
goninę ruošiama vasario 11 
d. Invalidams bus išdalinta 
keli tūkstančiai dėžučių ci
garetų. Ruošiama taip pat 
“floor show”.

X Vasario 16 — Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. 
Kiekvienu,s tikras Cricago lie
tuvis turi tą dieną dalyvauti 
32 W. Randolph auditorijoj. 
Pradžia 2 vai. popiet.

X Mykolas Jurevičius, nuo
mavęs nemažą ūkį netoli Bar- 
rington, III., visą tikio gy

vąjį ir negyvąjį inventorių 
perveda Labdarių Sąjunigai. 
Priežastis yra tokia: didelį 
plotą žemės, į kurį įeina ir 
M. Jurevičiaus nnomuotas li
kis, nupirko vienas milionie- 
rius. Todėl nuomininkui pri
sieina apleisti ūkis. M. Jure
vičius ilgą laiką yra gyvenęs 
West Side ir buvo žinomas 
veikėjas.

X Tarnas Kalvaitis, g>v. 
4445 So. Halsted St., jau ke
linta savaitė kaip serga. Jis 
yra tėvas žinomos veikėjos ir 
Draugo Korespondentų Klū
bo narės Benetos Cicėnienės.

X Ateinančią vasarą Chi- 
eago Cubs basebolo rinktinėj 
'.žais ir vienas lietuvis — Ed. 
Waitkus, kuria jau pasirašė 
sutartį. Prieš tai E. Waitkns 
žaidė su Tulsa Club (Texas 
Lygoje) ir padarė gerą išmu
šimų nuošimtį. E. Waitkus 
paeina iš Cambridge, Mass.

X Chicago Lietuvių Vaiz
bos Buto valdybą sudaro: 
pirm. John Pakel, J. P. Var- 
kala 1 vice pirm. ir sekreto
rius, D. Kuraitis 2 vice pirm., 
Wm. Kareiva iždininkas. Me
tinė nario mokestis pakelta 
iki $10. Iki šiol buvo $1.

X Chicago lietuvių boksi
ninkų antras turnyras, įvyks 
kovo 24, 25 ir 26 dienomis. 
Vieta turnyrai dar nepaskir
ta. Turnyrą rengia “Lithua
nian Leader”.

X Klierikas V. Mikolaitis
iš Mundelein seminarijos, ga
vęs keletą dienų atostogų, at
vyko paviešėti pas seseris ir 
švoigierį A. P. Kilmitzs, gyv. 
Town of Lake.

X Juozas Bileskis, žinomai? 
Brighton Park jaunuolis, pa
staruoju laiku buvo sunkiai 
susirgęs. Dabar jau sveiksta.
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