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TRUMPAI
J. R. P.

Biauri ironija ir skaudus 
išjuokimas. Lietuvos oku
pantai atima iš žmonių na
mus ir suleidžia į juos Rusi
jos karininkus bei šnipus 
žmonėms palieka tik virtu
ves, sandėlius, prieš kamba
rius ir laiptus. Reiškia, iš 
žmogaus atima namą ir už
deda jam tą namą prižiūrėti. 
Ar bereikia didesnio akyplė- 
šiškumo ir barbarizmo?

Štai kokią “teisybę” skel-1 
bia pasauliui komunistai: 
jie sako, kad Lietuva, Lat
vija, ir Estija ir dar kažin- 
kas norėjo užpulti Rusi
ją, tai Rusija pagrobė jas ir 
apgynė jų laisvę. Can you 
beat it?
Kraštą ir žmonės apvogti 
reiškia juos apginti

Lietuvos kraštas okupuo
tas; kareiviais, policija ir 
šnipais apsodintas; žemė, 
fabrikai, vaistinės, bankai, 
namai, ir įvairus kitoks tur
tas atimta; organizacijos 
uždarytos ir apiplėštos tūks
tančiai žmonių suareštuota 
ir į kalėjimus sugrūsta ar
ba į gilumą Rusijos ištrem
ta ir iš gyvųjų tarpo išskir-

WENDELL IILLKIE
WILKIE IR PREMJERAS APIE 
AIRIJOS UOSTUS IR BAZES

DUBLINAS, vasario 4 d., Willkie pareiškė norįs pasi- 
— Šiandie Wendell L. Will- kalbėti su De Valera, kad 
kie lankėsi neutraliojoj Airi- galėtų susidaryti “pilną ir 

tikrą karo padėties paveiks
ią”.

Pierre Lavalio 
Reikalavimai 
Vyriausybei

VICHY, vasario 4 d. — In
formuotieji sluogsniai pra
neša, jog iš Paryžius į Vi- 
chy grįžta adm. Darlan, ku
ris vežasi buvusio premjero 
Lavalio sąlygas, kuriomis 
pastarasis vėl sutinkąs grį
žti vyriausybėn.

Lavalio artimieji draugai 
sako, jog jis greičiausia pa-

joj ir kalbėjosi su ministe
riu pirmininku Eamon de 
Valera, bet apie pasikalbėji
mų turinį nutylėjo.

Prieš pasimatymą su De 
Valera Willkie pareiškė ap- 
klausinėsiąs premjerą apie 
Airijos uostus ir bazes, ku
rių Anglija norinti gauti ap
saugai prieš vokiečių kontr- 
blokadą.
Ilgi pasitarimai

“Prieš ir per pietus aš il
gai kalbėjaus su Mr. De Va
lera apie Airijos poziciją, 
tarptautinę situaciją ir taip 
toliau”, pareiškė Willkie.

Jis pasikalbėjimo turinio 
dėl aiškių priežasčių negalįs 
paskelbti.

Į Dubliną Willkie atvyko reikalausiąs: (1) svarbios 
11:40 vai. ryte ir Anglijonl vietos kabinete, gal būt, už 
grįžo 3 vai. p. p.

Šiandie jis, manoma, ap- 
ta; vieiėka, net ir pamatinė lankys karalių Jurgj Ir ka.

ralienę Elzbietą.
Neįsileidžia Anglijos 
or’aivių

Airijon Willkie atvyko ai
rių orlaiviu, nes De Valera 
atsisakė įsileisti Airijos te- 
ritorijon anglų karo laivus 
ar orlaivius.

Prieš išvykdamas Airijon

Nuskandino 
Anglų Laivą

žmonių laisvė panaikinta 
žmonės nunuoginti ir ver
gais padaryti, o komunistai 
drįsta tvirtinti, kad Lietu
vos žmonės yra apsaugoti ir 
išlaisvinti. Ar begali būti 
didesnis akyplėšiškumas ir 
komunistiškas apjakimas? 
Komunistų elgimosi ir tvir
tinimų gali nematyti ir ne
suprasti tik aklas ir durnas.

Negana, kad lietuviai ma- 
skolberniai meluoja apie Lie
tuvą ir Lietuvos žmones, bet 
taip pat meluoja ir apie 
Ameriką ir Amerikos lietu
vius ; Maskvos agentūra 
skelbia, kad Amerikoje yra 
45 milijonai badaujančių 
žmonių, o tūlas Jagminas iš 
“Vilnies” kliedi, kad 95 nuo
šimčiai Amerikos lietuvių 
pritaria Lietuvos okupacijai 
ir lietuvių pavergimui. Jag
mino nuošimčiai aiškiai pa
rodo ką reiškia paduodami 
nuošimčiai ir įvairios skait
linės iš Lietuvos.

Jeigu Jagminas sakytų, 
kad Lietuvos nelaimei pri
taria 5%, tai būtų galima (jerjo Taį ot, kur eįna go- 
sakyti, kad jis giriasi arba vįeįų Sąjungos, jų tarpe ir 
neteisybę sako (perdėdamas Ljetuvos darbininkų pinigai, 
nuošimtį), bet kuomet jis užprailęaitUOti stachanovi- 
kalba apie 95%., tuomet jis būdu
jau dega 105% karščiu, ne-

4 d.BERLYNAS, vasario 
— Vokietijos oficialioji 
nių agentūra DNB praneša, 
jog vokiečių bombanešiai 
šiandie vidurdienį, prie An
glijos rytinių pakraščių tai
kliai apmėtė bombomis 10,- 
000 tonų prekybini laivą.

Laivas paliktas skęstąs ir 
liepsnojąs.

Karo vadovybė praneša, 
jog Vokietijos karo laivas, 
eidamas savo nustatytąsias 
pareigas, nuskandino 29,000 
tonų laivų.

zi-

štai ištrauka iš anglų lai
kraščių :

“Earl Browder’s lawyers 
Anglų spauda paduoda, sent Amtorg a bill for $10,- 

kad komunistų lyderio Earl 000 for defending No. 1 Co- 
Browderio advokatai padavė mmy... They got a letter of

bežino ką kalba, 
soje pilnumoje.

kliedi vi

sienio ministerijos, (2) pil
nos atsakomybės pasitari
muose su vokiečiais, (3) kon 
trolės visos Prancūzijos in
formacijų ir policijos ir (4) 
pakeitimų Petaino sudaryta
me tautiniame komitete.

Kai kurie sluogsniai nu
mato, jog po šios adm. Dar- 
lano kelionės esą galima ti
kėtis, kad Petaino vadovy
bėje būtų sudaryta “trijų 
didžiųjų” vyrų vyresnybė — 
admirolas Darlan, karo mi
nisteris gen. Huntziger ir 
Lavalis.

Niemoeller
Priėmė
Katalikybę

BERLYNAS, vasario 4 d. 
— Protestonų sluogsniai ga
vę žinių, jog garsusis pro
testonų dvasininkas Martin 
Niemoeller, kuris pasauli
niam kare vadovavo subma- 
rinui ir dabar jau 43 mėne
siai sėdi kalėjime ar kon
centracijos stovykloje už pa
sisakymą prieš nacius, per
ėjo katalikų tikėjiman.

Sakoma, jog Niemoelleris 
per šiuos mėnesius kalėjime 
studijavęs katalikų raštus ir 
priėjęs išvados, jog katali
kybė yra geriausia krikščio
nybės forma.

Galutinų žinių apie Nie- 
mollerio perėjimą katalikų 
tikėjiman dar negauta.

AIRIJOJE
Atsargumas Washingtone

CDrauea*" Acme teieDfloto)

AREŠTUOJAMI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
GYNĖJAI - SAVANORIAI

BERNAS, Šveicarija. — 
Subolševikintos Lietuvos lai
kraščiai jau atvirai prisipa
žįsta, kad areštuojami žmo 
nės, kurie per kovas už Lie
tuvos nepriklausomybę ka
riavo su raudonosios armi
jos gaujomis, kurios dar 19- 
18-20 metais norėjo užgniau
žti Lietuvos laisvę. Maskolių 
V. Kasa, kuris paskirtas 
“laisvosios” Lietuvos proku
roro pavaduotoju, “Tiesoje” 
praneša, kad patrauktas tei
smo atsakomybėn buv. Lie
tuvos armijos majoras Ado
mas Drabatas, nes jis bu
vęs caro armijos karininkas, 
o vėliau dalyvavo mūšiuose

Net patsai karo laivyno sekretorius Knox įeidamas į 
laivyno departamento rūmus turi sargui parodyti savo 
identifikavimo ženklą. Be šių ženklų nė vienas asmuo ne
įleidžiamas: * \ ..

BUDAPEŠTAS, vasario 4> ROMA, vasario 4 d. — Fa- 
d. — šiandie Vengrijos par- šistų karo vadovybė prane- 
lamentas vienbalsiai patvir- ša, jog italų torpedinių lai- 
tino Vengrijos prisidėjimą vų grupė septyniomis torpė- 
prie Vokietijos, Italijos ir domis apšaudžiusi anglų lai-
Japonijos sąjungos. vų grupę Raudonojoj jūroj.

ATĖNAI, vasario 4 d. —
Vyriausybės s'uogsniai pra-, .

. .. , . _ — Šiąnakt anglai praneša,
nesą jog graiku kariuomene . « ........... -

* , T, , . , , . ! J°R Anglį joj šiandie pašautaatmususi italu kontratakas , * .
. . .. , keturi \ ok<ctijos orlaiviai—
ir užėmusi svarbias aukštu-! , . , ......

. ». du bombanešiai ir du ko- z .mas į šiaurę nuo Klisuros. , ....
orlaiviai.

LONDONAS, vasario 4 d.

LONDONAS, vasario 4 d. 
— Laivininkystės ministeris 
Ronald H. Cross šiandie pra
nešė, jog Anglija gausianti 
iš Amerikos sargybinių or-

LONDONAS, vasario 4 d. 
— Prezidento Rooseve'to 
asmenis atstovas Londone, 
Harry Hopkins šiandie buvo

laivių, kurie eis žvalgybos garbės svečiu pietuose pas 
pareigas Anglijos laivynui. Olandijos karalienę.

Rusijos agentūrai (Amtor- 
gui) sąskaitą $10,000 sumai. 
Amtorgas advokatams at
siuntė gražų laišką ir $15,- 
000 čekį atlyginimui už “ge
rą darbą” apgynime kom-ly-

thanks, plūs a check for 
$15,000”.

Ir mūsieji komunistai ban
do visus įtikinti negauną jo
kios paramos iš Maskvos. Į- 
domu.

ORAS
šil-Dalinai debesuota ir 

čiau. Vakarų vėjai.
Saulė teka 7:00 vai., saulė 

leidžias 5:09 vai.

Anglai
Pripažįsta
Imperatorių 
Haile Selassie

LONDONAS, vasario 4 d. 
— Užsienio sekretorius An
thony Edenas, House of Co- 
mmons pasėdyje pareiškė, 
jog anglai laikinai padėsią! 
Etiopijos imperatoriui Haile 
Sellassie kovoti prieš italus.

Toliau Edenas pareiškė, 
jog Anglijos vyriausybė 
“pritaria nepriklausomai 
Etiopijos valstybei ir pripa
žįsta imperatoriaus Haile 
Selassie teises sostui'.

Atsistatydino
Minis+eris

SOFIJA, vasario 4 d. — 
Šiandie staiga atsistatydino 
agrikultūros ministeris F. 
Bagrianovas, kuris buvo 
tvirtas Vokietijos draugas 
ir nusistatęs už Bulgarijos ir 
ašies valstybių kooperaciją.

Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog jis nesutaręs 
au premjeru Bogdan Filovu 
iškilus klausimui apie per
leidimą Vokietijos kariuo
menės per Bulgariją.

Bagrianovas buvo numa
tomas galimu Filovo vieti
ninku ministerio pirmininko 
vietai

Gubernatoriai 
Pasisakė 
Už Įstatymą
WASHINGTONAS, vasario

4 d. — Istorikas Charles A. 
Beard šiandie Kongresui pa
reiškė, jog paramos Angli
jai įstatymas “oficialiai 
įtrauktų” Ameriką į karą ir 
ragino jo nepravesti, bet tuo 
pačiu laiku rašytojas George 
Fielding Eliot pareiškė, jog 
su “tam tikrais apibrėži
mais” jis turįs būti praves
tas, nes to reikalaujanti da
bartinė pasaulio karinė situ
acija.

Tuo tarpu astuoni pietinių 
valstybių gubernatoriai pri-

.mtč Kongresui savo pa 
iskimą, kuriuo jie remia

<sio įstatymo projektą ir ra
gina jį priimti, nes jis esąs 
būtinas šio krašto saugumui

Tuo pačiu laiku yra žinių, 
jog Willkie, kuris anksčiau 
yra pareiškęs pritarimą įs
tatymui, grįžęs iš Londone 
patarsiąs tam tikras įstaty
mo modifikacijas.

Kuboj Nuramino 
Sukilimą

HAVANA, vasario 4 d. — 
Prezidentas Fulgencio Ba
tistą šiandie pranešė Kubos 
kariuomenei, laivynui ir po
licijai, jog jis suareštavęs jų 
vadus, kad sulaikytų sąmok
slą.

• Autoritetingi sluogsniai 
pareiškia, jog šiuo sąmoks
lu norėta nuversti Batistos 
vyriausybę. Tačiau prezi
dentas suskubęs sąmokslą 
užgniaužti Suareštuotųjų 
tarpe yra kariuomenės va 
das Col. Jo°<5 Pedraza ir lai 
vyno vadas Col. Angelą Cor. 
zalcz.

prieš raudonąją armiją. 
“Draugas” V. Kasa dar pa
stebi, kad maj. Drabatas 
buvęs “aktyvus liaudies 
priešas ir slėpė antitarybinę 
literatūrą”. Žinodami GPU 
provokacijas, galime būti ti
kri, kad “antitarybinė” lite
ratūra jam buvo pakišta 
agentų, o svarbiausias jo 
“nusikaltimas” yra tas, kad 
jis savo laiku kovojo prieš 
bolševikų gaujas.
Lietuvos kariuomenės 
“va’ymas”

Neseniai buvo rašyta, kad 
okupuotoje Lietuvoje palik
ta Lietuvos kariuomenė, pa
vadinta 29-tuoju nacionali
niu korpusu, keliais atvejais 
yra atsisakiusi duoti prie
saiką okupantams. Nežiū
rint to, kad iš šios kariuo
menės likučių’buvo pašalin
ti ir areštuoti visi karinin
kai ir kareiviai, kurie oku
pantams pasirodė nepatiki
mi, vis dėlto viešas priesai
kos aktas vis buvo atidėlio
jamas. Dabar “Tiesa” pra
neša, kad priesaikos davi
mas esąs nustatytas vasa
rio 23 dienai. Iš to galima 
spręsti, kad okupantai tą ka
riuomenę yra taip “išvalę”, 
jog jau drįsta viešai pra
nešti apie priesaikos da
tos nustatymą. Kaip jau bu
vo pranešta, į šios vadina
mos “nacionalinės” kariuo
menės eiles yra sugrūsta 
daug maskolių.
Priverstinas darbas

Buvo keliais atvejais pra
nešta' kad okupuotoje Lie
tuvoje verčiami likviduotis 
savarankiškai dirbą amati
ninkai, kaip tai batsiuviai, 
siuvėjai, kirpėjai, staliai ir 
t. t. Amatininkai turi dėtis į 
vadinamas arteles, į kurias 
turi sunešti savo darbo įran
kius, žaliavų atsargas ir vi
są kitą dirbtuvių įrengimą ir 
dirbti kolektyviškai. Kaip ir 
kitose bolševikiškais pagrin
dais tvarkomose srityse, 
taip ir tokiose artelėse ėmė 
reikštis tokia skandalinga 
betvarkė, jog dabar paskel
bta, kad artelių organizavi
mas kuriam laikui sustab
domas. “Draugas” G. Abra- 
mavičius, kuris paskirtas to
kių artelių sąjungos vice
pirmininku. “Tiesoje” apra
šinėja artelių darbo nenor
malumus. Jis cituoja Kauno 
baldų artelės pavyzdį. Pa
sak jo, baldai esą pasidarę 
tokie brangūs, kad jų dar
bininkai nebegalį įpirkti. 
(Daugiau Lietuvos žinių an
trame puslapyje).
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Lietuvoj šiemet prasideda sov. baudžiava
VYRIAUSYBĖ REMIA KOLCHOZUS mų,” kaip sovietų Rusija ir.

kitos jos okupuotosios ša-
KAIP TIKIMASI PADIDINTI KOLCHOZŲ PBODIIK- , tuomet Lietuvos ūkinin I 
TINGUMĄ. UKRAINOS KOLCHOZŲ “NAŠUMAS." ! kam8 nieko kit0 nebeliksJ 

kaip parsiduotų į kolchozų j
BERNAS, Šveicarija. Į spaudoje atvaizduojami, baudžiavų. Tačiau esame tik

Jau ne vieną kartą suso- kaip nepaprasto pažangumo ri> kad. okupantai iki to lai | 
vietintos Lietuvos valdžios pavyzdžiai. Pasak “Tiesos,” ųo jau bus išvyti iš Lietu- 
atstovai viešuose pareiški- i sovietų Rusijos piliečiai vos jr todėl mūsų ūkinin- 
muose išsitarė, kad dėjimą-j “pasakiškai turtėja!” Tuo kams neteks nešti šios nau.| 
sis “laisvu noru” į kolcho- tarpu sekančiam “Tiesos” • jos baudžiavos!
žus būsiąs visokeriopai ska- numeryje yra atspaudintas

sinis atlyginimas 135 rub- laiku į Vilnių atvyksta mąs
liai (maisto ir drabužių jos kolių delegacija, kuri padė- 
negauna), o dirbdamos ka-lsianti specialines mokyklas 
torginius akordinius darbus perorganizuoti sovietų Ru
jos įvarančios per mėnesį Į sijos pavyzdžiu. Į speciali- 
iki 2200 rublių. Pasak “Tie- • nių mokyklų valdymo veiki- 
sos,” “naujoji tvarka page- mo sritį įeina amatų, kur-

čių, nebylių ir aklųjų mo
kyklų valdymas. Tad kur
čiai, nebyliai ir aklieji bus 
mokomi marksizmo - leni-

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel.: Rezid. TcL:
VlRginia 1886 PROspcct 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? VVesi 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiail. ir Sekmad. tik susitari ua

per tris puslapius einąs pa-j Darbininkų atlyginimas 
ti, kad dar šiais metais oku- rėdymas apie Kolchozų der- Patirta naujų smulkmenų 
pantai bandys maskoliškus lingumo pakėlimą sovietų apie laukų darbininkų atly-

Ukrainoje. Tuo parėdymu ginimą okupuotoje Lietuvo- 
įvedamas akordinis darbas, je pristeigtuose sovchozuo-

Apie tai lįūdija pareiški-I ° be to Pusbadžiu gyvenau- se (valstybinės baudžiavos 
irai, kuriuos Naujų Metų tiems kolchoznnnkams žada- ūkiuose), šiuose ūkiuose 
proga padarė bolševikų par-,mos įvairios Prijos (puse darbininkams maisto jau 
tijos Lietuvoje sekretorius kllogramo mesos;) uz tai- nebebus duodama, o tik at-

. Sniečkus ir žemės ūkio kad jie pa^eltų zemes ir; lyginimas pinigais. Kaip ir 
komisaras M. Mickis. “Drau §yvu^9 našumą.

Kolchozų “ p rod u k tin
gumas”

tinamaa Yra pagrindo lauk-

kolcnozus steigti ir Lietuvo
je.

gas” čekistas Sniečkus, ruoš 
damas dirvą kolchozacijai, 
pei radiją išsitarė, kad, gir
di, ‘priešakiniai Lietuvos 
darbo valstiečiai labai do- 
raiši kolektyviniais ūkiais.” 
Pasak jO, reikią valstiečiams 
aiškinti, kad tie, kurie pa
norės susiburti į kolektyvi
nius ūkius, gaus organizaci
ni pagalbą ir iš sovietų val
džios. Daug atviriau pasi
sako žemės ūkio komisaras 
Mickis, kuris oficioze “Ta
rybų Lietuva” rašo: “Lau
kiame, kad kitąmet mūsų 
krašte atsiras valstiečių, ku
rie laisva valia sumanys dė-

Pagal aną parėdymą, ku
rį pasirašė genialusis dezor- 
ganizatorius Stalinas ir jo

kituose darbo srityse, įves
tas akordinis darbas. že
mės ūkio komisaro įsakyme 
įsakmiai pabrėžta, kad dar
bininkai yra atsakingi už 
tinkamą darbo atlikimą. Jei
gu kuris darbas atliktas ne-

valdžios galva Molotovas, ' pakankamai gerai> tai dar. 
nustatytas minimumas, kurį, bjninka8 turi atlygini
reikia kaipo derlių išspausti
iš Ukrainos žemės. Prisi
minkime, kad kalba eina Sovchozų darbininkams duo- 
apie Ukrainą, kurios žemė
skaitosi viena geriausių vi
soje Europoje. Su jos žemės 
derlingumu Lietuvos dir
vos negali nė lygintis. Ir 
vis dėl to pasirodo, kad Uk
rainos juodžemis, diroamas

rina visų darbininkų mate
rialinę padėtį ir tinkamai 
įvertina jų darbą.” Deja,
Lietuvos laukų darbininkų
nelaimeei turime pasakyti, nizmo “mokslų” 
kad šis tvirtinimas tėra tuš 
čia bolševikiška frazė. Ne
priklausomoje Lietuvoje 
melžėja gaudavo į metus 
tarp 300 ir 350 litų, be to, 
visą maistą, darbo drabu
žius ir kitokių daiktų natū
ra. Dabar gi melžėja per 
metus gaus 1632 rublius, už 
kuriuos ji tvirtomis kaino
mis gali nusipirkti 81 dvi
gubą rugių centnerį,
tarpu nepriklausomos Lie
tuvos laikais melžėja, gau
dama per ištisus meetus pil

Sulaikytos
Pašalpos
Invalidams

Socialinio aprūpinimo ko
misariatas praneša, kad pa
šalpų (kompensacijų) ir pe
nsijų mokėjimas buvusiems 
valstybės ir savivaldybių

tuc tarnautojams, kariams ir 
karo invalidams sustabdy
tas. Todėl suinteresuoti as
menys prašomi nesilaikyti

ną išlaikymą, drabužius ir tais reikalais komisariate, 
kitokių priedų, dar, pini- ■ Kai bus atnaujintas pašal- 
gais skaičiuojant, galėdavo pų įr pensijų mokėjimas ar 
nusipirkti virš 30 dvigubų nustatyta kitokia mokėjimo 

mo antrą kartą padaryti, centnerių rugių. Jau šis pa- tvarka, būsią paskelbta per 
lyginimas parodo, į kokį spaudą ir radiją. Ateityje

dama teisė pirktis tvirtomis 
kainomis tiktai ribotus mais 
to kiekius. Grūdų per mėne
sį trims pirmiesiems šei
mos nariams leidžiama pirk
tis po 30 kg. ir kiekvienam 
sekančiam nariui po 20 kg., 
bulvių per mėnesį vienam 
asmeniui 20 kg., pieno dar-

skurdą įvaryti 
baudžiauninkai..

sovchozų pensijos būsiančios moka
mos pagal naujus (bolševi
kiškus) pensionavimo pa
grindus. Tokiu būdu galima 
įaukti, kad pensijos bus mo
kamos tiktai komunistų pa-

kolchoziškais baudžiavos 
tia į kolektyvinius ūkius. metodais, duoda vos pusę to
Zefcien ūkio komisariatas derliaus kurį atneša nepa. j bininkams, neturintiems kar 
nusistatęs visokeriopai rem
ti tokius kolektyvinius 
ūkius.”

lyginamai blogesnės Lietu- V®S( P° 1 kg. Per dieną, ° 
vos dirvos. Ukrainoje kaipo nedarbingas šeimos nariui 
minimumas nuo hektaro nu-Į— Pus? kilogramo dienai.

“Laisvoji valia”

Lietuvos gyventojai pa
kankamai gerai žino, ką 
okupantų burnoje reiškia 
išsireiškimas “laisva va
lia.” Juk ir nepriklausomo
sios Lietuvos likvidacija ėjo 
“laisva valia,” nors tuo pat 
metu apie pusę miliono 
maskolių kariuomenės buvo 
tikra žodžio prasme užtvin- 
dę visą kraštą. Tad neten
ka abejoti, kad teroro prie
monėmis bus siekiama, kad 
ūkininkai “laisva valia”#par 
siduotų į kolchozų baudžia
vą.

Sovietiški kolchozai, vei
kią Maskolijoje ir kitose

statyta: žieminių kviečių — 
15.2 centnerių, rugių — 13.2 
centn., vasarinių kviečių — 
9.5 centnerių. Tuo tarpu 
Lietuvoje 1939 m. nuo hek
taro surinkta žieminių kvie
čių po 26.4 centnerių, vasa 
rinių kviečių — 20.5 centne
rių (net su viršum dvigu
bai daugiau kaip juodžemio 
Ukrainoje!), žieminių ru
gių — 26.3 centn.

Kontroliuojamos karvės 
pieningumas sovietų Ukrai
noje nustatytas 1.530 litrų 
per metus, e dedančios viš
tos produkcija — 90 kiau
šinių per metus: Kai bolše
vikų dezorganizuojama Lie-

vietose, Lietuvos bolševikų tuva pasieks tokių “laimėji-
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Už 100 kg. rugių darbinin
kams teks mokėti 20 rub
lių, už 100 kg. kviečių — 
30 rbl., bulvių — 8 rbl., vie 
nas kg. pieno 0.25 rbl. 100 
kg. žirnių — 40 rublių ir 
t. t. Tuo tarpu didžioji lau
kų darbininkų dalis soveho- 
zuose gaus tiktai 3.60 rub
lių per darbo dieną. Tiktai 
ypatingiems specialistams 
uždarbis gali būti nustaty
tas 6.80 rublių darbo die
nai.

Sovchozų baudžiava
“Tiesa” džiūgaudama pra 

neša, kad sovchozų darbi
ninkai, dirbdami akordiniai, 
uždirba daugiau. Taip, pav., 
melžėjoms nustatytas mene

Akli Ir Kurti Bus 
Mokomi Leninizmo

Okupuotosios Lietuvos taikūnams, o prieš bolševi- 
švietimo komisariato speci- ^us kovojusiems ir invali- 
alinių mokyklų valdybos dais pavirtusiems Lietuvos 
viršininkas K. Krikščiūnas: laisvės kovų dalyviams jos 
ir inspektorius Vaitkevičius bus atimtos. Tas pats liki- 
buvo nuvykę į Maskvą ir raas laukia nepriklausomos 
jau sugrįžo Vilniun. Sovie- Lietuvos pensionuotų valdi- 
tų Rusijoje specialines mo- ninku bei tarnautojų, 
kyklos yra darbo atsargų
komiteto žinioje, o Lietuvo
je jas valdo švietimo komi
sariatas. Būdama “laisva” 
sovietų Lietuva negali tvar
kytis kitaip, kaip sovietų 
Rusijoje. Todėl artimiausiu

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

Telefonas: Hemlock 5849

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave.

Ofiso Valuudos:
Po piet — 1 iki 3; Vakaruis 7 iki * 

Sekmailieuiuis šului sutarties

Telefonas CANal 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2202 West Cermak Road

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutarti 
Res. telefonas SEEley 0434

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Cf

OFISO VALANDOS:
Yno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Aveniu 

Tel. Cicero 1484

OR. A. JENKINS
ILietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS- 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutarti 
Ofiso telefonas PROspect 673' 
Namu telefonai VlRginia 249.’.

DR. F. G. WINSKUNAS
FHYS1CIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd
Tel. CANal 2345 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 0
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMlock 3150

Tel YAitds 3146
Valandos: nuo h iki 12.

2 iki 4 ir 7 du 9
i'iriiiadieniuis: 2 iki 4 ir 7 iki 1* 

Šeštadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
UGDYTOJAS LR CHIRURGAIS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Hat s k- Street 

feL CAHaL 5960

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
l - 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

ir pagal sutarti.

Tel YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

TaL YARda 0994.
Pirmadieuiais, Trečiadieniais L 

Šečtadieniaie.

DR. P. J.

Phone Cicero 4270
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DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

.. -
Atsakančiai ir prieinama kai

na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street
TeL Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

TIK viena pora aklų visam gy 
venlir.ul. Saugokit jas, leisdami 
išekzamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vis* aklų ltempim*.

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

OITOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VAI.ANDOS

Kasdien ?'00 a. m. iki 8.30 p. m 
Trefi. Ir šešt: 9:00 a m. Iki

7:30 p. m.

QR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1446 S. 49th Ct., Cicero, UI

Antradieniais. Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

'.nlandos: 10-1? ryte. 2-6. 7-9 P.M
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais. TrcAiadieuiais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

(Beinaraoskaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
6900 So. Halsted Stree*

TELEFONAI:
Ofiso - WENtwortb 1612.

Rm — YARda Saw
OFISO VALANDOS:

9 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

niuro1 anlortj

UK. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

H 43 South Archer Avenur 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais <> 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
vaL: euo 9 vai. ryto iki 8 vai. vai

Samdoj pagal antnrti

' OR. GHAHIFS SEGAL
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubosi
; Tel. MIDway 2880 Chicago, 111.

OFISO VALANDOS: 
i Nuo 1.0 iki 12 ryto, 2 iki 4

vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

Tel. \ARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ’ki 12 vai dien* 

t*1 YARds 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ? 
’65l West 47th Street

OFISO V AL*NOOS •

2- 4 ir 7—v -akaro
naga1

,4i

d

THINGS THAT NEVER HAPPEN
1

AMERIKOS LIETUVIU naKTARlI DRAUGUOS MARIA

«958 Ro Talman Av« 
o.. Tel GROvabilJ 0017
Offica teL HEMlodt 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgap

Va. : 2—4 ir 7—9 vak 
Kotvirta/1 ir Nedėliomia ansitarna

2423 W. Marųuette Road

Tai GANsI 0129

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Cermak Roao
•> . i«. rl.,. . (M.piet i/ / -o

*F./,iniSNC]JA. 
s6-9’ S California Av»

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

i«45 So. Ashland Avenu#>

OFISO VALANDOS:
'Jtio 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v«l v«l 

Nedėliomis pagal sutarti
Iffles tai YARds 4787 
famn tai PROsnaet 10JM*

Ofiso tai VlRginia 003fl 
Rsaiilencilos tai.: BEVerly 82^'

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai : 1—.3 ir 0—8:30 P i 

Nedėliomis nagai sutarti

TaL OANal 0267
Rea tai.: PROepeet «*>-

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTrtJAR TR CHTRURGAP 
1821 So. Halsted Street

Realdendls• 0800 go Arteeier A* 
VST SVTTOfl' 11 v —vto iki • oa”'• 

• F T ral tekat.

Tai. YARda 5921
• KENvood 5107.

OR. A. 1. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-Afiae vai • nuo 1-3: nne 0:30-8
756 Wesf 35th Street

I
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Trečiadienis, vasario 5, 1941 i DRAUGAS

Hillaire Belloc
%

CIVILIZACIJOS KRIZĖ
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas 

— Vertė —

Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys) . iavysty3i sėkmingą, tvirtės-
Jei kas bando suverti bent' ir tobulesnę visuomcaiS-

bendrą sąskaita viso to. kas k!> tarayb»- Per am-
įvyko šioje gana žymioje ) ži« 'aikytąsi šio dėsnio. Go- 
ekonominėje permainoje, jis ('ufnas paleistas taip lais- 
sutinka visokeriopų kliūčių. v5n išdav® monopoliją. Stam 
Bet šis platus faktas yra biei' gamintojai ir išdalinto- 
išgarsėjęs. Gana stambi an* jai suriSo savo bizniu8' an
gliškosios ūkines žemės da tv5r5 bustus. Jei to negalė- 
lis 20-to amžiaus trečiame j° Padaryti, tai bent sudarė 
dešimtmetyje perėjo iš vie- [ sutartis, kurtos aptibavo 
nų rankų į. kitas: perdavi- konkurenciją bent savo tar- 
mas perėjo iš senų stambių i Pe" Kainos tarp jų ir tų mo- 
žemvaldžių'į naujų smulkių [ n°P°l'jU buvo nustatytos ir

tos monopolijos tapo ben
druomenės viešpačiais.

savininkų rankas. Gi tikro
vėje, perdavimas perėjo iš 
senų stambių žemvaldžių į i šių monopolijų užvlcšpa- 
bankinės monopolijos ran- į tavimas dabar yra gana aiš- 
kas, kuri Anglijoje yra visų j kus ir pripažintas. Plati j

konkurencijos dirva dar pa
siliko. Savo ruožtu ji pa
siekia ganėtinai plačią vie
netų dalį ir net mažesniuo
se bizniuose dar užsiliko 
tam tikras gyvumo saikas, 
bet kryptis į monopoliją 
nuolat linksta, monopolija | 
nuolat progresuoja. Ir, aiš- i 
ku, jei šis procesas nebus 
suvaržytas, po kiek laiko I
mes atsidursime tokioje pa
dėtyje, kurioje didžioji iš
darbės, išdalinimo masė iš
imtinai priklausys mažam 
žmonių skaičiui ir jie pataps

pastoviausia įstaiga ir ge
riausiai pasaulyje suorgani
zuota.

Kita gyduolė, galinti išgy
dyti tuos trūkumus, kuriuos 
kapitalizmas pagimdė, kuri 
siūloma vieton komunizmo, 
yra monopolijos suvaldy
mas. Šis pasiūlymas sudaro 
antrąjį perskyrimą.

Kapitalistinė sistema, išė
jusi iš konkurencijos, baigė
si tuo, kad dabar priešinga 
pačiai konkurencijai. Kadai
se kapitalistinė sistema bu
vo apginima dėl to, kad ji bendruomenės viešpačiais, 
tarėsi būk per jos pagrin- , Net ir dabar pavienis pilie- 
dinę laisvos konkurencijos ^jg jau Vgįkimo platesnėse 
tiesą išdarbė tapo sekmin- į pĮotmėse yra bejėgis prieš 
gesnė; papiginti reikalingi• kontrolę. Didesnė jo pre-
gyvenimui daiktai ir netie- kių dalig perkama ta kai- 
sioginiai visa bendruomenė na kuri kitų jam yra nu_ 
sulaukė iš viso to naudos.
Kapitalistas,
pradžioje, nemanė ištiesti

naudai. Jie laikėsi dėsnio, i 
kad valstybė, kiek tai yra i 
galima, nesikištų ten, kur 
jai nėra reikalo. Bet jie pa
naudojo ši dėsnį savo nau
dai tam, kad patys galėtų 
įgyti politinės ir ekonomi- 
nės galios, tiek kiek tai bu
vo visuomenės galioje ta 
galią suvaržyti. Tuo tarpu 
senos gadynės ekonomistas, 
gyvenąs praeitų laikų tradi
cijomis, vis tebesmerkė vai 
stybės įkišimąsi, kurį jis su
maišė su tuo socializmu, ku
rį jam reikėjo kovoti.

Tas keistas susivienijimas 
tarp senos gadynės leberalo 
ir moderninio monopolisto, 
baigėsi pastarojo milžinišku) 
išaugimu, taip kad šiandien 
jis yra viešpats kiekvienoje 
srityje, ypač transporte ir 
finansuose.

Jei mes norime, kad ati
tinkamai išskirstyta savas
tis grįžtų ir būtų palaiko
ma, būtinai reikia, kad mes 
su monopolija pasielgtumėm 
pagal du dėsnius, kurie aiš
kiai turi mūsų prote sto
vėti.

Pirmas dėsnis yra šis: tu
rime imtis tokių priemenių, 
kurios sulaikytų monopoli-

KLiPPEKIS MICHIGAN EŽERO PAKRANTĖMS 45) Gražinos Musteikienės,; pičio, adv., Užsienio Lietu- 
Kaune, 46) Felikso ir Stc- i viams Remti Draugijos pir- 
fanijos Marcinkų, švento- mininko, 70) Jokūbo šlyžio, 
sios uostas, 47) Arkadijaus Kaune, 71) Stasio Stepona- 
Maurisijušo, Kaune, 48) Ka- vičiaus, 72) Viliaus Šieno- 
zio Matulio, Kaune, 49) Jo- galio, Gaurus valse., 73)
no Masiulio, Kaune, 50) Mi-' šumskio, Kaune, 74) Henri-
siurevičiaus, Kaune, 51) Jo- ko Trapiko, Kaune, 75) Jo
no Našliūno, Kaune, 52) Ri- no Todžio, Kybartuose, 76)
čardo Nako, jūrų karininko, Oskaro Urbono, Kaune, 77) 
53) Vinco ir Stefanijos Ruo- Antano Vaitkevičiaus, Kau
kų, Kaune, 54) Elenos Pu- ne, 78) Andriaus Vosyliaus, 
rickienės, Kaune, 55) V. Kaune, 79) Mykolo Žilinsko,
Parčevskio, Nemenčinės v., 
56) Jurgio Pavlovo, Pažais-

Kaune, 80) Martynos Žmui- 
drienės, Kybartų valse., 81)

lio vaisė., 57) Juozo Pociaus, Kazio Žemecko, Kaune, 82)
Kaune, 58) Nadieždos Pimo- 
novienės-Savič - Zablockie-

(“Draugas” Acme telephoto* nės, Vilniuje, 59) Romano 
Milwaukee klipperio (lėktuvo, Draminiai. Jame bus: PolovinskO( Kaune, 60) A- 

Pullmano rūšies sėdynės (kairėje), kurios, prireikus, bus
pakeičiamos lovomis. Bus pastatytas tarnybai Miehigan 
ežero apylinkėmis.

SARAŠAS ASMENŲ, PABĖGUSIŲ NUO 
KOMUNISTŲ TERORO, KURIŲ 

KONFISKUOTAS VISAS TURTAS
Jei Nebūtų Pabėgę, Vistiek Nebūt Naudojęsi 

Savo Turtu, Nes Būt Buvę Ištremti Rusijon, 
Ar Sušaudyti

Sovietų Lietuvos valdžios 
paskirta komisija konfiska-

tro, 21) Kazio Graužinio, 
Lietuvos Pasiuntinio Bue-

vo turtą, priklausiusį iš o- nos Aires, 23) Juozo Gauri- 
kupacijos pabėgusių arba liaus, Lietuvos pasiuntiny- 
negrįžusių šių asmenų: 1) bės Romoje sekretoriaus,

jos augimą. Turime sutruk- I Prano Aušrotos, Kaune, 2) 
dyti jos augimą pačioje; Vytauto Alanto, Kaune, 3) 
pradžioje. Turime išsklaidv- Jono Augustaičio, Kaune, 
ti jos pajėgas. Bet kadangi 4) Jono Aukštinančio, Ma- 
turto galia yra taip galin- < žeikiuose, 5) Adomo Ambra- 26) Kazio Jelenskio, Vilniu- 
ga, ypač mūsų moderniniuo- j zįejąjįs, Kaltinėnų vaisė., 6) į je, 27) Stasio Jakučio, Kau
še miestuose, ypatingai spau Broniaus Balučio, Lietuvos jie, 28) Balio Jacikevičiaus, 
dos užvaldyme, šiame atvė- pasiuntinio Londone (taip Kaune, 29) Makso Krebso, 
jy bendradarbiavimas nic- oficialiniame komunikate ir 
kados neduos tokių sėkmių,‘pasakyta!), 7) Jono Batai- 
kaip kad valstybės veikimas. čio> Viliampolės, 8) Elenos 
Tegul valstybė, t. y. įstaty- Baranauskienės, Vilniuje,

9) Juozo Banaičio, Kaune,
10) Antano Baniulio, 11)

23) Vitaliaus Gusevo, gyd. 
Kaune, 24) Stasio Grigaliū
no, žygaičiuose, 25) Stasio 
ir Agnės Jurgučių, Kaune,

mai, arba gildijos taisyklės, 
kurios yra Valstybės pa-

pagelbos ranką savo kaimy
nui. Jis žadėjo naudos ne 
kam kitam, bet sau. Tas 
ir buvo jo tikėjimo pagrin-

; statyta. To arba kito daik- 
pacioj savo įo rejkalavimas jau daugiau 

nebevaldo sandelio reikalų. 
Sandelis valdo gyvenimo rei 
kalus.

Iš dalies galima sakyti, 
kad už tai kalti masinė iš-

remtos, suvaržo monopolijos S Felicijono Bortkevičiaus, 
pradedamuosius žingsnius, 
nežiūrint, kur jie pasireikš 
ir tegul taip sutvarko, kad 
monopolija negalėtų augti.

(Bus daugiau.)

das. Praktikoje buvo ginei- \ darbž ir maSinefija. Tai tlc. 
jama, kad jei jam būtų bu- sa Bet daug svarbiau yra
vus leista jo pelno troški
mui laisvai veikti, jis netie
sioginiai būtų tapęs visų ge
radarys.

visumos atsinešimas į mo
nopoliją. Iš visų pusių rasi 
protaujančių žmonių, kurie 
patenkinti šiuo dalykų sto-

Jau seniai reikėjo ką nors viu. Ir jei toliau neapsireikš 
pasakyti apie šį keistą pa- tolimesnis išsivystymas ir 
radoksą. Duok godumui lais atmaina, kuri neperduos mo
vę tarpti žmonėse, pasiten- nopolijos valdžią į visuome- 
kinimas ir laimė bus tavo niškas rankas, tada konku- 
išdava. Leisk žmonėms be rencija netiktai bus atlikusi 
jokio suvaržymo naikinti ir savo darbą ir liausis buvu- 
piėšti savo kaimynus, plačio- si, bet monopolija taps vi- 
ji masė nuo to nenukentės, suomenės viešpačiu, 
bet, anaiptol, sulauks nau- Ekonominės laisvės ginė 
dos. Sakykime, kapitalistų jai, kurie gynė privačią sa- 
grupė nutiesia geležinkelį vastį, kovojo prieš tokią iš- 
tarp dviejų miestų. Kita gi davą. Bet jie nieko nenuvei- 
grupė nutiesia geležinkelį kė. Nc3, pagal jų pačių te- 
taip pat, bet kitoje vieto- oriją, kaip ji buvo persta* 
je. Abi grupės tuomet kon- tomą kapitalistiniame laiko- 
kuruos ir sėkmė viso to bus tarpyje, jie turėjo ginti kon- 
ta, kad važiavimo kainos kurenciją ir, tai darydami, 
bus žemos. Be to, tokia kon- apgynė tą, kas neišvengia- 
kurencija privestų geležin- mai turėjo privesti prie juo
kelių savininkus prie visoke- nopolistinio užvaldymo, 
riopo susisiekimo pagerini- Tad, kada buvo siūloma 
mo. visuomeniškas įstatymas, ku

Suteik pilną laisvę prekių i ris šiek-tiek suvaržytų mo- 
išdalintojui, sakykime, krau- nopolijos augimą, protestas 
tuvininkui, kad jis sauva- kilo vardan laisvės. Daugiau 
liai galėtų savo konkurentą1 inteligentiškieji, kurie šį šū- 
biznyje pakirsti; leisk jam kį buvo pakėlę, gerai žino- 
nustatyti savas kainas; leisk jo, kad, jei sulaikys valsty- 
jam net sunaikinti silpnesnį bės bendrą veikimą prieš 
kaimyną ir, laikui bėgant, ir monopoliją, visa tai išeis jų

Kai tėvynė pavojuje, nie
kas tada neturi teisių — vi
si turi tik pareigas.

Videnburchas

LAUKTA VYRŲ

Kaune, 12) Andriaus Dau
girdo, Kaune, 13) Aleksan
dro Dantos, buv. finansų 
viceministerio Kaune, 14) 
Tomo Dirmeikio, Kaune, 15) 
Rapolo ir Feigos Feinber- 
gų, Kaune, 16) Vladimiro 
Filco, Vilniuje, 17) Mykolo 
Gurecko, Kaune, 18) Myko
lo ir Zofijos Grinkevičių, 
Kaune, 19) Kazio Griniaus, 
Lietuvos karo atstovo Ber
lyne, 20) Ernesto Galva
nausko, buv. finansų minis-

("Draugą*" Acme telephoto)

Buvęs Wi8consino guber
natorius Phil La Follette.

■ Jis pasakojo senato komite
tui, kad 1939 metais pran- • 
cūzų premjeras jam sakė, 
Anglija ir Prancūzija tikisi 
iš J. A. Valstybių vyrų (ka
riuomenės) paramos, jei kils 
karas. Dabar karas vyksta. į

leksandro Pankratovo, Kau
ne, 61) Kosto Pakalniškio, 
Kaune, 62) Stesio Puo
džiaus, 63) Jokūbo Robin
zono, adv. Kaune, 64) Ka
zio Ramono, Kaune, 65) Jus
tino Strumilos, Vilniuje, 66) 
Leono ir Marės Skauronų, 
Gražiškių vaisė., 67) Juliaus 
ir Birutės Smetonų, Kaune, 
68) Onos Scltainienės, Ja-
šiūnų vaisė., 69) Rapolo Ski-j ti.

Stepono Žukaičio, karininko, 
Kaune, 83) Leono Vaitiekū
no, Michalinavoje.

Skelbime sakoma, kad vi
si asmenys, įmonės, bankai 
bei kitos įstaigos, skolingi 
aukščiau išvardintiems as
menims, turi apie savo sko
las tuojau pranešti “pabė
gusių bei besislapstančių 
asmenų turtui konfiskuoti 
komisijai”, o pinigus įnešti 
SSSR valstybinio banko 
Kaune kontoron. Priešingu 
atveju jie bus patys nubaus-

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Amlirosia & Nectar9
BEERS

Ž. Naumiestyje, 30) Juozo 
Krencevičiaus, Palangoje, 
31) Juozo Kamarausko, Šan
čiuose, 32) Vladimiro ir Zi- 
naidos Kavaliauskų, Ukmer
gėje, 33) Gustavo Kulikaus
ko, Šakių apskr., 34) Juozo J 
Katiliaus, Kaune, 35) Vy-j 
tauto Kuizino, Kaune, 36) Į 
Kuozorovskio, Ukmergėje, į 
37) Martyno Kavolio, Kau
ne, 38) Broniaus Klemenso, 
Kaune, 39) Eugenijos ir 
Marijos Langių, Belgijos 
garbės konsulo Kaune, 40) 
Jono Lepečkos, Kaune, 41) 
Stasio Lozoraičio, Lietuvos 
pasiuntinio Romoje, 43) Po
vilo Liaugaudo, Kaune, 43) 
Antano Maceino, Kaune, 44) 
Jurgio Malskio, Kulautuva,

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
r mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
PAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū 
lies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įtaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
rreitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081
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TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRČIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

Kcistuto 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 saro pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 314 nuošimčių.

Pinigui ku
li' los gulite JŪSŲ DABA UTINIS AMŽIUS
siitniipyt Ilgi
05 m amž. 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50

$ 5.00li|$ 6.731 $ 7.471* 8.37' ! 9.31.)$ 10.45)$ 14 411$ 27.1 4
i n.oon 12.191 13.47J 14.941 76.631 18 601 20.901 28.821 42.28
i s.rtnn 18.281 20.211 2-2.411 24.951 27.90 31 36| 43.23! 63.42
20,0001 24.381 28.95! 29.89! 23.27! 37.3OĮ 41.81| 51 65' 84.57
25.000 30.471 33.69' 37 36! 41 59| 46.51' 52.271 72.06! 105.71
30.01)01 30.571 40.42 j 44 83! 49.911 55.811 62.721 86.47! 126.85
40,00(1 48.76' 53.901 59.78! 66.55! 74 41' 83 63| 1 1 5.30! 1 69.14
50.00 0 80.951 67.381 74.721 83 19! 93.02' 104 541 144.131 21142

įsigykite nuosavus namus |*agal mūsų Ilgamečio išslmokejlmo plane

Kcistuto Salinis & Inai Association
3236 South Halsted Street

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

Kiek* leno taupytojo indeliai Ilgi *5,000 apdrausti FeileralinėJ įstaigoj.

%

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.
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Išeina kasdien, išskyrus sekuiudtenius.
Prvuuiiicraios Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse: 

Metams — *t».oo; Pusei Metui — *3.50; Trims Mėne
siams — *2.00; Vienam Mėnesiui — ,75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — *7.00; Pusei Metui 
— |4.t)u. Pavienis numeris — 3c.

8kelbiuiv kainos pritiunčiaiuos pareikalavus.— O --
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negazm*. 

ja, aepiaaoma vai padaryti n neprisluučluma tam tiks 
till pašto ženklų. Kedakciia pasilaiko sau teise laisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespou 
dencljas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galinta rašouiaja mašinėlei 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant t-oo 
mlkos ar asmsnlšk urnų. Pasenusios koreapoadaaoljos 
talkrsštln nededamos.

— A —
Entered as Second-Class Maiter March 31, 1016 ai

Chicago, Illinois, L’nder the Act ot Mareli 3, 1879.

Pabėgėlių Draugija
Gauta kablegrama iš Berlyno, kurioj 

pranešama, kad persiorganizavo Lietuvos* 
Piliečių Draugija Vokietijoj. Naujoji val
dyba susideda iš šių akmenų:

adv. R. Skipitis, pirmininkas; dr. P.
Karvelis, vice pirmininkas; dr. Ancevi- 
čius, iždininkas; adv. Našliūnas, sekre- j 
torius; kun. Yla, vice sekretorius.
Visi šie asmenys yra pabėgusieji iš Lie

tuvos nuo komunistų teroro. Prie jų vado
vaujamos draugijos priklauso keli šimtai 
pabėgėlių. Draugija rūpinasi jų šelpimo 
reikalais. Turimomis žiniomis, pabėgėlių 
dauguma pragyvenimui neturi jokių ištek
lių. Juos reikia aprūpinti butais, maistu 
ir drabužiais.

Pažymėtina, kad naująją draugijos val
dybą

sudaro katalikų, liaudininkų veikėjai ir 
nepartiniai (Skipitis, Našliūnas).
Dėl to visos komunistų skleidžiamos ne

sąmonės apie tą draugiją ir visokie įtari
nėjimai, kad ji yra vadinamųjų “smeto- 
nininkų” įtakoj ir kontrolėj ir, be to, kad 
ji rūpinasi tik buvusiais tautininkų žval
gybininkais, neturi jokio pagrindo. Savo 
melais komunistai nori pakenkti aukų rin
kimui pabėgėliams šelpti ir atitraukti nuo 
vargstančių ir badaujančių mūsų tautie
čių burnų duonos kąsnį. Toks darbas yra 
nedoras, nežmoniškas.

Bruzdėkime Ir Mes
“Garso” redaktorius, pasiskaitęs apie 

Argentinos lietuvių veiklą, pastebėjo:
“Argentinos lietuviai bruzda. Visų lie

tuviškų katalikiškų ir tautiškų organi
zacijų sudaryta delegacija atlankė val
stybės prezidentą, išaiškino Lietuvos li
kimą ir prašė užtarymo. Delegacija bu
vo šiltai priimta ir gavo užtikrinimą, 
kad jų prašymas atras paramą. Bruz
dėjimas už Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą turi pakilti vi
sur, kur tik randasi lietuvių. Čia nepro- 
šalį bus priminti, kad kitų kontinentų 
lietuviai daugiausia nusižiūri ir ima pa
vyzdį iš didžiausios ir seniausios Jung
tinių Amerikos Valstybių lietuvių kolo
nijos. Tas mums uždeda didesnę atsa
komybę ir didesnes pareigas Lietuvos 
gelbėjimo akcijoje”.

Atspėjo Daugumos 
Nusistatymų.

Baltijos Aukos Dabartiniam Karui
Kaitys Pakštas

(Tęsinys)

9. Laisvės ir diktatūros

Europos politinė labora
torija, dariusi daugelį ir į- 
vairių eksperimentų, < davė 
vieną kai kam labai netikė
tą rezultatą: pasirodė, kad 
monarchijos geriau moka 
apginti demokratiją, negu 
respublikos, kurių daugu
mas išvirto diktatūromis, ir 
tai ne tik Europoje, bet ir 
Amerikoje.

kalbos. Betgi Vokietijoj 
200,000 lietuvių negalėdavo 
atidaryti nei vienos lietu
viškos mokyklos, nei val
džios mokyklose gauti lietu
viškų pamokų. Vienas ar ke
li lietuvių atstovai Vokieti
jos Reichstage ir lietuvių
peticijos su tūkstančiais pa- r 
rašų negalėjo suminkštinti 
jau pusiau demokratiškos 
vokiečių širdies. Labai įdo
mu, kad ir po 1918 m. revo
liucijos demokratinė Vokie-!

PO SVIETĄ

Vėlgi, labai pravartu pa- tljos valdžia nepagerino lie- į

stebėti, kad diktatūros ne
lygios diktatūroms. Vienose 
jų laisvė ir žmonių teisės

Chicago Tribūne praėjusį sekmadienį • labiau suvaržytos, kitose 
įdėjo tokią karikatūrą: Sovietų Rusijos Į mažiau. Ilga Europos gyve- 
diktatorius Stalinas, besmaugdamas Lie- j nimo observacija gundo ma-
tuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ne
priklausomybę, biauriai susikruvino ran
kas. Šio krašto politikai, pataikaują Mask
vai, duoda Stalinui rankšluosty kad jis 
nusišluostytų savo kruvinas rankas.

Toji karikatūra daug pasako. Ji pui
kiai atspėja šio krašto daugumos žmo
nių sentimentą nieko bendro neturėti 
su kruvinąja Maskvos valdžia. 
Daugumos nusistatymas yra, kad šio 

krašto vyriausybė tuojau pasirūpintų nu
traukti visus ryšius su grobuoniška So
vietų Rusija, kuri ir pati triuškina mažą
sias valstybes ir Hitleriui gelbsti kovoti 
prieš demokratiją, smaugti žmonių laisvę 
ir tautų nepriklausomybę.

Fordo Pavyzdys
Henry Ford, automobilių pramonės mag 

natas, pažadėjo gaminti krašto apsaugai 
reikmenis, lėktuvus ir kitką, be jokio sau 
uždarbio. Jis paragino ir kitus pramoni
ninkus panašiai pasielgti. Tačiau ligšiol 
tokių savanorių dar neatsirado.

Fordo pasisiūlymas, be abejojimo, yra 
geras, patriotiškas. Jo pavyzdį ir kiti tu
rėtų pasekti.

Pramonininkai turėtų žinoti, kad yra 
didelis nusikaltimas krauti sau didelius 
pelnus iš krašto apsaugai reikmenų ga
mybos.

Jie turėtų atsiminti, kad milijonai vy
rų yra šaukiami kariuomenėn, kurioj 
tarnaudami turės sugaišti daug laiko. 
Jie turėtų atminti, kad visiems žmo
nėms tenka vienu ar kita būdu pasiau
koti, nešant didelę mokesčių naštą,

kuri dėl to ir didėja, kad yra stiprinamas, 
krašto saugumas.

Tuo žvilgsniu Fordas pasirodė esąs pa
vyzdingas ir drauge praktiškas patriotas.

Dėl Fordo santykių su darbininkais pa
rašysime kita proga.

Teisingai Pastebėjo
“Darbininkas” padarė tokią pastabą: 

“Chicagos lietuvių komnacių organas
rašo, kad dabar į Vokietiją negalima 
pinigų siųsti. Tik nieko nežinanti gali 
taip rašyti, kaip kad rašo tūlas penk- 
takojis Andriulis. Pavieniai asmenys ir 
Federacija pasiuntė nemažai pinigų ke
lionėms, mokslui ir pragyvenimui ne 
vienam, bet keliems asmenims, ir jie 
tuos pinigus gavo.

Lietuvon, kurią Sovietų Rusija oku
pavo, pinigų pasiųsti negalima. Bet jei-

ne net daryti keistą laisvių 
palyginimą, atremtą tarsi j 
kokį statistinį koeficientą.
Drįstu paminėti tiktai tas 
šalis, kuriose nemažiau mė
nesio teko pačiam važinėti 
ir gyvenimą plačiau stebė
ti, per keletą metų matyti 
jų žmonių ir dažniau pasek
ti jų spaudą. Tie stebėjimai 
stumia mane padaryti šiuos 
sugretinimus ir diktatūros 
laipsnio nustatymą, tarsi 
diktatūra būtų panaši į al
koholį, kurio laipsnis išreiš
kiamas procentais. Nors dik 
tatūra ne alkoholis, bet pa
tyrusio stebėtojo politiniai

tuvių kultūrinio būvio. Pa
našiai ji traktavo ir lenkus.

Kaip matoma iš aukščiau 
patiektų diktatūros stipru
mo laipsnių. Latvija turėjo 
kietesnį režimą (70 nuoš.), 
ogi Estija (50 nuoš.) ir Lie
tuva (60 nuoš.) minkštesnį. 
Nei vienoje respublikoje ne
buvo masinių suėmimų, su
šaudymai labai retai pasi-

Didžiausi dabar ant svie 
to davatkos yra lietuviški 
balšavikai. Niekas taip nie
ko negarbina, kaip jie Sta
liną. “A. L.” tilpo net išti
sa litanija, kurią dabar kal
ba davatkos-balšaviEfJ Štai, 
toji litanija:

“Stalinai Juozapa:. Juoza
pai visogalis. Juozapai iš
mintingasis mokytojau ir 
tautos vade. Juozapai mūsų 
gelbėtojau. Juozapai žvaig
ždė raudonoji. Juozapai svie 
to lygintojau. Juozapai sve
timo turto globotojau. Juo-

taikydavo. Buvo uždarytos zapai žmonių be teismo į 
tik politinės partijos ir ke- ; an4 svietą siuntėjau, 
lėtas kultūrinių organizaci- “O palaimintas ir didis
jų (dažniau jaunimo). Lie
tuvoje, pavyzdžiui, buvo už
daryta mišri (liberalų, so
cialistų ir komunistų) “Jau
nimo Sąjunga” tuo preteks
tu, kad joje randa prieg
laudą ir komunistai, kai kur 
pradėję stipresnę propagan
dą ir padarę keletą teroro 
aktų (padegimų). Buvo už-, 
daryta didelė Moksleivių A-

nervai vis dėlto jaučia, nors ...... « •vio iteitinmkų Sąjunga, ir apie
su daug mažesniu tikslumu, 
žmogaus laisvių suvaržymo 
stiprumą. Šios rūšies varž
tų stiprumu labai aiškiai 
visus pralenkia naujoji Ru
sija, kurios sistemos vergiš
kumui statysime visa 100 
nuoš. Taigi Sovietų Rusija 
100 nuoš., Vokietija apie 80 
nuoš., Italija apie 70 nuoš.,gu ir būtų galima siųsti, tai patriotin 

gieji lietuviai nesiųstų, nes gerai žino- į Latvija apie 70 nuoš., Lie 
ma, kad tais pinigais pasinaudotų tik 1 tuva 1927-1938 m. 60 nuoš.,
Lietuvos užgrobikai. Sovietai užgrobė 
ne tik Lietuvos valstybės turtą, bet į- 
staigų ir pavienių asmenų. Sovietai tik 
proletarus vienija, kad jie, būdami be
jėgiai, negalėtų sukilti prieš pavergė
jus”. ' '

Vietoje Pastaba
Sandariečių savaitraštis rašo, kad šio

mis dienomis Vyt. Sirvydas prisiuntė 
mums savo patarimus ir projektus suda
rymui tautinės tarybos, kuri pagelbėtų iš
judinti Amerikos lietuvių visuomenę ir 
ruoštųsi ginti Lietuvos reikalus busimoj 
taikos konferencijoj.

“Gerai ruoštis iškalno visokiems įvy
kiams, tačiau neapsimoka tverti per-

500 jos narių patyrė įvai
rių smulkių bausmių, nes 
valdžia buvo nusigandusi 
per didelio katalikų inteli
gentų prieaugliaus, kurs 
buvo perdėm, demokratiškas 
ir darėsi labai įtakingas kul
tūriniame Lietuvos gyveni
me. Tačiau visose trijose 
respublikose ėjo įvairių par- 

jtijų laikraščiai, cenzūruoja
mi ir kartais baudžiami.

buvo
kiek aštresnės Latvijoj, ne
gu Estijoj ir Lietuvoje. Vi
sose trijose respublikose bu
vo daug laisvų kultūrinių 

(Tęsinys 5 psl.)

Lenkija nuo 1926 metų 50 >CenzQra jr bausmėa 
nuoš., Estija 50 nuoš., Lie
tuva 1939 m. 40 nuoš., Ru
sija 1913 m. 30 nuoš., Vo
kietija 1913 m. 20 nuoš.,
Jungtinės Valstybės 0 nuoš.

Šituos procentus nusta
tant turime galvoje ne tau
tines mažumas, bet valdan
čios tautos piliečius respek- 
tyvėje šaly. Tautinės mažu
mos net toje pačioje valsty
bėje dažnai labai ne vieno
dai traktuojamos. Pavyz
džiui, Rusijoj iki Pasaulinio 
Karo Suomija turėjo plačią 
autonomiją ir naudojosi be-

1

Istorija Kartojasi
daug komisijų, tarybų ar komitetų, ku 
rie vieni kitiems laipiotų ant kalnų. Dar- veik visomis laisvėmis. Lat- 1

šiuo metu vyksta šiame krašte ir tarp
tautinėj politikoj panašūs dalykai, kaip 
prieš Pasaulinį Karą (1914 — 1917 m.).

Kurie atsimename tuos laikus, negali
me užmiršti tada vestos santarvininkų 
propagandos panašumo į dabartinę propa
gandą. Ir anais laikais, kaip ir dabar, 
buvo tvirtinama, kad

santarvininkams yra reikalinga tik me
džiaginė parama, kariuomenės siunti
mas Europon ne tik nesąs reikalingas, 
bet kai kuriais atžvilgiais ir nenaudin
gas.
Bet visi žinom, kas tada (1917 m.) į- 

vyko. Amerika paskelbė Vokietijai karą 
ir siuntė savo gerai apginkluotą kariuo
menę prieš Vokietiją.

Tais pačiais keliais einama ir dabar.
Istorija kartojasi.

bas nuo to nepalengvės, o tik susipai
nios. Šiandie reikia rūpintis ne tiek lip- 
esančių”.
dymu naujų įstaigų, kiek išjudinimu 
Ši pastaba padaryta visiškai vietoje.

Londone, Anglijoj, pasklido rimtų gan
dų, kad Prezidentas Rooseveltas paskir
siąs Wendell Willkie, buvusį respubliko
nų kandidatą į prezidentus, Jungtinių Val
stybių ambasadorium Londone. Jei taip , joj rusai

viai ir estai mažai buvo 
spaddžiami ir galėjo turėti 
daugiau savų mokyklų ir 
draugijų. Labiausia buvo 
persekiojami žydai, lietuviai 
ir lenkai. 1904-1917 m. pe
riode Vokietijoj savos tau
tos piliečiai daugiau turėjo 
laisvių ir teisių, kaip Rusi- 

bet tuom pačiu
įvyktų, respublikonų partijoj dar daugiau 
įvyktų nusivylimų savo vadu ir, galimas 
dalykas, kad tada jį tikrai pašalintų iš 
partijos vadovybės.

• * •
Per daug metų kankinamiems ir perse

kiojamiems Meksikos katalikams švinta 
geresni laikai. Avila Camacho vyriausybė 
duodanti nemaža vilčių, kad katalikams 
bus grąžintos veikimo teisės.

metu Rusijos mažumos vis 
dėlto buvo daug mažiau 
spaudžiamos, negu Vokieti
jos. Tie patys lietuviai tuo 
metu Rusijoj jau turėjo a- 
pie 300 privatinių mokyklų 
ir bent Lietuvos daly (Su
valkijoj)* galėjo ir valdžios 
mokyklose mokytis lietuvių

— Dėl ko Lietuvos komu
nistų laikraščiuose “Tarybų 
Lietuvoj” ir kituose, dabar 
nematyt mažiausios kores
pondencijos iš provincijos: 
miestų, miestelių, kaimų.

— Dėl to, kad Lietuvoj 
dabar šviečia tokia stipri 
Stalino saulė, pro kurios 
šviesą Kaune sėdį komunis
tai negali įžiūrėti, ’ kas pro
vincijoj dedasi. O kad iš 
miestų, miestelių nieks nie
ko nerašo, tai lengva su
prasti: Lietuva dabar išti
sas kapinynas. 0 ar buvo 
kur toks atsitikimas, kad 
iš kapų kas ką parašytų?

Stalinai Džiugašvili. Už tai, 
kad tu mus išlaivinai nuo 
duonos, drabužių, gyvulių, 
pinigų ir kitų buržuazinių iš 
mišių, leisk mums bučiuoti 
tavo gruziniškas rankeles ir 
nuo tavo vyžų uostyti raš
ką degutą. Visų vardu, Pa
leckis.”

Jei buvę Rusijos carai at
sikeltų iš numirusių, jie 
tikrai pavydėtų Stalinui, 
nes ištikimiausi jų bernai 
niekad nėra kalbėję jiems 
panašių poterų.

Klausimai Ir
Atsakymai

— Dėl ko tautininkai, čia 
gyveną ir pabėgę iš Lietu
vos, daugiausia susispietę 
New Yorke ir aplink jį?

— Dėl to, kad negali nu
leisti akių nuo Lietuvos 
konsulato, kur, sakoma, 
randasi keletas tūkstančių 
sušaldytų dolerių. Laukia 
atodrėkio.

— Dėl ko lietuviški ko
munistai per savo gazietas 
taip koliojasi?

Seka Sov. Rusijos Izvoz 
čikus, kurie, pritrūkę argu
mentų, koliojasi.

— Dėl ko lietuviški cici- 
listai neaūkoja į fondą Lie
tuvai gelbėti iš balšavikų?

— Dėl to, kad vis dar lai
kosi seno obalsio: Lietuvai 

inei cento!

PRAŠAU NESIJUOKTI!

— Ką veikia tie mūsų vei
kėjai ir inteligentai, kurie 
niekad nedalyvauja organi
zacijų susirinkimuose, ben
drame veikime?

— Nežinai ką veikia? 
Kritikuoja veikėjus, kurie 
veikia!

Pletkininkė (girtuokliui):
— Girdėjai praeitą nedėlią 
klebono pamokslą apie gir
tybę? Dabar, tur būt, nei 
lašo neimsi į burną?

Girtuok ts (pletkininkei):
— O tu ar girdėjai užpra
eitą nedėlią klebono pa
mokslą apie apkalbas. Da
bar, be abejonės, nei bur
nos neatidarysi pletkams.

HEALTHY^ WEALTHY AND WISE!
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(Atkelta iš 4 pusi.)

MINTYS APIE PASAULIO PABAIGĄ

'S
. daug smulkių varžymų, bet

ęsinyr.) visgi nebuvo vokiško “Glei-
Draugo Vladimirovo veide pasirodė nenugalimas chschaltungo” nei rusiško 

kietumas: trūks plyš, vis tiek padarysiu ką reikia; nė- teroro su sušaudymais už
ra ko čia jų gailėtis. Jame pradėjo kilti įsiutimas, šitie j bet tokią viršūnių kritiką,
pažiūrėti toki nayvūs klausimai, geriau panagrinėjus,
visai nebuvo nayvūs: jie knisosi po komunizmo pama
tais, puolė komunistinės ideologijos silpnąsias puses, 
rodydami, kad žmogus, vis dėlto, žymiai daugiau galvo
ja, negu “paprastai plytelei komunistinės pažangos rū-,

Palik idiotams paslaptis pat, pildosi. 2. Antikristui
matuoti, nereiks su bepro- sąlygos paruoštos. 3. 2mo- organizacijų, tiktai i jų su- ... .... , .. i .. J ........ .. ,. .. čiais likimą kolioti. Pašau- mia pati fizinio puolimosinnkimus eidavo policija,. . ,, . . t .,5. . , . lyje pilna saldumynų, lai- greitimu artinasi prie pa-įr kartais neleisdavo masi-1 . ». , , , .mes: nežiopsok, naudokis, šaulio galo. 4. Žmogaus įšty- mų kongresų ruošti. Buvo , " . ,. ,— šalin dausų baimes! Tai zimas protą ir valią bevil-
ciniškas vienkartinis, nie- tiškai suparaližavo. 5. Die-
k u ome t nerealizuotas suvar 
gusios, idealų ištroškusios

viškoji ekonomija, kaip Mo-

vietų ten buvo septynios, 
Šiandien pasiliko tik šešios; 
tiek pat, kiek Malachijas 
turi dar popiežių vardų. 
Kaip greit jos užsipildys, 
pranašas to nepasako.

Antikristui sąlygos pa
ruoštos pilnai. Civilizuotojo

kytojas ir Nazareto mums j pasaulio tautų vadų dvasia
širdies išsiveržimas, bertai- Į ją apreiškė, stebūklų šiame' antikrikščioniška. 1920 me-
nis šimtmečio atgal. Ir vėl i klausime nežada. 

Nuo 1939 m. kovo iki 1940 — švistelėjus prieš akis 
m. birželio 15 d. Lietuvoje, viešniai su dalgiu — neno- 
veikė koalicija iš trijų žy- rįu dar mirti, nenoriu, drau 
miausių partijų, kuri visai gai! Dar noriu gyventi,

me” dera. Ypač jį siutino įsitikinimas, kad šitie pavo- I sumažino spaudimą ir jau nors ir slegia vargai. Dar 
jingi daigai pradėjo želti ne tik jo vieno sieloje.^. j laukė ramesnių aplinkybių noriu keliauti, kad ir nu-

grąžinti pilnai demokratinei

Ir taip, visų pirma — 
ženklai iš Evangelijos kaip 
ir išsipildė, arba pildosi. Pa
siliko dar neva visai nepa
liestas tik vienas — dan
gaus galybių pajudinimas.

' tais Canna’s konferencija 
pripažino ne vien de facto, 
bet ir de jure antikristo 
pasaulėžiūrai lygybę. Po 
tam Tautų Sąjunga, panei
gus pasipriešinimą Šveicari
jos prezidento Mottos ir Ai-

mintais taikais: Mintyt, supraskįme, kad tam rij.°s Valleros- katalikų.Draugas Vladimirovas nuėjo į biurą laukti savanorių tvarkai, bet tuo metu įsi- 
čekistų. Belaukdamas vėl nejučiomis įsigalvojo į klau- veržė milžiniška Rusijos ar- 

4 simus, kuriuos susirinkime buvo iškėlę. Krito į akį ypač i mija, panaikino demokrati- reįks. Tai ašigaliai, kontras
\ vienas dalykas, būtent, kad visi klausimai sukosi apie nes institucijas ir pradėjo1 tai, kurių tarpe ne aš vie-

etiką ir vienaip ar kitaip ją dėstė. Draugas neatsiminė, vykdyti šimtaprocentinę to- nas sukinėjuos. Norisi min-1 Apokalypsės keturi raite-

Veikti Ir Kentėt, kol mano 
Vado—Kristaus valiai to

ženklui pasirodžius, jau ne- Rusiją į savo tar
pą. Nuo tos valandos kobebus laiko apie pasaulio 

i pabaigą mintyti.

BUDRIKI

kad jo žmonių fabriko dalyviai būtų kada nors anksčiau 
tokius klausimus statę, — tokio atsitikimo nebuvo. Tad 
iš kur jie dabar atsirado, kodėl dabar taip staiga kilo?
Ar jų smegeninėse išdygo savaime, o gal kas juos iš 
šalies jiems pakišo? Ar tik čia nesislepia užkrečiamo
sios ligos perai, sąmoningai jiems skiepijami, kad tuo 
būdu pakenktų visam organizmui?

Draugas Vladimirovas nieaados nesistebėjo, kad ru
sų tauta, “tauta, kuri savyje nešiojasi Dievą,’’ po revo
liucijos taip greitai ir lengvai to Dievo atsisakė. Jis daž
nai galvodavo apie tą problemą ir, įsigilinęs į ruso psi
chiką, įsitikino, kad jo kalbos yra labai panašios į pa-1 ir gero būdo» bet senyvas ... atskleidė žiunsne- 

ir negriežtas. Jam sunku j seKe3ams atsKieiae ziupsne

falinę diktatūrą, kurios ir tyį- Noris rytojų permatyt. liai, rodosi, irgi čia pat. Bal- 
carų laikais nebuvo. • Kai Noris būt naudingu sau ir tasis — krikščionybė, Rau- 
prof. Voldemaras susipyko , kitiems. Ne pasaulio aklas
su p. Smetona ir buvo ia- i optimizmas, jo pesimizmo 
stumtas, tai Lietuvą tuomet J natūralūs tėvas, bet Moky- 
kai kas dažnai vadindavo, tojo atsargumas — mūsų 
diktatūra be diktatoriaus, | optimizmo šaltinis yra šio1 
nes p. Smetona šitoms pa-1 straipsnio akstinas, 
reigoms neturėjo reikalingo1
privalumo: jis buvo labai J Tvėrėjas pasaulio pabai-
lėtas, svyruojantis, kartais į gos paslaptį pasilaikė sau 

Nazaretietis savovienam.

mokslus, kuriuos dvasininkai sako bažnyčiose. Taip su
sidarė pažiūrą, kad rusas turi ypatingą charakterio 

> bruožą, būtent, labai lengvai pasiduoda bet kokiai idė
jai, kuriai, užsidegęs, gali viską paaukoti. Jei rusas per
siima kokiu idealu, tai nėra pasaulyje jėgos, kuri įsteng
tų nuo jo atitraukti, jis tai paaukos viską: ir tėvus, ir 
vaikus, ir tėvynę arba tikėjimą. Mes viską ir nieko ne
paisydamas eis paskui tą, kurį taria jam kelią į tiesą 
parodžius. Rusų tauta yra fan’tastingiausia, kokių tik' 
iš viso yra šioje žemėje^ Dar penkioliktame šimtmetyje riams. Jis buvo gal perdaug 

\ vienuolis Filofejus paskelbė mokslą, kad Maskva yra filosofuojantis publicistas, 
* trečioji Roma. Ir rusų tauta ištisus šimtmečius gyveno, tinkamesnis demokratinei,

įsitikinimu, kad ji esanti šitai misijai pašaukta, būtent, negu diktatūrinei santvar- 
išgelbėti pasauįj nuo pražūties. Dostojevskis tvirtino, kad kai. Diktatorium jį kiti pa- 
rusų tauta yra vienintelė, kuri turi savyje Dievą ir kuri darė per savo neišmanymą 
naujojo Dievo vardu pasaulį atnaujins ir išganys. Taip ir žmonių neturėjimą. Jam 
rusai įsitikino, kad tokia misija jiems ir yra skirta. Bet ypač gi kenkė prisiimtas 
ortodoksų dvasininkai nesugebėjo šitos dvasios joje iš- žalių berniokų pasiūlytas 
laikyti: jie buvo prie šitokios paskirties nepriaugę ir “Tautos Vado” titulas. Ši- 

4 neįstengė tuos nuostabios idėjos išsaugoti nei patys sa- toje rolėje jis rodėsi tiesiai 
vyje, nei savo avidėje. Dėl to tauta nuo jų nusigrįžo ir juokingas, ' nes jis nebuvo 
nuėjo paskui tuos, kurie pažadėjo ją nuvesti į pažade- joks vadas, nenorėjo ir ne- 
tąją žemę. Rusų tauta yra pasiryžusi būtinai išgelbėti turėjo kur vesti tautos. Jam 
pasaulį, ir tai būtinai visą. Ir jei tik pasiseks ją tos gerai prigyjo tiktai viena 
misijos šventumu įtikinti, ji, dėl jos bekovodama, įstengs diktatorių dorybė: ilgai sė- 
viską iškęsti — ir šaltį, ir badą, ir visokį nepriteklių, dėti ir niekam savo vietos 
Jei ji yra pagauta didžios idėjos, nepabijos sudėti kad neužleisti.

būdavo deciduoti, ilgai mėg
davo svarstyti ir padejuoti.
Būdamas konservatorius, jis 
neturėjo pono Ulmanio pla-

i lį ženklų. Iki šiol kas apie 
tai rašė, rašė'akademiškai, 
abstraktiškai. Šio straip
snio siekis grynai praktiš
kas. Apsirubežiuoju vien že-

taus masto, konstruktyvu- į mės, žmogaus, žmonijos pa- 
mo ir savotiškos jo (tarsi i baįga 
muskulingos) dinamikos,

* būtinai reikalingos diktato- Atrodo, Žmonijos Pabai
ga Nebetolima:

1. Pranašystės jau čia

rai išplanuotas susitarimas, 
kultūrinė autonomija ir ap
galvotai sudarytas kolekty
vinis kelių grupių autorite
tas.

ir didžiausios aukos, kurios paaukoti neįstengtų nė vie
na kita tauta pasaulyje.

Baltijos kraštų diktatūros 
ūkiško ir kultūrinio gyve-

donasis — komunizmas, tai 
nėra abejonės. Juodasis ati
tinka fašizmui su pagrindi
ne žyme — teisingumu. Pa
silieka paskutinis — koks 
tai palšas, išblyškęs, miš
rus. Konglameratas Italijos, 
Vokietijos, Rusijos ir Japo- 
nijos išoriniai jam pilnai 
atitinka. Juk ideologijos, 
ypač suvienytos, pasauliui, 
labiausiai Kristaus Sužieduo 
tinei — Bažnyčiai ne ką ki
tą, kaip tik ketvirtojo rai
telio “dovanas” žada.

Šv. Malachijo, airių vysku 
po, pranašystės nuo 1143 
m., t.* y. • nuo Celestino II

munistiškoji Rusija virto tą
ja apokaliptiškąja bestija, 
kuriai visos tautos klonio- 
jasi.

Žmonija fizikinio puolime 
greitumu artinasi prie galo. 
Pirm negu žmogus ant že
mės atsirado, jam buvo pa
ruoštos reikalingos gyven 
ti sąlygos. Toms sąlygoms 
griuvus, žmogus ilgiau ne
išsilaikys. Žmogus paveldėjo 
sąlygas, bent jau in poten- 

i tia, tobulas. Ką gi jis su 
jomis padarė? Nuo pat pra
džių jis išsijuosęs jas grio
vė, naikino, tobulindamas 
save destrukcijos ir saužu- 
dystės darbe. Ta kryptis 
kaskart daugiau progresą 
vo. Žmogus, žmonija, nors 
ir dinamiška, bet vistik ap

Naujos 1941 Radijos
Naujos Radio-Kombina- 

dijos.
Naujos Elektrikinės 

Ledaunės
Nauji Rakandai dėl namų
Perkant Vasario Mėnesio 

išpardavime daug 
sutaupoma.

Naujai įdainuoti Lietuviš
ki Rekordai garsios Me
tropolitan Operos žvaigž
dės, Anna Kaskas, dabar 
tik padaryta, po .50
Elektrikiniai “record pla- 
yers”, groja rekordus per 
jūsų radiją, tik Č6.95

Lietuviški Rekordai

iki Pijaus XII — “Pastor "*»*“*» Ji tu" is
1 sisemti. Ji išsisems greitAngelicus, toliau jau ne , . °jei augimas naikinimo jėgospranašystės, tai istorija. 

Leonui XIII — Lumen de 
coelo, Pijui X — Ignis ar-
dens, Benediktui XV — Re-«
ligio depopulata, Pijui XI
— Fides intrepida, Pijui XII
— Pastor angelicus — ku
riuos atsimename — tinka-

Neturėdamas naudingųjų mesnių apįbudįnimų ir pati
mineralų, Baltijos respubli
kos nesukoncentravo pas 
save nei kapitalų, nei galė
jo sukurti didelės .pramonės. 
Jos liko žemės ūkio ir gy-

istorija • negalės surasti. 
Daug mokslo žmonių šioms 
pranašystėms tiki. Atsargi 
Bažnyčia, tiesa, tyli: nei
draudžia, nei ragina tikėti.

vulininkystės smulkiųjų ūki- Dievo Apvaizda Ar Tiu Ak.
ninku šalimis. Žemės ūkio 
kultūros lygiu per 20 nepri-

•J
klausomo gyvenimo metų 
jos pralenkė Rusiją maž
daug du kartu, ogi Jungti-

las Supuolimas: vienoje gra 
žiausių, jei ne gražiausioje, 
šv. Povilo bazilikoje “už

perviršys atstatymo jėgos 
augimą, šiandien dar balan
suojasi, bet perteklius jau 
ne per didelis. Primityvaus 
žmogaus sielos ir kūno pajė
gų koordinacija, subordina
cija, balansas buvo geriau 
išlaikyti negu mechanizmo 
amžiuje civilizacijos kara
liaus. Technika — robotas 
pavergė sielą.

Dar milijonai ištikimi Mo 
kytojui Vadui — Kristui. 
Bet civilizuotojo pasaulio 
kryptis, tai subjugacija sie
los kūnui. 1940 m. gruodžio 
12 d. Vašingtone mirė An-

mūrų” didžiosios navos šie Knjos ambasadorius lordas

16322 Kur Bukužė Samanota — 
Mano Rožė, fd. Anna Kaukas.

16323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos. Įdain. Alina Kaskas.

16193 Marytės ir Jonuko Dailia 
Žemaičių Pulką. Muhanojuus 
Drkest ra.

16206 Stoviu Prieš Tave —- Di 
Mergele. Mahanojuus Orkestrą 
su daina.

16209 Liudvinavo Polka Paukš
čių . Polka. Mahanojaus Orkes.

16227 Ūkininkų Polka — Jurgio 
Peik-’ Pensylvanijos Angleka- 
sei Orkestrą.

16242 Močiutė Valeas — Lietu
vaitė Polka. Armonikų Duetas.

16254 Aukšti Kalneliai —- Ak 
' - •■-'•iau. Mainerių Orkestrą su 
daina.

16256 Ulonai — Ar Aš Tau Sesė, 
Vanagaitis ir štogis.

16259 Toks Vaikinas Polka — Pil
kių Polka. Mainerių Oraestra 
su daina.

162X0 Storo Jono Polka — Ves- 
kie Mane šokti Polka. She- 
nadorio Orkestrą.

16231 Tarpe Kutų Polka — Kuo
met šoksi Polka. Mahanojaus 
Orkest ra.

162X4 Kam šėri .Žirgelį — Kai Aš 
Turėjau. Vanagaitis ir Olšauskas.

16299 Krci Polka — Našlys" Pol.- 
ka. Lyra Orkestrą.

16300 Lakštutės Polka. Klaipėda 
Lithuanian Orkestrą.

16302 Gegužinė Polka. W. Gula 
ir Orkestrą.

16303 Polka Dėl Numylėtos — 
Virbalio Polka. W. Gulos Ork.

16304 Kanapių Polka — Ona 
Poika. W. Gulos Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.

16305 Beržų Polka — Daratytė 
i Polka. W. Gulos OrRestra, dai

nuoja Vasiliauskas.
16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango 

—* Ar Atsiminsi? Anglų Valeas. 
(dainavo A. Sabaniauskas.

16307 Marš, Marš. Kareivėli — 
Geležinio Vilko Maršas. Karo 
Mokyklos Choras.

16308 Drūlia — Tu Lietuva. Tu 
Mano. (dainavo Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė Ir Dėdienė.

16309 Būk Vyras Polka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. |- 
dainavo A. Dvarionas.

16310 Septintame Rojuje, Angių 
Valeas — Jaunystės Meilė, Tan
go. (dainavo A. Sabaniauskas.

16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Anglų Valeas. 
(dainavo A. Sabaniauskas.

16312 laetuviškos Liaudies Daine
lės i— Dalis 1 ir 2. A. Sabani
auskas.

16313 Našluitės Kapas — Griu
vėsių Gėlelė. Akiras Biržys, Pu
pų Dėdė Ir Dėdienė.

16314 Anūkų Polka — Pupų Dė
dės I’oika. (grojo Akiras Biržys

16315 Būk Vyras I’oika. A. Dva
rionis

16316 Gieda Gaideliui — Gražus 
Miško Būdas. | dainų vo Akiras 
Biržys.

16317 Sužadėtinių Vairus — Ko- 
saliūtės Polka — Pupų Dėdienė.

16318 Murijampolės Polka 
Gardus Alutis, Valeas. (dainavo 
Pupų Dėdienė.

163J9 Obelių Polka — Sekminių 
Valeas. (grojo Akiras Biržys.

16320 Merkinės Polka — Kre
tingos Polti. (gr. kiras Biržys.

16321 Pasakykite Mergelės, Tan
go -- Kai Smuiku Groji Tu, 
Tungo. Jdaln. A. Sabaniauskas.

I žsakant rekonlns J kitus n lies
tus. ar v ieną ar žvžls rekordus, 
reikia pridėti 25v ui prl.sluntl- 
nio Utea.

les. F.Badrik, Ik.
Furniture House

3409 SO. HALSTED ST., 
Chicago, Illinois

1 Lothian. Pagal laikraščius, 
tai buvo didvyris, ambasa
doriaus idealas, kuriam pa-

nose yra vietos popiežių pa 
veikslams. Visų popiežių 
mozaikiniai medalionai ten

rugių) jos pralepkė pusant- tilpstau 1931 metais, man vaduotoją sunku surasti, ku 
vą, o į jo vietą pastatė kitą. Galėjai manyti, kad “Die- prasižengimas gal bus tas, ™ ^siviję^VokkUjos^Da V1ZltUojant Romą’ tU8C1U i (Nukelta į 7 pusi.)

Tai būdavo pagrindinės mintys, kuriomis draugas nimo nesustabdė, universi- nės Valstybės svarbesnių
Vladimirovas, skaitydamas paskaitas ar šiaip viešai 1 tetuose jos mažiau buvo jau- 
kalbėdamas, visuomet remdavosi. Nieko sau, puikus kiše- 1 gįamoSi kaip spaudoje ar 
ninių maklerių numeris! Jie iš rusų tautos atėmė Die- draugijose. Jų didžiausias

grūdų kultūroje (kviečių,

vo tautą" padarė ateistinę, bet iš tikro tai buvo tik akių kad joa iSleido vi8ą eilę var- „ijo8, Belgijos, Olandijos, 
dūmimas: tauta kokia buvo, tokia ir pasiliko, niekas jo- žančių įstatymų, priartinan- Gal būt jų šaltas klimatas, ||
je nepasikeitė. Rusai gyveno seniau apsiskarmalavę ir čių Baltiją prie Sovietų re- trumDa vasara ir menkesnė ž Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi! (dnuskurę tik viena svajone, kad jiems skirta išgelbėti pa- ži„0. Jo8 „„kino žmones, X „et Tr neleistų joZ | S

ypač visuomenės veikėjus, pasivyti švelnesnių klimatų $šaulį, dabar, besiekdami savo tikslo — išganyti pašau 
lį. — dvigubai apeiskarmalavo, bet tikėjimas liko tas aklo paklusnumo per prie- Į įaiia/ kaip Vokietija, Dani- $
Pat-s! vartą. Jų šūkis buvo: prita- Ja įr k. Mat Baltijos res- (į)

Taip draugas Vladimirovas visuomet galvodavo, vi- j rimaSt o „e susitarimas, ši- publikų ūkininkas laukuose fij 
sai nesigilindamas, ką tat iš tikro reiškia. Jis tik pa- , tą šūkį realizuodamos, Bai- intensyviai dirbti gali tik-į 0 
prastai dėstė faktus, įvykius vadino tikraisiais vardais, j tijos pusiau-diktatūros ruo- ! tai apie 5 mėnesius, ir per [jį 
ir baigtas kriukis. Tačiau, pasirodo, ne veltui tiek mėgo §£ savo piliečius paklusti ir tą laiką jis turi užsidirbti X
ir atsidėjęs rūpinosi dijalektiniu metodu. Pomėgis visur 
ieškoti tezės ir antitezės ilgainiui tapo lyg jo antrąja 
prigimtimi, dėl to visai nenuostabu, jei ir dabar netikė

tai stipriai ir begalo žiau-, duoną 12 mėnesių. Danijos, 
riai diktatūrai, kuri vis ruo- žymios dalies Vokietijos ū- 
šėoi ateiti iš Rytų. Ogi šito kininkai gali laukus dirbti

tai jam į galvą šovė nauja, baisi mintis: ar tik tie klau- paruošiamojo darbo kaip 8, jo jr net 12 mėnesių. Į 
tik labiausia ir bijojo lais- šiaurės rytus nuo Vy3los 
vųjų, demokratinių pažiūrų žiočių klimatas dideliais 
žmonės. Katalikų vadai Lie- šuoliais eina prastyn, geros 
tuvoje kur tik buvo galima j rinkos tolyn ir mineralinės 
labai ryškiai pabriežė šito trąšos brangyn. Visa tai ne- 
servilizmo pavojingumą ma- leidžia Baltijos respublikų 
žoms tautoms. Vietoje jo ūkininkams turtingai ir be 
buvo siūlyta laisva, bet dis-1 vargo gyventi.
ciplinuota demokratija, ge- (Bus daugiau)

simai, kuriuos man šitie žmonelės, rodos, taip nayviai 
pastatė, nerodo, kad jie, vis dėlto, nėra taip toli ati
trūkę nuo senojo Dievo, kaip kad jam išsyk rodėsi, ir 
kad, rasi, tereikia mažiausio impulso — ir jie vėl su to
kiu pat pasišventimu kovos už tai. ką tars esant Kris
taus įsakyta, kaip kad dabar alksta ir trokšta už ko
munizmą?. ...

(Bus daugiau.)

ĮSIGYKITE

MALDAKNYGIŲ

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

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

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

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. Žymūs radijo programai iš sto

ties WCPl«, 970 ktl., nedėlios va
karais nuo 5:30 P. M.
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ATEITIS
Dabartiniu laiku nepa

prastai daug rašoma straips 
nių mūsų žurnaluose ir laik
raščiuose tėvynės klausi
mais. Šis pasireiškimas ne 
tik pageidaujamas: būtina 
nurodyti būdus ir priemo
nes prie laimėjimo. Priėję 
prie problemos branduolio 
kiekvienas Amerikos lietu
vis turi klaustis, kaip jisai 
gali prisidėti prie didesnio 
tautos reikalų parėmimo ir 
tikslo atsiekimo. Jei tik ieš
kosime būdų, rasis begalės. 
Mums čia teks pabrėžti svar 
blausius ir naudingiausius 
tikslui siekti būdus. Mūsų 
parama tėvynei gali būti ar
ba medžiaginė, aukomis nu
matyta, arba dvasinė, idea
lo ir tikslo plėtimu bei su
pratimu.

Lietuva dabartinėje kri
zėje pasilieka garbingos A- 
merikos šviesuomenės min
tyse. Kai Jungtinių Valsty
bių prezidentas Franklin 
Delano Rooseveltas priėmė 
Lietuvių Delegaciją Vašing
tone spalių mėn. 15 d., 1940 
metais, jis parodė didį mū
sų tautos padėties suprati
mą ir atjautimą. Preziden
tas sukėlė mumyse, lietu
viuose, didelį džiaugsmą ir 
pasitikėjimą lietuvių tautos 
ateitimi, primindamas, kad 
Lietuva nėra praradusi sa
vo nepriklausomybės; kad 
Jungtinės Valstybės nepri
pažįsta Rusijos grobio; ir 
kad Lietuvos laisvė turi bū
ti ir bus grąžinta. Visi mes 
tai aiškiai suprantame ir 
turime vieningai dirbti, kad 
tėvynė vėl greičiau pilnoje 
laisvėje ir nepriklausomybė
je sužydėtų. Mums skaudu 
yra skaityti garbingų inte
ligentijos vardus dabartinė
je komunistų valdžioje. Ne
sinori prisiminti, kad tarp 
tiek daug karžygių ir pa- ■ 
triotų, kurie paaukavo tė
vynei savo visas jėgas, pro
tą ir net gyvybę, randasi 
saujalė žulikų. Visvien tai 
nenugalimas faktas. Jų mo
tyvai, jeigu taip drįstumėm 
pavadinti, gali atrodyti 
jiems kuo geriausi.

Ar Lietuva yra kalta, kad 
darbas laiku nebuvo pradė
tas, čia nėr nė klausimo.

Mažai, laisvę mylinčiai tau
tai, sunku kovoti prieš dide
lę nekrikščioniškų principų 
vedamą gaują. Mes lietuviai 
mylime ir gerbiame taiką. 
Vienok kai laikas priseina, 
mes mokame kaip ir ka
riauti. Mūsų greitas rusų 
išvijimas pirmame pasauli
niame kare iš savosios Ž3- 
mės atestuoja šį faktą.

Nesupratimas, kartais 
net stambi ignorancija, lie
tuviškosios dvasios, daug 
prisideda prie noro akty
viai padėti mūsų paverg
tiems broliams. Šis nesupra
timas kyla iš kelių paste
bimų šaltinių ir netik ap
gailestautina, bet taipgi y- 
ra kenksmingas mūsų vie
nybei taip sunkioje krizėje. 
Daug kas mano, kad me
džiaginės paramos užtenka 
brolių išlaisvinimui. Anaip
tol, pinigas, kaip gerai ži
noma, ne viskas. Mūsų bro
lių lietuvių protuose taipo
gi randasi nelemta mintis, 
panaši į minėtąją. Šie pas
kutinieji įžiūri mumyse kaž
kokią materialistinę atžalą, 
kuriems dvasios dalykai nė 
krislelio svarbos nesuteikia. 
Tokią nuomonę ypač pare
mia Amerikos lietuvių gy
venimo būdas. Idealai nu
stumti į antrąją eilę, jeigu 
jų ten randasi — ir pirmo
je vietoje garbinama mate
rialistinė jėga. Pažvelgdami 
į jaunimą pastebime, kad 
komerciniai bei technikos 
kursai užima pirmą vietą, o 
klasinės studijos paliekamos 
svajotojams. Tad, didesnio 
supratimo tautos reikalų 
jaunime nėra. Vis dėlto reik
tų daugiau atsižvelgti į da
bartinę tautos padėtį, prisi
menant, kad ant tavo pečių 
gula tautos ateitis, pasto
vumas ir laisvė.

Kaip ir kitose krizėse taip 
ir šitoje turime būti vienin
gumo vedami. Prie šio vie
ningumo, kaip aukščiau mi
nėta, mes Amerikos lietu
viai galime prisidėti me
džiaginiai ir dvasiniai. Mū
sų žurnalams ir laikraščiams 
stoka tinkamų spaudos va
dovų. Tiesa, pastaruoju lai
ku matome didesnį susido
mėjimą. Vienok didesnė su-

KELIAUTOJO NAŠLE SUSITUOKĖ

fjiraugas” Acme telephoto)

i Mrs. Osa Johnson, mirusio keliautojo M. Johnson žmo
na našlė, Nevv Yorke susituokė su savo “business” mana- 
džeriu Clark H. Getts. Čia ji vaizduojama su nauju vyru.

ma bendradarbių rašytojų 
šeimoje ne tik patobulintų 
skaitytojų skaičių, bet pa
tarnautų lietuvybei ir kar
tu pagreitintų mūsų paverg
tųjų brolių ir tėvynės iš
laisvinimą. Spauda kartais 
yra galingesnė negu kariuo
menės galia. Tai gerai žino 
visi diktatūros ponai. Jiems 
ir pasisekė nugalėti ne tik 
vidujinius sukilimus, bet ir 
plačiuose kovos laukuose 
laimėti. Spaudos galingumo 
pavyzdys yra Hitlerio Mein 
Kampf knyga. Pažvelkime į 
vieną šios knygos sakinį. 
Tarp kitų nihilistinių min
čių ši knyga laiko, kad jei
gu melas yra realiai ir ga
biai atkartojamas jis pasi
liks žmonėse kaipo tiesa 
nors taip ištikrųjų nebūtų. 
Mums vertėtų pasisavinti šį 
stiprų veikimo instrumentą.

Vienok ne negatyviniams 
tikslams bet pozityviniams, 
garbingam tikslui — mūsų 
pavergtosios tautos išlais
vinimui. Visos naujai atvy
kusios inteligentijos prakal
bos ir net mintys turėtų 
būti atspausdintos mūsų 
laikraščiuose, šiokia veikla 
turi būti palaipsniui didina
ma. Mūsų pasisekimas bus 
greitesnis ir pilnesnis, negu 
diktatoriaus, nes mes skelb- 
sim tiesą, o ne melą.

Kitataučiai yra suteikę 
mums gerą pavyzdį, kaip 
sėkmingiau ir tvarkingiau 
vesti fondus pavergtąją tau
tą gelbėti. Lietuvos kultū
ra, papročiai ir dorybės 
vertos pasiaukojimo. Ne tik 
mūsų lietuvių žurnaluose tu
rėtum jas plėsti, bet taipo
gi ir angliškuose laikraš
čiuose. Plačioji visuomenė 
taip bus giliau supažindina
ma su bolševikiškąja skriau
da, padaryta mūsų broliams. 
Iš mūsų pusės mes turime 
būti saugūs priešingiems iš
sireiškimams prie mūsų tik
slo artėjant. Visi taikos pa
siūlymai, kurie neapimą Lie
tuvos nepriklausomybės su
grąžinimą, verti aktyvios o- 
pozicijos. Supraskime, kad 
kol bedieviškoji jėga pilnai 
nebus nugalėta, tol mūsų tė-

THINGS THAT NEVER HA

IN bED
VVIFE. l’l-L, <?ET 
Ano gey 'The. 
BREa«FA5T

.t

ANTANAS ŽUKAS
(»>•».: 4500 So. Iiockwcll St.) 
Mirė Vasario 1. 1941, 1:30
p. p., sulaukęa pusės nmž.

Kilo iš Panevėžio ap. k rilio, 
Kupiškio parap . Vienkienin 
km. Amerikoje išgyveno 30 m.

Palik) dideliame nuliudiii.a 
moterj Domicėlę (po tėvais 
Adomulčiutf), dukterį Suriju, 
sūnų Alfonsų, brolį Povilų, jo 
moterį Stefaniją ir jų šeimų 
Žuku-:. brolienę Onų latučkie- 
nę, du pusbrolius Petrų Ou- 
jaiiskų Ir (iustontų Marcinke
vičius: įnisseserj Anelę l'rnl-
zlenę: 3 švogerlus Aleksų, Jo
nų, Tamošių Adomaičius ir Jų 
šeimas ir daug kitų giminių. 
Lietuvoje paliko motinų Salo
mėją. du brolus Juozapų ir 
jo moterį, Petrų Ir jo moterį 
Mbinų ir jų šeimų Žukus, dvi 
eseris Elzbietą Žakienę Ir jos 

lelmų. Onų Vaitiekūnienę, los 
•vrų ir šeimų ir daug kitų 

giminių.
Priklausė prie Chicagos Lie

tuvių Draugijos.
Laidotuvės įvyks ketvirta

dienį, Vasario b', iš koplyčios 
:30 vai. ryto bus atlydėtas į 

Vekalto l'rasid. švenč. Pane
rs parap. bažnyčių, kurioje 

'vyks gedulingos pamaldos už 
elKTnio siela. Po pumaldn bus 

nulydėtas į šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįsta- 
nus dalyvaut laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Motina, 
Duktė, Sūirus, Broliai, Sese
rys, Pusbroliai, Ptisesese.M-s, 
švogerlnl ir filminės.

Laidotuvių Direktorius Kiu- 
levičius, Tel. Lufayette 3572.

vyne nematys nepriklauso
mos saulės spindėjimo. Ei
kime prie tikslo vieningai, 
apsišarvavę šūkiu — Omnia 
rerura pro Deum et pro Pa- 
tria.

Pranas Pranskus

Svarsto neapmokamų 
atostogų klausimą

Cooko apskrities finansi 
nis komitetas dar nebaigė 
svarstęs apskrities biudže
to. Pranešta, kad jis svar
stąs neapmokamų dviejų sa
vaičių apskrities darbinin
kams atostogų klausimą, vie 
toje mažinti atlyginimą. Sa 
koma, tuo keliu būtų sutau
pyta iki 400,000 dol.

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER - PRUZIN

Otriausias Patarnavimai — Moteria patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

V'//?'

' s

Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLIV-AMERICIN 

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

STATION WHIP
1480 kilocydes 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Fo!’: P.Iusic

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Vi$i Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykit* mftsą ndl* progMuno Antradieni* tr
rytate 10:00 valandą. Ii WHtP stotis* (14M k.)

TRACiE

Trečiadienis, vasario 5, 1941

• •.don*t cough! Get pleasant relief from a 
cough due to a cold with Smith Brothers 

Cough Drops—Black or Menthol—5f.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing V1TAMIN A
Viiamin A (Carotene) raises the rcsistance of 

mucous membranes of nose and tbroat to 
cold infections, when lack of rcsist
ance is due to Vitainin A deticiency.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

NEH "AUTOMATIC’’

Only

35(

S EASY to make

(lliLS
with lh»

TRADI MARK RAT NO. J.U6.JJ4

SIMPLY... Curl As You Comb
Away with your curleri . . . oway 

with your curling gadgetsl Here'» 

the lašt word in easy curling meth- 

ods. It's tho new "Automatic" Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

the other you curl easily, quick-

ly and with beaury shop perfection. 

For all Typot of Curlt, P.lnglott, orą.

1'

FOR SAU AT YOUR L0CA1 f. W. W00lW0RTh <0. STORY

Skaitykite Katalikišką Spaudą

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

BARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
HmDULHIibLdieną ir naktį

D’V V A T KOPLYČIOS VISOSE I K. 1 MIESTO DALYSE

Altanas M. Phillips 5307 Lituanica An. 
Phone YARds 4908

Anthony B. Petkos
6812 So. Wcstern Avė. 
OROvehill 0142 
1410 S. 49th Couit 
CICero 2109

P. J. Ridi 5354 Su. Halsted St 
Telefono YARda 1419

vrrTrntrtATlOrKAI. Cį.
•"""“Į___________*________________

ALI MAKIi-N(W... ŽIBUIIT

TYPEVVRITERS
ANO

ADOIUG MACHINES

— SMAll. MONTHIT ŽAYMINTt—
AU MARK

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-UMM VIAMUM AUOVANCa —

©we rirvuts oaeev omi-tsar n«w.ma<mimi Ovaoanvm

aCTAD typewriter *W«RI\ COMPANY
SOSIST C. OOISSIATT, M......

ISS W. MAOKON IT.
Phone DEAR3ORN P444

^ITIMAT«^FREi^»MOMŪiATIO^J

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA UŽ SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė. Chicago, 111.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Lachawiia ir Sunain 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

Albert V. Petki 4704 S. Western Avenue•v Phone LAFayetbe 8024

1. J. ZiM 1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

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

4848 Se. CaRfornia Ava
LATayetU 3571J. LMeviėiB

f
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 'j
------------ ------- *

Labdarių Veikla
Marųuette Park. — Lab-

Budriko Programa

Prašome Pavyzdį
4 Iš... West Side

Chicago rajone pirmoji 
atliko tautinę pareigą
West Side kolonija — Au

šros Vartų parapija — tau- 
tiniu-patriotiniu atžvilgiu 
atsistojo pirmoje vietoj tar
pe visų Chicago ir apylin
kes kolonijų.

ALRK Federacijai paskel 
bus Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajų — sukėlimui $10,000 
kovai už paliuosavimą Lie
tuvos iš komunistų vergijos 
ir sušelpimui tikrųjų Lietu- 

* vos sūnų, pabėgusių nuo 
\ kruvinojo teroro, tą sumą 

padalinus visoms Amerikos 
lietuvių kolonijoms, žiūrint 
jų didumo, Chicago rajone 
Aušros Vartų parapija tuo
jau pradėjo darbuotis, kad 
jai paskirta kvota būtų tuo
jau sukelta. Federacijos sky 
rius, ir ypatingai klebonas, 
kun. dr. J. Vaškas, MIC., 
dėjo pastangų, kad West 
Side pirmoji parodytų, kaip 
jai yra brangi Lietuvos lais
vė ir nepriklausomybė ir 
kaip rūpi likimas tų, kurie 
nenuilstančiai dirbę Lietu
vos ir jos žmonių gerovei 

% dabar turi badą kęsti pabė
gę nuo aziatų okupacijos. 
Prakalbomis rinkliavomis 
prie kiekvienos progos rink
ta aukos. Praeitą sekmadie
nį, klebonui iš sakyklos pa
raginus žmones, išeinant iš 
bažnyčios, sudėti trūkstamą 
sumą, savo auką įteikiant 
Federacijos skyr. pirminin
kui, kvota išlyginta. Lietu
vai Gelbėti Fondo nariais į- 
sirašė dar sekantieji: adv. 
J. Brenza $4.50. P. ir K. 
Šliogeriai $2.00. Po $1.00: 
M. Jušienė, P. Labanauskie
nė, O. Budaitienė, L. Laba
nauskas, U. Lapinskienė, 
Bagačiūnaitė, J. Petraitis. 
Kiti smulkesnėmis. Viso Fe 
deracijos sekretoriatui įteik 
ta $16.00.

Aušros Vartų parapijai 
kvota buvo $85.00. Jei prie 
tų dar pridėsim surinktas 
aukas Lietuvai Gelbėti Fon
dui per dr. Vileišio ir dr. A. 
Račkaus prakalbas — virš 
$70, vestsaidiečiai savo pa
reigas bus atlikę ne tik už 
šiuo3, bet ir už praeitus me
tus. * į|

Garbė West Side katali
kams ir jos vadui kun. J. į 

Vaškui. Federantas,

k

Ruoškimės 
1 Vakarienėn

ARD centro rengiama va
karienė įvyks vas. 16 d., vie
nuolyno auditorijoj, prie 67 
ir Rockwell gatvių. Taipgi 
bus graži programa, kurią 
išpildys šv. Kazimiero aka
demijos mokinės. Kadangi 
kasmet seselės susilaukia 
vis daugiau prietelių, tai Vi
si prašomi įsigyti tikietus 
iš anksto, kad būtų žinoma, 
kokiam skaičiui paruošti 
vietos.

Nuoširdžiai kviečiami vi
si dalyvauti su rėmėjomis 
vasario 16 d. E. A.

I

Sidabrinės
Pagerbtuves

Vasario 1 d. pas Alkima- 
vičius, 9436 So. May St., p. 
Navickienė surefcgė surpry
zą savo draugams Adomui 
ir Barborai Alkimavičiams 
paminėti jų 25 metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų. Pa
sirodė, Alkimavičiai turi 
daug draugų, nes ir jie pa
tys yra draugiški žmonės.

Po šaunios vakarienės pra
sidėjo programa, kurią ve
dė Balakavičienė. Visi sve
čiai gavo progos palinkėti 
Alkimavičiams sulaukti auk
sinio jubiliejaus ir jubilia
tus apdovanojo sidabrinėm 
dovanom. Paskui Alkimavi- 
čių sūnus Alfonsas dėkojo 
visiems, kad neužmiršo jo 

1 tėvelių. Ant galo gražiai dė
kojo Alkimavičia. už atsi
lankymą ir dovanas.

Tarp svečių buvo Navic
kai, Navickai, Jr., Sophia 
Navickaitė, Jasulaičiai, dr. 
A. Jenkins su žmona, Kar
čiauskai, Kupetai, Balaka- 
vičiai, jų dukterys ir sūnūs, 
ir daug kitų, kurių vardų 
neteko sužipot. Svečiai link
sminosi iki vėlumos. A. J.

Darius-Girėnas 
Post 271 Hines 
Ligoninėj

Vasario 11 d. Darius-Gi
rėnas Post No. 271, Ameri
can Legion, vyksta į Hines 
ligoninę palinksminti ir ap
dovanoti esančius ten karo 
paliestus lietuvius ir kitų 
tautų veteranus.

Svečiai, kurie nori sykiu 
važiuoti, turi būti Darius- 
Girėnas name ne vėliau 6:30 
vakare.

Ligoninėj programa pra
sidės 7:30 ir tęsis iki 9:30 
vai.

Kurie negalės vykti į li
goninę, kviečiami tą vakarą 
atsilankyti į Darius-Girėnas 
Memorial Hali apie 10 vai. 
vakaro. Visas “show”, su
grįžęs iš ligoninės, čia išpil
dys tą pačią programą. Pro
gramą visi galės pamatyti 
dykai. F. Krasauskas

Praeitą sekmadienį pui- 
darių Sąjungos 23 kuopos kiaj skamb?jo lietuviškos 
susirinkimas įvyko sausio daino3 is atotie3 WCFL. 
26 d., parap. salėje. Susi- nuo 5:30 vakare kuria3 is_ 
rinkimą atidarė vice pirm. pildė dueta3 Taipgj ,abai
O. Kazragienė. žingeidus buvo vaizdelis,

Iš rengiamos pramogos kurig kae eekmadienį užima 
raportavo Staniulis ir A. Ri- Makalų vietą „„ puikiu Qr. 
midaitė, kad vakarienė pa- ke3tr0s jatojimu ..Sunku gy. 
rapijos salėje bus kovo 2 d. ventr to dar orkeBtra
Vakarienė bus pamarginta iJpUd8 keleU utų numerų 
programa. Pelnas šio vaka- šja3 programa3 leidžia 
ro eis parapijos naudai. Jo3 p Budriko ra<Uo ir ra_ 

Skaitytas laiškas-kvieti- kandų krautuvg 
mas į Marijonų Bendradar- 34(>9 g Ha,sted gt Chica. 
bių seimą, kuris įvyks va
sario 9 d., Gimimo Šv. P.
Marijos parap. salėje. Pa-

go-

kvietimas priimtas, išrinkta 
atstovai: A. Rimidaitė, T. 
Petroškevičienė, R. Andre- 
liūnas, S. Cibulskis. Paskir
ta ir aukų.

Po to sekė valdybos rin
kimas 1941 m. Išrinkti se
kantieji: pirm. S. Cibulskis, 
vice pirm. R. Andreliūnas, 
nut. rašt. B. Nenartonis, fi
nansų rašt. Staniulis, iždin. 
P. Gailius, iždo globėjai A. 
Rimidaitė ir T. Petroškevi
čienė, maršalka E. Andre 
liūnienė. E. A.

Kur Galima 
Gauti Bilietų

[ Bridgeport. — Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai 

i paminėti, Vasario 16 d., 32 
W. Randolph St., bilietų 
pardavimui randasi sekan
čiose vietose: M. J. Kiras 
3251 S. Halsted St., Prog- 
ress Furniture Co., 3222 S. 
Halsted St., Gudo krautu
vėje, 901 W. 33rd St., “San
daros” red., 840 W. 33rd St.

Šaunus Vakaras
Marųuette Park. — šv. 

Kazimiero Karalaičio dr-ja 
rengia šaunų vakarą, vasa
rio 8, 7 vai. vak., visiems 
gerai žinomo veikėjo Juliaus 
Dubinsko name adresu 6605 
So. Fairfield Avė. Bus durų 
dovanos, gera muzika šo
kiams ir vaišės. Mylintieji

Prašome Pas Mus
Cicero. — Vieną kartą į 

metus Šv. Grigaliaus cho
ras užkviečia į savo šokius 
ir visuomet paruošia ką nors 
įdomaus.

Šiemet irgi įvyksta tas 
pats. Tą vakarą parapijos 
salėje šoksime visi. Kiek
vienas atsilankęs gaus po 
dovanėlę. Negana to, dar 
turės progos laimėti pinigi
nes dovanas. Pirmoji — $10, 
antroji — $5.00. Kas iš jū
sų bus laimingi?

Dalyvaus ir visiems gerai 
žinomas “Baltramiejus”. A- 
pie jį nereikia daug rašyti. 
Atsilankę pamatysite. Bus 
ir daugiau surpryzų, kuriuos 
atsilankę pamatysite.

Pradžia 8 vai. vakare. 
Grieš net dvi orkestros. Į- 
žanga tik 35c su drabužių 
pasidėjimu.

Kviečia visus atsilankyti.
Komisija

Taipgi kita Budriko prog-t4 
rama būna ketvirtadienio 
vakarais nuo 7 vai. iš Cice
ro stoties, WHFC. Chas.

Mintys Apie Pasaulio 
Pabaigę

( Tęsinys is 5 pusi.) 
rio mirtis tai didžiausi? 
nuostolis ne vien jau Angli-I 
jai, Dėdei Šamui, bet ir vi
sam pasauliui. Kuris, nėra 
abejonės, daug svėrė viso 
pasaulio politikoje. Štai ke
letas bruožų iš jo tikrosios 
biografijos: iki kolegijos ka
talikas ; toliau socialistas, 
Christian Scientist, L. Geor 
ge, buvusio premiero, brain 
trust, Versalės taikos svar- 
biausis autorius, Trockio 
genijaus” garbintojas, štai 

jums šių dienų pasaulio die
vaitis.

Vytauto Parke 
Piknikai 1941 m.

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

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

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

Gimimo Šv. Panelės parap.
— .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. Mykolo parap. — lie
pos 20 d.

Aušros 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 ruošėjo 21 d.

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

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

gegužės 30 d.
Šv. Kazimiero Akad. Rė-

Marių šimtakojis, octo- 
pus savo antikrikščioniška, 
antižmoniška, antigamtiška 
dvasia taip apsuko, sužny
bę civilizuotąjį pasaulį, kad 
natūraliam, paprastam žmo
geliui sunku kvėpuoti: jo 
nesupranta, neapkenčia. Su 
octopusu kova nelengva. Be 
natūralaus gi paprasto žmo
gelio ir pats octopus neišsi
laikys, žus.

Materiali civilizacija v be 
sielos kultūros, tai mirtingi 
nuodai. Babilionija, Romos 
imperijato ryškiausi pavyz
džiai. Tik senoji Graikija 
susiprato savo laiku ir su
rado tiek ryžtingumo, kad 
per savo jaunimą išsigelbė
jo. Dieviškoji ekonomija pa
prastai tik ten su stebuklais 
skubi, kur žmogus natūra
lias savo pajėgas jau išsė
mė. Čia gi žmogus šias pa
jėgas kiek galėdamas naiki 
na. šiandien jau vietomis 
gyvenimas tapo nepakenčia
mas (Rusija). Ketvirtajam 
gi raiteliui įsigalėjus, karui 
užsitęsus ir apėmus visą pa 
šaulį, ekonominiai jau, ne 
tik dvasiniai-moraliai pa
saulis neištvers; patys žmo
nės prašys Visagalio, kad

eis kaipo Teisėjas, žmonija 
prie jo grįžti nelinkus. Kris
tus ar antikristas, trečio ne
bus, jam nėra vietos. Civi
lizuotojo pasaulio pasirink
tas kelias žaibo greitumu 
veda prie katastrofos — er
go, pasaulio pabaiga, atro
do, netoli.

Kas gi pasilieka mums ti
kintiesiems ? Pesimizmas ? 
Ne! Abraomo tikėjimas, Lo
to malda, Gedeono pasitikė
jimas. Šie įrankiai žmonijos 
pabaigą arba atitolins, arba 
mūsų Sužieduotinį priar
tins. Su juo gi ir žemės pra
gare rasime rojų. Vieną sy
kį tą jau patyriau, kuomet 
iš kalėjimo į kalėjimą bu
vau varinėjamas. Calicem 
salutaris accipiam et nomen 
Domini invocabo.

Kun. Emil. M. Paukštis.
(kTb)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimaa Visiems

756 W. 31st Stree»
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN
KANTER
MUTUAL

LIQUOR

CO.

Wholesak
4707 So

Halsted St 
TeL Blvd 

0014

mėjų — rugsėjo 28 d.*
Chieagos Provincijos Para-, priartintų pasaulio galą

pijų Chorų — birželio 28 d

smagiai laiką praleisti kvie
čiami atsilankyti. Rengėjai

Išganytojas tik vieną sy
kį atėjo ant žemės kaipo Iš
ganytojas. Kitą sykį jis at-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

CLASSIFIED
PARDAVIMU NAMAS

Mūrinib namas. 2 Vietai po 5 kam
barius. Steu.ui šiluma. Randasi 1 
blokus nuo viai.uolyno ir 2 blokai 
nuo Marųuette parko. Kaina *8,600. 
Kreipkitės į: Krnest Geissler Co., 
2749 We-rt «3r<l Street, arba šaukite: 
J. BUTKUS. tel. lIEAIIotk 34OO.

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

Perkam • Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus 

Bargenal Mur<|iiette Pk. ir Apylinkėj 
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžius. Kaina *6,800. Mažas J-
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina *3,500. 
Įmokėti *500. Likusių skolų mokėti 
kaip randų.

6921 S. W ĖST LR N AVĖ.
Tel. Office Rcd. 3713. Vak. Pro. 0176

JIEŠKAV DRAIGO KELIONEI 
J KALIFORNIJA

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

CANAL 8O1O

IšRANDAVIMUI B1ZMAVAS IR 
GYVENAMAS NAMAS

Išranduojamas 2-jų krautuvių na
mas. Gyvenamieji kambariai užpa
kalyje. Du 7-kambarių f lėtai virš 
krautuvių, ftrti Halsted ir 36th St. 
Tinka whilesale arba retail bučer- 
nei. Kreipkitės j: 8547 Sa. Kenwoo<l 
Avenue, Cliicago, Illinois.

CONRAD
Fotografas

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

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

Res.: - ENGlevvood 5840

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, scietica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those erhausting muscular aclies and 
pains. NURITO is trust worthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—«o you can work in 
ncace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that crucl 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

lieMškes Kiyps Dabar Retėja 
Ir Taipgi Brangeja!!!

Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

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

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

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

Schlitz Alos. Visoki Gėrimą'

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chieagos Lietuvių Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik $1.00

“D R A U G A S” 
2$34 South Oakley Avstf

Chicago, Illinois

DINING ROOM SETS — PAR- 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RAD1OS — RE- 
FR1GERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali Nationally Advertlsed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6031

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kūro;

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykail

riowvr« DOCKUADpL 
Co«K»OAOO 

FlMOUS bsRATlUO BoASM 
CsMmsasCmsNniM Ioavm

3onVbe»-3Oiai msGiokPt

Mas© 43ui ri Gurne Pi

«w Lav«m

HtAVY BuiiMRsNmatAiA* 
MAseaav. Comarr^tTc.

2.
3.
4.
5.

6.

Parttplname F HA. PMkoUnlmtu 
ar Išmok ė) Imua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem; 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avc. Republic 6051|
W*rehooM: 9401 So. Stony Itland Ate, Ul
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MINI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
PASKELBIMO SUKAKTĮ VASARIO 9 D.

Melrose Park. — Minėji-į 

mą ruošia sekančios orga
nizacijos: Proviso Apygar
dos Lietuvių Susivienijimas, 
Šv. Jono dr-ja. Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubas, šv. 
Onos dr-ja ir S L. A 125 
kuopa.

Programas numatomas la
bai įdomus ir turiningas: 
kalbės Nepriklausomos Lie-, 
tuvos konsulas P. Daužvar-| 
dis ir iš Lietuvos okupantų 
nagų pasprukęs dr. P. Vilei
šis; dainuos bažnytinis cho
ras, vadovaujamas J. Mase- 
liūnienės, ir L. Petraitytė, 
kuriai akompanuos V. Kru- 
šinienė; smuikuos talentin
goji smuikininkė Ona Na
vickaitė, kuri neseniai su
grįžo iš Lietuvos ir kuri ten

buvo radiofono artistė - 
jai akompanuos S. Navic
kaitė.

Parengimas duos protui 
maisto ir širdžiai malonu
mo. Kalbėtojai suteiks ži
nių apie Lietuvos okupaci
ją, jos smaugimą ir kan
čias; nurodys kas daroma 
ir kas reikia bei galima da
ryti Jos ir vergiamų lietu
vių išlaisvinimui. Daininin
kai ir muzikai palinksmins 
visus ir sustiprins kovoje, 
kuri dabar stipriai auga su
sipratusiuose lietuviuose.

Parengimas įvyks Public 
School Auditorijoje, 17th 
Avenue ir Rice St., vasario 
(Feb.) 9 d., 5 vai. po pietų. 
Visi dalyvaukime ir “suplie
kime” Cicero. Senas L.

Gražus Reiškinys
Jaunimas stoja
Lietuvos darban
Praeitą penktadienį įvy

ko susirinkimas Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos 
paminėjimo reikalu. Tam 
susirinkimui pirmininkavo 
teisėjas Jonas Zūris ir sek
retoriavo Longinas Laba
nauskas. Abu Amerikoje gi
mę vyrai.

Vasario 16 d. bendrąjam 
parengime pasižadėjo daly
vauti Birutės, Pirmyn ir 
Vyčių chorai, vadovaujami 
Byansko, Steponavičiaus ir 
Saurio. Taip pat pasižadėjo 
dalyvauti Amerikos Legio
no Dariaus-Girėno posto be- 
nas.
Vyčiai 800 tikietų

Chicagos Vyčių apskričio 
pirmininkas Stankus paėmė 
800 tikietų pardavimui. Tai 
gražus reiškinys. Sveikini
mas ir linkėjimas Vyčiams 
ir kitiems patrijotingiems 
lietuviams. v

Cicero Pirmoje 
Vietoje

Cicero “supliekė” visas 
kolonijas Lietuvai Gelbėti 
Fondo vajuje, ir žada su
pliekti visas kolonijas Lie
tuvos Nepriklausomybės mi 
nėjimo Dienoje. Jie važiuoja 
į 32 W. Randolph St. audi
toriją organizuotai ir iškil
mingai, su savo Kareivių 
Draugija ir miesto policijos 
eskortu. Jie tikisi, kad mies 
tas duos jiems busus ir kad 
miesto valdininkai važiuos 
su jais, taip kaip jie pada
rė praeitais metais.

A. Valančius, nenuilstan
tis darbuotojas, pasiėmė iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos Komiteto, Finansų 
Komisijos pirm. A. Valonio 

i 300 tikietų, paskleidimui sa- 
jvo draugų tarpe. Valančius 
sako, kad Cicero yra “rea- 

i dy and willing” konkuruoti 
su bet kuria Chicago kolo
nija..

Kas “dubytins” Cicero?
Ciceronas

FEDER ALINIAI 
UŽ PAJAMAS 
MOKESČIAI t

Kas yra šeimos galva?
Federalinius mokesčius už 

pajamas moka šeimos gal
va. Šeimos galva gali būti 
ne tiktai tėvas, bet ir kitas 
koks globėjas, kurs savo už
darbiu išlaiko ir viskuom a p 
rūpina visus šeimos narius 
ir šie nuo tos jo globos pri
klauso. Toks galva nemoka 
vyriausybei mokesčių už sa
vo metines 2,000 dolerių pa
jamas. Jei jo metinės paja
mos yra didesnės, jam da
roma išimtis — po 400 dol. 
Už kiekvieną vaiką, arba 
nuo jo priklausantį asmenį, 
kurie be jo paramos negali 
gyventi.

Pavyzdžiui, našlys vyras, 
kurs savo darbu kaipo šei
mynos galva turi išlaikyti 
savo seną motiną ir savo 
vieną 17 metų amžiaus vai
ką. Toksai žmogus, kaipo 
šeimos galva, nemoka mo
kesčių už 2,800 dol. metinių 
pajamų. 2,000 dol. yra jam 
išimtis ir po 400 dol. nuo jo 
priklausantiems. Jei toks 
žmogus turi daugiau kaip 
2,800 dol. metinių pajamų, 
tai mokesčius moka tik už 
tą sumą, kas lieka atitrau
kus minėtą išimtį — 2,800 
dol.

Pasitaiko, kad šeimos gal
va išlaiko ir tokius vaikus, 
kurie turi nuosavas gyveni
mui pajamas. Bet jei jis 
vaikus kontroliuoja ir juos 
auklėja, jis ir gauna savo 
pajamoms išimtį. Bet jei 
vaikai išsilaiko išimtinai 
nuosavomis pajamomis ir 
jis neturi teisės juos kontro
liuoti, jis negali būt skaito
mas šeimos galva ir jam 
nėra iš jo pajamų išimties 
už tuos vaikus.

PKOKOMISIONIEK1US

{•‘Draugas" Acme telephoto) 

Elmer Layden, kurs pasi
traukė vadovavęs Notre 
Dame universiteto futbolo 
komandai. Jis užima šioj 
sporto šakoj iškeltą naują 
prokomisionieriaus vietą.

Cbicago nemodernus 
miestas

Chicago miestas gyvento
ją skaičiumi yra antrasis J. 
A. Valstybėse. Pirmąją vie
tą užima New Yorkas. Chi
cago miestas yra garsus 
pramonėmis ir finansais, na, 
ir kultūra. Bet socialiniu at
žvilgiu yra užsilikęs ir ne
modernus miestas.

Kaip kituose dideliuose 
miestuose, taip ir Chicagoj 
yra galybes vargšų, ku
riems ligose, ar kitose ne
laimėse medikalinė pagalba 
sunkiai prieinama. Kiti Ame 
rikos didieji miestai turi 
vadinamas miestines ligoni
nes, klinikas ir kitas medi- 
kalines įstaigas, kur betur
čiams neapmokamai pagal
ba teikiama. *

Chicago miestas to visa 
neturi. Chicagoj yra tik ap
skrities ligoninė, kuri nuo
latos yra pervirš, kupina be
turčių pacijentų ir daugeliui 
tūkstančių kitų neprieina
ma — nėra vietos.

40 VALANDŲ SA- ’ 
VAITĖS DARBAS 
PAKANKAMAS

Pradėjus J. A. Valsty
bėms ginkluotis, kai kurių 
pramonių vedėjai iškėlė rei
kalavimus, kad savaitės dar
bo valandos darbininkams 
būtų padaugintos, nes 40 
valandų per maža, kai vyk
domi skuboti darnai.

Darbininkų organizacijų 
advokatas Daniel D. Car- 
mell pareiškia, kad 40 va
landų savaitės darbas darbi
ninkams yra pakankamas 
Jis nurodo, kad jei pramoni
ninkai daug susirūpinę ša
lies kariniu stiprinimu ir 
skubotais darbais, tegul ima 
į darbą bedarbius, kurių yrą 
šiandien daugiau kaip 8 mi
lijonai.

Anot jo, kai kurie pramo
nininkai norėtų darbininkus 
prispausti ilgesniu darbu. 
Bet jie tyli, kad darbinin
kams reikalingas didesnis 
atlyginimas.

Šį Vakaru 
Little Teatre

Policija suimdinėja 
lažybinitikus

Chicagos policija iškėlė 
kovą ne tik “handbooks' 
vedėjams, bet ir patiems 
lažybininkams, kurie susi
renka į “handbooks” salio
mis ir tenai vykdo lažybas 
arklių lenktynėse.

Policija puola minėtas 
slaptas vietas ir suima ten 
atrastus vyrus ir moteris. 
Moterys be didelių trukdy
mų paleidžiamos, bet vyrai 
suregistruojami ir nuima
mos jų rankų pirštų nuo
spaudos.

350 moterų vyks 
iš Chicago

APLINK MUS

Atmete streiko 
sumanymu

Taxicab Drivers unija, ku
ri turi apie 4,100 narių, dau
guma balsų nusprendė kom
promisu susitaikinti su Yel- 
loy Cab ir Checker Taxi 
kompanijomis.

Mažumas unistų 'pasiūlė 
sukelti streiką, jei kompani
jos nepadidins reikalaujamo 
atlyginimo. Bet streiko pa
siūlymas atmestas.

Darbuojas už lygybę 
negrams

National Urban League 
Chicago skyriaus vadai tu
rėjo savo 25 metinę vaka
rienę Chicago Woman’s klu
be ir nusprendė toliau dar
buotis už lygybę negrams 
ne tik pramonėje, bet ir ka
rinėje tarnyboje. Nurodyta, 
kad tarp negrų lygiai kaip 

i ir baltųjų yra talentingų in
dividų ir tarp abiejų neturi 
būti daromi joki skirtumai.

Moteris ir vyras 
sunkiai apsvilo

Mrs. Dorothy Izevski, 18 
m. amž., 4116 Oakdaale av., 
gamino vakarienę kai stai
ga užsidegė jos drabužiai. 
Jos vyras Anthony, 22 m. 
amž., bedarbis, pašoko ją 
vaduoti.

Abudu skaudžiai apsvilo. 
Paimti į Belmont ligoninę.

Melrose Parke vienos pra
dinės mokyklos aikštėje pa
siutęs šuo sukandžiojo ke
liolika vaikų.
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Pianistė Leoną Davis (De 
veikis) šį vakarą, vasario 5 
d., 8 vai. vak. Little Theatre, 
17 aukštas, Kimball salėje, 
rengia piano recital. Prog
rama bus tokia:

Andalucia Suite - Lecuona
Andalucia
Malaguena
Liebestraum — — Liszt
Polonaise, Opus 53 —

Chopin.
Hungarian Fantasy, Liszt 

(Pertrauka)

, Love-Death — Wagner- 
/ / Liszt.

Clair De Lune — Debussy
Blue Danube — Strauss- 

Schulz-Evler
Rhapsody in Blue — Ger- 

sįiwin.
Orkestros dalį pildys mu

zikė Bertha Fitzek prie 
antro piano.

Kaip žinoma, pianistė Le
oną Davis daug kartų yra 
dalyvavusi lietuvių paren
gimuose ir linksmino publi
ką. Taigi kviečiami lietuviai 
atsilankyti į šį gražų paren
gimą.

Nacionalinė motinų orga-
Tas yra svarbu. Atitinka-; njzacija> kuri nusprendė ko-

mos piliečių organizacijos 
jau imasi svarstyti šią prob
lemą.

Butlegeriams pagerėję 
laikai

vOti prieš diktatorinio 1776 
biliaus pravedimą, į Wąsh- 
ingtoną pasiųs daugiau kaip 
5,000 moterų ten protestuo
ti prieš minėtą bilių.

Pranešta, kad šiame mo
tinų žygyje dalyvaus apie 
350 moterų iš Chicagos. jos 

jau organizuojamos.

Naminio darbo alkoholiu 
butlegeriavimas praplito, 
kai praeitais metais kon
greso nuosprendžiu padidin
ti federaliniai mokesčiai už j Apskrities kriminališkam 
alkoholio gamybą. Iki 1940 į teisme teisėjas J. H. Miner 
m. liepos 1 d. už vieną ga- nuteisė nuo vienerių metų 
lioną alkoholio vyriausybei 
buvo mokami $2.25. Kongre-
sas šiuos mokesčius padidi
no iki $3.00.

Tuo būdu padidintas slap
tas alkoholio gaminimas ir 
praplėstas alkoholiu butle
geriavimas.

Vyriausybės agentai ener
gingai veikia prieš slaptuo
sius alkoholio gamintojus. 
Jų daugelį sugauna ir pa
traukia atsakomybėn. Bet 
daugelis slapta alkoholį ga
mina ir vyriausybei daro 
milijoninius nuostolius.

Daug kas yra nuomonės, 
kad su mažesniais mokes
čiais už alkoholį vyriausybė 
daugiau pajamų turėtų. 
Butlegeriai didelius pelnus 
žeriasi.

Lietuva moka nugalėti, bet 
ne keršyti.

Kęstutis, Did. Kunigaikštis

iki gyvos galvos kalėti plė
šiką Joseph Kostek, kurs 
su kitais dviem savo sėb
rais apiplėšė Hurley Mach- 
ine Co., Ciceroj. Jo sėbrai 
nesuimti.

hi Insurance Reik,
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VILEIŠĮ
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DR. PETRAS 
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The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE •
175 W. JAOKSON BLVD.

SPITE A-1820 
Home Office: Ncwark, N. J. 

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayettc 0771

VEDYBOS
Gauti leidiniai tuoktis:

Joseph Iglos, AęlęĮla Ba- 
ranauskis, 23—20.

Sylvėster Manthel, Mary 
Katauskis, 20—20.

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

IZTIR KI NT.> RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOGIATION

OF CHICAGO

2202 VV. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887 .

Mokame 3>/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, See.

TURTAS <1 000,000.00 
VIRS r ’ ’

X McCorniiek dirbtuvė 
šiomis dienomis atleido į 
pensiją 14 darbininkų, jų 
tarpe ir lietuvį Julių Petro- > 
laitį, gimusį Lietuvoje 1874 
m., į Ameriką atvykusį 1902 
m. ir dirbusį toj dirbtuvėj 
nuo 1919 m.

X Antanina Nenienė ir 
Ona Brazauskienė, Gary,
Ind., veikėjos lankėsi Drau
go red. ir LGF sekretoriui 
įteikė jų pastangomis su
rinktas Lietuvos reikalams 
aukas $105.55. Seniau jau 
buvo iš Gary prisiųsta $12.
Tuo būdu gariečiai beveik 
dvigubai savo kvotą išpil
dė.

X Melrose Parko TT. Ma- / 
rijonų Bendradarbių 1-asis 
skyrius surengė pereitą sek
madienį labai vykusį “bun
co party”. Susirinko pilna 
Vaičiulio salė svečių. Dau
gelis laimėjo gražių dovanų. 
Pramogai suruošti daug pa
sidarbavo Švilpauskienė, Ja
nušauskienė, Kantautas ir " 
Yončius.

X Vasario 16 minėjimu 
šiemet susirūpinusios visos 
Amerikos lietuvių kolonijos. 
Minės net tos, kurios per ei
lę praeitų metų neminėjo. 
Trūksta net kalbėtojų. *

X Labd. Są-gos 1 kuopos, 
Town of Lake, vakaras pra
eitą sekmadienį visapusiai 
pavyko. Pelno tikimosi gau
ti $200.00. Vakaro progra
mą vedė žinoma veikėja J. 
Čepulienė, o meninę dalį iš- , 
pildė K. ir L. Saboniai.

X Šv. Antano parapijos 
choras, ypač jo vadas varg.
A. Mondeika, džiaugiasi 
naujomis choristėmis: Kas- 
mauskaite, Jurkevičiūte ir 
Kandrataite. Pastaroji yra 
jau plačiai lietuvių tarpe ži
noma solistė. Vyrai, nepasi- * 
duokit ir jūs!

X Town of Lake koloni
ja, praėjus vasario 16, žada 
surengti prakalbas kun. J. 
Prunskiui. Taip pat girdėt, 
kad žadama steigti Federa- 4 
cijos ir Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrių. Sveikintinas 
sumanymas.

X Ciceriečio K. Matulai
čio namuose nelinksma: sun 
kiai serga vienatinis sūnus, 

i K. Matulaitis yra parapijos »
T ! choro narys ir veikėjas.

ttlJLk STLDIC
1945 West’35M' Street

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OWC8T POSSIBLK PKI< ES
PHONE LAFAYETTE 281.1

X SLA 226 kuopa prašo 
paskelbti, kad jos vakaras: 

j /bunco” žaidimas, judomie- 
; ji paveikslai ir užkandis bus 
vasario 9 d., 4 vai. popiet, 
Armitage salėj, 3804 W. Ar- 
mitage Avė.

DAPGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 941 MILAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocydes)
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