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Lietuvos bolševikų organe 
“Tarybų Lietuva” J. Prons- 
kus dr. A. Gračiūną pripa
žįsta” tipingu nepartiniu 
bolševiku, apdovanotu viso
mis šio vertingo vardo nešio
tojų dorybėmis”. Taip, taip. 
Bolševikiškomis dorybėmis, 
matyt, apsikrovęs ir J. 
Pronskus. O ką jau kalbėti 
apie Staliną, Molotovą ir ki
tus stambuosius bolševikus. 
Stalinas juk yra bolševikiš
kų dorybių šaltinis ir tų 
raudonųjų dorybių dalinto
jas. Jis ir Paleckiui nepagai
lėjo tų savo dorybių. Neži
nome, kokiais keliais dr. A. 
Graičiūnas yra įgijęs tas 
raudonąsias dorybes, apie 
kurias J. Pronskus kalba.

J. Pronskus sako, kad 
prieš keletą metų dr. A. 
Graičiūnas skundęsis: “La
bai norėčiau dar savo aki
mis pamatyti gimtąjį kraš
tą. Bet kol ten viešpataus 
visokie išnaudotojai, man 
Lietuvoje vietos nėra”. Da
bar J. Pronskus į tai atsa
ko: “Šiandien Lietuvoje iš
naudotojų jau nebėra”. Va
dinasi, komradas dr. A. 
Graičiūnas be baimės gali 
matyti pavergtąjį gimtinį 
kraštą. Jei kaip, gali ten 
dar į komisarus patekti.
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Neįdomu, ar dr. A Grai- 
oiūnui teks pavergtąją Lie 
tuvą matyti ir patekti į ko
misarus. Bet svarbu štai 
kas: dr. A. Graičiūnas tik
rai yra senas žmogus ir daug 
vargęs. Ne vieta čia ai
škinti, kas jį pastūmė susi
dėti su didžiausiais Lietuvos 
ir mūsų tautos priešais — 
Stalino ir Molotovo pakali
kais. Seniau jis buvo tauti
ninkas (ne tautietis), pas
kiau socialistas, dabar gi — 
tarnauja Lietuvos pavergė 
jams. Nekaltinkime to žmo
gaus. Jis reikalingas kate
kizmo ir pasigailėjimo,
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Clevelando, O., vienam 
priemiesty gyvena gausin
giausia tame mieste Corass’ 
šeima, kuri, kaip pažymi 
“The Register” sugėdina vi
sus gimdymų kontrolės, pro
pagandistus. Motina mirus, 
bet tėvas gyvas ir iš 18 vai
kų 12 su tėvu gyvena. Iš ii-, 
Rusių 6 keturi susikūrę nuo
savas šeimas, o du mirę. 
Jauniausias vaikų yra 8 me
tų mergaitė. Su tėvu gyve
ną vaikai visi gražiai pasis
kirstę naminiais darbais. Sū
nus Fred, 19 m. am?., turi 
svarbiausią poziciją šeimoje 
— jis kepa duoną šeimai. Ke 
turi vaikai ir tėvas dirba ir 
parneša uždarbius.

I žiniomis iš Londono, Bri 
tanijoje įvedama vadinamo? 
“karo duonos” gamyba. Sa 
koma, būsianti 85 nuoaimčitj
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ITALAI
SKUBIAI
TRAUKIASI

KAIRO, vasario 6 d. — 
Anglų generalinis štabas 
praneša, jog Eritrėjoj britų 
kariuomenė jau visai netoli 
Keren, svarbaus Eritrėjos 
geležinkelių mazgo.

Šiaurinėj Afrikoj Angli
jos Nilo kariuomenė “pa
tenkinamai” žygiuoja Ben- 
gazi (Libijoj) linkui.

Italų pozicijos aplinkui 
Keren esančios gerai fortifi- 
kuotos ir krašto kalnuotu- 
mas sunkina motorizuotųjų 
kariuomenės dalinių veiks
mus. Tačiau nežiūrint šių 
sunkumų anglai tikisi ne 
trukus miestą paimti ir jie 
įsitikinę, jog Karen paėmus, 
Asmaros, Eritrėjos sostinės, 
paėmimas bebūtų tik valan
dų klausimas.
Bengazi į 48 valandas

Kariniai žinovai apskai
čiuoja, jog jei anglų kariuo
menė ir toliau tokiu pat 
spartumu žygiuos Bengasi 
linkui, tai esą galima tikėtis, 
jog jie miesto vartus pasie
ksią į 48 valandas.

Tuo tarpu patikimai pra
nešama, jog italų motori
zuotos kariuomenės daliniai 
jau pradėjo pasitraukimą iš 
Bengazi.

Anglų aviacijos generali
nis štabas praneša, jog ang
lų lakūnai antradienį ir tre
čiadienį taikliai apmėtė bom 
bomis Beniną (Bengazi ae
rodromą) ir Berka miestelį.

Pranešimai iš fronto rodo, 
jog šiuo laiku anglai bėra 
tik apie 60 mylių nuo Ben
gazi ir jog į diena britų ka
riuomenė nužygiuoja apie 30 
mylių.

Kituose Afrikos frontuose

Tuo pačiu laiku ir kituose 
Afrikos frontuose anglai sė
kmingai veda karo veiks
mus.

Etiopijoje anglai skubiai 
žygiuoja krašto gilumon 
Gondar keliu, nežiūrint mi
nų, kurias paliko besitrauk
dami italai. Iš Kenjos anglų 
kolonialinė kariuomenė įsi
veržusi Italijos Somalijon 
apie 60 mylių.

kvietinė. Taip bent vyriausy
bės oficialiai tvirtinama. Ki
tokios duonos nebus galima 
gauti. Jei taip, tai britams 
tikrai yra kuo susirūpinti. 
Kare svarbiausias vaidmuo 
yra duona, o tik paskui gin
klai.

Willkie Reportuoia LIETUVOS KRAUTUVĖSE — 
TIK GUZIKŲ KELIOS DĖŽUTĖS

Niemoelleris 
Bus Laikomas 
Kalėjime

BERLYNAS, vasario 6 d. 
— Seniau buvo pranešta, 
jog Niemoelleriui parėjus 
katalikybėn jis būsiąs pa
leistas iš kalėjimo. Tačiau 
šiandie Vokietijos vyriausy
bės žmonės aiškiai pabrėžia, 
jog Niemoelleris, garsus liu
teronų dvasininkas ir pasau
linio karo vokiečių herojus, 
bus laikomas koncentracijos 
stovykloj, nežiūrint ar jis 
pasiliks liuteronu ar pereis 
katalikybėn.

Artimi katalikų diozecijai 
šaltiniai praneša, jog Nie
moelleris padavęs prašymas 
tapti kataliku.

I
Liuteronų sinodo sluogs- 

niuose daug kalbama, jog 
gali ir daugiau pastorių, ku
rie kartu su Niemoelleriu 
anksčiau buvo pasisakę už 
sujungimą krikščioniškųjų 
bažnyčių, padaryti panašų 
žygį — priimti katalikybę.

BERLYNAS, vasario 6 d. 
— Autoritetingi vokiečių 
sluogsniai šiandie pareiškia, 
jog Vyriausybė į Willkie pa
reiškimus nukreipusi dėme
sio, nes jis esąs tik privatus 
asmuo, bet bendrai vokie
čiai tokius pareiškimus galį 
tik paniekinamai priimti.

Žinių Santrauka

SAN FRANCISCO,. vasa
rio 6 d. — Naujasis Japoni
jos ambasadorius, adm. Ki- 
chlsaburo Nomura šiandie 
pareiškė įsitikinimą, jog 
tarp Jungtinių Valstybių ir 
Japonijos nesą tokių klausi
mų, kurių nebūtų galima iš- 
pręsti draugingu būdu.

WASHINGTONAS, vasa
rio 6 d. Atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijos na
riai demokratai šiandie suti
ko, kad Anglijai paramos įs
tatymas būtų apribojamas 
penkeriems metams.

ISTANBULIS, vasario 6 
d. — Patikimi sluogsniai pra 
neša, jog Prancūzijos amba
sada Ankaroje, veikdama pa 
gal paskutiniąsias instrukci
jas iš Vichy, panaikino vizą, 
kuri leido Col. Donovan ke
liauti per .Siriją Palestinon 
ir Egiptan.

ATĖNAI, vasario 6. — 
Graikijos šaltiniai praneša, 
jog nuolatiniai orlaivių bom
bardavimai taip palietė Valo 
ną, vieną svarbiausiųjų Al
banijos uostų, jog ita'ai tu 
rėjo ieškoti kito uosto. Da
bar fašistai naudojasi Krio- 
nero uostu, į pietus nuo Va- 
lonos.

CHICAGO, III., vasario 6 
d. — Nežiūrint aštrios ko
munistinės cenzūros ir nuo
latinės propagandinės lite 
ratūros, kuri visados Lietu
vos gyvenimą vaizduoja gra
žiausiomis spalvomis, kart
kartėmis prasprunka ir tie
sos žodis apie Tikrąją Lie
tuvoje padėtį.

Naujas U. S.
Ambasadorius
Anglijai

WASHINGTONAS: vasa
rio 6 d. — Šiandie Preziden
tas Rooseveltas ambasado
rium Anglijai nominavo bu
vusį New Hampshire guber
natorių John G. Winant.

Ši nominacija senatui pa
siųsta kartu su kitais diplo
matiniais paskyrimas. Wi- 
nant yra respublikonas, ku
ris tris kartus iš eilps buvo 
išrinktas gubernatorium, va
dovavo tarpautiniam darbo 
biuru j Genevoj, Šveicarijoj 
ir buvo pirmasis socialinio 
saugumo (sočiai security) 
administracijos direktorius.

Naujieji
Įstatymai

BUKAREŠTAS, vasario 6 
d. — Premjeras gen. Anto- 
nescu šiandie paskelbė nau
juosius krimianlinius įsta
tymus, kokių visoj Romuni
jos istorijoj negirdėta. Pa
vyzdžiui, už priešvyriausy- 
biškus piešinius gali būti 
skiriama mirties bausmė, už 
dainavimą politinių dainų 
gatvėse nuo penkių iki 15 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mas.

Darlan Vėl 
Išvyko
Pasitarimams

VICHY, vasario 6 d. — 
Šiandie specialin traukiniu 
į Paryžių išvyko laivyno mi
nisteris adm. Jean Darlan 
kur jis toliau tarsis su bu 
vusiu vice-premjeru Pierre 
Lavai.

Adm. Darlan išvykstant 
-avo jaučiama, jog Prancū
zijos vyriausybė nusistačiu
si prieš grąžinimą Lavalio į 
kabinetą jo patiektomis są
lygomis. Tačiau pats laivyno 
ministeris atsisakė ką nors 
paaiškinti apie savo misiją. 
Tai padarysiąs pats marša
las Petainas.
Leahy pas Petainą

Netrukus po Darlano iš 
vyko pas Petainą apsilankė 
Jungtinių Valstybių amba
sadorius adm. William D. 
Leahy. Ambasados praneši
mu jie tarėsi “bendrais rei
kalais”.

Oficialieji šaltiniai sako, 
jog Lavaliui gali būti pa
vesta ministerių tarybos pir 
mininko ir vidaus reikalų 
ministerio vieta.

Kai kuriuose sluogsniuose 
tikimasi, jog Petaino vado
vybėje gali būti sudarytas 
triumviratas iš adm. Darlan, 
gen. Huntziger ir Lavalio.

Tačiau galutini pakeiti
mai, jei jie įvyks, bus daro
mi tik Darlanui grįžus iš 
Paryžiaus po pasitarimų su 
Lavaliu.

Sunaikino 
Tankų Grupę.

ATĖNAI, vasario 6 d. — 
Šiandie pranešama, jog va
kar italai bandė pravesti 
ataką, kuriai vadovavo tan
kų grupė, bet ji nepavykusi 
ir italai vėl turėję pereiti į 
defensyvą.

Ataka buvo pravesta tam
sumoje, bet ji graikų neuž- 

, klupusi netikėtai. Praneši
mai iš fronto sako, jog anti- 
tankiniai pabūklai sunaikinę 
keturis tankus ir nemaža 
šarvuotų automobilių.

Dalinai debesuota ir ša) 
čiau. šiaurvakariai vėjai.

Saulė teka 6:57 vai., saulė 
leidžias 5:12 vai.

Šiomis dienos vienas Mar- 
ąuetteparkietis gavo iš Lie
tuvos laišką, kurį jis mums 
įteikė, šio laiško kai kurios 
vietos ypač įdomios ir - bū
dingai apibrėžia esamą Lie
tuvoj santvarką.

Tuščios krautuvės

Pasak laiško autoriaus, 
Kauno dauguma krautuvių 
esančios taip ištuštintos, 
jog dažnai nesą galima gau
ti pačių reikalingiausių rei
kmenų. Kai kuriose krautu
vėse esą galima užtikti “tik
tai guzikų viena kita dėžu
tė”.

Visų reikmenų kainos ne
apsakomai pakilusios. Kai
nos tiesiog pasakiškos. “Če- 
batai kainuoja 400 litų. Jei 
ir galima nusipirkti ko, rei
kia išstovėti eilėje pusę die
nos”.

Toliau autorius pabrėžia, 
jog “po Naujų Metų dau
giau nėra privačių krautu
vių — visos suvalstybintos”.

Vienas dalykas esąs gera, 
nes susovietintos Lietuvos 
valdovai “žydus varo prie 
darbo”.
“Būsite nuplyšę”

Žmonės esą naująja tvar
ka nepatenkinti, bet “rusai 
nepatenkintiems sako: ‘Kam 
jūs mūsų pagalbos šaukėte, 
kad jums taip gerai gyven
ti? Gyvenote kaip ponai, da
bar taip nebus, — avėsite 
su vyžomis ir nuplyšę būsi
te”.

“Tūlas p. P., didelis ko
munistų šalininkas, buvęs 
Smetonos valdžios uždary
tas kalėjime — dabar labai 
nepatenkintas nauja tvarka 
— vadina komunistus ‘mela
giais’ ”.

šįmet Lietuvoje “labai šia 
pias ruduo — lijo per kelis 
mėnesius — linai ir bulvės 
pūna ant laukų... grūdų, pa
šaro pritrūko”.

Bendrai laiške nusiskun
džiama pasunkėjusia, ypač 
dabartininkų padėtimi, nes 
viskas pabrangę, o uždarbis 
žymiai sumažėjęs.
Bijo kerštą

Laiško gavėjas mūsų pra
šė dėl labai aiškių priežaR- 
čių nė jo, nė laiško rašytojo 
pavardžių neskelbti, nes jie 
bijosi komunistų keršto, ku
ris smarkiai galėtų paliesti 
Lietuvoje gyvenančius gimi
nes ir patį laiško rašytoją.

Šiuo laikų, nors ir retai, 
bet panašių laiškų pasitaiko. 
Kartais jų turinys tiesiog 
neįtikėtinas, bet dažnai paly 
ginus su nelietuviškųjų šal
tinių pranešimais pasirodo 
tikras.

*
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Susovietino,surusino Lietuvos kariuomenę
Lietuvos Karo Mokykloje 
Didžiausias Nuošimtis Rusų NIAGARA FALLS, NEW YORK
kariuomenės politiniai komisarai rusai. Metinis Balius
NEĮVYKUSI IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKA. AUKŠTESNIS! wt.

Niagara Falls lietuvių 
metinis balius bus vasarioLIETUVIŲ IŠSILAVINIMAS.

,dino; čia gi nelauktai pa
tiekta tai, ko pirmiau ne
buvo.
Vokeliai

Didelis yra žmonėms pa-
BERNAI, Šveicarija. — klą priimti kandidatai, bai- .paminint artu Lietu- 

Lietuvos Spaudos Biuras gę tik 4 pradžios mokyklos vos a ar^iniu^ pergyveni 
gavo per savo koresponden- skyrius, bet vis dėlto Lietu- j mus ir. ° omjos e togumas savo aukas duoti

vos piliečiai išsilavinimo at-, g^uosma raksiąs. Parap.- vokeliuose. Savo auką įsi-
žvilgiu stovi daug aukščiau,^08 komltetaa turei° Prae1'! deda namie, gerai apsvars-1

, . ....... tą sekmadienį pasitarimąnekaip maskolių kariūnai. x. . , .. . _metinio baliaus reikalu. Šu

tus įdomių žinių apie suso- 
vietintą Lietuvos kariuome
nę. Iš tų žinių seka, kad iš 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės likučių okupantai 
sudarė vieną korpusą, kuris 
pavadintas 29-tuoju nacio
naliniu korpusu. Jį sudaro

Laipsniai išdavikams 

Maskolijos komisarų tary-
tarta duoti labai gerą va
karienę, neblogą programą,

bos pirmininkas Moiotov pa-i Pakviesti Buffal° ir kitų 
skelbė įsakymą, kuriuo ke- miest1 lietuvius » šias iSki1’ 
liems Lietuvos karininkams Imes- Bilietų Parduota 65 Ir 
suteikti kariški iaipsniai per šią savaitę, tikimasi, ki-

jai ji nemaža, vos pakelia-i n -a • •
ma. šio mėnesio gale rei- ' ' aSITarimdl 

kia užmokėti, pusės metų
mortgage nuošimčius ir už 
du mėnesiu pirmiau užsili
kusių nuošimčių dalį, viso 
$567.98. Mažai Kolonijai y- 
ra tai labai dideli pinigai.
Todėl šiuo laiku visos mū
sų pastangos nukreipiamos 
šiam reikalui aprūpinti. Bū
tų gera, kad visi Niagara 
Falls lietuviai savo dalimi 
dėtųsi prie bendrosios naš
tos. Ji tada palengvėtų. Ko
lonijoje yra lietuvių, kurie 
metais nepriklausė prie Šv.
Jurgio parapijos. Kiti eina

2 pėstininkų divizijos, 4 ar
tilerijos pulkai, 1 kavaleri
jos pulkas ir 1 nacionalinis „ „ ------„ „ ---- , .
aviacijos divizionas. Kerpu- jau minėta, V. Vitkauskui nepaprastai daug musų ko-
so vadu generolo leitenanto suteiktas generolo leitenan- oniJai- a vlsa s &n ziau
, ° „„ .... |x_ ____ •_ ta.___ • _ * suorganizavus, komitetaslaipsniu paaskirtas V.
kauskas.

raudonojoj armijoj. Kaip tą tiek parduoti. Tai būtų

Vit- to laipsnis. J. Černius, A. ^organizavus,
Čepauskas-Čepas ir V. Kar- sutarė Saukti viešą veikėjų

Dauguma rusų karininkų
Tačiau ši kariuomenė dau 

giausia iš pavadinimo teliko 
nacionalinė. Ypač stropiai 
išsijotas karininkų ir pus
karininkių sąstatas. Tarp 
karininkų labai aukštą nuo
šimtį sudaro iš Maskolijos 
atgrūstų rusų karininkai, o 
politiniai komisarai yra iš-

velis gavo generolo majoro 
laipsnius. Artilerijos gene
rolo majoro laipsniai su
teikti V. Žiliui ir J. Juodi- 
čiui.

Areštuojami karininkai
Kai lapkričio 7 d. okupan

tai šventė rusų komunisti
nės revoliucijos sukaktį, Lie 
tuvos nacionalinio korpuso

pasitarimą šį sekmadienį,

imtinai rusai. Bijodami lie-' kariai turėjo prisiekti Sta- 
tuviškas dalis palikti arčiau lino konstitucijos saulei. Ta
Vokietijos sienos, okupantai 
“nacionalinį” korpusą išskir
stė daugiausia Vilniaus kraš 
te. Tik kavalerijos pulkas 
vis dar stovi Kaune, o avia
cijos divizionas sutalpintas

čiau daug karininkų ir ka
reivių atsisakė tai padary
ti. Tuomet korpuse buvo 
pravestas pagrindinis “va
lymas.” Daug karininkų ir 
kareivių buvo paleista, o

tę kiek gali tą savaitę au
koti bendriems parapijos 
reikalams; vokelius renkant 
nebeskamba aukojami pini
gai ; be to, apyskaitą duo-
, . .. iii • pas svetimuosius. Mes nedant yra žinoma kiek kuris, r

. .... galime tikėtis daug para parapijonas yra prisidėjęs j ® v ° . J
prie visos parapijos reika
lų. Ir šiemet vokeliai gauti

mos iš svetimų. Reikia, kad 
savieji nekriktų, neapsileis
tų, kad visi atsiskyrusiejiJie prasideda su kovo mė-, 

nėšio pirmu sekmadieniu. suSr!ztli- Vieningai dirbda-

Pertraukti
International Harvester 

Co. traktorių fabrike strei
kas tęsiasi ir jau cntroji 
savaitė darbai nutraukti.

Streikuoja apie 6,000 darbi
ninkų. Streiką sukėlė sausio 
30 d. Farm Eąuipment Wor- 
kers Organizing Committee 
(unija), susijusi su CIO.

Abiejų pusių pasitarimai ne
davė geistinų sėkmių. Tad 
atvyko darbo departamento 
tarpininkas taikintojas. Jis 
suvedė krūvon abi puses.I
Praeitą trečiadienį ir jam 
nepavyko ką nors atsiekti 
ir pasitarimai nutraukti. 
Taikintojas pranešė, kad jis

— Susivienijimo R. K. A-

, tuo reikalu susisieksiąs su 
autoritetais Washingtone, 
kas jam toliau daryti.

Streikuojančių darbininkų 
svarbiausi reikalavimai: pa- 

į naikinti akordinį darbą ir 
I padidinti mažiausio už dar
bo valandą atlyginimo nor
mą vyrams iki 75 centų, o 
moterims iki 65 centų.

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

Videnburclias

mi, lengvesniu būdu daug 
Klebonas prašė bažnyčioje padarysime. Kas dar nepri- merikos skyriaus susirinki- 
visų parapijonų ateiti į kle- klauso prie parapijos, lai mas šį sekmadienį po su- 
boniją ir pasiimti sau skir- ateina, įsirašo ir pasiima
tus vokelius, nes jis neturi savo dalimi, savo auka pa- 
mašinos, išnešioti nėra leng- lengvinti visai parapijai. . 
va. Tikimasi, jog šią ir se- >
kančią savaitę visi pasiims

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands \vho suffered from the torturinjc 
pains of rheumatisrn, 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 ex'nausting museular aches and 
pains NURITf > is trust worthy and dependable 
— contains no opiate* If you vvant to feel again 
the joy of relief from pain—*io you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very lirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will bo 
refunded. 1 >on't sulter. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee, (T.N.C >

mos. K.K.M.

LIETUVIAI DAKTARAI

vasario 9 d. tuoj po sumos.
Visus mūsų apylinkės lie

tuvius, kurie skaitos šią 
korespondenciją, šiuomi
kviečiame atvažiuoti į mū-

. ,. jiems skirtus vokelius.sų metinj balių ir paremti J 
parapijos reikalus savo ma- Nuošimčiai 
loniu atsilankymu. Kiekvienai įsiskolinusiai
Mišparai parapijai yra didelė našta

nuošimčiai. Ir mūsų koloni-
Vasario 2 d. pirmu kart 

į keletą metų buvo pagie
doti mišparai. Mat, kitais 
sekmadieniais tenkintasi pa
mokslu, ražančium ir palai
minimu Švč, Sakramentu.
Atvykus kuriam laikui atos
togų Stan. Montvydui, dien. I Atsakančiai ir prieinama kai- 
“Draugo” knygininkui, pa- na pritaiko akinius.

— Trumpas parapijos ko
miteto, draugijų darbuotojų 
ir parapijonų pasitarimas 
metinio baliaus reikalu į- 
vyks šį sekmadienį, vasario 
9 d. tuoj po sumos.

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

t,

Ukmergėje. Korpuso štabas Nemaža ir areštuota. Tenka 
pastebėti, kad “valymas ’ 
ėjo ir anksčiau. Jau pirmo

kyklojo iš viso yra 1,620 ka- mis okupacijos dienomis ma-
riūnų, bet iš jų 1,200 yra siniai buvo paleisti ir areš-
iš Maskolijos atsiųsti ru- tuoti karininkai, be to, nuo-
sai, o tik 420 yra Lietuvos lat buvo paleidinejami jau- T , .v " “ 7“........ , . buvo net įs okupuotosiospiliečiai. Is jų tam tikrą nesnieji karininkai, puskan- 
nuošimtį sudaro Lietuvos ninkiai ir kareiviai. Taip

yra Vilniuje, kur atidaryta 
ir Karo Mokykla. Šioje mo-

žydai Ir rusai.

; Neišmokslinti kariūnai

Į Karo Mokyklą buvo pri
imti baigę 4 skyrius pra
džios mokyklos, tuo tarpu 

’kai nepriklausomoje Lietu
voje reikėjo baigti gimnazi
ją. Priimant į Karo Moky
klą, kandidatai buvo labai 
sijojami. Priimta tiktai tie,

kariuomenę “išvalę,” oku
pantai tikėjosi, kad likusie
ji kariai, atmiešti maskolių 
karininkų ir politinių komi
sarų, bolševikų revoliucijos 
sukaktuvių proga prisieks 
Stalino konstitucijai. Tačiau 
okupantai apsiriko.

f
Karas esąs neišvengiamas 

Mūsų korespondentai pra-
kųrie galėjo pristatyti ko- neša, kad okupacinės rau- 
munistų partijos ar komu- donosios armijos viršūnėse
nistinių profesinių sąjungų 
rekomendacijas. Tokiu būdu 

/ okupantai tikisi sudaryti

viešpatauja tam tikr?.s su
mišimas. Visi gyvena karo

giedota mišparai. Ta nau
jenybė šiek tiek maloniai nu
stebino susirinkusius, žino
ma, jog mūsų vargoninin
kas nuo vas. 1 d. atsistaty-

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE
3409 Šo. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy- 
vcnltr.ui. Saugokit jas, leisdami 
išek-^aminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria recCjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių Įtempimų.

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

( »1*TOM ETR1 ŠTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

telefonas CANAL. 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS

Kasdien P'OO a. m. tkl 8.30 p. m 
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki 

7:30 p. m.----------------------------------

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.: Tel YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

2 iki 4 ir 7 iki 9
”• reindieniaia• 2 iki t ir 7 ik’ 
šventadieninis: ll ik} 12 A. M.

UK. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius piitnjkeu.
3343 So. Halsted Street

Lietuvos pasienio atitrauk 
ta ir išvežta sovietų Rusi
jos gilumon. Didesniuose 
miestuose ir miškuose sto
vėjusios kariuomenės skai
čius labai sumažėjo. Pasie
nyje liko tiktai GPU dalys, 
darbininkų batalionai ir ne
dideli garnizonai miestuose.
Net pasienį saugojančių da
lių šeimoms įsakyta iš pa
sienio žbnos išsikeldinti

Daug šeimų net išvyko so 
vietų Rusijon. Visame pa
sienyje su Vokietija sparčiai 
vykdomi įsitvirtinimų dar
bai, kurie daromi ir Lietu
vos gilumoje. Tokių žinių

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS N ARIA
69RR So. Talmao Ase 
Tel GROvehill 0617

'Vflce teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GVUVTOJAS m CHIRURGAI

Ve. .: 2—4 ir 7—9 vok 
Ret.virtiul. ir Nedėliomis nusitarti.

2423 W. Marąuette Road

Tel OANal 6122

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAI- 
'201 W. Cermak Road

. ...«.» t <t (M.piet ir 7 •

iK’Z.TDFNClJA
S Callfomlff A v.

nuotaikomis. Karas laiko- 
sau patikimų karininkų kad-Į mas neišvengiamu. Gruodžio 
rus. Dar įdomi smulkmena: j mėn. pirmoje pusėje didžio gauta iš Dubysos pakrančių 
nors į Vilniaus Karo Moky-i ji sovietų kariuomenės dalis' ir Varnių.

OR. STRIKOL’IS
PHYSICLAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
^110 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak

Nedėliomis pagal sutartį
•ffice teL YARde 4787 

’JtmD tel PROspect 1930

Tel. YARde 5921
Qee • K£Nwood 6107.

OR. A. J. BERTASH j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofįen va| - nno 1-3? nno 6:30-8 •31'
756 West 35th Street

Ofiao teL VIRginia 0036 
Residencijoe tel.: BEVerlv

OR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

4157 Areher Avenue
Ofiso vai - 1—3 ir 6—8:30 P P 

Ne.|rlinmie notrei atitarti

Tel CANai 02R7
Rm tel - PROspect eei,

OR. P. Z. ZALATORIS
gydytojap ir chirurgą* 
1621 So. Halsted Street

Reetdenrila 6600 Ro Arteatar ••v i» . *mno it « —:V • .

VIRginia 1886 PROspect 3534

OR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari na.

r

Telefonas: Hemlock 5849

OR. PETER T. BRAZIS į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

Ofiso Valuudos:
Po piet — l iki 3; Vakarais 7 iki 

Sekmadieniais suLm sutartiem
--------------------------- :------------------------------------------------------------- i

Telefonas CANAI 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

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

Sekmadiesiais tnipgi pagal sutartį
Rea. telefonaa SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th C*

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki » vai 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenu« 

TaL Cicero 1484

rei. CAiSal 5969

OR. WALTtR PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ZI55 Vvesl Cennah Road

OFISO VALANDOS 
i ♦ ir 6:30 — S:3" nkar 

ir p'.gai .utait,.
--------- i —-------------- —

VARds 224«

DR. C VEZfcLlS
DANTISTAS

»645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street

SOCKO THE SEADOG_____________
/tua's what vou tdinkJ

Bv Teddv

HOV/LIN' 
HERR1NG5! 
SHE'S A
CUTIE ,

I TOOK 'ER OOT FE R A CUP 
OF ALE AN' I HAD TA BF 
CARPIED

HOME

X.

IVG fra, la >

VJUZ THE ALE 
TOO STRONG 
FER YA ?

NAVN-BUT HER 
HU5BAN0 WA3? 

T HIM ON Tl 
WAY HOME

THE
WE

4

r' L <

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal «ulnrti 
Ofiao telefonas PROspect 67.V 
Namu telefoną* VIRginia 242"

- OR.F.G.
PHYS1CIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd

Tel. CANai 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEVlock 3150

TeL YAKds 0994.
Pii-inailiiuiais, Trečiadieniam i-

^eštadifcuiaia

OR. P. J. BEINAR
(Beinaranskaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
6900 So. Halsted Stree<

TELEFONĄI:
Ofiao — WENtworth 1612.

• Rea — YAJRda 
OFISO VALANDOS;

9 iki 4 popiet 7 iki 9 vakaru
frečiadieniai" ir Sekmadieniais

»ipr»pl enfarli

UK. f. E. SIEDIINSKI
DANTISTAS

1143 South Archer A venų** 
Telefonas LAFayette 3656 

Antradieniai*. Ketvirtadieniai*, ir 
Penktadieniais.

1631 So. Ashland Avė.
vai.: ano 9 vai rvto iki 8 vai vak

Seredoį pagal sutartį

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

(2-tros bihnn)
Tel. MIDway 2880 Chicago, UI

OFISO VALANDOS- 
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. iopi< t ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 '«i 12, vai. rvt.o.

Phone Cicero 4276

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

Antradieniais. Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seitadieniais

Valandos; 3 — 8 popiet.

DR. MAURIGt KAHN
GYDYTOJAS IR OP»:”TRGAfl 
1631 So. Ashland Avemi* 

Tel YARda 0991 
Rea teL PI.Aaa 3290

V A LA NIKIS:
Nuo 10 12 v rvto; 2 3 ir 7A v vak. 
Nedėliomia nuo 10 >ki 1'*. • ai dien*

Te, YARfb 5567

OR. FRANK C. KWINN
f Hviecinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal autarti.



Penktadienis, vas. 7, 1941 DRAUGAS

Kai mūsų tėvų žemės lau
kuose ir miestuose slankio
ja raudonosios vergijos 
šmėkla, atsiranda ir tokių 
jaunųjų Amerikos lietuvių, 
kurie tuo džiaugiasi, nes

NEGALIME
Dėl to, kad mūsų tėvai 

laisvės ieškodami užklydo 
šion šalin, kad mes esame 
laisvėj gimę ir laisvėj užau
gę, mes negalime pakęsti jie mato savo valdovų vai- 
brūtalios priespaudos, nė i plečiantis. Nė vienas
žmogaus sąžinės ir žodžio 
laisvės suvaržymo.

Mums natūraliai bet ko
kia vergija — ar ji būtų fa
šistinė, komunistinė ar na
cionalsocialistinė — nepri
imtina ir pasibiaurėtina. 
Mes pažįstam ir gerbiam tik 
laisvą žmogų, kurio dvasi
niam ir kultūriniam pasi
reiškimui visos pasaulio 
plotmės atdaros.

Žmogaus laisvė yra mūsų 
kasdienė duona ir druska. 
Be jos mes nebūtume kuo 
esame — garbingos tautos 
ir laisvo krašto žmonės.

Šiandie atasiranda ir mū
sų tarpe tokių, kuriuose dar 
užsiliko senojo lietuvio ver
go dvasia, kuri verčia jį ver 
gauti svetimiesiems, kurie 
sekdami savo tėvų pėdomis 
tarnauja Maskvos ponams.

tikras amerikietis negali to 
pakęsti — juo labiau ame
rikietis lietuvis.

Dauguma, didelė daugu
ma, mūsų tėvų šiandie gy
vai susirūpinę Lietuvos li
kimu, nes ten jų tėvai, jų 
broliai, jų draugai ir arti
mieji. Juos daugiausia sen
timentas verčia Lietuva rū
pintis.

Pas mus to sentimento 
gal jau daug mažiau. Tačiau 
mes Lietuvos ateitimi turi
me nemažiau rūpintis, nes 
mums tai turi būti princi
po klausimas.

Laisvo krašto laisvi vai
kai niekados negali pakęsti 
ir nepakęs jokios priespau
dos, juo labiau svetimųjų 
užkartų vergijos pančių sa
vo tautiečiams.

Jn. Vaiva

Ūmas Veikia
Rytoj Vakare Šokiai 
West Sidej

Rytoj vakare, vasario 8, 
Aušros Vartų parapijos cho 
ristai ir jų draugai ir pažį
stami šoks ir linksminsis 
per “A Dance After Dark” 
prie Huntz and his Rhyth-

Iškilmingai 
palaidota 
a. a. Neve- 
domskaitė

BRIGHTON PK. — Sau
sio 30 d., 1941 m., giminės, 
draugai ir pažįstami rinko
si paskutinį kartą atsisvei
kinti su jaunute 21 metų 
Bronute Nevedomskaite. 
Verksmas motinėlės, šauk-

/r

miers orkestros. Komisija
smas sesučių, asaros tėvuuoliai dirba, kad patenkintų

visus atsilankusius. Komisi
ja lankėsi kitų parapijų šo 
kiuose ir tiki, kad atvažiuos 
iš kitų parapijų pas mus 
pasidžiaugti gera muzika ir 
draugiškumu. Šokiai įvyks 
West Side parap. salėj, 2323 
W. 23rd PI., ir prasidės 
8:30 vai. vak. Atvykite ank
sti, kad pilnai pasinaudotu- 
mėt gražiai išpuošta sale, 
muzika, ir t. t. ENB

ko, brolių, švogerio, švoger- 
kos, dėdžių, tetų, krikšto mo 
tinėlės, giminių, draugių ir 
pažįstamų negalėjo prikelti 
a. a. Bronutės, kuri mirė 
sausio 26 d., 1941 m.

Iš Katalikų Pasaulio
Didins misionierių 
skaičių Japonijoje

SAN FRANCISCO. — Ap

Paskirtas auxiliarus 
vyskupas

WASHINGTON. — Apaš
tališkas delegatas pranešė,; lankęs Tolimuosius Rytus 
kad Los Angeles arkivysku- Sri^° Maryknoll misionie-
pijos kanclerį kun. J. T. 
McGucken šventasis Tėvas 
Pijus XII paskyrė tos arki
vyskupijos auxiliariniu vy
skupu ir Sanavus tituliari- 
niu vyskupu.

Lithuanian Independence Day 
Commemorative Exercises

Thousands of Lithuanians less than twenty three
and their descendants from 
Chicago and its environs 
will attend commemorative 
exercises Sunday, February 
16, at two o’clock in tlie 
afternoon, at the 32 West 
Randolph St. Auditorium.

years of independence gain- 
ed after countless years of 
struggle and sacrifice, it is 
a tragedy that they are 
again deprived of the rights 
and privileges of free men.

Lithuanians here trust
This day would have bcen j that by their encouragement 

the occasion for the happy they may keep alive in the
celebration of the 23rd An- 
niversary of Lithuania’s In-

hearts of their oppressed 
brethren the spark of hope

dependence, had not Russia j that Lithuania may rise 
moved in and taken pysses-' and. assume her rightful 
sion of it lašt June. ’ j plaee once again among the

Addresses will be made by free and independent na-
Mr. Owen J. C. Norem, Uni
ted States Minister to Lith
uania, and Mr. Peter Dauz- 
vardis, Consul of Lithuania 
in Chicago. Other notable 
speakers will be the editors 
of the three leading Lith
uanian nevvspapers in Chi
cago, — Mr. P. Grigaitis of 
Naujienos, Mr. L. Šimutis 
of Draugas and Mr. M. Vai- 
dyla of Sandara.

Outstanding Lithuanian 
soloists and chorai groups 
will contribute to the musi- 
cal portion of the program. 
The Junior Drum and Bugle 
Corps of the Darius Girė
nas Post of the American 
Legion will also partici- 
pate. Additional color will 
be given the occasion by 
the national costumes to be 
worn by the women and 
children of the assembly.

Americans of Lithuanian 
extraction are sad that 
their brethren aeross the 
sea are no longer a free and 
self governing people. With

tions of the world.

'S

“Valentine” Šokiai
Visas jaunimas yra prašo

mas atsilankyti į “Valentine 
Dance,” kuris įvyks vasario 
16 dieną, 8:00 vai. vakare, 
6820 So. Washtenaw Avė., 
parapijos salėje. Šiuos šo
kius rengia Gimimo šv. Pa
nelės seniorių merginų so- 
dalicija.

Atsilankykite ir šokite 
prie smagios muzikos, kurią 
Lennie Simms Orchestra 
mums pateiks. Ateikite ir 
šokite kiek tik norite. Atsi
veskite ir savo širdužėles ir 
smagiai pašokinkit jas; o 
jei neturite, tai ateikite ir

Verčiau nesakysime
kad mirė, bet laikinai išvy
ko kelionėn. Kelionėn, kuri 
nuvedė ir priartino prie Die
vo. Pasišalino su šypsą vei- 

| de, išvyko ten, kur nėra 
dkausme kur visi atmins 

ją taip, kaip buvo.

Taip.... tik/ išvyko ke
lionėn.

Kun. A. Briška, N.P.P.Š. 
parapijos klebonas atvyko į 
namus išlydėti į kelionę a. 
a. Nevedomskaitę, kurią pa
krikštijo ir mokino parapi
jos mokykloje. Atlaikė šv. 
Mišias ir egzekvijas ir pa- 

i sakė labai gražų pamokslą.
Per mišias atgiedojo solo 

“Avė Maria” varg. Justas 
Kudirka savo mokinei, ku
rią lavino pijanu skambinti, 
šeši jauni vyrai lydėjo. Pil
nas automobilius gėlių.

Baltas grabas.... baltai 
aptaisytas baltai gėlei

Nežino kaip melstis, 
tai pasninkaus

NOTRE DAME. — šven
tojo Kryžiaus seminarijos 
auklėtinis, kurs mokina ka
talikų vaikus religijos re
formų mokykloj, pakvietė 
vaikus melstis už savo ser
gantį brolį. Baigus pamoką 
prie auklėtinio priėjo jau
nutis berniukas nekatalikas 
ir jam tarė:

“Aš nemoku melstis, bet 
aš dėl jūsų sergančio bro
lio dvi dienas pasninkausiu 
vartodamas tik duoną ir 
vandenį.” „ f' Tf

rių generalinis viršininkas 
vyskupas J. E. Walsh. Jo 
Ekscelencija pareiškė, kad 
Maryknoll misionierių skai
čius Japonijoje bus padi
dintas, nes tenai ir toles- 
niai yra plati dirva Dievo 
žodžio skelbimui.

Ateistai prieštarin
giausi žmonės

SEATTLE, Wash. — 
Washingtono universiteto 
prof. dr. H. E. Cory švč. 
Vardo dr-jos vyrų susirin
kime, Enumclaw, Wash., 
kalbėdamas apie prietarus 
pareiškė, kad ateistai yra 
prietaringiausi žmonės. At
eistai, paneigdami Dievą, 
bando visaip aiškinti visa
toje gyvuojančią tvarką ir 
kitus prajovus ir neįsten
gia rasti to visa priežasties.

susiraskite sau bent po vie- ■ jauniausiai dukrelei Jono ir
ną širdužėlę. Kiekvienas, ku 
ris atvyks į šiuos, šokius, 
bus užtikrintas turėti la
bai linksmą vakarėlį.

A. Miksis.

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIU IŠTAIGOJE!

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

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

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

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

ėlnlgnl kn-|
rtuo-t galite 1 
siitiiiipyt ligi |
65 m. ami. 30 32

JŪSŲ PABARTINI8 AMŽII’S

34 | 36 | 38 | 40 | 45 50
I 5,000 
10.000 
1 6,000 
20,000 
25,000 
30,000 
40,000 
60.000

t 6.09
12.19
18.28
24.38
30.47
36.57
48.76
60.95

$ 6.73 
13.47 
20.21 
26.95 
33.69 
40.4 2 
53.90 
67.38

* 7.47,$ 8.37,$ 9.30,$ 10.45
14.94| 76.63| 18 60| 20.90
22.41| 24.95| 27.901 31 36
29.89| 33.27 37.20, 41.81
37.361 41 59 46.51, 52.27
44.831 49.91 55.811 62.72
59.781 66.55 74 411 83 63
74.7?| 83 19| 93.02I 104 54

$ 1441
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

115.30 
144 13

$ 27.14 
42.28 
63.42 
84.57 

105.71
1 26.85

Į 169.14 
, 211.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio Išslmokčjlmo planą

Keistuto Savings & Loan Associatioo
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo Indėliai Ilgi $5,000 apdranatl Fnlerallnčj Jstalgoj.

Pranciškos Nevedomskių, 
kuri paliko sesutes Eleną, 
Stanislovą ir Onutę, brolius 
Kazimierą ir Petrą, švogerį 
Zigmą Vyšniauską, švager- 
ką Mae ir brolio sūnų Kazi
mierą, dėdes Petrą, Juozą ir 
Jurgį Nevedomskius ir jų 
šeimynas ir krikšto motinė
lę Zdanavičienę, daug mo
kyklos draugų, giminių ir 
pažįstamų ir.... išvyko.

Tėvai, sesutės ir broliai, 
dėkoja visiems už dalyvavi
mą, už gėles, už šv. Mišias 
ir už suteiktą patarnavimą 
liūdnoje valandoje. Didelė 
padėka išreikšta Lachavičiui 
ir sūnams, ypač Boleslavui, 
už puikų visų aprūpinimą ir 
tiems, kurie priėmė į savo 
automobilius visus, kurie no
rėjo važiuoti į šv. Kazimie
ro kapines ir suteikti pa
tarnavimą .... išlydėti a. a. 
Broniutę į kelionę. Ačiū vi 
siems.... Vytis

^Itchino etrntuif
This
■r Mirit btk

Forąu.ck relief Irom ilching o( ecienia. pimpis*, 
ithlftc'* foot. *cab,<t, ravhm »nd other ex- 
•rmally cau»ed »kiu troubles, ūse vnrlrf-famou*. 
cooling. antiseptic, liąuid D. D. D. Pr**cription. 
Creaseless. stninless. Soothes irritation and 
nuirkly slopą intense itch.ng. 33c trini bottle 
proves lt. oryout money back. Ask vour 
druggist today for D. D. U. CrfltcaiFTION.

Kalifornijos misija 
atgaivinta

SAN DIEGO, Cal. — 
Pranciškonų pirmoji misija 
Kalifornijoje, San Diego Le 
Alcala, po šimto metų iš 
naujo atgaivinta kaipo pa
rapija su pastoviu kunigu 
klebonu, kuriuo yra kun. C. 
N. Raley. Prieš 100 metų 
misija buvo sekularizuota, 
indijonai išsisklaidė ir pa
rapijinė bažnyčia tolesniai 
nebuvo reikalinga.

amžiausDevynioliktojo 
gale kun. Anton Ubach ša
lia misijos įkūrė mokyklą 
indijonams. Bet 1907 me
tais ta mokykla pasirodė 
nereikalinga ir uždaryta. 
Praėjus keliolikai metų at
gaivinta ne tik mokykla, 
bet ir pati misija.

Senosios misijos koplyčia 
perdėm remontuota ir pa
keista atitinkamuoju pirmų 
jų misionierių pranciškonų 
paminklu. Kai kurie pirmie 
ji misionieriai kunigai yra 
palaidoti sanktuariumo 
apačioje.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’’

Lygiai kaip prityręs pardavėjas,

MODERNI ŠVIESA
padidins Jūsų apyvartą ir pelną.

.<•*

. > J

• Taip, geresnė šviesa reiškia geresnį biznį . .. nauji, 
vėliausios mados fikčieriai sumodernins ir žymiai pa
gražins Jūsų krautuvės išvaizdą.

Daugiau kostumerių sueis, ir daugiau prekių par- 
duosit, todėl, kad pakankama, lygi neaštri šviesa ap
švies Jūsų prekes aiškiau — lengviau matyt, leng
viau pirkt.

Matykite šiuos fikčierius mūsų parodos kambaryje, 
ant 10-to aukšto, arba šaukite RANdolph 1200 išmė
ginimui veltui

Keletas pavyzdžių šių moderniškų “fluorescent” ir pap
rasto tipo fikčierių kuriuos dabar galima gauti viso
kiomis kainomis ir įvairiais stiliais:
A. Netiesioginiai atsimušantis stilius su paprasta įsu
kama šviesa. Daili “aluminum” spalva .. , . $7.44
B. 4-vamzdžių naujausias “fluorescent” fikčierius su
apvalainia stiklinia apačia.......................................$37.50
C. Dailus 4-vamzdžių “fluorescent" fikčierius su švie-
sa-skleidžiančia apačia...............................................$61.90

G0MM0NWEALTH EDISON C0
72 Weat Adams Street

i
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Daug Kam
Nesuprantama

Žmonės, kurie nori būti teisingi ir ku
rie nori, kad tokiais būtų ir vyriausybės 
bei visuomenės priešakyje stovintieji, šio
mis dienomis turi didelį galvosūkį. Daug 
kas jiems nebesuprantama. Kur tik nepa
sisuksi, visur — per radijo, spaudoj, sa
lėse — išgirsi keliant kilnius, sentimen
talius, patriotiškus šūkius. Visur yra r’mer 
kiama priespauda, tiranija.

Daug kam nesuprantama, kodėl taip 
stipriai agituojama ir deklamuojama tik 
prieš vieną Vokietiją, kuri, be abejonės, 
yra verta smerkimo dėl jos imperialisti
nių žygių, dėl naikinimo tautų ir žmonių 
laisvės. Bet kodėl tiek mažai, o dažnai 
ir nieko nesakoma prieš

kruvinąjį Sovietų Rusijos bolševizmą, 
kuris jau seniai turi juodą, kriminališ- 
ką rekordą.
Tasai kriminalistas (bolševizmas) jau 

nuo 1917 metų žudo žmones, naikina pa
siglemžtas tautas, minta militarizmu ir 
imperializmu. Rodos, jau visai ir visiems 
turėtų būti aišku, kad

bolševizmas yra daug didesnis demo
kratinės santvarkos, mažųjų tautų ap
sisprendimo ir žmonių laisvės priešinin
kas, negu visi kiti izmai kartu sudėjus. 
Jei griežtai ir tuo pačiu kartu nuošir

džiai norima kovoti prieš naujosios gady
nės tironus ir vergijos nešėjus, neturi bū
ti daroma išimtis: turi būti kovojama
ir prieš nacizmą, ir prieš bolševizmą, ir 
prieš fašizmą. Bostono laikraštis “The
Pilot” sako:

“We are to become the ‘arsenai of the 
democracies’. Būt only to a carefully 
limited group of democracies. The Bui
tie States vvill have to reconcile thern- 
selve's to permanent vassalage. They 
thought they vvere democracies. We 
thought they vvere until a light davvned 
after the Communist conąuest”.
Tiesa, Prezidentas Rooseveltas aiškiai

pasakė, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės nepripažins Sovietų smurto ir lietu
vių delegacijai užtikrino, kad Lietuvos ne
priklausomybė laikinai “atidėta į šalį”, 
tačiau daug kam darosi neramu dėl to, 
kad besirengiant kovoti su nacių imperia
lizmu, kuo mažiausia arba nieko nekal
bama (oficialinėse sferose) apie kovą 
prieš kruvinąjį bolševizmą, iš kurio nagų 
nebus galima išlaisvinti be kovos nei Lie
tuvos, nei kitų jo pavergtų tautų. Bolše
vikai savo laisva valia ne tik Baltijos val
stybėms nesugrąžins laisvės ir nepriklau
somybės, bet jie,

bolševikai, sieks visą pasaulį pavergti. 
Jei jie įsigalės, nedarys išimčių nė Jung
tinėms Valstybėms.
Šiandien Europa yra tokioje padėtyje, 

kad, norint ją išgelbėti, išgelbėti paverg
tas tautas ir demokratiją, reikia skelbti 
kovą visiems diktatoriams, nedarant jokių 
išimčių; reikia kovoti he paviršutiniškai, 
bet iš pačių pagrindų.

Reikia manyti, kad Kongresas, kuria
me šiomis dienomis eina karšti ginčai dėl 
vyriausybės nusistatymo dabartinio karo 
klausimais, padės išrišti tą galvosūkį, bus 
Smulkmeniškai išaiškinta ir bus pradėta 
kova lygiai prieš visus demokratinės san
tvarkos priešininkus — nacius, komunis
tus ir fašistus.

Nejaugi neatsiras Amerikoje 10,000 lie
tuvių, kurie Lietuvos išlaisvinimo reika
lams aukotų bent vieną dolerį? Skaityto
jau, ar jau esi Lietuvai Gelbėti Fondo na
rys?

Rusija - Ginklų Fabrikas
Auna O’Hare McCormick, gabi Ncw 

York Times politinių įvykių komentatorė 
neseniai pareiškė, kad šiandieninė Rusija 

tai didelė karo reikmenų gaminimo dirb
tuvė.

Sovietų Rusijoj, labiau net negu Vokie
tijoj, viskas remiasi ir tvarkosi militari- 
ne mašina

Vienas keleivib, kuris visai neseniai va
žiavęs iš Maskvos į Vladivostoką, aiškiai 
pastebėjęs, kad dauguma vyrų yra pa
ruošti armijai, kuomet moterys dirba po 
keturioliką valandų į dieną, kad padidinti 
karo produkciją. Dirbančius akylai sau
goja stipriai apginkluota milicija.

Iš to galime spręsti prie ko rengiasi bol
ševikai. Aišku —

kai užsibaigs karas tarp Vokietijos ir
Didžiosios Britanijos, raudonoji armija 
mėgins nušluoti visą Europą.
Reikia pasakyti, ka‘d Rusijos bolševikai

ne tik ateičiai rengiasi, bet ir dabar daro 
iš šio karo didelį biznį. Kaip šiomis die
nomis paskelbė anglų politikai, daug karo 
amunicijos bolševikai pristato Vokietijos 
naciams. Bet dar ir to neužtenka. Jie di
deliais kiekiais užsako amunicijos kituo
se kraštuose (įimant ir Jungtines Ameri
kos Valstybes) ir už gerą pelną parduoda 
Vokietijai. Taip elgtis gali dideli gobšai, 
trokštą daugiau žmonių kraujo pralieti 
ir visą pasaulį griuvėsiais paversti.

Geras Žingsnis
Negalima praleisti nepaminėjus šio įvy

kio: Marine and Shipbuilding Workers of 
America, C. I. O., unija priėmė rezoliu
ciją. kuria užkertama kelias komunistams, 
naciams ir fašistams užimti bet kokią vie
tą unijos valdyboje. Tikimasi, kad ši re
zoliucija bus įgyvendinta.

Visos unijos turėtų pasekti šį pavyzdį. 
Negalima laikyti organizuotų darbininkų 
vadovybėje tokius žmones, kurie yra dar
bininkų ir visų žmonių gerovės ir laisvės 
priešai ir kurie knisa šio krašto demokra
tinės santvarkos pagrindus.

Kilnus Darbas
Tėvų Marijonų leidžiamame savaitraš

tyje “Laivas”, busimojo Marijonų Bendra
darbių Dr-jos seimo proga J. N. tarp kit
ko rašo:

“Išganytojas yra davęs įsakymą:
“Melskis ir dirbki!” Darbas primena 
mums mūsų paskirtį -šiame pasaulyje.
Be darbo mes nieko negalime pasiekti, 
nieko gera gauti. Jeigu norime kad pa
saulyje sumažėtų neapykanta, kerštas, 
skriaudos, mes patys turime aktyviai 
prisidėti prie šio darbo: mes turime, 
platinti tą spaudą, kuri nurodo žmogui 
teisingus gyvenimo kelius, kuri nusta
to tikrus sąžinės pagrindus: vieton ne
apykantos — meilė, vieton keršto — 
gailestingumas, vieton skriaudų — in
tensyvus darbas artimo gerovei”.

Kitoje straipsnio vietoje gerb. J. N. 
primena:

“Kaip kiekvienas darbas, taip ir kata
likiškos spaudos platinimas yra supin
tas su pasiaukojimu. Bet mums neturi 
būti sunkus darbas ir pasiaukojimas 
Kristaus garbei. Dėdami savo skatiką, 

• savo darbą ir pasiaukojimą į katalikiš
kos spaudos platinimą pelnysime sau 
gausų nuopelną danguje; atliksime sa
vo pareigą, padarysime daug gera, pri
sidėsime prie tų skaitlingų minių, ku
rios nori Kristų įnešti į mūsų namus, į
mūsų šeimas, į mūsų širdis.

“Taigi stokime į bendradarbių eiles, 
petys petin, dirbdami Kristaus garbei, 
kad Jojo karalija įsistiprintų šiame 
kraujo ir ašarų pasaulyje!”
Šis priminimas ypač tinka dabartiniam

laikui, kuomet visose Jungtinėse Valsty
bėse dideliu intensyvumu yra vedamas ka
talikiškos spaudos platinimas.

• a •
Džiugu yra skaityti pranešimus iš ko

lonijų, kurių dauguma rengiasi minėti 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Reik
tų, kad neliktų nė vienoę lietuvių koloni
jos, kuri “užmirštų” tą dieną švęsti. Di
desnio apsileidimo nereiktų. Nenorėdami 
pelnyti apsileidėlių vardą, visur minėkime 
vasario 16 d.

Baltijos Aukos Dabartiniam Karai
Kazys Pakštas

(Tęsinys)
11. Kultūrinė, ekonominė 
ir politinė orientacija

Visas tautas, bet dar daž
niau mažesnes, populiariš- 
kai įprasta vadinti keno 
nors pro. Štai šiuo momen
tu sakoma, kad portugalai 
esą pro-britai, ispanai pro- 
vokiečiai, bulgarai pro-ita- 
lai ir t.t. O kaipgi buvo su 
trimis Baltijos tautomis?

Čia paliestas klausimas 
yra daug labiau komplikuo

ti su senąją generacija, gi 
jaunoji karta visu smalsu
mu žiūrėjo į Vakarus. To
dėl ir kultūriniu atžvilgiu 
Rusija turėjo dabar pasi
skubinti okupuoti Baltijos r\/irT ▲
kraštus, kol jie dar nespė- r V oVIfcIĄ 
jo labai /tvirtai susikonso- D A C I A ID 11 IC 

liduoti ir pasidaryti visiškai :

Penktadienis, vas. 7, 1941

svetimi bet kuriai Rusijos 
įtakai.

Roselando didelis Stalino 
stikeris, bučerys ir kiti 
jam panašūs.

Bet tai valug kapitalistų 
įstatymus. Valug Stalino 
“liaudies įstatymus” išėjo 
šitaip: prie J. Baso tuojau

Vakar, tavorščiai, šnekė
jom, kad šiandie padėsiu 
ant savo maenaus delno

bent iki 95 nuoš. katalikiš- į aPie naujus teismus Lietu- prisistatė komisaras ir pa
klausė, ar turi leidimą žą

Lietuvių tauta oficialiai

tas, negu paprastai galima Ogi XX amžiuje kultūrinių
būt manyti. Baltijos tauto
se negalėjo būti kurio nors 
vieno visas gyvenimo sritis 
apimančio {Iro. Vienodo ir 
pastovaus pro net negalima 
nustatyti, bet gi visupirma 
visi estai yra pro-estiški, 
latviai pro-latviški, lietuviai 
pro-lietuviški. Iš šitos ben
dros taisyklės iškrinta tik 
maža dalis menkiau išlavin
tų, nesusipratusių žmonių 
arba kokių tuščio originalu- 

1 mo ieškančių keistuolių, ku
rių visur pasauly pasitaiko.

Baltijos pro reikia suskir
styti bent į tris sritis: kul 
tūrinę, ekonominę ir politi
nę.

Kultūrinėje srity Estija 
ir Latvija, kaipo labiau jū
reiviškos tautos, krypsta 
daugiau į D. Britaniją ir į 
Skandinaviją. Anglų kalba 
šiose šalyse mokykloje uži
ma pirmą vietą po savo
sios, ogi antroji vieta ten
ka vokiečių kalbai, trečioji

ka ir 5 nuoš. liuteroniška. voJe> kurie dabar bus veda
mi valug Stalino atneštų 
nuo Marso įstatymų Imki
me pirmiausiai bylą iš Aly-pavyzdžių ji daugiausia sau 

ėmė iš Prancūzijos, Belgi
jos, Šveicarijos. Jos rašyto
jai labai atydžiai seka pran
cūzų literatūros sroves. Jos 
tapytojai yra beveik išimti
nai Paryžiaus meno įtako
je. Jos muzikai labai daug 
gavo iš Italijos, o po trupu
tį iš Prancūzijos, Vokietijos, 
Čekijos. Iki 1935 m. pirmo
ji svetima kalba Lietuvos 
mokyklose vis dėlto buvo 
vokiečių, nes Lietuva turi 
ilgą sieną ^u Vokietija ir 
palaiko su ja daugelį kas
dieninių ryšių. Bet kai Hit
lerio skauda gavo įsakymą

taus, kuri buvo sprendžia-

sim pirkti. Pasirodė, leidi
mo J. Basas neturėjo ir dėl 
to turėjo važiuoti į Kauną 
ir stoti į “liaudies apygar-

ma ketvirtą dieną po įvedi-< jos” teismą, kuris -J. Basą 
mo “liaudies įstatymų ir nubaudė penkeriais metais 
teismų. ! sunkiųjų darbų kalėjimo

Yra, tavorščiai, padavi
mas, kad žąsys išgelbėju- 
sios Romą, ale jos, valug 
Stalino įstatymų, pražudė 
Alytaus apskrities, Nauja- 
dvario, Eišiškės vai., gyven
toją J. Basą. Būvu taip.

Nužiūrėjęs pas vieną gas- 
padorių pulką riebių žąsų Į. 
pardavimui, J. Basas nuta-l 
rė sau “pasidaryti atsar
gos.” Nutarta — padaryta,

pradėti didelę propagandą j Basaa nusipirko 46 žą. 
prieš Lietuvą, tai Lietuva J sį3 Jig figeriavo taip: vie. 
gana greit pasiruošė ir pir- pasipiausiu Bau 0
■non vieton mokyklose P»-! kitas> jci bus kaina pakiiUB, 
statė prancūzų kalbą, tuo-
mi parodydama, kad ji ga
li ir kitur savo kultūrinius
interesus nukreipti. Prancū
zai šitą žygį sutiko labai 
simpatingai ir atsiuntė pran 

— rusų. Turėdamos liutero- cūz4 kalbos ir literatūros
nišką daugumą, Latvija ir 
Estija religiniu atžvilgiu ar
čiau jungiasi su Švedija, tu
ri senų simpatijų Prancūzi
jai. Vokiškos įtakos vengia, 
jos prisibijo, nes turi nema
lonių prityrimų iš praeities 
santykių su vokiečiais už
kariautojais. Koks jis be
būtų, bet užkariautojas ar 
šiaip varu įsibrukęs niekuo
met nepelno sau simpatijų. 
Taigi Estijoj ir Latvijoj jų 
nėra vokiečiams, dėl kurių 
evakuacijos 1939 m. į Vo
kietiją latviai ir estai džiau
giasi. Latvijd turėjo 4 nuoš. 
vokiečių, Estija l’/a nuoš. 
Dabar vokiečių teh jau ne- 

' bėr ir todėl ateity galima 
jau tikėtis šitų tautų stip
resnių simpatijų vokiečių 
tautai. Iš Rusijos per pasta
ruosius 20 metų visos trys 
Baltijos tautos jokių kultū
rinių gerybių ir pavyzdžių 
nesisavino ir neskolino. Kul
tūros atžvilgiu jos laikė vi
suomet nugarą atsuktą į 
Rytus, o veidą — į Vaka
rus. Ligšiol dar nėra buvę 
atsitikimo, kad kuri nors 
aukštos kultūros tauta Eu
ropoje mokytųsi rusų kal
bos ar sektų rusų archaiš
kus įpročius darbe, ūky ar 
organizacijoj. Būdami žy
miai aukštesnės kultūros, 
Baltijos kraštai net ir ne
galėjo ten rasti sau pamo
kinančių pavyzdžių, jeigi 
neminėti gero rusų baleto 
ar teatro. Taigi seniau į- 
skiepyti rusiškumai Balti j o 
respublikose baigė jau mir-

mokytojų, knygų, davė lie
tuvių studentams stipendijų 
į prancūzų universitetus, 
ruošė dovanai ekskursijas 
į Prancūziją, šitas prancū
zų socialumas dar labiau 
sustiprino lietuvių šviesuo
menės simpatijas Prancūzi
jai. Prancūzų kalbos kursai 
dar labiau prisipildė klau
sytojų, prancūzų prelegen
tai būdavo sutinkami su sim

parduosiu. Rodos, kas čia 
tokio — paprastas biznis! 
Žiūrėkit Amerike. Kai ku
rios bučernės, ypač prieš ne- 
dėlią, pilnos žąsų. Bučeriai 
jas nuperka nuo kitų ir par
duoda kitiems brangesne
kaina. Taip, rodos, daro ir skaldyti.

(“Tarybų Lietuva” No. 56, 
1940).

Rašydama apie tarybinius 
teismus “Tarybų Lietuva” 
(No. 54, 1940) sako;

“Renkant liaudies tarė
jus aktingai turi pasireik
šti partinės ir profesinės 
sąjungos, kad į tokias at
sakingas vietas būtų pasta
tyti geriausi bolševikinio 
teisingumo ir moralės žmo
nės.’ ’

Ot, jums ir “geriausi bol
ševikinio teisingumo ir mo
ralės” žmonės: už nupirktas 
46 žąsis žmogus turės pen
kis metus akmenis skal
dyti!

Rytoj, tavorščiai, padėsiu 
ant delno kitą bylą, kaip už 
keletą ; .paltų ir švederių 
žmogus nubaustas net as
tuoniems metams akmenų

vo prancūzų, belgų ir švei- davo jiems sunkesnė negu 
carų universitetus, kur nau- prancūzų. Ogi patys britai 
dojosi didele kurtuazija, j su pagalba neskubėjo kaip 
svetingumu ir dažnai net prancūzai. Nepriklausomy

bės pradžioje ir vokiečiai 
turėjo simpatijų Lietuvoje. 

(Bus daugiau.)

materialine parama. Su D. 
Britanija Lietuvos santy
kiai buvo irgi gana šilti, 
bet ne tiek intensyvūs. D. 
Britanija turėjo Lietuvoje

... . ....................... didelį prestižą ir garbę. An-
patųa .r pagarba. Lietuva. g,ų kalba buv0 antroji Lie. 
studentai gausiai lankyda- tuvoB mokykloBe. ji bū-

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

Romėnų patarlė

HEALTHY. WEALTHY AND WISE!
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PIPES, DARK, CLUTTERED 
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inflammable cleaning 
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Urugvajaus lietini! Smziavinra Ir

Šadarymas Lietives Vadavimo Sąjungos
padaręs atatinkamus žygius c) Laikytis senosios Lie- 
projektuojant Steigiamąjį tuvos pilietybės.
Aktą ir Įstatus, suvažiavi- Į Padėkoti Urugvajaus

' mas pavedė kooptuoti spe
cialią komisiją iš kelių vie-

k

(Tęsinys)
Kai įėjo į draugo Vladimirovo biurą, jos veidas bu

vo apsiniaukęs ir kietas. Draugas tylėdamas rankos mos
telėjimu paprašė ją sėsti.

— Gal jums ir keista pasirodys, — tarė Mironovą, 
kiek laiko patylėjusi, — bet aš esu iš viso nusistačiusi 
prieš bet kokią literatūrą! O ypač, manau, prieš poeziją.
Daryk ką, nedaryk, bet beveik visų mergaičių galvos 
kaip vištų; kiek mes stengiamės jas išprusinti ir ištrauk
ti iš senųjų prietarų, bet vis nieko neišeina. Aš įsitiki
nau, kad eilėraščiai, parašyti net ir mūsų proletarų ra
šytojų, mergaitėse sukelia labai nepageidautinų minčių, 
žiūrėkite, pradėjo Majakovskiu, o kuo baigė — įsitikin
kite patys, kad norite.

Ir draugė jam padavė iš šiurkštaus popieriaus pa
darytą sąsiuvinį, prirašytą neįgudusiu braižu eilėraščių.
Vladimirovas perskaitė:

Marusia nusinuodijo.
Iš debesų išsinėrė mėnuo,
Jaunas, malonus mėnuo....
Klinikos laukiamajame
Guli nusinuodijusi Marusia.
Neseniai
Marusiai patiko
Gražus, jaunas vyras
Su pasipūtusiais ūseliais.
Jis vadinosi Vania ir buvo monteris,
Bet jo siela buvo prancūziška —
Pradėjo vadintis inžinierium “Žanu.”
Ir kiekvieną kartą
Jai vis aiškindavo:

Ech, bjaurūs plepalai. Vis nekaltybė ir nekaltybė!
O kas ją dabar saugoja ir kam jos reikia?

Ir jie sueidavo, ir jie mylėjosi,
Bet greitai ji Žanui nusibodo;

• Jis pastebėjo, kad Lalios
Gražesni baltiniai.
O nelaimingai Marusiai
Jis džentelmeniškai tarė:

Koki kvaili plepalai,
Kad tik kiek — tuoj ir vedybos.

Lygiai po poros savaičių 
Jis Marusią paliko, nes 
Per menki buvo jos bateliai.
O batams reikia daug pinigų,
Bet ji pinigų nedaug turėjo,
Todėl už penkias kapeikas 
Nusipirko Marusia nuodų.
Sudiev, trumpas gyvenime ,
Aš išgėriau mirtį;
Marusia guli grabe,
Apsiskleistusi galvą raudona skarele.
Kyla žvarbus vėjas,
Ir drauge '
Jačeikoje (partijos vienutė.)
Apie tai skaitoma paskaita.
Baigęs skaityti, draugas Vladimirovas patraukė pe

čiais:
— Juk Čia nieko tokio! Tai žinomas Majakovskio 

eilėraštis, kuriuo jis plaka buržujiškus įpročius.
— Ne, ne, drauge, dalykas nėra toks paprastas, — 

atsikirto Mironovą. — šitame eilėraštyje mūsų Sovietų 
respublikoje moters padėtis nušviesta labai pavojinga 
šviesa. Prašau tik gerai įsiskaityti ir įsigilinti į šių žo
džių prasmę. Ypač atkreipkite akis į šį posmelį: išsyk 
jis sako, kad viskas — bjaurūs plepalai, bet paskum,
kai savo tikslą jau pasiekia, sau ramiausiai nueina pas 1 punktu — buvo iškilmingai 
kitą, kuri turi švaresnius baltinius ir geresnius bate-j įteikta Deklaracija Lietuvos 
liūs — ir baigtas kriukis.... pasitenkinama Vienais žo- Vadavimo Sąjungos Kūrėjų 
džiais.... tais pačiais žodžiais, kuruos kadaise man į 
akis manasis pasakė.... ir dėl kurių, žinokite, aš pa
skiau patekau į kalėjimą.

Draugė Mironovą nuleido galvą: matyti, padarytas 
nusikaltimas stipriai sukrėtė sielą. Bet, kiek palaukusi, 
vėl pakėlė akis:

— Tik, kai aš pasidariau komunistė, tik tada kaip 
reikiant supratau, kokį padariau nusikaltimą, — supra
tau, kad meilės niekas negali varžyti ir kad Aš neturė
jau jokios teisės iš jo reikalauti, kad mane amžinai my
lėtų. Meilės senąja, buržuazine, prasme iš viso negali bū
ti, tėra tik draugiškumas. Bet, kad žmonės tai suprastų, 
reikia juos pirma tinkamai išauklėti’ Tik pažiūrėkite, 
kaip jie tais buržujiškais niekais domisi ir žavisi. Pra
šau paskaityti!

Sausio 12 d. š. m., salėje 
“Circulo Espanol Republi- 
catio” ant gatvės Soriano 
1126. Montevideo mieste į- 
vyko visų Urugvajaus lietu
vių draugijų, organizacijų,

(ant specialaus pergamino), Juozas, 
kurių vardu kalbėjo Anta
nas štendelis, veteranas 
Lietuvos savanoris kūrėjas.
Jisai savo kalboje tarp kit
ko palinkėjo griežtai paša-

partijų ir šiaip visuomenės į linti viską kas būtų negera 
veikėjų-atstovų pirmas su-, mūsų tarpe ir priminė, kad 
važiavimas. ; visi lietuviai steigėjai tar-

Oficialiai posėdžiai buvo i nauja savo Tėvynei ir Tau-
pradėti 15 valandą. Atida
rymas su Lietuvos himnu 
“Lietuva Tėvynė mūsų...”, 
kurį sugiedojo visi dalyviai. 
Po to buvo išrinkta suva
žiavimo valdyba. Dr. Pra
nas Šacikauskas, užėmė pir
mininko vietą, Adolfas Kau- 
šinis — I sekretoriaus ir Al
fonsas Klimas II sekreto
riaus vietas. Buvo patiekta 
ir sudaryta gana plati die
notvarkė, kurią visi daly
viai su didžiausiu pasiten
kinimu priėmė.

Gerb. dr. šacikauskas la
bai turiningoje kalboje lai
kė paskaitėlę apie “Bolše
vikų įsiveržimą į Lietuvą”, 
nurodydamas ir atvaizduo
damas suprantamai visiems, 
“bolševikų” apgaulę ir da
bartinius lietuvių vargus 
Lietuvoje. Daugelyje, laike 
paskaitos, matėsi ašaros 
riedant per veidus ir užbai

tai ne kaip samdiniai, t. y. 
ne už atlyginimą ar mokes
tį, bet tarnauja dykai, pa
tys atiduodami Tėvynei ir 
Tautai savo laisvą laiką, sa
vo jėgas, gabumus, aukoja 
savo sutaupąs o jei reikės 
tai net sveikatą ir gyvybę 
paaukos dėlei išlaisvinimo 
Lietuvos iš “maskolių” ver
gijos...

Toliau sekė skaitymas ir 
priėmimas Lietuvos Vada-

vyriausybei, jos prezidento 
asmeny, už nepripažinimą 
Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Rusijos ir už palan-

Musteikis Juozas, Kairaitis misija surasti ir išnuomuo- k lietuviu išeiviiai Feliksas, štendelis Antanas.ti L. V. S. patalpas patogio- 1 * U J
Liudžius Antanas, Ceslins- je vietoje ir geromis sąly-
kienė Mikalina, Veta Aloi- gomis. Laikinai palaikyti
zas, Bartnikaitis Stasys ir antrašą buvo nutarta palik-
Klimas Jurgis, kurie suda- ti senoje komiteto vietoje
rys L. V. Sąjungos Vyriau- ant gatvės Cuba 4018, Cer-
siąją Valdybą ir Lietuvos; ro, Montevideo.
Laisvės Fondą. Iškilmingai . . .Naujų narių vajų ir na

tos parlamento atstovų.
Kaušinis Adolfas,! Vėliau buvo išrinkta ko

paskelbiant rinkimų rezulta
tus, kiekvienas išrinktas pa
reigūnas viešai pasižadėjo 
sutikimą ir pasirašė sava
rankiškai po rinkimo aktu. 
Visą laiką ovacijoms nebu
vo galo.

Pasibaigus rinkimams bu
vo tuojau svarstyta ir su
darytas L. V. S. viešas pa
reiškimas spaudai ir visuo
menei, kas ir tilpo ant ry
tojaus visuose didžiausiuo-

vimo Sąjungos Steigiamojo se vietos dienraščiuose: kaip 
Akto ir Įstatų, kurie buvo j “EI Dia” No. 20,942, “EI 
vienbalsiai ir be pataisų Pueblo” No. 5154 ir “EI De- 
priimti. Po tam sekė vyriau- bate” 13.1.40. ispanų kalbo-
sios valdybos rinkimai: vi
suotinu, laisvu ir slaptu bal-

e) Prisidėti prie Lietuvos 
Vadavimo Sąjungų — Tary
bų J. A. V., Argentinoje ir 
Brazilijoje.

f) Atsteigti Lietuvą lais
vą, nepriklausomą, demo
kratinę 1918 m. vasario še
šioliktos dienos deklaracijos

rio mokesčio klausimą su- Vilniuje nužymėtais dės-
važiavimas pavedė vyriau
siajai valdybai sutvarkyti.

Švietimo ir Spaudos rei- 
• Italais nutarė: skleisti tiesą 
apie Lietuvą, lietuvius, lie
tuvių kančias, kultūrą ir 
daryti propagandą tarp u- 
rugvajiečių, o tarp lietuvių 
platinti žinias per “Pietų 
Amerikos Žinias” (Urugva
jaus Žinias) ir virš minė
tus J. A. V. lietuviškus laik
raščius, kurie kovoja už lie
tuvišką Lietuvą ir visuomet 
stoja už Nepriklausomą Lie-

je, o lietuvių spaudai buvo 
nutarta persiųsti “Pietų A-

savimu. Tam reikalui buvo merikos žinioms (Urugva-L. , _ _, x ... . ... . ... .. ° i tieke rezoliucijos formoje:sudaryta rinkimų komisija į jaus Žinioms ir į J. A. V.
iš 5 atstovų pirmininkau
jant Adolfui Kaušiniui. 
Kiekvienas balsuotojas pirm 
-negu įteikiant savo balsą, 
pasirašė po L. V. S. Steigia-

gus — visi, kaip vienas, da- muoju Aktu ir Įstatais.
lyviai sukėlė ilgas ir dide
les ovacijas, kas labai su
darė gražų ir ryžtingą įspū
dį.

Vėliau kalbėjo Juozas 
Musteikis ir kiti svečiai: pa
brėždami lietuviams išeivi
joje reikalą dvasios ginklų 
stiprumą ir palinkėdami kad 
šiandieninis lietuvis atgau
tų senovės garbę ir kad pas 
kiekvieną visiškai būtų nu
šveistas Vytauto kardas, su 
kuriuo bus išlaisvinta mū
sų Tėvynė Lietuva nuo 
“maskolių” vergijos... Posė
džiaujant, buvo gautas te
legrafiškai prisiųstas (lie
tuvių kalboje) sveikinimas 
nuo Lietuvos Išlaisvinimo 
Centro iš Argentinos, kuris 
skaitant sukėlė didžiausias 
ovacijas savo broliams lie
tuviams argentiniečiams ir 
buvo pareikalauta pakarto
ti. Laike sveikinimų laiškais 
— buvo ir raštas nuo Lie
tuvos Pasiuntinybės Pietų 
Amerikai su parašu sekre
toriaus pono Grišono, nes 
Lietuvos Atstovas Dr. Ka
zys Graužinis atostogauja. 

Einant dienotvarkės 6-tu

L. V. S. Vyriausioji val
dyba buvo renkama eiti pa-

niais.
g) Atšvęsti 16 vasario su 

didžiausiu iškilmingumu, o 
birželio 15 d. apsiausti ge
dulą.

h) Griežtai ir neatiaidžiai 
kovoti prieš lietuvių tautos 
kūną žalojančius komunis
tus ir jų pritarėjus, ku
riems negali būti vietos ir 
jokio pripažinimo lietuvių 
gyvenime.

Minėtas rezoliucijas suva
žiavimas su didžiausiu entu
ziazmu ir griausmingomis

tuvą. Apie lietuvių mokyk-1 ovacijomis, vienbalsiai pri- 
lą, suaugusiųjų kursus, cho 
rus ir t.t. Suvažiavimas pa

ėmė.
ir

“Draugui”, “Amerikos Lie
tuviui”, “Amerikai”, “Gar
sui”, “Naujienoms”, “Kelei
viui” ir “Darbininkui”, o į 
Braziliją “šviesai”. Be to 
nutarta originalų pareiški
mą persiųsti su parašais 
Lietuvos Gelbėjimo Tarybai

reigomis vienų metų laiko- į J. A. V. Lietuvos Išlaisvi- 
tarpyje, skaitant nuo 12 d. nimo Centrui į Argentiną ir 
sausio mėn. 1941 m. ligi va- Lietuvos Gelbėjimo Komite-
sario 16 d. 1942 metų. Iš
rinkta 13 pareigūnų, į ku
riuos pateko sekantieji at
stovai: dr. Pranas Sačikaus-

tūi į Braziliją.
Kaslink L. V. S. U. regis

tracijos svetimšalių organi
zacijos teisėmis, tai pasiro-

kas, gavo 99 nuoš. balsų, dė viskas tvarkoje, nes lai- 
Alfonsas Klimas, Doleris kinasai komitetas jau buvo

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi! (!)

ĮSIGYKITE 
MALDAKNYGIŲ 

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų $ 

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

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

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. $

FĄCTS YOU NEVER KNEW!?I
HE GREEKS ANO ROMANS CONSIDEREO THE FLESH Of ___ _________

THE DOG EKCEllENT FOR EATING....THE FAMOUS 
GREEK PHYSICIAN ANO PHiLOSOPHEP HIPPO- / •

CR*TES CCCLAREO DOG5 TO''PROYI0E A LIGHT AND '
WM0t€90WE»EAl.*

(sos)
POOR FIDO1.

(GUI P)

'INCLUDEO in antt THE SlGHTSI
"SIGHTSEEING TDURS THROUGH 

LIN THE SUMMER OF 1921,WAS THE 8nF OF A WELL- 
vDRESSED GENTlEMAN PIANINO A AAOCK GAME Ofy 

^BlllIARDS M A PUBLIC THOROUGHFARE....IT, 
^SEEMS HE MAS PATINO OFF A BET(

THE CARPENTIER-DEMPSf 
FIGHT.

(Bus daugiau.).

Jeigu bus mokykla, kursai, 
chorai, parengimai, paskai
tos, koncertai ir t.t., kurie 
kovoja už lietuvišką Lietu
vą t. y. už nepriklausomą 
Lietuvą sulig L. V. S. Įsta
tų — ir eftia su viso pasau
lio lietuvių sąjūdžiu — tai 
visuomet remti materialiai 
ir moraliai.

Baigiant suvažiavimą bu
vo sudarytos rezoliucijos 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu:

a) Protestuoti prieš So
vietų grobuonišką žygį, ku
riuo panaikintas Lietuvos 
suverenumas.

b) Nepripažinti legalia

Vėliau buvo nutarta 
surašyti pasveikinimai raš
tu: a) Lietuvos Gelbėjimo 
Vyriausiąją Tarybą J. A. 
V., josios pirmininką Leo
nardą Šimutį, b) Lietuvos 
Išlaisvinimo Centrui Argen
tinoje, josios pirmininką Ig
ną Padvalskį; c) Lietuvos 
Gelbėjimo Tarybai — komi
tetą per jos pirmininką K. 
A. Arminą Brazilijoje; d) 
Lietuvos Ministrą Pietų A- 
merikai dr. Kazį Graužinį; 
e) Lietuvos Garbės Konsu
lą Urugvajuje St. Roberto 
Pietracaprina ir f) Pietų A- 
merikos žinias podraug su 
Urugvajaus žiniomis. Minė
ti sveikinimo raštai po su
važiavimo toje pat dienoje

Lietuvos vidaus sovietinės buvo išsiuntinėti.
tvarkos. Jonas Pileckas

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
^AR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos ru
des produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita?j 
įstaigas. Visuomet kreipkitės uas NORKŲ, kur gausit*1 
greitą ir teisingą potarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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By Bob Dart
FH.M COMPANY WMICM T RATE L LE D TO THE ARCtlC TO SMOOT A 
PARTKUIAR SCENE FOUND THE POLAR BEARS THERE VERY 

PICUIT TO PHOTOGRAPH. ...TMEVHAD TO WIRE BACK FOR A 
hPOLAR BEAR WHICH SOON ARRIYED,TAME AND WEIL-TRAINED... 

|THE DIRECTOR'S JOVWASSHORT-LIVEO FOR THE POlAPBEA 

RTlY THEREAFTER DIEDOF PNEU#AONIK...(tHE 
^BEAR WAS BORN NEAR HAMBORG AND NOT ACCUS - 

LTOMEO TO COLD WEATHEP.~ ss:

aSCARBOROUGH.ENG^
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PAVYZDINGŲ TĖVŲ PAVYZDINGI 
VAIKAI .t

Iš Bendro Katalikų 

Veikimo

ALRK Federacijos 4 sk. 
metinis sus-mas buvo sau
sio 27 d., Lietuvių svetai
nėj.

Susirinkimą atidarė pirm. 
P. Medonis. Nutarimų už
rašai priimti. Užsiregistra
vo: A. Savickienė — M. Są 
gos 54 kp. atstovė, J. Sali
nis, P. Gustaitis — pavie
niai.

Raportas iš rengiamo ban
kieto moksleiviams pagerb
ti nebuvo pilnas. Palikta se
kančiam sus-mui galutinai 
sutvarkyti. Nutarta pasiųs
ti padėkos laiškus aukoto
jams, taipgi kun. dr. J. Vaš
kui, I. Sakalui ir kitiems 
dalyvavusiems svečiams kal
bėtojams. Tas pavesta val
dybai.

Nutarta įtraukti užrašų 
knygon dalyvavusių moks
leivių garbės nariais pavar
des.

Pranešta, kad susitvėrė 
moksleivių kuopa.

Perskaitytas laiškas — 
padėka už aukas iš Šv. Pran 
ciškaus vienuolyno.

Rinkimas valdybos palik
ta sekančiam sus-mui.

Ižd. P. Grybas pranešė, 
kad atspausdinta atvirutės 
— kvietimai į sus-mus. Už
mokėta $7.50.

Nutarta moksleiviams pa
gerbti bankieto trūkumus 
atmokėti iš iždo.

Išduotas raportas iš ben
drų prakalbų.

Nutarta susižinoti su ar
tiste Anna Kaskas, kokio
mis sąlygomis duoda kon
certus. Įgalioti O. Kratavi
čienė ir M. Šimonis.

Sekantis sus-mas nutarta 
šaukti atvirutėmis.

Sus-mas uždarytas pirm. 
P. Medonio malda.

Koresp. A. A.

bavo sūnus Šalčius, Šilaikių,
Podžių šeimynos, o svečiams 
patarnauti pagelbėjo Mote
rų Sąjungos 64 kp. narės, 
nes Šakienė yra veikli są- 
jungietė.

Tą pačią dieną minėjo 30 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį Juozas ir Izabelė 
Keblaičiai ir Kazimieras ir 
Paulina Gusčiauskai, kurie 
dalyvavo pas Šalčius kaipo 
svečiai. Keblaitienė ir Gus- 
čiauskienė taipgi yra sąjun- 
gietės.

Šioms trims poroms West 
| Side lietuviai, ypač Moterų 
Sąjungos 64 kp., linki dar 
ilgo ir laimingo gyvenimo, 
taip pat nepaliauti darbuo
tis.

Sausio 25 d. Pranas Du- 
bickas su Ona Almon priė
mė Moterystės Sakramentą 
Visų Šventųjų bažnyčioj.
Vestuvių puota buvo pas 
jaunojo moliną Marijoną 
Dubickienę. Jaunikis yra čia
gimęs detroitietis, o jaunoji j Bruno Podžius ir E,ena 
neseniai atvykus iš Grand ; Branaiw 3ausio 5 d su. 
Rapids, Mich., gerų lietuvių ■ mą Sv Antano bažny4ioje
duktė. Iškilmėse dalyvavo, kun L F Boreišio surišti 
jaunosios motina Elzbieta i moteryst5s ry5iu. Per sutt. 
Almon. giminės King (Ka- bą choras pagiedojo keiias

giesmes, o Petrokiūtė solo 
“Avė Maria”. Kvartetas dar

■ .

y.^5^-. t

ralius), Jonas Kadis su žmo 
na ir Ona Kodienė iš Grand 
Rapids, Mich.

Jaunai porai linkime lai
mingo gyvenimo.

pagiedojo pritaikintą iškil
mėms giesmę. Giedojimas, 
dėka muz. J. A. Blažio, gra-

A. Kink yra stambus biz- j žiai atliktas. Mat jaunikis 
nierius graždaikčių — Jew-' yra ilgametis choristas, tu- 
elry Grand Rapids. Detroi- rįs stiprų baso balsą. Baž- 
te susipažino su biznieriais1 nyčia buvo gražiai choris- 
S. Vasiliausku ir kitais. Į čių išpuošta. Jaunoji prieš 

----------- į kelis metus atvykus iš Sa-
Chamberlain Bakery jau gamore> Pa" Pudingų ka- 

talikų tėvų duktė, susidėjus

katalikų darbus, priklauso 
prie katalikiškų draugijų. 
Sofija priklauso prie Mote
rų Sąjungos 64 kp. ir dar
buojasi pagal išgalės sąjun- 
giečių gerovei. Yra “Drau
go” skaitytojai.

Vestuvių bankietaš įvyko 
Lietuvių salėj. Pietuose da
lyvavo kleb. kun. I. F. Bo
reišis, muz. J. A. Blažis su 
šeima ir keli šimtai svečių. 
Visi nuoširdžiai buvo vai
šinami.

Jaunavedžiams linkime lai 
mės gyvenime ir Dievo pa
laimos. Koresp.

Nuosirdi Padėka

Šiuomi reiškiame nuošir
džią padėką visiems daly
vavusiems mūsų sūnaus ir 
marčios surengtoj “party” 
ir už suteiktas dovanas. 
Taipgi reiškiame padėką 
kleb. kun. I. Boreišiui už 
iškilmingą šliūbą ir pamoks 
lą, varg. J. Blažiui, chorui, 
solistams už gražų pagie- 
dojimą, svečiams dalyvavu
siems sūnaus ir marčios 
vestuvėse ir visiems, kurie 
kokiu nors darbu prisidėjo.

Alfonsas ir Sofija Podžiai

nuo seniai Detroite biznį 
veda. Daug sykių yra auko
ję pyragaičių visokiems ka
talikų parengimams. Vasi
liauskai visada paremia 
skelbimais, taipgi remia ir 
katalikišką spaudą. Lietu
viai, nepamirškite reikalau
ti skanios Chamberlain duo 
nos ir pyragaičių.

Koresp.

Geras dvaro administrato
rius neturi blogų darbininkų. 

Vokiečių prof. Erebos

WEST SIDE
Vasario 1 d. šilaikių na

muose buvo surengta sur
pryzas Kazimierui ir Anelei 
Šilaikiams paminėjimui 30 
metų vedybinio gyvenimo. 
Šalčiai buvo kviesti kaipo 
svečiai, o atvykus pasirodė, 
kad jiems viskas buvo pri
rengta. Tas fia’jius labai su
jaudino.

Dalyvavo virš šimtas žmo 
nių ir visi linksmai laiką 
praleido ir jubiliatus gra
žiomis dovanomis apdovano
ja : lr

Puotos suruošime pasidar-

Listen tu

PALANDECH'S 
T UGOSLAV-A M ERICAN 

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

STATION WH1P
1480 kilocydes 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

TYPEVVRITERS

ADDING MACHINES

— JMAll MONTHIY PAVMINTS — 
AU MAKIt
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AND RERAIRED
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aCTAD typewriter 
company

(OMKT C. OOIMIATT.
1(4 W. MAMtON (T.

Phone DEAR3ORN P444

KONSTANTAS
PALUCKAS

Mirė vasario 5, 1941, 4:15
vai. ryte, sulaukęs 61 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Šeduvos parapijoje.

Amerikoje Išgyveno 46 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterj Anelę Makauskiene, 
žentą StunisloUą ir anūktfj 
Loretą ir Stanislovą; o Wa- 
terbury. Conn. paliko moterj 
Salomėją, dvi dukteris Ele
ną ir Oną. sūnų Eduardą, 
tris seseris ir daug kitų gimi
nių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
3202 \Valnut Street, tel. Ked
zie 7650.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 8 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Dukterys, Žentas, 
Anūkai, Moteris, Sūnus, Sese
rys ir Giminės.

Iaiid. direktorius Lachawlcz 
ir Sūnai, tel Canal 2515.

15 Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. t
KAZIMIERAS
VARKALIS

Mylėjom mes jį gyvą, nepa
miršime jo mirusio. A. a. Ka
zimieras mirė vasarrio 8 d.. 
1926 m. Jau praėjo 15 metų, 
kaip negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvelį. Nėra žodžių iš
reikšti kokia didelė žaizda y- 
ra palikta mylimos moters 
Martinos, dukrelių Elenos. Eu
genijos ir Lucijos, pusbrolio 
Vilimo Stulpino ir giminių šir
dyse.

Mes nesurandame sau ramy
bės ir niekados nesurasime. 
Gailios ašaros nuolat vilgo 
mūsų veidus. I^al gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį. Prisiminimui to liūd
no įvykio, šv. Mišios bus at
našautos už a. a. Kazimiero 
sielą šeštadienį, vasario 8 d., 
1941, 7:45 vai. ryte, Gimi
mo Panelės Šv’č. pa ran. baž
nyčioje, 68th ir Washtenaw 
Avenue.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose gedulingose pa
maldose ir po pamaldų atsi
lankyti į namus — 6315 So. 
Wolcott Avenue.

Nuliūdę: Varkalių šeima.

A. + A. A. t
JUOZAPAS TAMOŠAUSKAS

Mirė vas. 5, 1941. 1:80 vai. 
ryte, sulaukęs 60 m. amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Tauragės par.. Sangul- 
liškių kaime. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 pusbroliu Joną Tamošauską 
ir jo šeimą, p. Petravičių ir 
jo šeimą; pusseserę Marijoną 
Piliplenę ir jos šeimą Ir kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
eagos Lietuvių Dr-ios ir Kliū- 
bų ir Draugijų Susivienijimo 
Roselande.

Kūnas pašarvotas Lachatvlcz 
koplyčioje. 44 E. 108th St.. 
Roselande. laidotuvės įvyks 
šeštad.. vas. 8 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Petro ir Povilo par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošrdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusbroliai, Pusse
serė Ir Giminės.

Laid. direktorius lachatvlcz 
ir Sūnai, tel. PULIman 1270 ar 
CANal 2515.

Drąsiuosius laimė palaiko.
Simonidas

MARIJONA
JANUŠKEVIČIENE

(po tėvai.. šllelkaitė. gyveno: 
4HI9 S. Artesian Avė., tel. 

Lafayette 1499)
Mirė vas. 4. 1941, 5 vai.

popiet, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap

skrityje, Linkuvos parapijoje, 
Ruponių kaime.

Amerikoje Išgyveno 21 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterj Marijone Pakeitienę, 
žentą Gasparą, anūkę Ireną, 
anūką Algirdą ir jo moterj 
Anelę ir proanūkę Aigiiylą, 
brolio vaikus Ignacą Šileiką 
ir Jo šeimyną, Oną Ziedie- 
nę ir jos šeimyną, J ievą Ka- 
nušlenę ly jos šeimynų; o 
Lietuvoje paliko brolio vaikus 
Mykolą, Joną ir Jeronimą Ši- 
Jeikiuą. Oną Pugtavlčienę in 
jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas Liulevi- 
čiaus koplyčioje, 4348 S. Ca- 
lifornia Avė. laidotuvės įvyks 
šeštad., vasario 8, 1941. Iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švč. par. bažny
čią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dlikterė. Žentas,
Anūkai, Krolio Vaikai ir Gi
minės.

Prašome gėlių nesiųsti. 
Laid. direktorius J. Liulevi- 
čius, tet. LAFavette 3572.

/

AUGUSTINAS
MIKALAUSKIS

Mirė vasario 5, 1941, 5 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Tauragės 
apskr., Tauragės par., Traki- 
ninkų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukteris Oną Backus, jos 
vyrą ir šeimą: Sofiją Ma- 
thews, jos vyrą ir šeimą; Es- 
telą Novak ir jos vyrą; 2 se- 
seres ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 2300 W. 
51st Street. Laidotuvės jvyks 
šeštad., vasario 8 d., 1941. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siąlą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, 
Seserys ir Gtmiijės.

Dėl informacijų telefonuoki- 
te: HEMIock 2100.

BRONISLOVAS
MIKULSKIS

(gyv.: 3958 W. 54tli Street)

Mirė Vasario 5 d., 1941 m., 
8:20 vai. ryte, sulaukęs 29 m. 
amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį J ievą (po tėvais šim- 
kaitė); tėvą Antaną; Seserę 
Stefaniją; uošvj Povilą ir uoš
vienę Jievą Šimkus; dėdę Vla
dislovą Steponką ir jo šeimą 
ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas 2 444 \Vest 
46th Place. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį. Vasario 8 d. Iš 
namų 10:00 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka- 
pinnes. .

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

Nuliūdę: Moteris, Tėvas, Se
suo, Uošviai, Dėdė, Giminės.

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

U

aplinkybėms, negalėjo su 
lietuviais darbuotis, bet, bū
dama tikra lietuvaitė, pasi
stengdavo nors lietuvių pa
rengimuose dalyvauti, kas 
ir davė progos jai susipa
žinti su veikliu jaunikaičiu 
ir sueiti į porą visam gyve
nimui.

Vestuvių būrys buvo skait 
lingas. Pamergė Albina Kun 
drotaitė buvo atvykus iš 
Washington, D. C,, kur jau 
keli metai dirba atsakomin- 
gą valdžios darbą. Pabrolis 
Ark. Pranas Banevičius iš 
Chicago. Jaunosios tėvelis 
Juozapas Branaitis iš Saga- 
more, Pa., kuris atvedė duk
relę pas altorių. Vestuvių 
visa grupė darė gražų pa
vyzdį priimdama šv. Komu
niją, kas liudija, kad mūsų 

1 jaunime yra tikras ir tvir
tas tikėjimas. Jaunavedžio 
tėveliai, Alfonsas ir Sofija 
Podžiai, Detroito katalikams 
yra seniai žinomi kaipo gi
liai tikinti šeima. Už tai 
stengėsi gražiai išauklėti 
tris sūnus ir vieną dukterį. 
Visados dalyvauja lietuvių 
parengimuose, remia kilnius

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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KELNER - PRUZIN
•eriaualM Patarnavimai — Moterla patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

John F. Eudeikis
SENIAUSIA H DIDUAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCB
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tol LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chieagos dalyse

Kteuuyktta mAr i 
rytate 10:00 U WHW

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U8 SAVE”

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

šaukite Tet — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C patarnavimas
HRlDULHnbL DIENĄ IR NAKTĮ

D V V A T KOPLYČIOS visose 
I AV /a a. MIESTO DALYSE

Aitams M. Phillips 
Aittoiy B. Piltas
P. J. Ridikas 
Ladamcz ir Simai 
Albert V. Piltas
ūaip

3307 Lituanica. Avė. 

Phone YARds 4906

6812 So. Western Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Coort 
ClCero 2109

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

■ 2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

<704 S. Weetern Avenne 

Phone LAFayette 8024

(1646 Weet 4Gth Street 
Phone YARda 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 

Phone YARda 1138-1139

l.ltatrins <M8 Be. CkHf ornia Avė.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Trumpai Iš Parapijos Daug Veikia, 
Susirinkimo Mažai Rašo

Cicero. — Šv. Antano pa- West Side. — Seniai be- 
A rapijos metinis susirinkimas' simatė spaudoj žinučių iš 

buvo sausio 12 d. Susirin- M. S. 55 kp. veiklos. Atro- 
kimas buvo toks skaitlin- dytų lyg nieko nėra veikia- 
gas, kad niekad per praėju- ma. Tačiau sąjungietės vei-
sius metus tiek nesusirink- kia, tik mažai garsinasi, 
davo. Vėliau atvykusiems Praeiti metai kuopai bu- 
net vietų nebuvo. į vo sėkmingi ir laimingi vi-

Susirinkimą atidarė kleb. j sa^s a^^vilgiai». 

kun. Ig. Albavičius malda Prie didesnių parengimų 
ir pasakė kalbą. Džiaugiasi galima priskaityti pikniką 
parapijonų dideliu susirūpi- “Rūtos” darže ir vakarą, 
nimu parapijos reikalais, kuriam atvaidinta “Bobutės 
Džiaugėsi cicefiečiais veikė- susipyko”. Šia komedija, ku- i 
jais. Sakė kur tik nepasi- rie matė, buvo taip suža-

=
VORIETIJOS KARO LAIVU AUKOS

suksi, ten užtiksi būrį kil- 
« nių darbuotojų. Kaip tai 

malonu, kuomet lietuviai 
katalikai nuoširdžiai dar
buojasi. Ragino parapijonus 
visuomet skaitlingai lanky
tis į parapijos susirinkimus.
Vieningai veikiant daug bus 
nuveikta. Klebono kalba pa
lydėta dideliu rankų ploji
mu.

Visi parapi jonai domėjosi 
parapijos finansine atskai
ta. Pasirodė, praeitais me
tais pajamų buvo $33,923.- 
37. Viso išmokėta $30,251.- 
10. Parapijos skolos beliko 
tiktai $8,700.00.

x Priėmus finansinę atskai-

vėti, kad reikalauja sąjun- 
giečių pakartoti. Tuo reika
lu buvo kalbėta ir kp. su
sirinkime. Reikia tikėtis, 
kad sąjungietės reikalavimą 
patenkins ir komediją pa
kartos. * % I • ’

Sausio mėn. metinis susi
rinkimas buvo skaitlingas 
ir gausus nutarimais. Visos 
išsiskirstė gražiausiame ū- 
pe ir jjasiryžusios dėtis prie 
kuopos veikimo.

Šiais metais pirmutinis 
darbas bus “bunco” pramo
ga kuopos naudai. Pramo
gai vakaras paimtas sekma
dienis, 9 d. kovo, parapijos 
salėj. Rengimo komisijon iš
rinkta: M. Aitutienė, E.

tą, užsibrėžta daug naujų Jurkstlcn6i E Karlavičienė, 
darbų, kurių pirmas didelis Q Budaitieng, Simonienė.• • 1 v _ — ’parapijos vakaras Užgavė
nių vakare. Parapijos ko
mitetas žada tą vakarą pa
daryti begalo įdomų. Prog-

Šių metų valdybą sudaro: 
pirm. S. Sakalienė, vice pir 
min. M. Aitutienė, finansų 
ir nutarimų rašt. E. Jurkš-

k
rama bus plati ir įvairi. Pa- Lieng> iždininkg E. Karlavi
rapijos komitetą sudaro 28 
veiklūs vyrai. Tad iš to ga
lima spręsti, kad vakaras 
bus nepaprastas.

Tik vienas vargas, kad 
mažai spaudoje rašoma apie 
mūsų gražų veikimą. Pav., 
laukiau, kada bus parašyta 
ir apie šį parapijos susirin
kimą. Nieks neparašė, nors, 
rodos, buvo kam. Tad, kad 
ir pavėluotai, turėjau nors 
trumpai parašyti.

Pas mus daug veikiama, 
tik bėda, kad nėra kam a- 
pie tai dažnai į laikraštį 
parašyti. A. Valančius

(“Draugas" Acme telephoto)
• Britų jūreivių ir keleivių gausingos grupės dalis Emirau saloje, Pacifike. Vokie
tijos “reideriai” jų laivus nuskandino, o juos pristatė į tą salą ir paliko. Nelaiminguo
sius išvadavo Australijos karo laivai.

ko, bet ir sUs-mų nutarimus 
kuo gražiausia užrašo, net 
malonu klausyti. Be to, ne
atsisako ir nuo kitų darbų; 
reta kuri komisija neapsei- 
na be jos. Sykiu yra ir ge
ra vaidintoja. Veikale “Bo
butės susipyko” turėjo svar-

West Pulitttano 
Naujienos

Vasario 8 d., 5 vai. popiet 
mūsų bažnyčioje Virginia 
Kukalytė ir Justinas Ciesū- 
nas iškilmingai priims Mo
terystės Sakramentą. Tą pa

mano veikėjas — Adomas 
Šiužąs. Parapiją organizuo
jant Adomas daug dirbo ir 
daug veikia draugijose. Be 
to, ilgus metus eina para
pijos komiteto nario parei
gas. Linkime kuo greičiau
siai sustiprėti.

Parapijos komitetas buvo 
nutaręs ir salę paėmęs bal. 
27 d. Bet, iš priežasties ren
giamo milžiniško parengimo 
Federacijos Chicagos apskr. 
Sokol auditorijoj, prisiėjo 
nukelti į bal. 19 d. Mūsų 
kleb. kun. A. M. Linkaus 
gimimo ir vardo diena pri
puola bal. 17 d. ir buvo ma-, 
nyta rengti bankietas bal. 
20 d., ir čia pasirodė nega
lima, nes tą dieną yra daug 
Chicagoje parengimų, o y- 
pač Saltimiero radio šurum- 
burum parengimas, Ashland 
auditorijoj, kur daug ir 
vestpulmaniečių dalyvauja 
ir parapijos trustisas J. J. 
Perėdna yra Saltimiero ra
dio artistų grupėje. Taigi, 
prašome iš anksto visų nie
kur kitur nepasižadėti, bet 
būti mūsų klebono A. M. 
Linkaus pagerbimo bankie- 
te balandžio 19 d., parapi
jos salėje. Rap.

Bridgeport. — ARD 2-ro 
skyriaus susirinkimas vasa
rio 7 d., įuoj po pamaldų, 
mokyklos kambary. Visos 
narės atsilankykite. Išgirsi
te žinių ir įdomių raportų. 
Taipgi kviečiami ir nauji 
rėmėjai. Valdyba

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CLASSIFIED
PAIEŠKOMAS

Juozapas Adomaitis, apie trys mė
nesiai atgal gyvenęs 3435 South 
VVallace Street, pas Brazuiius. Mi
nėtam antraše jam. yra laiškas.

bią rolę ir ją kuo gražiau-1 čią dieną ryte jaunavedžių 
šia atliko. intencija bus mišios. Vaka-

čienė, iždo glob. M. Jasnaus- 
kienė, tvarkdarė O. Budri- 
kienė.

Labai gaila, kad buvusi 
pirm. ' Monika Petraitienė 
atsisakė iš tų pareigų. Per 
du metus pirmininkaudama 
ji įnešė kuopon kilnios dva
sios ir gražių pavyzdžių čia 
augusioms sąjungietėms. 
Ras ją visuomet radosi gra
žių sumanymų ir iniciaty
vos. Sąjungietės jos darbus 
įvertina ir nuoširdžiai dėko
ja.

Negalima nepastebėti ki
tos vertingos kuopoje narės 
— Elzbietos Jurkštienės. Ji

PLATINKITE “DRAUGĄ”’ne tik finansus gražiai tvar-

Na, o ką jau bekalbėti a- 
pie kitas valdybos nares. M. 
Aitutienė, M. Jasnauskienė, 
E. Karlavičienė jau ne nuo 
šiandie yra žinomos ir pa
sižymėjusios įvairiuose kuo
pos darbuose, žodžiu, jos 
yra kuopos pionierės.

Malonu buvo matyti kp. 
susirinkime S. Balčiūnienę, 
kuri, užimta bizniu, ne taip 
lengvai gali išeiti iš namų. 
Bfct, pasitaikius progai, at
silanko ir dedasi prie vei
kimo. J. Klikūnienė, kuri 
taip pat surišta darbais, bet 
nepamiršta ir su malonia 
šypsena, reikalui prisėjus, 
neatsisako pasidarbuoti 

Taigi, lai šie metai su
glaustomis jėgomis ir bend
ra vienybe būna dar našes
ni ir laimingesni M. S. 55 
kp. Ta pati

re 7 vai., parapijos salėje 
įvyks šaunus vestuvių po
kylis.

Sveikiname jauną porelę 
,ir linkime daug laimės.

Iš anksto pranešame mū
sų gerb. draugams, o ypač 
kun. A. M. Linkaus drau
gams ir giminėms, kad kun. 
A. M. Linkaus pagerbimui 
jo gimimo ir vardo dienos 
proga, šaunus bankietas su 
gražia progųąma ir šokiais 
įvyks baland. 19 d., parap 
salėje.

UNIVERSAL 
RESTAURANT !

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankictam Sulvlkiaiu Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

756 W. 3 lst Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670

CHARLES P. SUROMSRIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus 

Kargcnai Marąuette Pk. Ir Apylinkėj 
2 fletų mūrinis namas, po ti kamb.. 
garadžius. Kaina $6,800. Mažas J-
mokėjlmas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
Įmokėti $500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.

0021 S. WESTERA AVĖ.
Tel. Office Rcp. 3713. Vak. Pro. 0170

JIFŠKAI’ DRAUGO KELIONEI 
Į KALIFORNIJA

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

CANAL 8010

LIFE IN THE ROAR KANE

____
“ STOPTHACT CONFOUNDED VVHISTUNG —

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

lšRANDAVIMVI BIZNIAVAS IR 
GYVENAMAS NAMAS

Išranduojainas 2-jų krautuvių na
mas. Gyvenamieji kambariai užpa
kalyje. Du 7-kainbarių f lėtai virš 
krautuvių. Arti Halsted ir 36th St. 
Tinka vvholesale arba retail bučer- 
nei. Kreipkitės į; 0547 S« Kenuood 
Avenue, Chicago, Illinois.

Kitą sekmadienį, vasario 
9 d., parapijos salėje para
pijos choras, kuriam vado
vauja muz. S. Raila, rengia 
vakarą su vaidinimu ir šo- Ar Jaučiatės Nuvargę 
kiais. Lietuvių Scenos My-, gc Vikrumo? 
lėtojų ratelisr vadovaujant 
B. Liudkevičiui, vaidins juo
kingą komediją “Knarkia 
paliepus”.

Po programos bus šokiai.
Grieš gera orkestrą. Vaka
ro pelnas eis per pus su pa
rapija. Visi kviečiami daly- 
vauti- .iii,

Sunkiai serga plaučių už
degimu žymus West Pull-

Lietniskos Itygos Dabar Retėja 
Ir Taipgi Draugija!!!

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

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

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

Skauda galvą — Išpūtę. viduriai?
Kada tik užsike.nša jūsų žarnos lš- 
punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas. užkietėjimas, imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio liuo- 
suojanti, kramto.ma guma švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą, palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų milionai 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nusipirklt 
FEEN-A-MINT šiandien.

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chicagos Lietuvių, Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar 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” 
2334 South Oakley Avė* 

Chicago, Illinois

NATHAN
KANTER

MUTUAL
L1QUOR

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd. 

0014

CONRAD
Fotografas

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

42,0 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGletvood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RIGS — RADIOS — RE
FRIGERATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
Ali Natlonally Advertlscd Items.

FURNITURE
BROKER

AIEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

A ps kariavimas Dykai!

ki
>ri
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ro-m DOCK wopi
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FlW001 tsSAATlSO Boavm 
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Havo 43ia m Gam Fv

Kam* m Lavvm

41 Run
r. Gom.MH.tvc Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar Išmokėjimus.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Wtr«honse: 9401 So. Stony Iilsnd Are., Ul

\-V - ♦ k



DRKt?nXB Penktadienis, vas. 7, 194T

SUSIKAUPKIME VASARIO 16
Artinasi vasario 16 d., 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena, lietuvių tautos Four- 
th of July. Tai džiaugsmo 
ir triumfo diena. Iki šiol 
ją tokioje dvasioje ir minė
davo lietuvių tauta. šiais 
metais ji bus kitokia. Lie
tuvos lietuviai jos minėti 
nebegalės. Lietuvoje ji 
Stalino ukazu (įsakymu) 
uždrausta. Kas Lietuvoje 
Nepriklausomybės ir Lais
vės dieną minės, tas, jei tik 
bus pagautas, pateks į ka
lėjimą ir atsidurs arba gra
be, arba netoli grabo. Visi 
Lietuvos laisvės kovotojai 
skaitomi Rusijos priešais ir 
ant jų visų galvų kybo 
Damoklo kardas. Gal ne vie 
ną lietuvį patriotą jis pa
lies vasario 16 d.

Esant Lietuvai nelaisvė
je, ir kybant Stalino kardui 
ant lietuvių galvų, reikėtų 
vasario 16 d. programų 
tvarkytojams stipriai pa
galvoti ir nustatyti tokius 
programus, kurie atitiktų 
okupuotos Lietuvos ir sura
kintų lietuvių padėčiai.

Padėtis liūdna. Lietuva 
yra ruso nelaisvėje ir lie
tuvis jo retežiuose. Iš Lie

tuvos ir lietuvio viskas ati- 
mama ir rusų komisarų glo 
bon pavedama. Lietuva ne
beturi savo kariuomenės, 
nebeturi savo geležinkelių, 
nebeturi savo finansų bei 
bankų, nebeturi ir elemen
tarinių valstybinių teisių. 
Piliečiai neteko žemių, dirb 
tuvių-dirbtuvėlių, visų pel
ningesnių įmonių, ir, litų, 
viskas perėjo valstybei, o 
valstybė yra Sovietų Są
junga, kurią valdo rusai, 
arba surusėję diktatoriai- 
kraujageriai.

Kuomet tokia padėtis 
siaučia Lietuvoje, kuomet 
didžioji dalis mūsų giminės 
yra kidnaperių ir budelių 
rankose, mums reikia giliai 
susimąstyti ir tvirtai pa
svarstyti ką reikia, ir ką 
galima padaryti Lietuvos ir 
lietuvių išlaisvinimo srity
je. Tai pareiga kiekvieno 
gyvo lietuvio.

Tvirtai reikalus pasvar
styti ir juos suprasti galė
sime tik gerai pasiruošę ir 
rimtai į reikalą įsigilinę. 
Tad, minėkime vasario 16 
d. ir lietuviškai ir praktiš
kai.

L. Vasaris.

BARDIJOJ PAIMTI NELAISVĖN ITALAI

("Draugas” Acme telephoto)

Keleto šimtų italų kareivių grupė, kurią britai paėmė nelaisvėn užimdami Bardia 
Afrikoje. Britai juos siunčia karo nelaisvių. stovyklon.

Vyskupas savo 
motinos* laidotuvėse

Green Bay, Wis., diocezi- 
jos J. E. vyskupas Paul 
Rhode vakar Chicago daly
vavo savo mirusios motinos 
Kristinos Rhode, 90 m. 
amž., laidotuvėse. Jo Eksce
lencija pontifikavo iškilmin
gas gedulo mišias šv. Kon
stancijos bažnyčioje, 5843
Strong gt. Daugelis prelatų 1 vietos 2,800 pacijentų. O

Apskrities ligoninės 
sunkumai

Cooko apskrities komisio
nierių boardo prezidentas 
Clayton F. Smith, patikri
nęs apskrities ligoninės re
kordus priėjo išvados, kad 
ligoninė tikrai yra užgrū
sta pacijentais taip, ko nie
kados nebūta.

Normaliai ligoninėje yra

ir kunigų vyskupui asista
vo.

Vyskupas Rhode yra bu
vęs Chicagos arkivyskupi
jos auxiliarinis vyskupas.

------------- r j, i £ 4»'",

Naujas boardas tran
zito linijoms

Federalinis teisėjas M. L. 
Igoe, kurio jurisdikcijai pa
vesta tvarkyti transito lini
jas Chicagoje, paskyrė nau
ją boardą vesti derybas su 
miestu, kad transito linijas 
veikiau sutvarkyti atitinka
mai su miestu sutartimi.

Pirmiau šiuo reikalu už
siėmė keturios atskiros ag
entūros. Dabar jas pakeičia 
tik vienas boardas. šis boar
das atstovauja gatvėkarių 
linijas ir viršutinius gele
žinkelius. Jis taip pat žiūrės 
ir pirmojo morgičio šėrinin- 
kų reikalų.

Teisėjas nurodė, kad bū
tų pasidarbuota veikiau su
sitaikinti su miestu. Šis 
klausimas keliolika metų tę
siasi su nuoskauda ne tik 
šėrininkams, bet ir visuo
menei.paskutiniais laikais kai ku

rią dieną pasitaiko turėti 
iki 3,400.

■“'Tsd' ir uenuostubu, jei 
daugelio atsišaukusiųjų ne
priimama. ■

Melrose Parke
šunes išgaudomi Pripažino mokykloms

Melrose Parke aną dieną išlaidas
pasiutęs šuo sukandžiojo J Miesto aldermenų taryba 
keliolika vaikų ties viena patvirtino viešosioms moky- 
mokykla. Dabar tenai poli- kloms išlaidų 71,423,286 do- 
cijos viršininko įsakymu vi- lerių dviejų metų laikotar- 
si palaidi šunes išgaudomi. piui.

Fischman Arvey 
vietoje

24 vvardo aldermanas J. 
M. Arvey apleidžia savo 
vietą — įstoja kariuomenėn.

Jo vietą to wardo demo
kratams vadauti užima įgu
dęs politikierius Fred Fisch
man, apskrities komisionie- 
rius.

PLATINKITE “ DRAUGĄ’

Į “THAT LITTLE GAME” iBter-MflCartonCsII.T^-By B. Lillk

Yra Vargo Ir Su 
Mokyklomis

Šalies vyriausybė Will ap
skrityje, netoli Jolieto, III., 
nupirko 41,000 akrų farmas 
ir tenai visame plote pradė
jo statyti amunicijos fabri
kus. Iki kovo 1 d. visi ūki
ninkai turi apleisti savo so
dybas su visu inventorium 
ir viskuo, kas tik jų turi
ma. Jų daugelis jau išsikė
lė -kitur gyventi. Kai kurie 
susirado naujas farmas, ki
ti nusikėlė į aplinkinius mie 
stelius ir lauks pavasario 
Kai kurie gavo darbą prie 
fabrikų statybos.

Be kitko visam tame di
deliame plote uždaroma ir 
keliolika mokyklų. Kai ku
rios jau apleistos. Kai ku
rias vaikai darvlanko. Ke
lios vaikų grupės laikinai 
nukeldintos į srities pari
biais gyvenančių farmerių 
namus, kur vykdomos pa
mokos.

Prieš tai visoj srity veikė 
keletas paskirų viešųjų mo
kyklų boardų, kurių narių 
tarpe buvo ir farmerių. Far- 
meriams krinkant įra ir pa
tys tie boardai. Daug moky
tojų netenka užsiėmimo, o 
boardai turi rūpintis jų pa
dėtimi. Mokina, ar nemoki
na, o algos turi būti moka
mos iki mokslo metų galo.

Reikės daug darbo iki bus 
pasitvarkyta.,

Automobilių nelai
mių aukos

Franklin Boulevard ligo
ninėj mirė William Jordan, 
31 m. amž. advokatas iš 
Oak Parko. Sausio 24 d. jis 
sužeistas jo automobiliui su- 
sidaužus su gatvėkarių.

Apskrities ligoninėje mirė 
James Tamasakaskus (?), 
68 m. amž., kurs sausio 12 
d. automobilio sužeistas 
Mirusiojo adresas nežino
mas.

Apskrities ligoninėje mirė 
dar ir J. Klasna, 68 metų 
amž., kurs Kalėdų dieną su
žeistas automobiliams su- 
sidaužus.

Šį Penktadienį,
vasario 7 d., lygiai 8 vai. 
vakare, įvyksta svarbus su
sirinkimas bendrojo Chica
gos lietuvių Komiteto Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Dienai Minėti. Vieta: Da
riaus-Girėno legijonierių 
posto salė — 4416 S. West- 
ern Avė.

Vasario 16 d. minėjimas 
32 W. Randolph St. audito
rijoje 2 vai. po pietų jau 
arti, tad visų Komisijų ir 
Komiteto nariai prašomi da
lyvauti. Bus svarstomi ga
lutini prisiruošimai.

Miesto tarybos 
nutarimai

Chicago aldermenų tary
ba pripažino 3,120,000 dol. 
pastatyti keturis tiltus.

Pravedė ordinansą, kuriuo 
leidžiama mieste šešių pė
dų arba daugiau aukščio 
tvorų viršumi nutiesti spyg 
liuotas vielas.

Pravestas ordinansas, kad 
už vandens vartojimą neuž
mokėtos sąskaitos iš nuosa
vybių išieškomos.

Priimta rezoliucija, kurią- 
ja priešinimąsi diskriminaci 
jai prieš negrus nacionali
nio saugumo stiprinimo dar
buose.

Streikas baldų 
dirbtuvėje

Darbininkai sustreikavo 
Anton Clemetsen Co. narni-

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:

AdeliaJohn Tamulonis, 
Matonis, 25—21.

Anthony Bauža, 
Kovacs, 31—27.

Helen

VVOLK STIBIO
1945 VVest 35"’ Street

MODERN 

COMPLETE ‘
ADVANCED PHOTOGRAPMY 

I.OWEST POSSIBLE PRIVES
. PHONE LAFAYETTE 2M13 k

TAUPYK!

APLINK MUS
X Pral. M. Krušas, kuris 

yra išvykęs ilgesniam poil
siui, rašo, kad jaučiasi ge
riau ir kasdien gali mišias 
laikyti. Šv. Jurgio parap. 
parapijonai džiaugiasi.

X Veronika Feizienė,'1250 
N. Spaulding Avė., sausio 
22 d. gavo žinią, kad Cle- 
veland, Ohio, mirė vienin
tėlė Amerikoj jos teta Stri
maitienė (po tėvais Karnu- 
ziūtė). V. Feizienė labai gai
lisi, kad negalėjo nuvykti į 
laidotuves.

X Lietuvos Vadavimo Są
junga Urugvajuje prisiuntė 
Draugo redaktoriui L. ši
mučiui, kuris yra Lietuvai 
Gelbėti Tarybos pirminin
kas, sveikinimą ir 
pranešimą, kad urugvajie
čiai dirbs bendrai su viso 
pasaulio lietuviais dėl atga
vimo Lietuvai nepriklauso
mybės.

X Dainų Mylėtojų choras, 
Ciceroj, vasario 8 d. rengia 
vakarą Democratic Hali, 
4808 W. 16th St. Visi kvie
čiami atsilankyti. Visas va
karo pelnas skiriamas varg
šui J. Lapinskui sušelpti.

X Ona Atkočiūnienė, dr. 
P. Atkočiūno žmona, sirgo 
slogomis, bet dabar jau su
stiprėjo ir darbuojasi Cice
ros lietuvių tarpe.

X Ant. Mockus, kurio da

u

nių baldų dirbtuvėje, 3134 bartinis adresas nėra žino-
Chicago avė., kai kompanija 
atsisakė pripažinti CIO uni
ją, kuri be darbininkų atsi- 
klausimo ėmėsi jiems vado
vauti.

Kompanijos viršininkai 
pareiškia, kad darbininkai 
balsavimu turi pasisakyti, 
kokiai organizacijai jie no
ri priklausyti. O balsavimą 
turi paskirti National La
bor Relations boardas.
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MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

B,įsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3l/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1 000,000.00 
VIRS r ’

400 darbininkų 
streikuoja

400 darbininkų sustreika
vo Western Foundry Co., 
3634 So. Kedzie avė. Kom
panija nenori pripažinti In
ternational Molders unijos, 
susijusios su Amerikos Dar
bo federacija.

mas, prašomas atsišaukti 
pas Rimučius (kur seniau 
gyveno). Yra svarbus laiš
kas.

X Townoflakietė M. Pe- 
trošaitė, kuri buvo sužeista 
automobilio nelaimėj, dar 
tebeguli šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Draugės ir pažįsta
mieji prašomi aplankyti.

X Bridgeporte praeitą 
sekmadienį nesant didesnio 
parengimo, visi veikėjai bu
vo pasklidę po kitas koloni
jas. Vieni dalyvavo Town of 
Lake Labdarių vakare, ki
ti West Side ir Dievo Ap
vaizdos parap. TT. Marijo
nų Bendradarbių vakare, 
treti Cicero Sopulingosios 
Dievo Motinos dr-jos paren
gime, kiti dar kitur.

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

— Modcmlfikiaual įrengimai —

— PatyniMoa Grožio SprciallstSa —

— Prlelnamom Kainos —

— DptiivISUa įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPubUo 9202

M art y Hticllla, savlnlnkt

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 
Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

nrPTPP.
175 W. JAOKSON BLVD.

SPITE A-1820 
Home Office: Newark, K. J. 

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771

Paulina Russian & Turkish Baths
MAUDYNES — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI — 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbesime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

4*

IHARGDTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JI METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Cbicagos 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)


