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Po paskutinės
Hitlerio j
kalbos gruodžio mėnesį pa
saulis nekantriai laukė, ką į ANGLIJOS
tai atsakys Anglijos vyriau
sybė. Tikėtasi, kad ji pas INVAZIJA
kelbs vykdomojo karo sieki
mus ir nors paviršutiniai ITALIJON
apibrėžė kaip bus pasitvar
koma laimėjus karą. Bet vy ROMA, vasario 16 d. —
riausybė to nepadarė. Ar Kai kuriomis Italijos gelečiau jos stovį anglų sluoks žikelio linijomis pietinėse
niai jos tylėjimą tais klausi provincijose sulaikyta susi
mais pateisina. Sako, nerei siekimas geležinkeliais, kai
kia nė norėti, kad žmogus, tuo tarpu fašistų juodinarškovojąs už savo gyvybę, už) kinių grupės apylinkėje į
savo šeimą ir nuosavybę, žo-, pietus nuo Neapolio ieško
ku
džiu, kovojąs už savo likimą,i anglų parašutininkų
kuriam laikui galėtų nutrau riems esą pavesta susprog
kti ginimosi ir imtųsi vi dinti susisiekimą
Iki šiol dar nepranešta ti
siems smalsuoliams aiškinti,
krasis suimtųjų parašutinin
kas bus daroma po karo.
kų skaičius, nors kiek anks
Toks vyriausybės teisini čiau Romos radio pranešė,
mas iš dalies gal ir teisin jog esą suimta 19. Kadangi
gas. Tad Anglijos katalikų jie dėvėjo kariuomenės uni
sluoksniai ir jų laikraščiai formas, jie bus laidomi pap
tais klausimais pavaduoja rastais karo belaisviai, o ne
vyriausybę. Katalikų vadai teisiami kaipo šnipei.
tvirtina, kad Anglija ir visa Esą padaru ta nuostoliu
D Britanija kariauja už
Tuo tarpu Londone Angli
krikščionišką civilizacij ą ir jos vyriausybė patartina
už savo ir kitų tautų laisvę. oficialiuosius Italijos prane
Priimti iš Hitlerio siūlomą šimus apie parašui! niūkūs ir
taiką, reiškia pasivergti na kartu duoda suprasti, jog
cizmui, komunizmui ir fa esą padaryta tam tikrų nuo
šizmui. Ši trejukė yra Ura stolių.
nija ir pasaulio pataisa. Su
Informacijų
ministerija
mažesnėmis tautomis ji nesi pareiškia, jog parašutininskaito.
kams buvo įsakyta “sunai
Garsusis
dominikietis
Francisco de Vitoria pareiš
kia kad karas turi būt vyk
domas iki visiško laimėjimo.
Kitaip negali būti taikos.
Jei kokiais, neduok, Dieve,
sumetimais su Hitleriu būtų
susitaikinta pusiaukely, to
kia tokia nebūtų taika, bet
Europos tautoms biauri ver
govė. Naciai sako, kad ger
manų rasė yra aukščiausia
už visas kitas rases, kad ki
tos visos rasės turi vokie
čiams tarnauti. Tad be karo
laimėjimo susitaikius Hitle
rio gaujos ir toliau užsiimdinėtų banditizmais ir jaustų
si jos niekam neatsakingos.

kinti tam tikrus įrengimus”,
kurie yra sujungti su uos
tais pietinėj Italijoj. Savo
pranešime ministerija taip
pat prideda, jog “kai kurie
kareiviai dar negrįžę savo
bazėn” ir jog padarytų nuo
stolių dar esą negalima pas
kelbti.
Bazė, iš kurios anglų pa
rašutininkų ekspedicija pra
vesta neskelbiama, bet gali
ma manyti, jog anglai panau
dojo tam reikalui Maltą.

Atmušę Graikų
Atakas
ROMA, vasario 16 d. —
Italijos vyriausioji karo va
dovybė pareiškia, jog Alba
nijos fronte fašistų kariuonė atmušusi graikų atakas.
Komunikatas sako,
jog
“priešo pastangos pasiekti
mūsų pozicijas nepavyko dėl
mūsų kariuomenės veiklu
mo”. Graikams esą padary
ta daug nuostolių.
Virš Agėjaus jūros pašau
ta du priešo orlaiviai.

Tad kova turi būti veda
ma iki galutinio laimėjimo.
Nes tik tuo būdu bus atsteigti šiandien paneigti pagrin
diniai krikščioniški princi
pai, kuriais buvo paremta
Europos civilazicija. Po ka-,
ro kiekviena tauta, didelė, ar
maža, turi pilną teisę nepri
klausomai gyventi. Niekas
jos negali užpulti ir paverg
ti, arba kitokiais būdais ją
priklausomai gyventi. Popie
skriausti. Ji pati tvarkosi ir
žius sakė, kad kiekviena tau
savo likimu rūpinasi.
ta turi nuosavus genijus, tu
ri tam tikras savybes, ku
1939 m. metais Kūčių die rios reiškiasi iš paslėptų jų
ną šventasis Tėvas Pijus esminių šaknų. Tad jos, tau
XII paskelbė penkias pasau tos, ir gali savitai gyventi ir
lio taikai būtinas sąlygas. pačios vienos rūpintis savo
Jo šventenybė pirmasis iškė rytojumi. Bažnyčia yra už
lė mažųjų tautų klausimą pa visų tautų politinį nepriklau
brėždamas, kad jos turi ne- somą gyvenimą.

I Naujas Nacių Viešbutis

KENTĖJOT JŪS, O DABAR
KENČIA JŪSŲ BROLIAI
Kalbėjo Noremas. Minios Žmonių/
Gausios Aukos
CHICAGO, ILL., vasario
16 d. — “Caristinėje Rusijo
je kentėjote jūs, o komunis
tinėje Rusijoje kenčia jūsų
broliai ir seserys”, kalbėjo
Lietuvos konsulas Petras
Daužvardis šiandie Chicagos
lietuviams minit Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą.
Į Oriental sale, 32 W. Ran-

Smarkiausios
Anglų Atakos

Vokietijoje

dolph st., šiandie susirinko
minios lietuvių, kurių širdy
se tebedega tautos liepsnelė
ir kurie minėjo šiuo metu
pavergtosios Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Šiam
minėjime nebuvo jaučiama
gedulo dėl savųjų brolių ne
laimės. bet tik liūdesiu gau
biamas tvirtas pasiryžimas
nenuilstamai dirbti Lietuvos
išlaisvinimui. Tai buvo ne
vergų suėjimas, bet laisvo
krašto ir laisvos tautos vai
kų manifestacija už laisvę ir
nepriklausomybę.
Lietuvos užgrobimas

Vokietijos
Sąlygos
Bulgarijai
BELGRADAS, vasario 16
d. — Jugoslavijos regentui
princui Povilui vakar jo ministeriai pranešė apie Hitle
rio paskutiniuosius planus
sąryšyj su Jugoslavija, kai
tuo tarpu Vokietijos kariuo
menė Romunijoje aiškiai ruo
šiasi tolimesniems žygiams
Balkanuose.
Visą popietį princas Povi
las konferavo su premjeru
Tsvetkovitch ir užsienio mi
nisteriu Markovitch, kurie
buvo ką tik grįžę iš konfe
rencijų su Hitleriu Berchtesgadene. Iki šiol ministeriu
pranešimai princui pasilieka
oficialija paslaptimi, bet au
toritetingi sluogsniai įsitiki
nę, jog Hitleris pareikalavo
pilnutinės ekonominės ir po

litinės kooperacijos su ašimi.
Patikimi šaltiniai jau da
bar pareiškia, jog Jugoslavi
ja pasirengusi priimti Hitle
rio planus.

Graikai Pažengė

Dar 6 Mylias
BITOLJ, Jugoslavija, va
sario 16 d. — Čia graikų šal
tiniai praneša, jog Graikijos
kariuomenė
pasistūmėjusi
dar šešias mylias į šiaurę
nuo Klisūros, centrinėj Alba'
nijoj. Tuo būdu italų, kurie
vis dar tebesilaiko Tepalini,
situacija dar pablogėjusi

LONDONAS, vasario 16
d. — Vakar naktį ir anksti
šį rytą Anglijos bombanešiai pravedė vieną smarkiau
šių atakų vokiečių okupuo
tame pajūryje nuo Ostendo
iki Boulogne.
Vos tik spėjus anglų ko
vos orlaiviams grįžti iš nak
tinių atakų iš Prancūzijos,
Popiežius
tuojau pasileido Prancūzijos
Žinių Santrauka
pajūrio linkui nauji būriai
Neutralus,
anglų bombanešių. šios su
KAIRO, vasario 16 d. —
koncentruotos atakos, lyg ir
Vatikanas
Anglų šaltiniai praneša, jog
duoda suprasti, jog pastebė
Pietų Afrikos kariuomenė,
VATIKANO
MIESTAS, ta nauji vokiečių pasiruoši
padedama Anglijos laivyno
, vasario 16 d. — Vatikano mai.
ir aviacijos, užėmė svarbų
laikraštis Osservatore Roma Bombardavo armotas
Italijos Somali jos uostą Chino ragina visus katalikus ne Smarkiai apmėtyta bom
simaio.
tikėti vedamai “kampanijai” bomis Dunkirkas, Graveliir pranešimams, kuriais no nes, Calais ir Boulogne ir di
armotų
LONDONAS, vasario 16 rima sunaikinti pasitikėjimą džiųjų Vokietijos
d. — “Laisvųjų” romunų ju Popiežiaus neutralumu tarp įtvirtinimai Cap Gris Neze.
dėjimas, kuris diplomatiniais demokratinių ir totalitarinių
Aviacijos ministerija pra
sumetimais nuo lapkričio mė vyriausybės formų.
neša, jog pereitos savaitės
nėšio veikė “slaptai”, šian
Laikraštis cituoja tam ti pabaigoj pradėtos ir nusitę
die prasidedąs reikštis vie krus pranešimus, kuriais no susios iki sekmadienio ata
šai. Jį remią 4,000 romunų rima įrodyti Popiežiaus pa kos sunkiai palietė Ostendo,
Calais, Den Helder uostus.
Anglijoj ir 350,000 Ameri linkimą ašies pusėn.
koje ir Kanadoje.
Toliau, norėdamas pabrėž Taip pat apmėtyta bombo
ti Popiežiaus neutralumą, mis Vokietijos aliejaus ga
mybos centrai, aerodromai
BERLYNAS, vasario 16 laikraštis pakartoja ištrau
ir dirbtuvės Ruhro krašte.
d. — Po Hitlerio pasitarimų ką iš Pijaus XII kalbos Ka
Tuo tarpu trys Anglijos
su Jugos’avijos ministeriais lėdų išvakarėse, kur jis pa
kabineto ministeriai įspėja
autorizuotieji Vokietijos ko reiškė, jog “sukuryj, priešin
anglų visuomenę, jog galima
mentatoriai tepareiškė, jog gų sistemų, kuriom yra šių
įaukti smarkių vokiečių ata
Vokietijos-Jugoslavijos san laikų dalis ir priklauso nuo
kų, kurios galinčios įvykti
tykiai yra “konuoširdžiausi. jo, negalima laukti kad Baž
nyčia pasisakytų už vieną ar už savaičių ne mėnesių. Vie
nas ministeris įspėja, jog
kitą”.
AMSTERDAMAS,
vasa
esą galima susilaukti ir nuo
rio 16 d. — Reicho komisiodingųjų dujų.
nierius Arthur Seyss Inųuart
nustatė skaičių, koks yra ga
Urnas žydams
studentams
Olandijos universitetuose.

TOKIJO, vasario 16 d. —
Japonijos generaliniu konsu
lu New Yorke paskirtas Ja?
ponijos ambasados Washing
tone narys, Morito Morishima. Tuo pačiu laiku paliuosuotas nuo vietos Japonijos
ministeris Argentinai.

Savo kalboje konsulas
trumpai perbėgo Lietuvos
vargo metus, jos prisikėli
mą, laisvės metą ir naująjį
banditizmą, kuris” militariškos agresijos ir okupacijos”
priemonėmis vėl užgniaužė
ne tik Lietuvos, bet ir viso
Pabalčio laisvę.
“Lietuva, dabar, faktinai
(ne juridiniai) yra Rusijos
dalimi
“...“Visi valstybiniai
/
reikalai yra sukoncentruoti
Maskvoje. Maskva gi kalba
ne Lietuvos, bet Sovietų Są
jungos reikalais, o Sovietų
Sąjunga yra ta pati Rusija,
iš kurios jūs ir aš išbėgom”,
kalbėjo konsulas.
Šiuo metu, anot konsulo,
yra būtinas Lietuvos vadavi
mo darbas, kuris nebus len
gvas, bet yra drąsinantis,
nes “Lietuvos okupacija ne
pripažįstama teisėta Ameri
kos, Anglijos ir kitų valsty
bių”.
Gausios aukos

Kalbėtojų tarpe buvo visų
lietuviškų (ne komunistų)
laikraščių astovai, kurie ben
drai pareiškė nepalaužiamą
pasitikėjimą, jog ir po šios
skaudžios nelaimės Lietuva
vėl prisikels. Tik reikią dar
bo, pasitikėjimo ir pasiryži-1
mo.
Taip pat nuoširdžią kalbą
pasakė ir Amerikos žydų fe
deracijos atstovas,
kuris
įteikė ir $50 dolerių auką.
Grųžino Donovan
Paminėjime dalyvavo gau
Pasportą
Atsistatydino Vichy siai žmonių, kurie aukų su
dėjo $1,000.
SOFIJA, Bulgarija, vasa
Vidaus Ministeris
Paminėjimo meninę pro
rio 16 d. — Bulgarijos poli
gramą išpildė L. Vyčių ir Bi
tinė policija sugrąžino Ame VICHY, vasario 16 d.“=rutės chorai ir solistė
Dart
rikos ministeriui Sofijoj Informuotieji šaltiniai prane '
lys, ir kiti.
Col. William J. Donovano di ša, jog Marcei Peyrouton re
plomatinį, pasportą, kurį jis zignavo ir vidaus reikalų mi
Nepamirštamai artimą ir
anksčiau buvo pametęs. Pas- materija pavesta admirolui brangią nuotaiką salėje su
portas, pinigai ir laiškai bu Darlanui. šiuo laiku adm. darė drauginga ir padrąsi
vę “rasti suvynioti į seną Darlan valdys laivyno, už- nanti Jungtinių Valstybių
laikraštį ir atnešti į pames (sienio ir
reikalų mi- ministerio Lietuvai Owen C.
tų daiktų biurą”.
nisterijas.
Norem kalba.
į
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SEPTYNI ASMENYS ŽUVO {VYKUSIAM SPROGIME
Hillaire Belloc

pasiruošimai ir kitiems fab
rikams išvežti.
Kaip atmename, 1939 m.
bolševikai, nors Vilniuje iš
buvo tik kelioliką savaičių,
suskubo išsivežti tenykščio
elektros reikmenių fabriko
mašinas. Kartu su fabriku
buvo priversti išvažiuoti
taip pat fabriko inžinieriai
ir meistrai. Vėliau buvo
konstatuota, kad išvežtosios
mašinos atsidūrė Minske.

(Am

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas
— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. 10.

tą, kelnes, batus ir kt. daik
tus. Iš pil. Juozo Gintylos
Kaune, Nemuno g. 23 b., iš
varžoma paskutinė kušetė,
veidrodis, knygoms spinta
ir vasarinis kostiumas. To
kių skelbimų pilni spaudos
puslapiai. O tiek buvo kal
bėta, kad antstolis jau ne
belankysiąs namų!

i perimta ne tada, kada ji
susidaro iš tvirtai tikinčių
Net ir tada, kada veda
jų asmenų, kurie smulkme
masis valdymo būdas, tvar
Dievu pasitikėk, o patsai
niškai pildo savo tikėjimą,
kas sąvasties atgaivinimą,
netingėk.
bet tada, kada ji atstovau
bus smulkmeniškai ir pilnai
Vysk. P. Karevičius
ja tam tikrą nusprendžiant)
apsvarstytas, kada paseku
vienetų skaitlių—šeimyninių
sioji ekonomiškoji laisvė,
DOCTOR’S AMAZING LIQUID
įstaigų, pavienių asmenų,
BERNAS. — Kai Lietu
kuri yra siūloma komuniz
GREAT SUCCESS FOR
kurie yra katalikiškos dVa
voje ant raudonosios armi
mo vieton bus apsvarstyta,
sios įkvėpti ir tvirtai
tos
SKIN TROUBLES
jos durtuvų buvo pasodinta
dar pasilieka viena ypaty
dvasios laikosi.
bolševikiška valdžia, ji ža
(mternally caused)
bė besirišanti su šiuo veda
HM
dėjo sustabdyti visas var
Nusprendžiahtis skaitlius
muoju valdymo būdu. Šis
t
SA PRAISED
žytines. Tačiau užtenka paž
vedamasis valdymo būdas bet kokiame daikte yra su
FROM
velgti
į
sovietiškos
Kauno*
COAST
žinomas
patyrimo
būdu;
jo
ytfa tokio pamatihgo pobū
TO
spaudos puslapius, kad įsi
džio, kad jis tiesiog viską negalima sužinoti matema
COAST!
.
("Draugas” Acm« telėphotol
tikinus, jog dabar išvaržo
nulemia. Jei šios ypatybės tikos dėsniais. Paimkime paGriuvėsiai po įvykusio sprogimo Fidelity Mine chemikalų dirbtuvėje, arti Du Quoin,
No matter what you’ve tried vrithsut
mos nes paskutinės kelnės.
stigs vedamajam 1 valdymo vy2dį. Sakykime, kad tam III. Septyni asmenys žuvo
succeaa for unsightly surface pimples,
blemishes and sfmilar skin irntattons,
Štai, “Tarybų Lietuva“ pra
būdui, pražūtis lemia. Tik tikroje gatvėje įvyko kele
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully soothing
ko mašinas ir visus kitus neša, kad Kauno teismo ant
tai atminę šią ypatybę, ją tą žmogžudysčių, ir už kiek
Liauid Žemo—which auicklv relieves
itehing
soreness And starta right in to
stolis
išvaržo
pil.
Liudo
Mik

įrengimus, šiuo metu oku
help nature promote FAST nealing.
išjudinę, tokiu būdu tik pa laiko tas pats atsikartojo,
80 years continuous success! Let
pantai pradėjo vežti sovie šio, gyv. Kaune, Tvirtovės
Zemo’s 10 different marvelousJy eflecsiseks šis vedamasis valdy jau toji gatvė išgarsėtų; ji
tlve ingredients help YOUR skin.
ai.
98
Nr.,
tokius
daiktus:
tų
Rusijos
gilumon
Kauno
Also ointment form. Severe cases
žmogžudysčių aplinka
almo būdas.
may need Extra Strength Žemo.
baldus,
vyrišką
vasarinį
pal

aviacijos
dirbtuves.
Daromi
Piriniausia, katalikiškon sidtlotų, nors tiktai penktas
kUltūton atsivertimas yra nuošimtis visos gatvės gy- Į
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiii
LIETUVIAI DAKTARAI
reikalingas ekonomiškos lais ventoj ų būtų tose žmogžu
AKIŲ GYDYTOJAS
vės atgaivinime dėl to, kad dystėse dalyvavęs.
Tel. YARda 3146
Ofiso TeL:
Rezid. TeL:
ta pati ekonomiškoji kultū
BERNAS. — Lietuvos In
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
Jei tyrinėjama dalykai,
VIRginia 1886
PROspect 3584
ra buvo tos katalikiškos kul
formacijų Biuras patyrė,
2 iki 4 ir 7 iki 9
kurie yra normalūs žmogui
Dirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki w
Ukrainiečių
laikraštis kad bolševikų okupantai ve
tūros vaisius praeityje. Gil
šventadieniais: 11 iki 12 A. M.
kiekvienoje gyvenimo būk “Svoboda” Nr. 33, skelbia
dija, kooperatyvinė ūkiško
ža iš Lietuvos fabrikų įren
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
lėje, nusprendžiantis skait lenkų informacijos centre
ji santvarka, visas tas tinkgimus. Prieš kurį laiką bol-1
185? VVest 35th Street
lius tuomet turės ženklinti New Yorke pranešimą, kad
GYDYTOJAS IR OEIRURGAS
las
Sprendžiąs ir saugojąs
.
ševikai evakuavo iš Lietu
LIGONIUS PRIIMA:
Taipgi akinius nritaikau.
. ,
, .
,.
.
labai didelę bendruomenes iš okupuotosios Lenkijos ru3343 So. Halsted Street
Kaadien
nuo
2
:00
iki
8
:00
vai.
šėimynitt) sąvast) — visus
vos Linkaičių ginklų fabri
LIETUVIS
i
■■■■ . ■ -ra
proporciją, Mes vadiname , gai . Sibirą jau išgabenę
OPTOM EI RICALLT AKIŲ
Treėiad. ir Sekmad. tik susitari os.
tuos dalykus, kuriuos pra
TeL
C
AK
ai
0969
SPECIALISTAS
visuomenę, jei didesnė jos . 500 000 buvusios Lenkijos
eityjė matėme ir kuriuos
Suvirš 20 metų praktikavimo
visoumenę, jei didesnė jos pįiįegįų> tame skaičiuje apie
Mano Garantavimas
SOOTHE
w°o
v
.%„
EYES!
siūlome ateities programai
MAKE THIS 9IMPLE TĘST TODAY
Palengvlnis aklų Įtempimų kas es Telefonas: Hemlock 5849
dalis susidaro iš afrikoniš- 30 nuoš. ukrainiečių. Pirmoj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
— išplaukė iš katalikiškos
2155 VVest Cermak Road
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotukojo kraujo. Kaip didelis eilėj išvežama inteligentija,
mo, skaudamų akli)' karStĮ. Atitaiso
kultūros, kuri saVo ruožtu
ėFlSO VALANDOS
trumparegystę lr toliregystę. Priren
turi būti
nusprendžiantis daug kur ir valstiečiai, vie
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*,
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
bUVo katalikiško mokslo iš
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
ir pagal sutarti.
skaitlius, vien patyrimas ir tomis net ištisi kaimai iš
kimuose egzaminavimas daromas su
IY19 OVBRWO»KBDT Dotheysmart
6757 So. VVestern Avė.
dava.
elektra,
parodančia
mažiausias
klai

and bum? Murinę brings ąuick relief.
įsižiūrėjimas gali pasakyti. vežami. Sibire išvežtieji gy
das. Speciaiė atyda atkreipiama i Ofiso Valandos:
Try two drops of Murinę night and
Tikėjimas ir ne kas kitas
Tel YARde 8846
mokyklos vaikus- Kreivos akys ati
morning and whenever your Eyes are
Ir
tas
nusprendžiantis vena labai blogose sąlygo
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
taisomos.
fatitStM and
“' reddened or feel tired,
palaipsniui ir netiesioginiai
Sekmadieniais sulyu sutarties
SĖS Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
S
skaitlius nebus tam tikras se : nepakankamai apkūre
permainė vergą į baudžiau
Nedėliomis Pagal sutarti.
DANTISTAS
nustatytas skaitlius,
bet namose trobose, blogai ap
Daugely atsitikimų akys atitaisomos Telefonas CANal 7829
ninką, if baudžiauninką
į
tn45 So. Ashland Avė
be akinių. Kainos pigios, kaip
jis visados buvos tarp tam sirengę bei blogai maitina
pirmiau.
arti 47tk Street
Murinę is alkallne—pure and gentie,
laisvą kaimietį. Tikėjimas
tikrų ribų.
economlcal, too. Try Murinę tod;
4712
So.
Ashland
Avė.
mi.
paėmė gildiją, kurią pavel
TeL YARde 0994.
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Telefonas YARDS 1S7S
Pirmadieniais, Trečiadieniais b
2202
West
Cermak
Road
Tikėjimo
aplinkumoje,
dėjo iš pagoniškos imperi
4ektadisniais.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll
nusprendžiančio negatyvinėsįtekmės;
teiOFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
jos ir pastatė ją ant pasto pirminė
ir pagal sutartį.
vfi;
vaus pamato, pavertė ją tuo skaitliaus sąlyga yra, kad giamoji įtekmė, kuri plaukė
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį
'SOOTHES . CLEAHSES . REFRESHES
(B einarsuskas)
Res. telefonas BEEley 0434.
daiktu, kuriuomi ji tapo vi jis turi bendrai ūžantspau- iš praktikuojančiųjų, šildė
Būkite Malonus
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
doti, priduoti savo spalvą ir gaivino tuos, kurie prakduramžyje.
6900 So. Halsted Street
Tel. Cicero 1484
SAVO AKIMS
TELEFONAI:
Tiek pirmąjam
punktui; visuomenei.
Galimas daly- tikoje buvo atšalę ir mimi DR. KARL NURKAT Tik viena pora aklų visam gy
Ofiso — WENtworth 1618.
venimui.
Saugokit
jas,
leisdami
(Rūrkaitis)
antrasis punktas yra šis: kas, kad viduramžyje didės rę; ji davė tuolaikinei Anįeekzamlnuotl Jas moderniškiausia
Res. — YARda 8085.
metodą, kuria regėjimo mokslas
OFISO VALANDOS:
Katalikiškoji kultūra ne nė žmonių dalis hetobulai glijai, Prancūzijai, IspaniGYDYTOJAS ir chirurgas
gali sutelkti,
7 iki 8 vakare
Kamp. I5tos Gat. ir 49th C< ą Iki 4 popiet
aa metai patyrimo
ženklius arba netalpina sa arba visai nepildė savo ti- jai, Vokietijai ir Italijai Ti
pririnkime akinių, kurie pašalina
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
visų akių Įtempimų.
vyje VisuotiniŠkumą. šalis kėjimo pareigų. Bet taip sišką katalikišką pobūdį,
nagai Vntarti
OFISO VALANDOS:
Atsakančiai
ir
prieinama
kai

Nno
2
iki
4
popiet
ir
7
iki
9
vak
Dr.
John*
J.
Smetana
(Bus daugiau.)
vha katalikiškos kultūros pat tada nebuvo tolygios
ir pagal sutartį.
na pritaiko akinius.
Dr* J. J. Smetana, Jr* Res. 1625 So. 50th Avenue
Kiekvieną dieną randasi:
Tsl Cicero 1484
DANTISTAS
optometrirtai
4143 South Archer Avenue
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
1801 So. Ashland Avenue
(Tęsinys)

Kelnės iš varžytinių

1>

B PAVERGTOS LIETUVOS

Bolševikai Į Rusiją
Išvežė Pusę
Milijono Lenką

Tuštinamos Lietuvos
įmonės

DR. RAČKUS

OR, VAITUSH, OPT.

OR, V. A. ŠIMKUS

DR. WALTER PHILLIPS

OR. PETER T. BRAZIS

DR. C. VEZELIS

OR. PETER J. BARTKUS

Į/R//VE
EVes

DR. P. J. BEINAR

OR. S, R, PALUTSIS

OR. V, E. SIEDLINSKI

KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0533 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien i*:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. Ir 8ešt: 9:80 a. m. iki
7:80 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Rea 6958 80. Talman Ava
’taa Tel GROvehiU 0017
nffioa tol. HEMloek 4840

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP
Va..: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliotais susitartu

Tai OANal 0189

OR. BIEŽIS
gydytojas a chirurgą**

22IM W. Cermak Roed
VeiaNrtra 1—9 popiet ir I-M» *

2423 W. Marųuette Road

timUDENClJA 1
S Califomla
*
•
*•*

OR. STRIKOL'IS

Ofiso tol VIRginia 0036
ReaidoncljiM ML: BE Vafly 694*

PHYSICIAN AND BUROEON

OR. T. DUNDULIS

1643 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS?
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai »ak
Nedaliomis pagal euMrti
'Vfiea tai YARde 4707
tel PROupect 1880

Tai. YARda 6981.
Vaa • KSNarood 6107

Avė

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—0:30 P V
Nedėliomis nagai sutarti
Tai

OANal 0067
Boa ML: pRoapact «•"

OR. P. Z. ZALATORIS

OR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
1821 Sos Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
UAMknHta- 0090
AHeate* Av
Ofiao va) • nuo 1-3: nuo 0:30-0(99 Ytt.aNhOG- 11 v rate
• vmU.
f V • Mti

756 VVest 35th Street

Į

4*

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI*
2500 VVest 63rd Street

Telefonas LAFsyette 3650
Antradieniais. Ketvirtadieniais le
Penktadieniais.
463! So. Ashland Avė.
vaL: ann 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Reredoj pagal sutarti

OR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal -ntartį
Ofiso telefonas PROspert 678T
Namų telefonas VIRginia 8481

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OR. f. C, WINSKUNAS

Tol. MIDway 8880
Cbicago, 111
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
vai. popiet ir nuo 7 iki S'30 yal. vak
Sekniad. tiuo 10 iki 12 vai. ryto.

PHYSICIAN — SURGEON

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd
Tel OANal 1846
Vai.: 2 — 4 ir 7 — B
Res.: 7004 So. Fairfield
Tel HEMloek 8160

Pliene Cicero 4870

OR. P. ATKOČIONAS
t
UANTrMAR
1446 S. 49th Ct, Cicero, III.
Antradieniaik. Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-8. 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieni eis, Treėiadisniais
ir Aeitadisniais
Valandos:

I *“ • (MpisA,

4729 So. Ashland Avė
(2-tros lubosi

OR, MAURIGt KAHNGYDYTOJAS IR CHtPURGAS

<631 So. Ashland Avenue
Tel. YARda 0B0*
Ras. teL PLAsa S9n«
VALANDOJ:
Nuo 10-12 v. rvto: 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 'ki 12 vai. diena

Tei YARda 6557

OR. FRANK C. KWINN
fKtHsefnvtml
GYDYTOJAS IR ohiruroab

1651

VVest 47th Street

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

l>

f'
DBKUGAS

Pirmadienis, vas. 17, 1941

’
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PORTER’S CAP WINS SANTA ANITA D ERBY LEADING BY FOUR LENGTHS

apvalus žiedas įgijo tą pra

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

smę, kokią jis šiais laikais

važiavo iš Lietuvos mokslą
ėjęs gimnazijoje, susipratęs
lietuvis, iš Ligumų parapi
jos. 1931 metais vedė čia
gimusią lietuvaitę Mančaičiutę, iš Elkton, Maryland.
Philadelphia, Pa. — Prieš
Augina sūnų Kazimierą Jotūlą laiką važiuojant iš Va
bartą.
šingtono namo dainininkas
Minėdami vedybų sukaktį
Bronius Nekrašas buvo su
stojęs čia, kad atlankyti sa Skupeikai turėjo šaunią puo
vo bičiulius ir pažįstamus. tą, per kurią sulaukė daug
Ta proga jurgiečių vikaras, sveikinimų ir linkėjimų, lai
kun. Jeronimas Bagdonas, mės, pasisekimo tolesniam
malonėjo jį, kaipo savo drau gyvenime. Rašėjas tų žodžių
gą, supažindinti su manim. ir gi sveikina. Laimė telydi
Nekrašui išvažiavus, kaž laimingai sulaukti ne tik
kas, matyti, iš pavydo, pa- sidabrinio, bet ir auksinio
K. D.
’eido philadelphiečių tarpe jubiliejaus.
kalbas, kurios Broniui Ne
Albertas Kernagis, gyv.
krašui, kaipo menininkui, jo
profesijoje, gali pakenkti. 243 Dickinson St., liuosnoTai aš, kad sužinojus tikrą riai įstojęs į Pennsylvania
teisybę, atsikreipiau laiškais National Guard, jau pašauk
prie keletos autoritetingų tas į Dėdės Šamo tarnybą.
asmenų, puikiausiai žinan Jis jau trečią kartą išvyk
čių viską apie Nekrašą, kai sta. A. Kernagis yra specia
po menininką, su paklausi listas prie radio. Jam bus
mais. Keli iš jų malonėjo pavestas darbas — kontro
atsakyti. Čia vieną tų atsa liuoti slaptųjų radio bangų
kymų kun. klebono Igno Va- žinias kariuomenės manev
lančiūno, dedu, kad paro ruose.
džius plačiajai visuomenei
A. Kernagis niekad nelai
menišką atvaizdą Broniaus do veltui laiko. Visas jo už
Nekrašo.
siėmimas buvo
vakarais
“Brangusis: Gavau jūsų mokslas prie radio. Savo
laiškelį su klausimu apie kambaryje pats buvo įsitai
Bronių Nekrašą. Aš jį pa sęs tokį radio ir iš Washžįstu gerai. Per ilgus metus ington turėjo leidimą. Kaipo
jis vargonininkavo pas ma specialistas prie radio, ka
ne, Girardville, Pa. Geras, riuomenėj liko
pakeltas
darbštus
vargonininkas. Staff Sgt. Jo adresas: Staff
Prie jo geriausias choras Sgt. Albert Kernagis, H. Q.
buvo susidaręs Girardville, Batry, 166, F.A., Camp Shel
Pa. Jis yra didelis muzikos by, Miss.
K. D.
mylėtojas, buvo išvažiavęs
į Romą ir ten du metus stu Kazimiero parapijiečiai pa
dijavo muziką ir lavino bal gerbė kleb. kun. Igną Vasą.
lančiūną. Vasario 2 d. buvo
“Pargrįžęs, net dviem at šaunus bankietas parapijos
vejais vargonininkavo pas auditorijoje. Kaip parapijie
kunigą kleboną Čižauską, čiai savo kleboną myli, ro
Detroite, kuris pats yra mu do tas, kad žmonių buvo
zikos mylėtojas, baigęs kon pilnutėlė salė. Vakaras ati
servatoriją, o vienok jis Ne darytas malda. Garbės sta
krašą giria, kaipo vargoni lą užėmė svečiai: dvasiš
ninką. Lieku jūsų — Kun. kiai ir pasauliečiai, o jų tar
Ig. Valančiūnas”.
pe klebonas.
K. Vidikauskas
Vakarienę pagamino paPrierašas. — Vašingtone rapijonkos, kurios nuolat
tada, pakviestas Lietuvos darbuojasi. Visi buvo pa
Atstovybės, Bronius Nekra tenkinti.
šas dalyvavo Baltijos tautų
Vakaro programą pradė
koncerto programoj. Tai mi jo kun. dr. V. Martuševinėjimas 75 metų amžiaus čius, o vesti pakvietė kun.*
sukakties garsaus suomių St. Railą, vietos vikarą. Rei
komp. Jono Sibeliaus. K. V. kia pripažinti pirmutinė
garbė seserims KazimierieLietuvių Tautos Klubo tėins, kurios su pradžios mo•
šeimininkas šiemet minėjo kyklos mokiniais atliko pro
10 metų vedybų sukaktį. gramą: dainų, kalbų, mono
Tai Kostantas ir Ona Sku logų. Tarpais šv. Andrie
peikai, gyv. 928 E. Moya- jaus parap. kleb. kun. J.
mensing Avė., kur randasi Čepukaitis, Kavaliauskienė
Lietuvių Tautos Pašelpinic ir kiti pasakė atatinkamas
Klubo patalpa.
kalbas-sveikinimus, o mo
Kostantinas Skupeika at kyklos vaikučiai, įteikė do-

aukso ir kitų brangiųjų me

turi, ir nuo tada jungtuvių
žiedus

Plačiajai
Visuomenei
Žinotina

t

WME
bors

gaminti

KE.\I KITU SAYl’OSUS!

i
k
1 A COLD F
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NEGLECT

(•‘Draugas" Acme telephoto?

Porter’s Cap winning the 7th running of the $50,000 Sa nta Anita Derby with Bull Reigh, second, and Copperman
finished third.
..j J

vanėlę. Beje, svečių buvo
net iš Waterburio, Conn., —
buvęs varg. pas kun. Ig. Valančiūną, Girardville, Pa.,
Bronius Nekrašas, kuris pa
dainavo solo. Parapijos cho
ras, vedamas J. Mickūno,
padainavo liaudies dainų.
Ant galo kun. I. Valančiū
nas tarė padėkos žodį.
Po to buvo pasilinksmi
nimas, šokiai.
K. D.

Ir Kasyklose Pagerėję
Darbai
SHENANDOAH, Pa. —
Kietųjų anglių kasyklų dar
bai žymiai pagerėjo, žiemos
laikas, miestų dirbtuvės pra
dėjo geriau dirbti, tad ir
anglių marketas padidėjo.
Vienok mūsų miestelyje
dar daug žmonių vaikščioja
be darbo. Nedarbui siau
čiant, daug kasyklų užsida
rė. Apleistos kasyklos apiro; norint anas atidaryti,
užimtų daug laiko ir per
brangiai atsieitų. Pastaruo
ju laiku anglis pradėjo kas
ti iš viršaus. Mat, milžiniš
komis mašinomis, “steam
shovels” vadinamomis, pa
viršius žemės iki šimto ir
daugiau pėdų gilumo nuka
samas, kol pasiekia anglis
ir tuomet mažesnėmis maši
nomis anglis kasama. Tas
labai subiaurina paviršių
žemės, paliekant dideles
baisiai atrodančias duobes.

Įvairu - Įdomu
Afrikos Mirtis Pietų
Amerikoje
Brazilija visame jos šiaur
vakariniame fronte kovoja
galingą ir mirtį nešantį
priešą. Tas priešas atvyko
orlaiviu ir į šešis mėnesius,
pereitų metų išžudė
apie
10,000 žmonių.
Tai gambia uodai. Kitaip
jie vadinami pirmo nuoma
rio priešai Afrikos žmonių.
Jų vardas Anopheles Gam
bia (Ciliieds). Uodai atskri
do ir plečiasi tirščiausiai
žmonėmis apgyventuose d iš
truktuose. Tai pavojingiausi
platintojai malarijos. Uodo
kūnas plonas ir ilgas. Sna
pas tiek pat ilgas, kaip vi
sas uodo kūnas.

Kovai uodais 1940 m. Bra
zilijos valdžia paskyrė mi
lijoną dolerių. Taip pat
Rockefeller fundacija tam
tikslui davė $250,000.
Vienas Rockefeller fondacijos direktorius Dr. Shannon nurodo, kad tie gambia
uodai pasiekė Ameriką or
laiviu iš Afrikos: Dakar ir
Senegal.
Pastebėta,
kad gambia
uodai nepaprastai veisiasi
ir skleidžia malariją. Natai
apylinkėse per kelis metus
malarija nepaprastai plito
ir nešė žmonėms mirtį Kuo
met epidemija nušlavė apie
pusę gyventojų Ceara val
Reta Sukaktis
Providence, R. I. — Va stijoj, tada (1928 m.) žmo
sario 2 d. per sumą, įvyko
ypatingos, ir retai matomos
vestuvės Miliukų 50 metų
jungtuvių paminėjimas. Mi
šias laikė klebonas kun. Jo
nas A. Vaitekūnas. Po mi
šių jubiliatams suteikė pa
Then Read WHY
laiminimą. Mišiose per oferLydia E. Pinkham’s
torium solo “Panis AngeliVegetable Compound Is
cus” jausmingai giedojo
RearVVoman’s Frlend”!
dain. Antanas Giedraitis.
8ome wnmen suffer severe monthly
pain (eramps. backache. headache) due
“Jaunieji”, virš 80 metų
to female functional dteorden while
other’i nerreetend to become upaet and
they get croes, res tiesa and moody.
amžiaus, dar tikisi minėti
) So why not take Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound made esperia//]/
deimantines vedybų sukak
to help tired, run-down. nervoug ■women
to go smiling thru “diflleult days.”
tuves — po 25 metų. Mes
Pinkham’s Compound centą ins no opi
ates or hablt-forming ingredlents. It
to pat jiems linkim.
Rap.

nių sveikatos ministerija
įkūrė organizaciją kovai su
uodais.
Prisibijoma, kad tie uo
dai gali pasiekti Amazono
upės baseiną. Jeigu jie pa
siektų tą slėnį, sako Dr.
Shannon, kova būtų ilga ir
sunki.
Dabar įvairios organiza
cijos, su pagelba valdžios,
veda kovą su uodais. Sau
sinama pelkės,
deginama
krūmai, barstoma (iš orlai
vių) nuodai ant upių ir eže
rų. žodžiu sakant visais ga
limais būdais naikinama tas
baisusis žmonijos priešas —
Anopheles Gambia uodai.

Kaip atsirado jungtuvių
žiedas
Jungtuvių žiedus nešioja
bemaž visi vedusieji vyrai ir
ištekėjusios moterys, ta
čiau, turbūt, mažai kam y
ra žinoma, iš kur tas jung
tuvių žiedas atsirado, kokia
yra jo istorija? O tas ma
žas, apvalus daiktelis turi

labai seną tradiciją,
Žiloje senovėje, kai žmonės gyveno daugiausia iš
medžioklės ir tam naudojo
lankus bei strėles, vienam
sumaniam mūsų protėviui
atėjo į galvą, kad galima
būtų apsaugoti rankas nuo
sužeidimo į stygą, užsimo
vus ant piršto metalinį žie
dą. Kadangi anais laikais
medžioti buvo leista tik stirams, tai ilgainiui tas mepresniems, suaugusiems vydžioklinis žiedas virto su
brendimo simboliu.

Laikui bėgant, įsigalėjo
paprotys, kad vyrai medžio
klinį žiedą įteikdavo savo
išrinktosioms, kaip subren
dimo ženklą. Vėliau lygus,
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ALL M AK ES - NIW .»■ REBUILT

TYPEVVRITERS

AND
A D D I N G

MACHINES

— SMAll MONTHIY PAYMINTS —
AU MAKH

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
->UMAt TRAM-M AUOVANO —
•Vt RMUILTB CARIT ONI-TIAI NIW.MACNIMI •UAtANfll

xCTAD
K3IHI\

TYPEWRITER
COMPANY

ROHKT C. OOIOBIATT,

IM W. MAOISON ST.

Phone DEAR3ORN P444

L«nMATir-FREE^E*ONST«ATIO»J

SICK, NERVOUS^
PBAIIIfY
EVERY * 9■
UKAIlIVI “month

K rūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti | nelaimę, |uųirastai l«»
lengvėja
pavartojus
raminančių,
šildančių Musterole. Musterole nė
ra tiktu! mostė. Jinai yra “Oounter-irritaiit.” Milijonui yra varto
ję Jų per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima muuli aptickose

Gavėnia - MALDOS LAIKAS — Artinasi!
ĮSIGYKITE

MALDAKNYGIŲ
DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:

gg

Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių.......... . ..........................................
Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik .............................................................. Ą
Su persiuntimu 50c.

Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

Is made from nature’s own henefidal
roota and herbe — eaeh with ita own
9pečiai purpoee to HELP WOMEN.
Famous for over 60 years Pinkham’s
Comnound is the best known and one
of the most effecftve “yeoman’a” toniea
obtainable. Try it f
-•

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 mėnesi taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3 H nuošimčių.
Pinigai ku
rtuos gnlite
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15.000 18.28 20.21 22.41 24.95 27.90
63.42
41.81
51.65
20,000 24.38 26.95 29.89 33.27 37.20
84.57
52.27
72.06 105.71
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59 46.51
62.72
86.47 126.85
30,000 36.57 40.42 44 83 49.91 55.81
83 63 115.30 169.14
40,000 48.76 53.90 59.78 66.55 74 41
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19 93.02 104.54 144.13 211.42
įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio išslmokėjimo planų

Keistuto Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Kiekvieno taupytojo Indėliai Ilgi 15,000 apdrauutl FederalinėJ (-.taigoj.
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse:
Metams — >6.00; l'usel Metui — >3.50; Trims Mene
siams — >2.00; Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei Metui
— >4 .00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus,
— o —
Bend..darbinius Ir korespondentams raštų negalina.
,ei neprašoma tai padaryti lt neprisiunčiama tam tiks
'ui pašto ženklų. Kedakclia pasilaiko sau teisę taisyti
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu p>ašo ra
ky ti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinėle),
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų.
Pasenusios korespoadsecito*
laikraštin nededamoa

— š —
Entered as Second-Class Maiter Mareli 31, 1916 ai
Chicago, Illinois, Under the Act ot March 3, 1879.

Tikrasis Komunizmas

I
Kaip kiekviena idėja, siekianti page- i
rinti žmonijos gyvenimą, taip ir komu
nizmas nori reikšti savo gerąją pusę. Tai
noras pagerinti būklę tų, kurie gyvena
sunkiose sąlygose. Visa labai gražu teo
rijoje, praktikoje gi neįmanoma, nebent
ši idėja yra pagrįsta antgamtiniu dėsniu,
pasiaukojimu, kurio pasaulis nepažįsta ir
kurį į šią žemę atnešė iš dangaus patsai
Kristus.

Tėvai, mirdami, palieka savo vaikams
lygias dalis. Vieni, nuoširdžiai ir sunkiai
dirbdami, praturtėja; kiti, nepaisydami
darbštumo, tėvų paliktą turtą prašvilpia,
dažnai prageria. Tai kur dabar lygybė?
Kad vėl sulyginus visus, reiktų atimti iš
tų, kurie turi, ir atiduoti tiems, kurie pra
gėrė visa ką turėjo. Bet tai bus daina be
galo...
Šiai netvarkai sulaikyti ateina į talką
komunizmas. Jis atima turtą visiems; vi
si yra lygūs skurdžiai, išskyrus aukštus
pareigūnus, kurių malonėje pasilieka visi
žmonės. Pasilikti skardena tegalima tik
tai iš pasiaukojimo, ne iš prievartos. Vieš
pats Dievas sukūrė turtingą pasaulį ir da
vė žmonėms tais turtais naudotis: kiek
vienas pagal savo darbštumą ir sumanu
mą tampa turtingu ir tas turtas -yra žmo
gaus prakaito atlyginimas — jojo nuosa
vybė.
Skaitome senovės graikų išminčių gy
venime, kad jie savo gyvenimą paauko
davo išimtinai mokslui. Turtas pririša
žmogų prie žemės reikalų — rūpesčių.
Štai kodėl išminčiai neigdavo turtą; jie
turtą naikindavo. Nenuostabu, nes jiems
krikščioniškojo mokslo pagrindinis dėsnys — artimo meilė — nebuvo žinomas.
Toks šviesus protas kaip Aristotelis lai
kė vergiją natūraliu, būtinu gyvenimo dės
niu. Neveltui turtuolis Kratės, norėdamas
pasiaukoti filosofijos mokslui, pardavė sa
vo visą turtą, o pinigus sūmetė į jūrą,
kad jie nekliudytų jam siekti išminties.
Koks skirtingas elgesys krikščionių! Jie
puikiai atmena Kristaus mokslą. Kai tur
tingas jaunuolis atėjo paklausti Kristaus
kas jam tenka daryti, kad laimėtų amži
nąjį gyvenimą, Kristus liepia jam laikyti
Dievo įsakymus ir tokiu būdu pelnyti am
žinąją laimę. Jaunuolis atsako, kad jis
tai darąs jau iš savo jaunų dienų. “Jei
tu nori būti tobulas — jam sako Išgany
tojas — eik, parduok visa, ką turi, išda
link pavargėliams ir atėjęs, sek mane!”
Savo viso turto išdalinimas pavargėliams
nėra prievartos dalykas, tai yra laisvas,
* pilnai paties žmogaus valios privalumas,
kurio laisvam žmogui negali atimti jokia
partija, jokia valstybės vyriausybė.

Siekdami krikščioniškosios tobulybės
žmonės parduodavo savo turtus, išdalin
davo pavargėliams arba atiduodavo ben
druomenei, kuri, šiuos turtus bendrai ad
ministruodama, juos lygiai dalino visiems
bendram išlaikymui. Bet tai nebuvo prie
vartos, tiktai grynos valios reiškinys. Tai
yra krikščioniškosios tobulybės pažymys:
tikrasis komunizmas, ne prievartos, bet
laisvo pasiaukojimo.

Šis tikrasis komunizmas tėra žinomas
Katalikų Bažnyčiai, šis komunizmas yra
katalikų vienuolijų pagrindas. Vyras ar
moteris, norėdami pasiaukoti Dievo gar
bei ir žmonijos gerovei, turi pasekti Kris
taus nurodymu: atsižadėti visokeriopo
turto ir gyventi komunistiniu gyvenimu.
Vienuolis-vienuolė nieko sava neturi, nė
mažiausio daiktelio; visa kuo naudojasi,

yra bendruomenės' nuosavybė. Visa, ką
turi, pirmiau negu pasilieka vienuoliu, tu
ri atiduoti pavargėliams arba bendruome
nei, kuri jį priglaudžia. Tai tik toks yra
tikrasis komunizmas.

Pirmadienis, vas. 17, 1911

LIETUVIAI PO BOMBŲ LIETUMI
Laiškas iš Londono

Rašo A. J. Stanius
Kai Amerikos lietuviai, lius lietuviškus patalus. 73
ilgais žiemos vakarais, su metų suvalkietis, išgyvenęs
sirinkę šiltuosna kamba- Londone arti 50 metų, aiš
riuosna, atsilošę minkštuose kina:
— Svarbiausia galva. Ją
foteliuose, sukinėja radijo
aparatus ir klausosi karo apsaugosi — gyvybę apsau
naujienų, arba atsivertę pla gosi.
Taip jis pakiša galvą po
čius
‘Draugo’ puslapius,
Susaistęs save pasiaukojimo varžtais, skaito karo štabų komuni krėslais, dar kitais patalais
vienuolis atsipalaidoja nuo įvairių pasau katus, Londono liętuviai tuo apsikloja, ir ramiausiai mie
linių kliūčių ir paveda save tam darbui,
pačiu laiku skubiai riša di ga.
kuriam jį vyriausybė skiria. Toji gi vy
Iš tolo žiūtint, šiek tiek
riausybė rūpinasi jį skirti tam darbui, ku desnius ar mažesnius pun
riam jis turi daugiausia tinkamumo, ga dus, geria paskutinį gurkš panašumo su Afrikos strau
bumų ir kuriuo jis gali daugiausia pada nį karštos arbatos, stumda su, nors senukas visai ne
ryti gera savo artimui. Bet šį visą ko mi žemyn dar nekąsnotą panašus į strausą.
munizmo gyvenimą, tartum auKcinė gija, buterbrodo gabalą, ir sku-1 Oro puolimų mėgėjai
laiduoja tiktai laisvė — visiškai laisvas binasi iš savo namų į gi- i
O yra lietuvių, kurie oro
pasiaukojimas.
liūs undergroundo požemius,
puolimų ne tik nebijo, bet
Bolševistinis komunizmas skiriasi nuo į stiprias geležinkelių patil
krikščioniškojo tuomi, kad jis yra prie tes, į drėgnus parkų selte ieško progų ir juos pama
vartos reiškinys. Komunistai prievarta no rius, į didžiausių namų skie tyti. Ot, vienas senukas, ku
ri visą žmoniją padaryti komunistais, jie pus.’Ten jie tiesia po sun-į ris šiaip sau vos pajuda nuo
smurtu, kankinimais ir žudymais nori į- kaus dienos darbo savo kau lovos, vos tik sukaukia si
vesti šią santvarką į pasaulį ir čia jip lus ant šalto ir kieto cemen- į rena, jis jau prie lango, at
daro pagrindinę klaidą, nedovanotiną pra
to, remia savo galvą į be sisėda ant krėslo ir su di
sikaltimą prieš žmonijos prigimtį: jie ati
jausmę sieną ir giliai už- į džiausiu atsidėjimu žiūri į
ma laisvam žmogui laisvę tvarkyti savo
tamsias aukštybes, kur pa
miega...
gyvenimą.
dangę ima raižyti patrankų
Tuo
tarpu,
ten
viršuj,
šim1
šoviniai ir darytis kitoki
Ir kaip atnspaudą ant šio smurto jie
tai
sirenų
pradeda
liūdnus
uždeda savo kruviną žmogžudžio ranką,
reiškiniai. Praeina valanda
nes įsigalėję kuriame nors krašte, visu- ir vaitojančius maršus, po ir antra, o senukas vis dar
pirmiausia puola naikinti, kankinti ir žu kurių seka pragariški trenk susimąstęs sėdi. Ar ilgai? O
dyti tikruosius komunistus — vienuolius. smai ir nuolatinis motorų kas gi ten žino! Gal ir jis
kurią naktį pats bus išneš
Ši kruvina neapykanta, tartum pirštu a-1 ūžimas...
Žinoma,
ne
visi
taip
daro.
kin, parodo bolševistinio komunizmo tik
tas į aukštybes, kaip iš arti
ir
nevisada
taip
yra!
rąją dvasią: bolševistinis komunizmas iš
tie visi prajovai atrodo.
Daugumas savo minkštos
savo esmės yra didžiausia žmonijos klai
Kitas dar gudriau pada
lovos jokiu būdu neišsiža rė, tik negudriai pasibaigė.
da ir prasikaltimas.
da, nors ir pats Hitleris su Tai lietuvis Janauskas. Ką
pečiumi atvažiuotų bombų čia, girdi, sėdėti kambary
mėtyti šalia jo lovos. Dar je arba lįsti į urvą. Eik, ir
Sovietų Rusijoj ir visame kariaujančia kiti savo namuose yra pa- j nieko nebijok. Ir tai vieną
me pasaulyje yra stoka visokiausių gė-1 darę nuostabiausių ‘išradi vakarą, kai jau geležiniai
rybių ir gyvenimo reikmenų. Tose nelai mų’ apsisaugoti nuo priešų
paukščiai Londone taikė
mingose šalyse nedaug tėra žmonių, ku bombų.
sprogstamuosius kiaušinius
rie sočiai pavalgę, gerai apsirėdę ir pa Moderniškos lovos
į pasirinktus lizdus, Janaus
togiuose šiltuose namuose gyvena. Tose
Ot, štai, vienas praktiš kas norėjo parodyti drąsą:
nelaimingose šalyse didžiausia bėda tai kas žemaitis, ilgai nelaukęs
pasivaikštinėti, kai gatvėse
maisto stoka.
ir perdaug plaukų dėl rū- i jau niekas nestumdo ir nė
Tuo tarpu laimingoje Amerikoje viso pėsčių nebaltinęs, nupiauna
ra pavojaus patekti su va
kių gėrybių yra perviršių. Vyriausybė visas keturias savo pasogiskelbia, kad vien kviečių šių metų pra nės lovos kojas. Lova tie-1 žiuojančiu ratais. Deja, tik
džioje šioje šalyje buvo 285,000,000 buše siog ant grindų. Ir kiekvie tik su bomba negavo per
pakaušį. Ar per daug lėtai
lių.
ną mielą vakarą ant tos ėjo, ar perdaug skubinosi
O šios žiemos oras ligšiol buvo labai vargšės bekojos lovos jis
— kas ten bežinos. Užteko
geras šių metų kviečių derliui. Oras ne užsistato tvirtą ąžuolinį sta
kad bomba jį taip smarkiai
buvo peršaltas, o drėgmės buvo užtekti lą ir, guldamas į invalidę
pamylavo, jog neteko ir gir
nai.
lovą, mėgsta iškilmingai pa dėjimo ir kalbos. Dabar jis
Kaip dabar-numatoma, tai šių metų sakyti :
jau ne toks drąsus!
— Na, dabar tegu krinta
kviečių derlius atneš 630,000,000 bušelių.
Tai bus didžiausias derlius Amerikos isto lubos ir griūva sienos, ma Bet ir rimtas darbas...
rijoj.
no stalas išlaikys. Kam man
Tačiau tegu amerikiečiai
tų
požemių?
Ar
kad
į
se

nemano, kad Londono lietu
Panašiai yra čia ir su kitokiomis gėry
natvę reumatizmų ir kitų viai tik tuo ir gyvena: bė
bėmis.
nelabųjų susirasčiau?
ginėja po slėptuves, klauso
Kviečių, kornų ir kitokių gėrybių dide
Kol kas' žemaičio stalas si, kaip bombos sproginėja,
les kiekybes yra supirkusi valdžia. Tą da
neturėjo
progos išbandyti i
rė dėl įvairių priežasčių. Viena priežastis
yra ta, kad kainos perdaug nenukristų. savo pajėgumo, ir jau sep
Kita priežastis yra ta, kad reikės mai tintas mėnuo ištikimai sau
goja savo šeimininką.
tinti vis didėjančią armiją.
Iš viso stalinė apsauga
Su tomis gėrybėmis Amerika galėtų pa gana plačiai šiuo metu nau- Į
gelbėti badaujančios Europos žmonėms.
dojama.
,
Čia būtų ir gero biznio, nes kai kurios
Sakysim, šeima ramiai
iš tų tautų Amerikoj turi stambias pini
/ ji
gines atsargas. Amerikoj yra dideli ka sėdi prie krosnies ir šildo
pitalai Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, si, nors lauke pyška ir spro
Norvegijos. Tas kapitalas būtų galima ginėja. Tik staiga ima staug
naudoti užpirkimui maisto, drabužių, ava ti krisdama bomba. Nespė
1
i B
lų, vaistų ir kitokių reikmenų vargstan jai nė mirktelėti, o visi ra
tiems Europos žmonėms.
miai besišildžiusieji jau gu
Buvusia prez. Hooveris ir daug kitų žy Ii po stalu...
mių Amerikos asmenų rūpinosi, kad bū Kitoje Londono dalyje at
tų galima sušelpti badaujančią Europą. sirado dar gudresnis suval
Bet veltui. Anglija nesutiko blokadą su kietis, išgalvojęs naują ap
minkštinti. Sako, kad maisto ir kitokių
saugą nuo vokiečių bombų.
gėrybių gabenimas į vokiečių valdomas
Jis per didžiausius vokiečių
šalis stiprintų Vokietijos padėtį.
Tai va su kokia kliūtimi susidūrė šel siautimus nė nebandė iš sa-i
vo namučių išeiti. Vakare
pimas Europos vargstančių tautų.
Gero samaritono darbą Amerika tegalės ant lovos galvūgalio jis pri
pradėti tik karui pasibaigus. Tuo tarpu tvirtina gulsčiai porą krės-į
lų ir ant jų užverčia didžiu
Amerika tik didins gėrybių atsargas.

Žinoma, atsižadėti turto dar nėra krikš*
čioniškoji tobulybė: tai tik priemonė to
bulybės siekti, šalia neturto dar eina ir
kiti reikalavimai, būtent skaistybė, klus
numas ir visiškas pasiaukojimas artymo
numas ir visiškas pasiaukojimas artimo
mą ir visą dvasios lobį, kuris reikalingas
žmogaus gerovei ne tiktai ant žemės, bet
ir amžinybėje.

Laukiama Gero Derliaus

4

KATĖ IR VIRĖJAS
(Iš J. Krilovo).
Kažkoks virėjas sumanus,
Išmokęs rašto pas ponus,
Nubėgo smuklėn iš virtuvės
(Kūmos mirties, mat, buvo sukaktuvės,
O jis, maldingas, mėgo papročius senus).
Mėsa ir žuvys
Paliko priežiūroj ištikimos katės.
Ir ką išvydo jis sugrįžęs? Ant kėdės
Pyrago trupiniai, o Mjuka
Kampe sujauksėdama sau šutija viščiuką.

Y

— “O, tu, besote, tu pikta!”
Virėjas bara ją: ar gėdą
Tu užmiršai? Nuraustum noro prieš sieną tą!
(O Mjuka tuo laiku viščiuką ėda).
Ir kaip! Tarnavusi ištikimai,
Tave visi ramybės pavyzdžiu čia laikė,
O tu.... nupuolei taip žemai!....
Dabar sakys visi: “Besaikė
Ta Mjuka, nedora, vagis!”
Ir nūn tave ne tik nuo tų kaulelių,
Bet ir iš kiemo tuoj pragys,
Kaip piktą vilką nuo avelių:
Tu dvokianti žaizda, tu šašas šių vietų!”
(O Mjuka kalbų klauso tų
Ir ėda). Čia paleidęs žodžių ir gyvą balą,
Oratorius pamokslams tiems nematė galo.
Ir ką? Kolei giedojo čia jisai
Katė tą kepinį sutriuškino visai.

h

Asai patarčiau čia virėjams
Ant stalo karbą iškapoti:
Užuot plepėjus tuos pamokslus vėjams,
Kur reikia jėgą pavartoti.
J. Martinonis.

galvoja tik naujas pasisau- pirštines, kojines, kaklaraiš
gojimo priemones. Anaip čius ir kitus naudingus da
tol! Karą pajunta tik kai lykus. Valdybos pareiga
kada, o rimtas darbas nuo rinkti išėjusių adresus, su
jais susirašinėti ir palaiky
lat dirbamas.
Lietuvi i het pasiruošė ti nuolatinius santykius.
sutikti karą su visais jo į Velykų švenčių proga visunkumais.
1 siems kareiviams lietuviams
Vos tik kilo karas ir pra buvo pasiųsta po du gražiai
dėjo lietuvius jaunuolius i dažytus margučius su kitoimti į anglų kariuomenę, Įkiais priedais. Per šias Ka
susirūpinta tų jaunuolių lėdas visi kareiviai gavo po
globa, kad jie ir toli būda porą šiltų kojinių ar pirš
mi jaustųsi lietuviai ir grį tinių, papirosų, čekolado,
žę dar uoliau dirbtų savo saldainių ir klebono sveiki
darbą. Tam tikslui Londo nimą su plotkele.
Draugija šiuo metu turi
ne buvo įsteigta draugijėlė
Lithuanian Knitting Bee. savo žinioje apie 100 lietu
čia suburtos gerų norų ir vių karių iš Londono kolo
darbščios lietuvaitės, kuries nijos. Verčiasi laisvomis
Nukeltas j 6 pusi.)
lietuviams kariams iflezgu

ŽIEMA LIETUVOJE
"i- :•

«•-

ji.

■>

■
r
c • ■* i. ■ ■ ■ * \

fl

i-

'ir

1

>Ia

Jm' a?

* V1

HH,

O

*

f- y. •».
X .

y

At W

DRAUGAS
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JT
Al. įtarimui nova.
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JAPONIJA PASIRUOŠUSI PRIEŠ U. S. A.

KNOXO PAVADUOTOJAS tų U.S.A. Galimas daiktas,
kad jos siųstų savo laivus
per vandenyną ir bandytų
veikti iš savo bazių. Kad ir
bendrai kitaip manoma, aš
esu nuomonės, kad didelio
tonažo laivai, kaip 35,000
—40,000 tonų,
tuo atveju
neveiktų. Ramiame vande
nyne karo veiksmų nebūtų.
Daugiausiai būtų kariauja
ma pakraščiais.
Orlaiviai
šitoje kovoje būtų labai
svarbus veiksnys. Tačiau
aš nemanau, kad orlaiviai
'būtų taip toli pažengę, kad
galėtų sunaikinti didelę jū
Ralph A, Bard, Chicagos rų pajėgą.

Rašo Admirolas Nogeri, kaip septynių jūrų jū ti tai, ką vienas mūsų va’Naujų Žmonių Fabrikas
bumasa -Suetsugu, di-rininkai.
džios pareigūnas yra pašadžiausiąs japonų laivyBe to, teko girdėti ir tai, k^s: viskas priklauso
nuo
Romanas
F
no strategas ir buvęs
būk mūsų laivyno statyba Jungtinių Amerikos ValstyII Tomas
Japonijos karo laivyno esanti dabar paraližuota dėl biW*
Išvertė Ant. Pauliukonis
vadas.
Roosevelto paskelbto gele
Viską turintiems ameriKai mes Tokijoje oficija- žies-laužo embargo. Embar kiečiams sunku suprasti Ja(Tęsinys.)
liai sužinojome, kad Jung go mus nei kiek nenustebi- ponijos reikalavimus. Ame
ir
Artėjo gimdymo laikas, o su juo drauge kasdien di tinės Amerikos Valstybės no. Mes jau senai laukėme rikiečiai gyvena gerai
vandenynų tokio nedraugingo žingsnio, saugiai. Bet mums, gyvedėjo ir Tanios rūpesčiai. Ypačiai jai rūpėjo kova su vy pritarė abiejų
aš
užtikrinti ameri- nantiems savo salose,
da
ru. Jis per šį laiką ne tik kad jos nė kiek nesaugojo, bet laivynų statybai, mes suatatinkamos, bartinis ekspansijos klausi
priešingai: matyti, tyčia visokiais būdais stengėsi pa pratome.kad pamatai, ku- We4ius- kad
išstudijuotos, mas tapo gyvybes ar mirkenkti vaikui. Jai pačiai parnešdavo visokių skanumy riaisrėmėsi taikingi Japo- nuod"gniai
priemonės
jau
yra
paleistos ties dalyku. Bejėgiai praeinų ir šiaip rūpindavosi kuo galėdamas įsiteikti, bet bu nijos ir Amerikos santy
simuoju papėdininku visiškai nesidžiaugė. Galiausiai Ta kiai, pradėjo galų gale braš į darbą. Prieš daugelį metų ty, mes matėme svetimuonia nusprendė kartą su vyru apie viską rimtai ir atvi- keti. Ir nors laivynų staty gal būt geležies-laužo em- sius įsiveržiant į TolimuoTrijų paktas.
rai išsišnekėti. Gerai, pašnekės dar šiandien, tuoj pat. ba amerikiečiams buvo aiš- bargo ir būtų paraližavusi sius Rytus ir pasiimant ge- brokeris ir respublikonas,
mūsų
laivų
statybą.
Bet
riausius
dalykus,
kurį prez. Rooseveltas pa
Lauke styrojo šaltas, surūgęs rytas; langai buvo apie- kinama, kad tai esą
vien
Bet, ar būtų karas su
šiandien
mes
išvystėm
tokį
dabar
me9
pabudom
skyrė karo laivyno sekreto U.S.A. ar taika, į kurią aš
dėję, o pro jau kuris laikas kanapėmis nebekaišiojamas i tik apsigynimo priemonė,
kuris Mes norjme ijįlaSsvinti Ry. riui Frank Knox pavaduo
sienas buvo girdėti, kaip girgžda pro praeivių kojomis — tačiau mes, japonai, rea- atskirimo procesą,
vis tik tikiu, Japonija veik
sniegas. Niurką atnešė gerą glėbį malkų ir kūrė kros- listiškai žiūrėdami, matome mums padeda mūsų pačių 1 tug ,r duotj geresnių ^y. toju.
tų ranka rankon su savo
gyvenimui. Ir
nį. Nuo malksnių, numestų ant žemės, pradėjo tirpti tame ne ką kitą, kaip ag- geležies masę tiesiai paverdraugais — Vokietija ir Ita
sniegas, ir ant grindų susirinko didelė bala. Tania žiū-1 resyvinį žygį, kuris leistų sti į plieną. Ir tuo būdu mes mes iliai atjaučiame, kad mums, horizonte jau pasiro lija, iki Naujoji Tvarka To
nebepriklausome | žmongs
Tolimuose do paskutinės Chiango vy
rėjo į spinduliuojantį ištirpusį vandenį ir, gerdama krū- J. A. Valstybėms daryti daugiau
limuose Rytuose bei Euro
nuo
Amerikos
laužo.
riausybės
dienos.
tinę šviežią iš eglinių pagalių kylantį kvapą, galvojo, kad tai, ko ji tik užsimanytų
Rytuose privalo turėti tai,
poje duotų Naują Tvarką
Kas liečia aliejų, kurio kas jiems teisingai priklau
Tačiau, jeigu Jungtinės visam pasauliui.
nėra tokios širdies, kuri neištirptų nuo gerumo, kaip bet kuriuo laiku ir bet kumūsų laivynas yra reikalin so.
Amerikos Valstybės arti
šis ledas prieš ugnį, — viskas alsavo tylia laime ir švel-1 riam vandenyne,
Šiandien visų japonų nuo
gas,
mes
atvirai
prisipažį

moje ateityje bandytų kliu
niu jaukumu.
Grąsinimas pasaulio
Prieš
kiek
metų
mes
ma

stame, kad tai yra mūsų di
dyti mums, aišku tik pablo taika yra pakilusi dėl Trijų
taikai.
— Senia, — galop prabilo energingai, traukdama
nėme,
kad,
taikant
Monroe
džiausia problema. Bet ir
gintų santykius ir neabejo Į Pakto sudarymo. Buvo išlaikraštį, už kurio buvo pasislėpusi jo galva, į šalį, —
čia
reikia
pasakyti,
kad
!
Doktriną
Rytams,
bus
geGrąsinimas, tiesa,
nėra
tinai privestų prie konflik ' leistas imperi j alinis ediktas
Senia, aš savo vaiko neduosiu į dietdomą!
mes
galėtumėm
apsieiti
ir
riausia,
jei
Kinija,
Mantoks skubus. Kaipo jūrininto. Jei U.S.A. bandys
dar ir dabar visa tauta yra
džiūrija
ir
Japonija
galėtų
Tai kur duosi? - paklausė jis nustebęs ir, be- L
aš
kad
bc Amerikos aiiejaus. Jau
labiau būti agresingos ir kaip vienas žmogus.
veik nieko nesuprasdamas, pažvelgė jai atsidėjęs į veidą nepaprastai didelis laivynas nuo daugelio metų impor susivienyti į bendrą viene
Japonijos ir Amerikos
mėgins pasirinkti navalines
— Niekur! Tai yra mano vaikas, ir aš pati jį auk- galima bus pastatyti.
tą.
Aš tuojame aliejų iš Olandų
bazes, kaip pav. Singapore, santykiai gali būti smarkiai
lėsiu.
Bet
nesenai
priėjome
iš

dramatišku
žinau, kad J. A. Valstybės Borneo, kur metinė produkkuris yra prie Japonijos gy paliesti šituo
vados,
kad
į
mūsų
Tolimųjų
Nes atvirai
Draugas Vladimirovas netardamas nė žodžio atsi- Į turi pakankamai pinigų, cija siekia iki 60,000,000 si avybinio prekybos kelio, ne nusistatymu.
Rytų
sferą
turime
įtraukti
stojo, priėjo prie spintos, išsitraukė kažkokią knygą, pa- medžiagos, fabrikų, bet aš tinių.
abejotinai tokio žygio Japo kalbant, jei U.S.A. tęstų
ir
tuos,
kurie
randasi
pie

trukdymą dėl Naujos Tvar
sklaidė, susirado reikiamą vietą, pabraukė ją pieštuku nemanau, kad Amerika tunija negalės pakęsti.
Kitas aliejaus šaltinis Totuose.
Mes
nusprendėme,
kos įgyvendimo Tolimuose
ir pakišo Taniai po nosimi, pirštu rodydamas pabrauk retų pakankamai išlavinto ĮįmU0se Rytuose, kuriuo gaKaip bus kariaujama?
kad
galutinai
taikai
atsiek

Rytuose,
nieks negalėtų už
tąsias eilutes. Paskum vėl atsisėdo ir ėmė ramiai toliau personalo ir žmonių
jėgų igtumėm pasinaudoti,
yra
Ir jeigu dėl to kiltų ka tikrinti taikos ateity.
ti, reikia įtraukti į bendrą
skaityti laikraštį, matyti, norėdamas tuo parodyti, kad reikalingų tokiam laivynui olandų Rytų Indija
ir ekonominiai stiprų bloką ras tarp U.S.A. ir Japoni
šia tema pokalbis jau yra baigtas: viskas aišku....
iki skirtojo laiko pastatyti. Pagaliaus ir prie visiško
Esame pasiruošę.
tokias šalis, kaip Olandų jos, aš klausiu, kaip mes
- Knygoj gali rašyti, -ką nori ir ką visuomet rašo, ' Pagaliaus nesvarbu, ka.; J. A. Valstybių embargo,
Rytų Indiją, Prancūzų Indo- kariausime?
U.S.A. savo psichhologine
- atsakė Tania, visai į ją nežiūrėdama, - bet vaikas da
bu3
tat^.as
i mes išsilaikytumėm savuoju
| -Iš tiesų, yra tai sunkus ir ekonomine agresija jau
Kiniją ir Borneo.
yra mano, ir aš jo niekam neduosiu!
aS brgžte-abrt4iu, kad jia aliejumi, didindami aliejaus
Dėl Amerikos antagonis klausimas.
Abi šalys yra įėjo į Europos karą ir Ki
Jos balse vėl pasigirdo ta savotiška gaida, tas ka- g
g
ai ekstrakto gamybą iš sutrintinio nusistatymo mūsų Nau 6,000 mylių atstu viena nuo no—Japonijos konfliktą.
tegoringumas, kurio Vladimirovas ypač nemėgo ir net vartoti ginkų
,q tų anglių.
Nei vienas žmogus
jajai Tvarkai Rytuose, kilo kitos.
Mes, Japonijoje, iki šiol
bijojo.
...
.
. didys bus tik grąsinimas
Taigi belieka spręsti, kunetikėtų,
kad
mes
per
šito

blogi santykiai tarp U.S.A.
labai kantriai susilaikyda
Kadangi jis nieko neatsakė, Tania pasiėmė knygą j
aulio taikai
ris laivynas yra geresnis,
kį
tarpą
siųstume
savo
lai

ir
Japonijos.
Ateityje
tie
vome nuo bergždžio trinimo
rankas. Tai buvo Bucharino “Komunizmo vienąkart viė-1
Japonijos ar J. A. Valsty santykiai galėtų žymiai pa vyną su karuomene ir ban- si su U.S.A. Mes ir toliau
nas.” Pabrauktas buvo 79 parag.
Japonija ruošiasi.
bių?
gerėti, jeigu U.S.A. pripa dytumėm užimti Kaliforni būsime kantrūs. Bet tegul
“Buržujinėj bendruomenėj į vaiką žiūrima jei ne
Pirmiausiai, aš esu susi- j Aš pats manau, kad jiedu
žindamos mūsų pageidavi ją. Aišku, mes nei nesap bus leista man priminti
visiškai, tai bent didžiausia dalimi kaip į tėvų nuosavy- rūpinęs tuomi, kas liečia abudu yra lygūs. Tiktai ka
mus, pasitrauktų ir mus pa- nuojame apie Havajų paėmi Amerikai, kad
žmogaus
bę. Jeigu tėvai sako: “mano sūnus,” “mano duktė,” tai būsimą Japonijos, Ramiojo ras Ramiame —
Vandenyne
ga liktų ramybėje.
mą, nes mūsų laivynas yra kantrybė turi savo ribas.
tat reiškia ne tik giminystės iškėlimą, bet ir tėvų teisę Vandenyno ir Tolimų Rytų igtų duoti galutiną atsaky25,000 dolerių paskola ge- grynai apsaugos reikalams
Ir mes esame patenkinti,
į savo vaikų auklėjimą. Tačiau ši teisė, imant socialis- taiką. Ir apie tai galvodaneroliui Chiang-Kai Shekui skirtas.
nes karui mes esame pasi
tiniu požiūriu, yra nieku nepagrįsta. Atskiras žmogus i mas, negaliu prileisti, kad mą'
Tekiu būdu užpuoliku bū- ruošę.
Karo galimybė.
ir jo vyriausybei nepafttapriklauso ne pats sau, bet bendruomenei, žmonių gimi- Japonija būtų užklupta neKas liečia greitos karo tys sėkmingų kliūčių mūsų
nei.... Bendruomenei taip pat priklauso pati pirmoji ir pasiruošusi.
galimybės, aš galiu pakarto- reikalavimams.
Tikėkite
pagrindinė teisė auklėti vaikus. Dėl to tėvų pretenzijos
. .
.
.
_ —,,
.
Ar toaei 3.s ganu visai auperduoti naminiu aukleiimu vaikų sieloms savo pačių
,
, , T
....
. ,
. . .../ . .
.... .
, . virai pasakyti, kad Japommkstaprotybę ir įsitikrinimus yra ne tiktai smerkti- ..
, - .
.
..
1
J
‘
J
. .
. nija sukrėsta Amerikos
nos ir griežtai atmestinos, bet taip pat be jokio pasi-1 (jvįejų vandenynų laivynų
gailėjimo išjuoktinos ”
.................
statyba pati «rba “te^ą

DOtfT BARK

Tania sį skirsnelį perskaito kelis kartus, paskum -r nak^į ka(j išvystytų įokį
...don’t cough! Get pleasant relief from a
padėjo
knygą
į šalįt ir tarė:
’
...
._
«. cough due to a cold with Smith Brothers
1
jo't t
savo ,laivyną,
koki galės
*■
Cough Drops—Black or Menthol—54.
— Dėl manęs, gali jie juoktis, kiek tiktai nori! Gali turčti ir j A Valstybės,
Smith Bros. Coagh Drops are the
galvoti, kas jiems patinka, bet vaikas vis tiek yra japonįja įr toliau savo a
onlj drops containing VITAMIN A
mano, ir aš nuo jo nesiskirsiu!
Vitamin
A (Carotene) raises the resistance of
saugai stengsis
prilygti
mucous membranes of nose and throat to
— Tai vėliau jis pats nuo tavęs atsiskirs! — šiurkš
cold infections, when lack of resist
Amerikai juro karo pajėga.
ance is due to Vitamin A deficiency.
čiai atkirto draugas Vladimirovas. — Galėsi daryti su
Tai, žinoma, išaugs į mil
juo, ką norėsi, bet kai tik ateis jo aštuntoji gimimo die žinišką ir daug kainuojan
na, kai jis pasidarys aktiabronokas, tada viskas bus tį jūros apsiginklavimą. Bet
KLAUSYKITE! — PATIKS!
baigta: vaikas priklausys ne tau, bet valstybei. Ir nors nesvarbu, kokia kaina tai *
tat tau kažin kaip nepatiktų, bet vėliau jis vis tiek ta bus padaryta, mano žodis | ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
vęs atsisakys... . Taip, kaip atsisakė ir šitie!
Amerikai yra štai koks: J ja
Draugas parodė jai laikraštį, vėl jame pieštuku pa JAPONIJA BUS PASIRUO-1 ™
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ
braukęs kelias vietas. Tania perskaitė:
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc
ŠUS.
“Aš, V. P. Ovčinikovas, visiškai nutraukiu santykius
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Klaidingos Amerikiečių
su savo tėvais....” “Aš, T. V. Brianskaja, šiuo viešai
* Kastas Sabonis ir Flcnitė (Lakštutė) Balsiutė
nuomonės.
atsisakau savo motinos....”
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Tania visos eilės skelbimų, kuriais buvo pranešama
Kartais tenka gardžiai
apie atsisakymą, nebaigė skaityti. Bežiūrint į popierius, pasijuokti iš amerikiečių ir r- Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
viduje kažkas įvyko. Ji pasijuto savyje lengvutį, nedrą kitų svetimtaučių nuomonės
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
sų, bet nepaprastai malonų ir švelnų virptelėjimą ir vi apie mūsų laivyną. Girdė
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančiog Lietuvaitės
sa pasidavė tam saldžiam, tik motinoms tepažįstamam, jau sakant, kad mūsų kari
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti
jausmui, kuris leidžia išgyventi neatskiriamą savęs pa ninkai, jūrininkai ir kulko
čios su kūdikiu vientulybę. Ką jai dabar reiškė šitos svaidininkai esą neišlavinti.
kvailos, šaltos tezės, kurios norėjo atimti iš jos teises Tai yra gryna netiesa. Ja
Šaltimieras Radio Advertisers
į savo kūno vaisių?
ponijos jūrininkai, su kole
6012 South Western Avė.
Chicago, Illinois
(Bus daugiau.)
Tel.
Prospect
4050
gijos išsilavinimu, su dauge
“THE LITHUANIAN HOUR”
liu metų jūros praktika ir
j

Skaitykite Katalikišką Spaudą

su aukšta morale, yra lygiai

Lietmriskūs Knygos Dabar Reteja
Ir Taipgi Brangeja!!!

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

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta

Petro Jurgėlos. {domus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykis,
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 pasi. Kietais apd
Sias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

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

Pirmadienis, vas. 17, 1941
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"Income Tax"

Kūręjy Gyvenimas

Ppilolll

pakviestas užimti
PREZIDENTO VIETĄ

Laiškas Iš Londono kis' 21 m•• kuris buvo už’

, muštas gatvėje bevažiuo
jant. Sužeidimų buvo dau
(Tęsinys įš 4 pusi.i
giau, bet jie visi nesunkūs,
žmonių aukomis. Pirmasis , Reikia pasakyti, kad Lonšios draugijos darbų rėmė- dono lietuviai yra itin Diejas yra ministras p. B. Ba- vo globojami. Kur būdavo
lutis paaukojęs 25 dolerius, skaudžiausi įvykiai, ten, žiū
Draugijai vadovauja p-lė rgk, buvę ir lietuvių, bet viBalsevičiūtė.
sį nuostabiai išlikę. .
Antroji - Komitetas Nu- j Tod81 visi ir laukia karo
kertėjusiems nuo Karo šeip pabaįgO3 su gražiomis nauti. Tai komitetas iš 5 asme- jo gyvenimo viltimis.
nų: pp. P. Balaičio, O. KaSekančiame laiške papa
linauskienės, Al. Rudzevi
sakosiu
apie mūs organiza
čiaus, J. Ramažausko
ir
kun. K. Zajančkausko. Ko cinį gyvenimą.
mitetas dirba glaudžiame L“ndonas, 1941.1.23.
kontakte sų Lietuvos Pa
Eik, tinginy, pas skruzdę
siuntinybe Londone. Jo pa
reiga globoti nuo karo nu ir mokykis išminties: šią
vasarą prirengia sau mais
kentėjusius, reikale šelpti,
to.
Šv. Rašto p. k. 6 sk.
parūpinti darbo etc.

Mūsų dienų rašytojai iri
bendrai dvasinių gėrybių
USA Federalė valdžia šie- kūrėjų gyvenimas yra labai
met vėl atsiųs j “Draugo” “nevienodas. Vieni iš jų yra
raštinę A. S. Walons (Va- §erai apsirūpinę, kiti praslūną), Internal Revenue De-,čia,u» ° kiti labai vargsta
partmento darbininką, (De- dėl duonos kąsnio,
pūty Collector) padėti lietu- Tiesa, dabar dalijamos į-;
viams išpildyti
Income vairios premijos, kaip NoTax blankas ir atsakyti j Delio, bet deja, jas gauna
klausimus liečiant Income įjk tuomet, kai rašytojas
ir Sočiai Security taksus.
jos yra nebereikalingas, kai
A. S. Valūnas bus “Drau-'geriausią savo dalį yra atigo” raštinėj nuo vasario 24! davęs, išsekęs.
d. iki kovo 1 d. Visi, kurie
Jeigu norėtume paklausti
reikalauja pagalbos, išpildy ar rašytojų materijalinis
mo šių blankų, kviečiami at- skurdas jo kūrybai ir visai
silankyti į “Draugo” rasti- pasaulinei literatūrai minunę, kur rasit oficialų val sas ar pliusas, tai negalė
džios atstovą suteikiant pa tume nieko aiškesnio atsa
tarnavimą.
kyti. Čia argumentūra ly(“Draugai" Acme lel^pnotoj
“
Income
giai
ir
prieš
ir
už.
Kas turi pildyti
Dr. William N. Crovvley, Nukentėjusieji
Tax” blankas:
Juk Šileris visą gyvenimą Hamilton kolegijos Clinton,
Ligi š. m. sausio 23 d.
a) Kiekvienas nevedęs kentė skurdą, o jo bendra- N. Y., prezidentas, pakvies- Londone nukentėjo 13 šeižmogus, pilietis ar nepilie- mintis Goethe gyveno, kaip tas į Minnesotos universite- mU( kurių turtas arba visai
TEKLE VAITEKŪNAS
(I*o tėvais Butavičiūtė)
tą
ten
užimti
prezidento
viearba
dalinai
sunaikintas.
Iš
karaliukas.
Ar
šis
paskuti

tis, kurio įplaukos buvo
Gyveno 2041 W. 63rd St. Tel.
PRO. 0176.
žmonių težuvo tik vienas,
$800.00 ar daugiau, nuo al nis daug pralenkė anąjį, tą.
Mirė Vas. 14, 1941, 7:00 vai.
ryte, sulaukus pusės amžiaus.
būtent: Antanas Glaudansgos, nuošimčių dividendų, sunku pasakyti. Anglų Šeks
Gimė Lietuvoje, Rokiškio ap
skrity j, SkupiAkio par. ir mies
pelno nuo pardavimo namų, pyras irgi nematė giedrios momis, su aukštais visų luo
telio. Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime
stako bonų ir t.t. per 1940 dienos.
mų žmonėmis.
vyrų Kazimierų; dukterį Bro907
VVest
35th
St.,
Bridge

nltlavų Suromskienę ir jos vy
metus, turi išpildyti “InApskritai, jeigu didelis
rų Kazimierų Ir anūkų Char
Bet jis nėra toks vertin porte. Reikia pastebėti, kad
come Tax” blanką.
les, Jr.; seserį Stella Ponsavargas pakenkia rašytojo gas kūrėjas, kuriuo visi lai Kuraičio Auto Sales yra
vage, brolį
Petrų Butavičių;
sesers dukteris Bernadine Ponkuriamajai
potencijai,
tai
b) Vedę žmonės turi iš
kai didžiuotųsi. Dėl savo ci- vienintelė lietuvių Buick asavage, Anna McKean, jos vy
rų Klliot, ir Stella Patterson
pildyti blanką, jei jų įplau dideli ištekliai irgi daug j nįgkumo daugelio visiškai gentūra Chicagoje.
Ir jo vyrų Roy; suvers sūnus
Steve I’onsavage ir Louis Bal
kos buvo virš $2000.00, ne gero nežada. Čia galėtume nemėgstamas.
trūnų; pusbrolį Antanų GronUž kelių savaičių tikietai
skį, jo žmonų ir ju sūn/i Ka
.
žiūrint kiek vaikų turėtų. surasti vidurio kelią, kuris
zimierų ir daug kitų giminių,
Is tikrųjų, prancūzų kla bus skleidžiami tarp agentų
draugų ir pažįstamų; o Lietu
Kreditą po $400 galima im atrodytų geriausias, nes
sikai, romantikai, natūralis ir skaitytojų, tai noriai pri voje brolį ir seserį Juozapų
Butavičius Ir kitas gimines.
ti už kiekvieną vaiką, iki 18 daugumas pasaulinio garso
Kūnas
pašarvotas
Antano
tai ir eilė visų kitų krypčių imkite juos nes su kiekvierašytojų tokį materijalinį
Petkaus koplyčioje, G812 So.
metų amžiaus.
Western Ave.
atstovai gyveno gana kuk-. nu bilietuku eina puikiaugyvenimą ir gyveno.
laidotuvės įvyks Antradienį,
c) Biznieriai ir profesijoVasario 18 d. iš koplyčios 8:00
liai, o senatvėj net skurdas sįa proga laimėt 1941 Buick
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
nalai turi išpildyti blankas,
Tiesa, čia kiek išsiskiria apsilankydavo. Taip gyveno Special automobilį, kuris ymo švenč. Panelės parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
jei jų pajamos buvo $2000 Voltaire, kuris gyveno labai ir gyvena daugumas pasau ra vertas $1,200.00.
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta
(Gross income) ar daugiau, ištaigingai, turėdamas san lio rašytojų bei kitokių gar
į Šv. Kazimiero kapines.
Taip,
“
Kas
laimės
BuickNuoširdžiai kviečiame visus
neskaitant ar yra taksuoja- tykių su karališkomis šei- senybių.
(PAZ.)
gimines, draugus-ges ir pažįs
uką
už
dešimtuką?
”
tamus dalyvauti laidotuvėre.
ma atsakomybė, ar ne.
Nuliūdę Vyras, Duktė, Žen
tas, Anūkas,
Seserys, Broliai,
d) Blankos turi būt pri
Sesers Dukterys Ir Sūnai, I’u.-brolis ir Visi Giminės.
siųstos Internal Revenue delaidotuvių Direktorius An
REMK1TE,
PLATINKITE
tanas B. Petkus, Tel. GROve
partmentui ne vėliau kovo
hill 0142.
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.
15 d.
Tikietų Pardavėjai šiais Metais Šauks: “Laimėkite
e) Už nepildymą “Income
Buickuką už Dešimtuką!”
Tax” blankų ir nemokėjimą
Tikietai
bus Pristatyti už Kelių Savaičių!
taksų, bausmė yra nuo 5
Automobilis Kainuoja net 1,200.00 Dolerių!
nuoš. iki 25 nuoš. ir dau
/V
PASKUTINIS
giau.
Šiais metais Draugo ad raščiui Draugui ir gražaus
ministracija sumanė leisti Buick laimėjimui.
PAGERBIMAS
Per pereitus metus tikie
laimėjimams puikų gražų,
didelį 1941 Buick Special tų pardavėjai šaukė “Lai
laimėjimams per tradicinį mėkite De Sotuką už de
Šiais
metais
Labor Day pikniką, Vytau šimtuką!”
A.
to Darže. Pereitais metais Draugo agentai ir tikietų
JULIUS KELPŠA
Draugo piknikas sutraukė pardavėjai šauks “Laimėki
Mirė vasario 13 ,1.. 1941 m.,
9:15 vai. vak., sulaukęs pu
didžiausias minias, tai buvo te Buickuką už dešimtuką!”
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoj, Šiaulių aprekordinis piknikas, nes nie Praeitų metų laimėjimo gi
skrityj, Žagariu parapijoj, Ža
gariu kaime. Amerikoje išgy
kad nebuvo susirinkę tiek liukas teko poniai Domicėveno 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
žmonių tame puošniame dar- lei Žilinskienei iš Brighton
2 sūnų Chester, marčių Onų.
4605-07 S. Hermitage Ave.
ir Walter; brolį Ignacų Kelp
že.
Žmonės
ir
net
dabar
kaij
Parko,
o
šiais
metais,
kam
šų ir jo moterį Moniką ir jų
Tel. YARds 1741-1742
šeimų;
giminaičius
Vincentų
ba
apie
tą
istorinį
pikniką!
teks
laimėti
Draugo
leidžiaNorvaišų ir Juozapų ir Onų
4447 S. Fairfield Ave.
Valavičius ir jų šeimų iš In
Taip, ir šiais metais steng- mą automobilį?
diana Harbor, Ind. ir daug
Tel. LAFavette 0727
kitų giminių, draugų ir 'pa
šių metų leidžiamas auto
simės neatsilikti ir sieksime
žįstamų.
Velionė priklausė prie Tre
I AMBULANCE Diena ir Naktį
tų pačių plačių mąstų su mobilis, 1941 Buick Special,
tininkų ir Marijonų Bendra
darbi,) Draugijų.
1941 Buick Special Laimė- yra perkamas iš pono KuKūnas pašarvotas J. Mule
vičiaus koplyčioje. 4348 South
jimu. Tad, rezervuokite La- 1 raičio Milda Buick Auto
California Ave. Laidotuvės )vyks antrad., vasario 18 d. Iš
bor Day išvažiavimą dien- Sales įstaigos, kuri randasi
koplyčios 8:30 vai. ryto bus

t

A.

PLASNOK SU LAISVE SAVO KRAŠTO
GRAŽI TRISPALVĖ VĖLIAVA
Daugel yra mūsų tėvynės
Tarp atsilankusių į pro
prisiminimų, puikių, gražių, gramą buvo ir garbės sve
pragarsėjusių.
Visokeriop čias gerb. kun. J. Prunskis
ais būdais jie prisiminami. kuris prabilo į vaikučiui
šį met nors tėvynės prislėg primindamas
liūdnesniuoti aidai šaukia į dangų ver sius dabartinius įvykius pa
kiančių tėvynės brolių bal brėždamas jaunuomenės pri
sais, matyt ir mūsų jaunuo sirišimą prie trispalvės ir jų
lių atjaučiančių širdyse šie pasiryžimą kovoti iki pas
aidai atsiliepė. Štai ši liūde kutiniai tėvynės laisvės at
sio tvanka pasireiškė Šven gijimui. Nors ir trumpa bu
to Jurgio parapijos salėje, vo kalba, bet įspūdys buvo
"Nepriklausomybės Prisimi paliktas. Tvirta rimta žynimo Programų” kuriame Jmiai apėmė visus.
buvo prisiminimai gražūs, I
liūdni, aiškūs kaip išdrasky 1 Programas baigėsi su tau
to gražaus žolyno atskiri la tos hymnu vienu kart at
peliai. Nevienam atsilanku- giedotu vardan čia gyven
siam teko patyliai pasilen ančių lietuvių, o antru kart
kusiam nušluotyt nevieną a- vardan visų tų mylimųjų
kurių burnos bus užrakintos
šarėlę.
toj dienoj bet kurių širdyse
Programas priparodė vai Į šimteriopai bus kartojami
kučių patriotizmą, liūdnais ; tie brangūs žodžiai.....
tautiškų dainų žodžiais;
Ten buvęs.
meilę, ir prisirišimą, atkarkartotais žymesnių autorių
eilėraščių žodžiais; didę įsi
tikinusią viltį atgauti lais- ,
vę, savo garsiais pasveikini- |
mais mūs gražios trispal
vės.
PETRAS ŽUVELIS

+ A.
A. T

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

lis Brolienė, Ir Giminės.
Laidotuvių
direktorius:
J.
Mulevičius, tel. Lafayette 3572.

ūse MUSTEROLE for

Mother—Give Your CHILD
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
vvarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet.

3354 South Halsted Street
Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad jis atidarė nau
ją skyrių:

VVDLK STLDIO
1949? Wert 35* Street

710 West 181 h Street
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

(DMPI.F.IE

AirVANCED PHOTOOltAPHV

•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

l.ovrar POSSIBI.E PRIVES

KELNER - PRUZIN

l liųNt I.APAYKTTE 2«iJ,

Cerianalaa Patarnavimai — Moterii patarnanja

Phone 9000
PLATINKITE

“DRAUGĄ”

_

DIREKTORIUS

620 W. 15th Ave.

paminklai
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBt

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

I

Laidotuvių direktorius Ant.
Phillips, tel. YARds 4 908.

laidotuvėmis rūpinasi Mari
jona ir Mykolas Kalteliai, tel.
HEMlock 6980.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS

AlflDULANbL dieną ir naktį
V
I

V
K

A
/A

T koplyčios visose
1 MIESTO DALYSE

D
8307 lituanica Ava.
Airtaiias M. PhiUiįs Phone YARds 4908

Mq 6. Petkos

betaria ir Si

H wvp.
H

n
■

U
Venetian Monument Co. Iį
527 No. Westem Ave.

M.

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

JOHN F. EUDEIKIS lįūĮS

LAIDOTUVIŲ

t'

Mirė vas. 14 <1., 1941 m.,
2:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Šiaiil’-n "osk.r.. Grinkiškio parap., Gudžiū
nų kaime.
I’aiiko dideliame nuliūdime:
švogerką Stanislavą ir švogerį Julijoną Kuzminskus. Krikštadukterj Oną Kuzminskaitę,
vieną pusseserę ir kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks antradienį,
vasario 18 d. Iš koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės šverič. parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: švogeriai. Krikšta
duktė, Puss<u<*rė ir Giminės.

QUINTUPLETS
CHEST COLDS

t

P. J. R I D I K A S

7

.V

(Gyv.: 7030 S. Artesian Ave.)

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

atlydėtas ) Nekalto Prasidėji
mo paran. bažnyčių, kurioj Jvyks gedu'lngos pamaldos už
velionio siela. Po pamaldų bus
nuivdėtas ( Sv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečia'”'“
gimines, draugus ir pažįstamus
dalvvautl što'e laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnui, Marti, Bro

V

U

U
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I

I 7 I

6812 So. Western Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Couit
CICero 2109
8354 So. Halsted St

Telefonai YAitds 1419

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4704 S. Westem Avenue
Phone LAFayette 8024

I. J. Z.UIŲ

1646 Weet 46th Street
Phone YARda 0781-0782

S. P. Mažeika

8319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139

i a
J. LIulbYlCIuS

«48 S*. California Ąva.

4

Pirmadienis, vas. 17, 1941

1) K A U O A S

“MOIINŲ” VADOVE JĖGA PAŠALINTA

CHICflGŪJE IR APYLINKĖSE
|F. Waitches, K. Norkus, S. i
Noreika, J. Grisius, P. K>’tn- j
Dievo Apvaizdos pampi- cienė, M. Wabal, K. Zares, I
ja. — Vasario 2 d. Tėvų P. Ridikas, P. Sir.kev’čius,
Marijonų Bendradarbių 26 P. Sabonis, P. Jankau. A as
skyriaus vajaus vakarienė iš Indiana, P. Pociūnienė, j
gerai pavyko. Per vakarienę P. Lukšas, P. Juozapavičius,
tapo vienas garbės nariu, į- P. Stasiukaitis, J Bužaitė,
mokėdamas šimtą dolerių. P. Bukantis, P. PankauskieSveikinam poną Lipiną!
nė, P. Šimkienė, P. Meižie- |
Nuoširdi padėka priklau-’nė, Valentine Bakery,.P. Anso klebonui kun. Martinkui gotas, P. Kuba, P Auškal
ir kun. Urbai už paskelbi nienė, K. Ivanauskas, Sėtmą bažnyčioje ir parap-’jos cik, Eschl, P. Savicką i, P.
Jucevičienė, P. Varakulis,
atskaitoje.
Dėkojame “Draugui”, Va P. Stučinskienė, O Zdanis,
nagaičiui ir šaltimierui už ' -Būgaitė, P. Kavaliūnai► paskelbimą; Tėvams Ma-i- tS' P; Va“k»jw- p *»*»«.
\jonams: dvasios vadui kun P' Didžiuliene.
Dambrauskui, kun. MačiuDar sykį dėkojam visiems
lioniui, kun. Cinikui ir kun. prisidėjusiems.
Malakauskui, taipgi KuliRengimo Komisija
kauskui. Dėkojam visiems
-------------------atsilankusiems. Dėkojam Ro Vakaras JoilUl
žiu ir Lelijų Klubui ir cho- n
*i •
i
.
„
,
Ramoškai Pagerbti
rui uz atloštą veikalą, o
®
.
Petrauskaitei už padainavi-J Bridgeport. — Lietuvai
mą. Dėkojam visiems para- Gelbėti Fondas rengia šaupijos komiteto nariams, za- nų bankietą patriotui duoskristijonui Butkui, šeimi- niam aukotojui Lietuvos
ninkėms, Aukštkalnienei ir reikalams Jonui Ramoškai
visoms jos pagelbininkėms, pagerbti. Vakaras įvyks vakurios daug darbo padėjo, 1 sario 23 d., Lietuvių audikad viskas pasisektų. Dėko-j.torijoj. Vakarienė prasidės
jam visiems aukotojams ir 6 vai. Vakare bus įteikta
dovana, kuri atėjo iš Lie
pasidarbavusiems.
Aukotojai: P. šalčius, P. tuvos dar prieš bolševikams
Dabkevipienė, P. Bardaus- ją užimant, nuo Geležinio
kienė, P. Liepienė, P. Luko Vilko Fondo už stambią
šienė, P. Abromaitienė, P. (virš šimto dolerių) auką
Grisius, p-nai Kikai, P. Je- Vilniaus atvadavimo reikaronimaits, P. Vištartienė, P. bus šokiai.

Pranešta, kad Internation
ai Harvester Co. kitų fabri
kų darbininkai tomis die
nomis balsuos streiko sukė
limo klausimu, nes kompa
nija nenori pripažinti trak
torių fabriko streikuojančių
darbininkų reikalavimi/ Tad
šie streikuojantieji reika
lingi kitų darbinihkų para
mos.

Visiems Dėkui

N
•
•

$

t

Lapinskienė, P. Pivarūnaitė,
P. Auškalnienė, P. Savickienė, P. Gaižutis, P. šmitas, P. Molkienė, P. Čuprinskienė, P. Bankevičienė, P.
Winslow, P. Kazikevičienė,
P. Urbonienė, P. Nevero, P.
Vidmontas, P. Bladikas, P.
Garbašauskienė, P. Dovidauskienė, P. Gudjonis, P.
Urkauskas, P. Martinionis,
Ed. Martinionis, P. Ma
žeika, P. Severą, P. Gurskienė, P. Jančauskienė, P.
Julienė, P. Motuzienė,
P.
Rudytė, P. Vaitkaitė,
P.
Garbo, P. Andraitienė, P.
Laurinaitienė, dr. Zalatoris,
dr. Šimkus, W. Ruzner. S.
Janitch, J. A. Pikiel, P. As
trauskas, Omachel Bakery,
P. Puplasis, J. P. Rakštis,
J. Damanskas, A. Svetikas,

i

Paskutini
Bargenai —
38
narnai
visokiu didumo, Marquette l’ark
apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir tai
kome senus. Apskaitliavimas veltui.
Pastatymo

kainos:

po 4
2-jų fietų mūrinis namas,
kambarius ..................................... $5.950.
5 kambarių mūr. bungalovv . $4.600.
4 kambarių mūr. bungalovv . >3.950.
Taipgi statome ir didelius halinis.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainu.

*

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. Western Avė.

Suaugusiems pamokos
Armour mokykloje

("Draugas”

Acme telephoto)

Mrs. Mynnie Fischer (centre) iš Milvvaukee, Wis., “motinų” vadovę sargyba jėga
pašalino iš valstybės rūmų Washingtone, kai ji su kitomis moterimis greta senato
rūmų pradėjo triukšmauti, protestuodamos prieš Anglijai padėti bilių. Keletas šimtų
moterų vykdė demonstracijas. Illinoiso moterys norėjo matytis su senatorium Lucas.
Bet šis pasislėpė.

Moteris mirė nuo
apdegimo

TELEFONAI:

REP. 3713;

orrice

Suaugusiems
svetimša
liams, vyrams ir moterims,
yra suruošti kursai Armour
viešojoj mokykloj, 950 W.
33 pi., Bridgeporte. Angliškos kalbos pamokos įvyksta
dukart savaitėje, nuo 1:15
iki 3:00 pirmadieniais
ir
trečiadieniais. Be kitko nu
rodoma, kaip galima įsigy
ti pilietybės popierius.

Vak.

PRO. 0176

REIKALINGAS
VARGONININKAS
Kreipkitės į: Kun. K. Bič
kauską, 3905 Fir Street, In
diana Harbor, Ind. Telefo
nas: Indiana Harbor 1885.
Relitn
' itchFast

^Stratchinr

-irManiybcJi
For ųuick relici Irom itehing of eezema, pimples.
athlete's foot, seabies, rashes and other externally caused skin troubles. ūse world-famous,
cooling, antiseptic. liųuid D. D. D. Prescription.
Creaseless, stainless. Soothes irritation and
ųuickly stops intense itehing. 35c trini bottle
proves it, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

Ateinantį trečiadienį bus
Mirė Mrs. Anne Zitko, 48 atvaizduotas George Washm. amž., 2633 W. 18 gt. Na ingtono gyvenimas.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
mų virtuvėje anglys kros
nyje kažkodėl nedegė. Tad
AR DAUG KORO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? Į
moteris bandė ant įkaitušių anglių užlieti kerosino.
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijg]
Ji tai padarė ir sukėlė
Sutaupysite Daug Pinigų.
sprogimą. Užsiliepsnojo jos
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
drabužiai ir ji pavojingai
1. Sutaupysite 40% kuro;
P1ONBIF ROCK WOQL
apsvilo,
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
PLAT1NKITE “DRAUGĄ’1
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
H
W -45 * mCuvcFt
gaisrų;
Pu«n« B
m L «$
a6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.J
Remkite Lietuvišką
Cork boao d

FiBBOUS blSJLATlKcBoAPDl

CoMPIUStoG)M$MmM< Boajtm

5orrUbot»-30iMK»CuwcFT

avo

ood

l s

oabbs

Žyduką

avx

Hcavy DutLDm«HAn«iALS>
Ma*0KRY. CortCRXTE.ETC

NATHAN
KANTER

Dykail

Apskaičiavimas

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar išmokėJ imus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj
dengimo medžiagų.

MUTUAL
L1QUOR
CO.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Wholesale
4707 So.

Republic 6051|

Warehon.se: 9401 So. Stony Island Avė., ten

Halsted St
TeL Blvd.
0014

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

UNIVERSAL
RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Uankletam Suteikiam Pa
tarnavimu.

Linksmas Patarnavimas Visiems

M

-,W

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REFRIGEKATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
Ali Nationally Advertlsed Itcma,

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

Tek Victory 9670

ALEX ALESAUSKAS & SONS
mow

lirai

FACTORY

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
*'
PROMOTIN6-VOU,BlRNBX^JN —
n?0M NON ON MOU'LL BE IN TUlRl> PLACt/ "

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES

'

NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!

Kreipkitės pas:

Rengimo komisija deda Aštunti Metiniai
pastangų, kad vakaras pa
Šokiai
vyktų. Be vakarienės, bus
CICERO. — Visas jauni
įdomi programa. Po visam
mas
yra prašomas atsilan
lams.
kyti į “8th Annual Dance,”
Rengimo Komisija
kuris įvyks vasario 22 die
na, 8:30 vai. vakare, 15th Į
Street ir 49th Court, paraVisų Dėmesiui
pijos salėje, šiuos šokius
Cicero. — Šiuomi prane rengia Šv. Antano C.Y.O. ir
šame, kad tikietai nebus Holy Name draugija. Henry
parduodami prie durų. Visi, Bocūnas ir Juozas Jurgėla
kurie nori dalyvauti naujo yra rengimo komisijos pir
klebono kun. I. Albavičiaus mininkai. Komisija uoliai
priimtuvių bankiete, vasa dirba ir prižada visiems at
rio 23 d., prašomi iš anksto silankusiems didelio džiaug
įsigyti bilietus. Vakarienė smo, gerą muziką ir draubus gera. programa įdomi. giškumą. Rezervuokite vaDovaną įteiks Lietuvos
Bilietų galima gauti pas sario 22 dieną ir smagiai
konsulas Petras Daužvardis.
Bus ir daugiau garbingų K. Barčienę, M. Laurinai praleiskite tą vakarą prie
svečių atvykusių iš Lietu tienę, parapijos komiteto geros Del Rene muzikos.
Komisija
narius, E. Brazauskienę, Mi
vos.
Neužmirškime savo bran kolainį, O. Gudienę, Pasecgios Lietuvos, kuri vaitoja, kienę, Ząkarienę, MikolaiNenoriu manyti, kad išti
kruvinų engėjų priespaudoj. tienę, Vaičūnienę ir kitus sus amžius svetimiems ver
Taip pat neužmirškime tų Cicero veikėjus.
gavę lietuvis laisvės nepąpatriotų, kurie sunkiai savo
Kaip visuomet, taip ir šį miltų.
uždirbtus dolerius kloja ant sykį ciceriečiai nepasiduos
tėvynės aukuro. J. Ramoška kitoms kolonijoms. Nuošir Pulk. Įeit. S. Zaskevičius
pavyzdys visiems, kaip mes džiai kviečiami ir bulvarišturime veikti, kad išvada kiai ir kitų kolonijų lietu
vus pavergtą Lietuvą.
CONRAD
viai skaitlingai atvažiuoti į
Taigi, vasario 23 d. savo kun. Albavičiaus priimtuvių
Fotografas
Studija jrengta pir
tiškai
pasilinksminsime, bankietą.
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
nors skausmu suspaustomis
mis ir Hollyvyood
Visų, kurie turi paėmę ti- šviesomis.
D a r b a’S
širdimis. Turiu pažymėti,
Garantuotas. •
kietų
pardavimui,
prašohia
kad bankietas su įdomia
programa, įžanga tik 50c. — pinigai, arba tikietai, grą 420 West 63rd Street
Labai prašome neatsisaky žinti ne vėliau vasario 18 Tek: Biznio - ENGIevvood 5883
Res.: - ENGIevvood 5840
ti, skaitlingai dalyvauti.
dieną.
Rengimo Komisija

LIFE INTHEROAR

CLASSIFIED

Darbininkai balsuos
streiko klausimu

PARDAVIMUI

Už pusę kainos!

Tikri bargenai!
&

3730 PARNELL AVKNVE: arti 37tl» St.. 5 Mokai Į rykis nm Halstcl St. 2-jų aukštų mūrinis namas. 2 Ortai. Kniaa tik.... $2.200.00.
tmolėėtl tiktai $200.00. Halanms ant Išmokėjimų.
1731 S. DĖS PLAINES ST. (Pirmiau buvusi String St.) Du Mokai
| rytus nuo Halsted St. Vienas blokas nuo Dievo Apvcisdoe lietiiivlškos bažnyčion Ir mokyklos, t nuvj.i lietai. Naujai Uvertalsytas. įmokėti
tiktai $2,00.00 Jitulgais. Pilna kaina .................................................... $1,050.00.
2020 WEST HITU ST. Kampus Talman Avė. Ibi blokai J vakarus
nuo VVcstcm Avė. Lutas 00x125 pėdų. Gazolino stotis. Kainavo
$14,000.00. Pardavimo kaina tiktai
...............................................
$1,300.00.
Arba Išnuomos ui $35.00 | mėnesi.
Arti Sv. Kazimiero kapinių.
šie yra siV Hienų gėriai si bargenai.
nepraleiskite
HĄ PROGAI
AGENTAMS MOKAMAS KOMISAS

FRANK d. PETRU
1443 West 18th St.
Tel. CANal 0806
(Vienas blokas | rytus

nuo

Ashland

Avė.)

BHSP5I5’

s

Reikale
"Income" Taksu

NAUJAS N. D. FUTBOLO KOMANDOS VADAS

Lietuvių Prekybos Butas
(Lithuanian Chamber
of
Commerce) rengia paskaitą
išaiškinimui “income” tak
sų, nes praeituose metuose
buvo padaryta daug pakei
timų, kurie paliečia kiekvie
ną profesionalą, biznierių ir
darbininką.
Paskaita bus Dariaus-Gi
rėno svetainėje, 4416 South
Western Avė., antradienį,
18 d. vasario, 8 valandą va-1
kare.
Įžanga dykai.
Lietuvių Prekybos Butas
kviečia profesionalus, biz
nierius ir visus lietuvius,
kuriems reikia pildyti “income” taksus, pasiklausyti j
patarimų ir išaiškinimų ne-.
mokamai, minėtam susirin
kime.
Angliškai kalbės A. S.
Walons, Deputy Collector —
valdžios atstovas. Lietuvių
kalboje atsakinės į klausi
f'TJrauKaa” Acme teleDlioto)
mus auditorius J. P. VarFrank Leahy, Boston College futbolo komandos vadas
kala.
paskirtas Notre Dame universiteto komandos vadu. Jis
yra Notre Dame alumnas.

Prakalbos Pavyko

Tėvas ir sūnus nuteisti

Sprogimas sukrėtė

BE AMERIKIEČIŲ
BRITAI NEĮVEIKS
NACIŲ

Pirmadienis, vas. 17, 1941
TURĖS PASKAITĄ

tojų duktė, šiandie išteka
už Raymond Lukošiaus.
Šliūbas Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. bažnyčioje,
X LRKSA 163 kp., Mar 3 vai. popiet. Vestuvių puo
ąuette Park, rengia prakal tą jaunosios tėveliai rengia
bas Lietuvai Gelbėti Fondui Vengeliausko salėj.
kovo 2 d., parap. salėj. Kal
X P. Paliulis, žinomas
bės kun. J. Prunskis, kons.
P. Daužvardis, L. Šimutis biznierius, kurio užeiga ran
dasi adr. 2320 So. Cicero
ir k.
Avė., staiga susirgo ir nuX Motery Są-gos 20 kp., vežus Šv. Kryžiaus ligoniBrighton Park, jaunamečių ’ nėn,
gydytojai
susekė
skyrius begalo džiaugiasi staigų apendiką.
savo pirm. Filomena Reka
šiūte ir sekr. Aldona Rasteinyte. Abi yra populerės
jaunimo tarpe. F. Rekašiū
tė nors dabar pavaduoja
Keturi vyrai pavojingai
motiną, kuriai padaryta ran
kos operacija, tačiau randa apsvilo susprogus gazolinu
šildomą j am pečiui ir sukė
laiko ir veikimui.
lus gaisrą klubo kambary
X Dievo Apvaizdos para- je (rūsyje), 1948 Cortland
P*j°s Užgavėnių balius ren gt. Sužeistieji paimti į
d. para North Avenue ligoninę.
rijos salėj. Tikietai po 35c.

APLINK MUS

Dalyvavęs pasauliniam ka
re britų kariuomenės kari
ninkas Francis Jeffery per
radiją Chicagoj kalbėdamas
pareiškė, kad britai nesitiki
nugalėti nacinj be J. A. Val
stybių kariuomenės ekspe
dicijos.
Jis nurodė, kad Vokieti
ja turi pirmosios linijos
iki 6,000,000 kareivių, o An
John C. Gekas, kurs tu
glija tiktai 1,500,000 karei
rės
paskaitą “Tiesa apie
vių. Tad Anglija iš kur ki
tur turi gauti 3,500,000 ka Graikiją” tema Auditorium
reivių, kad sulygti su prie teatre sekmadienio vakarą,
šų. Tokį skaičių kareivių vasario 23 d. Be to, kalbės
Anglija gali gauti tik Ame dar ir Chicago Daily News
korespondentas p. Stowe.
rikoje.
o„j_ Tas yra ryšium su graikų
Anot Jeffery, jei __
Anglija
norėtų visiškai suklupd ,'ti vykdoma kampanija AmeriVokietiją, turi įsigyti ‘iki koje sudaryti 10 milijonų
30,000,000 kareivių. Su ma-',dol. fondą nukentėjusių dėl
X Ig. Starodomskis, 337
žesniu skaičiumi į Vokieti- karo graikų šelpimui. Gekas
ją įsiveržimas ir nacių su- yra Illinois Graikų Karo W. 59th St., Lietuvos reika
Šelpimo sąjungos sekreto lams įteikė per “Draugą”
pliekimas neįmanomas.
rius.
L. G. F. $2.00.

Šen. Lucas vengia
piliečiu susirinkimo

X Papsiu šeima, vestsaidiečiai, Lietuvai Gelbėti Fon
iui (per “Draugą”) paau
Viešosios Champlain pra kojo $2.00.
dinės mokyklos
aikštėje
(žaismavietėje), 62 gat ir ' X Stefanija Gaižauskas,
Princeton avė., iš kažkur at senų Brighton Park gyvenklydęs šuva sukandžiojo 10
vaikų.
Englewood nuovados po
VASARIO
licijai pavyko šurų sugauti.
Patikrinamas, ar jis yra
sveikas.

Šuva sukandžiojo

Karo vetc’anų divizija
North Side. — Vasario 7
Federalinis teisėjas W. H. ani/linkp
Chicagoj rengia viešuosius
d., parap. svetainėj įvyko Holly Chicagoj nuteisė kadebatus dikt?xorinio biliaus
prakalbos Lietuvos reika lėti buvusį
presbiteriečių
Goldsmith Brothers Smelt klausimu, Įvyus Civic Ope
lais. Žmonių susirinko ne sektos dvasiškį Ch. P. Camp ing and Refining Co. darbara rūmuose šio vasario 23
mažai. Svečias, kun. Pruns bell, 73 m., ir jo sūnų
M. vietėje, 1300 W. 59 gat., įvy d.
kis, papasakojo susirinku Campbell, 44 m. amž. Tė ko smarkus sprogimas. Apy
Debatuose dalyvaus resp.
siems labai daug įdomių ži vui skirta vieneri metai, o l’nkėj gyvenamų namų lan-'
senatorius Brooks, dem.
nių iš pavergtos Lietuvos, sūnui — treji. Kadangi tė- gų stiklai ištrupėjo. Niekas
šen. Pepper iš Floridos ir
kaip ten dabar rusai šeimi- vas yra per senas, teisėjas resužeistas.
kiti. Pakviestas ir Illinoiso
' ninkauja, kaip jie leidžia ir jo pasigailėjo ir bausmę
Aiškinama kad nukelia- dem. senatorius Lucas. Bet
vykdo įstatymus, kaip grū jam suspendavo. Sūnus tu mo iš vienos vietos ; kitą J jis atsisakė.
Listen to
da į kalėjimus ir tremia į j ri eiti kalėjiman. Tėvas metalo tirpale dalis išsilie- j
Sibirą mūsų brolius lietu- prašė teisėjo, kad jį, tėvą, jo į vandens baseinėli.
PALANDECH’S
vius. Kas baisiausia ir liūd-, vietojc sQnaus uždarytų ka.
YUGOSLAV-AMERICAN
niausią, kad atsirado lietu-, ,gjiman Jo prašyma3 nepri.
vių parsidavėlių, tautos iš- pažintas
RADIO BRGADCAST
gamų, kurie baisesni už aPolicijos seklys Joseph Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
Tas įvyko dėl jų suktybių.
tėjūnus. Jiems tarpininkau
Ponicki nušovė paroliuotą
STATION WHIP.
Praeitą
šeštadienį
Chica

iš kalėjimo Stanley Konkel,
jant daug mūsų šviesūnijos
Tėvas su sūnum sukūrė
1480 kilocycles
buvo kažin kur išvežti ir investinimų kompaniją ir per goj minėta U. S. karo lai kurs areštuojamas bandė
(First Station on Your DiaI)
amžiams palaidoti. Baisūs paštą ir kitais keliais dau vo “Maine” nuskendimo 43 pabėgti.
Featuring a program of
įvykiai dabar dedasi mūsų giausia presbiteriečių dva motų sukaktis.
Yugoslav Folk Music
“Maine” susprogo ir nu REMKITE SAVUOSIUS!
tėvynėje. Ragino Amerikos siškiams ir jų šeimų
na
Havanos (Kuboj)
lietuvius visu atsidėjimu ir riams pasiūlė, kad jie turi skendo
nuoširdumu eiti nelaimin mas sutaupąs investintų į prieplaukoje. Tas įvykis su
kėlė karą J. A. Valstybių
giems broliams lietuviams į nekilnojamas
nuosavybes
su Ispanija.
pagalbą .šelpti, kiek galima,
pabėgėlius, kurių randasi I Už tai žadė3° net lki 18-°9
didelis skaičius Vokietijoje/nuošimiii’‘ metinil» Pa,ūka
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Šveicarijoje ir kituose kraš-j
Sak«' kad tai Puikiausia
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
tuose. Aukų Lietuvai gelbė- aPdrauda sulaukus senatTai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
PAS
ti ir pabėgėliams šelpti su ves.
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
dėta $18.50. Aukojo po $1:
Daugelis tų dvasininkų ir VILEIŠĮ
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietą.
Berkelis, Radišauskienė, Da našlių mielai priėmė pasiū
Kitomis Dienomis — 9:30 vai vakare.
EIK!
valgienė, J. Lebežinskas, lymus ir Campbellams su
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.
Jasevičienė,
Kavaliauskas, kišo keletą šimtų tūkstan
W H F C — (1420 Kilocycles)
Gerdžiūnas, Vilčinskienė, D. čių dolerių. Po kai kurio
DR. PETRAS
VII.EISIS,
Maksvytis, kun. J. šaulins- laiko Campbellai nutraukė
Atstovas
kas, V. Daugirdienė. Kiti nuošimčių mokėjimą ir ne
buvo smulkiais. Pinigai bus trukus paaiškėjo jų sukčia
priduoti Federacijos centrui, vimai. Daugumo sutaupos The Prudential Ins.
o centras pasiūs Lietuvoi dingo.
Co. of America
OFFICE-.
pabėgėliams.
Įdomi apysaka iš Lietuvos gyvenimo, iš lietuvių,
175 W. JACKSON BLVD.
Baigus kalbėti svečiui, dai
lenkų ir rusų santykių.
SPITE A-1820
Home Office: Nevvarlt, Tf. J.
kalbėjo kleb. kun. J. šau-r ParaSž —
RERIDENCIJA:
linskas. Ragino nepamiršti
4432 So. California Avenue
JONAS KMITAS
Lietuvos ir lietuvių svetur
Tel. LAFayctte 0771
(Kun. Dr. K., Urbonavičius)
pabėgusių. Ant galo svečias
are sure to be
Pradedama spausdinti
Bflsi tin-tlnatsakinėjo į susirinkusių
just what you want—
Resnls Ir lalmlWsnU. —
paklausimus.
* Lietuvytis
“jAMERIKOJE”
light, delicious and of
Turėsi

Nepasidavė, tad
Minėta Maine nusken nušautas dimo sukaktis

Keturi asmenys
apsvilo

-RI
i

Lemon Juice Rdcipe Checks
Rheumatic Pain Quickly
If
you
suffer
from
rheumatic,
arthritis
or
neuritis
pain,
try
this
simple
inezpensive
home
reclpe
that
thousands
are
using.
Get
a
package
of
Ru-Ex
Compound
today.
Mix
it
with
a quart
of water.
add the
juice of
4 lemons.
It’s
easy.
No
trouble
at
all
and
pleasant.
You
need
only
2
tablespoonfuls
two
t i mes
a day.
Often
within
48
hours
—
sometimes
overnight
—•
splendid
results
are
obtained.
If
the
. pains
do
not
quickly
leave
and if
you
do
not
feel
better,
Ru-Ex
will
cost
you
nothing
to . try
as
it
is sold
by
your
druggist
under
an
absoluto
money-back
guarantee.
Ru-Ex
Compound
is
for
sale
and
recommended
by Good
Drugstores
Everyvvhere.

4'

%

MĖNESIO

IŠPARDAVIMAS
ANT RAKANDŲ, PEČIŲ, ŠALDYTUVŲ IR

PARLOR SETŲ.

Didelis Pinigų Sufaupymas Perkant Dabar!

F1ARGUTIT

Jei Insurance Reik,

RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

rz

VYTIS ĮR ERELIS

fine texture.

6 asmenys sužeista
Keleivinis autobusas su 25
asmenimis susidaužė su gatvėkariu Racine ir Van Buren skersgatvy. 6 asmenys
. sužeista.
PLATINKITE

“DRAUGĄ”

ju**-

DouhleTe.'^dd-Douhl. Actian

KC SAKINO

Ūse only one level teaspoonful to a eup of
sifted flour for most recipes.

MtlLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
USFD BY OUR GOVERNMENT

TAUPYK!
V/.TIKRINTA

RYTOJŲ.

Ši nauja, originali apysaka, garbingo išeivijos Ve
terano neseniai parašyta, labai patraukli, lengvai
skaitoma. Ji visiems patiks.

OP CHICAGO

UŽSISAKYKITE “AMERIKĄ” NUO VASARIO 14!
Metams tik $2.00; pusmečiui $1.00; trims mėn. 50c.

Mokame 3i/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
TURTAS

VIRS

gi
000,000.00
r ’
’

nereikia nei dratų ir lengvai pagauna visas radijo
stotis — vertas $99.50 — už ...

“AMERIKA”
222 So. Ninth St.
Brooklyn, N. Y.

£4750

ir dar nuolaida už jūsų seną radiją.

Nuo š. m. Vasario 14 d. numerio

MUTUAL,FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOGIATION
2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887*

Didelė, nauja radija, gražiame kabinete, dešimt tūbų,

JOS, F. BUDRIA
FURNITURE KRAUTUVE

3409-21 South Halsted St. Tel. Yards 3088
J

4

>4

....

t *

