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ANGLIJO! ii1AFIIUCIMENIĖ BARDIJOJE
Invazija
Priklausys
Nuo Kongreso

Grąsus Įraš 4s Sienoj'e

BERLYNAS, sausio 5 d
— Laukdami Prezidento
Roosevelto kalbos Kongresui pirmadienį, Berlyno ste
bėtojai įžiūri galimybę, jog
Jungtinių Valstybių Kongre
so nusistatymas Anglijos
Netrukus galima laukti Į Paramos klausimu gali būti
griežto spaudimo į Bulgariją v^enu žymiausių veiksnių,
ir Turkiją. Iki šiol jos abi nustatančiu invazijos Angli
parodė didelį atsparumą ir jon dieną.
Jei pasirodytų, jog Kon
karingumą, bet šiuo metu
Bulgarijos pasienyje milži gresas pasirengęs koskubiau
niška kariuomenė. Galima šiai teikti visą galimą para
spėti, jog Bulgarija gali nu mą Anglijai, Vokietija, ste
sileisti vokiečių reikalavi bėtojų manymu, dėtų didžiau
mas, bet gali įvykti ir staig sias pastangas nugalėti An
mena — Bulgarija gali pasi gliją, kol Amerikos pagalba
nepasiekė Anglijos krantų.
priešinti.
Informuotieji Berlyno šiuo
Pirmuoju atveju (Bulgari gsniai įsitikinę, jog “nežiū
jai nusileidus) bus aišku, rint kokią paramą Amerika
jog Maskva pabijojo Ber teiktų ji bus pavėluota”.
lyno ir vėl nusilenkė Vokie
(Tęsinys 6 pusi.)
tijos karo mašinai. Tačiau,
* ••
gali įvykti ir labai neįtikėti
inja
na staigmena — Rusija ga
li pakišti koją Vokietijai.
-____ _
-

ANGLAI
SUĖMĖ
25,000 ITALŲ

Pablogėję
Airių-Vokiečių
Santykiai

KAIRO, sausio 5 d. ■ Iš
fronto pranešama, jog ge
riausieji Anglijos Australi
jos kariuomenės daliniai
prasiveržė pro
pirmąsias
Bardijos apsaugos linijas ir
įžengė miestan. Kovose su
imta virš 8,000 italų karei
vių.
Anglams suėmus maždaug
apie pusę miesto įgulos, ita
lų pasipriešinimas nors ir
desperatiškas, bet kaskart
silpnėjąs.

DUBLINAS, sausio 5 d.—
Nauji įrodymai, jog Airiją
bombardavo Vokietijos or
laiviai gali priversti airius
nutraukti diplomatinius san
tykius su Berlynu.
Tuo tarpu Airijos vyriau
sybė užginčija pranešimus
Amerikos spaudoje, jog per
eitą penktadienį dienos me
tu pravestos atakos Dubline
ir jog Airijos vyriausybė pa
grąsinusi pašalinti Vokieti
jos ministerį Dubline.
Kariuomenė paruošta
Tačiau Airijos kariuome
nė pilnai paruošta bet ko
kiems netikėtinumams ir
priešorlaiviniams pabūklams
įsakyta šaudyti į visus sve
timus orlaivius.
Rašydamas apie įvykusias
atakas Dublino laikraštis
pareiškia, jog “mes pergyve
name periodą, kuriame jau
stis saugiais būtų kvaila...
Mes raginame, kad tuojau
būtų sušauktas Dail Eriean
(parlamentas)
pasė
tų, tol, kol bus esamoji situ
acija išaiškinta”.
Reikalauja paaiškinimo
Kiti Dublino laikraščiai
reikalauja, kad visas incedentas būtų paaiškintas Ai
rijos parlamentui.
Kaip ten bebuvę šiandie
Airijos-Vokiečių
santykiai
Airijos-Vokiečiai santykiai
žymiai pablogėjo. Salia to
šiandie Airijoj nugąstauja
ma, jog nežiūrint savo pas
tangų išsilaikyti neutralia,
Airija bus įvelta karan.
Tačiau autoritetingi Airi
jos sluogsniai netiki, kad
šios vokiečių atakos būtų
buvusios preliudu Vokietijos
invazijai.

Pranešimai sako, jog mie
stan pirmieji įžengė Austra
lijos kariuomenės priešaki
niai daliniai vakar vakare.

S

Iki šiol Rusija aiškiai bu Įsakymams
vo Vokietijos sąjungininke
ir tuo pačių Anglijos prieši BEIRUTAS, sausio 5 d. Neišsigando
ninke, (Už tai, žinoma, “Vil — Šiandie pranešama, jog
nis” pavadins mus Hitlerio Petain vyriausybė naująjį Vokietijos
agentais). Tačiau Balkanuo- Sirii°s komisionierių, gen.
se anksčiau ar vėliau turės H<nnl Dantz, pavedė gen. Tankų
paaiškėti ar Stalinas ir to- Maxine Weygand vadovybei,
ATĖNAI, sausio 5 d.liau pasiliks Hitlerio įnamiu, Tai Praryta, kad labiau kiar išdrįs jam pasipriešinti. '
sucementuota Prancūzi- Šiandie Atėnų kariniai sluo_______
1 jos imperijos vieningumas. gsniai praneša, jog kovoda
Manoma, jog Prancūzijos mi su žymiai sustiprinta IKiek anksčiau paskleista valstybės galva, maršalas talijos kariuomene ir prieš
gandai, jog Anglija pasiren- petain, ruošiasi galimumams naujai atsiųstąsias Vokieti
gus tartis su Sov. Rusija ir kad kurią dieną Prancūzi- jos tankų kolonas, graikai
jog pasiryžus pripažinti tei jos-Vokietijos santykiai gali
užėmė naujas pozicijas vidų
sėtu Rusijos grobį Pabaltyj, nutrūkti.
riniam Albanijos fronte.
kad tuo būdu patrauktų Ru
Weygandas, kurio vadovy
Sakoma, jog Vokietijos
siją savo pusėn.
bėj
yra
šiaurės
Afrikos
ka

mechanizuoti dalinai pasiųs
Labai galima, kad Churriuomenė,
yra
griežtai
nusis
ta šiaurvakarinėn fronto da
chill yra pasirengęs ir nori
tatęs
prieš
bet
kokį
vokie

lin, kur graikai grąso vie
pripažinti dabartines Rusijos
čių
pasikėsinimą
ant
Pran

nam svarbiųjų fašistų fortui
sienas ir net pažadėti jas re
cūzijos
kolonijų.
— Ebassani.
spektuoti, kai Anglija karą
laimės. Bet ir prie geriausių
laivių, negu vokiečiai sunai Tepelini apylinkėj italai
norų jis to negalės padaryti
bandė pravesti kontratakas,
kina.
tol, kol Washingtonas nepri
kurios nepavyko ir fašis
pažins Sov. Rusijos grobio.
Nesenai mūsų komunisti tams padaryta daug nuosto
Iki šiol Jungtinės Valstybės
nė spauda paskelbė, jog lių.
griežtai pasisakė prieš Pa
Sov. Rusija Lietuvon pasiun
Klisūros ir Tepelini fron
baltijo okupaciją ir nesima
tė milžinišką kiekį avalynės to dalyje italams pasiųsta
to jokių žymių, kad to savo L
ir tūkstančius tonų maisto. žymi parama naujos kariuo
nusistatymo nesilaikytų a
Vadinas, štai kokia gerutė menės.
teityje.
ta Sov. Rusija — ji Lietuvos
Pranešama, jog Graikijos
gyventojus ir apgauna ir pa
Amerikos visuomenė įsiti valgidina. Tačiau, komunis ir Anglijos bombanešiai be
kinusi, jog šiuo metu Angli tinė spauda niekad nepasa atvangos bombarduoja ita
jon siunčiama apie penkias kė, kur dingo Lietuvos ava lų susisiekimo linijas Tepė
dešimt nuošimčių Amerikos lynė ir maistas. Pirma ava lini apylinkėj. Tepelini-Beorlaivių gamybos.
Tačiau lynės Lietuvoj netruko (tie rat kelias, vienintelis italų
Jungtinės Valstybės kas mė sa, “Vilnis” tai arogantiškai susisiekimas, nuolatos bom
nesį siunčia Anglijai 80 nuo pavadins kapitalistiniu, me barduojamas.
šimčių orlaivių.
lu) — jos net aiškus pertek
Per paskutiniuosius keletą liūs buvo. Tik bolševikams
mėnesių Amerika Anglija’ Lietuvą okupavus staiga vis
pasiųsdavo apie 560 orlai ko pritrūko. Įdomu ir nuosDalinai debesuota ir kiek
vių į mėnesį. Tai daugiau or tabu
šilčiau, šiaurvakariai vėjai.

ORAS

Žinių Santrauka Bremenas
Paskendęs
BELGRADAS, sausio 5 d.
Liepsnose

— Nepatvirtinti pranešimai
diplomatiniuose sluogsniuoA
se, sako, jog per sekančias
keturias ar penkias dienas Italija pasiųsianti Turkijai
notą, kurią Turkija bus kal
tinama remianti Anglijos ka
rinius interesus.
KAIRO, sausio 5 d. — Ka
riniai žinovai apskaičiuoja,
jog Bardijai pasidavus, mar
salas Graziani bus netekęs
apie 75,000 kareivių, Kadai
se jo vadovybėje Libijoj ir
Egipte buvo 250,000 karei
vių.

LONDONAS, sausio 5 d.
— Anglų sluogsniai pareiš
kia, jog vienas didžiųjų Vo
kietijos uostų ir didžiausias
Vokietijos submarinų staty
mo centras, Bremenas, esąs
paskendęs gaisrų jūroje ir
griuvėsiuose.
Anglijos bombanešiai per
tris naktis paeiliui bombar
davo Bremeną, kur apmėty
ta bombomis laivyno dirbtu
vės, dokai ir uosto įrengi
mai.
Anglijos aviacijos ministe
rija įsitikinusi, jog šios ata
kos ilgam laikui sustabdė
Bremeno laivų dirbtuvių ga
mybą.
“Tai pirmas Vokietijos
miestas susilaukęs tokios su
koncentruotos ir pratęstos
atakos per tris naktis”, pa
reiškia oficialus aviacijos mi
nisterijos pranešimas.

WASHINGTONAS, sausio
5 d. — Harry Hopkins, Pre
zidento Roosevelto paskirta
sis asmenis atstovas Angli
jai, kol bus paskirtas Ame
rikos ambasadorius Londo
nui, konferavo su Va’stybės Santykiai
sekretorium Hull ir kitais
Valstybės departamento ofi
daliais žmonėmis paskuti- BERLYNAS, sausio 5 d.
— Autoritetingi sluogsniai
niosioms instrukcijoms.
pareiškia, jog iki šiol Vokie
tijos užsienio ministerija ne
BERLYNAS, sausio 5 d. gavusi Airijos protesto dėl
— Laikraštis Voelkischer bombardavimų.
Beobachter pareiškia, jog vi
Berlyne taip pat tvirtina
si kontinentai pajus išdavas ma, jog kol kas nejaučiama
Vokietijos laimėjimų, kurie jokių Airijos-Vokietijos di
įvyks dar prieš šių metų pa plomatinių santykiu įtempi
baiga.
mo.

Nepablogėję

(Iš Australijos praneša
ma, jog Australijos kariuo
menės ministeris, esąs su
augių kariuomene Afrikoj,
pasiuntęs sekamą telegra
mą namo:
“Maj. gen. I. V. M. Mac
kay, vadovaująs Australijos
karališkajai kariuomenei, su
savo kareiviais įžengė Ba In
dijon ir suėmė 8,000 belais
vių. Mūsų pajėgoms padary■
maža nuostolių)”.
z.Iieste milžiniški gaisrai

Bardijoj siaučia gausūs
gaisrai, kuriuos sukėlė ang
lų bombanešiai ir karo lai
vai. Anglijos aviacijos Kai
ro generalinis štabas sako,
jog anglų bombanešiai nume
tė ant Bardijos “tonas spro
gstamųjų bombų” ir padarė
daug nuostolių.
Bardijos bombardavimas
iš oro ir jūros prasidėjo
penktadienį auštant, kuris
pralaužė kelią anglų žemynno kariuomenei.
Nukeltas į 6 pusi.)

Borisas Išvyko
Vokietijon

Rusijoj Taupo
Aliejų

SOFIJA, Bulgarija, sausio
5. — Patikimai sužinota,
jog Bulgarija imasi “tam ti
krų militarinių
apsaugos
priemonių”, kad pasiruoštų
netikrai ateičiai, kai Balka
nuose vis didėja Vokietijos
kariuomenės skaičius ir pa
čioj Bulgarijoj didėja Rusi
jos ir Vokietijos persvara.
Kiti taip pat patikimi
sluogsniai praneša, jog Bul
garijos karalius Borisas iš
vyko Vokietijon.
Sofijoj neutraliųjų stebė
tojų tarpe dauguma įsitiki
nę, jog reikalui priėjus, Bul
garija pereis Vokietijos pu
sėn ir paliks vokiečiams at
darą kelią Graikijon ir Turkijon.

MASKVA, sausio 5 d. —
Sov. Rusijos maršalas Semeonas Timošenko griežtai įsakė raudonajai armijai kon
troliuoti gasolino ir aliejaus
vartojimą, kad tuo būtų ga
lima sudaryti šių gaminių
atsargą.
Rusijos kariuomenės lai
kraštis Raudonoji Ąvaigždė
rašo, jog “atsargos yra už
tenkamai, kad patenkintų
raudonosios armijos reikala
vimus karo ir taikos metu”,
bet “kiekvienas karys turi
taupyti kurą, prisiminda
mas, jog tai yra vertingiausioji valstybės nuosavybė”.
Rusija yra viena didžiau
siųjų pasaulio naftos tiekė
ju-
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Lietuva Kelsis!
Prieš keletu metų paskelbta Sovietų Rusi
jos konstitucijai, apie kurių, bolševikiškoji
spauda savo laiku daug rašė. Bet ta konsti
tucija Rusijos gyvenimo nepakeitė. Bolše
vikų diktatūra pasiliko veikti kaip ir vei- j
kusi. Žmones tebelaiko vergais, neduoda
jiems jokios laisvės, nors konstitucija ir kal
ba apie
žodžio laisvę, spaudos laisvę, susirinkimų
laisvę, net religijos laisvę.
»

Žinoma, komunistai, ypsč jų komisarai,
turi laisvės, bet ir Rusijos konstitucijų reiktų pakeisti ta prasme, kad, laisvė yra teikiama ne piliečiams, bet tik mažai, privilegi
juotai komunistų klasei.
Ta pati Stalino konstitucija yra (primesta
ir bolševikų okupuotai Liietuvai.
Jei jau konstitucija garantuoja spaudos,
žodžio, susirinkimų ir kitokias laisves, tai
kodėl

į

ERODAS IR PIEMENĖLIAI

vyriai”, kuriame aprašomi kiekvienai die
nos šventieji. Žymiai praplečiamas Tėvų Ma
Iš puošniųjų karaliaus rūmų buvo girdimi ištvirkėliui
rijonų Bendradarbių skyriHS, klausinių ir at dainos atgarsiai. Lauke gi ant kalnelių ganantys bandas pk-1
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(kaip ir Rusijoj) sulikviduota
kfl.tn.1iku, liaudininkų, socialdemokratų or
ganizacijos, jų spauda? Kodėl konfiskuo
tas jų turtas? JLodėl ištremti, įkalinti arba
išžudyti jų vadai?

Lietuvoj

“Niekšiškų komunistų darbi} jokios kons
titucijos nuslėpti nepaf/ėgts” — teisingai pa
žymi Braizilijos lietuvių laikraštis “Šviesa”,
kuri pažymi ir tų, kad
bjauriausia diktatūra, kokią yra pasauly,
yra komunistinė.

sakymų skyrius, pagyvinamas žinių skyrius. niens girdėjo irgi giedojimų. Tačiau šia gkdojimas skaii)bė,o ,
Savaitraštį “Laivų” leidžia Tėvai Mari rte iš karaliaus rūmų, bet iš dangaus aukštybių. Erodas kurti-1
jonai, spausdina “Draugo” spaustuvė.
liūs ir jo dvariškiai negirdėjo šito giedojimo; tik papršstie j
siettis piemenėliams skambėjo linksma angelų giesmė;j
Darbininkų Sąjūdis Ir Komunistai '‘Garbė Dievui aukštybėse, o ant sėmės ramybė geras va
lios žmonėms.” (Lk. 2, 14).
Knn. Charles Oiv^n RiOe, žinomas darbi
•
♦
•
ninkų bičiulis Pittsiburgbe, kalbėdamas vie I
Piemenėliai sekė paskui Viešpaties angelų iki urvo
nai darbininkų unijai, laibai teisingai pabrė
angos ir kai nutilo dangaus pasiuntinio giesmė, jie išgir PALECKINIO SEIMO ŠNEKOS
žė, kad
komunizmas, tai — nuodinga visuomeninė do Kūdikio verksmų.... Jie įžengė j urvo gilumų, kuris
Iš South America gavau nuo S. Dagio gromatą apie
jau nebebuvo ola, bet pirmoji katalikų bažnytėlė.... Pa
liga.
balšavikų
“rojuj” Paleckinį ‘liaudies seimą.” Gromata.
Kalbėtojam įtikinančiai įrodė, kad yp;č to; garbiai jie nusilenkė Dieviškųjų,m Kūdikėliui ir meldėsi
pramonėj, kuri šiandien gamina krašto ap prie gyvųjų Marijos ir Juozapo, altorių. Vargdieniai, tie vietomis įdomi, dėl to dedu ant delno tavorščiama pa
saugAi reikmenis, komunistai yra pavojingi sios širdies piemens rado Marijų, Ganytojų, laikančių Avi siskaityti. Prašau:
kraštui. Anot jo, dabar ne laikas daryti ri.- nėlį atnašavimui skirtąjį....
•
<C
*
Taip, tikrai, atrodė tartum svieto galas,
zik ingus žygius, nes
Arba “liaudies seimo” žydiškas kagalas.
“jūsų laužtas yra svarbesnis neita, unijr
Marija niekuomet nepamiršo piemenėlių apsilankymo,
Ėmė rinktis, nei balsuoti, nei prašyti,
ir jūsų, unija nebeturės Jokios reikšmės, jei kuriuo Ji buvo pagerbta pirmų kartų,... Nuo to laiko Ji
kraštas nueis niekais.
Tik burlioko Dekanozof sustatyti.
pamėgo piemenis. Bernardetai, mažajai piemenukėi, La
Komunistai akiplėšiškai lenda į darbinin
Salette vaikučiams-pienienėliams, Katarinai Labomo, kuri
kų unijas, kad užnuodyti bolševizmo nuodais
Pirma mums teko aplaižyti Stalino autai,
darbininkų sąjūdį, kad unijų pagalba,, žino apleido savo piemens namus, kad galėti} darbuotis tarp
Kad jis leido atstovauti muš lietuvių tautai.
ma, jas užvaldžius, (padaryti galų šio krašto paklydusių avelių, — Marija maloningai pasirodė.... Kaip
Dar nesvarbu, jei lietuviai priešingi,
demokratijai, jos Vieton pastatyti Stelino va, Kristus, Josios Dieviškasis Sūnus, Marija myli paprastas
Mūs kagalo nutarimai turės būt teisingi.
dovaujamos bolšeVikiškotsaos diktatūros san sielas, nes jos maloniai ir kilniai artinusi prie Jos, nes jos
nesipiktina tuomi, kad randa Josios Sūnų oloje, panašiai I
tvarkų.
Pirmas ir nesunkus buvo nutarimas —
Kum. Rice ir visi tikri darbininkų vadai kaip besistebėjo sutikę Jų kokioje gęotoje, ar, tamsiame'
Lietuvos kacapams pigus pardavimas —
ir bičiuliai ne be reikalo ragina nusikratyti kaime, ar už vienuolyno mūrų, ar vargingoje katalikų
Ir kad davus žydams visur pirmenybę,
Maskvos eigentų unijose ir, apskritai, vi bažnytėlėje....
. .
•
•
♦
•
!
Palaidojom tautos laisvę — nepriklausomybę.
same organizuotame darbininkų judėjime.
I
i
*
*■
••
Pamintyk, kokios gražios progos tikrai pragarsėti pra-'
«_ *
__
,
_
Dabar nukabįnom ir Lietuvos Vytį
leido Erodas ir jo dvariškiai. Arti kraujagėdiškojo kuru- j
INUSlStatymas PteĮpaSiKeite
O veikėjus imam Sibiran varyti,
“Klausimas eina apie tai — marguoti ar gaikščio sosto stovėjo jo patarėjai, generolai, rašte mokytie
Šitas nutarimas taip pat Sklandžiai ėjo,
nemaršuoti” — sako seMatorius Burton K. ji, parizėjai, aklieji aklųjų vadai.... Jiems buvo gerinu
Nes gruzinas gausiai užmokėt turėjo.
Wheeler.
žinomos pranašystės, kaip kad .piemenėliams. Jie galėjo
II «
’~
t
“Bet ar žmonės tų nubalsavo? Kiekvie nurodyti Rytų Išminčiams tikrų, kelių į Bethlehem, bet jie
Bet gruzinas šiandie ir vėlei padūko,
nas karo propaigandistas dabar paeidarė nebuvo pakankamai išmintingi, kad patys eitų ir rastų
strategistas ir tvirtina, kad demokratija, sau Dievų.... O Kristus juk stovėjo prie jų vartų....
Valgyt mums jau duoda tik silkės šmotuką.
norėdama apsiginti, neturi laukti, kol ag
Degutuotus autus liepia jo bučiuoti
O, kad Erodas karalius būtų turėjęs tiek paprastos iš
resorius ateis. Bet klausimas yra — ar tie
Ir grįžtant į Kauną rusiškai dainuoti.
propagandistai kariaus ir savo gyvybę gul minties, sveiko proto, kad eiti} ir atidarytų tuos vartus ir
dys, ar Amerikos jaunimas turės tai da pasveikintų Šventųjų Šeimynėlę! Jo atminimas būtų atėjęs
Dabar viską mums tik ruskai diktuoja
ryti ? ’ ’
iki mūsų palaimintas; jis būtų užėmęs vietų arti Šv. Juo
Per Lietuvą “rojus,” kaip audra važiuoja.
Ši mintis, aišku, yra, verta dėmesio. Bet zapo, tėviškojo Jėzaus Globėjo-; busimųjų gentkarčių taikai
Nebėra net mažo šmoto juodos duonos,
p. Roosievelto nusirttatyinas tebėra tas pats, būtų priėmę jo vardų.... Bet dabar, deja, jis yra minimas
Socializavo net grūdus aguonos.
keiks buvo prieš rinkimus: visomis galimomis kaipo tasai, kuris išžudė nekaltus kūdikius, kad rastų Kū•
jėgomis stiprinti apsaugų, padėti AųgBjal,

Arba vėl, ko yra vertas tos konstitucijos '
straipsni-'.-*, kuri»s kalba apie religijos laisvę.
dikį.... ,, *
Nebliko nei buožių, anei gaspadorių,
Pati Maskvos rankomis pastatytoji Paleckio bet kariuomenės ( karo laiškų nfesiūsti. 1
V
Visi dabar šaukia: “Duonos, valgyt noriu!”
vyriausybė materialiai ir moraliai remia bes
Kaip piemenėliai rado mūsų Viešpatį, taip po šiai
Ir niekas jau nekalb apie darbininką —
dievių akcijų, persekioja religijų, tremto ir
Hitleris Ir Italija
dienai
randa
katalikai
žmonės.
Mes
visuomet
ieškome
Jė

Nuplyšusį vergą, visai be skatiko....
žudo dvasininkus, uždaro vienuolynus, kon
Naujų Meti} sutikimo proga “Darbininkas” zų su Marija, Jo Motina.
fiskuoja nuosavybę.
rašo:
Užtenka šių kelių pastabų, kad turėti (su
Dabar visi klausos tik “seimo” tarimo
Dvejais labiausiai svarbiais Jo gyvenimo atvejais Ma
Kad
ir
vokiškas
blitzkriegas
buvo
laibai
pratimų, ko yra verta Stalino primestoji Lie
Stalinui dėkoja už “rojaus” davimą
sėkmingas Lenkijoj, Norvegijoj, Belgijoj rija buvo su Jėzumi: Jam gimstant ir Jam mirštant....
tuvai konstitucija.
Kaimynus bežiūrint ima net pavydas,
ir Prancūzijoįi, bet kitas ašies galas — Ita Mes negalime mintyti nei įsivaizduoti prakartę be Marį
Lietuva yra pstvergta. “Tikėkime, sako
Kaip lietuviais raitas joja rusas, žydas.
lija parodo jau susmukimo ženklus. Net jos; mes negalime matyti Išganytojų ant kryžiaus be Ala“Šviesa”, —
prieš neskaitlingus graikus rtegali atsilai rijos šalia jo stovinčios....
vergijos pančius lietuvis neilgai nešios. Jie
Taip dabar ir dirba šitas “liaudies” seimas,
kyti. Apie Afriką jau nėra nė kolbos. An
bos sutraukyti rinktinių Lietuvos sūnų”.
O alkani šaukias ir miestas ir kaimas,
glai išvarė juos iš Egipto ir įžengė į Li
Kiekviena katalikų bažnyčia yra Bethlehem — “Duo
Tikėkime ir tam, kad išsilaisvinimo valan
Kad nėra geležies, žibalo nei druskos.
biją, italų žemę. Čia jau susidūrė su smar nos Namai,” Gyvosios Duonos iš Dangaus padėtuvė. Baž
da yra daug arčiau negu manoma. Smurto
kesniu pasipriešinimu, bet tur būt tik laiii- nyčioje stovi altorius, vienintėlg priežastis, dėl kurios yra
Visur išklijuotos tik kortelės ruskos.
politika gaus savo atpildų. “Šv.” gražiai pa
kinai.
Italų
armija
jau
sudemoralizuota.
bažnyčia.
sako, kad
Ir
ant
jūrų
jie
bejėgiui.
Anglai
jau
kon

Tai tau dabar sakant “laisvę” ir lygybę”
Marija buvo pirmoji padangtė, kurioje buvo laikomas
plataus pasaulio lietuviai vieningu frontu
troliuoja Viduržemio jūrų ir blokuoja be Dieviškasis Svečias; “Kursai mane, sutvėrė, ilsėjosi mano
Džugašvilio saulės “didžioji šviesybė.”
žygiuoja kovon už Lietuvos laisvę, tų ke
tik
Afrikos,
bert
ir
pačios
Italijos
uostfts.
Net ir pats Paleckis iš džiaugsmo apkvaišo
lių parsidavėlių išgamų ir mūsų tautos
padangtėje” (Eccl. 24. 12).... Marija buvo pirmasis al
Anglijos
premjeras
Wfhston
ČhurchiFl
at

Lietuvą įkišęs į burliokų maišą.
nelaimingųjų atmatų nepaisydami.
torius, nes Jos prieglobstyje pirmų kartų gulėjo Avinėlis....
siliepė
per
radio
į
Italijos
žmones,
kad
pa
“Jei laisvės varpai liūdi Gedimino pily,
Tiktai katalikai gali tikrai įvertinti piemenėlių džiaug
galiau nuverstų Mosedlin&o valdžių ir gel
tai jie galingai aidi kiekvieno įsusipratusio
Reconstruction). 6i vysku
Prel. Ryan pataria, ypač
bėtų rtavo tėvynę nfto belaimės, balai g d smų, kūrio jie buvo patyrę, kai jie įėjo į Bethlehem šven
lietuvio širdy, kad nevertas laisvės, kas ne
.pramoninin
ir norėtų tai padaryti, bet Mussohttio val tovę, fr radio ten savo Vyresnįjį Brolį Jėzlų, ir Mariją, pų išleista programa kuo katalikams
gina jos” — sako tas pats laikraštis. Ir tei
plačiausia
pasklydo.
Katali

kams
ir
darbininkų
vadams,
Vertė K. lt.
džia dar perstipri, -kadi būtų galima prieš savo *Mo'tiną.
singai — Lietuva kelsis ir vėl bus laisva.
kai ir nekatalikai daug su praktikoj vykdyti encikliko
jį revoliuciją tfnfcelti. Be to, ir Hitlerin ki
sidomėjo vyskupų planais, se nurodytus principus. Tu
šasi. Ji» laiko Mussolitoį savo rankoj ir
Grynai Religinis Savaitraštis
nurodymais ir patarimais ri kas nors pradėti. Reika
ar tik nebus planuojąs užimti Italiją vo
r
Anot prel. Ryan, po pirmo linga tik drąsa ir iš pra
kiečių kariuomene. Perdaug netektų nu
Pirmais šių metų “Laivo” numeris pasi
stebi, jei tai įvyktų. Italija vis gi sudaro
jo pasaulinio karo Ameri džių nors mažas pasiauko
rodė žymiai padidintame formate gražesnė
ašies
galą.
Jei
vienas
ašies
ratas
nusmuks,
•
«*
•
koje ir kitose pasaulio da jimas. Tuo būdu marksis
mis raidėmis atspausdintas ir tnriningesnis.
Vežimas bus Nugriuvęs. Hitleris negali prie
“Laivo” redakcija pasisako, kad duos
lyse
buvo išleista apie
6( tams bus pakirsta jų veid
Chicagoj įvykusiam “Ame mui ir papildymui. Prel. Ryto
priteisti,
kad
Italija
būtų
išmuŠtui
iš,
,
„
,
......
straipf«nių, kūrie skatins dorai ir vieningai
įvairių rūšių pokarinio at mainiška veikla.
karo fronto. Tad fl 941 metui Bm tiūdiniriT1“" Catholic Sociological an aiškino, kad enciklikų
gyventi ir savo geru pavyzdžiu kitus dorinti.
> ■ $.6
i « —■ ■
statymo programų. Bet vy
ten dideltansių Hftlefio pastangų gelbsti Society" auvažiavime N.C.- įgyvendinimas kol kas ne; skupų
Be to, teiks žinių iš viso pasaulio katalikų
programa daugiau
Turimomis Žiniomis Sovietų
Italiją. Nėra, žinoma, nė kalbos, kad ir W.C. socialinės akcijos de manomas, nes susiduriama
gyvenimo “ypač iš Amerikos it rrtūrtų tėvų
kaip kitomis interesuotasi.
partamento
direktorius
pre

su
įvairiausiomis
kliūtimis.
Anglija bus smarkiai terorizftojam^
kariuomenė Lietuvoje
tiek
nelaimingo krašto, rusų bolševikų pavergtos
1020
metais
prie
N.C.W.C
latas
J.
A.
Ryan
pranešė,
Bet
kai
kuriose
pramonėse
Lietuvos”. Laikrsštis, būdamas Tėvų Mari
skaitlinga, kad nesutelpa ka
Jokiu būdu negalima praeiti pro šalį nesu kad paskutiniais metais kai kurios tų enciklikų da įsteigtas socialinės akcijos reivinėje. Jos esą daug miš
jonų Bendradarbių Draugijos organas, ypa
tingu būdu informuosiųs savo skaitytojus stojus prie reikšmingų vyskupe Gerald P. Amerikoje vis daugiau ir lys vykdomos ir randama, departamentas. Per 10 me- kuose. Tokie miškai saugomi
ap’e tos draugijos veiklų. Žodžiu, “Laivas” O’Hara žodžių, pasakytų vienai organizaci daugiau pradedama intere kad tas ne tik krikščionis- tų “Rerum novarum” efccik- ir pašaliečiai neįleidžiami.
“rūpinsis būti mlvo skaitytojams
tikru
Į likos principai plačiai visur
jai:
suotis popiežių darbo
en ka, bet ir naudinga.

Amerikoj interesuojamasi

darbo enciklikomis

dvasios, laivu, kuris ves jutts per Siu gyve
ninno pavojus į išganymo ir laimūs prie
plaukų’.

Reikia pasakyti, kad “Laivas” yra šian
dien vienintelis lietuvių katalikų savaitraš
tis, (skiriamas išimtinai religiniams teikclawTs. Šios rūšies laikraščiai, kaip ir virti ki
ti lietuvių laikraščiai, Lietuvoje yra sustab
dyti.

“fti norime iSMkyti save krMtą laisva ir ciklikomis. Tos enciklikos
neprfldMttORk vatotybe, apkkūgoi stiprini yra popiežiaus Leono XIII
mo programon turime įtraukti asmens, šei “Rerum novarum” ir popie
mos ir religijos tsMų gynimą.
žiaus Pijaus XI “Quadrage-

Prel. Ryan nurodė,
kad
enciklika “Rerum novarum”,
po
jos
išleidimo
per
28 metus mažai domėtasi J.

Aižku, kad taip. Mums neikia stiprinti ne
Pagaliau
tik fizinį ir nufteriailinj atspūramą, Wt ir sime anno.” Pirmąja! encik A. Valstybėse.
likai sukako 50 metų kaip 1919 metais ją švieson iš
dvasinę tvirtovę. Gerų, sąmoningų piliečių,
o antroji išleista kėlė vyskupai savo išleistoj
trokštančių savo knatui visokeriopos gero išleista,
vės, širdis turi degti Dievo, artimo ir savo 1031 metais, taip tarius, pir Socialinio Atstatymo Pro

Su pirmauju šių metų “Laivo” numeriu krašto meile.

mosios platesniam išaiškini- gramoj (Program of Sočiai

paskleisti. 1931 metais pasirodžius
“Quadragesimo
anno”
enciklikai,
ši dal
plačiau, nei ana pirmoji,
imta studijuoti. Net nekata
likai giliai įvertina Katali
kų Bažnyčios mokslą
api<
darbą ir įvairias pramonines problemas.

— Paskelbta, grasinant tei
smais, kad tari būti per tris
dienas užregistruotos visos
multiplikavimo priemonė^: ro
tatorini, rotaprintai,
ftnpirografeii, hektografai ir t.t.
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PRAŠOME Į
MOTINA

MŪSŲ
VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA

Dar Apie Nervų
Slaugymą

Moterys

va pratinant, aiškinant
tikinant.

tų nepakankamai rūgštu
įdėti rūgšties.

Barščiai be mėsos su
Mušti veršienos kotletai.
įvairiomis daržovėmis.
Kotlietams mėsą reikia
Nupliauti ir smulkiai su- imti nuo paskutinės šlau
piaustyti truputį petruškų nies. Mėsa turi būti supiauskiltelę salierų ir pusę svo-! styta neplonomis riekėmis-gūno. Riekutėmis supiaus- skersai audinius.
i tyti 3—4 morkas, ilgais rėKiekvieną riekę reikia ge
j želiais supiaustyti 1 raudorai tam tikru mediniu plak
! ną burokėlį, stambiau suUžmigęs vaikutis, pati nekaltybė;
tuku išmušti, o paskui dar
j piaustyti ketvirtą dalį ko
Jo pogalvė — motinos mielas kelys;
atvirkščių peiliu pakapoti,
pūsto
galvelės
ir
2
ar
3
bulVeidelis nušvitęs šiltąja ramybe;
kartu duodant kotlietui tam
i ves. Be to, išmirkyti ir iš
Nedrasko jo rūpesčių piktas drugys.
tikrą apvalią formą. Be to,
plauti 2 ar 3 džiovintus
peiliu kiekvienas kotlietas
grybus.
Nušvitus, kaip ryto linksmoji Saulute,
taip sutvarkomas, kad jis
Kai daržovės jau paruoš
Ji glaudžia prie savo karštosios širdies,
nebūtų plonas. Taip paruoš
tos, tada į puodą sriubai
Lyg Angelas Sargas, geroji motutė
tus kotlietus reikia pasūdy
virti reikia įdėti šaukštą
Ir džiaugias tyliai, nenuleidžia akies....
ti, papirinti, ir smulkiais
sviesto, šaukštą miltų
ir
sausainiais iš abiejų pusių
smulkiai supiaustytas dar- J
Oi motyna mano! Oi motyna mano!
apibarstyti (norint dar gali
žoves: petruškas, salierą,
Mylėčiau, slaugyčiau, ant rankų nešiočiau!
ma apvilgyti
išplaktame
svogūną ir gerai išplautus
Meiliausi žodelį “motutė” kartočiau!
kiaušinyje, o paskui sausai
džiovintus grybus. Užviri
Begalo kartočiau! Oi motyna mano!
niuose).
nus šį mišinį reikia praskie
Tada įkaitinti keptuvėje
sti dviem kvortom vandens.
Ei liūdnos ir tylos jos dienos srioveno....
o sviesto ar taukų, dėti kot
Ji mirė.... Kaip brangų amželį globočiau! Vandenį pilti pamažu,
sriubą gerai mediniu šauk lietus ir kepti ant viduti
Oi motina mano! Oi motina mano!
nės ugnies tol, kol viena
Mylėčiau, slaugyčiau, ant rankų nešiočiau! štu maišyti. Vėl užvirinti.
pusė
gražiai apgels—paru
Sudėti burokėlius, morkas
M. Vaitkus.
ir kopūstus. Bulves dėti vė duos. Tik tada kotlietus ap
liau, nes jos greit išverda. versti, iškepti antrą pusę
Be to įdėti į sriubą kelis iki parudavimo, perdėti į
RENGIAS PREZIDENTO INAUGURACIJAI
pipirus ir pusę lauro lape- pusdubenį, į keptuvę įpilti
3 šaukštus buliono ar van
| lio.
Kai daržovės išvirs, tada dens, sumaišyti, įdėti dar
įdėti supiaustytas bulves ir, gabaliuką sviesto, jei stindaboti, kad jos nesukristų. ga, druskos, užvirinti, užpil
Pridėti druskos. Sriubą už- ti kotlietus ir tuojau pa
lieti gera rūgščia grietine, I duoti. Pastovėję kotlietai
sušildyti ir paduoti. Jei bū-' lieka sausi ir nebegrąžūs.

Kiekvienas gali numany- | Vaikų nervus stipriai ar
ti, kad vaikui labai kenkia i do mokyklos rūpesčiai dėl
mušimas per galvą, galvos | egzaminų, dėl gerų požymių,
daužymas, sutrenkimas. Tš- dėl klasės darbų. Žinoma,
mintinga motina niekuomet ne visų: tinginiai, nerūpesnemuša vaiką per galvą ir tingi ir gabūs vaikai, kurie
žiūri, kad kiti to nedarytų.' žino, kad visados jiems paNuodai mažesnių ir didės- vyks, nemaž dėl to nesijauSeselė, tu vis dar tebesi..
nių vaikų nervams yra ai dina. Bet jautrieji ir ne per „ , . v ,,
,
žvalgai uz kluono. As žinau
koholis. Kad vaikas ir la geros galvos kartais ir la
— tavo motutė išvažiavo
bai prašytų, visvien nerei bai kenčia, ypač jei tėvai
dar auštant ir lig šiol vis
kia jam duoti nei alaus nei niekuomet nėra patenkinti
negrįžta. Tu taip jos lauki.
vyno gerti. Deja, atsiranda ir vis reikalauja, kad būtų
Tavo akys persunktos to
tokių motinų, kurios ne tik dar geriau. Žinoma, tėvai
kiu liūdnu ir skaudžiu ilgė
nelaukia prašymo, bet pa turi žiūrėti, kad vaikas bū
siu.... Tu ir mirkčioti bi
čios siūlo vaikams ir vyno tų darbštus, stengtus kuojai. Aš matau — tu jau no
geriausiai eiti savo parei
ir alaus.
ri verkti....
Ir stiprus sielos sujaudi gas, bet reikalauti to, ko jis
Ne sesele, nežiūrėk į mir
nimas silpnina nervus. Jei negali padaryti, be galo negantį vieškelį. Juk matai —
tai yra likimo smūgiai, tai Į teisinga ir
neišmintinga.
jau kyla vakaro rūkas. Kai
nori, nenori, niekad jų neiš Čia motina turi atsistoti vai
tik užsidegs saulėleidžiu ug
vengsi. Bet yra sujaudinimų ko pusėje ir matydama, kad
nys, padulkės vieškelis,
ir
ir kitokios rūšies, kurių ga jis iš tikro stengias, užuot
sugrįš tavo motutė.
lime neprileisti arba bent bauginus ir spaudus, turi
Aš supratau kodėl tu taip
nusilpninti jų smarkumai. drąsinti, raminti, girti jo
neramiai ten žiūri. Aš jau
Tai yra tuomet, kai vaikas darbštumą.
čiu, man kažkas sako — tu
bijo bausmės, bijo savo Vaikų švelnius nervus tu
tu
vaizduojamųjų
baidyklių, rime ne tik saugoti nuo ža bijai palikti našlaitė,
kai kurių gyvulių, o būda los, bet dar ir rūpestingai bijai vargdienėlės dienų....
mas mokykloje duodamų stiprinti. Vaikas neturi jaus Nebijok sesele, tavo motutė
darbų. Kad vaikas bijo baus tis turįs kaž kokių nervų. grįš, greit sugrįš. Tu dar
mės, tai labai suprantama. Nervus stipriname kartu su nebūsi našlaitė.
Sėskis geriau, mieloji ant
Žiauriai mušdami švelnios bendra kūno sveikata; tin
ir
prigimties vaiką, tėvai gali kamai vaiką maitindami, vejos, nieko negalvok
pasiklausyk ką aš tau pa
suardyti jo nervus.
per daug nelepindami, liep pasakosiu apie vienos naš
Žinoma, bausmė yra būti
dami daug judėti gryname
nai reikalinga, bet ji turi ore, neleisdami per daug pa laitės graudžią dalią. Neme
Atsiminiau, kad mano ki*
vėl nepratarė nė vieno žo
būti ne per žiauri ir per vargti, ir liepdami užtekti luosiu aš sesele. Aš nemo
ku meluoti — aš negaliu
šenėj yra saldainių:
džio. ...
daug negąsdinti vaiko. Baus
nai mėgoti. Bet dar vienas meluoti.
- Mažyte, o kodėl tu ty-1 ~ KlaUayk' mCrgy‘e’.
mę reikia skirti greitai, il dalykas yra reikalingas:
Bet klausyk, tu vėl krei
Ii? Tu nebijok manęs. Aš!tu at81gr|s'.« mane' tal..as
gai negrąsinant ir nebaugi
džiaugsmas. Vaiko nervai pi akis į raustančius vaka
_ ,
i tau saldainių duosiu.
Va,
nant.
esu mokytojas. - Tada pareikalauja ne tik saulės, bet rus. Tu nežiūrėk ten, sese
v_j žiūrėk, kokių gražių — ir
Daugelis vaikų be galo bi
ėmiau jos rankutę ir
ir meilės spindulių, reika le. Tu atsikreipk į mane.
kelis paėmiau į saują.
jo baidyklių, kurias jie ma
kalbinau. Ji stipriai parau
lauja linksmumo, džiaug Tu neliūdėk be reikalo. Aš
Tačiau jos lūpos nė pa
no užpulsiant juos
vienus
do ir nesugrįžo nuo manęs.
smo.
Nuolatinis
bamboj
itau,
mieloji,
papasakosiu
krutėti
nemanė. Po valan
pasilikusius arba tamsoje.
— Nebijok, mažyte, tu dėlės aš vėl....
apie tikrą liūdesį.
Pirmais savo gyvenimo me
tokia gera ir graži mergai— O kaip tavo vardas?
tais vaikai nemaž nejaučia
' te — tokios mergaitės ne Na, pasakyk, mano mažyte.
tos baimės, bet paskui re
Aš buvau paskirtas nauturi bijoti. Kodėl tu bijai.. Aš tau visus saldainius ati
tai kuris tepasilieka
jos
jon kaimo mokyklon. Dau
O ji vis buvo nedrąsi ir duosiu. Jei norėsi dar ir ry
neįgi j ęs. Priežastys čia vie
gely kaimų aš jau mokiau,
toj atnešiu....
paraudusi.
nos glūdi pačiame vaike
tačiau to vienintelio, tur
Ji pažiūrėjo į saldainius
kaip antai: per didelis jo
būt, niekuomet negalėsiu iš
ir vis tylėjo.
nervų jautrumas ir per daug
imti iš savo širdies.
— Pasakyk. Paimk.
O
ištarpusi vaizduotė, kurią
O ta mažytė našlaitė man
kai pasakysi savo vardą, aš
galima igyti klausant pasa
vis akyse.
tau ir daugiau duosiu....
kas apie baidykles, skaitant
Aš ją pažinau visai neti
Žiūrėk, kiek aš jų turiu, —
knygas, pilnas baisių nuoty
kėtai. Tada ji buvo tokia
ir savo kišenėn aš įleidau
kių. Tas priežastis reikia
sunykusi, tokia smulki
ir
jos
smulkutę rankelę.
stengtis šalinti. Tegu moti
švelnutė.
Dabar aš pamačiau, kaip
na pati nepasakoja
apie
Ir atsimenu — tuo metu
jos lūpos kažką patyliai, pabaidykles ir kitų neleidžia,
jau klupo paskutinės vasa
tyliai suvirpėjo. Bet aš nie
tegu negąsdina vaikų viso
ros kaitros. Aš gailėjausi
ko nesupratau.
kiais “baubais,” ir ypač te
merdinčių vasaros dienų.
gu draudžia pasakoti viso
Buvau liūdnas ir kažkur —
— Kaip, kaip, mano ma
("Draugas" Acme telephoto)
kias baisias pasakas vaka
toli — aš jau girdėjau ru
žyte? Aš neišgirdau. ...
Prez. Roos?velto žmona, ponia Elanor Roorpvlt taip bus
rais. Baugiam vaikui nerei
dens vėjų švilpimą.
— Stasike.... — pakar
apsitaisius per prezidento inauguracijos iškilmes. Dešinėje
kia leisti skaityti jokių bai
Ėjau vienas laukais. Ma rodoma, knip ji bu? išsipuošus svečių priėmime.
tojo ji vėl.
sių istorijų ir žiūrėti į ne
no akys buvo nuleistos, ir
— Na, gerai, Stasyte.
malonius, baugius daiktus.
(•'Draugas'' Acme tetephoto)
tą valandą aš temačiau tik Ventą — skristi į geistam i čia viena ganyti? — pa
* ('•Draugas" Acme telephoto) Štai dabar ir daugiau sal
ruduojančią
že čių avižų lauką.
Jei baimė jau išbujojo,' Šiemet sausio 1 dieną Chi- drėgną,
klausiau.
Dr. Otto Bairr, vokiečių ko dainių gali imti. Kitą die
nieko nepadės nei bausmės,! <aX°,ii (pirmasis kūdikis gimė mę ....
Mažutė mergaite varinė
nsulus Chicagoj, kurį federa- ną pamatysi, ir vėl tau at
— Ne — atsakė.
nei grąsinimai. Vaikas jau ^rs- -L Stork. Slaugė Mary
Nuėjau ant kalno ir žiū jo žąsis. Ji buvo nerami, iš
nešiu. Tik žiūrėk, Stasyte,
— O kieno žąsis tu ganai? liniai agentui įtaria vatlovut- būk visuomet drąsi. Ką, ar
nebėra savo nervų ponas. McFadden laiko kūdikį.
rėjau žemyn. Venta slinko sigandusi. Ji bijojo, kad žą
Ji palenkė galvą ir nieko vimu “bundistams”.
Žiauriai elgiantis galima ------------------------------------- palengva.
Vanduo
buvo sys neskristų per upę.
būsi kitą sykį drąsesnė?
neatsakė.
Aš
stengiausi
ją
įvaryti vaikui sunkią nervų Ar turite turto Lietuvoj ei smarkiai pakilęs ir toks ne
Aš greit nusileidau pa
— Būsiu....
padrąsinti.
Ėmiau
glostyti
,
PrHtve
kalnėn ir prisiartinau prie
Todėl neliepkite jam Įsigykite registravimo blan- švarus, balkšvas.
Vėl daviau mergaitei sal
ItehFait
geltonas
kasas
ir
sėdausi
-(rNiMrluk
Pasiklausiau ir išgirdau mergaitės.
negailestingai žūt-būt eit kas /‘Draugo” ofise, arba pridainių. Ji greit pagriebė
Forquickrvliet trom itehing of ecietna. pimple*.
ten
pat
ant
akmens.
Aš
jai
athlete’a foot, acabiea, ratbet and other Mtvienam į tamsų kambarį, gį-ųgkite 5c pašto ženklais į — pakalnėj girgeno žąsų Ji buvo begalo nedrąsi —
mano ranką ir norėjo pa
temally cauned akin troubles. ūse world-famous,
nei miegoti pačiam vienam “ Draugą”, 2334 S. Oakley būrys, žąsys buvo tokios ne paraudusi ir keistai šypsan paliepiau taip pat sėstis. Ji conling. antiaeptic, liquid D. D. D Preacription. bučiuoti, bet aš sulaikiau ir
Greaseless. stainless. Soothe* Irritation and
stopa Intense itehing. 35c trini bot tie
atsisėdo, tačiau baisiai var quickly
kambaryje. Šitą baimę tega Avė., Chicago, UI.
ramios, nuolat žvalgės
ir ti- .
neleidau.
proves it. or your money bark. A*k your
druggist
today for D. O. D. FftttCKin'ION.
lima prašalinti tik palengtaip labai norėjo skristi per — Ar tu mažytė, nebijai žėsi ir mano klausinėjama
(Bus daugiau.)

Našlaitė Prie
Ventos

)

Prašome Į Mūšy
Virtuvę

Laimingoji Motina

^Scratchinr

*11

'!> H

draugas

PIKETININKAMS ĮTAISYTA UNIJOS VIRTUVĖ

Jr
A. Rachinanova

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

Naujų Žmonių Fabrikas

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. CANai 5969

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
lSekiatnlnuotl Jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių (tempimų.

Romanai
Vertė J. PAUL1KON1S

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

(Tęsinys)

DR. VVALTER PHILLIPS
UŽDU TUJAS IR CHIRURGAS

£ 155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
i — 4 ir 0:30 — 8:30 vakare
ir pagal nutarti,

DK. r. C. VVINSKUNAS

Jos šaukiamos sueigos įvykdavo moterų skyriaus
OPTOMETRISTAI
PHYSICIAN — SURGEON
miegamajame, didžiulėje salėje, kuri darė niaurų, sun
1801 So. Ashland Avenue Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd.
Kampas 18-tos
kų įspūdį. Ant sienų kabojo nublukę vadų paveikslai,
TeL CANai 2345
Telefonas CANAL 0523 — Clilcago
tirštai “pagražinti” musių. Draugė Mironovą pirmoj ei
OFISO VALANDOS
Resu 7004 So? Fairfield
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
lėj pasistengė, kad iš miegamojo būtų pašalinta viskas,
Treč. Ir šešt: 9:00 a. m. iki
_______ Tel HLMlock 3150________
.7:30 p. m.
kas nors iš tolo galėtų priminti buržujišką gyvenimą.
r ei. ZAKda 3146
Žinoma, į pašalintų daiktų vietą duoti ką nors nauja, ,
VALANDOS: Nno II iki 12,
LIETUVIAI
DAKTARAI
pozityvu, komunistiška jai taip pat nesisekė; ką reikia
2 iki 4 ir 7 iki 9
i umadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki fl
duoti, to nė ji pati gerai nežinojo, užtai turėjo nepa
Šeštadieniais: U iki 12
Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
laužiamą pasiryžimą trūks plyš — vistiek padaryti “sa
VIRginia 1886
PROspect 3531
vo.” Žinoma, negalėjo nematyti, kad skurdžios, žaliai
u ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS
.nudažytos geležinės lovelės buvo uždengtos apskretu
Taipgi akinius pritaikau.
siais nuo purvo užtiesimais ir kad paklotas, kaip iš
3543 S, Mals k u Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visko buvo galima spręsti, kadaise turėjo būti baltas ir
(•‘Draugas” Acme telephoto)
švarus, bet ką tat reiškė tikros komunistės gyvenime?
185? West 35th Street
Internaiional llarv st?r Co., Fort Wayne, Ind., streikuojančių darbininkų piketindnkams
Lyg tat jai svarbu? Bene švariuose baltiniuose glūdi š;lia dirbtuvės vartų įtaisyta unijos virtuvė, iš kurios jie valgydinami.
DANTISTAS
LIGONIUS PRIIMA:
4143 Souin Arener Avenue
komunistės gyvenimo prasmė? Jos paskirtis — dirbti
Kasdien nuo 2 :00 iki 8:0U vaL
Telelonas LAfayette 3650
socijalistinei valstybei, statyti jos šviesų pažangos
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari ua. .antradieniais, Ketvirtadieniam it
rūmą!
Penktadieniais.
4631 So. Ashland A ve.
Telefonas: Hemlock 5849
Šalia lovų, sustatytų netoli viena kitos, stovėjo ma
Nolėėių Vidikas
TeL YARda 0994.
žyčiai naktiniai staleliai. Draugė Mironovą stropiai žiū
Pirmadieniais, Treeiudieniais tr
Taigi dalino žemę bolševi- kiu arba alaus krepšiu”,
laikraščiuose buvo, kai Jos
Šešta lininiais.
rėdavo, kad juose nebūtų nė mažiausio daiktelio, kuris
vainių komisaras Benjaminas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
turėtų “buržuazinį charakterį.” Ten tegalėjo būti tik kai Lietuvoje; ne tink dalino; 1)L. Nr. 127.
6757 So. Western Avė.
kiek
chuliganiškai
tauzijo
a-J
Voksas
siaivo
broliui
Dovydui
komunistinio turinio knygos arba sąsiuviniai, kuriuose
Faktai
apie
komisarų
skanpie teikiamų “rojų” Lietuvos)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
būdavo surašytos pastabos arba santraukos susirinki
«
idališkas žulikystes kai jie že- Voksui (turtuoliui) paskyrė Ofiso Valuudos:
4729 So. Ashland Avė.
Po
piet
—
1
iki
3;
Vakarais
7
iki
9
bežemiams.
Žulikiškai
apgali,!
muose diskutuotų klausimų^ buvo griežtai uždrausta paI mę dalino Kelmės valsčiuje, žemę. Ar Chaimkės, Icikai ir
Sekmadieniais suiut sutarties
12-tros lubos)
sistatyti artimųjų fotografijas. Kartą, kai ji pas vieną
gyventojai, tik d.a- .Joniškio valsčiuje, Josvainių Dovidkėis buvo kada žemdir
Tel. MIDvvay 2880
Chicago, 111
OFISO VALANDOS:
mergaitę užtiko vienos buržujų filmų artistės atvaizdą, Į^ar atsipeikėjo ir suprato ‘ta- valsčiuje ir kitur, — jau ne biai? Ui, kam jiems tokį “ne- Phone Oicero 4276
N uo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
kilo baisiausias triukšmas. Mironovą pradėjo ją smar-1 vol^('*ų klastingų apgaulę. Ir kartų iškilo į aikštę net pa čystą” darbų dirbti, — tegul
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. v&JL
Sekmad. nuo lU iki 12 vai. ryto.
“gojai” žemę knisa. Ui, mes
kiai barti. Bet ta supyko ir įsikarščiavusi jai atkirto: »avV *r negavę sklypus, jau čioje bolševikų spaudoje.
DANTISTAS
— Klausyk, aš norėčiau nors kartą, nors vieną vie- sužinojo, kati paskirtoji žemė
Ypatingai įsidėmėtinos se žydelei busim “proletarai’ 1446 S. 49th C t., Cicero, 111.
nintelę dienelę taip pagyventi, kaip ji gyvena! Žmogus j 'išvien nėra ^ų, nei jų šeimos kančios žemės dalinimo konii- komisarai ir lietuvius “gojus”
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Ui D1 TO J AS IR GTu.lv U RGAS
valdysimi
turi dirbti kaip šuo per kiaurą dieną, paskum visoki ! nuosavybė. Šiandie jis ant pa . sąru pavardės:
ir Penktadieniais
4031
So. Asnland Avenue
Lietuvoje užaugusių, iš lie Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
susirinkimai, kurie jau įgriso iki gyvo kaulo, ir nema skirto sklypo dirbs, o rytoj Aukštadvario vi.:
Tek tARds 0994
Chaim
3147 S. Halsted St., Chicago
tuvių prakaito aitkiūtusių žy
tai nė vienos šviesesnės valandėlės. Negirdi nieko gra komisaras gali nuo jo žemę Genzel, TL. Nr. 20.
Rez.
tek PLAza 3200
Pirmadieniais, Trečiadieniais
VALANDOS:
atimti
ir
jį
į
Kazachstanu
ar
dų gauja — tie “gešet'tmažaus, nepažįsti nieko džiuginančio!
ir Šeštadieniais
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Valandos:
3 — 8 popiet,
į
Sibiru
išvaryti.
Esu,
žemės!
Ariogalos
vals.:
Bliumbercheriai”, spekuliantai, idenioFabrikas po to incidento buvo “apvalytas,” mergai
Nedeliomis nuo TO iki 12 vak dieni
faktinuoju
savininku
yra
tik
i
gas
ir
Josif
Galicin,
—
DL.
Telefonas
CANai
7329
ralizatoriai
ir
siurbėlės
—
da

tė su buržujiška ideologija išlėkė laukan, bet nuo to
TeL YARda 5557
bar dedaisi ‘ ‘ pro tetari j ato ’ ’
vis tiek niekas geriau nepasidarė; mergaitės nuobodžia LTSR. O žmogus yra tik be Nr. 101.
Babtų vi.: Darofej Potašov, vadais ir įsakinėja lietuviams
vo, o kai vietoj dešimties minučių pasimatymams skirto teisis vergas žemei arti...
(Kviecmskas)
— DL. Nr. 101.
“gojams” žemę dirbti, kata GkDkTOJAS IK CHIRURGAS
laiko pareikalavo penkiolikos, tai Mironovai pasirodė
2202
VVest
Cermak
Road
G X DiTOJAS IR CHIRURGAS
Iš visos tos žemės dalinimo
Joniškio vi.: Stepka Žubov- likiškų švenčių nešvęsti, pusę
. blogas ženklas, pranašaujantis nekomunistišką galvo
1 oo i vvfcst 47 tn Street
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ehuliganerijos išėjo tik mar- skij, — TL. Nr. 18.
seną.
milijono maskolių bei žydų
Ofiso VALANDOS:
ir pagal sutartį.
• ♦
O, šitos dešimt minučių! Viename ankstesniame su-1nūdienė. O iš pasėkų tai net Josvainių vi.: J. Neiman ir maitinti, “proletarijatui” ve Sekmadieniais taipgi pagal s u tarų
2—4 tr 7—8:30 v. vakare
Res. telelonas sERiey 0434.
_____ ir pagul sutartg______
sirinkime mergaitės buvo tvirtai nutarusios, kad jei ku- (patys bolševikai nusigando, B. Voksas (žydai), — DL. Nr. rgauti ir “čiukašvinį” Stali
TeL Cicero 1484
rios iš jų ateis atlankyti vaikinas, tai kitos tuo laiku turi I Lietuvos ūkis sugriauta. Vi- 101.
nų idiotiškai garbinti.
iš miegamojo visos išeiti. Tačiau tokiam reikalui, Miro- sam kraštui gręsia bado ir bai
Kruonio vi.: Vasilij Zigu“Gevalt” — šaukia žydiški
(Beinarauskas)
novos įsitikinimu, turėjo visiškai pakakti dešimties mi saus skurdo šmėkla. Plačio- vov, — D L. N r. 101.
i komisarai Kaune.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nučių, o jei jos ėmė reikalauti daugiau, tai negerai — sios masės nerimsta,
Kelmės vi.: I. Roz, — DL.
“Karaul, tai .antisemitiz Kamp. lotos Gat. ir 49th Ct 6UUU bo. tialsied btreet
TELEFONAI:
VALANDOS:
kvepia buržujiška meile, neatskiriamai susijusia su bjau Mumumčių gyventojų nura Nr. 101.
mas” — pritai iančiai subau Nao 2 OFISO
iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak Ofiso — WENtworth 1612.
riausiais nuosavybės instinktais. “Kas bus iš mūsų ko minimui, komisarai atgabeno Kovarsko vi.: Efim Mirike- bė česnakiškų konrunaciokų air pagal sutartį.
Rea. — YARda S96A
Res. 1625 So. 50th Avenue
munistinių bendruomenių,” laužė galvą Mironovą, “kur iš “matuškos” Rusijos kele- vič, — DL, Nr. 101.
OFISO
VALANDOS:
gentėliai Brooklyne ir CliicaTeL Cicero 1484
2
iki
4
popiet.
7 iki fl vakare.
viskas nueis, jei vėl visą žmogų apims meilė, kuriai ko- .
•
•
Lazdijų vi.: Judkė Asano- goje.
_
, . ;
. . .
,
Į tų vagonų javų... ir apie tau
Treeiudieniais ir Sekmadieniais
munistiniame gyvenime nėra skirta jokio svarbesnio per Kauno bei Vilniaus radi vič, — DL. Nr. 101.
pagal sutartu
D lietuvių tauta į jokius
vaidmens? Ak, nelengva įtikinti žmones, kad naujasis jų smarkiai bubnijo, ir, žinoObelių vi.: P. Sekžniov, — bolševikų humbukus netiki, ir
TeL YARda 2246
(Lietuvis)
gyvenimas iš esmės yra visai kitoks, negu senasis, ir
... ..
,• .
DL.
Nr.
101.
tiek.
, ,
. .
J
...
•„
,ma, “batiuskai Stalinui ciuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad naujojo žmogaus gyvenime visai nėra vietos bur- , ... . ....
„
Seredžiaus vi.: M. Mazin2500 VVest 63rd Street
. ....
.................
, .
ckiškai dėkojo... O zmonese
DANTISTAS
zuiiskai meilei, kurią buržuazija tik tam sugalvojo, kad, ......
. ..
, , ,. ter, — DL. Nr. 101.
OFISO VALANDOS:
. x
v , , , . .
T . ..
. plačiai pleška kalbos, kad tie
4645 So. Ashland Avė.
DR.
KARI.
NURKAT
Nuo
1
—
4
ir
nuo
7
—
9
vakare
aptraukusi tam tikru šydu bijologimus prigimties rei
Trakų apsk r.; Lichodijovsarti 47th Street
Taipgi pagal sutartį.
javai no Lietuvos varguonie(Nurkaitis)
kalavimus, tuo būdu galėtų mulkinti darbo žmonių kla
Ofiso telelonas PROspect 6737
vaL: uuo 9 vai. ryto iki 8 vai. rak.
kij,
—
DL.
Nr.
101.
neų, o tik raudonosios armijos
Seredoj pagal sutartį.
Namų telefonai VIRginia 2421
sę ir ją atitraukti nuo svarbiausio uždavinio — klasių
maiitininiui atgabenta. Žuli Turgelių vi.: Ivan Glaža
AMERIKOS L1EIUVIŲ DAKTAHŲ DRAUGIJOS NARIAI
k°v°s.”
- -* *
čiov, — DL. N r. 101.
1 r*
_ ____ ai kai!
J
Šiandien Mironovą sugalvojo smarkiai pulti abiejų
TeL YARda 5921.
Vendžiogiaioe vi.: Timofej Atsakančiai ir prieinama kai Rm. 6968 So. Taiman Avė.
Ree.: HENvvood 6107.
Rėk TeL GROvehiU 0617
na pritaiko akinius.
lyčių tarpusavio bijologinius santykius ir tam darbui
Dėl tokių kalbų ir visokių Laurentijov, ot DL. Nr. 101.
Office teL HEMlock 4848
Kiekvieną
dieną
randasi:
sau pagelbininke išsirinko Kolontają. Ši buvo mažių ma-'gandų komisarams baisu du
Veliuonos vi.: Borudnas-Ižiausia susipratusi komunistė, tad ji, galvojo, tikrai ži-! rosi... ypač. žydus drugys pur- cikas Raudanskij, — DL. Nr. DIDŽIULĖJE BUDRIKO
UxUf'IOJAS IR CHIRURGAS
KRAUTUVĖJE
Ofiso
vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3tt
no, ko verta yra meilė. Todėl susirinkime perskaitė Ko- to... Nabagai jau ruošiasi vi 101.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7
5o
Wesl 35th Street
lontajos apsakymą “Trijų kartų meilė,” kuris mergaitė sokiems netikėtumams.
3409 So. Halsted Street
Skersai, išilgai Lietuvos nu
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
se sukėlė didžiausią susidomėjimą. Mironovą, skaityda
Tel. Yards 3089
Ofiso tel. VlRgiiua 0036
K. et v irtad. ir Nedeliomis susitarus.
aidėjo šlykšti žinia, ir net
Residcncijos
tel.: REVerly 8244
ma apie didvyrę Genę, sustodavo po kiekvieno sakinio,
2423 VV. Marųuette Road
Kokie tipai dalino, geriau
kad perskaityti žodžiai geriau įsmigtų klausytojoms į
atmintį kaip taisyklė, naujojo gyvenimo įstatymas. Did pasakius “'skirstė” žemę Lie J?Padėti PinlKAl kas MonesJ Iki II Dienos. Neš Nuošimti nno 1 Dienos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
41o7 Archer Avenue
vyrei Genei jos motinos antrasis vyras įtaiso vaiką, ir tuvoje? Ugi visa guuja gir
Ofiso
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. i
PHYSICIAN
AND
SURGEON
TURTAS VIRS------------- #5,500,000.00
ji pasidaro abortą, kadangi, kaip pati sakosi, neturi ka tuoklių, chuliganų, šantažistų
Nedeltoinu pagal nu tartį.
da jais rūpintis. Kai motina ima ją klausinėti, duktė ir kyšininkų. Žemės skirstymo
Atsargos Kapitalas Virš - - — #400,000.00 4645 So. Ashland Avenue lai. CANai 0267
atsako, kad visai nežinanti, kas yra kūdikio tėvas. Mo komisarais drugelis buvo žy
Ree. tel.; PKOapect 6668
OFISO VALANDOS:
Dabar
mokam
3
’
/2%
už
pa

dai
ir
maskoliai.
tina nusitveria už galvos, bet duktė ramiausiai paaiš
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
dėtus pinigus. Duodam p«v
Nedėliomia pagal sutartį.
kina:
Net Kauno bolševikų laik
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skolas ant namų 1 iki 20 m.

DK. V. A. ŠIMKUS

DR. RAČIUS

DR. V. Ė. SIEDLINSKI

Ruskiai Ir Žydai Žemę Dalino

DR. PETER 1. BRAZIS

DR. UHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. MAURIlit KAHN

DR. PETER J. BARTKUS Ufi. TRANK C. KW1NN

DR. S. R. PALUTSIS

I

DR. P. J. BE2NAR

DR. A. JENKINS

DR. C. VEZELIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERfASH

DR. I. DUNDULIS

DR. STRIKOLTS

OR. P. L ZALATORIS

— Tai paprasčiausias dalykas; antra, nereikės nie
ku rūpintis, nebus jokios pareigos. Aš visai nesuprantu, mama, ko tu taip jaudiniesi.... Kol mes vienas kitam patinkame, gyvename drauge, o kai patikimas praeina, išsiskiriame. Niekas dėl to nenukenčia, nė katra
pusė nieko nenustoja, tik dėl aborto reikia dvi, tris sa
vaites pertraukti darbą.... Žinoma, tai nelabai ma
lonus dalykas, bet ką aš kalta: ateity mokėsiu geriau
pasisaugoti!
(Daugiau bus.)

raštis išsiplepėjo šiaip: “Atsirado dargi aktingų ir neaktingų kenkėjų, kurie bandė li
kraipyti žemės pertvarkymą
dalinimą-NV), pravesti kai
kur reformą dvarininkų ar
kulokų naudai. Pagaliau pa
sipynė ir tokių žmonių (ko
misarų.-NV), kuriuos labai
lengvai buvo paveikti pusbon

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS ,
and
LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO. •
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

TeL OANal 6128

Chartercd by U. S.

Government.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SAVINGS FEDERALLY
INSURED.

2201 W. Cermak Road

•
4192 ARCHER AVENUE

Valandos: 1—3 popiet ir 7-8 v v.

TEL. VIRGINIA 1141.

REZIDENCIJAI

VAL.: I Iki t p. p. Trečiad.: • 11d 19:00 p. fiettad.: 0 Iki 8:00 v, y.

£

6631 S. California Avė.
Tel HEPakVe Tflflfl

1621 So. Halsted Street
Raaidencija: 6600 So. Arteeian Av«
V ALANUOS: JI V. ryto ik) S pnp*al
i
• «fci. •aEas*

Dienraščio “Draugo” Metinis

Koncertas
— įvyks —

Scklliad., Sausio 26 d., 1941
SOKOL HALL
ltezervuokit tą dieną —
“DKAUGUI”.

V

V.5^’ w ' -

*•
DRAUGAS

‘rpviUeiuK, sausio 6 d., 1941

Telegramoje,
kuri rusų vo įsakytai, kad jie atsineštų, mogos — paprasčiausio kon
savo čiužinius, kurie nakties certo laukiantiems panev'žiev
Oficialiniame pranešime bolševikų revoliucijos 23 me
metu buvo išsklaidomi po rū čiamts nepateikė. O meniškųjų
dar sakoma: “Pusė visų vai tų sukaktuvių proga pasių
sius ir koridorius o dienai jėgų ir įgudusių muzikų čia
stiečių ūkių turėjo žemės sta “Kauno darbo žmonių
yru. Liaudies Pagalbos s-gos
nuo pusės iki 10 ha. Didelė vardu” — “didžiajam žmo juos reikėjo suversti į bendrų
krūvų. Studentai gyvena tie vietos skyrius jau buvo be
šių valstiečių dalis neturėjo nijos genijui, išmintingajam
siog urvinių žmonių primity-j ketinus net didesnio masto
nei arklio, nei karvės. Juosi tėvui, mokytojui draugui
koncertų suruošti, bet kol kas,
slėgė nepakeliama mokesčių Stalinui,” tarp kita ko sa viską gyveninių. Suguldyti ša,
deja, vis nieko nitelaukia
ir skolų našta, jų ūkiai bu koma: “Prieš mus stovi di ltuose rūsiuose ir koridoriuo-l
vo parduodami iš varžyti džiulis uždavinys trumpiau se vienas greta kito, o jie net ma”.
nių, prislėgti vargo ir ne- siu laiku pereiti kelią, kurį svajoti negali apie i'hementaJ Maskvą buvo iškviestas
! turto jie nusigyvendavo, pa praėjo TSRS darbo žmo riškiausius gyveninio ipcitogunės.
”
Jeigu
lietuviškieji
Sta
mus.
Ištisomis
dienomis
jie
sovietų Lietuvos teiyingulno
tys tapdavo samdiniai, gau-'
lino
padų
laižytojai
nebus
negali
prieiti
eilėts,
kada
ga

komisaras “draugas” Pakairj darni žemiausią mokestį už
greit
iš
Lietuvos
išvyti,
ga

lės
nusiprausti.
Taip
,pat
mui

savo sunkų darbą.” Nesigi
klis. Kartu su Latvijos ir Es
lime
būti
tikri,
kad
jie
las,
kaip
ir
visoje
sovietų
Ru

lindami į šiuos bolševikiškos
tijos teisingumo komisarais,
“
trumpiausiu
laiku
pereis
sijoje,
yra
pasidaręs
reteny

demagogijos perlus, pasi
Pakarklis dalyvavo SSSR tei
kelią,
”
kurį
praėjo
kitos
bė.
Tokiomis
aplinkybėmis
tenkinsime tik šiuo konsta
singumo komisariato kolegi
tavimu: Jeigu ligši'ol “pusė Kremliaus okupuotosios tau universiteto ir Veterinarijos jos posėdyje), kurio metu ‘lai
valstiečių” teturėjo tik 10 tos: visa lietuvių tauta gy Akademijos patalpos pasidarė svosios’ Lietuvos komisarui
labiau panašios į pigiausios buvo duota nurodymų, kaip
ha žemės, tai po bolševikiš vens purve ir skurde....
kos “reformos” dar sukurta
Rusų bolševikų revoliuci rūšies nakvynės namus, o n? jis turįs organizuoti “teisin
70,000 ūkių, kurie turės tarp jos sukaktuvės šiemet paRi- į rimtas mokslo įstaigas. A- gumų” sovietų Lietuvoje.
6 ir 8 hektarų žemės. Kokiu taikė ketvirtadienį ir penk pie mokymusi nebegalėjo bū
būdu šie badmiriai sukurs tadienį — lapkričio 7 ir 8 ti jokios kalbos, ne*si retas stu “Tarybų Lietuva” praneša,
kad Pienocentras Vilniuje ne
“socialistinės žemės ūkio d. Kaip ir visoje Rusijoje, dentas beturi pastogę.
kultūros židinius,” lieka bol taip ir okupuotoje Lietuvo Studentams pradėjus bruz trukus pradėsiąs statyti did
ševikiškų gudragalvių pa je, sekantis po bolševikiškų dėti, pagaliau iš buv. Neoli- žiulius namus, kuriuose bū
švenčių sekmadienis bus pa tuanijos korporacijos patalpų sianti šios įmonės direkcija,
slaptis.
fOrauKas" Acme leiephoto)
skelbtas darbo diena, nes iškraustyti rusų kareiviai, bet o kartu ir šaldytuvai.
Su
286
litais
turi
I kirvy llopkins, kurį prez.
“ekonominiu požiūriu daž per kelis jų šeimininkavimo
įsikurti.
Rooseveltas siunčia Anglijon
— Švietimo komisariate de
nos darbo pertraukos yra mėnesius šie rūmai (palikti
savo asmeniniu atstovu iki
Žemės ūkio komisaras liaudies ūkiui nuostolingos
tokioje biaurioje padėtyje, jog partamentai panaikinami ir
bus paskirtas naujas ambasa “draugas” Mickis guodžia,
ir žymiai mažinančios dar jiems reikia generalinio išva įvedami pavadinimai “valdy
dorius.
kad “darbo valstiečiams” įsi bo našumą.”
bos”.
lymo ir remonto. Dabar uini-,
kurti esą paskirta 20 mili
verisiteto vadovybė’ tariasi su
įtaisyti aerodromai, šaudy jonų litų. Bet dar turinti
inžinieriais, kaip šiuos rūmus
mo aikštės, ar ši žemė pa būti paskelbta tvarka, kaip Lietuvoj Prasidėjo
Remkite Lietuvišką
galima būtų pritaikinti stu
imta kareivinėms?
Iš ofi- toji “milžiniška” suma bū Urvinių Žmonių
dentų nakvynės namams. Taip
Žyduką
cialinių pranešimų taip nie sianti skirstoma. Juk kiek Gyvenimas
pat ieškomos lovos, nes, ir jų
ko ir nesužinome. Lietuvos vienai šeimai, “gavusiai že
NATHAN
gyventojai, kuriems okupan mės, iš šių 20 milijonų, ku Okupacinei sovietų kariuo niekur nebegalima gauti.
KANTEB
menei
ir
GPU
•valdininkams
tai yra užčiaupę burnas, be riems dalinti dar turinčios
MUTUAL
abejojimo,
negali pareika būti paskelbtos taisyklės, iš užėmus visus geresnius Kau Žinia iš ‘Tarybų Lietuvos’:
L1QUOR
lauti atskaitos. Bet mes, gy eina po .... 286 litus. Ga no butus, ypatingai vargin- Panevėžyje susiorganizavo dvi
CO.
menininkų
brigados,
kurios
gon
padėtin
pateko
studentai.
venantieji laisvose šalyse, lima įsivaizduoti, kokie “so
Wholesale
Tiek universitete, tiek Veteri buvo entuziastiškai pasišovu
turime visišką teisę reika cialistinės žemės ūkio kul
4707 So
narijos Akademijos studentai sios savo paskirties darbui.
lauti atsakymo: kur padėta tūros židiniai” sužydės bol
Halsted St
buvo apnakvindinami ne tik Tačiau ir ištisas ruduo, štai,
Tel. Blvd
protėvių žemės 30,000 hek- j ševikų alinamoje nelaimin tų mokyklų rūsiuose, .bet ir jau prabėga, o tos brigados
0014
tarų?
goje Lietuvoje.
koridoriuose. Studentams bu dar jokios meniškesnės pra

VYKSTA LONDONAN

K PAVERGTOS LIETUVOS

į

J

GYVENTOJAI REIKALAUJA IŠ
KOMUNISTŲ ŽEMES ATSKAITOS
»

Po Komunistinės Žemės Reformos Kaž Kur
Dingę 30,000 Hektaru Žemės. Kumečiai Gavę
Po 6-7 Ha. Turi Įsikurti Už 286 Litus.
“Žemės pertvarkymas*’
baigtas
“Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas ir su
sovietintos Lietuvos komisą
rų taryba praneša, kad
“žemės pertvarkymas” esąs
baigtas. Iš viso į žemės ton
dą buvę paimta 586,000 hek
tarų žemės. Ši bolševikų re
forma palietė 27,000 žemės
savininkų. Oficialiniame pra
nešime sakoma, kad žemė
esanti paimta iš “dvarinin
kų, vienuolynų, bažnyčių ir
stambių žemvaldžių.” Iš dva
rininkų ir stambesnių žemės
savininkų
esą
paimta
388,000 ha, iš ūkininkų, tu
rėjusių virš 30 ha, paimta
'137,500 ha, iš bažnyčių ir
vienuolynij 185,000 ha, iš
valstybės ir visuomenės že
mių 16,500 ha ir iš kitų že
mių 15,500 ha. Paėmę visą
nusavintos žemės plota
ir
jį padalinę iš savininkų skai
čiaus, išeina, kad kiekvie
nas savininkas turėjo net
nepilnus 22 hektarus.
Tai
tokie yra “dvarininkai ir
stambieji žemvaldžiai,” iš į
kurių žemė atimta.

vintoji žemė buvo padalius
ta. 58,500 hektarų yra pa
likti sovchozams, kuriuose
laukų darbininkai bernaus
sovietinei valstybei. 98,000
ha nusavintų miškų
taip
pat perduota sovietinei val
stybei. 3,500 hektarų palik
ta įvairiems vietiniams rei
kalams, 6,000 ha komunis
tinėms organizacijoms ir
mokykloms, 8,000 ha palik
ta miestams ir miesteliams
praplėsti. Kaip oficialinia
me pranešime sakoma, “be
žemiams, mažažemiams ir
kumečiams išdalinta 384,000
ha.” Tad vidutiniškai kiek
vienai šeimai neišeina net
po penkis su puse hektaro.

Jeigu net atskaitysime, kad
daliai mažažemių neduota
daugiau kaip po kelis hek
tarus, ir tai vargu ar be
žemių ir kumečių šeimai iš
eis daugiau kaip po 7—8
hektarus.
Gyventojai skaičiuoja.

Paėmę pieštuką ir suskai
čiavę visas išdalintas
že
mes, gauname 556,000 hek
tarų, tuo tarpu į žemės fon
dą paimta 586.000 hektarų.
Kaip padidinta nusavin- Bet kurr dingo 30,000 Įlėk
toji žemę.
tarų, apie kurių panaudojiDar įdomesnė yra statis- mą nepasakyta? Ar juose
tika, kuri rodo, kaip nusa • raudonarmiečių okupantams

4
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70,000 vargšų.

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER
SOKOL

DRAUGO" KONCERTĄ

SVETAINĖJE

2345 South Kedzie Avenue

Sekmadienį,

Sausio

(Januaryi 26-tą Dieną, 1941 Metais

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet

Šokiai no koncerto 8-tą vai. vakare
iiiĮ—>ii&.

■■i
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CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS
GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS

Dienraščio “Draugo” šiauninme koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gieduos garsusis De Paul Universiteto A C'appclla Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Decker, iš De Paul Universiteto ir
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro medėjas.

Chicagos Lietuviai l Amerikos Lietuviai skubėkite į dienraščio “Draugo" koncertą, nes
imas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai
lavine ja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.

Ietį! kainos: S1.00. 75c. 50c.

Vien tik šokiams — 35c.

I

>
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1. 1941

DRAUGAS

(i

Vieni Atvažiuoja,
T/’’.* Iv
•
Kiti išvažiuoja

JAUNIAUSI KONGRESO ATSTOVAI

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

Bardija

Japonai
Atsisako
Atsiprašyti

Į

Neperseniai atvyko iš Sao!
(Atkelta iš 1 pusi.)
Paulo ir nuolatos apsigyveno Bardija narsiai ginasi .
Amerikoje Gaminami zenbergas su Aleknavičium
Rio Kilu. Čia gavo darbų hro~ i
,
r
,,
r - I ROMA, sausio 5 d.
“Rūtos” kumpius jau g na
Iių
(i
iriu
u
“
(Vilijos
’
avalines
PEIPINGAS, sausio 5 d.
Lietuviškos Rūšies
dirbtuvėj. Naų>i» Rio gyve- IUUJa Paistą, jog. ansplačiai paskleidė. Jie jau tu
— Japonai atsisakė priimti
Kumpiai
ri sekamus distrilmtoiius: B:;-Į
ntojas čia 'geriau patenkintas lai pradėjo smarkią oriai-! Col. Allen H. Turnage, Jung
Baltimore, Md. — Al eksan- Ikaus krautuvė, \Yest Lynu,!
savo būkle, negu anksčiau vių, laivyno ir žemyno ka
tinių Valstybių jūrininkų va
dras Rozenbergais, buvęs Lie-j Mass.; R. W. Rounsivell, Ine.,'
riuomenės ataką ant Bardi
buvusia San Paulv.
jos, bet Bardijos gynėjai, va do Peipinge, reikalavimus.
t u vou “Maisto” Bendrovės, Boston, Mass.; Vietai* Abeen-j
Sangailų
gi
šeima,
kuri
vos
dovaujami gen Eergonzoli, Turnage reikalavo, kad dėl
atstovas New Yorke, ir .!<»-’ uis, New Brilain, (’onn.: X.
prieš kokį pusmetį yra atvy
\Yilliams,
\Yilk
s
Barte,
l
’
a.;
parodę
“deseparatiškiausj penkių jūrininkų arešto ja
sepb B. Allen (Juozas B. Akusi
iš
Porto
Alegre
j
Rio,
pasipriešinimą” ir padarę ponai atsiprašytų, nubaustų
leknavirius), Baltiinorės .jau A. Yikrikas, Brooklyu, X. Y.;,
kaip
girdėt,
ruošiasi
grįžti
at

“priešui žymių nuostolių”, nusikaltėlius ir pasižadėtų
nas lietuviu vtrtelgi.il, sudarė M. A. Pil'ko, R . ading, P .;■
gali.
P.
Sang.iila
mėginu
pareiškia vyriausioji Italijos vengti ateityj panašių Įvy
su Albert F. (lo. tze, Ine., su (’harbs Antnnavage, Khenan-į
prasikurti
su
avalynės
taisy

kių.
karo vadovybė.
tartį gaminimui, lietuviškos doali, Pa.; J. Kindier, Roc.lie-|
mo
dirbtuvėle,
bet
jam
nesi

rūšies kumpiu. Kumpiai .jau, ster, X. Y.; Mary \Yallaee,
Japonai pareiškė, jog AToliau karo
vadovybės
sekė. Songailai susipratę lie
gaminami ir stvliuojami, “Rū-į Mass apauna, Long Island, N.
tuviai ir savo buvimo metu pranešimas sako, jog italų merikos jūrininkai buvę kai
ta Brand, Litliuanian Stvle Y.
Rio mielai rėmė visuomenini orlaiviai tebeveikia netruk ti ir patiekė reikalavimus,
Kumpiai parsiduoda ta p u
Uam”. (lamina kumpius (loedomi ir bombarduoja priešo kad amerikiečiai atsiprašy
lietuvių veikimų.
tze firma o di'stributuo.’a Ro čia kaina, kaip ir parinkt ilaivyną, bazes ir kariuome tų. Turnage atsisakė.
niai vietiniai kumpiai; bet
zenbergas ir Aleknavičius.
nės pozicijas. Šiose atakose
“Rūtos” kumpiai yra su “Rūtos” kumpiai yra daug
MASKVA, sausio 2 d. — žuvę trys fašistų orlaiviai, i
taisyti sulvg buvusio geriau skanesni, švelnesni. Ya'gai ir
Pranešama, jog apsaugos vi
(■•Draugas’' Adite telephoto)
Albanijos fronte tebevyk-,
sio Lietuvoj išdirbto kumpių burnoje tirpstai
cekomisaras Yefim Šadenko sta sargybų apsišaudymai
Jauniausi 77-ojo kongreso atstovai yra. Hale Boiggs iš A Li
gaminimo recepto ir jie la “Rūtos” kumpių gamyba
banui,
demokratas (kairėje) ir VVilIiam G. Stra.tton iš Illi atleistas iš einamųjų parei ir italai pra vedę sėkmingas
bai gerai skleidžiasi rje tik ne vieni tik gamina geriausios
gų. Atleidimo priežastis ne orlaivių atakas ant Graiki-'
nois, respublikonas. Abu 26 metų amžiaus.
tarp lietuviu, bet ir tarp ame rūšies kumpius, b t ir palai
skelbiama.
jos bazių ir kariuomenės
rikonų. Gerumą, lietuviškų ku ko lietuviškų ijirekybų ir lie
Vienų
sekmadienį
Budzilai
stovyklų.
OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
mpių patyrė šios šalies žmo tuvių vardų Amerikos maisto
turėjo svečių iš Rio: Petraus
nės kai “Maisto” bendrovė rinkoje.
KELNER - PRUZIN
kus, Adamavičius ir J. Sa.uJei
kas
nori
gauti
“
RūtoM
”
tsuvo paruoštus valgomuosius
OzrianslM Patarnavimu — Moteria patarnauja
rusaitį. Buvę laukta ir dau
kumpių,
arba
nori
būti
tam
produktus Amerikon siuntinė
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
giau svečių, bet matyt, blo
jo. Tais laikais Aleknavičius tikruose miestuose bei srity
gais oras prisimaišė.
Galima ataka ant Graikijos
Baltimorėn traukdavo kum se distributoriais, lai kreipia
------------------- i
pius vagonais ir distributuo- si: Rosenberg and Allen, 2401
(Atkelta iš 1 pusi.)
KRAFT FRENCH
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
davo šioje visoje apylinkėje. Kincbtir Avenue, Baltimore, “Vilnies” Pirmininkas
Jau anksčiau buvo pra
DRESSING
Reporteris Turėjo Nemalonumų
Dabar, trumpu laiku, Ro Md.
nešta, jog Vokietijos aviaci
jos daliniai pasiųsta Itali
“Vilnies” pirmininkas
J. ,
AMERICA'S IARGEST
jon. Iš Balkanų ateina pra
Sauirusaitis buvo iššauktas į
SEllING 8RAND . . i
nešimai, jog tas skaičius
Politini Policijos Departame
kasdien didinamas. Kokiais
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO {STAIGA
ntą duoti kai kurių paaiški
tikslai ji siunčiama Italijon
nimų dėl Valdybos narių. Mat,
AMBULANCE
kol kas pasilieka Vokietijos
“Vilnis” yra gavusi iš Prezi policijai anksčiau buvo Įteik
DIENĄ IR NAKTJ
Lietuvių Pažiba
ikus
karine paslaptimi, bet Bal
dentūros atsakymų j jos ank tas Valdybos sąstatai- koks
Visi
Telefonai
YARDS
1741-1742
Pietų Amerikoj
kanų sluogsniai spėlioja, jog
sčiau pasiųstų sveikinimo te jis buvo pernai sudarytus, j
4605-07 So. Hermitage Avė.
ji
būsianti nukreipta prieš
Thanks to a Doctor's prrscription called
Biržietė prof. Paulė Jarma- legramų, kurios tekstas ska- Šiame sąstate sekretoriaus vie
Mendaco, thousands now palliate terrible reTel. LAFAYETTE 0727
eurring attaeks oi choklng, gaspir.!-, co Jghgraikus.
Ing, uvneeztng Broncblal Astnma by nei ilng
toj figūravo J. Ramanauskas.
’-davičaitė, Urugvajaus ’Valstv-1 mbn tai,p:
nature removo thiek excess mucus. ilo dopes,
4447 South Fairfield Avenue
Tačiau
pusiau
oficialieji
ir
no smokes. no injections. Just tastcless,
Prezidento Pasirodo, kad jo vardais su
binio Teatro. — Sodre Primo- “Respublikos
pleaoaut tablete. The rapid. delightlul paliiative
conunonly helps nature bring
autoritetingi, sluogsniai tvir weleomeactioa
vardu
man
malonu
pareikšti
sleep—a "God-eend.” A printed
kėlė
policijoj
įtarimo,
kadan

balerina ir Plastinio Meno
koplyčios visose
guarantee a raopcd aiound eich package of
tina, jog karas turės išsis Mendaco lnsures an iminediate refund of
Chicagos dalyse
mokytoja Venezuelos Valsty padėkų už prisiųstus sveiki gi jru iŠ anksčiau buvo mrkithe full cost unless you ore completely satisfled. Vou have everything to galn and
pręsti ne kur kitur, bet An nothing
to lose under ll.ls positlve money
binėje Meno mokykloje (aka nimus sąryšy su valdymo de vuotas,
back guarantee so get M-ndaco irom your
Klausykit* mftsij radio programo Antradienio Ir
druggtst teday for or.iy COc.
'
glijojšimtmečio t-ukaktuvėmis: nuo
demijoje)
Juozui Ramanauskui teko
Mtadlenlo rytais 10:00 valandą, U WHIP stotie* (UBO k.)
Ba Povilu BalUmlera.
Tai yra pirmutinė lietuvių, šir<ižiai sveikini jus — Luiz pirmam pasiaiškinti dėl sektautos pažiba visoj Pintų A-1 Vergam, Prezidentūros sekre- retoriavimo. Jis kategoriškai
merikoje ir turi labai gerą i torius .
*
pareiškė nesąs sekretorium
pasisekimų. Josios mokinių
Policijoj kilo Įtarimas dėl par
koncertas Sodre Teatre Mon- Lietuviškas
tiektų žinių tikrumo. Tuo tik
slu buvo iššauktas Valdybos
tevideo 24. 11. 40. praėjo su PasįsvcčidĮvimaS
didžiausiu pasisekimu.
pirmininkas J. Saurusaitis,
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
TIKRAI
MENIŠKAS
DARBAS
MŪSŲ
SPECIALYBĖ
kuriam teko p-aaiškinti, kad
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Ats. kap. J. Budzilas gyve Juozas Ramanauskas tikrai
Rio Lieuvių
Prieinamos Kainas
A U D III Akine PATARNAVIMAS
na. vienoj nedidelėj salikėj, buvo išrinktas valdybon, bet
Kronika
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”
AmDULAIlbL dieną ir naktį
netoli Rio, kurioj eina žibalo pastaruoju laiku nelankė1 po
Brazilijos Prezidentas
i tankų užvaizdo pareigas. Gv- sėdžių, nors iki šiol nėra p>
KOPLYČIOS VISOSE
dėkoja Rio lietuviams
i vena. su šeima: j arui žmona davęs pareiškimo apie atsisa
MIESTO DALYSE
Lietuvių, Brazilijoj Sąjunga ir maža dukryte.
kymą iš pareigi), todėl jis ir
įtrauktas į Valdybos narių
3307 Lituanica Ava.
527 No. Westem Avė.
Chicago, III.
skaičių.
Phone YARds 4908
THINGS THAT NEVER HAPPEN
šaukite Tel. — SEELEY 6103
Iš viso buvo matyt, kad po Į
licijai nepatiko Juozo Rama-!
6812 So. Western Avė.
GeE, I WI5H
|
GROvehill 0142
niausko asmens figuravimas
1410 S. 49th Court
HDP NERVE
I valdyboj. Jis ir jo brolis Jo- AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į
CICero
2109
ENOO(rN To
| nas buvo “fišiuojami” ir fo- Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^|
T)ke. ome
InnnĮ
i tografuojami. J. Saurusaitis
3354 So. Halsted St
nnq|
1 birvo įspėtas būti akvlesniu aSutaupysite Daug Pinigų.
Jnnq{_
Telefonas YARds 1419
nn n nn
teity.
Laikui bęcant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
Prie tardymo dalyvavo ko
1. Sutaupysite 40% kuro;
a 2314 West 23rd Plaee
norai DOCK WDpL
CoftKftOAOft
Phone CANal 2515
lonijos kapelionas kun. J. .Ta
2. Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
Skyrius
42-44 E. 108 St.
3. Padidina namų vertę;
CoHVBt 1 ItlCutUI* SOAPM
ni lioni's, kuriam buvo leista
Phone PULlman 1270
5orrWM»-90i» m« Gmk Ft 4. Taupo namų šilumą;
išsitarti ir paaiškinti gerą
5. Duoda gerą apsaugą nuo
MA»©WboM5iuK»CuwFi
4704 S. Western Avenue
Valdybos valią.
gaisrų;
K««na
BM tw Lortat
JT
Phone LAFayette 8024
6. Greitai ir lengvai įtaisoma

Invazija

John F. Eudeikis

Iš Pietu Amerikos Lietuviu Gyvenimo

Asthma M

(oughing, Gasping

DYKAI

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

DYKAI

Antanas M. Phillips

Anthnny B. Petkus
P. J. Ridikas

lachamz ir Sunai

Fimous IrsjiatiM Bomm

Albeit V. Petkus

Boa

ONRaD
Fotografas
-nidlia
pir
ooa rf)AI“« «u mo
'arnlUkomln uUftldOnl»
Ir
Hoilvwo<vl
tvlonoinla D. r h m »

Maavv
MABOtsav.Cftitcwrrx.Etc.

A pskaičiavimas

Dykai l

Parflplname F.H.A. Paskolinimus
ar UmokėJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausiu stogų ir sienų |
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

<20 West B3rd Street
TeL: Biznio — ENOlewood 5883
Rez. — ENGHewood 5840
iHK.IIT INTURN ATIONAI. cautoon co

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051

Warehons«: 9401 So. Stony Island Ava. Uu. SO. OHICAOO 9846

I. J. Znlp
S. P. Mažeika

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782
3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

4348 So. California Ąve.
Phome LAFayette 3573

>

DRAUGAS
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Motery Sąjungos
2 Kuopos Žinutės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Veikiama Apylinkes
Gerovei

Ciceros 2 k p. ruošiasi prie
šaunaus pagerbimo savo kuo
pos valdybos. Šis šeimyninis
patrilinksininiimas įvyks sau
sio 6 d. vakare, 7:30 vai., na
rės Druktenienės namuose, adresu 1609 So. 50th Avė. Vi
sos narės * prašomos nepamir
šti atsilankyti. Komisija, su
sidedanti iš narių: MondeL
kienės, Jaukšienės ir Matifl
darbuojas vakarėlio pasiseki
mui.
Priminti na dar, kad kuo
pos metinis susirinkimas įvyke sausio 13 d., 8 vai. Vi
sos narės kviečiamos daly
vauti,
Nida

6i pas valdininkus visokiais
reikalais. Valdininkai komisi
jai nusisKundę, kad nėra pi
nigų. .tiems darbams atlikti,
bet nepagailo dėl kokios (prie
žasties ir kur tie pinigai din
go. Mokiame taksus be susto
jimo, bet pinigų kaip nėra,
taip nėra. Kur nereikia, ten
tų pinigų yra.
John D. Simans, K.

Marąuette Park. — Piliečių
klubo pildomoji taryba laikė
priešmetinį susirinkimų. Ši ta
ryba yra dalis klubo. Į jų įei
na klubo valdyba, o kiti prirenkamii priešmetiniam susi
rinkime. Viso esti 13 narių.
Tarybos užduotis laikyti mė
nesinius arba ekstra susirin
kimus, apkalbėti svarbius klau LRKSA Kuopos
Simus ir patiekti klubo susi
Veikla
rinkimui.
Praeitam susirinkime apka- Į Brighton Park. — Lietuvių

lbėta
daug svarbių reikalų j R°mo® Katalikų Susiv ienijimo
kas link mūtsų apylinkės. Vi- ^merih°j 160 kp. priefemeti-

si nutarimai bus klubui rakosusirinkime, gruodžio 1
meUduoti ateinantį susirinki- d-> tarP kitl* garbių nutari
mų, apkalbėta LRKSA naujų
mų.
narių vajus, rengiama “bunco
Nutarta, kad labai klubui ir card party”, L. G. F. rei
reikalinga pasidarbuoti, jog kalai ir išrinkta nauja valdy
negrai negalėtų apsigyventi ba 1941 metams.- pirm, J. K.
mūs kolonijoj. Kiek dabar Encheris, 4401 S. Mozart S t
praimatoma, jie veržias i šią (Laf. 2973), viee pirm. Bene
..apylinkę. Namų savininkai čia diktas Grybas, fin. rast. Ma
didžiumoje lietuviai, o yra ži rijona Šrupžienė, 43ol S. Franoma, kad kur tik negrai ap neiseo Avė., (Laf. 9517), nut.
sigyvena, ten nuosavybės ne rašt. Vladas Valantinas, iždi
tenka savo vertėm Šis klausi ninkas Antanas Mačiukaitis.
mas labai svarbus nie tik na Visus narius ir būrimus na
mų savininkams, bet ir nuo rius LRKSA lf)0 kp. prašau
mininkams.
kreiptis visais kuopos ir Su
Transportacijos
klausimu, sivienijimo reikalais į naują
seniaį reikalauįMna,^^įį^
adresais ir
turi pažadų,' jog Kedzie ir telefonais.
Westem Avės. gatvėkariai tu Kuopos mėnesiniai susirin
ri eiti tietriai, be persėdimo, į kimai laikomi kas pirmą sek
vidurmiestį. Klubas dės pas madienį kiekvieno mėnesio, 1
tangų, kad tas būtų įvesta.
valandų po pietų parapijos
Reikale “Stojpi and Go” mokyklos kambary.
šviesų ant Marąuette Road,
J. K. Encheris, pirm.
ir 71et ir California Avė. jau
seniai veikiama. Klubas turi
Nepriima gubernato
daug pažadų iš miesto valdi
ninkų, bet iki šiol pažadai tė riaus pasiūlymo
ra pažadais. Klubas ir šiame
Minoiso
gubernatorius
reikale veiks kol savo atsieks. Stelle pasiūlė gubernatoriui
Paraginta klubas pasidar elektui Green, kad jis pa
buoti ir reikale geresnės po skirtų 100 valstybinių poli
licijos apsaugos, kokios mū cijos naujų narių į pasi
sų apylinkė neturi. Daug sy traukiančių iš tarnybos sau
kių yra žadėta kolonijai ge sio 1 dieną. Gubernatorius
resnė policijos apsauga, bet Stelle nurodė, kad jam, gu
dar neišpildyta.
bernatoriui, esą neparanku
Dar svarbus klausimas kas tik porai savaičių skirti
link 69 gatvės pataisymo. Pra naujus policininkus.
eitų rudenį padarius spaudi
Gubernatorius
elektas
mų užpilta duobės, bet viskas Green nepriėmė pasiūlymo.
kita palikta kaip buvo. Klū- Jis pareiškė, kad gub. Steik
baų darbuosis iki darbas bus gali daryti, ką jis nori. Jis
baigtas.
,
pats, Green, policiją patvar
Susirinkime i&klattnyta ra kysiąs tik užėmęs guberna
portai komisijos, kuri hftnkė- toriaus vietą.

LIFE IN THE ROAR Zi

Schlitz Alns.

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

("Drautras"

da paskolas mažu nuošimčiu tik už $5.00 nauji nariai ga
ir lengvais mėnesiniais išmo li įsirašyti.
Cicero. — šv. Antano Tau kėjimais.
Be to, dabar galima įsi
pymo ir Skolinimo bendrovė
gyti
apdraudą nuo $500.00
Raštininkas Jos. F. Girib.au*
(St. Antliony’s Building and
Loan Association) praneša, skas laiko didelę apdraudoG iki $10,000.00 penkiose nau
jose šakose, būtent: a) Life
kad už 6 mėnesius (iki gruo agentūrą. Apdraudžia namus,
Paidup At the Age of 70;
džio 31, 1940) bus išmokama baldus ir automobilius atsa-'
b) Twenty Year Payment
3>/2 nuoš. nuo visą pinigų, pa komingose kompanijose. Rei- i
kale kreipkitės į šią lietuviš Life; c) Thirty Year Pay
dėtų šioj bendrovėj.
ment Life; d) Endowment
ką apdraudos agentūrą.
Nuoš. čekiai jau siunčiami
At Age 65 ir e) Modified
Šia
proga
noriu
palinkėti
tiems teupy tojams, kurie turi
Five Year Step Rate Paid
Šv.
Antano
bendrovei
ir
jos
pasidėję pinigų “Paid Up”
Up At Age 65. Naujais na
certįfikatais. Kurie turi pa raštininkui Jos. F. Gribaus- riais gali būti vien tik ka
sidėję .“Savings” (Optional) kui • pasisekimo ir laimės biz talikai vyrai sulaukę 18 me
nyje 1941 melais.
Lietuvis
knygelėmis, kviečiami atsilan
tų amžiaus ir ne senesni
kyti į bendrovės raštinę su
kaip 60 metų amžiaus.
knygelėmis. į jas bus įrašy Red Cherry Vajaus
Norintieji daugiau žinių
ta 3'/z nuoš.
Pirmininkas
arba gauti aplikacijas, gali
Jau 18 metai, kaip Šv. An
Šioje pat laidoje yra ap kreiptis į James R. Cherry,
tano bendrovė mokiai didelius rašoma apie kitą lietuvį 2632 West 40th St., Chica
nuoš. pinigų taupytojoms. šv. James R. Cherry, “Draugo” go, III. 4TeL Virginia 1975.
Antano
bendrovė,
duodama
bendradarbį ir pasižymėju
■»
.
.
.
teisingą patarnavimų it sąži sį Lietuvos Vyčių veikėją,
Save nuskriausltc nedaly
ningus patarimus kiekvienam, kuris yra Archbishop Quig
taupytojui ir skolintojui, .per ley Kuopos Naujų Narių vaudami “Draugo” koncerte,
sausio 26 d., 1941 m.
gyveno depresijų nenuskriau- Vajaus Pirmininkas.
dus nei vieno taupytojo, įsi
Nors “Red” Cherry nese
gijo Cicero ir apylinkių lietu
UNIVERSAL
vių pasitikėjimų ir dabar yra nai priklauso prie Kolumbo
RESTAURANT
viena didžiausių finansinių į- Vyčių, bet jau yra pasižy
Krikštynom tr kito
staigų Illinois valst. Visai lie mėjęs savo darbštumu ir vi Vestuvėm,
kiem Bankiniam Suteikiam I’asi
įvertina
jo
darbuotę.
Jis
tainavima.
tuvių tautai yra didelė garbė
taip
pat
yra
kuopos
Bovvling
Linksmas ralamavimaa Visiems
turėti tokių saugių finansinę
Lygos vicepirmininkas.
įstaigų.
756 W. 31st Stree‘»
A. A. NORKUS, sav.
Prasidėjus 1941 metams, na
Jis praneša, kad Archbi
ši statykim, pradėti taupyti šv. shop Quigley kuopa pirmo
Tel. Victory 9670
Antano bendrovėj, kur pini ji Chicagoje per šį Naujų
gai Federal Savings and Loan Narių Vajų sumažino įsto- į
Insurance Corporation yra ap jimo mokestį pusiau, arba j.;» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦♦
drausti iki $5,000.00. Bendro
vės raštininku yra Jos. F.
Kišeninis
Gribauskas. Raštinė randasi
Lietuviškai—Angliškas
adresu ,1500 South 49th Court.

HOLLYWOOD INN
Svetainė randuojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems
parengimams.
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal
(flpvlnl tikai)

ON TMF

VMLL NCfT OOOP INTO THt ttUTCHtR I
HOME./*

Acine telephoto)

Malonus Pranešimas

Jeigu reikalinga paskola na
mui pirkti, pataisyti ar senam
mortgičiui atmokėti, kreipki
tės į Šv. Antano Taupymo ir
Skolinimo Bendrovę, kuri duo

Wus6M4D KHD i

83rd ir KEANE AVENUE
Willow Springs, Illinois
(Priešais Tautiškų Kapinių
Vartų)
NARYS:
Dariaus Girėno Posto 271 ii
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Rev. James Sliera MontgOinery, kongreso ž; meisniųjįį rūmų kapelionas, kalba maldą atidarant 77-ojo kongreso pirmąją
sesiją praeitą ipenktadienį. Kongresas šį kartą svarstys nepaprastai svarbias tarptautines problemas, susijusias ku šian
dieniniu karui Europoje ir kitose pasaulio dalyse.

Telefonais Cicero 412.

tgur ITCLL YOU,MM>KMC/1 MA NOT YOUO,

Vi šoki Gėrimą'

2417-19 VVEST 43rd ST.
Phone Virginia 9780

HiDWEST FĮĮĘL OĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL
YUKNES,

VICTOR

Savininkas

Fuel Aliejus

Range Aliejus

2335 SO. WESTERN AVĖ.
24

TELEFONO

VALANDŲ

PATARNAVIMAS

Telefonai — CANaI 3764 — CANaI 3765

WHOLESALE
FURNiTURE
BROKER

Y

DININO ROOM SKTS — PAK
LOK SETS — BEDKOON SKTS
— ItfGS — ItADIOS — ltJEFR1GEKATOR8 — UASHIIRS —
MANUKLS — STOVĖS.
All Nailonai! y Advertiscd Itcau.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Ir

• SPORTIŠKI VIRŠUTI
NIAI VYRŲ MARŠKINIAI,
Balti ir Spalvoti. Vilnoniai
-Sveteliai, Pančiakos, Piršti
nės ir Kepurės. Vilnoniai
Jame yra 18,000 reikalin
Apatiniai Marškiniai Vyr
giausių žodžių. Dabar ge
ams.
riausia proga pirkti, nes
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’
knygyne dabar; kaina —
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

BRIDGEPORT KNITTING
MILLS

. tik £1.00
“D R A U G A S”
2334 South Oaklcy Ave„
Chicago, Illinois

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago
TEL. VICTORY 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara kasdien ir vakarais
ir Sekmadieniais.

- Pastovumas........ . ■ ■ .... M

I

......... A ..... h A fcajĮi ■

‘ ‘

Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas.
Si bendrovė, kaip mūsų ta^ta, yra (steigta ant
namq, korio yra savininkų apgyventa. Na.asit.
bangesnės vietos taupyti iavb pinigus.
ĮSIGYKITE

NAMĄ

PER

MŪSŲ

LENGVO

• IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet <118

Jos. M. Mozeris, Sec’y

Indėliai klekvlMM* taupytojo ipdmml Iki >6,000 Fednrallnėj

Pirinadicnls, sausio 6 d., 1941
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Dovanos Puikios

H941 motai dientraščiui ‘Drau
gili’ via labai svarbūs ir ma
tys daug nepaprastų parengi
mų,. Pirmas foku nepaprastas
parengimas įvyks sausio 26
d., Sokol salėje, prie 23-čios
ir Kedzie Avė.
Tiesa, “Draugo” koncertas
yra metinis įvykis,, bet šiais
metais jis patsižymės nepapra
stomis jaunomis jėgomis.
“Draugo” koncertas bus jau
nimo šventė, neis žymiausios
Chicagos katalikiškos jėgos
rengiasi palinksminti Chicago
lietuvius. Koncerto metu dai
nuos ir giedos garsusis De
Paul Universiteto A Cappella choras, kuriam vadovauja
žymus Chicagos muzikas, d.r.
Arthur C. Becker. “Draugo”
koncerte dainuos ir lietuviš
kai šoks šaunus Chicago Ap
skričio Vyčių choras, kuriam
vadovauja žinomas muzikas
Juozas Sauris. Prieš kelis mė
nesius vyčiai laibai puikiai pa
sirodė operetėj “Čigonų Dai
nius”, Lietuvių Auditorijoj.

$25.00 vertės; trečia Pliileo
Transitone nulio $20.00 ver
tės. Visas šias dovanas pri
stato Budriko krautuvė.
Visi gali būti vajininkai

Kiekvienas “Draugo” skai
tytojas gali būti koncerto tikietų pardavinėjimo vajininku ir turės lygins teises lai
mėti vienų šių puikių dovanų.
Tikietai, kaip jau agentai
praneša, labai lengvai parsi
duoda ir lenktynės frizams
tikrai bus karštos. Agentai
turės daug dirbti už pirmeny
bę, nes kiekvienais norės sto
vėti pirmoje vietoj ir laimėti
puikų Bulovą Wrist Watcb,

kietų į metinį “Draugo” ko
ncertą. Jų gali gauti pas
“Draiugo” agentą K. Railą
kiekvieną sekmadienį prie
X Skaitytojai ir skaityto- bažnyčios. O pašaukus Coųijos aplink mus paraitykite | modore 3259 jis tikietus piAVill Rock Orier.tal teatre, statys į namus.
Tai naujas Tl-T.rs.cn. magijos
X Naujų Metų dieną ‘Drau
pasaulio karalius, .lis yra lie- go’ agientai kolonijose gra
Iums Vincas Rakauskas, ma žiai išeinančius iš bažnyčios
žas atvežtas iš Lietuvos. Jo žmones — pnv., K. Railai dau
mauna (našlė) gyvena Dė gelį apdovanojo Naujų Metų
tie j te, priklauso šv. Jurgio numeriu.
parapijai ir katalikiškoms
X Edvardas ir Elena Žil
draugijoms. Oricntal teatre
vyčiai užprenumeravo ‘Drau
j’s rodys štukas ištisą savai
gą’ savo bobutei (granduia)!
tę pradedant s-i.is* i 3 d.
Magdalenai Knirečkienei. Pa
Kun. J. Prauskis sau vyzdingi jaunuoliai gyvena
sio 9 d., Bridgeporte, para West Pullmane.
pijos salėj darys svarbų pra
X “Draugo” agentafe AVest
nešimą
apie
šių
dienų
Lietu

o
y
miU
Pullmane, K. Raila, džiau
vos gyvenimą. Visi kviečiami
giasi, kad ir jauni lietuviai
John Digney, Chicago White Sox pitehieris, ir Miss Doropasiklausyti.
Prakalbas
ren

thy Comiskey, kuriedu susižiedavo. Miss Comisikey yra klu
domisi lietuviškai katalikiška
gia LGF skyrius.
Pradžia
bo iždininkė.
spauda. Štai, du jaunuoliai:
7:30 vai. vakare.
Joe Vaitkevičius, 12214 So.
DAUG KAS DEDA- fizinis kursas būsi
K. Raila, “Draugo” a- Sangamon, ir A. Metrikis,
gentas West Pullmane, pra 12213 Erne raid, užsiprenume
SI SU “AMERICA miems kariams
Chicago universitete įve nešė, kad kais iš tos apylin ravo V‘DraugąP. Pavyzdys
FIRST”
damas specialus fizinis kur kės per jį užsiprenumeruos visam mūsų jaunimui.
Chicagoj organizuojamas sas jauniems vyrams, ku “Draugą”, ar “Laivą”, air
“America First” organizaci riems numatomas draftu ka “Studentų Žodį”, gaus dvi
jos skyrius.
Tūkstančiai reiviavimas. Tas yra svar graži as dovanas: ‘ ‘ Draugo ’ ’
žmonių įstoja organizacijon, bu fiziniai pasiruošti, kad kalendorių 1941 m. ir knygą
kurios tikslas yra darbuo įstojus kariuomenėn netu “Kelionė į Pietų Ameriką”,
tis, kad J. A. Valstybės ne- rėti sunkumų.
parašytą kun. J. Paškausko.
įsikištų karan; kad pirmiau
Kursas pradedamas sau Kreipkitės šiuo adresu: 121413
sia rūpintųsi ne kitų kurių sio 13 d. Įstojimas tik du So. Lowe Avė.
šalių, bet savo šalies ap doleriai.
Kiekvieną metą po švenčių
Bruno Kapočius, vest- Budriko Krautuvė išparduo
sauga ir likimu.
Priimami studentai, alum
Kadangi šis nusistatymas nai ir kiti, kurie per atei pulmanietis veikėjais, savo da likusias Rakandų, ir Ra
prekes už pusę kainos,
priklauso nuo kongreso, tad nančius 18 mėnesių gali bū mamytei suteikė gražią Kalė dijo
kad padaryti vietą pavasa
kongreso atstovai spaudžia ti pašaukti kariuomenėn, šį dų dovaną — “Laivą” me riniams rakandams 500 Ra
tams. Pavyzdys mūs jauni dijų, 230 Elektrikinių Lemi neleisti šalies admini kartą bus priimta tik
100
mui.
daunių, ,175 Skalbiamų Ma
stracijai kištis į kariaujan jaunų vyrų.
šinų, 194 Parlor Setų, 254
čių šalių reikalus.
Pamokos vyks Bartlett
Kiairpetų, Lovų, Matrasų, Pe
nereikia kreiptis toli dėl ti- čių, Elektrikinių Dulkių Va
gimnazijoje.
lytuvų ir Liampų.
Ilgesnes dienos
PITCHERIS TUOKSIS SU COMISKEY DUKTERIM

KONCERTO TIKIETŲ VAJININKAMS I Pavyzdingas
NETURĖTŲ TRŪKTI NORO IR DRĄSOS Aukotojas
-“Draugo” Koncertas Bus Šaunus Ir Vajaus
town of lake.

— žinomas darbuotojas ir gau
sus aukotojas Mečys šveikauskis yra amžinu nariu
visų kilnų draugijų.
Prieš
porų savaičių jis tapo am
žinu nariu “Draugo” ir Lab
darių Sąjungos. Sako, kitą
mėnesį Marijonų Bendra
darbių seime taps ir tos įs
taigos amžinu nariu.
Marijonų
Bendradarbių
seimas įvyks vasario 9 d.,
Gimimo Šv. P. M. parapijoj,
Marąuette Park.
Lauksime daug tokių pa
vyzdingų rėmėjų, kaip M.
Šveikauskis.
Koresp.

X

iuu

Iš Moterų Piliečių
Lygos Veikimo

Lietuvių Moterų Piliečių
Lyga buvo surengus “bunIš Labdarių Priešco” ir kortomis lošimą gruo
metinio Susirinkimo
džio 1 d. Vakarėlis pavyko.
T0WN OF LAKE. — Lab Susirinkusios narės ir svedarių Sąjungos 1 kuopos čiai-viešnios smagiai leido
priešmetinis sus-mas buvo laiką. Po lošimo kiekvienam
labai skaitlingas ir dar įsi staleliui buvo duodamos dvi
rašė keletas naujų narių, o dovanėlės (ir prie įžangos
Mečys Šveikauskis tapo am tikietų buvo dovanos), ir ka
žinu nariu įmokėdamas vi vos su pyragu.
Ačiū už dovanas: Sofijai
De Paul Universiteto A Ca- są $100.00. Šveikauskis yra Gramontas, M. Puidokienei,
ppella choras turi paruošęs nariu nuo pat kuopos įstei A. Varneckienei, A. Pukštievisų eilę meniškų kūrinių, ku gimo (prieš 25 metus), ėjęs nei, Onai Acas, pirmininkei
rie skambės Sokol svetainėj. valdybos pareigas ir šiais komisijos, kuri aukojo 4 do
O Vyčių choras džiugins kie metais apsiėmė būti kuopos vanas ir pardavė 20 tikie
kvienų lietuviškų širdį lietu korespondentu. Kuopa džiau tų ir visoms kitoms.
viškomis dainomis ir grakš giasi turėdama M. šveikaus
Prie dovanų aukotojų dar
čiais šokiais. Vyčiai taipgi kį savo tarpe.
reikia pridėti European Bavaidins vienų ar daugiau pui
Toliau sekė kuopos reika kery ir Rimkus Brolių ke
kių juokingų veikalėlių, ku lai. Pirm. M. Sudeikienė pyklą.
rie bus tikras surpryzas lietu pranešė iš seimo, ir apie
Komisijos vardu visiems
vių visuomenei. Tikrai bus ma rengiamą vakarienę, amži ačiū.
lonu būti “Draugo” koncer- niems nariams pagerbti. Pa
Pirm. M. Zolpienė, ir ren darbo valandos
te, sausio 2G d., Sokol salėje. stebėtina, kad pastaruoju gimo komisija: Ona Acas,
Žiniomis iš -Washlngtono,
laiku gauta 8 Amžini Na S. Wodmonaite, A. Varnec- prezidento Roosevelto nuo
1 Vajininkai, būkite drąsūs!
sprendžiu suspenduotas aš“Draugo” koncertas bus riai. Jiems bus įteikti dip kienė.
tuonių valandų dienos dar
šarmus. Laikas jam labai pa lomai.
bas darbininkams, dirban
togus. Tad, agentai ir vajiNutarta knygų reviziją SUSIRINKIMAI
tiems gautose iš Anglijos
ninkai, stokite į darbų: ap turėti pas pirm. M. SudeiBRIDGEPORT. — Mote saugumo bazėse. Vadinasi,
lankykite kiekvieno skaityto- kiea*
rų Sąjungos 49 kp. mėnesi- darbininkai galės dirbti iljo namus, suraskite tuos, ku
Valdyba 1941 metams pa nis susirinkimas įvyks sau- gesnes valandas. < Kariniai
rie ir neskaito 'negalinai likta visa ta pati, tik iš
šio 7 d., 7:30 vai. vak., Šv. autoritetai, iūo Įnuosprendžiu
“Draugo”, ir kvieskite juos rinktas naujas koresponden
Jurgio parap. salėje.
patenkinti, nes bazių-paruoį šį koncertų. Reikia pripil tas. Pirm. — M. Sudeikie
Visos narės prašomos at Šimo darbaV-husj' sparčiau
dyti salę dainos ir muzikos nė, vicepirm. — J. Čepulie
silankyti į susirinkimą.
vykdomi- Tr greičiau bus
mėgėjais.
nė, fin. rašt. — O. MartuRašt. Sofija Zičkus išbaigtu
Lai ir gražios puikios do šienė, nut. rašt. — Landievanos akstiną prie uolesnio nė, ižd. — O. Vaznienė, ko
Moterų Są- Sniegas ir šaltis
pasidarbavimo. Dovanos lai resp. — M. šveikauskis.
gos 1 kp. metinis susirinki
mėtojams nėra menkos. Su
Linkime valdybai darbuo mas įvyks pirmadienio vaka ištiko Chicagą
•
J
kruskite, įsngyvėkite.
tis kaip iki šiol, nes pradė re, sausio 6 d., 7:30 vai., Šv.
Viesulas, sniegas ir šalčio
Pirma dovanai $35.00 ver tas didelis darbas ir mūsų Jurgio parap. mokyklos svet. banga netikėtai ištiko Chi
tės Bulovą Wrist AVatch; ant visų parama reikalinga.
ant 2-rų lubų. Visų narių pra cagą naktį prieš šeštadienį.
Labdarys.
ra Parker Pen Desk setas
šome būtinai atvykt susirin Vadinasi, žiema pasitaiso.
Bridgeport.

BRIGHTON PARKO CHORO ŠOKIŲ
VAKARE GENE AMBROSE IŠRINKTA
“SNIEGO KARALIENE”

Zielinskiute, Ūsaitė ir Kisieliūte
laimėjo Antras Dovanas
Brigbton Parko choras
šeštadienio vakare labai sėk
mingai sutraukė didelę jau
nųjų minią j “Winiter Carnival Dance,” kuriuose bu
vo išrinkta “Sniego Kara
laitė.” Puikiais kailiniais
pasipuošusi, Gene Ambrose,
“Miss Holy Naime Society”,
laimėjo karalaitės garbę ir
“Fur Coat”, dovaną.
Antroji populiarumo dovar
na buvo puikus radio ir tą

— laimėjo Violeta Zielinskiūtė, “Miss Ripples Sočiai
AthlĮrtic Club” jkontestantė.
Didelės gėlių puokštės buvo
įteikta Onai Ūsaitei, “Miss
Our Lady of Vilna,” ir Ju
lijai
Kisieliūtei,
“Miss
Youn(g Lithuania”„ kurios
laimėtjlo trečią ir ketvirtą
garbės vietas.
Populiarumo teisėjais buvo
žymesnieji Chicagos biznie
riai ir profesionalai.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”

—

kimam Bus rinkimas 1941 me
tų kuopos valdybos ir kiti
reikalingi pasitarimai.
Valdyba

Illinois Bankers Associa
tion praneša, kad 1940 me
tais bankai buvo laisvi nue
plėšikų užpuolimų.

VI OLK STLDIO
35* Street

1945
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West

kai sulauksi 65 metus? Ištikrųjų, taupydamas po
$9.59 kas savaitę nuo 20 metų iki sulauksi 65 metus,
su 31/2% dividendais, turėsi $50,000.00.
Su Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamą.XA.tJPYMO PLANĄ ir prądėk taupyti dabar

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2202 W. Cermak Road, Chicago
♦

TAVERNŲ
SAVININKAI

LAFayette 3632-33

Soutfi Side Mesale Liqnor Co.
JOHN F. SKORPIK, savininkas

Chicago, III.

Louis Mingela — Antanas Krushinas — Benny Batek

. eh

IU •

I'

r'JlM

m

H

Ben. J. Kazanauskas,* Sec.

TURTAS VIRŠ........... £1,000,000.00

VVAUKEGAN’O LIETUVIAI!
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:—
Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas,
Greitą, Malonų Patarnavimų —
šaukite:
DREW COAL & ICE CO.
575 Market Street
Waukcgan, III.
TELŠ. — ONTARIO 5704 - 8015
Daniel B. Drew

PHONE 1 AFAVFTTF 2*13

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtinės Ar
Vyno, Pašaukite —

1945 W. 47th St.

lietuviams

AR NORI TURĖTI $50,000.00

Anne

ATYDA!

Pullman

Drew

(Kubaitytė)

Midget Radijos, vertos $12.,
p° 05-95

Naujos Radijos, 8 tūbų, gra
žiuose kabinetuose, vertos
- $69.50 — parsiduoda už

^34.50
RCA Viotor Automatiškom
Radijos ir Victrola Combination, vertos $99.50, už —
Po

$49-50

IT1ARCIJTIT
RADIO LAIKRAŠČIO įTĮ METAI

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
KitomiB Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

Krautuvė su mėlynu frontu

W H F C — (1420 Kilocycles)

2vmūs Budriko Radilo pro
gramai ii WCFL. 970 kil., ne
dėlios vak. nuo 5:30 iki 6:30.

Budrik Furniture
Annex
3417-21 So. Halsted St.

TeL YARDS 3088

<

