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TRUMPAI
I. Sakalas

“Amerikos Lietuvy” tūlas 
Vis Lietuvis rašo, kad Chi
cago, kuris “nepaliauja gir
tis su savo 100,000 lietuvių”, 
Lietuvos gelbėjimui dar nie
ko neveikė.

Ponas Vis Lietuvi, atitai
some klaidą. Turėjo būti: 
tautininkai-sandariečiai nie
ko neteikia Lietuvos gelbėji
mui. Katalikai jau yra sudė
ję arti penkių tūkstančių 
dol.

t

Didžiuma Lietuvos rašyto
jų dabar “serga”: J. Grušas, 
I. Simonaitytė, K. Binkis ir' 
kiti.

Dėl Lietuvos komunistų 
jie galėtų net išmirti. Komu
nistų laikraščius Lietuvoj 
dabar prirašo rusai Maskvo
je. Reikia tik medžiaga iš
versti. O tai gali padaryti 
net paprastas kancelerijos 
raštininkas.

Lietuvos išverstkūriai' 
džiaugiasi lietuvių pavergi
mu — ne tik kūno, bet ir 
dvasios. Su pasididžiavimu 
rašo, kad žiemos vakarais 
vietoj kortomis lošti mokina
si rusų kalbos.

Tautiniu atžvilgiu tikram 
lietuviui mažas skirtumas — 
kortomis lošti, ar mokintis 
rusų kalbos kraštui rusinti.

Norėdami visiškai išnie
kinti lietuvius, rusai komu
nistai verčia garbinti net 
žmogžudžius. Nesenai Kaune 
buvo “pagerbtas” Deržins- 
kis, buvęs čekos galva, di
džiausias pasauly žmogžu- į 

dys.
Keista. Amerikos komunis-1 

tai, turėdami žodžio laisvę, J 
nepanaudojo jo pasmerki
mui rusų prieš tokį lietuvių 
paniekinimą ir pažeminimą. 
Kai anais metais Lietuvoj 
buvo nuteisti mirti penki ko
munistai, tai jų spauda čia 
už tai Smetoną “pakorė”. O 
kai žmogžudys Deržinskis 
nužudė tūkstančius nekaltų 
žmonių, tai jų nei balso.

Šių metų Vasario 16-ji, 
kuri nepaprastu užsidegimu 
minėta kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj, buvo didžiausias 
smūgis mūsiškių komnacių 
skelbimui, kad Amerikos lie
tuviai užgiria Stalino atneš
tą Lietuvai “laisvę”. Negana 
to. Patys komunistai jaučia, 
kad jų eilės laipsniškai retė
ja, nes dabar jau tik aklas 
negali matyti, kad, pagrobę 
Lietuvą, rusai ne tik pas
maugė jos laisvę, ne tik pa
naikino viską, kas buvo lie
tuviška, bet visą kraštą api
plėšė iki nuogumo. Nebepa
sirodo jau nei Matusevičiai 
bei kiti žydai, važinėję po 
lietuvių kolonijas. Jie bijo 
pasirodyti.

Priežodis sako: su melu 
toli nueisi, bet atgal negrįši.

LIETUVOJE IR
JAPONIJOS
TAIKOS
PASIŪLYMAI

LONDONAS, vasario 19 
d. — Vyriausybė pranešė 
House of Commons gavusi 
specialią notą iš Japonijos 
kuria Japonija siūlosi tar
pininkauti kare ir kartu 
kaltina Ameriką ir Angli
ją kariniais pasiruošimais 
Ramiajam vandenyne. 
Autoritetingi Londono sluo
gsniai pareiškė, jog Angli
ja negalvojanti apie tai
kos pasiūlymus, kol bus 
pasiekta galutino laimėji
mo.

Ispanijos pasiūlymas
Taip pat Londone gauta 

pranešimai, jog per savo ne 
oficialųjį sąjugininką, gen. 
Franco, Hitleris bandąs 
pravesti taikos pasiūlymus.

Neoficialiai pranešama, 
jog Franco slapta pasiūlęs 
tarpininkauti taikos suda
ryme tarp Anglijos ir Vo- 
kiotijos.

Dėl šių pranešimų apie 
taikos apaštalus, kai kurie 
Londono sluogsniai įsitiki
nę, jog Berlyno-Romos To
kijo pajėgumas silpnėjąs ir, 
Hitleris nebesitikįs palauž- j 
ti Anglijos atsparumą. 
Susirėmimai Viduržemyj

Anglų strategai įsitiki
nę, jog netrukus Vidurže
mio jūroje turėsiąs įvykti 
susirėmimas ir Anglija bū
sianti tokioje pozicijoje, i 
kad galėtų nustatyti susirė 
mimo vietą ir laiką.

Anglų sluogsniai pilnai 
patenkinti Vichy vyriausy
bės griežtu atsisakymu pra 
leisti italų besitraukiančią 
kariuomenę per Tunisiją.

Anglai Didina
Kariuomenę
Libijoj

ROMA, vasario 19 d. — 
Italijos karo vadovybė šian
die praneša, jog šiaurinėj 
Afrikoj anglai koncentruoja 
milžinišką kariuomenę ir 
šarvuotus automobilius. To
dėl esą galima laukti naujų 
atakų Libijoj.

Pranešama, jog Vokietijos 
bombanešiai bandę sutruk
dyti šiuos pasiruošimus, kai 
tuo tarpu kiti vokiečių bom
banešiai bombardavo anglų 
bazė šiaurinėj Afrikoj.

Prie Giarabubo italai at- 
mušę smarkią anglų ataką.

Taip pat ir rytinėj Afri
koj, anot italų, fašistų ka
riuomenė atmušusi anglų 
atakas prie Keren miesto, 
Eritrėjoj.

Kortos Ant Stalo
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Kanada Duoda 
- Ne Skolina
0TTAWA, vasario 19 d. — 

Iki šiol kanadiečiai ir Kana
dos spauda švelniai pasisa
kydavo apie vykstančias 
Amerikoj diskusijas dėl pa
ramos Anglijai įstatymo, bet 
šiuo laiku Kanada griežtai 
atsakė į užmetimus, jog Ka
nada parduodanti savo gami 
nius Anglijai, kai tuo tarpu 
Jungtinėse Valstybėse einan 
ti kalba apie skolinimą.

Laikraštis Ottowa Jour
nal vedamajam straipsnyj 
pareiškia, jog šalia parduo
damų Anglijai prekių “Ka
nada iki šiol pasiuntė 60,000 
kareivių užjūrin”. Beto, ben
drai suėmus, šis karas Ka
nadai kainuosiąs $1,500,000,- 
000 į metus. Visa tai propor- 
cionaliai palyginus su Jung
tinėmis Valstybėmis, Kana
dos perviršius ypač žymus.

Anglija Daranti 
Spaudimą

SHANGHAJUS, vasario 
19 d. — Japonijos kari
nis atstovas šiandie pa
reiškė, jog pasiuntimas Au
stralijos kariuomenės Singa- 
puran galįs pakenkti sėkmin
gam Siamo-Iindokinijos tai
kos sudarymui ir kaltino An 
gliją pradėjus karinius žy
gius.

Žinių Santrauka

LONDONAS, vasario 19 
d. — Olandijos vyriausybė 
Londone veda tyrinėjimus 
dėl pranešimų, jog Portuga
lijoj pagrobtas ištrėmime 
esamos olandų vyriausybės 
premjeras Jonkheer Dirk 
Jan de Geer. Vokiečiai jį or
laiviu išgabenę Berlynan.

BERLYNAS, vasario 19 
d. — Vokietijos autoritetin
gi ša’tiniai praneša, jog va
kar vokiečių kovos orlaivis 
apmetęs bombomis ir nus
kandinęs Olandijos tankerį 
Taria apie 453 mylias į va
karus nuo Airijos.

TOTAUTARIANISM

NEPATENKINTI
BARCELONOJ ŠVIESU IR 
ŠILTA, BET DUONOS MAŽA

Keturi Sigaretai Į Diena. Lietuvoje 
Skurdas Didėja. Nušvilpė Paleckį, 
Gedvilą

Specialus
K. ARAS

“Draugo" korespondentas Lisbonoje
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ABERDEEN, Škotija, va
sario 19 d. — Vokietijon 
bombanešiai šiandie pra ve* 
dė atakas ant dviejų šiaurva 
karinės 'Škotijos miestelių 
ir, gyventojų pasakojimu, 
kulkosvaidžiais apšaudę mo
kyklos aikštę ir autobusą.

Bulgarija
Tebedidina
Kariuomenę

BELGRADAS, vasario 19 
d. — Gerai informuotieji 
sluogsniai praneša, jog ne
žiūrint sudarytojo nepuoli
mo pakto su Turkija, Bul
garija paskelbusi naują ka
riuomenė mobilizaciją.

Jų pranešimu, mobilizaci
ja tebetęsiama pilnu tempu 
ir kariuomenėn esą pašauk
ta visi vokiečių kilmės bul
garai. Pranešimai iš Sofijos 
sako, jog informuotieji as
menys užginčija anksčiau 
paskelbtus pranešimus, kad 
Bulgarija ir Turkija atšau
kusios kariuomenės iš ben
drojo pasienio.

Muencheno
Arkivyskupas
Išvyksta

MUENCHENAS, vasario 
19 d. — Muencheno arkivys
kupas, kardinolas Faulhabe- 
ris, Popiežiaus Pijaus XII 
kviečiamas netrukus išvyks 
iš Vokietijos.

Oficialiai skelbiama, jog 
kardinolas išvyksiąs polsiui 
po septynių mėnesių ligos. 
Jis apsistosiąs Popiežiaus 
vasarinėj rezidencijoj 
Castel Gandolfo.

NEW YORKAS, vasariu 
19 d. — Berlyno rndic per
eitą savaitę paskelbė, jog
Amerikos klausytojai galį 
dykai siųsti Vokietijon pa
reikalavimus per RCA, ko
kių programų jie norėtų iš
girsti per Berlyno trumpųjų 
bangų radio. ■ gy

LISABONA (oro paštu) 
— Vasario 3 d. gavau pro
gą išvykti iš Berlyno. Sėdau 
į puikų ir šaunų vokiečių 
Luhthansos lėktuvą ir du-

Naciai 
Neverčiu 
Graikus Taikintis

ATĖNAI, vasario 19 d. — 
Gerai informuotieji sluogs
niai šiandie pareiškė, jog iki 
šiol Vokietija nedariusi į 
Graikijos vyriausybę spaudi
mo sudaryti taiką su Italija 
Pereitą šeštadienį oficialu
sis komunikatas pareiškia, 
jog Graikija kovosianti iki 
pat galo.

Jie pabrėžia, jog Turkijos- 
Bulgarijos nepuolimo paktas I
nepakeičia esamų sutarčiij 
Balkanuose.
Spaudimas didėja.

Tuo tarpu Belgrade gauta 
pranešimai, jog per Jugosla
viją siunčiama į pietus Vo
kietijos karo reikmenys ir 
virš Graikijos skraido vo 
kiečių orlaiviai. Vokiečiai 
kaskart didiną spaudimą į 
Graikiją, kad būtų pradėta 
taikos pasitarimai Italijos 
sąlygomis.

Šiandie iš Vokietijos Ju
goslavijon atvyko pirmieji 
uždari traukiniai, kuriais 
esą gabenama karo reikme
nys Bulgarijon, iš kur, rei
kalui esant, būsią galima 
pravesti ataką ant Graiki
jos.

Didėjanti ofensyva
Tuo tarpu Graikija dar la

biau sustiprino ofensyvą 
prieš italus Albanijoje.

Stebėtojai mano, jog grai
kai pasiryžę priversti kovas 
Albanijoj prie lemiamųjų žy 
gių, kol vokiečiai dar nesus
pėjo susiorganizuoti Bulga
rijoj.

Tuo tarpu ir italų pasiprie 
šinimas didėjąs ir daug kas 
mano, jog Mussolini nusto
jęs vilčių Afrikoje, deda vi
sas pastangas Albanijoje.

ORAS
Giedra ir šalčiau šiaurva

kariai vėjai.

Saulė teka — 6:39 vai., 
saulė leidžias 5:29 vai.

miu į Barceloną. Po kele- 
tos valandų jau Barcelono- 
je. Visai kitoks vaizdas. 
Berlyną palikau tamsų, o 
Barceloną radau paskendu
sią elektros šviesoje. Čia 
daug šviesos ir šilumos, bet 
mažiau duonos ir didelis 
brangumas. Nepaprastai iš
vystyta spekuliacija su pa
pirosais ir tabaku. Į dieną 
vienam žmogui nustatyta 
tik 4 sigaretai. Kas turi pi
nigo, tas gali visko gauti. 
Lietuvoje didėja
nevingumas

Tačiau, nors ir didelis 
Ispanijos skurdas, bet jis 
nepalyginamai menkesnis 
už didėjantį skurdą Lietu
voje, kur pragyvenimas pa
kilo kelis kartus, žmonių 
nepasitenkinimas didėja.

Lietuvoje diena po dienos 
žmonės darosi rervingesni, 
nes kaskart didėja materia
linis skurdas ir kaskart vis 
labiau reiškiasi didesnės re 
presijos prieš tikinčiuosius.

Labai neigiamą įspūdį į 
žmones padarė, kai sausio 
mėnesio pradžioje vokiečiai 
pasirašė sienų nustatymo su 
tartį, kuria Lietuva pripa
žįstama Sovietų Rusijai. 
Nepasitikėjimas
komunistais

Paskutiniuoju laiku Lie
tuvoje komunistai-bolševi- 
kai kaskart labiau nustoja 
pasitikėjimo darbininkų ma 
sese. Labai dažnai mitin
guose agitatoriai nušvilpia
mi. Buvo net tokių kurijo- 
žų, kad ir komisarus nuš
vilpia, pavyzdžiui, Palec
kį ir Gedvilą.

Jei darbininkai kiek nors 
pareiškia nepasitenkinimo, 
tuč tuojau areštuojami.

Dabartiniu metu labai 
smarkiai iškilo aukštai pa
dugnės ir žydai, kurie už
ima vyriausybės aparate at 
sakingąsias vietas.

Britai Etiopijoje
KAIRO, vasario 19 d. — 

Generalinis štabas praneša, 
jog anglų kariuomenė užėmė 
svarbų Etiopijos miestelį 
Njabara, apie 150 mylių į 
šiaurvakarius nuo Addis 
Ababos. Miestelyje suimta 
didelis skaičius belaisvių.
Tarp Addis Ababos ir Nja- 

baros yra Gojjam provinci
ja, kuiroje smarkiai veikia 

vietiniai gyventojai.
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SOVIETŲ SĄJUNGOS KLASTA
Rašo: Ministras Eduardas Turauskas

(Tęsinys)
Sutarties įgyvendinimas.

Pasirašę sutartį, Sovietai 
skubėjo ją gyvendinti, todėl 
jau spalių apie 20 d. atsiun
tė į Kauną savo karinę ko
misiją su Minsko karo apy
gardos viršininku koman- 
darmu (tada dar generolų 
laipsniai t nebuvo grąžinti) 
Kovaliovu priešakyje. Tai 
buvo patentuotų melagių, 
tuščiavidurių ir primityvų 
kolekcija. Nežinojo jie nei 
savo kompetencijos, nei sa-

reikalauti surasti Butaevą. 
Mūsų įstaigos dėjo visų pa
stangų bėglį surasti, tačiau 
šis darbas sunkiai ėjosi. 
Buvo pagrindo spėti, kad 
jis bus ir gi sprukęs į Vo
kietiją, kaip ne vienas ki
tų jo draugų. Galiausiai 
1940 m. Sekminių pirmą 
dieną mūsų saugumo orga
nams pavyko Butaevą už
čiupti Vilniaus priemies
tyje. Pajutęs pavojų, jis bė- 
go ir, matydamas, neišsprūk 
siąs, šovė sau į krūtinę ir

ten ištisus mėnesius, rodė lu užsiminta ir prašyta Bu 
visokį laužą ir taip nepavy- j taevą surasti. Po to, ir vie
ko nupirkti nė vieno, net tos sovietų karo vadovybė 
seno šautuvo ligi pat inva- ėmė net grasinančiu tonu 
zijos.

Kitas pavyzdys: sovietai 
buvo sutartimi pasižadėję 
mokėti nuomą už jų įgu
loms ir tų įgulų reikalams 
pavestus pastatus ir žemės 
sklypus. Derybos trūko ke
lis mėnesius, sovietų pre
kybos atstovas Kaune Efa- 
novas, kuris derybas vedė, 
siūlė Lietuvoje negirdėtas, 
juokingas ir iš piršto iš-

vo įgaliojimų, nei tikros už- laužtas kainas, o mūsų de 
duoties. Todėl atsisakė pa- legacijai nesutinkant argu- 
sirašyti aiškiausių dalykų, mentavo, kad, e3ą, Lietuva 
o sutiko priimti tokius, dėl turinti dalyvauti sov. įgulų čia pat krito negyvas. Sau- 
kurių Maskva vėliau nė išlaikyme, nes jos ginan- žudis buvo paliktas gulėti 

čios jos saugumą.... Taip vietoje, buvo pašaukti sov. 
tos derybos, nepaisant ne- kariuomenės atstovai, skro- 

peržengusi savo įgaliojimus SUskaitomų posėdžių, ir li- dimas buvo padarytas mū- 
arba neturėjusi teisės tokių ko nebaigtos ligi okupaci- sų ir jų gydytojų bendrai

klausyti nenorėjo, sakyda
ma, kad karinė delegacija

dalykų priimti. Tų karinių 
“delegatų” ignorancijos pa
vaizdavimui galima primin
ti tokį faktą: jie buvo užsi
spyrę savo įgulą turėti Va
rėnoje dėlto, kad ten....

c.
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Meniškas Lietuvos laukų kry
žius. Nepriklausomoje Lietuvo
je tie kryžiai buvo renkami į 
muziejus ir daromos nuotraukos, 
kad būsimos lietuvių kartos ma
tytų, kokis tautinis lietuvių me
nas kadaise puošė jų tėvynės 
laukus. Bolševikams okupavus 
Lietuvą tie kryžiai bus palikti 
vietoj supūti.jos. Tas pats buvo sovietų ir, atrodė, jokių daugiau 

statybų klausime. Sutartis | priekabių dėl Butaevo so- 
dar nebuvo pasirašyta tuo vietai prie mūsų neturės, 
reikalu, o Efanovas jau Į Bet gtM geguž8s 25 „ '

skelbė varžytines ir, veng- •^oiotovas šaukia pas save buvęs pagrobtas, kad jam gius? Ar neprilygstamais

grįžti į įgulą, sakėsi sugal-1 kurie šiandien įkvepia vi- 
Vosiąs kokią pasaką, kad sus raudonųjų satrapų žy-

t V

Ketvirtadienis, vas. 20, 1941
------- r - ■ ------------

damas lietuviškų bendro-
e3ąs geras artilerijos poligo-, vįų( visas prarangas atida- 
nas. Toks poligonas ten tik-( vė žydeliams, kurie taip
rai yra buvęs, bet.... prieš 
aną didįjį karą, caro lai
kais. Nepriklausoma gi Lie
tuva buvusio Varėnos poli
gono smėlynus apželdino 
jaunu mišku, įdėdama į tą 
darbą kelis šimtus tūkstan
čių litų. Ir tokio dalyko ne
žinojo sovietų karinė dele- 
gaeija.

Prasidėjęs sutarties vyk
dymas buvo perdėm viena
šališkas: Lietuva buvo įvai 
riausiais būdais ir priemo
nėmis spiriama ir akinama 
nusilenkti naujoms Mask
vos užgaidoms (pav. raudo
nųjų karininkų šeimų įsi
leidimas, vadinamojo “ap
tarnaujančio personalo” 

įguloms įsileidimas virš nu
matyto sutartyje kontin
gento ir pan.), o savo prie
voles Maskva sistematingai 
sabotavo. Pavyzdžiui, pa
gal sutartį Maskva buvo 
įsipareigojusi parduoti Lie
tuvai prieinamomis kaino
mis ginklų. Du kartu važi-

reikalus tvarkė, kad tose 
statybose greit prasidėjo 
streikai, o Efanovas už tai 
kaltino mūsų įstaigas ir 
tvarką.

Bolševikų įgulos
Lietuvoje.

Raudonosioms įguloms 
įsikūrus Lietuvoje, ir, ne
paisant įvairių draudimų, 
neišvengiamai susidūrus su 
vietos gyventojais bei pa
stebėjus didelį jų gerbūvį, 
lyginant su tuo neišpasako- 
mu skurdu, kokį jie matė 
savo “rojuje,” ėmė nuolat 
atsirasti raudonųjų karei
vių pabėgimų. Mūsų įstai
gos susirūpino tuo reiški
niu, nes kiekvienas atsakin
gas pareigūnas gerai su
prato, kad ilgainiui Maskva 
tatai gali išnaudoti prieš 
mus. Apie vasario mėn. iš 
Naujosios Vilnios įgulos pa 
spruko jaunesnysis karinin
kas Butaev. Ilgai apie tai 
mūsų įstaigoms nebuvo ži
noma. Tik po kokio mėne-

pasiuntinį Natkevičių ir j iš pasalų kas užmetus mai- 
skaito jam iš rašto įžūlius j šą ant galvos, nuvilkęs į 
kaltinimus Lietuvos vyriau j ru®! ir tardęs, o paskiau 
sybei, kaltindamas ją savi- P8 pasprukęs pro vamz- 
tarpio pagalbos sutarties džius, “iš kurių lašėjo van- 
sabotavimo ir savo nelauk- duo”

nėjo mūsų kariški įgalioti- gįo Maskvoje pasiuntiniui 
niai į Maskvą, laikė juos Natkevičiui buvo tuo reika-

NEWS FACTS kį GEORGE

tą ir įžūlų puolimą pailius
truoja keliais “faktais”: 
Butaevo, kuris buvęs mūsų 
saugumo organų suviliotas, 
o paskum nužudytas, Šmov- 
gineco, Pisariovo ir dar ko
kio kareivio nuotykiais, kū- 
rie buvę, maišais apmauto
mis galvomis, įtraukti į po
žemį ir ten kvočiami, o pa
skiau per vandentiekio ar 
kanalizacijos vamzdžius iš
trūkę. Savo puolimą Moloto
vas baigė grasinimu “sun
kiomis pasėkomis.” Apie 
šmovginecą ir kitus karei
vius mes pirmą sykį išgir
dome iš Molotovo. Tuojau 
buvo sudaryta speciali tar
dymo komisija su Vilniaus 
Apygardos teismo pirminin
ku priešakyje. Trumpu lai
ku tai komisijai pavyko 
susekti, kad šmovginec tik
rai praleidęs, negrįždamas į 
savo įgulą, kelias dienas 
pas lengvų poelgių gražuo
lę Vilniuje ir jai net pali
kęs kelias savo nuotraukas 
su užrašu “brangiai ir ne
užmirštamai,” o, jos pačios 
parodymu, bijodamas būtų 
nubaustu dėl pavėlavimo

Ir štai didžiosios, užiman
čios 1-6 žemės paviršaus, 
imperijos vyriausybės gal
vos kartoja tą šlykščią pa
saką, kurią sugalvojo ne
drausmingas ir pakrikęs jo 
“nenugalimos \ armijos” ka
reivis sau pateisinti, karto-

riteriais, palyginus su Sta
linu ir jo pakalikais, atro
do tie Rusijos stepių primi
tyvus ir beraščiai X-XI am
žių kunigaikščiai a la Igo
ris, kurie, rengdamiesi ką 
užpulti, įspėdavo savo puo 
limo auką, pranešdami:

Ar Gyvuliai Moka 
Skakiuoti

Vokietijos zoologijos pro
fesorius Viebach ištyrė, kad 
naminių paukščių tarpe pro
tingiausia yra višta, kuri 
iki 4 puikiausiai suskaito. 
Kada ji peri, jei iš 4 kiau
šinių atimsi vieną, tai tuo
jau rodo nervuotumą ir su
pranta, kad vieno trūksta, 
bet jei iš 8 atimsi 3 arba 
ir 4, tai ji visai rami būna.

Naminės katės taip pat 
iki 5 suskaito ir tokiame 
skaičiuje atskiria savo na
miškius. Gerai užlaikoma 
katė jaučia liūdesį, jeigu iš 
jos šeimininko šeimos, kuri 
turi 5 asmenis, vienas iš
vyksta. Bet kur šeimą su
daro 6 ar 7 žmonės, tai iš
vykus 1 ji nebeatskiria. Tas 
pats darosi ir su jos mažais 
katukais.

Beždžionės, ypač Gorilos 
jau suskaičiuoja iki 6.

Arkliai, kuriuos laikom 
protingiausiais gyvuliais, 
skaičiuoti visai nemoka, o 
šunys tik iki 4 teatskiria. -

Ir tai tik savo vaikų ar
ba labai artimų žmonių. Ar
kliai ir šunys daugiausia iš
skiria vieną, prie kurio jie 
prisiriša, pamilsta ir pas
kui atskiria net naktį, nuo 
alsavimo, eisenos ir kitų y- 
patybių. (PAŽ)

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie
* J. •' «. •

tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur ' kasdien pereina 
daug pašto.

Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB,
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

■4)

“Idu na vy” 
jus)?

Neteisingas 
aktas. •

(einu prieš

kaltinamasis

Nors Lietuvos įstaigos
ja Molotovas tą pasaką neturėjo nieko sau prikišti 
tam, kad, kaip girtas grai-, santykiuose su raudonosios 
bydamasis tvoros, rastų | kariuomenės įgulomis, nors 
pateisinimą kriuvinai skriau Pas mus buvo pavyzdinga
dai, kokią jo ponas ir vai- tvarka ir ryšio karininkai,
dovas kruvinasis Stalinas 1 kurie buvo gerai organizuo- 
rengia mažai, niekam pikto i ti ir pastatyti prie kiekvie-
nenorinčiai Lietuvai. Ar gi 
tai nepakankamas įrody
mas to dorovinio supuvimo, 
tos begėdystės ir piktybės,

DR. KARL NURKAT
(Rurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

(Tęsinys 5 psl.)

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
lSekzamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokalaa 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vteų aklų (tempimų.

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

OPTOMRTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telelonaa CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir šešt: 8:00 a. m. Iki 
7:10 p. m.

Asthma Macus
Coughing, Gasping

ThsnfcB to a Doctor’s prescription called 
Mnidaro. thousands now palliate terrlble re-

no smoltes, no lnjections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid, delightful pal- 
liative action commonly helps nature bring 
welcome sleep—a “God-sendl” A printed 
guarantee wrapped around each package of 
Mendaeo Insures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under this posltlve money 
back guarantee so get Meaaaco from your 
druggist today for only 60c. »

LIETUVIAI DAKTARAI

BR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
#ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. F. C. OSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso tel. OANal 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9

Res. 2305 So. Leavftt Street 
Res. tel. OANal 0402 

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Scredoj pagal sutartį.

Telerofnos; HEMIisek 58tt»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westera Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutnrt)

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tol. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL: Reeid. TeL:
VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

ENGIAMO.
ON A RECENT VISIT HERE. 
ROBERT TAVLOR .SCREEN 
IDOL WAS SO BESIE&EO BP/

AUTOGRAFU RUNTERS 
THAT HE VJA5 FORCED TO 
SEEK SHELTER IN A POLKE

CWCAG0,iluno
AVJELL KNONHANANCIER 
HERE HAS BOUGHT A HALF 
INTE RĘST INANEVJSTAND 
BECAUSE HE WAS FONO OF 
THE 12 YEAROLONEVJSlE/

mn'imimim AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
------- _. Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas RE Public 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOM EI RICALLY AKIŲ 
KPECIAIJSTAS

Kuvlrš 20 melų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvlnis aklų (tempimų kas ea- 
tl priežastimi galvos skaudSJlmo, 
svaigimo, aklų (tempimo, nervuotu- 
inč, skaudamų aklų karšt). Atitaiso 
trumpar' gystę Ir tollregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpecialė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkug. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.

Nedaliomis pagal sutarti. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373 

... ........................ HiiiiiNiinnmnuiiHfiiii

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
ketvirta*!, ir Nedėliomis susitarus.

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenueų
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pngnl sutartį.

Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T41. YARdi 5921. 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Tel. OANal 0267
Rei. tel.: PROspect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFTSO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutąrtį.
Res. telefonas SEĘley 0434.

Tel. Cicero 1484

OR. $. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeĮ, Cicero 1484

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

BR. Y. E. SIEDLINSKI
41431 South Archer Avenue 

Telefonas LAI'ayette 3650
Antradieniam, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais.

UR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tro« lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, III.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

MAIA1UMPJ YAJMIi mnUTlruC RAI Iii
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashtend Avė. '

Tel. YARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomis^nuo^JO^iki^J^^nl^jĮįjn^

Tel. YARds 5657

OR. FRANK G, KWiNN
(Kviecinstaz)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir pagal sutartį.

z
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
KUR FABRIKAI IR ŽMONIŲ ŠIRDYS 
UGNIMI DŪSUOJA

Pittsburgho majoras kalbėjo lietuviu 
sus-me. - Pora tūkstančiu žmonių klausėsi 
per garsiakalbius trijose salėse.

bais apsirengusios choris
tės, šaunūs vyrai darė ge
rą įspūdį. Sėkmingai vado
vavo vargon. Sadauskas ir 
p. Senulis.

Tą didingą sueigą Kata
likų Federacijos vardu ati
darė kun. Misius:

r Ten, kur Ohio rangosi 
tarp kalnų virtinės, kur plie; 
no fabrikai ugnimi dūsuo
ja — Pittsburgho mieste 
daug mielų lietuvių. Tai, 
kas, kad jų daugelis mamo
se po žemės įsčių rausiasi, 
kad kartais jų veidai ir ran- 

* kos suodinos, bet širdys jų 
grynps lietuviškos ir karš
tos, kaip ugnis. Tą jie įrodė 
gausiai, labai gausiai susi
rinkę vasario 16 į bendrą 
tautos dienos minėjimą. Pri
sipildė pilna Lietuvos Pilie
čių salė, prisipildė antra sa
lė apačioj, pilna buvo ir 
trečia salė — baras. Ir tai

N dar nevisi galėjo sutilpti. 
Visur garsiakalbiai ir iš sce
nos perduodamą programą 
klausėsi net trys salės. Gra
žaus jaunimo buvo. Svar
biausi — minėjimą suruošė 
visos patriotinės grupės iš 
vien: krikščionys, socialis- 
tai ir tautininkai.

Pasaulinės parodos lietu
vių choras (šv. Vincento ir 
Į Dangų žengimo parapijų) 
galingai užtraukė Amerikos 
himną, po to kelias patrijo- 
tines dainas. Tautiniais rū-7

— 22 metus džiaugsmin
gai minėdavom nepriklau
somybės sukaktį. Dabar nė
ra to džiaugsmo — Lietuva 
okupuota, — kalėjimas, kaip 
kapinynas. Iš to kapinyno 
jie tiesia ranką, prašo pa
galbos. Susirinkome, kad iš
girstume jų šauksmą ir or
ganizuotume moralinę ir 
materialinę pagalbą.

Kun. Misiaus pakviestas 
toliau sumaniai vadovavo 
visam susirinkimui lietuv. 
radijo pusvalandžio vedėjas 
Pov. Dargis.

Malonų prielankumą lie
tuviams parodė teisėjas E- 
gan ir miesto majoras.

Teisėjas pareiškęs eilę šil
tų žodžių lietuvių adresu, 
kalbėjo:

— Esame dėkingi Dievui, 
kad gyvename laisvės kraš

te tikimės, kad Dievo Ap
vaizda neapleis Lietuvos.

Pittsburgno miesto majo
ras, pasidžiaugęs Amer. lie
tuviais, kaip rūpestingais 
darbščiais piliečiais, pareiš
kė viltį, kad lietuviai susi
lauks laisvės gyventi savu 
nepriklausomu gyvenimu, 
laisvės garbinti Dievą.

Daugeliui amerikiečių pa
žįstamas kalbėtojas advok. 
Bagočius su ekspresingumu 
prabilo į tūkstantines mi
nias:

— Mano sieloj šiandien... 
sielvartas. Tauta vergijoje. 
Savo pasišventimu ji kita
dos sudraskė nelaisvės re
težius, pasiskelbė, kad lie
tuviai turi lygią teisę su ki
tais gyventi ir džiaugtis 
gamtos — Dievo dovanomis 
ir eiti progreso keliu. Per 
22 m. budavojome ateitį at
sikėlę iš karo pelenų, kaip 
paslaptingasis feniksas. A- 
merikiečiai dešimtinėmis ir 
šimtinėmis rėmė tėvų žemę, 
džiaugėsi, kai Lietuva džiau 
gėsi, verkė, kai Lietuva ver
kė. Kas mums dangoraižiai, 
jei mums miela lietuviška 
samanota bakūžė. Mes ne
galime suprasti tų savo bro
lių, kurie raudoni — nude
ginti Stalino saulės, kurie 
nori įtikinti, kad dabartinis 
perversmas — didelis posū
kis į gerovę. Kodėl mes tu
rime laukti tos gerovės iš 
rusų, kirgizų, kalmukų ir 
kitų, kurie šiandien trypia 
Lietuvos žemę. Ar mes ne
galėjome patys reikiamų re
formų padaryti. Ta naujoji

unija nenatūrali ir ji suby
rės.

Kalbėtojas daug kvatoji-' 
mo sukėlė paskelbęs, kad jis 
į Pittsburghą atsiųs tūks
tančius staliniškų rublių, te
gul pittsburgiečiai Stalino 
garbintojai važiuoja į jo su
kurtą rojų.

K. J. Prunskis pasidžiau
gęs gražiu ir gausiu pitts- 
burgiečių parengimu, primi
nė, kad ir laisvojoje Lietu
voje paskutiniu metu buvo 
jaučiama gražaus sugyveni
mo reiškiniai tarp įvairių 
grupių. Pavaizdavo, kaip 
Lietuvos ūkininkai iš savi
ninkų liko nuomininkais, 
be teisės savą per dešimt
mečius dirbtąją žemę testa
mentu vaikams palikti. Nu
pasakojo, kaip buvo orga
nizuojamos bulvių kasimo 
brigados, kaip Lietuvos dar
bininkai netenka teisės strei 
kuoti ir kaip pasunkėja jų 
laisvė keisti savo darbą. To
liau priminė be teismo ne
kaltai kalėjime sėdinčius 
lietuvius ir vargus tų, ku
rie buvo priversti tėvynę 
apleisti, jų sunkumus Vo
kietijoje dėl maisto, drabu
žių stokos ir anglų bombar
davimo.

— Tikėkime, — pareiškė 
kalbėtojas, — kad padedant

žvaigždėtajai demokratinės 
Amerikos vėliavai ir Lietu
voj užtekės laisvės ir demo
kratijos žvaigždė. Tikėkime, 
kad laisvės vėsulas, besiver
žiąs iš Amerikos vėliavos, 
nuplėš tą juodą kaspiną, ku
rį jūs gedulo ženklan užsi- 
rišot ant lietuviškos tris
palvės.

Pabaigoje Maironio cho
ras (Šv. Kazimiero bei šv. 
Petro-Šv. Povilo parapijų), 
gražiai vedamas varg. Ba- 
zio ir p. Kimučio galingai 
užtraukė “Jau slavai suki
lo...”, “God bless America” 
ir Lietuvos himną.

Aukų Lietuvai Gelbėti su
rinkta net 240 dolerių.

Iš jaunų “Maironio” cho
ro krūtinių plaukianti eks- 
presinga lietuviška giesmė 
ilgai skambėjo besiskirstan
čių jų ausyse.

Susirinkimo metu atėjo 
telegrama iš seserų pran- 
ciškiečių. Seserų telegrama 
taip skambėjo:

— Šv. Pranciškaus vie
nuolyno vadovybė ir visos 
seserys jungiasi su savo tau 
tiečiais šiame Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime ir 
siunčia nuoširdžius pasvei
kinimus. Maldauja Viešpa
ties, kad laisvės dienos su
grįžtų brangiajai tėvynei.

West End
Vasario 11 d. Vyčių kuo

pa turėjo draugišką vaka
rėlį, kurį rengėjos su ska
niu užkandžiu suruošė.

Vasario 16 d. sodalietės 
ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos.

Vasario 16 d. vietos lie
tuviai skaitlingai dalyvavo 
masiniame Lietuvos nepri
klausomybės paminėjime.

Virš poros tūkstančių susi
spietusių lietuviu reiškė 
protestą prieš kacapų Lie
tuvos pavergimą. Malonu 
buvo pasiklausyti sveikini
mų Pittsburgho majoro ir 
teisėjo J. Egan, kurie smer
kė Sov. Rusijos žygį ir ra
gino nenusiminti, nes, tu
rint tiek ištikimų vaikelių, 
Lietuva nežus, bet ir vėl 
atgaus nepriklausomybę.

Lygiai kaip prityręs pardavėjas,

MODERNI ŠVIESA
padidins Jūsų apyvartą tr pelną-
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PITTSBURGH LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS 
Rezoliucija, priimta Vasario 16 minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį
Pittsburgho ir apylinkės Lietuvos nepriklausomybės 

lietuviai bendrame masi- ir jokiu būdu nepripažįsta
mam susirinkime, sukvies- me okupantų valdžios:

Lithuania into the U. S. S.
R. , and be it further

Resolved, to express the 
hope that the Government 
of the United States of Ame
rica, continue further to 
refuse to recognize the oc- 
cupation, subjugation and 
incorporation of Lithuania, 
their freedom-loving ancest- 
ral native land, into the U.
S. S. R.

Kalbėtojai visus dalyvius 
patenkino. F. Bagočius sa
vo kalba užtęsė virš valan
dą, tačiau kalba buvo įdo
mi ir žmonių nevargino. 
Kun. J. Prunskis savo kal
ba visus patenkino. Kiek
vienas jo žodelis ėjo iš šir
dies, nes ką savo akimis 
matė, tą rūpinosi išreikšti 
žodžiais. Jam kalbant žmo
nių veiduose matėsi širdies 
skausmas, nes kruvina ko
munistų ranka pavergė tė
vynę, iš kurios daugelis tu
rėjo slapta į užsienį bėgti, 
kad išgelbėjus gyvastį. Jis 
nuoširdžiai prašė, ir ragino, 
nepamiršti Lietuvos, nepa
miršti pabėgėlių, kurie slap
stosi užsienyje. Jo turinin
ga kalba ne vienam ištrau
kė ašarą. Gausiais aplodis
mentais dalyviai išreiškė 
jam padėką.

Šių metų bendras Lietu
vos nepriklausomybės pa
minėjimas ilgai pasiliks at
mintyje Pittsburgh ir apy
linkės lietuviuose.

Šv. Vincento moterų klu
bas šauniai darbuojasi ruoš
damas kortavįmo pramogą, 
kuri įvyks vasario 23 d., 
3:30 po piet, mokyklos sve
tainėje, parapijos naudai. 
Jos visuomet parūpina gra
žių dovanų. Tad, tikimės 
daug svetelių iš Pittsburg
ho ir apylinkės. Vietinis
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• Taip, geresnė šviesa reiškia geresnį biznį ... nauji, 
vėliausios mados fikėieriai sumodernins ir žymiai pa
gražins Jūsų krautuvės išvaizdą.

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

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

Keletas pavyzdžių šių modemiškų “fluorescent” ^r pap
rasto tipo fikėierių kuriuos dabar galima gauti viso
kiomis kainomis ir įvairiais stiliais:
A. Netiesioginiai atsimušantis stilius su paprasta įsu
kama šviesa. Daili “aluminum” spalva .. .. $7.44
B. 4-vamzdžių naujausias “fluorescent“ fikėierius su
apvalainia stiklinia apačia................................... $37.50
C. Dailus 4-vamzdžių “fluorescent” fikėierius su švie-
sa-sk leidžiančia apačia..........................................$61.90

COMMONWEALTH EDISON CO
72 West Adams Street

tame A. L. R. K. Federaci
jos apskrities ir Draugijų 
Komiteto, vasario 16 d. 1941 
m., Lietuvių Piliečių svetai
nėje, 1723 Jane St., S. S. 
Pittsburgh, Pa. minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
23-jų metų sukaktuves, iš
klausę kalbėtojų praneši
mus apie dabartinę padėtį 
mūsų gimtojo krašto Lietu
vos, pareiškė:

Kadangi Lietuvos valsty
bė praeitų metų (1940 m.) 
birželio 15 d. buvo okupuo
ta Sovietų Rusijos, sulau
žant visas sutartis, kokios 
buvo padarytos tarpe So
vietų Rusijos Sąjungos ir 
Lietuvos, kur buvo garan
tuojama Lietuvos nepriklau 

i somybė;

Taip pat mes pasižadam 
kovoti už atstatymą nepri
klausomos ir demokratinės 
Lietuvos valstybės ir gel
bėti mums visais galimais 
būdais Lietuvos žmonėms 
atsikratyti okupantų vergi
jos jungo, atstatant nepri
klausomą demokratinę Lie
tuvą.

Lai gyvuoja nepriklauso
ma ir demokratinė Lietuva!

Rezoliucijų komisija: kun. 
J. Misius, kun. A. Jurgutis, 
J. Virbickas, kun. Vasiliaus
kas, S. Bakanas.

Whereas, in the month of 
June, of the year 1940 A. 
D., a foreign tyrannical, des- 
potic power, did, without 

Kadangi Lietuvos pilie- (provocation or invitation,
i čiai buvo verčiami balsuoti invade, take over and sub- 
už kandidatus, parinktus ( due, the Free and Independ- 
imperialistinės Rusijos ko- ent Sovereign State of Lith-
misarų ir grąsinant raudon
armiečių durtuvais;

Kadangi balsavimai, įvy
kę liepos 14 ir 15 dd. 1940 
m. Sovietų Rusijos kariuo
menės okupalijoj, svetimai 
rankai diriguojant, yra tau*- 
tos valios falsifikacija ir 
uzurpacija lietuvių tautos 
teisių ir suverenumo,

Todėl mes, ištikimi Su
vienytų Valstijų Amerikos 
piliečiai, šio masinio susi
rinkimo dalyviai, giliai at- 
jausdami Lietuvos tragišką 
padėtį, griežtai protestuo
jame prieš Sovietų Rusijos 
smurto žygius, prieš taikin
gos Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Rusiją, panaikinimą

uania, and
Wherea8, this šame des- 

potic power, did imprison 
and subjugate the peaceful, 
freedom-loving innocent ci- 
tizens of Lithuania, be it

Resolved, by the Ameri
can citizens of Lithuanian 
descent, of Pittsburgh, Pa., 
gathered together, on the 
twenty-third anniversary of 
the Independence of Lith
uania, in a mass meeting, 
to express their sincere 
thanks, as loyal citizens of 
these United States of Ame
rica, to Franklin Delano 
Roosevelt, President for his 
refusal to recognize the 
forceful incorporation of

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

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 .............................................................. /į

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų 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.

Pinigai ku
rtuos galite 
sntaupyt Ilgi 
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ARTINIS AMŽIUS

38 | 40 | 45 50
t 5.000
10,000
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18.28
24.38
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36.57
48.76
60.95
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40.42
53.90
67.38
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22.41
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46.511 52.27
65.811 62.72
74.41| 83 63
93.02! 104.54

t 14.41
28.82
43.23
51.65
72.06
86.47

116.30 
144.13

t 27.14
42.28
63.42
84.67

105.71
126.85
169.14
211.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio Išslmokėjlmo įkliūtą

Keistuto Salinis & Loan Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai Ilgi $5,000 apdranntl Federalinė J I taigoj



DRArnAg
•V

n K \ r A «
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

<S34 Somh Oakley Ave. Cbl<««o. Illlnota
Piihlished Daily, except Sundaya

nubari pi ioiis. One Tear — $6.00; 8lx Months —
m.50; Thrae Montha — 12.00; One Month 75c 
ICurope — One Year — 17.00; 8ix Months — $4 no
4injrle Copy — I oenta.

AUveruKlpg tr. •OKAUGA8" brlngs besi re»»n.

U U A (i (J A > 
lAelna kasdien liakyrus sekmadienius

PreniMiieratoe Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse: 
Metams — *6.00; Pusei Metui — $>.50; Trims Mfne- 
slanig — $2.1,0; Vienam Mėnesiui — ,75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
—- $4.00. Pavienis numeris — 8c.

Skelbimu kainos prltiunčlamoa pareikalavus— o —
Hend...darbiame Ir korespondentams raktu negažlna. 

•ei neprakoma tai padaryti tr neprislunčlama tam tiks 
ui pakto kenktų. Reilakclla pasilaiko sau teisę taisyti 

’r trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač kor.-ypon 
dencljas sulig savp nuožiOros. Korespondentu piaio ra- 
kytl trumpai tr aiškiai (Jei galima rūkomąją makinkiei 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
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lalkraltln nededamos. — 4 —

Entered as Second-Class Maiter Alanto 81. 1916 si
Chicago. Illinois. Vnder the Act of March 3, 18’9.

riai, nustvėrę nelaimingą auką, prieš nu
žudant priverčia jį papildyti mirtiną nuo 
dėmę. Tiktai tuomet Maffijos vadai yra 
tikri, kad nelaimingoji jųjų auka būtim 
turi patekti amžinai pragaran.

Amerikos lietuviai komunistai, arg 
jums negaila savos tautos ir savų žmo 
nių, taip negailestingai žiauraus priešo 
kankinamų? Argi jūs negalite pakelti pro
testo prieš savo draugus, kurie baisiomis 
kančiomis žudo jūsų brolius? Argi žmo
niškumo jausmas išnyko ir jūsų širdyse?

Lietuvi, nežiūrint kas tu būtum ir ko
kių pažiūrų laikytūmeis, visomis tau įma- 
nomis galimybėmis, gelbėk savo kenčian
čius ir žudomus brolius!

KAIP ŠEIMINIKAUJA 
BOLŠEVIKAI LIETUVOJE
Kataliku Bažnyčios Būklė 
Bolševiku Priespaudoje

(Tęsinys)

8. Katalikiškos visuomenės 
areštai ir individualinės 
reprasalijos

Ketvirtadienls, vas. 20, 1941

traukiami kunigai, ypač 
jaunesni, nors kartais pa 
kliudo ir senesnį. Kai kurie 
kunigai, kurie buvo trau
kiami į G.P.U. tarnybą, pa- PO SVIETĄ

Kančių Keliu
Amerikos atstovas Lietuvai p. O. No

rem pereitą sekmadienį 16 Vasario iškil
mėse pasakė vieną labai būdingą reiškinį, 
būtent, kad pereitų metų birželio mėne
syje, kai bolševikai užplūdo Lietuvą, kiek
vieno lietuvio veide pasirodė panika. “Jie 
išrodė teroro suparaližuoti” kalbėjo p. At
stovas. Nenuostabu. Jie matė kas vyksta 
ir žinojo, kas jų laukia.

Kiekvienam yra aišku ko galima lauk
ti, kai tauta netenka nepriklausomybės ir 
kraštą pavergia žiaurus priešas. Visgi bu
vo tikėtasi, jog po dvidešimties kelių sa
vo gyvavimo mėtų komunistai kiek su- 
žmonėjo, kad jau netoki žiaurūs. Žinoma, 
jie pavergė Lietuvą, prijungdami prie So
vietų Rusijos, atėmė gyventojų turtą — 
bankus, dirbtuves, krautuves, žemę, na
mus. Bet buvo tikėtasi, kad pasigailės 
žmonių, nežudys jų, kad prašalins susi
pratusius lietuvius nuo vyriausybės vairo 
ir paliks juos savam likimui.

Tai buvo slaptų svajų ir vilties lūkes
čių troškimas.

Su kruvinu priešu tokių išvadų ne
prieisi. Jiems težinomas vienas kelias: 
mušti, naikinti, žudyti! Ir štai prisipil
dė Lietuvos kalėjimai. Patys garbin
giausi Lietuvos sūnūs — valstybės, ka
riuomenės, visuomenės vadai — užpil
dė kriminalistų patalpas. Už ką? Už 
tai, kad jie mylėjo Lietuvą, jai dirbo, 
aukojosi; kad jie buvo žinomi ištikimi 
Lietuvos nepriklausomybės ir savo žmo
nių gynėjai.
Negalime gyventi iliuzijomis. Kiekvie

na tauta, kitą pavergusi, sukemša kalė- 
jiman arba išsiunčia ištrėmiman, į užsie
nį, pavergtosios tautos vadus. Tai supran
tama. Tik kilnus priešas nežudo paverg
tosios tautos ir jos vadų. Komunistai ta
rėsi atėję broliškų santykių ir geriausių 
norų vedini. Tai kam tie kankinimai ir 
žudymai? Nesuvedžiokime savęs ir savų
jų žmonių: komunistai yra didžiausi Lie
tuvos priešai, pasiryžę ne tiktai Lietuvą 
pavergti, bet lietuvių tautą išnaikinti, jos 
vadus išžudyti.

Eikime žingsnį toliau. Priešas nieko ne
sigaili: jis viską naikina ir žudo. Bet kam 
tie kankinimai? Koks tikslas? Pašėlimas? 
Kerštas? Lietuva su Sovietų Rusija gy
veno geriausiuose santykiuose, visuomet 
būdama korektinga. Ne tiktai korektinga, 
bet ir gailestinga. Kai po didžiojo karo 
21-22 mm. Sovietuose siautė badas, Lietu
vos vyriausybė pasiuntė Maskvon kelias 
dešimtis vagonų miltų, nors ir Lietuvoje 
tuo laiku nebūta maisto jokio pertekliaus. 
Tai įvyko, kai Valstybės Prezidentui atos
togaujant, Lietuvą valdė Seimo pirminin
kas dabartinis Telšių Vyskupas Justinas 
Staugaitis.

KomuniHtaf baisiomis kančiomis kan
kina lietuvius savo kalėjimuose, nesi
tenkindami grąsinimais, mušimais,' bet 
vartoja baisias tortūras, kurios privers
tų nelaiminguosius išduoti dar nesamus 
kalėjime Lietuvos nepriklausomybės ko
votojus. Komunistai turėtų žinoti, kad 
toki kovotojai už Lietuvos nepriklau
somybę yra visa lietuvių tauta!
Reikia kraugerio, kad žudytų nekaltus 

žmones. Bet kokio žmogėdros reikia, kad 
juos prieš nužudymą tortūromis kankin
tų Ir verstų išduoti priešui savo brolius, 
sunku žmogiškam protui suprasti!

Sicilijoje nuo seno yra žinoma “Kerš
to” draugija, Maffia vadinama.. Josios na-

L. K. Darbininkų Sąjunga
Niekas neabejoja, kad darbininkams šia 

me krašte reikia burtis į organizaciją, nes 
kapitalizmas, turėdamas daug turto, leng 
vai darbininkus gali pavergti. Taigi dar
bininkai ir organizuojasi.

Nežinau iš kur Lietuvių Katalikų Dar
bininkų Sąjungos kai kurie vadai priėjo 
išvados, kad darbininkams nereikia glau
džių santykių; esą užtenka, kad juos jun
gia vienas reikalas ir vienas organas — 
laikraštis “Darbininkas”, kuris yra jųjų

Žymesnieji katalikų akci- kėgo į užsienį, kiti mėgina n Ą C |l“\ A |n 11 i ę 
jos vadai, įtakingieji kata- protestuoti, nepasirašo, ki- r vzO
likiškos pakraipos žymesni Sal pasirašo, bet aiškiai, Good morning, maeniau- 
politikai sėdi kalėjimuose, vis dėlto 8ako» kad aSen_ sias ir galingas profesoriau 
be formalaus apkaltinimo. tais GPU- nebūsią ir nuo- įr visi pašenavoti kampelio 
Pasitaiko, kad vieną kitą Širdžiai nepranešinėsią, bet' skaitytojai!
paleidžia. Daugiausiai areš- vistiek jiems ramybės ne- Į Labai visų pasiilgau, taip- 
tuota katalikų organizacijų duoda- Paskutiniu laiku at- 
centriniai žmonės. Paskuti- rodo visai išaiškėjo, kad G. 
niu laiku (spalių m. pabai-' RU- kiekvienoje apskrity 
goję) areštuota labai daug būtinai nori turėti bent 2-3 
katalikų akcijos studentų kunigus, kurie sutiktų pra- 
korporacijų vadų Kauno ir'nešinėti apie parapijiečių
Vilniaus universitetuose. Ta nuotaikas ir neigiamus nu- 
čiau individualinių represa-' siteikimus prieš Sovietų san- 
lijų, paprastai nužeminant' tvarką ir t.t. Tas pats me

nančių reiškėjas ir už jųjų reikalus kovo- tarnyboje ar visai iš jos iš- 
tojas.

Mintis labai graži, tik ji neatitinką tik
rovę. Kovų, susiskaldymų, priešingų nuo
monių laikais reikalingos darbininkų uni
jos, organizacijos ir stipri savisauga. To
kiam plačiam tikslui viena mintis ir laik
raštis nedaug tepadės, jei nebus stipriai 
organizuotos bendruomenės, turinčios sa-

todas vartojamas net tarp 
jaunimo gimnazijose, kur 
jauni žmonės verčiami šlykš 
čiausiu būdu laužyti savo

gi ir kampelio, nes neturė
jau čėso skaityti, nei jo ma
tyti: buvau labai apsunkin
tas šio gyvenimo trubeliais. 
Buvau nuvykęs netoli “ro
jaus.” Žinoma, pačiame “ro
juj” nebuvau, bet tiktai jo 
priemenėje — tai yra Bruk- 
lyne. Vadinu jį priemene dėl 
to, kad ten yra balšavikų, 
kurie Maskvos Juozą ir jo 
adjutantus net susiriesdami 
garbina už pavergimą Lie-

charakterį ir įsitikinimus. tuvos žmonių jr apip,Sšlmą

Tai yra bene pati šlykščiau- Bruklyne teko daug ką

tavorščiai, prie flegės visai 
netinka. Gal, koksai užsi
spyrėlis pasakys, kad kūjis 
“rojuje” reikalingas “nusi
dėjėlių” galvoms daužyti, 
arba šonkauliams lyginti, o 
piautuvas užbaigti pradėtą 
darbą. Noser, tavorščiai! ši
tos nočynos “rojaus” gyven
tojų mučytojams visai ne
tinka, nes labai sunkus ir 
lėtas darbas. Balšavikiško 
“rojaus” išvalymui geriau
sios ir greičiausios nočynos 
yra: badas ir kulkos. Kūjis 
čia nieko negiliuoja. Jie rei
kalingi tiktai maineriams, 
darbininkams prie geležin
kelių, taip pat ir balšavikų 
“rojuj” prie akmenų skaidy
mo, o kalvis daugiausiai jį 
vartoja. Piautuvas ant fle
gės, tur būt, primena seno-

Į

atrodo apims visą gyveni
mą: visas mokyklas, visus

išgirsti ir visokių komedijų vSs fa™er>« irankl- Tiesa, 
matyti. Net ant jaučio kai- i baudžiavos laikais ir Lietu- 
lio nebūtų galima visko ™-voj Piautuvas buvo visiems
rašyti. Tiktai tiek noriu pa-'labal «erai žinomas' Varg‘ 
sakyti, kad vienoje balševi-, šės lietuvaitės kirsdavo ru- 

gius daugiau susirietusios,

metant, buvo nemaža vien 
užtai, kad žmogus veikė ka- 
kų organizacijose arba bu
vo griežtai katalikiško nu
sistatymo. Areštuotų kuni
gų yra neperdaugiausia, gal šioji baisybė, kuri dabar su 
būt 10-15 visoje Lietuvoje komunizmu įžengė į mūsų 
(žinios eina labai negreit, šalį. šnipų ieškojimas pačių 

vo sumanius vadus ir narsiai ginančius arba netikslios; valdžia a- padoriausių piliečių tarpe 
savus reikalus. j reštavimus slepia). Arešta-

Taigi mūsų visuomenės vadams ir y-1 vimo pagrindas įvairus: vie-
pač stovintiems prie Darbininkų Sąjun- ni, kad dar mėgino palai- luomus, visas įstaigas, 
gos vairo reikia įsisąmoninti, kad dide- kyti santykius su buv. kat- 
lė ir stipri lietuvių katalikų organizaci- kų akcijos nariais, ir mėgi- 
ja, kiekvienoje parapijoje turinti savas no privačiai su jais pasi- 
kuopas, yra būtina. tarti (St. kun. Rimkus Kra-
Tiesa, yra nemaža ir stiprių L. D. S.' žiu vikaras, Tejšių vysku- 

kuopų, bet tai lašas jūroje. Mūsų plačioji pijos, kun. Kosfrickas Kel- 
visuomenė yra žmonės-darbininkai. Žino-i mes vikaras Kauno ark-jos, 
ma, jiems rūpi savi reikalai. Taigi ir rei- i kiti, kad mėgino privačiai 
kalinga stipri organizacija, kuri jųjų rei-! dėstyti tikybą — kun. Ro- 
kalus suprastų ir juos gintų.. • žanakag Panevėžio v-jos);

Čia reikia eiti mums priprastu keliu: Į kiti daugiau už ankstyves- 
rasti tinkami organizatoriai, kurie, lan- ‘ nę veiklą prieš bolševikus; 
kydami kolonijas, stiprintų esamąsias kuo
pas ir steigtų naujas. Visose kolonijose
yra nemaža visuomenininkų-bruzdelninkų, 
kurie gali būti branduoliu tų stiprių vie- 
natų, turinčių plačiausių galimybių išaug
ti į skaitlingiausias kuopas.

Tiktai ištisas tinklas, stipriai organi
zuotų kuopų, gali aprūpinti lietuvių ka
talikų reikalus, kuriuos šiandie —- da
bartiniai organai visiškai neaprūpina. 
Seimuose dažniausia sielojamasi laik-

5. Katalikų veikla ir 
moralė

Katalikai stengiasi dary
tį visa, kas tik Degalima, 
kad naujose sąlygose nenu
kentėtų Lietuvos bažnvtinis 
gyvenimas. VysKupai davė 
instrukcijas kas sekmadie
nį sakyti bent po 3 pamoks
lus. Vaikų katechizavimas, 
moksleiviams katechetinių

kiti, kad šiaip buvo įtakin- j pamokslų sakymas vyksta 
gi — kun. Juodokas — Ši- gražiai bažnyčiose (kol kas
lalės klebonas Telšių v-jos 
ir sėdi kalėjime už taria
mus nusikaltimus; kiti, kad 
buvo susekti duodą pagal
bą bėgantiems į užsienį ir 
pan.

4. G.P.U. veikla 
tikinčiųjų tarpe 

G.P.U. stengiasi surasti1raščio išlaikymu. Einama ne tuo keliu
Kai bus skaitlingos stiprios kuopos, patys! visuomenėje turintį gerą 
nariai aprūpins laikraščio reikalus ir dar-1 vardą žmogų ir labai daž-
bininkai pasieks savo tikrojo tikslo. nai tiesiai nuo gatvės atsi

veda į savo celę ir reika-

griežtai tas neuždrausta, 
tik pastebimas komunistų 
beaugantis nepasitenkini
mas). Stengiamasi organi
zuotai dažniau atskiri sek
madieniai vyrams, jaunimui, 
moterims ar vaikams, kurie 
atstoja lyg vienos dienos 

Į rekolekcijėlės. Akcentuoja
ma individualinės pastora
cijos reikšmė, kuri dabar 
iš dalies prieinamesnė, nes 
veik visi kunigai dirba pa
rapijinį darbą (kuris dabar

kiškoje prieglaudoje mačiau 
raudoną flegę, padabintą 
kuju ir suriestu piautuvu. 
Žinoma, ne ant stogo, bet 
viduje garbingai kampe su 
lazda pastatytą. Tas viskas 
būtų nieko: raudonų palų 
visur galima matyti, ypač 
kur gręsia pavojus. Bet pa- 
dabinimas visai netikęs. Tie
sa, visos nepriklausomos 
valstybės turi savo fleges, 
su tam tikrais simboliškais 
ženklais. Lietuva ir gi turi 
labai gražią flegę, kurią da
bar 'balšavikai su žydais 
suteršė. Bet balšavikų fle- 
gėj jokio gražumo, nei tik
ros reikšmės niekas negali 
ištlumočyti. Raudona pala 
balšavikų, matyt, labai mė
giama dėl to, kad jie iš
troškę nekaltų žmonių krau
jo. Bet kūjis ir piautuvas,

negu pats piautuvas. O, gal, 
balšavikai, matydami piau- 
tuvą einant iš mados, uždė
jo jį ant savo flegės ilges
niam atminimui? Bet jei ei
na šneka apie atminimą, tai 
ba avikai geriau būt pada
rę, jei ant savo flegės bū
tų išmalevoję kartuves. Jos 
lietuviams, ypatingai Mu
ravjovo čėsais, buvo labai 
gerai žinomos.

Kūjį palikus, tuomet rei
kėtų išmalevoti dar prieka
lą ir dumples. Šios kalvio 
nočynos rišas viena su kita. 
Prie jų būtinai reikėtų dar 
ir kalvis, o tam geriausiai 
tiktų Stalino pikčeris, ba jis 
ir panašus į kalvį. Tada jau 
balšavikai turėtų flegę, to
kią, kokios visas svietas 
neturi. Mainerys.

netekimą ir gyvenimo pato
gumų apkarpymą, duoda 
vilčių, kad vyriškai pemeš 
ir didesnius sunkumus. At-

bendrai į bažnyčią ateina. 
Blogesnė, atrodo, padėtis 
miesto darbininkų, tačiau 
daugelis jų nusivilia komu-

kritusių nuo kunigystės nė- nizmu ne kaip materialis-
. - ra. Jei kuris (1-2) ir pasi-įtine ideologija, bet kaip že-

Bolševikai kain žinome Daėme valdžia zimas apie savo pa ir sunkesnė, nes kunigo ap- traukė nuo savo pareigų! miškos gerovės nešėju: at-
DoiseviKai, Kaip žinome, paėmę valdžią zjstamus. Pagautoji auka, siinnkvmas i kataliko vai- x *. K i 'j i j * A. •,Lietuvoje, tuojaus uždarė vieu. laikraš- Į dažniauaiai, „ gal ir vlaada, Xnko namus evXuaM P yS

čius, išskyrus komunistinius. Užčiaupėnra H ’ ūimnko namus eventualiai
h atsisako. Tada pradeda te- gali būti prįežastis to žmo- 

rorizuoti, ir tai gana ilgai

LiCfUVOje ElVId SlčipfdS LčlikrdStiS lauja, kad,šis teiktų Sovie- irgį sumažėjo), o iš dalies

burną lietuviams, kad nieks negalėtų iš
girsti tiesos apie kraujagerių grobuonių 
darbus Lietuvoje. Bet atsirado drąsuolių, 
kurie, kaip anais carų laikais, nepaisant 
gręsiančių jiems pavojų, pradėjo slapta 
leisti laisvą laikraštį. Apie tai praneša 
Bostono “Darbininkas”:

“Iš Kauno atėjo žinių, kad Lietuvoje 
dabar esąs leidžiamas ir platinamas 
slaptas laikraštis, pavadintas uždarytos 
Šaulių Sąjungos organo “Trimito” var
du. Jis paduoda teisingas žinias apie 
Lietuvos okupantus ir aiškina Lietuvos 
žmonių vargus, kviečia gyventojus prie
šintis bolševikams ir skelbia Lietuvos 
nepriklausomybės obalsį.

Laikraštis skleidžiamas slaptu būdu 
paduodant iš rankų į rankas, taip kaip 
buvo platinama lietuvių literatūra caro 
viešpatavimo laikais. Sakoma, kad ‘Tri
mitas’ turi labai didelį pasisekimą, nes

nuo 5-10 valandų. Dažniau
siai fizinės jt-goc nepavar-

gaus tarnybiniam pažemi
nimui ir panašiai. Kunigai 
užtenkamai parodo drąsos

toja, bet keikia, grąsina. veikdami ganytojavimo dar-
Jeigu pačiuptasis atsisako, daro visa, ką seniau da- 
sodina į kalėjimą, jeigu su- rydavo, bi tik aiškiai tai ne
tinka, paleidžia ir reikalau- ra uždrausta, nes jeigu pav. 
ja teikti žinias reguliariai prašytų leidimo suruošti sa
kas savaitė, ar kas dvi, kar
tais žodžiu, ar raštu. Pa
prastai tas^ pranešėjas si
muliuoja ir nieko neprane- 
šinėja, kas jiems būtų ak
tualu. Tada prasideda nau- bQtų linksmi> ne8 aiškiai’y 
jas teroras. Gaunasi įspū
dis, kad ar sutinka pasira
šyti, ar nesutinka, pagau
toji auka vistiek vargiai be-
gali išnešti sveiką kailį. Kai

kiekvienas nori 
(GPU) necenzūruotų žinių'

> - S. » •*

ševikams užėjus,* nėjo vis (ir nuo komunistiškos bedie- 
dėlto maldauti iš bolševikų vybės. Jau ten (pas darbi- 
valdiškos tarnybos su ge- ninkus) pasidarė populiarus 
resne karjera: pasitraukimo į posakis: nėra Dievo — nė- 
priežastys buvo kitos. ra ir lašinių.

Kol kas gražiai laikosiTikintieji labiau susitiife- 
renciavosi: tie, kurie retai 
lankydavo bažny&ą, nusto-

besimokantis jaunimas: ko
munizmas čia mažiausia tu-

vo parapijoje misijas — 
tikrai jo negautų.

' prastas dalyvavimas relig. 
Bendrai kunigų nuotaika j apeigose dar tarnybai labai 

neperblogiausia. Gal ir sun
ku būtų reikalauti, kad jie

ję j, lanke, daugiausiai vai- * Paa,«*>mo d.ug.aus.a 
dininkai, neva dėl tarnybi-dėl bedievybės, bet ne-
nių sumetimų (kol kas pa- maža dallrai ir dėl gllaufl 

moksleivijos patriotizmo. 
Daug reikšmės, atrodo, ma«

ra matomas perspektyvoje 
juodas kryžius, diena iš die
nos ant jų beartėjąs su vi-, 
somis fizinėmis ir morali- reik Pirma Priimti val,{lu- 
nėmis kančiomis, bet f ak-1* - civiliškai. Tiesa, pa-

nepakenkdavo). Bet už tat f”0 bo,ševikai kreipti , vai-
labai daug žmonių dar la- > daržcliu8' kūnų vedėjų
biau prie bažnyėioa ir tikė- kureus ncPaPla8tai uoliai 

organizuoja — atrodo iš tenjimo prisirišo. laukia savo žmonių prieaug- 
Moterystės sakramentas baua.

bofževikų žvalgybos! k.as mėgina Pabžgti * už’ tas, kad labai ramiai ir gied 8itaiko Ponl, kurto8 baž"y
sienį. Į šitą tinklą smarkiai riai pergyveno beneficijų tinį šliūbą atidėlioja, tačiau tas.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai būna nugalė-

Corneille

I A J I ' ' »
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Sov. Sąjungos Klasta
(Atkelta Iš 3 pusk; 

nos įgulos, atlikdavo tik-

šiai tarp trijų Pabaltijos 
valstybių generalinių šta-

cinizmu atsakė, kad Lietu
vos likimui kaip tik gręsia

WALLACE SENATO GIMNAZIJOJE

(Tęsinys.)

Mes joms duodame laisvę, kad nereiktų dienas nak
tis smaksoti prie vaikų vystyklų, galvojo ne be kartėlio 
draugas, duodame progą pasireikšti kuriamajame val
stybės darbe, atitraukiame nuo virtuvės puodų — ir jo< 
vėl pačios lenda atgal į senąją vergiją. Nusišypsojo: ne 
lengva suprasti, kas darosi vyre, bet bobos sieloj, tu; 
būt, nė pats velnias nesusigaudytų. Aš stengiuosi pade 
ti, kad nereiktų nemiegoti naktimis ir kad vaikas ne 
trukdytų savo spygavimais, noriu taip sutvarkyti, kad 
nejaustum tos visos smarvės, o ji tuo tarpu bliauja! Ir 
su tokiais žmonėmis, kad nori, sukurk žemėje rojų’ Juo:, 
į rojų turi už ausų įtempti; turi pirma gerai išvanoti
lazda, kad paskum išmoktų, kaip reikia būti laimingiems darbas, nei saugumo orga-

Draugas Vladimirovas atsistojo ir pradėjo rengtis: nų priemonės, nei Min. Pir- 
reikėjo eiti į tarnybą. Prieš išeidamas, dar kartą dirste- mininko Merkio paaiškini- 
lėjo į kambarį ir pamatė, kaip Tania, sėdėdama prie sta- mai Maskvoje nepatenkino 
lo, kažką susisvajojusi mezge; kažkokį švelnų, nedidelį, Sov. vyriausybės. Merkiui į 
nepaprastai mielą daiktelį; ir jos veidas buvo toks ma- pagalbą nuskubėjo URM p. 
lonus, švietė tokia laimė, jog draugui pačiam nuo tos * Urbšys, tačiau ir šiam ne-

K

našius išdavikus, tai ir tai 
jis neturėjo tiesos, nes be 
raudonosios kariuomenės

ii

bų, todėl Sov. Sąjungos vy- ne kas kitas, kaip jos pa- 
riausybė reikalauja: 1) tuo-, čios provokatoriai.... Jei 
jau atiduoti teismui VRM Molotovas būtų turėjęs gai

šliai ir greita! kiekvieną gener. Skučą ir direktorių i voje Paleckį, Mickų ir pa-
pagrįstą pageidavimą ar nu- Povilaitį, (kurie, tenka pa
siskundimą, tačiau buvo stebėti, jau nuo birželio 13 
imtasi dar papildomų prie- d. ryto buvo atsistatydinę, 
monių ir ištisos raudonųjų o Molotovas juos tebelaiko okupacijos tie provokatoriai
įgulų apylinkės pradėta esančius savo pareigose), nieko būtų nepadarę Lietu- 
stropiai kontroliuoti. Ta- kaip tiesioginius kaltinin- vos nepriklausomybei, bet 
čiau ir ši priemonė Mask- kus provokacinių veiksmų kadangi jis tikrai turėjo 
vai nepatiko: ji buvo išaiš- nukreiptų prieš sovietų įgu- galvoje vigą patriotiškąją
kinta, kaip noras kenkti ir 
ardyti jų įgulų gyvenimą,

las Lietuvoje, 2) kad tuo
jau būtų sudaryta Lietuvo-

nes į ištremtųjų skaičių pa-j je tokia vyriausybė, kuri 
teko kelios nepadoraus ei- pajėgtų ir būtų pasiryžusi 
gesio moterys, kurios Aly
taus įguloje ėjo 
pareigas.

‘skalbėjų’

šypsenos pasidarė šilta.
Ak, tos bobos, bobos, pagalvojo, jos mums sugadins 

visą komunizmą!

c

patikrinti garbingą įgyven
dinimą savitarpio pagalbos 
sutartis ir suvaldytų su-

Nei specialinėe komisijos tarties Priešu8; 31 kad tu°- 
jau būtų patikrintas Laisvas 
įsileidimas į Lietuvos teri
toriją sovietų kariuomenės 
dalių joms patalpinti svar
biausiuose Lietuvos cen

truose tokiame skaičiuje,

Lietuvą, tai jis tragiškąją 
valandą, kaip tikras primi
tyvus azijatas pasityčiojo 
iš savo aukos....

Lietuvos tragedija

Gavus Kaune apie 23 vai. 
(Kauno laiku) tragišką ži
nią, tuojau susirinko vyriau 
sybė ir posėdžiavo visą nšk- 
tį. Vyriausybės dauguma 
nusistatė ultimatumą priim
ti, nematydami kitos išei-- 
ties ir galvodama, kad tuo

M*
! * ’

Acme telephoto)

kuris būtų pakankamas sa- būdu galima bus išvengti

pavyko pragiedrinti atmos
feros. Vidaus reikalų minis
tro gener. Skučo ir Saugu
mo Direktoriaus Povilaičio 
atsistatydinimas taip pat 
nepatenkino. Atmosfera tir
štėjo ir kas valanda buvo 
laukiama audros. P. Mer
kiui grįžus, Urbšys buvo 
pasilikęs Maskvoje. Jis ban
dė pasimatyti su Dekanozo-

* * *

Borisas Pavlovičius, sūnus domkono Povilo Ivanovi- 
čiaus, šį kartą susituokęs išgyveno, palyginti, labai il
gai. Nuo vedybų suėjo jau devyni mėnesiai ir aštuonios 
dienos. Dėl tokio ilgumo jam net nesmagu darėsi; išti
sas valandas kapstėsi po savo užrašų knygelę, vartinė- 
jo puslapius, skaitė eilėraščius, kuriuos buvo į ją susi
rašęs, skaičiavo s9vo pirmesnes santuokas ir galų gale vu tačiau šis buvo nepa

siekiamas. Ir štai birželio 
14 d. vakare p. Urbšys šau
kiamas į Kremlių, kur Mo-

vitarpio pagalbos sutarties 
įgyvendinimui apdrausti ir 
provokaciniams veiksmams, 
nukreiptiems prieš sovietų 
įgulas, pašalinti.

Toliau sakoma, kad atsa
kymo bus laukiama ligi bir
želio 15 d., 10 vai. ryto Į
(Kauno laiku ligi 8 vai.), 
o jau tuo metu buvo apie! 
00.30 min. Maskvos laiku, 
o nesuteikimas atsakymo j 
iki paskirto laiko bus lai- : 
komas neigiamu atsakymu.i

P. Urbšys paprašė termi-!

brutalios okupacijos. Galvo
jimas buvo toks: naujas Mi
nistras Pirmininkas tuojau 
nuvyks į Maskvą derėtis dėl 
trečiosios ultimatumo sąly- 

i gos ir turės progos išblaš
kyti susitelkusius audros 

Į debesis. Kadangi Min. Pirm. 
Merkiui lankantis' Maskvoj 
viename pasikalbėjime Mo
lotovas buvo labai teigiamai, 
atsiliepęs apie gen. Raštikį, 
tai jis, kaip priimtiniausias 
ir Lietuvos visuomenei bu
vo parinktas Ministru Pir
mininku.

f Ui augas

Viceprezidentas Henry A. Wallace mankštinasi seniai 
apleistoje, bet paskutiniais laikais atnaujintoje senato 
gimnastikų salėje.

sov. generolu Pavlovu susi-, vą, prašydama prisiųsti grū 
tarimui pasirašyti. į dų, tuo tarpu kai per 22

Tada buvo aišku, kad tai \ "epriklausomomo gyvenimo
yra paprasta okupacija ir metus Lietuva oebuvo »"ive- 
kad joki nusileidimai nieko žlui duonai nS vien0 
būtų gelbėję. Tolimesnieji | Sradū-
įvykiai visiems gerai žino
mi: Dekanozovui diktuojant
buvo sudaryta Paleckio vy
riausybė, kurion įtraukti ir 
kai kurie visai Lietuvai ži
nomi asmenys: Kreve-Mic-

Taip Sov. Sąjunga klasta 
prigavo ir užgrobė savo ma
žą ir lojalų kaimyną. Sov. 
Sąjungos valstybinis apara
tas pasirodė tiek primity
vus ir tok3 nesugebantis,

kevičius ir E. Galve nauskas kad nepajėgė sudaryti net 
bei gener. Vitkauskas; pra-, “švaresnių” ir sklandžiau

lotovas jam pareiškia turįs į ną pratęsti, tačiau Moloto-1 ' įsidėjo “antismetoniniai” šū-
padaryti svarbų pareiškimą vas atsisakė. Pasiteiriavus Visa tai anksti rytą bu- kavimai ir “laisvės ’ dekla- 
Lietuvos vyriausybei ir čia , kiek kariuomenės manoma; vo pranešta Maskvon, o jau macijos, toliau “rinkimų” į
pat, dalyvaujant iš mūsų 
pusės dar pasiuntiniui Nat-

priėjo išvadą, kad, jei taip truks ilgiau ir jei su žmona 
nepersiskirs, — visai sudūlės. Ir dabar susidarė tokis 
situacija, kad jis savo žmonos, inteligentingos artistės 
Ninos Aleksandrovnos, ėmė beveik nekęsti.

Nina Aleksandrovna tikrai buvo nepaprastai gra£ 
turėjo nuostabų balsą, džiaugėsi dideliu pasisekimu sce
noje, uždirbdavo daug pinigų ir sulaukė daugybės gar
bintojų. Bet, nepaisydamas to, Borisas Povlovičius, paly
ginti, su ja elgėsi šiurkščiai, kažkaip iš aukšto, ir iš ša-; keviČiui ir iš sovietų — pa
lies galėjai susidaryti įspūdį, jog draugas daro jai ne- j siuntiniui Pozdniakovui, 
paprastai didelę auką, leisdamas iš viso save mylėti. skaito piktą, pilną melo ir

Nina užversdavo jį įvairiausiomis dovanomis, pui- pramanytų dalykų kaltina- 
kiausiai aptaisė ir pripirko fantastiškiausių madinių m4ji aktą Lietuvos Vy- 
kaklaraiščių, bet jis vis tiek neištverdavo neprisiminęs riausybei, kuriame: 1) tvir- 
senovės: išsiimdavo iš lagamino savo senas sulopytas Hnama, kad Lietuvos poli- 
kelnes su rumbe, iš moteriškos kojinės padarytą kakla- cij°® organai grobstą 
raištį ir imdavo į juos .su širdgėla gilintis:

— Šita velnio boba mane visai pražudė! Ko aš esu 
vertas ?

Taip bemąstydamas ir besikalbėdamas pats su sa
vimi, Niną visuomet vadindavo “velnio boba” ir buvo 
įsitikinęs, kad, kol laikysis įsikibęs į jos sijoną, negalės 
sukurti nė vieno eilėraščio; Nina pražudė įdomiausią jo 
asmenybės elementą — skausmo bruožą. Nenorėdamas 

. pats tuo tikėti, pažvelgdavo į veidrodį: priešais šiepėsi kriptą prieš SSSR, kad esą 
užsimiegojęs, sudribęs, išblyškęs veidas, kuriame seno- Į draudžiama savitarpio pa- 
ji rumbė, kurią jis meistriškai sugebėdavo padaryti to- j galbos sutarties Vl-tuoju 
kią įdomią, jog beregint apsukdavo su ja merginoms straipsniu ir slapta nuo 
galvas, dabar atrodė kaip neįgudusią ranka priklijuotas SSSR buvę palaikomi ry-
pleistro gabalėlis.

— Reikės bėgti, šiaip nieko nebus! — nusprendė I ”
galop supykęs. — Kai ji išeis į teatrą, apsivilksiu se
naisiais drabužiais ir iškeliausiu! Negi žmogus amžinai 
voliosiesi kaip kirminas po dulkes!

Bet tą projektą įvykti vis dėl to nebuvo taip leng 
va, nes budri Ninos Aleksandrovnos akis nesunkiai pa
stebėjo, koki nusiteikimai jaudina jos vyro sielą: ji taip 
pat galvojo, kad vyras gali pabėgti, todėl taip pasisten
gė viską sutvarkyti, kad jis niekuomet neliktų vienas.
Kai jai reikdavo dalyvauti repeticijose arba vaidinti te
atre, aplink jį vis sukinėdavosi tarnaitė arba senas jos 
draugas, kuris tarnavo jai sekretoriumi.

(Bus daugiau.)

so
vietų karius, būtent Pisa- 
revą ir šmogvinecą, kurie 
ištrūkę, Butaevą, kurį Lie
tuvos policija nužudžiusi, o 
Šutovas ligi šiol nesuranda
mas; 2) teigiama, kad Lie
tuva sudariusi su Estija ir 
Latvija karo sąjungą, nu-

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

į vesti, Molotovas 
3—4 korpusus
(200,000).

atsakė: apie 11 vai. iš Maskvos Urb 
(apie šys pranešė, kad 1) Rašti- 

1 kio kandidatūra sovietams

Atsisveikindamas p. Urb
šys pareiškė, kad jis, kaip 
spalių 10 d. pakto dalyvis 
ir pasirašė jas, apgailestau
ja, kad tas paktas per aš
tuonis mėnesius privedė 
prie tokio finalo ir kad jis 
prisibijo dėl Lietuvos liki*

‘liaudies seimą” komedija, 
to seimo nutarimas įsijungti 
į SSSR ir visas jaukinys

nepriimtina, 2) Dekanozo-j “reformų,” kurių dėka per 
vas su Pozdniakovu po pie- kelis mėnesius krašte pri-
tų atskrenda Kaunan, 3) 14 
vai. sovietų kariuomenė pra
deda žygiuoti per Lietuvos 
sieną, 4) 19 vai. mūsų ka
riuomenės vadas gener. Vit
kauskas turi atsirasti Keno-

mo. Į tai Moloto v su grynai' je (Lietuvos—SSSR pasie- 
bolševikišku ir barbarišku* nio stotis) ir susitikti su

TBAO

. ..don't coufth! Get pleasant relief frotn • 
. cough due tn a cold svith Smith Brothers 
* Cough Drops—Black or Menthol—5<.

Smith Bros. Cough Drops aro tho 
only drops oontainlng VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiše* the resistanee of 

muenus inomhranes of noae and throat to 
cold infectiotts, when lack of resist- 

aoc« it due to Vitamin A defideocy.

— MiMlt-miAklntlHl Jn-ti«cltiini —

— I'atynedoa Grožio Hprctalial&i —

— Pritinamos Kainos —

— Ltctuvlftka pttalga —-

Marty’s Beauty ’ 
Shop

8321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPubHc 9202

Marty MocMla. rasrinlnkt

;os Dabar Reteja 
Ir Taipgi ragėja!!!

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 ri-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 “All Quiet On The VVestern 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
domūs, juokingi, graudūs, p&mokmanti nuotykis, 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais. x
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius, 

r 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.

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

trūko ne tik įvairių prekių, 
bet ir maisto. Jau po ketu
rių tokio “valdymo” mėne
sių komisarų Taryba buvo 
priversta kreiptis į Mask-

atliktų provokacijų, o teko 
griebti nebūtų ir išgalvotų, 
vaikiškai naivių ir jokiam 
sveikam žmogui neįtikėtinų 
pasakų.“

Sovietų valdovai, prade
dant Stajinui ir baigiant pa
krikusiu šmovginecu, pasi
rodė klastingi melagiai ir 
apgavikai, žmonės be žo
džio ir be garbės.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
Al’KSO ALTOKI1KAS — Maldaknygė ............................ ............... 50c

Ta imti nnildukiiygc, mi gražinis ccluboido apdarais ........... $1.05
VAINIKĖLIS, jautei iiomcnės knygute .................................................35c

Minkštais, gražiais viršeliais . . ............................................... $1.35
KANTIf’KON. aiMlaryla giesmių knyga ......................................... $1.75
fiVENTVJV GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ..............$7.50
MA.RIJOS GYVENIMAS .'......................................................................... 35c
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE SOPI LII S ............................ 35c
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KAL.NO  .......................................... 15c
ftV. ISTORIJA. Smoio ir Naujo* » Tn^tami-nto ......................................... 25c
MIKALDOS PRANAŠAVIMAI ......................   25c
KANTRI ELENA, Gražfis skaitymai ............................................................. 25c
LENGVAS BfDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ..................................... 85c
SVEIKATA LIGONIAMS. Surašąs 300 vaistų-augalų ...................25c
TKAJANKOS — V a Lst I ulės žolės, šaknys... geriausios rūšten. ..

už 1 Daka — 00c... 3 Dakos ..................................................................... $1.50

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

® I
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_  __  __  __  __  __ ___
KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

* Juozas Wnrputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kasparifltė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaite ir Jonas Paretina
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Stink Lin Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir LiuliojanAios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavuliausku, 

Vanda Zahella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westcm Avė. Chicago, Illinois

Tel. ProBjiect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”
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Ketvirtadienis, vas. 20, 1941

CHICAGOIE IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDINGAS VAKARAS ŠV. KAZIMIERO 

AKADEMIJOJ

iii, Neiti. - Staigmenos Viena Po Kitos. - Čia
Nebuvo Išdavikų. - Sužavėjo Širdis. - Ka Gali 

Meilė. - Viltimi Žibančios Ašaros. - -
Kruvinos Raidės

Niekada iki šiol nebuvo čias dukreles; kiti ateina 
man tekę dalyvauti Šv. Ka- padėkoti, kad jų vilčių ne- 
zimiero akademijos paren- apvylė; o pačios jauniau- 
gimuose, todėl vasario 16 sios, dar ne per seniai šios 
dieną ėjau tenai su nemaža, mokyklos suolus trynusios.
smalsumo. Tiesa, kažkokia 
dvasia gundė neiti: “Ką tu 
ten matysi? Susirinks rėmė-

ateina iš prisirišimo ir sa
vo “jaunąsias dieneles” pri
siminti. Kaip tai gražu, ko-

DRAUGAS

VYRIAUSYBES AGENTAI TARDO CAPONE

Acme telephoto)

Budriko Programa
Vasario 16 Chicagoje į- 

vairiais būdais buvo pami
nėta Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktis. Tokį pami
nėjimą padarė ir lietuvių 
radio programų leidėjas 
Juozas Budrikas, sekmadie
nį, vasario 16, iš didžiulės 
WCFL radio stoties nuo

Išleistuvių 
Vakarienė 
Owen C. Noremui

jų, t. y. senukių moterėlių kie artimi ryšiai visus čia

. CHICAGO, III., vasario 19 
d. — Vakar vakare Dariaus- 
Girėno salėje, Amerikos Le- 
gijono Chicagos lietuvių po

5:30 iki 6:15 vakaro. Buvo|s^as surengė Amerikos mi- 
nisteriui Lietuvai p. Owen 
C. Norem išleistuvių šeimy
ninę vakarienę.

Vakarienėn pakviesta da
lyvauti lietuviškųjų laikra
ščių atstovai ir artimieji le
gionierių žmonės.

Po vakarienės p. Norem 
pasakė nuoširdžią ir įdomią 
kalbą. I

Bendrai, vakarienė praėjo 
nuoširdžiai lietuviškoje nuo-

perskaitytas laiškas buvu
sio USA ministro Pabalti- 
jai P. Skinnerio. Vyrų cho
ras, solistas Romanas ir 
duetai Romano ir Chapo pa
dainavo atatinkamų dainų. 
O didžiulė simfoninė orkes
trą iš 15 muzikantų suža
vėjo lietuvišku rinkiniu liau 
dies melodijų, žodžiu, buvo1 
tikrai puiki ir šauni progra
ma.

Kita Budriko programa

vt

ALFONSAS KEZIS
10017 SoiiiIi Kdltcuokc 

Ate., U-l. I’l l.lm in 0341)
Mirė vau. 17, 1041. 7 vai.

vuk., sulaukęs 20 m. umž.
Gimęs t'hicitgo, IIIIiioIh.
I*ulik.> dideliame nuliūdime: 

moterį Bronisluvii (po tėvais 
Tatkiūtė): 2 dukteriH. Agnės
ir l.oretti) ir sūnų Povilą; mo
tinų. Julljunų. (po antru vyru 
Taikanti nė); brolį Bruno Ir jo 
Seimų; dėdę Aleksandrų kam- 
inskį ir jo fteiinų; dėdienę Al
binų Kamulionienę ir ios ftotmų; 
3 pusbrolius, Albertų ir Ernes
tų Kaminskius ir jų šeimas ir 
Juosupų Samtilionj; pusseseres: 
Adelę Trakinski ir Silvija ir 
Jennie Samulionis ir daug- kitų 
giminių, druugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvolits koplyčio
je 10834 So. Michigan Avė.

laidotuvės jvyks šeštadienį, 
vasario 22 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtus į Visų 
Šventų parap. bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos u. 
velionio sielų. Po pamaldų Ims 
nulydėtus j šv. Kazimiero kap.

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

Nulūdę: .Moteris, ttukterys.
Sūnus, Motina, Brolis, Dėdė, 
C»ė«lienė, 1’usbrolifc.i, Pussese
rei ir Gimtinės.

įgilti, direktorius Igtchinviez 
ir Sūnai, tel. PCI.Iman 1270 ar 
CANaI 2515.

v

5)

būrelis, valgys, gers, sakys 
“spyčius” be galo... tik bran 
gų laiką sugaišinsi...” Bet į 
dešinę ausį kita dvasia kuž
dėjo: “Eik, eik! Pamatysi 
ko nematęs, pasidžiaugsi,

riša. Čia tikrai nėra nė vie
no savo tautos ir tėvų krau
jo išdaviko įsibrovusio. Vi
si geros širdies ir valios 
žmonės. O su tokiais pabu
voti yra visada jauku ir

("Draugas’
I Al Capone Chicagos smurtininkų vadas, šypsodamasis
išeina iš buto Miami, Fla., kur jį federaliniai advokatai būna ketvergais nuo 7 iki 8 taikoje.
ir agentai apklausinėjo, ar jis gali vyriausybei išmokėti vakare iš Cicero stoties WH ------------------------------------------------------------------------------
daugiau kaip 200,000 dol. mokesčių už pajamas. Teismas! FC Klausysimės. Lietuvis . . . -
nustatė tuos mokesčius. išdavikų širdis iki prižadins Garsinkites Drauge ir patirsite didesnj pasi

/ ‘

Kazimierietės turi gražų or- malonu. Ir pajutau, kad man 
kestrą...” į šilta pasidarė aplink širdį.

Nuėjau. Pamačiau, nuste-1 Sužav5jo širdis 

bau, atsigavau. į pasįgįrsta katutės (ploji-
Staigmenos j mas). Kas čia? Kam ploja?

Erdvi akademijos audito- koks Pralotas ateina’

bet iš tokių pat lietuviškų tačiau, kiek mano ausys Į 
krūtinių, kurios, “kai užgie- garsų pagavo, kiek širdis 1 
da uždainuoja, širdį taip džiaugėsi plaukiančiomis'
graudina”.

“Lietuviais esame mes gi-

iš miego snaudalius! 
(Bus daugiau.)

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

rija kone perpildyta. Pir
moji staigmena — ne vien 
senukės susirinkusios. Jų 
visai maža. Rinktinės para
pijų veikėjos moters ir mer
gaitės. Už akių užkliuvo 
tuojau ir vienas kitas vyras. 
Praplėčiau jas dar labiau ir 
išvydau vyrų ne menką nuo
šimtį šiame “moteriškame” 
parengime. Tai jau antra 
staigmena. Vienas kitas, 
tiesa, jau nuplikęs, gal žmo
nelės nupeštas — klausti 
nedrįsau — bet dauguma 
tai patys žaliukai. Net ir

Žvelgiu į duris, o žmonės 
žiūri priešingon, mano pu
sėn. Ak, tai akademijos mu
zikės! Matyt jos geros pa- 
žįstamos ir publikos myli
mos. Be abejo, ne viena čia 
motinėlė didžiuojasi savo 
dukrele puikiame rūbe, su 
smuiką ar fleita rankoje, 
o gal net ir didelę “based- 
lą” apsikabinusia. Greit vi
sus pagauna kažkoks lūke
sys. Vartome programą. Pra 
siveria uždanga. Scena pil
nutėlė mergaičių. Kuklios, 
padorios, raudona koše ir 
miltais dar nesuterštos.

i darniomis melodijomis, su- 
i pratau, kad labai gražiai

.. . . . . . , griežia Turbūt, ir kiti sve-mę, lietuviais norime ir but!i°. . . , .ciai pajuto tą grožį, nes tik 
vos vienas kitas, dar neap
tašytos sielos asmuo, salės 
gale, išdrįso per koncertą

Tą garbę gavome užgimę, j 
jai ir neturim leist pra-; 
žūt!!” Su kokiu užsidegimu' 
jos gieda! Ar gi jos ne ame- 1 
rikietės? Ar jos jaučia, ar 
jos žino, ką jos dainuoja, 
ką jų žodžiai reiškia? Jos 
žino, jaučia. Negali abejo
ti! Klausykis jų dainos! 
Taip dainuoti negali kas ne
jaučia. O, kad ta Lietuvos 
meilė pasiliktų jūsų širdyse 
iki jos plaks krūtinėse! O, 
kad ji karščiau ir skaidriau

šnekėtis. Tai jau neįprastas 
dalykas amerikiečių lietuvių 
publikoje. Taip taip, be jo
kio abejo, akademikių cho
ras ir orkestrą sužavėjo šir
dis. Ačiū Jums! Dainuokit, 
grokit ir toliau taip malo
nias mums dainas! Dainuo
kit, gaivinkit mūsų skaus
mo ir liūdesio surakintą 
dvasią! Dainuokit, dainuo-

3 mus
> ^4 Acidsvi*-.

Excesr. Ac*<’ trd p n ,nou< wa»tes in your 
f nod ei- iv:-’ovfc.i cnu.i tnru S million tiny
• ncate .'/.k .c y t . f.l ers. And non-
• gamc a*.d .K.n-ay»teir.U d sorų ”» of the
’ idneye or n’ .y < mse G«t*.ing Up

ights, Ntfr”oiu less, I ej U »ns, C rele# Un- 
« ar Eyes, Dizamcss. £st> u?he. £wollen 
. nkles. or Burning ra. 1 Iii t.iany sucL 
. įsės tlie diu e ’ iie G įctor’s pre-

vs clean hut 
work ol

• y#tex : / .. .■•»? .• i s** i -e a new
{erson in j.. - »• *•?'• Yry under
t ne guaran'.e* j.ivtit L unless com- 
pJeteiy s&Ua* < 3. only a dose
at dru£gis-- u. .i t -t- protect# you.

• aove n.t .v-• -v ■ -- •
; :ription es L*!: s ».ie r.iuikV" c 
-xcess Acida. 1 bis pu: ue n illial- ■'£

WOLK STUDIO
1945 VVest 35"’ Street

TA* AMnAAiAf
(TAo/oyįSi/tAe"t

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III AMPC PATARNAVIMAS AITlDULAIlbC dieną ir naktį

D V V A T KOPLYČIOS visose 
I A A 1 MIESTO DALYSE

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Arą 

Phone YARds 4906

vaikinų nestokavo. (Kaž kas 
šnibžterėjo — “Birutes sau Dauguma geltonplaukių. Ir 
gaudo”. Gali būti! Dieve pa- šovė man per mintį M.airo- 
dėk). O kur dar eilė kuni- j nio eilės: “Už Raseinių ant 
gų, advokatų ir kitokio vers- Dubysos teka saulė teka, 
lo žmonių. Hm, visai padori geltonplaukės puikios visos 
kompanija. Gera pradžia šneka ten, oi šneka. Po ra-
žada gerą galą. Laukiu. 
Nėr čia išdavikų

sas kasas šukuoja, saulė 
i jas džiovina kai užgieda.
uždainuoja, širdį taip grau- 

“Pažyvijus kūną, kad jis dina”. Ir laukiu Kada pra- 
nepamestų dūšios”, gerb.' dės širdį graudinti, 
kapelionas kun. B. Urha pa- Į Seseriai Bernardai moste- 
sveikino susirinkusius. Iš jo rėjus ranka, ausis pasiekė 
kalbos paaiškėjo, kad čia tyli graudi gaida ir, lyg my- 
atvykę sveteliai, tai ne iš linčios dukrelės glamonėji- 
netyčių, kaip aš, užklydę, ' mas, — meilūs žodžiai: “Vai 
ale jau seni “kostumeriai” ■ Lietuva Motinėlė”.... Mer- 
per metų metus ištikimai gaitės dainavo, o publika, 
susirenką sunešdami savo kitur pripratus per dainas 
širdis ir dovanas tai kultu- klegėti, čia klausėsi rimta 
ros įstaigai paremti. Vieni (ir susikaupusi. Sklido dai- 
jų ateina su viltimis, kad na ne nuo Dubisos krantų, 
sesers padės jiems išauklė-' nuo čia pat esančios scenos, 
ti Dievą ir tėvelius mylin-

suliepsnotų, kai ateis jums................. .. .... ... kit! iki jus dainos sutrinslaikas rinktis vyrus, lietu- J
vius, ne kito kraujo žmo
nes... Kai Lietuva išties ran
ką prašydama paramos, kai 
ji ims šaukti jus grįžti na
mo atstatyti plėšikų išdras
kytą gimtinį lizdelį. O, kad 
jūs ir tada prisimintumėte 
lietuvėmis gimę ir tai gar
bei neleistumėte žūt!

Groja orkestrą. Svečiai 
sustoja. Iš choro ir publi
kos krūtinių išsiveržia ga
lingai “Lietuva, Tėvyne mū
sų, tu didvyrių žemė!”

Ačiū Tau, Viešpatie, dar 
yra kraštas kur lietuvio už 
giedojimą savo tautos atgi
mimo giesmės niekas į ka
lėjimą nekiš!

Dar porą kūrinių išpildė• 
viena orkestrą. Aš muziko- 
je daug nenusimanau, nega-, 
liu įvertinti mergaičių gro
jimo, kaip žinovas kritikas,

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2SI3
% Aiitbom, B. Petkus 6812 So. W estera Ava. 

GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CJCero 2109

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
CREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(•xtsmally caused)

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!
No matter what y<. i ve tried wftheut 
auccena (or unaicfn ly nurfare pimplea, 
blemiahen and aimilar akin irritationa, 
here’a an amazingly aurceaaful doc- 
tor'a formula—powerfully soothing 
Liąuid Žemo—which ęuirkly relievea 
itching aoreneaa and atarta right in to 
help nature promote FAST nealing.
80 yeara continuoua aucceaa! Let 
Zemo’a 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

P. J. RIDIKAS
LA.IDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3354 South Halsted Street
Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad ji*.atidarė nau
ją skyrių:

710 West I8th Street 
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riaoilM PaUnurimia — MoUrla paUrnanJi

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YARds 1741-1742 

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Radio Programos — 10:00 vai. antradienio Ir AeStadienio rytaa, 
ifi Stoties WHIP (1480 kil.), su P. Saltimieru.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA XJŽ SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

P. J. 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419

bdianicz ir Sunai
Albert V. Petkus

S. P. Mažeika
I. Liulen

■ 2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4704 S. Westeri Arenue 

Phone LAFayette 8024

1646 Weet 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

Oafif onie Av*.

D«n’t look

OLDER

Why be yoor e^e? Look younger thcm your yean trttk 
CIairoled hair .. . with hair that is soft colorfuL youtb- 
Bkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
vilh ClairoL the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
Ireatment that clermsee as H recasiditions as ii TINTS.

today and say:

...
Vrfto so* lor Ir— bookl— and fr«« advfcs on your hair prohfoa ts 

Clair. PrMfdont. Cfoiraf. Ine.. 130 W 46lb Si.. N«w York. H V

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

4)
I
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DĖMESIO!Mini 33 Melų 
Gyvavimo Sukaktį

Aušros Vartų Moterų ir 
Merginų draugystė ruošia- 

* si minėti 33 metų gyvavimo 
sukaktuves. Ta proga ren
gia vakarienę su programa 
ir naujanybėm. Dainuos du 
chorai: “Panevėžiečių” ir 
“Šurum Burum Sesutės”. 
Bus dar vienas surpryzas, 
kurį tik atsilankę pamatys. 

^Bus duodamos dovanos iš- 
buvusiom 10 metų draugys
tės narėmis.

Visus širdingai kviečiame 
ir užtikriname gerus laikus.

Aušrietės moterys visa
dos maloniai svetelius pri-

t ima ir šį kartą neapvils.
\ Vakaras bus 23 d. vasa

rio. Pradžia 6 vai. Įžanga 
50c. Pusė pelno skiriama' 
parapijos naudai. Visus kvie 
čia —

Valdyba ir Komisija

S R X ti G X 0

Aušros Vartų Moterų ir Merginų draugija (West Side,, kuriai šiemet suėjo 33 rael 
tai nuo įsisteigimo. Tam įvykiui paminėti sekmadienį, vasario 23 d. dr-ja rengia šau
nų vakarą parapijos salėj. Sykiu ruošiama ir graži programa. Šis atvaizdas nutrauk
tas prieš metus klebonaujant kun. M. Urbonavičiui ir vikaru esant kun. Andriuškai.

CLASSIFIED

Rudžių Vedybų 
*25 m. Jubiliejus

mylinčios moters. ARD 6 Mykolas ir Ieva Rudžiai su- 
sk., jai vadovaujant, iškilo I silaukė daug linkėjimų, do- 

, visoj organizacijoj. Jo duos- vanų ir sveikinimų nuo ben- 
numui ir darbštumui sunku dradarbių ARD 6 sk., ARD

1 prilygti. ARD 6 sk. stovi 
Brighton Park. — Myko- pirmoje vietoje. Štai, gruo-

las ir Ieva Rudžiai, gyve
nantieji Brighton Parke, 
švenčia 25 metus vedybinio 
gyvenimo. Vasario 20 d., 
1916, jauna lietuvaitė, atvy- 

X kusi iš Pajevonio parap., 
Vilkaviškio apskr., ištekėjo 
už Mykolo Rudžio, taipgi iš 
Suvalkijos. Jubiliatai išau
gino sūnų ir dukterį, Juo
zapą ir Julytę. Pastaroji y- 
ra baigusi šv. Kazimiero a- 

' kademiją ir iš ankstyvos 
^jaunystės stojo į visuome

nės darbą. Jinai raštinin-

džio mėn. centro susirinki
me, 6 sk. atstovės atvyko su 
$100 — Kalėdų dovana se
serims. Vasario 16 d. cent
ro vakarienėj 6 sk. pirm. 
Ieva Rudienė įteikė vėl $100 
Statybos Fondui. Tai ne 
vieno žmogaus auka, bet vi
so skyriaus sutartino darbš
tumo ir duosnumo vaisiai. 
Gabi draugijos pirmininkė 
moka sutraukt organizaci- 
jon duosniausius ir d&rbš-

centro narių, giminių ir pa
žįstamų.

Lai ši diena bus saulėta 
diena gražiais atsiminimais 
jų gyvenime. To širdingiau
siai linki jiems —

Viena iš visų

Šakiečių klubo susirinki
mai įvyksta kas antrą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio, 
8 vai. vak., Stanaičių na
muose, 1602 S. 50th Ct., Ci
cero.

Po' susirinkimo įvyksta 
vaišės, draugiški pasikalbė
jimai ir “pinochle” lošimas.

P. J.

Iš Šakiečių Klubo 
Veikimo

Cicero. — šakiečių Apsk. 
Klubo susirinkimas įvyko 
vasarįų. 12,aL, Stanaičių na- 

čiausius narius. Negiriant, ,me- Pasirodė, kad klubas 
bet 6 sk. rasime daugiau į- sparčiai auga. Narių turi 

kauja ARD 6 sk., kuomet i žymių biznierkų ir koloni-1 virš šimto. Ižde apie $500. 
jos motina, Ieva Rudienė, jos veikėjų, negu bile ko- j Metinio baliaus rengimo 
tam skyriui dideliu pasišven kiame kitame skyriuje. komisija: P. Lapinskas ir

KOLUMBO VYČIU 
IŠKILMĖS SEKMADtEHi

Kolumbo Vyčių organiza
cija Chicagoj ateinantį sek
madienį popiet Palmer 
House turės iškilmes'. Apie 
300 narių bus priimti į ket
virtąjį laipsnį. Po iškilmių 
įvyks šauUB5 banketas.

timu pirminikauja jau per 
7 metus.

Rudžių šeima 
gražiu savitarpiniu sugyve

P. Stanaitis pranešė, kad 
viskas jau prirengta. BaliusMykolas Rudis, visame sa-

pasižymi.vo žmonai padeda’ visuome- įvyksta" vasario 22 d.? Jos.
____________ J«*J veiktL Tad- yasario 20 Shameto svetainėje, 1500 S.

• nimu ir uoliu darbavimusi id-’ brangioj Rudžių šeimos Avė., Cicero. Tikietai
idėjinėse organizacijose. gyvenime dienoj, sveikina pĮaįt,aį paskleisti po visą 

me visu nuoširdumu ARD 
centro ir visų rėmėjų var-
du, klodami jiems gražiau- įrengim0 komlsiją, ar klabo 

kurie jos priešakyje stove- isius “nkėjimus, kad Dievas narlu9 prasides g y
tų. Negalima praleist nepa-^aimintU *r toliau, sveikata, vakare Kviečiame visus: ša- 
žymėjus I. Rudienės gabu- meile ir Pa8isekimu kiečius, zanavykus, aukštai-

čius, žemaičius ir klubo rė- 
proga mėjus.

ARD 6 sk. pirmininkė
Kad organizacija gyvuo

tų, reikia turėt gerų vadų,

mų, kaipo vadovės, iškal
bingos, drąsios ir teisybę

nime.

Sidabro vestuvių

R“THAT LITTLE GAME”

Te u. HARRV 
ABoot ThE 

one that 

SAfA Arto 
BErtM’Y Arto 
ThE gan g 

PollEO oi* 

Ine ir iwwes 

bURlNG TneiR 
VACATiOM Ar 
Trfe LAKE.

Chicago. Jei kas dar neturi 
įsigijęs, prašomas kreiptis į

SCARING ’EM AWAY

Too SEE.SArA.BErt ArtO The GArtG HAD BECM 
OP A WEEH UIHEM I GoT ThERE ,-ThEY DlSAPPEARED 
Risht after supper om m First so i vment 

OouJrt To THE LAKE ArtD Alų TrtElR U/V/BS UfERE 
OH The ūock , SO l KiREO A SK1FF AHD IN VITE O 
A FBtV of 'EM TO A BoĄT RlDE, THE7 ASKSD ME 
Hoo) F AR i WAS GoirtG Arto I POirtTEO To Art 
ISLArtD OJITH A LOrtESOME SHACH ON tY<—
©teį Those \a/om\em skobuered ako shriekėd 

SOMPiN' FlERCE r amo THErt THEV Tolo ME 
That Thet v'/ouldmt Go there For uove rtoR 
Mortey, Ano that sazano ben ahd The restof

Ho-Ho- 
iHATiS 

A Good 
To

KE6P TkE 
SrtiOTS tto* 

<«* HEP.

HAuMTED 
7

TneBovs Tolo ’EpA THE SHACK srtAS KAUNTED.f
SO I Rovmed oven Avorte ahd Took _---------------~ hah£^s

A look, in the shalk ako There

SAT SAIK AMD Bert 
Ahd The Bots 

PvaIih’ PokER*

, AMD 
8.OH6V

^ATTUrt*. - 
Ho-ho

j#

Lietuvos nepriklausomy
bės dienai minėti komiteto 
susirinkimas įvyksta ketvir
tadienį, vasario 20 d., Da
riaus-Girėno legionierių pos
to name, 4416 S. Western 
avė.

Iškilmingai ir sėkmingai 
paminėjus reikšmingąją lie
tuvių tautos dieną, lieka 
komiteto reikalus baigti.

Sekr.

Koncertas civilinių 
anglų šelpimo naudai

“British War Relief So 
ciety” Chicagoj kovo 3 d 
vakare Orchestra Hali turės 
koncertą, kurio pelnas ski
riamas dėl karo nukentėju- 
siems Anglijoje civiliniams 
anglams. Koncertui progra
mą paruoš Music Guild.

Koncerte žvaigždė bus 
garsi operininkė mezzo-sop
rano Gladys Swarthout, ku
ri turi magnifikantinį balsą.

Garbės svečiu bankete bus 
J. E. Arkivyskupas Saraue 
lis A. Stritch, Chicago arki
vyskupijos ganytojas. Bus 
eilės žymiųjų katalikų dva 
siškių ir pasauliečių.

Laukiama, kad Arkivys
kupas bankete pasakys reikš 
mingą kalbą.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

r ALL M AKIS - NiW ... RIBUILT

TYPEWRITERS
AND

A O O I U O M i C H I N E *

— SMAIL MONTHIV PAVMCNTt — 

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND RERAIRED
•va ■■••HM CAarV «M«.VIAI MIW.MACMINI ••ARANtlI+ CTAD TTREWRrrER 

COMPANY
■OBIKT C. OOIMLATT,

m w. maoison st.
Phone DEAR3ORN P444

j^SBMAfS^^RII^OlMONSTRATlOlJ

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškai 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik $1.00

“D R A U G A 8*’ 
2334 South Oakley Ava,,

Chicago, Illinoiil

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo-
(iirniškomis užlaido- UaBT.. 
mis Hollywood 
šviesomis. Darbas . į.
Garantuotas. ,w
420 West 63rd Street
Tel.: Biznio ~ ENGleuood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840

— NATHAN
KANTER

MUTUAL
L1QUOR 

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
Tet Blvd. 

0014

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGVN!

Paskutini liargenni — 38 namai
visokiu didumo. Marąuette Park 

apylinkėje.

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

Paistai y ūmi kainos:
2-jų lietų mūrinis namus, po i
kambarius ........................................ *5,950.
5 kambarių mūr. bungalovv. .*4,600. 
4 kambarių mūr. bungalovv.. *3,950. 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
Išinokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainu.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. Western Avė.
TELEFONAI;

Oliice RFP. 3713; Vak. PRO. 017«

REI H ALINGA MOTERIS 
Abelnam namų darbui. Nėra sun
kaus skalbimo. Nereikės virti. Gy
venti ant vietos, šaukite: BRlargatc 
0811._________ _______________________

IND1GESTI0N
may affect the Heart

Gis trapped ln the stomaeh nr gullet may act Ilk* a 
halrtrirger on the heart. At the Urst stgn of dtstreaa 
rnnart men and norom depend on Rell-sns Tablets to 
sct gas free. No larattve bot made of the faątest- 
arting medlctnes known for acld indlgestton. It the 
FIRST DO8E doesn’t pcove Bell-ana better, re t u ra 
bottle to us and recelve DOUBLK Money Back. 25c.

AR DAUG KŪRO SUBEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai!

pionct* DOCK WOPL
Cobkboauo

Fieeoui bisAjniMoBoA.ee
CMmnteGM.eanie.BuMU

5onUfcoe-30ieeetuCuaacFT.

H*m>V*K»«ue>raCueecFt

Poni Bseave m Leme

Hiavy DuiLomoMATZMiAze- 
Masomuv, CoMom. Eet Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausią stogų ir sieną 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
Warehonse: 9401 So. Stony Island Are., tet.

WMOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SF7TS — PAK
LOK 5LTS — BKDKOOM SETS 
— KLOS — RADIOS — IIE- 
FRIGEKATORS — VVASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
All Nationally Advertlscd Itema.

»

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

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

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

bisAjniMoBoA.ee
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BUDINTI SPAUDA YRA 
LAISVĖS TVIRTOVĖ

Taip pareikšta redak
torių suvažiavime•
Inląnd Daily Press Asso

ciation 57-asis metinis su 
važiavimas įvyko Sherman 
viešbuty. Dalyvavo daugiau 
kaip 200 redaktorių ir laik
raščių atstovų. x

Suvažiavime ryškiai pa
reikšta, kad J. A. Valstybių 
laikraščiai ir toliau turi 
nuolatos budėti, kad niekas 
nedrįstų šaly kokiu nors 
būdu palaužti civilinės lais
vės, ypač žodžio ir spaudos 
laisvės. Spauda turi neatlai- 
džiai budėti. Nes ji yra 
laisvės tvirtovė.

Spauda turi kooperuoti su 
vyriausybe šalies saugume. 
Ji turi reikalauti, kad šalies 
karinės paslaptys niekam 
nebūtų išduodamos. Spaudos 
pareiga reikalauti, kad vy
riausybė dažnai gyvento
jams praneštų apie naciona
linio saugumo vykdymo pa
žangą ir apie tarptautinius 
įvykius sąryšyj su šalies 
saugumo stiprinimu.

Suvažiavime pirmą kartą 
iškelta aikštėn, kad 77 nuo
šimčiai šalies laikraščių yra 
griežtai nusistatę prieš ša
lies administracijos progra
mą kištis į tarptautinius 
reikalus, kurie neturi nieko 
bendra su J. A. Valstybių 
saugumu.

VALSTYBĖS IŽDININ
KAS REIKALAUJA 
GERINIMŲ

Illinois valstybės biudžeto 
ruošimo komisijai valstybės 
iždininkas Warren Wright 
įteikė reikalavimą be atidė
liojimo skirti nors 40,000 
dol. iždininko raštinėms. Ta 
suma, pareiškia iždininkas 
reikalinga raštinėms įsigyti 
naujas įvairių rūšių skaičia
vimo ir rašymo mašinas. Jei 
tas nebus padaryta, visa 
raštinėse tvarka galės su
irti.

Iždininkas nurodė, kad 
per paskutinius 20 metų iž
dininko raštinės užima tik 
tris kambarius valstybės 
rūmuose, kuriuose dirba 65 
asmenys. Tai visas iždo de
partamento personalas.

1929-1930 metais per iž
do raštines perėjo apie 263 
milijonai dol., o paskuti
niais dviejais metais — jau 
net 1,206,831,259 dol. Taigi 
biznis net 358 nuošimčiais 
padidėjo, kad tuo tarpu raš
tinėse neįvesta jokių page
rinimų.

Taip ilgiau negali būti, 
sakė iždininkas. Kas nors 
turi būt daroma, kad dar
bas būtų našus.

Cooko apskrities komisio- 
nierių boardas priėmė miš
kelių (forest preserves) fon 
dų sąmatą — 930,827 dol., 
arba 28,483 dol. mažiau ne
gu praeitais metais.

TS T? T TT r? XB

KARINE STOVYKLA PRIIMA PIRMUOSIUS NAUJOKUS

(•‘Draugas Acme telephoto)

Leit. T. F. Fehlandt kalba į pasiųstus į Camp Grant, arti Rockford, III., draftinin- 
kus iš Chicago. Ši vyrų naujokų grupė yra pirmoji baigus taisyti ir atidarius tą di
delę naujokų priėmimui stovyklą. Stovykloje konskriptai bus kiek apmokami, o pas
kiau paskirstomi į įvairias kariuomenės dalis.

Baigė miestelių turtų 
įkainojimą

Cooko apskrities turtų 
įkainotojas J. S. Clark pa
skelbė, kad jis užbaigė de
šimties miestelių, pietinėj ir 
pietvakarinėj apskrities da
lyse esamųjų, nekilnojamų 
nuosavybių įkainojimą. Nu
statyta vertė 70,058,503 dol. 
1939 metais būta 69,674,753 
dol. Anot p. Clark, šiemet 
vertė padidėjusi, nes kai 
kuriuose miesteliuose pasta
tyta naujų namų.
- - - - - - - - :- - - V—

1. ĮSUKAMAS PRIETAISAS
Naujas fikčieris. kuris įsisuka 
tiesiai į šaltinį luboję. Tada 
įdėkit sidabrinės spalvos švie
sa ir džiaiurkitės malonia, ne
aštria. atsimušančia šviesa.
Su sidab. spalvos šviesa $2.45

(Niunber 1 ir Number 2 galma nusipirkti įmokėdami tiktai 50 centų, it 
50 centų į mėnesį ant elektros hilos, su mažu primokėjimn.)

...//? NEUZM1RKIT — ELEKTRA YRA PIGU

PUBUC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

patogūs ir taupūfe būdai
SUMODERNINTI

NAMU ŠVIESA
Džiaugkitės geresne, smigesne, leng
vesne šviesa jūsų virtuvėje, miega
mame kambaryje, maudyklėje ir ki
tuose kambariuose vartodami šiuos 
nebrangius prietaisus.

2. STIKLINĖ VIRTUVĖS ŠVIESA
(Kairėje) Duoda gerą, neaštrią 
šviesą virtuvei. Visas prietaisas 
kartu su šviesa^ gali būti grei
tai įsukamas į vieną šaltinį.
Su šviesa ................ tiktai $1.65

3. PLIASTIKOS DANGTIS
(Žemiau, kairėje) Dailūs, nau
ji užkabinami dangčiai, kurie 
uždengia atviras šviesas ant ti 
žvakinių-tipų ir sieninių fikčie- 
rių. Išmėginkite setą!
Su šviesa ......................... po 25c

4. UŽKABINAMI REFLEKTORIAI
(Žeminu) Dailūs metaliniai-plia- 
stikiniM prietaisai, kurie pri
duoda naujo grožio fikčierjams, 
ir akims ninlnsią. lengvą švie
sa. Su sid. spalvos šviesa po 70c

DUKART DAUGIAU 
MOKESČIŲ UŽ 
PAJAMAS

U. S. vidaus mokesčių ko
lektorius Chicagoj Carter 
H. Harrison praneša, kad 
nuo sausio 1 d. iki vasario 
15 d. 71,400 asmenų jau at
sišaukė su blankomis mo
kėti pajamų mokesčius vy
riausybei už 1940 metus.

Praeitais metais tuo pat 
laikotarpiu mokėjo mokes
čius tik apie 34,000 asmdnų. 
Ir šiemet sukolektuota kuo
ne dukart daugiau kaip pra
eitais metais.

Nuteisti kalėti
neišsisuka

Illinois vyriausias teismas 
patvirtino Cooko apskrities 
kriminalinio teismo nuo
sprendį, kuriuo nuteisti nuo 
1 iki 14 metų kalėti Joseph 
Klopke ir Harry Hlavacek, 
Amalgamated Meat Cutters 
and Butchers Workmen of 
North America biznio agen
tai.

Jiedu teismo buvo pripa
žinti kalti už apmušimą C. 
Mikolaičiko, 51 m. amž., dir
bančio vienoj mėsos par
duotuvėj.

Bus apklausinėti 
Cashen ir Adamowski

Kolektorius Harrison įspė 
ja mokesčių mokėtojus, kad 
jie neatideliotų mokėjimo 
iki paskutinių .dienų, kad iš
vengti didelio žmonių suplū- u. s< prokuroras Chica-
dimo. Paskutinė diena šiuos gOj praneša, kad federalinė 
mokesčius mokėti yra kovo “grand jury” apklausinės 
15 d. w | Chicago rinkimų komisionie

Jis sako, kad jo raštinė- k°ard° advokatą Ada-
se pereitą šeštadienį 4,500 
asmenų padėta išpildyti

mowskį ir specialų šio pa
ties boardo advokatą Cashe-

blankas ir suteikti reikalin- ryšium su įvykusiomis>
gi patarimai.

Washingtono dieną, vasa
rio 22 d., kolektoriaus raš
tinės bus uždarytos.

Paskaita ir muzikalinė
4

programa
The Chicago Guild of Fine 

Arts praneša, kad ateinantį 
šeštadienį, vasario 22 d., 
8:00 vakare gherman vieš
buty ši gildija turi suren
gusi įdomią paskaitą su mu- 
zikaline programa. Nena- 
riams įžanga 25c.

Vasario 25 d. ten pat ir 
tą pat laiką įvyks kita pa
skaita, muzikalinė progra
ma ir šokiai. Įžanga — 35c.

suktybėmis per praeitus lap
kričio 5 d. piliečių balsavi
mus.

Pranešta, federalinė
“grand jury” įsigilina į tų 
suktybių klausimą.

REMKITE SAVUOSIUS!

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and L01N ASSOCIATION

OP CHICAOO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

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

TURTAS sfi 000,000.00
VIRS r ’ ’

UAPGIJTI/
LAIKRAŠČIO 9-TI METAI

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

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

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

W H F C - (1420 Kilocycles)

Ką sako oro biuras
Federalinis oro biuras 

Chicagoj praneša, kad nolio 
šaltis, rasi, kiek ir sušvel- 
nėsiąs. Bet šaltis Chicagą 
visgi dar keletą parų bešir- 
džiai žnybsiąs.

Vakar 7:00 rytą užregi
struota tiek šalčio žemiau 0 
(below zero):

Oak Park
River Forest
Cicero
Central coast guard
Jackson Pk. coast gd
So. Chicago coast gd,
Morton Grove
Willow Springs
Homevvood
Winnetka

-4
-8
-8
-7
-6
-4

-10
-8
-6

-10

Sudegė šokių salė
Layden miestely sudegė 

šokių salė — dviejų aukštų 
medinis pastatas. Iš 76 bu
vusiųjų salėj asmenų tik 
vienas nuo dūmų apsvaigo. 
Kiti laimingai suspėjo iš
bėgti.

Pastatas sulygintas su že
me, nes nebuvo pakankamai 
vandens gesinti.

Sakoma, kad nuostolių 
būsią iki 40,000 dol.

Streikuoja garažų 
darbininkai

Tarp 50 ir 57 gat. ir Lake 
Park ir Harper avė. strei
kuoja garažų darbininkai. 
Automobilių savininkai va
kar garažuose rado savo 
mašinas nenuvalytas ir ne
paruoštas važiuoti.

Darbininkai reikalauja 
didesnio atlyginimo.

Drafto boardai siunčia 
194 vyrus .

Cooko apskrities drafto 
boardai šiandien ir rytoj 
kareiviauti siunčia 194 vy
rus, kurių tarpe yra 21 sa
vanoris.

Tarp siunčiamųjų yra E. 
Norkus iš Chicago Heights.

Mirė 4-oji sprogimo 
auka

Šv. Luko ligoninėje mirė
Fred Budzinski, 26 m. amž. 
Jis yra ketvirtoji įvykusio- 
jo Edwal laboratorijose 
sprogimo auka.

Dievu pasitikėk, o patsai 
netingėk. ,

Vysk. P. Karevičius

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII,EISIS. 
Atstovas

The Prudential Ins.
Co. of America

175 W. JAOKSON BLVD.
ŠIITE A-1820 

Hnmc Office: Newark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771

X Ministro Norem pusry
čiuose, kurie vakar buvo su
ruošti konsulo Daužvardžio 
iniciatyva Chicago Bar 
Ass’n patalpose, svečių da
lyvavo apie 20. Jaukioj nuo
taikoj, prie vaišių stalo, mi
nistras Norem pasidalino 
įspūdžiais iš nuotikių Lietu
voj rusams ją okupavus. Sa
vo kalboj ministras pareiš
kė vilties, kad Lietuva vėl 
prisikels ir skatino visus 
lietuvius išvien dirbti, kad 
išlaisvinus tautą, stengian
tis į tą darbą įtraukti ir ki
tų tautų žmones.

X Justina Church (Cicke- 
vičiūtė) vakar linksmai nu
siteikus pranešė, kad bran
gi brolio dovana-žiedas vėl 
ant jos rankos piršto. Ra
dęs asmuo gražino. Justina 
Church begalo dėkinga ra
dėjai ir “Draugui” už tar
pininkavimą. Štai, kokie re
zultatai iš pasiskelbimo 
“Drauge.”

X Simonas Kvietkus, 
“Draugo” atstovas, išvyko 
aplankyti lietuvius New Jer- 
sey ir Pennsylvania valsty
bėse, rinkdamas prenumera
tas “Draugui” ir “Laivui”, 
taip pat užsakymus labai 
gražiems Aušros Vartų ir 
Arkiv. J. Matulevičiaus pa
veikslams. Per jį taip pat 
galima bus užsisakyti ir į- 
vairių maldaknygių.

X E. M. Brackney, Min
nesota universiteto “Ro- 
mance Languages” departa
mento profesorius, labai į- 
domauja lietuvių kalba ir 
artimai yra su ja ir lietu
vių literatūra susipažinęs. 
Iš “Draugo” knygyno jis 
užsisakė visą eilę lietuviš
kų knygų.

X Urvinė kiaulaitė, kaip 
prieš keletą dienų buvo 
“Drauge” rašyta, pasirodo 
prastas “pranašas.” Ji “pra
našavo,” kad šią žiemą jau 
nebus šalčio. Bet gi visai 
ką kitą matom. Brrr, kaip 
šalta Chicagoj.

X DKK (Draugo Kores
pondentų Klubo) sąskridis 
įvyks vasario 20 d., redak
cijoj. šiame sus-me bus kun. 
J. Prunskio paskaita. Visi 
nariai ir anksčiau gavę kvie 
timus prašomi dalyvauti.

X A. S. Valūnas (Wa- 
lons) iš Internal Revenue 
Department “Draugo” raš
tinėj bus nuo vasario 24 iki 
kovo 1 d. Kam reikia pil
dyti “income tax” blankos, 
pasinaudokite proga.

X Miręs V. šarauskis bu
vo senas Town of Lake gy
ventojas, išgyvenęs toj ko
lonijoj net 39 metus. Buvo 
žymus parapijonas, duosnus 
aukotojas.

X Jonas Dimša, žinomas 
Bridgeport veikėjas, krisda
mas ant slidaus šalygalvio 
skaudžiai sumušė kairę ran
ką.

X Serga Veronika Falzie 
nė. Guli Mt Sinai ligoninėj, 
2750 W. 15 pi. Pažįstamie
ji prašomi ligonę aplankyti.


