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TRUMPAI
P. T.

Spaudos žinių stambiosios 
agentūros nesutaria dėl pa
duotų žinių tikrumo, kad 
vokiečių liuteronų dvasiš
kis Martin Niemoeller būtų 
perėjęs katalikybėn. Lai
kraštis “The Register” pa
reiškia, kad Niemoeller tik
rai nusprendė pereiti Kata
likų Bažnyčion.

NCWC žinių tarnyha va
sario 10 d. iš Berlyno gavo 
kablegramą, kurioje tarp 
kita pažymėta: “Niemoe
ller” per savo žmoną prane-! 
šė, dr. Ungnad, protestantų J 
dvasiškiui Berlyne, kad jis| 
“išvidiniai virto kataliku”; 
kad jis nori būti katališkai 
palaidotas, jei tektų mirti 
kalėjime; ir kad jis viešai 
išpažins savo atsivertimą 
katalikybėn, jei bus gyvas 
paleistas”.

Rev. Martin Niemoeller yra 
buvęs vokiečių nardančio 
laivo komendantas per pa
saulinį karą. Kare nepap
rastai pasižymėjęs. Kai 
anais metais diktatorius 
Hitleris pradėjo veikti prieš 
krikščionybę ir regimentuo- 
ti protestantų dvasiškius, 
Niemoller pirmasis atvirai 
pasipriešino ir savo .pamok
slais peikė ir smerkė nacių 
žygius. Už tai jis įkalintas 
koncentracijos stovykloje 
ir neišlaisvinamas. Būda
mas kalėjime jis ėmėsi stu
dijuoti katalikybę.
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SUDARYTA TURKIJOS BULGARIJOS PAKTAS

Automobilių pramonės di
dikas Henry Ford pareiš
kia, kad karas Europoje vy 
kdomas be jokių priežas
čių, kad abiejose kariaujan
čiose pusėse nėra teisingu
mo ir kad abi pusės kariau
ja tik gobšumo sumetimais. 
Ford priešingas padėti ku 
riai nors vienai pusei. Jei 
J. A. Valstybės pasišauja 
padėti, sako, jis, tai turi ly
giomis padėti abiem pusėm. 
Parūpinti karo įrankių An
glijai ir ašies valstybėms. 
Tegul kariauja, iki abidvi 
pusės sužlugs ir neįstengs 
toliau kariauti.

Ford nurodo, kad karą su 
kėlė šalių valdovai patenkin 
ti savo gobšumo polinkius. 
Jie patys nekariauja. Karo 
laukan pasiuntė savo val
domus mažučius žmogu
čius — darbininkus, vals
tiečius ir kitus, kurie šian
dien velka baisias karo sun
kenybes. Žmogučiai nėra 
kalti už karą, bet jie kalti 
už savo apsileidimą. Apsi
leidimas sukėlė neveikią, o 
ši pastaroji atbukino pro 
tus. Tad valdovams yra pi
gu tokius žmones siųsti j 
skerdynes.

Anot Fordo, tarptautinė 
gobšųjų klika visam pašau* 
ly veikia. Ji daug veikia ir

TURKIJA JAU
NESKELBSIANT
KARO

SOFIJA, vasario 17 d. — 
Patikimi šaltiniai šiandie 
pareiškia, jog Bulgarija ir 
Turkija sudariusios nepuo
limo sutartį. Tuo būdų, 
anot jų, Turkija neskelb
sianti karo, jei Bulgarijon 
įžengtų Vokietijos kariuo
menė.

Toliau šie šaltiniai parei
škia, jog ši sutartis gali tu
rėti svarbios įtakos ašies 
pastangoms sudaryti su 
Graikija taiką, nes pašalin
ta viena svarbiausių kliū
čių vokiečių karinei para
mai Italijos kovose prieš 
graikus.
Smūgis anglams.

Kai kurie diplomatiniai 
stebėtojai įsitikinę, jog dėl 
šio pakto vokiečiams gali 
net nebereikėti siųsti ka
riuomenės per Bulgariją. 
Jie mano, jog sutartį ofici
aliai paskelbus, Graikija 
gali tuojau sudaryti taiką 
su ašimi, nes Graikija nega 
lėtų išlaikyti spaudimo iš 
dviejų frontų.

Bendrai, visi Balkanų ste 
betoj ai įsitikinę, jog ši su
tartis būtų didelis smūgis 
anglų įtakai Balkanuose. 

Vokiečiai ruošiasi
Reikia manyti, jog pagal 

šį paktą Bulgarijos ir Tur
kijos kariuomenės būtų at
šauktos nuo pasienio.

Tuo tarpu iš Londono 
pranešama, jog Vokietijos 
kariuomenė Konstantoje, 
Romunijos laivyno bazėj 
skubiai ruošiasi žygiams 
Bulgarijon. Vokiečiai Bulga 
rijoje galį pasirodyti po sa 
vaitės ar 10 dienų.

Konstantos apylinkėje 
yra 45,000 vokiečių kariuo
menės, kai visoj Romuni
joj yra dar virš 350,000.

%
J. A. Valstybėse, kad šią ša 
lį įtraukti karan.

Amerikos įtraukimo ka
ran šalininkai, kaip ir tikė
tasi, New Yorke sudaro blo
ką, kurio tikslas yra J. A. 
Valstybes sujungti su D. 
Britanijos imperija. Jie sa
ko, jei kada nors J. A. Val
stybių “unija” su Britanija 
buvo reikalinga, tai ji būti
nai reikalinga dabar.

Kai kas sako, kad šis žy
gis už “uniją” yra fantasti
nis. Bet nereikia užmiršti, 
kad fantastiškiausios idėjos 
kartais virsta realybėmis, 
jei laiku nepavartojamas 
atitinkamas stabdis. Reika
lingas amžinas budėjimas.

Būsimos Kariuomenes Stovyklos

. ("Draueas" Acme telephoto)
Camp Grant, karinė stovykla arti Rock ford, III., kuri galutinai paruošta priimti 

draftų pašauktus kareiviauti vyrus iš vidų rinių vakarų valstybių. Yra tūkstančiams 
vyrų vietos. Savo rėžtu stovykloje kareivi ai bus apmokomi tarnybai ligoninėse ir ki
tiems medikaliniams darbams.

Vienas Kelias 
Sulaikyti 
Vokietiją
WASHINGTONAS, vasa

rio 17 d. — Demokratų ly
deris Barkley, pradėdamas 
Senato diskusijas, sąryšyj 
su administracijos paruoš
tuoju paramos Anglijai įs
tatymu, šiandie pareiškė, 
jog jei Jungtinės Valstybės 
nepadės Anglijai nugalėti 
Hitlerio Europoje, “kurią 
diena mes turėsime pasi
duoti jam ar nugalėti jį 
čia”.

“Yra tik vienas būdas su 
laikyti nugalėtoją. Tas bū
das yra nugalėti jį”, parei
škė Barkley.

Toliau savo kalboje jis 
pabrėžė, jog Vokietijai lai
mėjus, Amerika atsidurs ne 
tik prieš “priešingai nusis
tačiusią Vokietiją, bet ir 
prieš priešingai nusiteikusį 
pasaulį”. *

Anot Barkley, šis karas 
yra idėjų ir filosofijų ka
ras. šiuo karu esą norima 
priversti pasaulį priimti mo 
ralinę, ekonominė ir politi
nę sistemą, šios sistemos 
esančios kaip tik priešingos 
demokratijai ir krikščiony
bei.

Komunistų dienraščio 
“Kasdieną” skiltyje L. -P. 
daro pastabą “Draugo” re
dakcijos personalo nariui 
kun. Prunskiui apie “Drau
ge” tilpusį įžanginį. Turime 
pastebėti, kad kun. Pruns
kis su tuo įžanginiu neturi 
nieko bendra. Tas įžanginis1
buvo parašytas p. L. P. la-‘ Dallnai debeauota ir Sa|- 
bai artimo žmogaus ir akir- {iau- Šiaurvakarių všjai. 

tas jiedviem labai gerai ži- Saulė teka 6:42 vai., saulė 
noman asmeniui. leidžias 5:26 vai.

MANILA, vasario 17 d. — 
šešiasdešimt septyni Ame
rikos karininkų vaikai ir 
žmonos šiandie laivu Etolin
išplaukė Amerikon.

i*

LONDONAS, vasario 17 
d. — Aviacijos ministerijos 
pranešimu, anglų lakūnai 
buvo nuskridę vakarinėn vo 
kiečių okupuoton Lenkijon, 
kur vieton bombų numetė 
tūkstančius propagandinių 
lapelių.

VICHY, vasario 17 d. — 
Tikimasi, jog netrukus Pa
ryžiun vėl išvyks adm. Dar- 
lan naujiems pasitarimams 
su Lavaliu.

CADIZAS, Ispanija, vasa
rio 17 d. — Čia pereitos sa 
vaitės pabaigoje atvyko 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus laivas, vežąs Ispanijai 
reikalingų miltų ir kitų mai 
sto reikmenų.

BELGRADAS, vasario 17 
— žymus Jugoslavijos vy
riausybės asmuo pareiškė, 
jog .premjero .Cvetkovitch 
pasitarimuose su Hitleriu ui 
tikrinta Jugoslavijos ateitis.

ROMA, vasario 17 d. — 
Italijos karo vadovybė pa
reiškia, jog smarkios ang'ų 
motorizuotos kariuomenės 
atakos Kenjos fronte atmuš
tos ir anglams padaryta ne
maža nuostolio.

ORAS

BOLŠEVIKAI TERORIZUOJA 
LIETUVOS STUDENTIJĄ

Mokytojai Verčiami Agituoti

Už Komunistus Atstovus I
KAUNAS. — Sovietų dentus žiemos atostogų,

Lietuvos valdovai reiškia 
didelį nepasitenkinimą stu
dentija, kad ji “nesupran
tanti” naujosios dvasios. 
Todėl valdžia nusistatė pra
dėti prieš studentus tiesio
ginį terorą. Paleidžiant stu-

Italai Išvyti 
Iš Sudano

KAIRO, vasario 17 d. — 
Anglų generalinis štabas 
praneša, jog išskyrus karo 
belaisvius, Egipte, -Sudane 
ir Kenjoj jau nebėra nė vie
no Italijos kareivio.

Šį pareiškimą anglai pa-

Milžiniška Vėtra 
Ispanijoj 
Ir Portugalijoj

MADRIDAS, vasario 17 
d. — San Sebastian radio 
šiandie pranešė, jog po 
smarkios vėtros kilęs San- 
tanderos uoste gaisras pri
vertė 30,000 žmonių palikti 
savo namus. Paskutiniosio
mis žiniomis vėtroje žuvo 
bent 83 asmenys Ispanijoj 
ir Portugalijoj.

Viesulas praūžė per Por
tugaliją ir Ispaniją, bet 
smarkiausiai palietė San-

darė paėmę Kurmuką, stra- tanderos uostą, kuriame su 
teginį postą prie Etiopijos griautųjų namų skaičiuje 
vakarinės sienos. yra Ispanijos Banko rūmai,

Šalia kovų prie Kurmu katedra ir keletas vyriausy- 
ko anglai veržiasi Etiopijon bės pastatų.
keliu, vedančiu į Gondarą.

“rinki-
parėję

Gaisras laive.

Šiam Ispanijos uoste nuo
stolių skaičius siekia tarp 
$9,000,000 ir $13,500,000. 
Šie nuostoliai daugiausia 
susidarė nuo gaisro, kuris 
kilo uoste stovinčiam alie
jaus laive ir paskui išsiplė
tė visam mieste.

Žuvusiu žmonių tarpe yra 
26 asmenys, kurie buvo 
eletrikiniam traukinyje. 
Traukinį vėtra nuvertė nuo 
tilto į Urola, netoli San Se-j 
bastian.

Tuo tarpu pavasario pot
vyniai palietė smarkiai ii 
lis, ypač Dunojaus slėnį, 
kitas pietinės Europos da-

Tenai, anot anglų komuni
kato, britų kariuomenė be 
atvangos veržiasi pirmyn.

Italijos Somali joj anglai 
pasiekė jau Juba upę, apie 
100 mylių krašto gilumoje.

(Agnių radio praneša, 
jog Belgijos kolonialė ka
riuomenė jau pasiekė Ang- 
lo-Egipto Sudaną ir prisi
jungė prie anglų).

Bereikalingas 
Nevieningumas,
Japonija

TOKIO, vasario 17 d. —
I

Japonijos žinių agentūra ci
tuoja užsienio ministerio 
padėjėją, kuris pareiškęs, 
jog “kitos Ramiojo vande
nyno valstybės perdaug 
nervinasi dėl Tolimųjų Rytų 
situacijos ir daro spaudimą 
į Japoniją”.

“Nors mūsų teisės ir in
teresai pietinėse jūrose yra 
gyvybiniai klausimai, bet 
mes tikimės išspręsti juos 
nesiimdami jėgos priemo
nių”, pareiškęs viceminis 
teria džiąją laivyno tvirtovę Sin-

Toliau jis pabrėžė, jog &aPure-

Minos Prie 
Singapūro

LONDONAS, vasario 17 
d. — Sąryšyje su situacijof 
paaštrėjimu Tolimuose Ry
tuose Anglijos laivynas pra 
nešė, jog Malajų vandenyse 
pasėta minos, šiomis mino- 

I mis saugoma įėjimas į di-

Philippinų salas Japonija 
laikanti draugingu kaimynu 
ir trokšta, kad jos ir ateity
je tokiomis pasiliktų.

Tuo tarpu anglų spaudą 
ragina visus anglus pilie
čius kraustytis iš Kinijos ir 
Siamo.

jiems įsakyta privalomai 
dalyvauti “priešrinkiminė
je” kampanijoje. Kiekvie
nas studentas, mokslo me
tams vėl prasidedant, turė
jo iš apylinkių komisijų pir 
mininkų atnešti liudijimą, 
kiek aktingai jis už bolševi 
kiškus okupantus agitavo 
Kokios sankcijos buvo tai
komos tiems, kurie šio tero
ro nepaklausė, nepaskelbta, 
bet Lietuvos studentija turi 
pagrindo prisibijoti, kad ji 
bus iš aukštųjų mokyklų iš
vaikyta.

Taip pat pradžios mokyk 
lų mokytojams įsakyta per 
diktantus mokiniams pasi
rinkti bolševikiškus šūkius 
ir raginti dalyvauti 
muose”. Mokiniai,
namo, turi šiuos diktantus 
perskaityti tėvams. Bet ne
gana to. Mokytojams įsaky
ta tokių diktantų sąsiuvi
nius parodyti mokyklų ins
pektoriams. Tad inspekto
riai iš šių diktantų spręs, af 
mokytojai pakankamai da
lyvavo bolševikiškų rinki
mų agitacijoje. Toks tero
ras plečiasi ir kitose įstai
gose.

Reikalauja Rašytojų
Mobilizacijos

KAUNAS. — Kauno ra
šytojų namuose buvo su
šauktas rašytojų pasitari
mas dėl naujai išleisto so
vietinio literatūros žurnalo 
“Raštai”. Tame pasitarime 
Stalino garbintojas rašyto
jėlis J. Šimkus kritikavo 
naująjį žurnalą, kuris esąs 
“per daug ramus”. Šimkus 
siūlė, kad rašytojai būtų 
įtraukti į Stalino garbini
mo darbą “tiesiog mobiliza
cijos būdu”. Tai minčiai 
karštai pritarė komunistų 
partijos atstovas Zdanavi
čius. Reikią dėti pastangų, 
kad literatūroje pasireikštų 
“marksistinė leninistinė 
ideologija”.

Willkie Vyksiąs 
Kinijon

WASHINGTONAS, va
sario 17 d. — Wendell L 
Willkie, pailsėjęs po kelio
nės Anglijon, gali išvykti 
kovojančion už laisvę Kini
jon.

Willkie draugai pareiškė, 
jog jis planuojąs vykti ja
ponų neokupuoton Kinijon.
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SOVIETŲ SĄJUNGOS KLASTA
Rašo: Ministras Eduardas Turauskas

Lietuvos viltys.

1939 m. spalių pradžioje 
Maskvai ėmus “tvarkyti” 
saVo santykius su Estija ir 
Latvija ir privertus tas dvi 
valstybes pasirašyti su 
Maskva savitarpio pagalbos 
sutartis bei prisiimti po ke
lias dešimtis tūkstančių 
raudonųjų karių savo teri- 
torijosna, Kaune dar būta 
iliuzijų, kad Lietuva bus 
žmoniškiau ir padoriau trak 
tuojama. Tokioms viltims 
buvo ir rimto pagrindo: dvi-

aplinkine sritimi grąžinimu.1 pio pagalbos su Sov. Sąjun- 
P. Urbšys, kaip dera dide- ga sutartį priimti, tačiau pa 

liam patriotui ir valstybės siūlyti savo projektą, ku-
vyrui, pabandė jau pirmame ris čia pat su žinovų pa- 
posėdyje su Maskvos šatra-jgjdba Užsienių Reikalų Mi- 
pais ginti Lietuvos neutra-i nisterijos ir buvo sudarytas 
lumą ir nurodė į pačios ir Vyriausybės patvirtintas.
SSSR interesą pritaikyti To projekto vedamosios min 
Lietuvai kitokį režimą. Jis tys buvo šios: 1) Lietuvą 
priminė, kad lietuvių tauta kuriai valstybei užpuolus ar 
dar caro laikais atkakliai per jos teritoriją kesinan- 
kovojo su carizmo pastan- tis kam pulti SSSR, pasta- 
gomis ją ištautinti, kad ji roji teikia Lietuvai visokią 
turi senas ir garbingas ne-j karišką pagalbą; 2) Lietu- 
priklausomo gyvenimo tra- va, Sov. S-gos padedama fi-

, x dienas ir garsiais žygiais nansimai ir ginklais, sutm-desimt metų nesudrumstų x .. ,, ., „. x x didingą istoriją, kad pasta- santykių, dvidešimt metų r ., , , , , , . . tymas svetimų įgulų jos ze-
glaudaus bendradarbiavimo i v. ,; . ,.x., , x .. meje pačios tautos bus su-uzsicnių politikos plotmėje, x , • ,. .. ,w . „ Įprastas, kaip skaudus pa-k-ietuva pirmoji iš visų Eu-,t ... .... .... x ,. . ..žeidimas, pakirs pasitikeji-ropo3 valstybių pasjrase ..... . , .mą didžiuoju kaimynu, uz-1923 m. nepuolimo sutartį 
su SSSR, Lietuva, neboda
ma jai daromų Vakarų Eu
ropoje priekaištų, aiškiai ir 
lojaliai laikėsi draugingumo 
politikos Sov. Sąjungos at
žvilgiu; pastaroji iš savo 
šalies įvairiais atsitikimais 
parėmė Lietuvą, ypačiai šios 
ginče su Lenkija dėl Vil
niaus. Tai vis praeities 
“kapitalas.” Tačiau buvo ir 
dabarties motyvų Lietuvą 
geriau traktuoti, kaip kitas

ka padvigubinti savo ka
riuomenės kontingentą; 3) 
Lietuva, Sov. S-gos padeda
ma finansiniai ir žaliavomis 
bei medžiagomis, sutinka 
pasistatyti, abiejų šalių su-

Į ledo sandėlius, šalčiams surakinus Ne muną nepriklausomoje Lietuvoj žmonės 
plaudavo jame ledą ir veždavo į sandėlius vasarai. Dabar visa Lietuva surakinta žiau 
raus šiaurės “šalčio” — rusų komunizmo. Tačiau jis nesušildys lietuvio sielos ir troš
kimo laisvės ir nepriklausomybės.

jiems ir jau jų sudarytus
sienių bus išaiškintas kaip tartose vietose, įtvirtinimus; | paktus gu Estija Latvi 
Lietuvos suvasalinimas, o
artimiausioj kaimynystėj 
pasės nepasitikėjimą SSSR 
geromis intencijomis.

Visi šie rimti, gražia ir 
mandagia forma, su giliu 
atjautimu ir įsitikinimu iš-' 
dėstyti argumentai nepa j ė- 1 
gė prasiskverbti j kietas 
Maskvos viešpačių galvas. 
Priešingų argumentų jie ne
sugebėjo pateikti, o tiktai

4) iš sutarties išplaukian
tiems reikalams prižiūrėti 
ir abiejų šalių kariškiems 
klausimams suderinti, kiek
viena susitariančiųjų šalių 
laiko prie antrosios šalies 
Vyr. štabo savo karinę mi-

dvi Pabaltijo Respublikas: • kartojo: “Jūsų pačių intere-

Su tuo projektu spalių 7 
d. p. Urbšys, lydimas Min. 
Pirmininko pavaduotojo K. 
Bizausko, Kariuomenės Va
do gen. S. Raštiko, URM

Iš įstaigos pašalinami1 
tarnautojai

Illinois viešosios gerovės 
direktoriaus R. H. Brandon 

! nuosprendžiu iš St. Charles 
jaunuolių bausminės įstai
gos pašalinta net 12 tarnau
tojų.

Aną dieną, kaip jau bu
vo pranešta, toj įstaigoj du 
tarnautojai primušė ir už
mušė vieną įkalintą ten jau
ną negrą.

Tiedu mušeikai yra suim
ti ir kaltinami žmogžudyste.

Sakoma, kad tai įstaigai 
bus paskirti nauji vedėjai 
ir tarnautojai. *

bės mostą Lietuvos atžvil
giu....

(Bus daugiau.)
se šalyse tiktai karo metui nurodyti, kad tuo būdu pa 
( na vremia etoj voiny ). į liekama už sienos gryniau- 
Savo užsispyrimo Sovietų ; s*os lietuviškos sritys, ta- 
atstovai net nesistengė pa- čiau rusai nė klausyti nebe-

nndegimą, arba odos ligą? 
Jlekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
8e. 85c, 60c. >1.00.

ja, privertė abejoti, ar Lie
tuvos delegacijos atsivežta
sis ir p. Urbšio šauniai pa
grįstasis projektas galės 
būti priimtas.

Maskva atmeta projektą. 
Kai abi delegacijos susi

rinko spalių 8 d. antram po
sėdžiui, kur jau dalyvavo 
ir Stalinas, paaiškėjo, kad 
maskoliai laikosi įsikandę 
savo. Pro forma Stalinas pa 
reiškė, kad pagrindan galįs 
būti priimtas ir Lietuvos

grįsti. Stalinas taip neaiš
kiai ir painiai ką tai argu
mentavo, kad mūsų delega-

norėjo. Molotovas tiktai pa
stebėjo, kad, esą, apie jų 
nusistatymą grąžinti Lietų-

tai net gerai nesuprato joįva^ Vilniaus sritį jų visuo- 
dėstymo. Viena buvo aišku, menė nežinanti, o Baltgudi-

jos vyriausybę jam asmeniš 
kai pavykę įtikinti, kad tai 
reikalinga. Kai visuomenė, 
esą, sužinosianti, nežinia, 
kaip ji reaguosianti į tokį 
duosnų (sic) Sovvyriausy-

kad Lietuvos delegacijos at
sivežtasis projektas ir jo 
pagrindinė mintis — išveng 
ti raudonųjų įgulų Lietuvos 
teritorijoje — Stalino atme
tamas.

V

f-Oa SKINI iRHIIAtlĮiN-S-

Vokietijos, sas yra priimti mūsų pasiū-i^kon. D-to direktoriaus J.
Norkaičio ir visos eilės tei
sinių ir etnografinių eksper
tų (doc. T. Petkevičiaus, ju- 
ris-konsulto doc Krivicko, 
doc. Viliamo ir k.) išgrįžo 
į Maskvą, kur tą pat vaka
rą susitiko su Maskvos pa
rtneriais Molotovu, Potiom-1 
kinu, Pozdniakovu, bet

Maskva bijojo 
todėl, atrodė, kad ji neno-, lymą. nes, mūsų įguloms 
rėš paryškinti savo nepasi- esant jūsų teritorijoje, jei 
tikėjimo ir savo gležną jus kas paliestų, tai pasiju- 
“kumštį” kišti pastarosios dintų visa “uodega” (su- 
panosėn, be to, Lietuva ne- prask visa “galingoji” ir 
turėjo jokio uosto, nes “nenugalimoji” Sov. Sąjun- 
Klaipėda buvo sugrąžinta ga) arba: “Jis (Urbšys) ne

nori suprasti, kad eina ka-Vokietijai.

Viltis sugriuvo.

Sakytos iliuzijos sugriu
vo Užsienių Reikalų Minis
trui p. Urbšiui nuvykus į 
Maskvą spalių 3 d. ir iš 
Stalino-Molotovo išgirdus, 
kad Lietuvai taikomas ly
giai toks pat režimas, kaip 
ir kitoms Pabaltijo valsty
bėms, būtent: savitarpio pa
galbos paktas su.... 50,000 
raudonosios kariuomenės 
Lietuvos žemėje. Kartybės

ras ir didelis karas.”
Negalėdamas ir nenorėda

mas sutikti su Maskvos rei
kalavimais, p. Urbšys spa
lių 4 d. lėktuvu grįžo į Kau
ną pranešti vyriausybei.

Lietuvos projektas.

Apsvarsčius padėtį ir at
sižvelgiant, kad Vokietija 
jau buvo pasirašiusi su 
SSSR “draugingumo ir sie
nų sutartų” (rugsėjo 27 d.)

. Be to , ir pati derybų at- 
projektas, tačiau su patai- . ... • x 4.s__ j n • mosfera sutriko: sovietų at

stovai ir pats Stalinas ne
kantravo, rodė aiškaus jie- 
pasitenkinimo derybų užsi- 
vilkinimu. Prieš išsiskirda
mi pasitarti savo tarpe, Lie 
tuvos delegatai pasiklausė

sa,” kad Sovietai vis dėl to 
galės laikyti Lietuvoje sa
vo kariuomenės kontingen
tą. Dėl skaičiaus Stalinas 
teikėsi padaryti “nusileidi
mą,” sakydamas, kad gali

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai VARds 9246

ma apsistoti ties 20,000
^'./TrJBkaitline, tačiau čia pat įpe 

Stalino. Plačiai, išsamiai u\ . . . , . , . , .,. . ’ , v 1 se ir pataisymą: toks kiekiL
Įtikinančiai p. Urbšys isdes- turgs būtj jau nuffllatinj,
te visus sumetimus ir moty
vus, dėl kurių Lietuvos Vy
riausybė pasiūlė Maskvai 
savo projektą, o nepriėmė 
Maskvos pateiktojo. P. Urb
šio dėstymas buvo tiek įs
pūdingas, kad kitiems Lie
tuvos delegatams iš Molo
tovo ir kitų rusų laikyse 
nos susidarė įspūdis, kad 
Lietuvos pasiūlymas praeis.

dar, kokias gi galų gale
, , .... sienas Vilniaus "srityjeir pataisymą: toks kiekis -r . . . T .-- __ Maskva teiksis Lietuvai nu

brėžti? Į tai buvo pirštu

IR C VEZEIIS
dantistas

<645 So. Ashland Avė 
arti 47tb Rtroo!

’i v4Rds 3146 
V ,LANDOS: Nno 11 iki 12.

7 iki 4 ir 7 iki 9 
-■"nrlJnTPsia • 2 iki 4 ir 7 iki B

Šventadieniais: 11 iki 13 A. M.

OR, V. A. 8

ir tuo būdu tikrovėje atida- 
taurė Lietuvai už jos 20 vusi Pabaltijos šalis Mask- Tik Molotovo pastaba, bai 
metų nuosakios ir lojalios vos malonėn ar nemalonėn, tų siūlomojo pakto gadina 
politikos tebuvo pasaldinta Lietuvos Vyriausybės buvo giant posėdį, kad įiietuvos 
Vilniaus miesto su siaurute nustatyta principe savitar- spyrimasis nepriimti Sovie-

vadinasi, visam sutarties 
galiojimo laikui, būtent 25 
metams. Tuo gi tarpu, pa
gal Estijos ir Latvijos su
tarties, bent teorijoje, rau
donosios kariuomenės kon
tingentai turėjo pasilikti to-

DR. KARI. NURKAT
(Kurkaitis)

parodyta daug maž toji sie
na, kuri ir pasiliko sutarti
mi nubrėžta. P. Urbšys ir 
kiti delegacijos nariai bandė
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Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO 

KRAUTUVtJE 
3409 So. Halsted Street

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekkaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regSjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą.

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

OPTOM ETRISTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa 18-tos
Telefonas CANAL 0S23 — Cbicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien ?-00 a. m. iki 8.3Q p. m. 

Treč. Ir Sešt: 9; 00 a. m. Iki

.......................... .......... «»mni»W|urrii i v_______________________________ a

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIA’

Rea 6958 So. Talman Ava
Rea Tet. OROvehill 0617 '
Offioa UL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2-4 ir 7—8 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susi tarne

2423 VV. Marquette Road

l*«l OANal 8128

QR. BIEŽIS
•7DTTOJA8 IR CHIRURGAI 
2201 VV. Cermak Road

vBi,„d<>> i 3 popiet u 7—-b .
KEZTIIKNCIJA - 

H631 S California Avė
• .<R0 *

flR. STRIKŪL'IS
PHYSICLAN AND 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai »ak 

Nedėliomis pšgal autartį
Office tel. VARds 4787
W*mn tel PROapect 1930

Ofiao tel VIRglnia 0036 
Reridanciloa taL: BEVerly 894«

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ P 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P V 

Nc<T4linmia nacral "atarti
Tel OANal 0957

Rea tai.: PROsuect

DR. P, l ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ H 
1621 Sa Halsted Street 

lUaldenHU- 8500 go Arteaian A*
▼ t.T.ŠNDOH* 11 v ryta ik’ • f ’lr * »al «4jke»*

TaL YARds 5981 
«ea • KENvood M07

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.” nuo 1-3: nuo 6:30-8:3*
756 VVest 35th Street

Telefonas; Hemlock 5849

OR. PETER 1. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. ’-Vestern Avė.

>tibo Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki k 

Sekmadieniais šabu sutarties

Telefonas CANal 7329

OR. PETER J. BARTKUS
gydytojas ir chirurgas 

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

ir pagal sutartį.
^pkmndiesiaia tnipiri pagal sutartį

Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

OR, S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos Gat ir 49th C<
OFISO VALANDOS: 

į 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 
•r nagai antartį.

Pea. 1625 So. 50th Avenue 
I _______ Tai Cicero 1484_________

OR. A. JENKINS
•' IJetnvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutarti
Ofiso telefonas PROapect 673' 

t«Iafori»» VTRjrinia 9491

DR. E. C. WINSKUNAS
FHYS1CIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd
Tel. OANal 2346

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

Tel HEMlock 3160

Pbnne Cicero 4276

OR. P. ATKOČIŪNAS
ŠNT1STA8DANTINI 

1446 S. 49th Ct, Cicero, III.
Antradieniais. Kptvirtadienisis 

• ii; Prųktadieniaijs 
Valandos: 10-12 ryte. 2-«. 7-9 P.M

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

ir fteštadieniaia
Valandos: 3 — 8 popiet. , į

GYDYTOJAS JR ' CHIRURGAS '
Tnipiri qpiniij« nrrtot1r<in

3343 So. Halsted Street

tei OANal 596B

OR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
I — 4 ir 6:30 — 8:30 vak»r« 

ir pagal sutarti.

Ofiso Tel.: Rezid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Treėiad ir Sekmad. tik ausitarins.

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayatte 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieaiaia ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
vą|.: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. valu

SaTedni pagal antart.i.

OR. CHARI ES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa lubosi
TeL MIDway 2880 Chicago, UI.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto. 2 iki 4 
vai. jiopipt ir nuo 7 iki fl:30 vai. vak

Sekmad. nuo 10 uu 12 vai. ryto.

OR. MATRIGJ- UHiT
GYDYTOJAS IR OHIPUROAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL YARda 0991 
Res teL FLAsa 3200

VALANDOS:
Nno 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7 8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 17 vai dienk

Tai. YARds 6557

DR. FRANK C. KWINN
<Kvi*clu«kaa1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

tr pagal sutarti.

4
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 'l
Iš Ten, Kur Vasarą 
Naktys Šviesios, 0 
Žiemą Dienos 
Tamsios

Jonesville, Alaska. — 
Darbai čia daugiausia ang- 
glių kasyklos, šiuo metu 
dirbame septynias dienas 
savaitėj. Mokestis $8.60 į 
dieną. Pragyvenimas $1.75 į 
dieną. Toliau į vidurį Alas- 
kos, kur veža lėktuvais, 
brangiau. Čionai tėra tik 
vienas valdiškas geležinke
lis. Iš Surt į Fairbanks 375 
mylias ima važiuoti dvi pa
ras. Naktį traukiniai ne
vaikščioja, stovi. Tose vie
tose yra valdiški viešbučiai. 
Už kambarį vienai nakčiai 
reikia mokėti $2.50, už pus
ryčius $1.00, už vakarienę 
$1.50.

Kurie žmonės užsiima žu
vininkyste, tie uždirba iki 
$50.00 ir $75.00 į dieną, bet 
zuvavimo sezonas trumpas 
— trys mėnesiai. Kai būna 
žuvies, tai uždirbama iki 
$3000.00 per tris mėnesius.

Kurie turi savo aukso 
plovyklas, tie irgi gerai už
dirba, jei turi turtingą že
mę, kai vasarą sniegas pra
deda tirpti ir plauti.

Į rytus, netoli nuo ledy
nų kalnų, vadinamų North 
Polius, yra daug šalčiau. 
Paskutinis miestas Nome. 
Ten laivais kas keturi mė
nesiai atgabena maisto, ku
rio turi užtekti astuoniems 
mėnesiams. Vežiojama ir 
lėktuvais, bet brangiai at- 
seina.

Kaip Nome, taip ir Fair- 
bankse ilgiausios dienos es
ti birželio ir liepos mėnesį. 
Saulė nors nusileidžia, bet 
naktys šviesios, gali laik
raštį skaityti. Taip pat ir 
žiemą gruodžio mėnesį tiek 
pat galima saulę matyti. 
Bet kur aš būnu, tai saulę 
matom tik keturias valan
das: 10 vai. teka, o 2 vai.1 
leidžias. Kraštas šaltas ir 
sniego esti daug. šią žiemą 
snigti pradėjo rugsėjo mė
nesį. Rašant šį laišką šal
čio turim 20 žemiau 0. Fair- 
hankse, kaip paskelbė per 
radio, 35 žemiau 0.

Vasarą čionai labai gra
žu. Visokiausių gėlių pilni 
laukai, miškai. Daug taip 
pat įvairių laukinių gyvu
lių: elnių, avių, ožkų ir ki
tokių.

Gyventojai mišrūs. Daug 
yra indijonų, eskimų. Balti 
žmonės daugiausiai kalba 
rusiškai. W. A.

ftftAPGAS

GALIMA PASIDARYTI PINI GO TARNAUJANT ARMIJOJE

CDraugas" Acme telephoto)

Šie kareiviai, žinoma, rtegali tarnyboje praturtėti, bet gali pasidaryti gražaus pi
nigo lankydami virimo mokyklą Fort Ben ning, Ga. Kariuomenė yra reikalinga pla
čiai apmokytų virėjų ir jie daugiau atlygi narni.

sybės dalykas. State Em- 
ployment Service ofisuose 
Sočiai Security ženklas nau-į 
dojamas tik darbininkų už- i 
darbių rekordui. Tad išieš- ! 
kąs kompensacijos netekęs 
darbo darbininkas nuodug
niai apklausinėjamas. Jis’ 
turi atsakyti į visus paduo
damus jam klausimus. Be 
kitko, jam įteikiama dar 
knygelė, kurioje išdėstytos 
jo teisės ir pareigos ieškant 
atlyginimo už nedarbą.

Kurs darbininkas paduo
da kompensacijos ieškinį, 
jis turi dvi savaites laukti 

i iki jam bus mokama kom
pensacija. Už tas dvi savai
tes jis negauna atlyginimo. 
Padavęs ieškinį darbininkas 
gauna iš ofiso identifikavi
mo kortelę, kurioje nurody
ta, kad jis kas kiekvieną 
savaitę turi lankyti ofisą ir 
kortelėje nužymėtą dieną ir 
valandą.

Jį

Per tas dvi laukimo sa
vaites yra viskas ištiriama 
ir sutaisomi visi reikalingi 
dokumentai išmokėti kom
pensaciją. Ir jei viskas yra 
tvarkoje, trečiąją savaitę 
jam pradedama mokėti skir 
ta kompensacija. Čekiai 
siunčiami į namus per paš
tą.

Jei darbininkas per me
tus nėra uždirbęs 225 dol., 
jisai negali gauti kompen
sacijos už nedarbą.

“Lai skamba per amžius 
vaikams Lietuvos — Tas 
laisvės nevertas, kas negina 
jos”. Įrašas Laisvės varpe

meskite iš savo tarpo komu
nizmą, fašizmą, nacizmą. 
Stokite į eiles su tais, ku
rie gina laisvę ir demokra
tiją.

VALSTYBINIS ATLYGINIMAS 
UŽ NEDARBĄ TYPEVVRITERS

A D D I ii G MACHINES

Pietį Amerikos 1k .ietmriii Gyvenimo ]
ARGENTINA «frįžo iš provincijos Salta, 

enai baigęs savo darbus.*
k Buenos Aires

JAU PASIUNTĖ
Lietuvai Išlaisvinti Cent

ras Argentinoje jau išsiun
tė į Berlyną, 200 Untershit- 
zung markių. Tai bus pir
moji Argentinos lietuvių pa
rama saviškiams pabėgu
siems iš “rojaus”.

Dabar jis ir vėl sudarė su 
valdžia sutartį, pastatyti 
naujas naftos tankas žino
moj Mar dėl Platoj į kur ir 
išvyksta šio mėnesio pabai
goj su savo darbininkais.

Garbė lietuviams, kad ir 
vietiniai ima patikėti dide
lius darbus ir pinigus.

SVEIKINO
Urugvajaus lietuvių suva

žiavimą, kuris įvyko 12 d. 
sausio š. m. ir kurio metu 
tapo įsteigta Lietuvos Va
davimo Sąjunga Urugvajui, 
nekurios Argentinos lietu
vių organizacijos, LICA pa
siuntė širdingus sveikinimus 
ir linkėjo geriausios kloties 
kilniuose urugvajiečių lietu
vių darbuose ir siekimuose.

GRĮŽO

Žinomas Berisse rimtas 
lietuvis, kuris iš valdžios u- 
žima kontraktus žibalo tan
kų pastatymui Kostas Mi-
kelaitis, šiomis dienomis su- nę ir žmogiškus jausArus,

TRAGINGA MIRTIS

Sausio 10 d. š. m. Avella 
nedoj, gat. Boųueron ėjo 
lietuvių šeima Matilda ir 
Leonas Gasiūnai. Jiems ei
nant, visai netoli bei staiga 
susišaudė jauni argentinai 
ir viena kulka pataikė Ga- 
siūnienei į vidurius. Nelai
mingoji skubiai buvo nuvež
ta į Fiorito ligoninę, kur 
greit ir mirė. Teilsisi ramy
bėje!

URAGUAY
URUGVAJAUS 
LIETUVIAI SAKO 

Žmonės, kurie turite sąži-

JAU PRADĖJO VEIKTI 
LIETUVOS VADAVIMO 
SĄJUNGA

Sausio 12 d. įvyko Urug
vajaus Lietuvių Suvažiavi
mas, kuris iškilmingai dek
laravo L. V. S. U. ir jau per
davė vietinei vyriausybei 
užtvirtinimui Steigiamojo 
Akto ir Įstatų. Kaip girdė
ta — jokių kliūčių nebėr, 
nes šiam veikimui pritaria 
visi lietuviai ir vietinė vy
riausybė, kuri atskiria ge
rai vergiją ir demokratiją.

Suvažiaviman atvyko vi
sų draugijų, organizacijų ir ; 
visų pažiūrų atstovai, tik ( 
žinoma, nedalyvavo “komu- 1
nistai” su savo “čekistais” ‘ 
išgamomis. Išrinkta vyriau
sioji valdyba, L. V. Sąjun
gai Urugvajuje, kurioje įei
na sekantieji atstovai-veikė- 
jai: Dr. Pranas šacikauskas, 
Alfonsas Klimas, Juozas 
Dorelis, Adolfas Kaušinis, 
Juozas Musteikis, Feliksas 
Kairaitis, Antanas Stende
lis, Antanas Liudžius, Anta
nas Meškauskas, Mikalina 
Ceslinskienė, Aloizas Veta, 
Stasys Bartnikaitis ir Jur
gis Klimas.

Visi šie pareigZnal suda
ro vyriausiąją valdybą ii 
Lietuvos Laisvės Fondą, 
smulkesniai pranešime se
kančiame numeryje.

Cerriškls

Kaip netekęs darbo dar
bininkas gali gauti atlygini
mą už nedarbą — Unem- 
ployment Compensation ?

Illinoiso įstatymai reika
lauja, kad kompensaciją 
gauti ieškinius darbininkai 
turi paduoti asmeniškai Illi
nois State Employment Ser
vice arčiausioje savo apylin
kės raštinėje. Darbininkas 
apie tai turi pranešti tuo
jau, kaip tik netenka dar
bo, bet nelaukti dienos, ki
tos.

Eidamas į raštinę jis tu
ri atsinešti ir savo Sočiai 
Security ženklą. Šis ženk
las turi numerį, pagal ku
rio jo darbas ir uždarbis 
raštinėje yra nužymėtas. Jei 
darbininkas neturėtų Sočiai 
Security ženklo, vargiai jis 
gautų kompensaciją už ne
darbą, nes nebūtų aiškiai 
žinoma, ar jis dirbo ir kur

dirbo. Imtų laiko tai visa 
ištirti. Tas pat vargas įvyk
tų, jei darbininkas kartais 
parodytų kokį nors svetimą 
Sočiai Security ženklą, ar
ba to ženklo klaidingą nu
merį.

Sočiai Security neturi nie
ko bendra su Unemployment 
Compensation. Tas yra vi
sai skirtingos programos. 
Už nedarbą kompensaciją 
moka valstybė. Sočiai Secu
rity yra federalinės vyriau-

wus: 
Clean Out Acids

Excess Acids and poh-unous wastes in your 
(lood are removed cniefiy thru 9 million tiny 
■ elicate Kidney tubes or filters. And non- 
urganic and non-oystemic disorders of the 
ladneys or Bladder nuy cause Getting Up 
liights, Nervousness, Leį Pains, C’.rcles Un- 
įler Eyes, Dizziuess, Backache, Swollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
rases the dluretic action of th* Doctor’s pre- 
i oriptlon Cy»tex helps the Kidneys clean hut 
tixce>s Acids. Thi3 plūs the pulliatlve work o_ 
Vystex may easlly make you fee* likę a new 
(erson in Just a few days. Try Cystex under 
the guarantee oi money back uniess com- 
p’eteiy satisfled. Cyatex costs only 3c a dose 
at drugglsts and t fiuarai tee proteets you.r

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

J. W. Goethe

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nedai
BEERS

JERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria | 
r mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kur-j užvardino NEG 
t AR. Šie Alus vra pagamintas iŠ importuotų pirmos rū- 
ies produktų.

Urmo (wholesalt>) kainomis pristato į alines ir kita.- 
| staigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausit* 

'Teitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 08081

SOCKO Itifc StAOOO
S/HAT CHA MOPIN’
ON THOSE STE PS 
FER, GRANT

^bah/ it all startedA
FlFTy YEAR3 AGO,WHENq 
MY SNEETIE GOT MAD AT 
ME AND WOULDN‘TOOAAE 
O'JTOF HER HOUSE ,WHILE 

WAITED ON HER

_______________ By Teddy
'’l GUESS irs NO ŪSE WAITIN’ 

ANY LON6ER. ĄLL I GCTTTA 
.SAV IS, 5HE*S A PRETTy

-Ų^STUBBERN GAL/

— SMAIL MONTHIY PAYMENTS —
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED—I—»l IUgWH *UOWAMC —
•VI Batutui CABBT O.I-IUI MMAMTIB+ CTAD TYPEWRITER 

COMPANY
(OIUT C. OOlMUn, Msnsfsr 

1M W. MAOtSON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^tSTĮMATIS— FREE- OEMONSTEAnONj j

IRAFT?
gargle Listerine
Likę wet feet and fatigue, drafts weaken 
body resistanee so that germs associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Nature to overcome such germs on throat 
surfaces by gargling with Listerine Anti- 
septic at the first symptom of an irritated 
throat or an oncoming cold. This pleasant 
precaution.taken promptly and freųuently, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
Lambert Pharmacal Co., SI. Loui’s, A/o.

Kilis germs 
associated with colds

Been in a

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Ahinasi! ()

ĮSIGYKITE ®

MALDAKNYGIŲ

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

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

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

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 IŠTAIGOJE!

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

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

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

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

V

Plnlgnl ku
rtuos galite 
sutaupyt Ilgi 
•5 m. aini 30 32

JCS1,

34

; DAB

36

ARTINIS AMŽIUS

38 | 40 | 45 50
$ 5.000 

10.000 
15,000 
20,000 
25.000 
30,000 
40,000 
50,000

t 6.09 
12.19 
18.28 
24.38 
30.47 
36.57 
48.76 
60.95

$ 6.73 
13 47
20.21
26.95
33.69
40.42
53.90
67.88

$ 7.47|
14.94
22.41
29.89
37.36
44.83
59.78
74.72

J 8.37
76.63 
24.95 
33.27 
41 59 
49.91 
66.55 
83 19

t 9.30,$ 10.45
18 60| 20.90
27.901 31 36
37.20 41.81
46.51 52.27
55.81 62.72
74.41 83 63
93.021 104.54

$ 14.41
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

115.30 
144 13

$ 27.14 
42.28 
63.42 
84.57 

105.71 
126.85 
169.14 
21 1.42

įsigykite nuosavus namus pagal rnfisų ilgamečio Išsimokėjlmo |ilaną

Keistuto Savings & Loao Associatioo
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo Indėliai Ilgi $5,000 apdrausti Federallnėj JstalgoJ.
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Puhllshed Daily, except Sundays
e>ubserlpUon.s. One Yeur — $6.00: 81x Montha —

18.60; Three Montha — $2.00; One Month 76c
HJurope — One Year — $7.00: Six Montha — $4 no 
finale Copy — t oents.

Adventai u g ln “DRAUGAS" brlngs best rssulta.

DRAUGAS
ISeina kasdien. lAekyrua sekmadienius.

Vreuiuncratoe Karna: Jum. Amerikos Valstybėse: 
Metams — $6.00; Dusui Metui — $8.50; Trims MOne- 
slains — $2.00; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose vale* 
tyb&se prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui
— $4 .00. Pavienis numeris — 8c.

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
— o —

Bend.-darbiame Ir korespondentams raštų negalina, 
let neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tiks 
lul pašto lenkių. Redakclia pasilaiko sau teisę taisyti 
<r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač k o res po u 
dencijus sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra- 
tytl trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinšls). 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
ialkraštln nededamos. - s -

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 ai 
Chicago, Illinois. Under the Act of March 8, 1879.

Kat Baayda Nepriklaiisomoj Lietuvoj
Gal dar bus per anksti statė padėkos už laisvę kry-

vargšų Kaino sėbrų! Nors ir žmogžudžio 
dėme atžymėti, nuo nekalto kraujo garuo
jančiomis rankomis, ir jie bando reiktt.V . , . . -

Gaila nelaimingos tėvynės Lietuvos, te kalbėti apie tai, ką Bažny- žius, sodino Vilniaus ąžuo
dar daugiau gaila šių nelaimingų Lietu- čia laimėjo esant nepriklau- 
vos' vaikų, kurie, svetimų suvedžioti ir iš- somai Lietuvos valstybei, 
tvirkinti, tyčiojasi iš motinos ašarų ir iš £)aj- j^g viskas yra paaiškė-
brolių kančių. ję, 0 t0( nedaug ir lai- plaukti minioms į atlaidus

ko tepraėjo, kai netekom ir misijas.
savo valstybės. Katalikų Akcija

Kalbant apie Bažnyčios
“Verčiau be galvos negu ii mados“ - laim8ji tekt ,ie3ti ne Naudodamasi laisve, Baž- 

sako mūsų senas priežodis, žmogaus, ypač tjk formalinju3 ir fak. nyėia sukūrė milžiniėk, ka 
talikiškos akcijds

Šviesuomenės Vaidmuo

Praėjusioji Šventė
Visa Amerikos Lietuva iškilmingai mi- j 

nėjo 16 Vasario šventę. Ne tiktai didžio
sios kolonijos, bet ir mažosios suruošė 
prakalbas, koncertus, paminėjimus. 
Chicagoje.

Pačioje Chicago kolonijoje paminėjimas 
praėjo dideliu pasisekimu. Auditorijoje 
būta keletą tūkstančių dalyvių. Surinkta 
per tūkstantį dolerių aukų tremtiniams. 
Iškilmių programa — prakalbos ir dainos 
— tinkamai atvaizdavo šventės dvasią.

Patsai svarbiausias kalbėtojas buvo A- 
merikos atstovas Lietuvai p. Norem, ku
ris savo kalboje pabrėžė demokratijos ko
vą su diktatūromis. Jisai atžymėjo svar
bų šioje kovoje vaidmenį: tai tikybą. 
Mums reikalinga daugiau Aukščiausiojo 
pagalbos. Tiktai savo kelius nužymėję am
žinomis tiesomis mes laimėsime šią sun
kią kovą, kurios priešakyje stovi genia
lus Amerikos Prezidentas Roosevelt.

Lietuvos konsulas p. Petras Daužvardis 
atkreipė dėmesio į tą pažangą, kurią pa
darė Lietuva per savo nepriklausomą gy
venimą ir dabar taip trumpu laiku visa 
tai klastingo priešo sunaikinta. Bet lietu
vių tautos atsparumas ir pasiaukojimas 
laimės Lietuvai laisvę.

Advokatas p. Pranas Mastauskas iškėlė 
paradoksinę mįntį kaip žmogus gali džiaug 
tis, matydamas savo brolius kankinamus, 
vergiamus, žudomus? Šiandie, deja, taip 
yra. šiandie vyksta mūsų tautos trage
dija.

Ilgesnę kalbą pasakė p. P. Grigaitis isto
riniais faktais įrodydamas kaip Lietuva, 
visuomet su savo kaimynu korektinga, 
gyvendama geriausiuose santykiuose, ta
po klastingojo kaimyno apgaule pavergta 
ir dabar nežmonišku būdu visa tauta te
rorizuojama, kankinama. Tiktai mūsų 
tvirtas nusistatymas ir gilus pasiryžimas 
laimės Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Kalbėjo dar keletas svečių. Dalyvių ū- 
pas buvo pakilus, entuziastingas, pilnas 
pasiryžimo kovoti ir laimėti.
Apylinkėse

Ne tiktai Chicaga taip iškilmingai mi
nėjo šventę. Visose apylinkėse vyko pa
ruošimai. Indiana Harbor kalbėjo dr. P. 
Vileišis, Spring Valley — kun. dr. K. Rėk
laitis, Westville — dr. A. Račkus, She- 
boygan — kun. A. Deksnys. Kitose kolo
nijose minėjimas įvyko anksčiau ar bus 
kiek vėliau, nes pritrūko ir kalbėtojų. 
Tolimesnėse kolonijose

Tolimesnės kolonijos lygiai gražiai pa
sirodė. Brooklyn# kolonija suruošė puikų 
programą; kalbėjo L. šimutis. Waterbu- 
ry — acfv. S. Gabaliauskas; Pittsburgh — 
kun. J. Prunskis; Cleveland — kun. dr. 
J. Vaškas ir p. Jasinskas. Suruošė gra
žius koncertus: Mt. Carmel (dainavo p-lė 
Žukauskaitė), Wilkes Barre (“Savano
riai”), Worcester, Philadelphia, Hartford 
ir t.t. Neatsiliko ir mažosios kolonijos kaip 
Youngstown, Westfield, Providence ir t.t.

Kanadoje £1111
Ir tolimosios Kanados lietuviai neatsi

liko. Ir jie suruošė Lietuvos Nepriklauso
mybei paminėti prakalbas su programa. 
Vyriausias kalbėtojas buvo kun. J. Bal- 
kūnas.

Komunistai

Kai kuriose vietose minėjimus ruošė ir 
komunistai. Kokia prasme jie tą šventę 
minėjo greičiausia nė patys nežinojo, ne
bent reiškė savo kasdieninį džiaugsmą, 
kad rusai-žydai pavergė Lietuvą. Gaila

lus, ruošė šventes... Niekas 
nekliudė vykti procesijoms 
iš parapijų į parapijas, su-

C\/ICT A I papročių — gražiai rėdytis.
_________________ _____J ▼ IL. I /"£ I Vis dar nenorima užmiršti

skirti iš ^mfnios^ nanb-ndyti prašmatnus tiškuosius, ne tik išorinius, talikiškos akcijds aparatą PASIDAIRIUS r* skrybėlės, kaklary- SKirti is minios, pasiroayu prasmames- ....... gu nadaliniais raionais re-1 šius, šilkines moterų pan-
nin UŽ kitus Ri^nierini kurie artimai na- bet ir išvidinius, moralinius. su pajauniais, rajonais, re- v . . ° H1UI.V14 pa,,
mu už Ritus. Biznieriai, kurie artimai pa- . sijonais centrais ir vvriau- Siandie dedu ant dclno Pa" čiakas bei gražius batelius,
žįsta žmonių psichologiją, puikiai išnau- Bet ar įmanoma visa tai ap- > Y šenavotiems tavorščiams ir v n ...duja ši naujoviškų strėnų pamėgimų, imti ir patikrinti? *>» Katalikų Veikimo Cent-C^Tkoleglt kOa g” nd- ““ PaVyzdJ‘°,
Sis madų varinėjimas daugiausia pašte- Pagaliau, kų vadinti lai- «» pasireiškė 8ražus! tTv^Ltetuvoa knr7vTvo " “ karlnlnkli?
bimas drapanų kirpime, nors jų netrūks- mėjimu ir ką pralaimėjimu? lietuviškos dvasios origina-i . ’ . . elgesys ir aptaisas ma-
ta ir kitose gyvenimo srityse. Kartais, gal būt, Bažnyčia lumas- Kai kurie katalikiš-j ywnas. “ano gera® avo^8' žai kuo skiriasi nuo pa-

Būta net tokių gudruolių, kurie pasipel- laimi išvidiniai, dvasiškai kos akcijos sąjūdžiai savo C1US ls iau romą a prastų kareivių, net tabaką
nymui išrado žmogui visai nereikalingų, kaip tik tuomet’ kai pralai. I dvasia ir forma galėjo ste-taigi prafiau Pakal
bėt iš pripratimo jau būtinų balastų, kaip mį išoriškai arba atvirkš- binti net kitU kraštų, seniai v 1tyti.
pavyzdžiui guma kramtymui, krapštukai,^ Bet ka. kurfe laisve besinaudojančių, ka-
dantims. Amerikoje taip priprasta maty- . laimėiiraai kartais talikus. Tokios “Pavasario" ti visur ir visada kramtant gum, kad ““^i k^p X- * "Ateities“ Federacijos, a-

‘ pėmusios apie 30-50 nuoš.niekas jau dėmesio nekreipia, o visgi 
nešvarus paprotys. Pavalgius prie stalo diniams laimėjimams

viso kaimo ir mokslus ei- 
Taigi, mūsų bandymas į- nan{io jaunimo jr inteligen. 

vertinu Bažnyčios laimėji- ne4ž religjnj
mus nepriklausomoje Lietu- 

i voje gali būti nepilnas ir 
labai reliatyvus. Pagaliau, 
ne straipsnio rėmuose pil
niau šituos dalykus išsvar- 
styti. Tam reiktų studijos

atgimimą, ugdė joje dvasi
nę kultūrą ir kėlė tautinę 
pažangą.

“Tu prašai pašto ženkliu
kų prisiųsti su įrašu

rūko pagamintą iš tabako 
lazdų—kotų, tai yra tą pa
tį, kurį ir kareiviai rūko 
susisukdami į laikraštinį

L.T.S.R. Pasistengsiu jei ne popenų
šiame laiške, tai kitame at
siųsti. Bus brangi atmintis 
mūsų socialistinio gyveni
mo. Tik gaila, kad prie to 
gyvenimo mes nesame pri
augę ir komunizmą daug 
kas savotiškai supranta. Pa-

Daug gražios iniciatyvos vyzdžiui, Jadvygos švogerisda parūkyti.
_  L,,. TCV .. ™ ‘ LT Q 1“1 ni n D

“Man rusiškas tabakas 
labai patinka. Karininkai 
mumis tabaku mieliai pa
vaišina. Gaila, kad nemoka 
rusiškai. Su mokančiais jie 
ukvatniai kalbasi ir, pasisė
mę iš kišenės tabako, duo-

/

Bažnyčios organai galėjo
— mažiausiai vieno stam- parodyti švietimo srity. Dar
baus tomo.

Ir vis dėlto mes bandom 
pabrėžti keletą eilučių ši
tai temai pakedenti. Juk 
švenčiame 23-čią kartą va
sario 16-ją. Ši šventė bu
vo, tebėra ir bus tautinė ir pačios valstybės iniciatyvos.

prieš didįjį karą įsteigtos ir 
pradėjusios veikti švietimo 
organizacijos “Žiburys” ir 
“Saulė”, nepriklausomybę 
atgavus, taip išplėtė savo 
veiklą, kad ko nepralenkė

religinė šventė kiekvienam 
lietuviui, kur jis bebūtų. 
Ši diena pagimdė laisvę mū
sų tautai ir josios Bažny-

garbingoje draugijoje valyti dantis yra 
labai nemandagu, bet tokius reiškinius 
tenka stebėti net ir garbinguose namuose; 
užmirštama, kad tualetas reikia aprūpin
ti tam tikslui skirtose vietose.

Labai keista kuomet tenka pastebėti 
tokius negerus papročius gražioje, išauk
lėtų žmonių, draugijoje. Tai tokios gyve
nimo šiukšlės, kurios žmogų keleivį ap
ninka, jam bekeliaujant dulkėtais gyve
nimo keliais. Yra sakoma, kad kiekvienas 
žmogus turi būdingų savybių, originalu
mu vadinamų. Taigi bent dalinai galima 
pateisinti asmens keistąsias savybes: ori
ginalas ir tiek! Bene tokių pasaulyje ma
ža?

Nuo paviršutinio žmogaus elgesio pe
reidami į jojo pasaulėžiūrą — ideologiją, 
pastebėsime tą patį reiškinį. Kaip grei
tai lengvo būdo žmogus persiima naujo
mis pažiūromis, keistomis doktrinomis!
Būdamas ir giliausių įsitikinimų, jis daž
nai nepajėgia atsispirti didžiumos reiš- čiai. Taip, ir Bažnyčiai 
kiamoms mintims, idėjoms. Kad kiekvie
nas svytuonėlis yra tokio pobūdžio, tai 
nenuostabu; bet iš žmonių išlavintų, švie
suomenės branduolio, laukiama rimtesnių 
nusistatymų: jie turi būti principo žmo
nės!

Pažvelgę į mūsų lietuvišką šviesuo
menę — inteligentiją, turime konsta
tuoti faktą, kad didžioje savo dalyje 
toji garbingoji mūsų šviesuomenė ne- 
sivaduoja principais, bet seka kiekvie
ną madą, kuri priimtina vienam ar ki
tam būriui žmonių. Mūsų inteligentija 
tikrovėje nėra toji kūrybinė jėga, kuri 
sužavėtų minią ir verstų ją sekti, kuri 
spinduliuotų savo įsitikinimų stiprumu, 
kuri vadovautų minios nuomonei bei nu
sistatymams ir būtų tikroji atstovė 
tiems idealams, kuriuos ji giria ir ger
bia.
Nelaiminga tauta, kurios šviesuomenė 

bėga paskui minią, kai tikrovėje minia 
turi ją sekti, šviesuomenė alsuoja tautos 
aspiracijomis, ji kuria tautos kultūrą, ji 
duoda toną visiems tautos dvasios polė
kiams. Deja, mūsų šviesuomenė toli gra-1tos konfesijos. Bet, būdama 
žu, nėra vadovaujanti jėga, bet didžiumo- daugumos lietuvių religinė 
je besivelkanti paskui minią, kurią ver- įstaiga, Ji šia laisve galėjo

Jos pristeigė ir išlaikė visą 
tinklą gimnazijų, progimna
zijų, mokytojų seminarijų, 
pradžios mokyklų. Tiesa, ši
ta našta joms veikiai pasi
darė per sunki, nes priva
tus kapitalas nebuvo gau
sus. Taip savo mokslo įstai
gas šios draugijos ėmė pa- 

Lietuvoj pilna laisve naudo- į ma£u perleisti valstybei, sau

Bažnyčios laimėjimai

Nuo 18-jo šimtmečio ant
rosios pusės katalikiškoj

josi tik pravoslaviškoji baž
nyčia. Savoji gi — katali
kiškoji buvo tarsi podukra, 
skriaudžiama ir persekioja
ma. Tiesa, po 1905 m. re
voliucijos ir ji gavo bent 
tiek laisvės, kad galėjo nau
dotis spauda, steigti prie
glaudas, mokyklas ir bent 
tyliai organizuoti katalikiš
ką švietimą ir jaunimo auk
lėjimą. Bet tikra laisvė Baž
nyčiai išaušo tik su vasario 
16-tą j a. Mokymo, pašventi
nimo, vadovavimo ir valdy
mo srityj Bažnyčia gavo 
pilną laisvę. Tiesa, tokiom 
pat laisvėm, naudojosi ir ki-

pasilikdamos tik tam tikrą 
jų dalį.
Bažnytinė Provincija 

Jei kalbėti apie formali-

gia svetima įtaka.
Mes esame Amerikos lietuviai. Mūsų naudoti.

kalba yra lietuvių kalba, kurią mes var
tojame kalbėdami su savaisiais. Kaip 
skaudu stebėti reiškinį, kai inteligentai 
lietuviai tarp savęs kalba svetima kalba! 
Toji svetimybė virsta pas mus mūsų na
minio židinio savybe. Tai mato minia ir

pilniau ir vaisingiau pasi

Taip išaušus nepriklauso
mybės aušrai, ėmė stiebtis 
į padanges naujų bažnyčių 
bokštai ir puoštis senųjų 
vidus. Prie bažnyčių augo

įeį. salės, kuriose vyko religi-

buvo užgrobęs Brigytos že-i Karininkų žmonos, kaip 
mės ir ją suaręs. Tik, kai! ir karininkai, rėdosi labai 
reikėjo sėti, Brigytai teko i kukliai, galima sakyti, kuk-
rasti teisybę ir pačiai pa
sisėti, o juk Brigyta neturi 
nei pilno hektaro žemės.

“Man rodos, kad menkas 
supratimas tėra ir mieste. 
Štai, po perversmo darbi
ninkai šaukė, džiūgavo, o 
dabar pradeda atšalti. Per 
spalių revoliucijos sukaktu
ves demonstracijos (Šiau- 
Jiuosė), aš net pasipiktinau, 
kad iš daugelio eisenoje da
lyvavusių darbininkų ir tar
nautojų negirdėjau nei vie
nos revoliucioniškos dainos. 
Buvo dainuojamos tik liau
dies smetoniškos dainos. 
Laikas jau buvo išmokti ir 
tinkamai per demonstraci
jas pasirodyti.

“Mūsų darbininkai vis
”, 77’”’" ,77' L”“, • dar tebesilaiko buržuazinių zultatus. nius-teisinius Bažnyčios lai- *

mėjimus, tai jų didžiausias
— savo bažnytinės provin-

liau negu mūsų tarnaitės: 
labai prastos medžiagos 
drabužiai ir apavas. O mū
sų tarnaitės, tai nei nebe
žinojo, kaip rėdytis. Tiesa, 
moteris vis pasilieka mote
ris. Kad ir karininkų žmo
nos čia atvažiavusios prisi
žiūri iš mūsiškių, ir bando 
rėdytis. Joms lengviau, nes 
visur privilegijuotos. Mat, 
kaip tik maišos žmonės, tai 
maišos ir papročiai.

“Daug dar norėčiau para
šyti, bet manau geriausiai 
padarysiu įdėjęs kalbą mū
sų liaudies komisarų tary
bos pirm. drg. Gedvilos kal
bą. Iš jos labai daug pasi
semsi žinių apie pasiektus 
Lietuvoje socialistinius re-

v

cijos sudarymas. Kas nepa
vyko padaryti Vytauto Di
džiojo laikais, nors ir kaip 
buvo stengtasi, padaryta da 
bar. Lietuva, ilgus laikus 
buvusi paskirstyta bažnyti
nės administracijos atžvil
giu tarp lenkiškosios Gniez- 
no ir rusiškos Mohiliavo 
metropolijų, pagaliau suda
rė savo atskirą — Kauno 
metropoliją, šitas nepapras
tos reikšmės aktas buvo su
darytas 1926 m. ir atžymė
tas konkordatu, pasirašytu 
1927 m. tarp Lietuvos ir 
Šventojo Sosto.

Iš šio fakto tiesiog išplau
kė kitas, būtent — naujų 
vyskupijų įkūrimas. Buvu
sios 3 Lietuvos vyskupijos

niaus — pasidarė per dide- periodinių ir vienkartinių 
lės ir nebeatitiko etnografi
nės Lietuvos sienų. Iš ne
priklausomai Lietuvai teku- 
sios beveik visos Žemaičių 
ir dalies Seinų bei Vilniaus 
vyskupijų buvo sudarytos 5 
— Kauno, Telšių, Vilkaviš
kio, Panevėžio ir Kaišedo-

leidinių.

Sunkumai
Bet būtume neobjektyvūs, 

jei tekalbėtume tik apie lai
mėjimu^. Negalima nuslėp
ti ir tų sunkumų, kuriuos 
Bažnyčiai teko patirti ne
priklausomos Lietuvos lai-

rių. Naujuose vyskupijų cen- ku Kiek demokratinio reži- 
truose susidarė nauji baž- mo metu Bažnyčia buv0 
nytinio religinio gyvenimo traukįama į politinį gyve- 
židiniai. Trijuose iš jų veikė nimą ir net kartais verčia. 
aukštosios teologinės mo- ma politikos įrankiu, tiek 
kyklos, kurios ruošė visai tautininkų režimo metu Jai 
Lietuvai moksliniu atžvil- buvo nenorima pripažinti 
giu nemažesnių kvalifikaci- teisių ir laisvės ten, kur Jai 
jų kunigus, kaip ir užsieny.: tai teisėtaį priklau^. Ne-
Keturiose vyskupijose susi- suradimas tinkamų būdų 
kūrė <katalikiškos spaudos bendradarbiauti Valstybei 

su Bažnyčia kėlė tikinčiųjų 
masėse nepasitenkinimą. Y- 
pač pastarajame dešimtme
ty valstybei nebebuvo jokio 
pagrindo vesti Bažnyčios

židiniai, kurie kartu su nau
jai įsisteigusių vienuolynų 
spaudos židiniais gamino

seka tą liūdną mūsų šviesuomenės jai į

kiamą pavyzdį. Užmiršta mūsų šviesuo- nės kultūros darbas, darėsi 
menė, kad ji neša atsakomybę prieš visą aikštės, kuriose jaunimas — Žemaičių, Seinų ir Vii- Į Lietuvai milioninius tiražus 
lietuvių tautą!

Tikrai yra skaudu, kad net tie inteli- kuriai jie vadovauja, pasityčiojimas iš 
gentai, kurių pareiga yra kitus mokinti, tautos kilniųjų vilčių ir lūkesčių, 
prasilenkia su šiuo pagrindiniu prigimties Nėra nieko skaudesnio, jei kunigas pra- 
dėsniu. Sakysime, mūsų laikraščių redak- silenkia su savo pašaukimu arba motina 
toriai, kurie nuolatos kala visuomenei sa- su savo aukštąja paskirtimi. Taip lygiai
vo leidžiamų laikraščių skiltyse apie pa
triotizmą, savo namuose lietuviškai nekal
ba, savo šeimas auklėja nelietuviškoje dva
sioje, savo vaikų nesiunčia į lietuviškas 
mokyklas. Tai tikra gyvenimo ironija ir 
pasityčiojimas iŠ tos pačios visuomenės,

yra baisus prasikaltimas, kai mūsų visuo
menės vadai, ypač laikraščių redaktoriai, 
kurie formuoja mūsų tautos opiniją, vie
na skelbia savo laikraščių skiltyse, o kita 
daro savo gyvenime. Jųjų darbas yra 
bergždžias, neneša teigiamų vaisių, nes

jųjų pačių gyvenimas neatitinka jų dės- i atžvilgiu tokią politiką. 
toDnems principams: iii apgaudinėja vi- wk,11|511Inas Apvaizdai

Ir vis dėlto, nežiūrint visuomenę, kuri visgi neakla — mato, kad 
vadai netiki patys tuo, ko moko kitus.

Taigi visu pirma reikia susirūpinti vi
suomenės vadams, ypač laikraščių redak
toriams, kad jie savo kasdieniniame gyve
nime, savo šeimose, būtų praktiški lietu
viai. Tiktai tuomet jie bus sėkmingi savo 
visuomenės vadai.

sų šių sunkumų, buvusių 
nepriklausomos valstybės 
dienomis, Bažnyčia galėjo 
turėti dar daug įtakos vi
sam tautos gyvenimui.

Prof. Stasys Yla
Berlynas

I



Al. Rachmanova. LIETUVOS NAIKINIMO PUSMEČIO BALANSAS%

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Aut. Pauliukonis

(Tęsinys.) _ ga kalbėtojų ir laikraštiniu- gas Nežiarint t0, Sovietai tas mokslo lygis gimnaaijo-
Ir kų tu sau išsigalvojai? žinok, kad aš esu idė- kų patiekta tautiečiams be- pasįtvčiodami iš sveiko Dro se’ Pra<^os *r kitose mo- 

- -.................................... ....... ----- '-------r J F Panaikinti Kūnojinis komunistas! Užimu atsakingą vietą, nuo 1905 metų galo liūdnas okupantų 1940 pasauĮį0 sąžinės, su- tykiose,
dalyvauju partijoje! — vėl pasigirdo draugo Vladimiro- m- antro pusmečio bolševi-; ^r- komunistinio nusista- Kultūros Rūmai ir t.t
vo balsas. — Vaikas bus atiduotas į dietdomą ir bus ten 
komunistiškai auklėjamas!

Balsas, kuriuo tai pasakė, skambėjo taip įsakmiai
ir energingai, jog Tania kitu atveju niekados nebūtų , santrauka..Tas balansas ne- g. nebatų govįctų pripažin- 
drjsusi nors vieną žodį pasakyti priešais, tačiau dabar pretenduoja būti pilnas. Tai tinkami atstovauti Lietu- 
visai ramiai, bet nė kiek ne mažiau energingai, kaip neįmanoma laikraščio straip- VQS daudj ,os “Seime" 
jis, atsakė: -“yJ* ir- pagaliau trūksta

davinių pilnam bolševikų Užsienių sritis 
- Vaikas neis į dietdomą! Ir tu neturi jokios tei-!visose srityse šeimininkavi. 

sės vienas spręsti vaiko likimo, nes jei aš būčiau nesi- mo rogresui Lietnvoje at.i sudarytos su ki_
gynusį, jo jau seniai nebūtų gyvo. Tu norėjai, kad as vaizduoti stai ta5 balansas tomis valstybėmis oolitinės
pati daryčiau abortą! Tad kokią dabar turi teisę į bū- su,yg sričių.
tybę, kurią norėjai nužudyti? Is viso dar didelis klau- . 1
Simas ar tau vaikas kada nors rūpėjo! Ar tu dėl jo 1) Valstybės galva mani arines ir 10108 ar
nors vieną vieninteli kartą susivaldei? Ar tu tąsyk, įsi Tragiškų įvykių paseko- ^encijos Nutrauktas kon-
viso, norėjai vaiko? Tąsyk, tąsyk, kanceliarijoje, ant je, Valstybės Prezidentas, iknrdatas nanaikįnta TJžsie 
sofos, neatsimeni? Ne, tu tąsyk visai nenorėjai vaiko, lp. A Smetona, išvyko už- i^ųMisterija.
tik’tik ‘-- sieniuosna. Laikinu jo pa- 'iLaisvas Lietuvos su kito-'

Tania daugiau nebegalėjo kalbėti, taip smarkiai vaduotoju, Sovietų įsakymu,
pradėjo viduje bruzdėti busimasis žmogus. Tyliai, tyliai,' paskirta J. Paleckis. Palec- 

, visa švitėdama laime, nusišypsojo, paskum, atgavusi Į kis pasirodė bejėgė figūra 
kvapą ir vėl galėdama kalbėti, ramiu, švelniu balsu, tar- i Lietuvai valdyti; jis tebū

vo paklusnus Maskvos įran
kis dirbąs ne Lietuvai, bet 
Sovietams.

tum ieškodama susitaikymo, .pastebėjo:
— Senia, lyg ką jūs, vyrai, iš viso apie vaikus nu

simanote! Tu dar visai nieko apie jį nežinai, tuo tar
pu aš jau keli mėnesiai juo tegyvenu. Klausyk, palik 
man vaiką — tai bus vienintelis galimas atpildas, kurį 
galėčiau priimti už tai, kas tąsyk nutiko! Neatimk iš 
manęs motinos laimės! Leisk man kūdikį mylėti, jausti 
jo glamonėjimus, girdėti jo balsą....

Jos akyse pasirodė ašaros. Tanios balsas skambėjo 
taip švelniai ir nuolankiai, ji žiūrėjo taip jaudinamai 
įsmeigusi į jį savo dideles rusvas akis, jog draugas ne
išturėjo — pasidarė jos gaila. Jis tik kažką suniurzgė 
po nosimi ir mėgino ją dar kartą tikinti, tačiau šį kar
tą ne šiurkštumu, bet švelniai, gražiuoju:

— Tania, ir pati matai.... tau skirti visai kiti 
uždaviniai! Tu esi pašaukta padėti kurti mūsų socija- 
iistinę bendruomenę, o tuo tarpu tu nori terliotis su vi
sokiais skarmalais, naktį nešioti po kambarį rėksnį, ku
ris neduos niekam ramiai miegoti! Verčiau mesk tuos 
niekus — išeik į viešąjį gyvenimą, dalyvauk moterų ' 
darbuose! Tau reikia toliau dirbti mūsų kanceliarijoje! 
Lyg nežinai, kad aš be tavęs esu lyg be nagų?

— Ak, Senia, — atsakė Tania, — aš irgi seniau 
galvojau, kad būtų —gražiausia padėti statyti mūsų 
respublikos pažangos rūmą. Bet dabar, kai pajutau, 
kaip. mano viduje bruzda kūdikis, aš apie nieką kitą 
negaliu galvoti. Aš nieko nenoriu, tik gyventi mūsų 
kūdikiui!

— Tania, tu šneki kaip pasenusių pažiūrų boba! 
Taip komunisto veikėjo žmona negali galvoti!

— Bet, Senia, lyg komunisto veikėjo žmona neturi 
teisės būti motina ir moterimi?

Stojo ilga tyla; paskum draugas Vladimirovas rim
tai ir iškilmingai pasakė:

— Tania, nors aš tau dar nebuvau sakęs, bet da
bar prisipažjnsiu, kad mūsų soeijalinė mokslinė darbo 
bendruomenė sudarė tam tikrą planą, kurį man pavedė 
įvykdyti. Turės būti pastatytas tikrai komunistiška? 
miestas. Į jį .dirbti naujame didžiuliame mašinų fabrike 
bus priimami darbininkais tik rinktiniai, pasižymėję, šim- į 

to procentų proletarai. Bus pastatyti platūs statiniai., 
Kiekvienas fabriko gyventojas gaus nedidelį kambarėlį 
su visa reikalinga manta: lova, staleliu, kėde — dau-
giau nieko, nes visa kita yra niekam nereikalingas bur- kurs areštuotas Rochester, 
žujiškas pramanas. Seimų, tokių, kokios yra kapitalisti- Y ’~ kaltinamas 2,500,000 
nėse valstybėse ir — kad ir gaila, bet reikia tiesa sa- Eikvojimu.
kyti — taip pat pas mus, nebus: jos turės visaai išnyk
ti. Vaikai, kurie gims, bus tuojau uždaromi į dietdomą.
Nė viens nežinos, kas kurio yra tėvas ar motina — jie 
bus vadinami nustatytais numeriais. Nors tėvai galės 
vaikus lankyti, bet tėviški ir motiniški santykiai bus 
panaikinti: vaikai su jais kalbėsis kaip su visais kitais . i *• - kt

suaugusiais. Jie visi turės vieną ir tą patį tėvą, vieną Jaučiatės INIIvargę 
ir tą pačią motiną — komunistinį proletarijatą, bolševi- —Be Vikrumo?

Skauda gnhą — Išpūtę viduriai?

(rūmas. užkietėjimas, Imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- 
suojantl, kramtoma guma. Švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. , Ryte Jausi- 

te tikrą palengvinimą Ir atgausite 
vikrumą. Jauną Ir seną millonal 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka lt Jūsų Seimai. Nusiplrklt 
FEEN-A-MINT Šiandien.
Kada tik užstke_nSa Jūsų žarnos it- 
punta viduriai, dvokia kvapas, al-

kų valstybę. Tame mieste moters atliks tas pačias funk
cijas, kaip ir vyrai, visi vadinamieji moteriški darbai 
bus panaikinti, — juos dirbs visi. Bus įtaisytos didžiu
lės puikios virtuvės, skalbyklos, pirtys, šeima bus iš 
rauta su šaknimis, nes ji palaiko buržujiškiausias ir in
dividualiausias tradicijas....

(Bus daugiau.)

Lietuvos Nepriklausomy- Nepriklausomos Lietuvos 
bės proga įprasta būdavo atžvilgiu buvo žinomas ne 
prisiminti padarytoji šalyje tik mums, lietuviams,. bet ir 
pažanga ir atsiektieji lai- pastabiems užsieniečiams, 
mėjimai. šiemet neturėtaĮ Neginčytinas faktaa, kad

kuo džiaugtis, bieme. Ne jjeįuvįų komunistų skaičius 
priklausomybės šventės pro, Uętuvo.e neskaitlin.

lėti Sovietų tėvynę”, nacio- i 
nalizuota bibliotekos, įvesti 
skaitlingi rusų kalbos kur
sai: Kaune veikianti 34 kur
sai, siekiama padidinti iki 
100. Įkurta marksizmo — 1 
leninizmo katedra, numuš-

kų destruktyvume veiklos tymQ Jei
Lietuvoje balansus. C.a F*' Basanavi{ius, Kudirka, Va. 
tiekiama to balanso vaizdo lan{jug Valžgantas, jle ir.

ti) Krašto apsaugos sritis 
Panaikinta Lietuvos kariuo

menė; dalis karių išžudyta, 
ištremta, paleista, o liku
sioji dalis perorganizuoja
ma į Raudonąją Armiją į- 
jungiant į Pabaltės Karo A- 
pygardą. Lietuvos Kariuo- 

Panaikintos visos 22 me- , menės turtas irgi pervestas 
Pabaltės Karo Apygardai.

Likviduota Šaulių Sąjunga, i 
Karininkų Ramovė. Karo' 
mokykloj mokslo lygis nu- i 
muštas: jon įstoti užtenka i 
kompartijos arba komjau
nimo liūdymo, dargi be pra
džios mokslo baigimo. Įves-

mis valstybėmis santykiavi- kariuomenėn politika, ka
riškų laikraščių ir lapelių 
redaktoriais skiriami nelie-

mas užsmaugtas.

4) Teisingumo sritis

Panaikinta ^Lietuvos Kons 
titucija, Liet. Vyriausias 
Tribunolas, Apeliaciniai Rū
mai, baudžiamieji ir civili
niai įstatymai, bažnytinė

tuviai ir t.t.
7) Vidaus sritis

Judėjimo laisvė 30 klmtr.
pasienio zonoje be specia
laus leidimo suvaržyta. Už
darytos visos socialinės glo-z 
bos, invalidų ir senelių vi
suomenės išlaikomos prieg
laudos, nacionalizuotos par
duotuvės, uždaryti laikraš
čiai, panaikintos valstybi
nės ir religinės šventės, kon
fiskuojami kambariai; vie
nam asmeniui teleidžiama 
naudotis 6 kv. metrų grin
dų plotu. Žvejams įvesta lei
dimai išplaukti į jūrą, ir 
kontrolė prieš išplauksiant. 
Įvesta GPU Lietuvoje, kuri 
veikia nepriklausomai nuo 
vietos įstaigų; areštai trė
mimai vykdomi be teismo 
organų ir komisariatų Lie
tuvoje žinios. Įvesta drau
dimai gyvuliams skersti. 
Gatvių lietuviški pavadini
mai pakeičiami bolševikų 
propagandiniais vardais. 
Turgai sumažėję ir sumen 
kėję ir t.t.

(Bus daugiau)

2) Seimas

Senasis Seimas bolševikų I nu.lrikacija', advokatūra į- 
įsakymu paleistas. Sudary- statymas_ dabar advokatu 
tas naujas “Seimas" Mask- galgg būU jr neišsję juridi. 
vos nurodytu rinkimų me- nių mokslų Perorganizuo. 
todu. Lietuvos srovių ir iŠ- j jami teismai, teisėjais tega- 
viso lietuvių tautinis susi- j ,gg bflu komunistaij Teisin- 
pratimas ir nusistatymas l gumo komisaro žodžiais, jie
~ ' -------------------------- turėsią būti “naujo teisin-
AREŠTUOTAS BROKERIS gumo pr0pagandistai3-.. Į.

vesta sabotažo įstatymai ir 
t.t.

Nacionalizuota: žemė, na
mai, įmonės, bankai, visuo
meninių ir politinių organi
zacijų turtas, fondai, jūrų 
ir upių laivai, ligoninės, po
liklinikos, vaistinės, kinai, 
ir tų įstaigų einamos sąs
kaitos. Konfiskuota pabėgė
lių iš Lietuvos turtas. Na
cionalizuota amerikiečių lie
tuvių įmonė: “Drobė”, o jos 
valdybos nariai nubausti ka
lėjimu.
5) švietimo sritis

D. L. K. Vytauto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 18 
d., 7:30 vai. vak., Chieagos

Uždaryta: Teologijos-filo
sofijos fakultetas, visos pri
vatinės mokyklos, kunigų 
seminarijos, išskyrus vieną,
studentų, mokinių ir skautu Lietuvių Auditorijos svetai-
organizacijos. Pašalinti ka-,nėj. Susirinkimas svarbus, i
pelionai iš ligoninių ir ka- todėl kiekvienas narys pri-
lėjimų. Panaikintas tikybos valo būtinai atvykti, nes

..... .. , dėstymas mokyklose. Uždą- randasi svarbių klausimų( Draugas Acme telephoto, I i -* •*
„ L j Ti ix -e. » i ryti visi mokslo laikraščiai,'svarstymui. P. K., sekr.,Robert Boltz, 52 m. amz., I . ... ..... a......... , , . i užimti vienuolynai, išimtos ------------------- -Philadelphijos brokeris, iš apyvartos vertingos lie- Kas Kristų parduoda už 

tuviškos knygos. Švietimo 3,0 sidabrinių, tas tėvynę 
komisaras įsako mokyto- parduos už 20.
j ams mokyti mokinius “my- Kard. Faulhaberis

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AI KSI! Al,TORU KAS — Maldaknygė . . ......................................................

Ta pati nuddaknygc, mi gražini-. crtukddo nualarais ............... *I.A5
VAINIKCI.IS, Jaunuomenės knygutė ......................................................... 3,-,<-

Minkštais, gražiais viršeliais    .................................................... *1.35
K \NTICKOS, apdaryta giesmių knyga ....................................................... S 1.75
SVENTI.JI GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai .............*7.50
MARIJOS GYVENIMAS .................................................................................... Jfc
lšt.ANINGI APMĄSTYMAI APIE SOPI LIES ...................................... 35c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVĘ KALNO ........................................... l.V
SV. ISTORIJA. Senoki ir Naujojo Tivitamento ...................................... 25c
MIKAI,DOS PRANAŠAVIMAI ................................................................................... 25c
KANTRI ELENA. Grąža, skaitymai ........................................................................ 25c
LENGVAS HCIIAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ...............................................
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs 300 valstu-augalą .........................25c
TRAJANKOS — Vnistlnjžs žolės. šaknys ... geriausios rflšieis. ..

už 1 paką — #Oe. .. 3 pakos ......................į...................................... *1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.

J

BRITŲ PARAŠIUTININKAI ITALIJOJE

(•‘Draugas" Acme telephoto)

Britų parašiutininkų pamokos kristi iš Vickers bombo
nešių kažkur Anglijoj atliekamos. Italai praneša, kad 
tos rūšies britai parašiutininkai nusileidę pietinėj Italijoj 
ir jie išgaudyti. Londone pareiškiama, kad apie tuos pa
rašiutininkus nieko nežinoma.

[z33S‘3B‘»‘32rXi3S*SS,»‘3S*3S*2^2,:‘33‘-’SS,**3S<-‘2S<-*255T

Lietuviškos Kingas Dabar Retėja “ 
Ir Taipgi Brangeja!!!

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

PO Č1.OO
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta 
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
apysaka. Tai antra “Ali Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į- 
domūs, juo'kingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius. 
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd.

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

“Drasgas", 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois

NEWS FACTS Zį^GEORGI

B ROOM E, 
VVEST AUSTRAM A.

fRED SPARKINSON, WELl KNOWN FOR HIS PEARL 
DNING, MADE A BET WITH A COLIEAGUE THAT HE 
COULD KILL ATIGER SHARK SINGLE-HANDED—HE 
DlD, AND ARRIVED ON THE SURFACE WITH0UT A

AZEIV YOM CITY, N.V.
THERE ARE NO REAL PIRATE 
TREASURE MAPS IN EXISTANCE, 
STATES ROBERT A. HOlMES. A NEW

TORKER WH0 MAKES TREASURE HUNTIMG

«

&CRATCH /
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CHICAGOJE IK APYLINKĖSE
-

D Antradienis, vas. 18,

Ekstra Dainos 
Mylėtojams

Lietuvos Vyčių

da pavasarį mes turėsime 
. ■ State Highsvay Police.

Ciceros lietuvių “main 
, Street” yra 50 Avė. Joj irgi 

choras įus padaryta pagerinimų,
praeitą ketvirtadienį prade- Nuo Roosevelt Road iki 26 
jo naujų narių vajų. Street, bus naujos oriental

Įdomu ous žinoti, kūri šviesos 400 žvakių, 
kolonija duos daugiausiai Matome, lietuviai, kad kur 
naujų narių. Dovana šiame mes dirbame išvien, ten ir 
vajuje bus tikras surpryzas. politikieriai su mumis dir- 
Tvirtiname, kad surpryzo do ba. F. J. Christenson yra 
vana labai, labai verta įsi-Į respublikonas, o J. Viterna 
gytC demokratas. Bet mums, lie-

Todėl visi choristai — tuviams, nedaro skirtumo, 
pirmyn į darbą! Raginkite kokios partijos žmogus, bile 
savo draugus ir drauges pri- tik jis mumis remia. Ir mes 
sirašyti prie Lietuvos Vy- remsime juos. 
čių choro. Ir visi, kurie! E. W. Mikutis,
mėgsta dainuoti, norit susi-Į sekr. Ų. Namų Sav. klubo 
pažinti su lietuvišku jauni
mu, ateikite, atvažiuokite į 
repeticijas, kurios laikinai 
įvyksta ketvirtadieniais 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklos kambaryje, 8-tą va
landą vakare.

Pavasarį ir vasarą choro 
valdyba turi daug planų

FONDU PASISAVINIMAS FIRMAI NAUDINGAS
• '' s ■ ' '•'■s

W« t' ? >

Svarbu Ciceriečiams

Atliko Gailestinga 
Darba

Buvo laikraščiuose rašy
ta apie mirtį John Bertu
lio. Jis mirė Cook County 
ligoninėj ir palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose. Kadan
gi velionis nepriklausė jo
kiai draugijai ir neturėjo 
apdraudos, tai jo palaidoji
mas priklausė nuo žmonių 
gailestingumo. Ir taip, B. 
Walantinas nupirko karstą 
ir dėžę ir dar šiek tiek atly
gino graboriui J. F. Eudei- 
kiui už patarnavimą. M. 
Mačiulienė savo lote davė 
vietą velioniui palaidoti. Ve
lionis buvo pašarvotas Gau- 
dešių name. Ponios Gaude- 
šienės rūpesčiu surinkta au
kų mišioms ir tokiu būdu 
kūnas J. Bertulio gražiai 
palaidotas.

Doa’t loob
OLDERl

tan your years!
Why bo your ogo? Look younger than your yeara wrtth 
Clairoled hair ... with hair that is soft. colorful. youth- 
Utel Those gray streaks can be so thoroughly erasod 
with Clairol. the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
troatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
Soo your hairdrossoo today and say:

Vrfto no* lor tree boot/et and Iro* advlce oa your hair problea to 
/oaa Clair, Proildont. Clairol. Ine.. 130 W 4Glh Si.. New York. N. Y

Sekmadienį, vasario 23 d. 
įvyks kleb. kun. Ig. Albavi- 
čiaus priimtuvių bankietas.

Rengimo komisijos yra 
nutarta, kad prie durų ne
bus parduodami tikietai.

choristų pasilinksminimui.1 kas nori dalyvauti
Laukia jūsų vedėjas, muz. j bankiete> turi progos tre-
Sauris, laukiame ir mes vi- j čiadienio vakare nusipirkti
81 • tikietą parapijos mokyklos

Bridgeportas jau pasiro- kambary, 7:30 valandą.
dė. Praeitą ketvirtadienį Prašomi visi, kurie turit

("Draugas” Acme telephoto)

Tabako prekininkų firmos prezidentas Max Bloom (kai
rėje) su savo firmos kasininku Louis Kronenberg. šis ka
sininkas pasisavino apie 26,000 dol. firmos fondų ir po x'~L7’~-7 . . , . ...
areštavimo viską firmai grąžino dar ir su pelnu. Bloomui 
pasiūlus teismas kasininką išlaisvino ir, matyt, jis vėl 
bus priimtas dirbti firmai.

Remiate Tuos Biznierius, Kurie Garsina 

Savo Biznius “Drauge”

Sidabrinės Vestuvės
Bridgeport. — Vasario 2 

d. įvyko K. ir A. Janušaus
kų 25 metų vedybinio gyv. 
sukakties minėjimas Ūkelio 
salėj. Sukvietė labai daug 
giminių ir draugų, vakarie
nė, kuri buvo labai skonin

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

prisidėjo prie mirusio pa
laidojimo.

B. Walantinas

Tas nemyli savo tėvynės, 
kas nemyli savosios šeimos.

Coleridge

4t A. t A.
2:05 
amž. 
K pa

mot.

gai priruošta, o stalai pa
prisirašė prie Lietuvos Vy- paėmę tikietų, pinigus arba puošti sidabrinėmis rožėmis 
čių choro šios naujos narės: tikietus grąžintį į mokyk- kurias itcikS Lietuvių Mo- 
Mildred Matuliakaitė, Aldo- jos kambarį vasario 19 d.
na Vaichunaitė, Irena Gu- vakare, tarpe 7:30 ir 8 vai. 
maliauskaitė, Helen Kazra- Negrąžinti tą vakarą ti- 
£1S- ! kietai, skaitysis parduoti.

--------------------{Taipgi prašomi komisijos
ClCerOje nariai, apsiėmę kokį darbą,

terų Piliečių Lyga savo fi
nansų raštininkei, A. Janu
šauskienei.

Programą vedė M. Zolpie- 
nė. Pirmiausiai linkėjimus 
išreiškė piršlė Amilija Na-

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

710 West I8th Street 
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

Pagerinimai
Ciceros miestelio valdžia, 

dirbdama su lietuviais iš
vien, vėl patenkins mūsų rei
kalavimus.

Ant Cicero Avenue nuo 
Roosevelt Road iki 16 gat
vės bus įdėtos 3 naujos gat
vių šviesos, neskaitant se
nųjų. Dabartinė šviesos jė
ga yra 250 žvakių. Jėga bus

raportuoti, kad būtų gali- varauskienė, kuri prieš 25 
ma viską sutvarkyti prieš metus supažindino Košt. Ja- 
sekmadienio vakarą. nušauską su savo pussesere,

Rengimo Komisija Agota Kalnikaite. Paskui
-------------------- sveikino Antavičienė, kuri

GrdŽiJS Pavyzdys tuomet prirengė ją prie šliū

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•erlaualM Patarnavimaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

VINCENTAS 
ŠERAUSKIS

Mirfi vas. 17. 19(1.
vai. ryto. sulaukęs pūsis

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš 
•žiu parapijos.

Amerikoje išgyveno 39
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Elena (po tėvais Če
kanauskaitę); 2 dukteris Oną 
Šimkus ir žentą. Antaną, ir 
Antaniną: 3 sūnus. Joną, mar
čią Mortą, Juozapą, marčią 
Stanislavą ir Leonardą ir mar
čią Eleną; 7 anūkus; 4 bro
lius, Lauryną, ix-oną, Boleslo
vą ir Adomą; 3 švogerkas. 
ju šeimas ir daug kitą gimi
niu, draugų ir pažįstamų; o 
I.ietuvoje paliko seserį Anta
nina ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4 536 So. Honore Street. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadieni, 
vasario 20 d. Iš namą 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Kūnai. Žentus, .Marčios. Aliu
kai. š: ogerkeiš Sesuo. Giminės.

Ijaidot. direktorius: John 
Eudeikis, tel. YAKds 1741.

E

PETRAS BAGDONAS
Mirė vas. 1G d., 1941 m., 7 

vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs I.ietuvoje, Telšių ap

skrityje. laikės parap., Baltakiš- 
kių kaime. Amerikoje išgyveno 
30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą moteri Juzefą (po tė
vais I leSuIskaltę ); sūnų Joną; 
3 dukteris. Magdaleną, Eleną 
ir Stefaniją; 2 švogerkas Karo
tiną Vaiantinienę, jos vvrą Le
oną, ir Stanislavą Stašauskie- 
ne; 2 švogerius, Antaną ir jo 
šeima ir Juozapa Dešu Isb’us; 
giminaites Kazimierą ir Mika
lina I lešulskienes; o Lietuvoje 
paliko seserį l.eosę Sadauskienę 
ii brolio vaikus ir daug kitą 
giminiu, dra-'gu ir •pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
422 1 So. t'alifornia Avė. lai
dotuvės įvyks ketvirtad. vasa
rio 20 d. Iš namą 8:3t, vai. 
ryto Irus atlvdūtas į Nekalto 
Prasidėjimo švč. Panelės par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už. velionio sie
la Po «amaIdą bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Suims,
Dukterys, Sesuo, svogeriai. švo- 
gerk 's Ir Giminės.

Leidot. direktorius J. Liule- 
vlčius, tel. l^ifayette 3572.

Chicagos lietuvių visuo-
bo, taipgi sveikino pirmieji 
liudininkai: Ona Aleksaitė,

menės veikėjai suprato L. Balčiūnienė • ir Povilas Gu-
R. K. Federacijos ir Lietu- das. Rozalija Mazeliauskie- 
vos Vyčių choro prašymą nė, pirm. Moterų Sąjungos 
nerengti jokių parengimų 49 kp. pasakė labai gražią 

padidinta iki 400 žvakių balandžio 27 d., kada įvyks kalbą ir įteikė dėžę sidabri- 
didžiulis Gedimino 600 m. nių peilių, šakučių ir t.t. 
sukakties paminėjimas. Pir- nuo būrelio draugių iš Mo- 
mieji gražų pavyzdį parodė terų Są-gos 49 kp. ir Moterų 

Jerry Viterna. Pastarasis , kun. Linkus ir prof. Pocius. Piliečių Lygos. (A. Janu- 
taipgi praneša, kad duos di- perkeldami savo parengimus šauskienė M. Są-gos 49 kp. 
desnę apsaugą parūpinda- iš balandžio 27 d. Jums ta- eina vice pirm. pareigas), 
mas iškabų ant Cicero Avė. riame nuoširdų aciu! Paskui sveikino L. Jagmi-
Bet visų geriausiai bus, ka-1 Federacijos Valdyba nag , Jagminįenė, Monkienė,
- --------------------------------------------------------------------------- Mitkienė, Aleksandravičienė,

šviesos. Visą darbą varo 
miestelio asesorius Frank J. 
Christenson ir kolektorius

KIDS"
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Šiaulienė, Nesteckienė, J. 
Andrulienė, L. Vyšniauskie
nė, Z. Zickienė, Ručai, Pet- 
ručiai, Galinauskai iš Cice
ro, Pudziukai, Galkai, Risa- 
pai, Paladnavičiai, šimkai, 
Pankauskai, Stašaičiai iš Ci
cero, Ačai, Aleksai, Knabe- 
rai, Rumšai ir kiti, kurių 
pavardžių nei nepamenu. 
Ant galo jubiliatai visiems 
dėkojo už atsilankymą ir 
dovanas.

Aš nuo savęs irgi linkiu 
sulaukti auksinio jubilie
jaus. M. ZolpienS

W()IK STUDIO
1945 VVrst 35* Street

TA e

UOMI’I.ETE

Xl>\ XX H) PHOKHiRAI’MI

| OWKST pokšimi: phk ls 

PHONE I.AFAYF.TTK 2*13

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

____  - _A\\ i /A _  __ _
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BAR 
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TUVip^gBūlREKTORIAI

LAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
lOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

III A M P C PATARNAVIMASU L H H b L DIENĄ IR NAKTĮ

r V A T koplyčios VISOSE 
KAI MIESTO DALYSE

Aatan t M Phillinc5307 Litn’“i'*J Iii. I llllll|lj Phone YAKds 4908

Antim
IX n ii 6812 So. W ėst era Ava.[f Ii PotlniC GROvehill 0142

1 U. ICIAUO 1410 S. 49th Court 
’ ClCero 2109

P. 11 lirliboc 1354 Halsted stUDIKdS Telefonas YARda 1419

Latkat ■ ■ A ■ 2314 West 23rd Plaoa
HP7 ir \linoi phone CANai 2515 lIUL U OUIlUl Skyrius 42-44 E. 108 St 

Phone PULlman 1270

Albert 11 *704 S. Westera Avenue
V. IblAIIO Phone LAFayette 8024

 • 9

LlZi l_l 1646 West 46th Street
IIP Phone YARda 0781-0782

S. P. ilnTftllfO £319 Lituanica Avenue
ludZEIKd Phone YARda 1138-1139
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"Inconie Tax” 
teikalu

Žinutės Iš 
Melrose Park

USA_ Federalė valdžia šie- j ’ Vasario 2 d. Moterų Są- 
met vėl atsiųs į Draugo jungOS kuopa laikė susi- 
raštinę A. S. Walons (Va- į rįnkimą L. Petraitienės na- 
lūną), Internal Revenue De- me Kadangi susirinkimas 
partmento darbininkų, (De-^jjUVO svarbus, tai susirinko 
pūty Collector) padėti lietu- Rone visos narčs>

•viams išpildyti “Income J
Tax” blankas ir atsakyti į Perskaičius ir priėmus 
klausimus liečiant Income Prae^o sus-mo protokolą, 
ir Sočiai Security taksus. | svarstyta nebaigti reikalai.

A. S. Valūnas bus “Drau- * ranešta, kad tikietai bun- 
go” raštinėj nuo vasario 24 co pramogos jau atspaus-

j dinti ir narėms išdalinti, 
reikalauja pagalbos, išpildy-: Perskaitytas laiškas Lietu

vio šių blankų, kviečiami at- va* Gelbėti F ondo, kurio 
silankyti į “Draugo” rasti- svarstymas atidėtas kitam 
nę, kur rasit oficialų vai- susirinkimui. Ligonių Linky- 
džios atstovą suteikiant pa- mo komisija pranešė, kad 
tarnavimą. 1 £ausio mėnesį nebuvo ligo-

»nių ir kad K. Butienė jau 
Kas turi pildyti “Income,! av0 pa-a,pą 

Tax blankas. po 5Usįrinil;mo surucrta
t. a) Kiekvienas neved«a pagerbimas senos ir naujos 
\zmogus, pilietis ar nepilie- vaĮdybų jr surpryzas išeju- 

tis, kurio įplaukos buvo sjai j. savo pareigų raSti- 
$800.00 ar daugiau, nuo ai- ninkej kariai įtcikta dova. 
gos, nuošimčių dividendų, na ParL,sta užkatldžio, pa-
pelno nuo pardavimo namų, BiUnksn)lnta. 
stako bonų ir t.t. per 1940

d. iki kovo 1 d. Visi, kurie

metus, turi išpildyti “In
come Tax” blanką.

b) Vedę žmonės turi iš
dildyti blanką, jei jų įplau
kos buvo virš $2000.00, ne- se suruošė bankietą, į kurį 
žiūrint kiek vaikų turėtų, sukvietė visą giminę, drau- 
Kreditą po $400 galima im- Sus ir pažįstamus. Per va- 
ti už kiekvieną vaiką, iki 18 karienę jubiliatams pasaky- 
metų amžiaus. |u kalbų, sveikinimų, įteik

ei Biznieriai ir profesijo- daug dovanų. Kalbėjo gi- 
nalai turi išpildyti blankas, mkiės, draugai ir sūnus A- 

Ajei jų pajamos buvo $2000 ^°^as- Vakaro vedėju buvo 
(Gross income) ar daugiau, Stryzneckis. Ant galo 
neskaitant ar yra taksuoja- jubiliatai visiems dėkojo už 
ma atsakomybė, ar ne. I atsilankymą ir už suteiktas 

d) Blankos turi būt pri- dovanas.
siųstos- Internal Revenue de- i Fo vakarienės susirinku- 
partmentui ne vėliau kovo, ®k.’ji linksminos, šoko, žaidė,

, ^5 j - - — dainavo.. _____ ____
k e) Už nepildymą “Income Linkime Urbeliams kuo 

Tax” blankų ir nemokėjimą geriausios sveikatos, kad 
taksų, bausmė yra nuo 5 sulauktų auksinio jubilie-
nuoš. iki 25 nuoš. jir dau
giau.

Du dideli gaisrai
Šį sekmadienį Chicagoj 

t siautė du dideli gaisrai — 
vienas keturių aukštų na
muose, Good Housekeeping
Shops, Ine., 3255 Milwaukee 
avė., kitas — Standard 
Fruit Co., 401 No. Paulina 
gt-

} Su gaisrais kovoti buvo 
pašaukta 475 ugniagesiai su 
95 įvairiais gaisrų gesinimo 
aparatais ir automobiliais.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

•y

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

f »

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayettc 2022

Vasario 7 d. M. S. 60 kp. 
pirm. O. Urbelienė minėjo 
25 metų vedybų sukaktį. Ta 
proga Urbeliai savo namuo-

jaus. Korespondentė

v

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHiLD 
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Qu:n- 
tuplcts catching cold—their chests and 
thrnit> are rubbed with Children'a 
Mild Musterole —a produet made t6 
p-omptly relieve the DISTUESS of 
childrcn’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assurcd of using just about the BEST 
p-oduet m ide when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinnry “salve”— 
v/arming, soothing Musterole hclps 
bre.k up locnl congestion. Also made 
i : Regula r and Extra Strength for 
ti c: e preferring a stronger produet.

POLICISTAI ATŽYMIMI PRIZAIS UŽ PASIŽYMftJIMUS

("Draugas” Acme telephoto)

Chieagos parkų distrikto prezidentas R. J. Dunham šiems aštuoniems parkų poli- 
cistams išdalija pinigiškus prizus už pasižymėjimą tarnyboje. Didžiausias prizas yra 
250 dol., o mažiausias — 40 dol.

Namu statymo 
medžiaga išimta 
iš "sales tax"

Apygardos teismo teisė
jas Fisher išsprendė, kad 
namų statymo medžiaga 
yra išimta iš “sales tax” 
mokėjimo ir tos medžiagos 
pirkliams ir kontraktoriam3 
nereikia tų mokesčių mokė
ti.

Teisėjas tiems pirkliams 
ir kontraktoriams pripažino 
pastovų teismo “injunc- 
tion,” kad valstybė iš jų 
neišieškotų tų mokesčių.

Šis klausimas pavedamas 
spręsti vyriausiąjam Illinois 
teismui.

larp motery
Tarp Illinoiso moterų reiš 

kiasi nepaprastas bruzdėji 
mas, nukreiptas prieš šios 
valstybės federalinį senato
rių Scott Lucas, demokratą.

Praeitą savaitę į Wash- 
ingtoną nuvyko keletas šim
tų Ulinoj aus motinų protes
tuoti prieš diktatorinį bi- 
lių. Motinos norėjo pasima
tyti su tuo senatorium. Bei 
jis jų nepriėmė. Senatorius 
Lucas yra karštas to bi 
liaus rėmėjas.

CONRAD
Fotografas

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

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

Res.: - ENGlevvood 5840

Plėšikai griebiasi 
mandagumo

Keturi plėšikai “džentel
menai” sekmadienio vakarą 
užpuolė valgyklą, 929 West 
Roosevelt rd. Viduje buvo 
17 svečių ir valgyklos sa
vininkas.

Plėšikai mandagiu būdu 
visiems įsakė ant staliuko 
sudėti savo pinigus ir turi
mas brangenybes. Vienas 
plėšikų paėmė iš spintos 
kramtomojo gurno ir išdali
jo svečiams, tarp kurių bu
vo 8 moterys, sakydamas, 
“kramtykite, gerbiamieji, 
tas numalšins jūsų nervus.”

Kitas plėšikas įėjo į vir
tuvę, kur rado savininko 
motiną. Kai ta suriko, tai 
ir jai įteikta gumo lazdutė 
nuo nervų įtempimo.

Viena moteris išdrįso pra 
syti, kad jai būtų grąžin
tas žiedas. Plėšikas pažymė
jo jos pavardę ir adresą 
žadėdamas prisiųsti. Girdi, 
nėra laiko jos žiedo ieško
ti tarp kitų žiedų.

Tarę “.good night” pikta
dariai išsinešdino ir dingo.

Kks pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai būna nugalė
tas. Corneille

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
LlnLsmas Patarnavimai Visiems

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

Luxemburgo valdovė 
Chicagoj

Luxemburgo krašto valdo
vė didkunigaikštė Charlotte 
su savo vyru ir palydovais 
porą dienų viešėjo Chica
goj. Luxemburgiečiai suren
gė svečiams puošnų priėmi
mą Auditorium teatre sek
madienio vakarą.

Sekmadienį rytą uidkuni- 
gaikštė su vyru ir palydo
vais buvo pamaldose Šv. 
Benedikto bažnyčioje, kur 
buvo laikomos iškilmingos 
mišios, dalyvaujant 25 ku
nigams luxemburgiečiams.

Tarpe palydovų yra pen
ki didkunigaikštės vyriausy
bės ministrai, kurie kartu 
su valdove suspėjo paspruk
ti iš savo krašto naciams 
užpuolus.

Luxemburgo vyriausybė 
gyvuoja ir savo sėdybą tu
ri Montrealiuje, Kanadoje.

Važiuojant automobiliu je 
sudribo ir nuvežta į Šv. Ber
nardo ligoninę mirė Mrs 
Anna Miniet, 39 m. amž. 
našlė, 2458 W. 47 gat.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

---------------- NATHAN
KANTER

MUTUAL
LIQUOR 

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
leL Blvd 

0014

PLATINKITE “DRAUGĄ f f

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas • 

ir
Angliškai—Lietuviškai

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

tik £1.00

“DRAUGA 8” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illiuois

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiikg Skausmų

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eypelleriu. Sis sensacingas lini- 
menta? ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Eapellerio su inkaru . ant dėžutės.

LITHUANIAN 153

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodanfi ROCK WOOL Namt} Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
Sutaupysite 40% kūro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!

pionur ROCK WOPL
Corksoaqd

FlBPGU J IhJJIATIHO BoABM
CoMPscsnoCoMPOMTioa Boavm

5onWo»-30u$ CumcFi

Hado 45i*» m Cvik Ft

T\a$u ■ Boa*®• W LavtbI

Heavy DukotkūMatohaia- 
Masorsy. CortCTurtETC.

1.
2.
3.
4.
5.

Parūpiname F.H.A. Paskolinimas 
ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warahouse: 9401 Bo. Stony Island Are., tek

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

AIEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

PARDAVIMUI

Tikri bargenai! , S Už pusę kainos!

3730 PARNELL AVENUE: arti 37th St.. 5 blokai i rytais nir» Hals
ted St. 2-Jų aukštų mūrinis narna-. 2 fintai. Kaina tik.... $2,200.00.

(mokėti tiktai $2041.00. Balansas ant išmokėjimų.
1731 S. DĖS PLAINES ST. (Pirmiau buvusi String St.) Du blokai 
J rytus nuo Halsted St.' \ lenais blokas nuo Dievo Apvel/.dos liettuviš- 
kos bažnyčios Ir mokyklos. 1 nui/l lietai. Naujai jtertalsytas. (mokėti
tiktu! $2.INI.OO pinigai-. Pilna kaina ............................ ........................ $1.650.00.
2626 WEST 111TH ST. Kampa- Talman Avė. I>u blokai | vakarus 
nuo tt'estern Avė. įlotas 80x125 pėdų. Gazolino stotis, kainavo
$1-1,000.00. Pardavimo kaina tiktai ......................... .. .................. $4,300.00.
Arba Išnuomos už *35.00 ( mėnesį. Arti ftv. Kazimiero kapinių. 
ŠIE YRA ŠIŲ DIENŲ GI.RIAISI BARGENAI. NEPRALEISKITE

ŠIĄ PROGAI
AGENTAMS MOKAMĄS KOMISAS

FRANK J. PETRU
1443 West 18th St. Tel. CANal 0806

(Vienas blokas | rytus nuo Ashland Avc.)

I .............................. ................. .........................

CLASSIFIED

NAMAI, KARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo, .Marųuette Purk 

apylinkėje.

Taipgi statomo naujus namus ir tai
some senus. Apskuitiiavimas veltui.

Pa-tatymo kainos:
2-jų fletų mūrinis namus, po 4
kambarius ..................................... $5,950.
5 kambarių mūr. bungalow. . |4,bU0. 

'4 kambarių mūr. huiigalovv. . $3.950. 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
iHinoki'jmij. ,

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

j Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. Western Avė.
TELEFONAI;

O IT lce KEP. 3713; Vak. PRO. 0176

REIKALINGAS
VARGONININKAS

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

Rvlisve 
HehFasi 
orKcneyBacb

! Forųuickreiiei ė om itehing of eezema. pimpies, 
athlete's foo*, seabies, rashe3 cnd other ex- 
ternaliy caused skin troubles, usc world-femous, 
cooling. antiseptic, liųuid D. D. D. Prescription. 
Greąseless, stainless. Soothes irritation and 
guickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, or your Vnoney back. Ask your 
druggist today for O. D. D. PRESCRIPTION.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
PRIGERATORS — VVASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaUonaUy Advertlsed Itema.

1



Cft STTCFS'3' Antradienis, vas. 18, 1041

VASARIO 16 REZOLIUCIJA
Priimta bendrame Chicagos susirinkime 
paminėti Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo akta vasario 16,32 W. Rendolph salėj.
Iškilmingai minėdami 23- 

ias metines Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktuves, Chicagos lietu
viai, susirinkę į bendrą ma
sinį mitingą 1941 m. vasario 
16-tą dieną, 32 W. Randolph 
Street salėje, su dideliu liū
desiu pažymi:—

žmonėms ir ypatingai oku
pantų teroro aukoms.

Šis lietuvių mitingas reiš
kia gilią pagarbą ir dėkin
gumą Jungtinių Amerikos 
Valstybių demokratijai, ku
rios vardu Prezidentas Roo- 
sevelt’as ir jo administraci
ja atsisakė pripažinti tei-

Kad nuo pereitų metų bir sžtu 80viet’1 Ru8ijos užSr°-
želio mėnesio 15 d. Lietuva 
yra okupuota ginkluotomis 
agresingo kaimyno jėgomis, 
ir kad tas agresorius, so
vietų Rusija, sutrempęs Lie
tuvos nepriklausomybę, 
prieš jos gyventojų valią 
prijungdamas ją prie savo 
sovietinės imperijos;

Kad šitą agresijos ir 
smurto žygį Rusijos val
džia atliko be jokios provo
kacijos Lietuvos pusėje, su
laužydama tarptautines su
tartis, kurias ji buvo pasi
rašiusi su Lietuva, begėdiš
kai pasityčiodama iš savo 
pakartotinų draugingumo 
pareiškimų Lietuvai ir ap- 
gaudama Lietuvos valdžią 
ir žmones, kuriems ji buvo 
žadėjusi neliesti Lietuvos 
Respublikos suverenumo ir 
nesikišti į jos vidaus reika
lus;

Kad, šitaip neteisėtai, 
žiauriai ir klastingai pagro
busi Lietuvos teritoriją, Ru
sijos despotų valdžia atėmė 
jos gyventojams visas poli
tines ir pilietines teises, 
konfiskuoja jų sutaupąs, 
plėšia ir gabena į Rusijos 
gilumą Lietuvos turtus, ar
do visą ekonominį krašto 
gyvenimą, įvesdama nepa
kenčiamą Lietuvos žmonėms 
sovietinę tvarką, ir terori
zuoja juos su kruvinosios 
savo žvalgybos pagalba.

Pažymėdama šituos širdį 
perveriančius faktus, šis 
masinis Chicagos lietuvių 
mitingas kelia griežčiausio 
protesto balsą prieš tokį 
baisų mūsų tėvų žemės pa
vergimą ir siunčia savo gi
liausią užuojautą Lietuvos

bimą Lietuvos ir tuo būdu 
didžiai sustiprino lietuvių 
viltį, kad Lietuva atgaus sa
vo nepriklausomybę ir vėl 
galės, kaipo laisva tauta, 
spręsti savo likimą, tvarky
dama demokratiniais pa
grindais savo gyvenimą.

Pagaliau, šis masinis mi
tingas šaukia visus geros 
valios lietuvius teikti viso
kią pagalbą pavergtosios 
Lietuvos žmonių pastan
goms nusikratyti svetimc 
jungo ir ragina kiekvieną 
Amerikos lietuvį remti šios į 

šalies žingsnius kovoje prieš 
totalitarines diktatūras ir 
kartu vesti neatlaidžią ka
vą su Lietuvos okupantais 
bei jų pritarėjais, kad mū 
sų visuomenėje nepaliktų 
nė vieno Maskvos diktatū
ros agento. Tebūnie šventa 
pareiga kiekvieno laisvoje 
Amerikoje gyvenančio lietu
vio ir kiekvienos mūsų drau
gijos prisidėti kuo galint 
prie šito kilnaus darbo!

Nauja motinų grupė 
Chicagoj

Chicagoj suorganizuota 
kita motinų grupė kovoti 
prieš diktatorinį bilių. La- 
Salle viešbuty turėta pirma
sis mitingas. Dalyvavo apie 
300 motinų.

1 nušautas, 4 sužeista
Silver Inn taverne, 2014 

Blue Island avė., įvyko muš
tynės. Vienas vyras pašau
tas ir kiti 4 sužeisti.

Policija suėmė 13 vyrų. 
kurie bus apklausinėti su 
rasti kaltininkus.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

X

YES MA'M 
MY MA - SHE SEMI 
ME. HERE TO RETURN 
THIS UMBRELlA W0T 

SHE BOG£O(juED OpfA
MOU YESIERDAr

INTERNATIONAL CARTOON CO.N.Y.

FRANK LEAHY GR IŽO Į NOTRE DAME

("Draugas" Acme telephoto)

Kun. U. Hugh O’Donnell, Notre Dame universiteto prezidentas (kairėje), sveiki
nasi su Frank Leahy (centre), kurs grįžo iš Boston College į Notre Dame universi
tetą vadovauti studentų futbolo komandai. Leahy 1929 ir 1930 metais buvo šios ko
mandos nariu, kai jai vadovavo garsusis velionis Rockne. Dešinėje yra buvęs koman
dos vadas Elmer Layden, kurs paskirtas nacionaliniu visų futbolo komandų komisi- 
onierium. Leahy pasirašė kontraktą su universiteto prezidentu.

Northsidiečių mitingas 
prieš HR 1776

Rengiamas northsidiečių 
masinis mitingas ateinantį 
sekmadienį, vasario 23 d., 
3:00 popiet pareikšti savo 
griežtą opoziciją prieš bi
lių HR 1776, kuriuo numa
tyta Anglijai parama ir gal 
dar karan įsikišimas.

Mitingo priešakyje yra 
American Peace Mobiliza- 
tion organizacija. Kalbės ži
nomas autorius Harvey 
O’Connor.

1,500 vyrų įstoja 
karo tarnybon

Draftų boardai illinoiso 

valstybėje šią savaitę ka
reiviauti siunčia 1,500 vy
rų. Jų tarpe 1,045 vyrai iš 
Cooko apskrities (ir iš Chi
cago miesto). Jų tarpe žy
mi dalis yra savanorių.

TŪKSTANČIAI AUTO- 
ISTŲ SUBRUZDO ’ 
GAUTI "LAISNIUS"

Kai Chicagos policija iš
kėlė kampaniją prieš au- 
toistus, neįsigijusius naujų 
automobiliams valstybinių 
ir miestinių “laisnių,” tūk
stančiai autoistų kasdien 
susirenka į “laisnių” biurą, 
336 So. Ashlahd avė., ir il
giausiomis eilėmis išsidriekę 
laukia progos įsigyti “lais
nius.”

Biuras neįstengia “lais
čius” išduoti tokiu spartu
mu, kad visus suėjusius pa
tenkinti.

Neturintiems “laisnių” au 
toistams patariama laiškais 
kreiptis į valstybės sekreto
riaus departamentą. Kurie 
autoistai šio patarimo pa
klauso ir turi įrodymą, kad

44 nuoš. pašauktų 
vyrų — netinkami

Pranešta, kad draftų 
boardų gydytojai iš pašauk
tų kareiviauti vyrų randa 
32 nuošimčius fiziniai ir 
protiniai netinkamų, o ka
riuomenės gydytojai dary
dami atranką randa dar 12 
nuošimčių netinkamų.

Be fizinio ir protinio pa
šauktųjų netinkamumo di
džiausią nuošimtį sudaro 
nesveiki dantys.

APLINK MUS
X Kun. A. Kazlauskas 

praeitą sekmadienį ištiktas 
i nelaimės. Eidamas gatve 

buvo parblokštas ir sudau
žyta galva. Praeiviai rado 
kunigą be žado. Nuvežtas į 
Aleksiečių brolių ligoninę.

Nežinia ar jį parmušė au
tomobilius ar buvo užpuolę 
galvažudžiai. Kun. A. Kaz
lauskas yra pranciškonų vie 
nuolijos narys, laikinai at
vykęs pagelbėti kun. Šau- 
linskui, šv. Mykolo parapi
jos klebonui.

X Owen C. J. Norem, US 
A ministras Lietuvai, atvy
kęs į Chicago dalyvauti Va
sario 16 minėjime, buvo sve
čias Justin Mackievich, 
Standard Federal Savings 
and Loan Ass’n prezidento.

X Indiana Harbor ir Ga
ry lietuvių kolonijos labai 
gražiai paminėjo Vasario 16. 
Atatinkamas kalbas pasakė 
dr. P. Vileišis. Meninę prog
ramos dalį šauniai atliko 
abiejose vietose Garės lietu
vių bažnytinis choras, veda
mas Radis-Radzevičienės.
Plačiau apie iškilmes para
šys mūs korespondentas.

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII,EISIS.

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

AirirTr'F'.
175 W. JACKSON BLVD.

ŠIITE A-1820 
Home Office: Newarkt II. J,

RF.SIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. I,AFaye(te 0771

venue I
"_____J

TAUPYK! Ilrtsl turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL JEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS Si 000,000.00
VIRS r ’ ’

jie laiškais pasiuntę aplika
ciją ir už “laisnius” reikia
mą sumą, policija tokių au
toistų nesulaikys ir ne
trauks teisman.

Dievu pasitikėk, o patsai 
netingėk.

Vysk. P. Karevičius

F1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO HĮ METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
• Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis

visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietą.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocycles)

VYTIS ĮR ERELIS
Įdomi apysaka iš Lietuvos gyvenimo, iš lietuvių, 

lenkų ir rusų santykių.
— Paraše —

JONAS KMITAS
(Kun. Dr. K. Urbonavičius)

Pradedama spausdinti
“AMERIKOJE”

Nuo š. m. Vasario 14 d. numerio 
Ši nauja, originali apysaka, garbingo išeivijos Ve

terano neseniai parašyta, labai patraukli, lengvai 
skaitoma. Ji visiems patiks.
UŽSISAKYKITE “AMERIKĄ” NUO VASARIO 14! 
Metams tik $2.00; pusmečiui $1.00; trims m?n. 50c.

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

X L. šimutis, Jr., Leo
nardo Šimučio sūnus, De 
Paul universiteto muzikos 
skyriaus studentas, pradėjo 
eiti vargonininko pareigas 
Šv. Pranciškaus parap. baž
nyčioj, kur klebonauja ži
nosiąs lietuvis patriotas 
kun. P. Bičkauskas.

v
X Šį vakarą, vasario 18 

d., Aušros Vartų parapijos 
salėj įvyks repeticija nau
jai įsisteigusio vyrų choro, 
kuriam vadovauja muz. J. 
Sauris. Dainos mėgėjai — 
vyrai kviečiami atsilankyti 
8 vai. vakaro. >

X A. Mondeika, varg. šv. 
Antano parap., Cicero, ko
vo 2 d. su būriu choristų 
vyksta į Indiana Harbor da
lyvauti šv. Pranciškaus pa
rapijos choro ruošiamo kon
certo programoj.

X Justina Church (Cic- f 
kevičiūtė) prašo vieno as
mens grąžinti jai džiaugs
mo ir brangią brolio dova
ną — auksinį žiedą su tam
siai raudonu akmeniu, ku
rį ji pametė Vasario 16 d.,
32 W. Randolph auditorium, 
moterų wash roome. Radė
ja gali pašaukti ją telefo- 
nu: So. Chicago 0198. Ad
resas J. Church toks: 8757 
Marąuette Avė.

VASARIO MĖNESIO
%

IŠPARDAVIMAS
ANT RAKANDŲ, PEČIŲ, ŠALDYTUVŲ IR 

PARLOR SETŲ.

Didelis Pinigų Sutaupymas Perkant Dabar!

Didelė, nauja radija, gražiame kabinete, dešimt tūbų, 
nereikia nei dratų ir lengvai pagauna visas radijo
stotis — vertas $99.50 — už .. ..............$47-50

ir dar nuolaida už jūsų seną radiją.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE KRAUTUVE

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

I


