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TRUMPAI
Nolėčių Vidikas

Lietuvoje baisūs šalčiai
spirgina. Tūkstančiai varg
šų lietuvių ten dreba, dantis
kalena, neturi šiltos pasto
gės. Tai šiurpus vaizdas.
Visus patogiausius, šil
čiausius butus dabar pagro
bė bolševikiškų gaujos. Kacapams talkininkavo žydai
komisarai. Sąvininkus ir
nuomininkus iš jiems pri
klausomų
namų
išvarė.
Juos ne tik iš namų išvarė,
bet ir iš miestų išvaikė, ar
ba į Rusijos gilumą išgabe
no... ištrėmime mirti.
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Vien tik Kaune virš de
šimts tūkstančių žmonių ne
turi pastogės. Didžiausios
minios apgulusios Kauno ro
tušę, maldauja kambarių.
Per dieną į butų skyrių atei
na apie 1,100 klijentų kam
barių prašyti (TL. NR. 2).
Ilgiausios žmonių virtinės,
sušalę dreba, desperatiškai
savo eilės laukia, dejuoja,
aimanuoja, verkia ir nieko
nelaimi, žiūrint į tas kas
dien stovinčias vargšų mi
nias, graudu ir šiurpu da
rosi.
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Kongresas
Priimsiąs
Prezidento
Planą
WASHINGTONAS, sausio
7 d. — Nežiūrint kai kurių
kriticizmo, jog Prezidento pa
teiktasis planas gali reikšti
karą, Kongrese jaučiamas
gilus pritarimas plačiai pa
ramai Anglijai.
Bendrai atrodo, jog Kon
gresas pasiruošęs kogreičiau
šiai sudaryti smulkmenišką
planą, pagal kurį “bilijono
dolerių vertės karo reikme
nys” būtų galima paskolinti
ar išnuomuoti Anglijai ar
kitoms demokratijoms.

Kaina 3c

Hitlerio "Naujoji Santvarka"

PREZIDENTAS
VEDA U. S.
KARAN,
ROMA
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TOKIJO, sausio 7 d.—
Japonijos laikraštis Kokumin, iš anksto pranašauda
mas apie Anglijos pralaimė
jimą, pareiškia, jog Angli
jai pasidavus Jungtinės Vai
stybės ir Japonija turės su
siremti Ramiajam vandeny
ne.

“Saugiai galima spėlioti,
jog nuo Europos žemėla
pio Anglija bus
nušluo
ta vėliausia iki rudens”, ra
šo Kokumin. “Anglijos pra
laimėjimas ir Amerikos da
lyvavimas sunaikins Euro
pos karo importą. Tuo būdu
vaidmuo persikels į Ramųjį
vandenyną, kur įvyks nauja
sis pasaulinis karas".

Pranešama, jog priešaki
niai anglų kariuomenės dali
nai jau pasiekę pirmąsias
Tobruko apsaugos linija ir
vykstą bandomieji puolimai.
Tuo tarpu anglų aviacija
Ir štai čia svarbiausiais
vakar vėl 'bombardavo Tob
karo dalyviais būsiančios A
ruką, Martubą ir Demos merika ir Japonija.
uostą.

Daug Nuostolių

Žinių Santrauka
CALUMET, III. sausio 1
d. — Didelėj automobilio ne
laimėj prie Dalton road ir
Torrance avė. žuvo kun. H.
Hougebach ir vienuolis Fide
liūs. Abu priklausė Sacred
Heard Kolegijai, Donaldson,
Ind. Kartu su jais žuvo
Louis D’Andrea.
MEXICO CITY., sausio 7
d. — Atsakingi Amerikos
prekybos sluogsniai šiandie
pareiškia, jog Vokietija gau
nanti Amerikos karoZ reikme
nų, ypač geležies, per Japo
niją ir Sibirą.
VICHY, sausio 7 d. —
Šiandie U. S. ambasadorius
adm. Leahy praneša, jog jis
tikisi rytoj įteikti savo ski
riamuosius raštus ir Prezi
dento Roosevelto asmenį lai
šką maršalui Petain.

BERLYNAS, sausio 7 d.
— Oro nepalankios sąlygos
sutrukdė perdavimą Prezi
kalbos Kongresui per
Pabaltijo Laivai dento
radio todėl šiandie Vokieti
jos
oficialusis nusistatymas
Amerikoj
nežinoma.
Oficialioji žinių agentūra
WASHINGTONAS, sausio
kalbos
sutrauką
7 d. — Viena didžiausių kliu padavė
čių geresniems Rusijos-Ame- trumpai.
Neoficialieji Berlyno sluo
rikos santykiams yra vienuo
lika Pabaltijo laivų, kurie gsniai pareiškia, jog šioji
tebevartoja savo valstybių kalba buvusi beveik teoreti
nis karo paskelbimas. Tavėliavas.
šie laivai yra kartu su ki.;
neatrodo, kad panašiai
galvotų
ir oficialioji Vokie
tais svetimų valstybių lai
vais nuo to laiko kai Pabal tija.
tijo valstybes okupavo Rusi Tokio nustebęs
ja.
TOKIJO, sausio 7 d. —
Kadangi Jungtinės Valsty Tokijo
spauda nustebusi
bės vis dar tebepripažįsta Prezidento Roosevelto agreLietuvą, Latviją ir Estiją singumu. Japan Times rašo,
nepriklausomomis valstybė jog Prezidento kalbą esą ga
mis, todėl atsisakė perleisti Įima suprasti “atsisakymu
Rusijai šių valstybių laivus pripažinti bet kurias sutar
Rusijai.
tis tarp kitų valstybių, ku
Rusijai labai reikia preky rios nesutinka su Jungtinių
binių laivų, bet iki šiol ne Valstybių politika".
pavyko Pabaltijo laivų at Londonas džiūgauja
gauti.
LONDONAS, sausio 7 d.

MASKVA, sausio 7 d.—
Vyriausybės organas Izvestija šiandie praneša, jog Ru
sijos aliejaus gamyba 1940
ROMA, sausio 7 d.metais neišpildęs plano pil
Šiandie Italijos vyriausybė
numos, nors, sakoma, jog
praneša apie Bardijos pasi
1939 metų gamyba pervirši
davimą ir tuo pačiu kartu
jusi. Skaitmenys nepatiekta.

Italija Pasiliks
Su Ašim

ROMA, sausio 7 d. — Ita
lijos karo vadovybė, praneš
dama apie Bardijos pasida
vimą, pareiškė, jog Bardijos
pareiškia pasiryžimą kartu
gynėjai ir anglai netekę
ATĖNAI, sausio 7 d. — su Vokietija ir Japonija ko
daug žmonių ir karo reikme Graikai šiandie praneša, avoti iki karo pabaigos.
nų.
pie naujus laimėjimus pajū
Informuotieji
sluogsniai
Anglų šaltiniai praneša, rio ir šiauriniam frontuose. praneša, jog daugiau ir dali
jog suimtai apie 30,000 ita Italų atsparumas prie Tepe- giau Vokietijos kariuome
lų, bet gyvybės aukų esą ma lini ir Klisūros staiga silpnė nės gabenama per Vengriją
jąs.
ža abiejose kariuomenėse.
Romunijon.

Bulgarijos
Kariuomenė
Turkijos
Pasienyj

ROMA, sausio 7 d. — ISOFIJA, sausio 7 d. —
talijos politiniai sluogsniai Pranešama, jog Bulgarija,
pažymi, jog Prezidento Roo atsidūrusi tarp Vokietijos
sevelto kalboje Kongresui
didžiulės armijos anapus Du
nepasakyta nieko nauja ir
Romos laikraštis Popolo di nojaus ir koncentruojamų
Roma rašo, jog Prezidentas Turkijos kariuomenių pieuose, sutraukė beveik visą
veda savo žmones į karą.
Virginio Gayda, rašyda savo kariuomenę pietuose,
mas autoritetingam Giona- prie Turkijos pasienio.
le d’Italia, pabrėžia, jog An
Prie Bulgarijos pietinio
glija nesumokėsianti Jung
tinėms Valstybėms už karo pasienio Turkija sutraukusi
400,000 kariuomenės, kuri
reikmenis.
Toliau jis pažymi, jog pasiruošusi bet kokioms štai
Prezidento kalboje
pilna gmenoms. Turkų sluogsniai
prieštaravimų. Prezidentas tvirtina, jog vokiečiams per
Rooseveltas,
pabrėždamas ėjus Dunojų, turkai įžygiuo
pavojų Amerikai, jei Angli
tų Bulgarijon.
ja neišsilaikytų, kartu pa
žymėjęs ir neįmanomumą, Mažtančios viltys
kad totalitarinės valstybės
Bulgarai laukia ir viliasi,
užpultų Ameriką. Tuo būdu kad jų kraštas netaptų ka
esą sugriaunama
teorija, ro lauku, bet kai kurie jų
kad ašis grasytų Jungti pareiškia, jog jų viltys nie
nėms Valstybėms.
ko nereiškia.
• •
Vokietija laukia

Tikisi AmerikosJaponijos Karo
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PASKELBIMAS - NACIAI

Laivyno planai

Kai kurie sluogsniai spė
lioja, jog anglai staiga gali
Bolševikams valdant, Lie- pakeisti savo taktiką ir pultuvoje jau badas, tūkstan- „ kUą Ka|ijos didžiųjų ba
čiai paliko be pastogių. Li zių, Bengasi, nors atrodo,
goniai net vaistų negauna; jog logiškiausia ataka būtų
Apie vitaminus nebesvajoja
ant Tobruko.
žmonės Lietuvoje. Bado, šal
čio ir bolševistinio teroro
nukamuoti gyventojai, —
ORAS
pradės plaučių ligomis sirg
Galimas lietus ar sniegas
ti ir mirti.
ir šilčiau. Pietryčių vėjai.
Taigi žudo ir smaugia
Saulė teka 7:18 vai., saulė
“tavorščiai" Lietuvą!
leidžias 4:35 vai.

FRIEND

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Sausio-January, 8 d., 1941 m.

TEORETIMS

Admirolas John H. Towers šiandie pranešė Kon
gresui, jog nežiūrint trukdy
mų gamyboj, laivynas tikisi
1941 metais padidinti savo
oro laivyną 4,000 orlaivių.
Towers, laivyno aviacijos
vadas, pareiškė, jog šį mė
O “nenugalimieji tavorš- nesį laivynas tikisi gauti
čifti” ir žydai komisarai da- 334 orlaivius. Nors jis nesąs
bar sau tik šaiposi iš pas-: Pilnai patenkintas dabartimėlusių “a litviše goję"... 1 nės gamybos spartumu, bet
Raudonarmiečiai ir komisa jis įsitikinęs, jog dedamos
rai dėl šalčio dantim neka visos galimos pastangos ga
lena, mat jie jau senai aprū mybą pagreitinti.
Admirolo pareiškimu, šių
pinti šiltais butais.
metų sausio 1 dieną U. S.
laivynas turėjęs 2,590 or
Baisios žinios iš nelaimin laivių.
gos Lietuvos mus pasiekė.
Lietuvoje jau badas. Ypač
miestuose darbininkai ba Anglai Netoli
dauja. Daug kur jau stoka
duonos ir bulvių. Dėl bolše Tobruko
vikiškos netvarkos, kai tie
KAIRO, sausio 7 d.—
“svieto lygintojai” ir žemę
ir viską nacijonalizavo, — Anglijos aviacijos komuni
tai javai nuo laukų nevisur katas praneša, jog anglų ka
buvo nuimti, daugybė bul riuomenė pasiekė EI Ademą,
vių paliko nenukąstą. O čia Tobruko orlaivių stotį, kur
visą derlių ryja atėjūnai ka paimta 40 italų orlaivių. EI
Adem yra tik apie 15 mylių
capai...
į pietus nuo Tobruko.
Taigi davė “rojų" Lietu
vai bolševikai: Lietuvos gy
ventojams dabar jau nėra
drabužių, nėra avalynės, nė
ra pastogės, nėra kuro, nėra duonos, nėra bulvių, nėra
jokios laisvės... Atėjūnai ka
capai viską atėmė, viską re
kvizuoja, viską ėda. Ką bol
ševikai davė Lietuvai?

I
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LITHUANIAN

— Londonas Prezidento kai
ba patenkintas. Oficialieji
anglų sluogsniai pareiškia,
jog Prezidento Roosevelto
kalba Kongresui yra “įkvė
pimas šio krašto žmonėms
ir vadams tęsti kovą, pilnai
pasitikint, jog nebus karo
reikmenų trukumo, kuris
trukdytų ar vilkintų pastan
gas laimėjimui".
Prezidentas ir vėl pabrėžęs, jog neįmanoma užpuoli
kų padiktuota taika ir pa
antrinęs pasiryžimą remti
visus užpultuosius.

Sofijoj dauguma įsitikinę,
jog Vokietija okupuos Bul
gariją. Gal į kelias dienas, o
gal tik pavasarį.

Bulgarijos karo vadovybė
davė leidimus kareiviams ir
karininkams vykti atostogų.

Nors apskaičiuojama, jog
Bulgarijos karinės pajėgos
siekia apie 500,000 kariuo
menės, bet tik apie 100,000
kareivių yra apginkluoti.
Daugiausia jos kariuomenės
sutraukta Turkijos pasienin.

Vokietija
Pasirengusi
Atsiprašyti
BERLYNAS, sausio 7 d.
— Šiandie pranešta, jog Vo
kietijos vyriausybė pasiren
gus atsiprašyti ir atlyginti
Airijai, jei daromi tyrinėji
mai įrodys, jog Vokietijos
orlaiviai
numetė Airijoj
bombas sausio 1-2 naktį.
Pareiškimas sako, jog yra
labai galima, kad numesto
sios bombos yra anglų, nes
jos negalėjusios būti vokie
čių.

Tai, pasak, vokiečių, galįs
būti antrasis Athenijos įvy
kis, įvykdytas pagal “gerai
žinomus Churchillo meto
dus”.

(Karo pradžioj nuskandin
ta anglų laivas Athenia.
Anglai skelbė, jog tai vokie
čių darbas. Vokiečiai griež
tai užginčijo).
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Graži Ir Reikšminga Kalba
Ir kongresas ir visas pasaulis išklausė
Prezidento Koosevelto kalbos su dideliu su
sidomėjimu.
Tos kalbos laukė ne tiek Amerika, kiek
kiti kontinentai. Ypač kariaujančioms val
stybėms rūpėjo išgirsti p. Koosevelto žodį.
.Jiems tai rūpėjo dėl to, kad. jos lyg ir
tikėjosi aiškesnio pasisakymo, ar Jungti
nės Valstybės eis į atvirų karų prieš Ko
mos- Berlyno ašį, ar ne?
Šiuo atžvilgiu šiek tiek nusivilta. Anglai,
nors ir patenkinti Prezidento griežtu nusi
statymu prieš diktatorius, tačiau jie daugiau
ko tikėjosi. Daug kas iš jų minė, kad p.
Kooseveltas pasiūlys kongresui paskelbti
Vokietijai karų.

Bet p. l^ooseveltas tebesilaiko savo seno
nusistatymo — visais galimais būdai® remti
Didžiųjų Britanijų, kuri veda žūtbūtinę kovų
su Vokietijos naeiuis, siekiančiais jų sunai
kinti ir tuo ipačiu sutriuškinti demokratijų
Europoje. Prezidentas, tiesa, šiuo klausimu
nieko naujo nepasakė^ .tik ryškiau ir griež
čiau senąjį vyriausybės ęnsistatynių pabrė
žė:
.'L
.J
“Mes pasakykime demokratijoms; mes, amerikonai, esame gyvai susidomėję jūsų
pastangomis ginti savo laisvę. Kad sustip
rinti jūsų jėgas atgauti pasauliui laisvę
ir jų palaikyti, meU skiriame jums savo
energijų, savo išteklius, savo organizuo
tas pajėgas. Mes jums siusime didesniais
kiekiais laivų, lėktuvų, tankų, šautuvų.
Tai yra mūsų tikslab ir mūsų pažadas”.

Varydamas tokį pareiškimų, Prezidentas
ir šį kartų nurodė, kad, jei demokratijos Eu
ropoje piulaimėtų šį karų, ir Amerika atsi
durtų dideliame pavojuje. Diktatoriai viso
mis savo jėgomis užpultų Ameriką, kad ir
jų pavergti, kad ir jos demokratijų sutriuš
kinti. Dėl to
greitai teikiama stipri parama kariaujan
čioms demokratijcrrb, yra geniausias šio
krašto saugumo sustiprinimas.

Taikos šalininkams dabar esamomis Eu
ropoje sąlygomis, Prezidentas atsakė, kati
iš diktatorių taikos negalima, laukti jokių
tarptautinių malonių, grąžinimo tikron ne
priklausomybės, pasaulio nusiginklavimo,
žodžio ir religijos laisvės. “Tokia taika
neduotų užtikrinimo nei mums, nei mūsų
kaimynams”.

Dėlto — reikia teikti santarvininkams di
džiausių paramų, kad jie laimėtų.
Palietęs šio krašto socialinius, politinius
ir ekonominius klausimus, suglaustoje for
moje padavęs savo nuisistatymų: duoti lygių
progų jaunimui ir visiems; darbus tiems,
kurie galį dirbti; užtikrinimų tiems, kuriems
tas užtikrinimas reikalingas; išsaugojimas
civilinių laisvių, prez. Rocneveltas to paties
linki viso pasaulio žmonėms: gerovės, žo
džio laisvės, religijos laisvės.

tai, kaip ir visoms, kitoms diktatorių už-(
grobtoms tautoms, taikiai daug vilčių sugau
ti laisvę ir nepriklausomybę ir ditttaa
gijų šiam tikslui aukotis ir dirbti.

Ant Slenksčio Į1941 Metus
Diktatorių laimajimo

Amerikos katalikų laikraščiai (angliški)
šių savaitę paskelbė žinias apie Kiaitailikų
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Tos žinios pa
imtos iš Kunigų Vienybės centro vaidybom
išleistos anglų kalboje knygutės. Rašiny ci
tuojama knygutės pabaiga:

kurių tarpo* vokiečių
yTa tik ISO milijonų. Ogi kiti
tat prancūzo! (25 mil.), len
kai (13 mik), rumunai (13
mil.), vengrai (12 mil.), bel
gai (8 mil.), olandai (8 mil.),
čekai (7,3 mil.), danai (3,8
mil,), norvegai (3 mil.) ir
slovakai (arti 3 mil.). Čia
Po Svietą Pasidairius
liekai nepaminėtų dar apie 4
Šiandie, tavorščiai, pluošmil. kitų tautų žmonių, dau
giausia žydų, kurie irgi pa 1 tas nauj ynų iš Lietuvos.
didino Hitlerio valdomų arba 1 Tokių dar, gal, neskaitėt ir
kariškai, kontroliuojamą, im negirdėjot.
ntojų,

(Tęsinys)

Garsina Lietuvius

Dr. K. Pakštas ,

i i

nuo karo pradžios dovanais
šitaip paskinto: 1939 m- ru
gsėjo mėnuo priklausė Hit

Jis visiškai sumušė
Lenkiją, kurios žymią dali
"A natioa which *ttader God
the paliko savo draugui Stalinui,
means of stopping the invading horde in kaipo dovanų už prielankų
the fourtesnth century from over-nmnmg neutralumą ir pristatomas ža
Europe, which did not succumh to Proliavas.
testantism and the flattericb cf Orthodoz
, Spalių ir Upkr. mėn. (1939)
ProSlavism, wiU know whMM» to fattnr
atėjo eilė Stalinui. Jis tuo perijų.
strength for the present struggle”.

W

leriui.

— Kaip
galite
tokius
šlykščius dalykus pasakoti
prie kitų, ypač prie moterų?
— Dabar mes turime lais
vę ir galime kalbėti, ką tik
norime!
— Tačiau laisvė yra relia
Kokia anarchija paverg
tyvus
supratimas, — pa
toje Lietuvoje įsiviešpata
vo dėl sovietiškų rublių įve stebėjo keleivis.
dimo matome iš šio vaiz
— Kas yra laisvė, aš ži
delio, atspausdinto “Tarybų nau, — atsakė vienas, —
Lietuvoje.”
bet gal būt paaiškinsite
Veža pilietis malkų ve man, ką reiškia reliatyvus?
žimėlį išdidžiai dairydama- — O, tai visai lengva pasis, lyg tikėtųsi visą mies- aiškinti. Ar esate ką girdė
tą juo apšildyti.
ję apie Einšteiną? Ir re
— Kiek prašai?
liatyvinę jo teoriją?
— Mokėsi litais, ar čer — Žinoma, tai yra.. na,
voncais?
taip.
— Ar pačiam ne vistiėk?
— Taigi, jo teorija yra
— Mat, kad ne vistiek.
kal
Litai, sako. tik vieną su,ai- tokia- Jeigu Tamsta
biesi su gražia moterimi va
tę bebus geri....
Sustabdo arklį. Apstoja landą laiko, tai Tamstai at
rodo, tartum tiktai vieną
malkas daugiau piliečių.
*— Gal rubliais nori? — sekundę tebūtum kalbėjęsis.
O jeigu Tamsta nuogas at
piktai juokauja senis .
— O kuriais metais drū- sisėsi ant karštos krosnies,
tai Tamstai viena sekundė
kavoti ?
pavirs valanda, i •
— Vakar. ...

metu įvedė aaivo kariuomenę
į tris Baltijos respublikas ir
užvaldė jose visus strategi
nius punktus. 1940 m. birže
lio 15 d. buvo tik užantspaudavimas pirmiau jau pilnos
prikrautų Stalino maišų.

Kaip matome Hitlerio sta
las labai gausiai apkrautas
laimėjimais. Nuo gausaus sta
lo krinta stambūs ir 4ruPi_
niai. Ogi juos renka kitas
įvįrtas vyras, visų diktatorių
Rusai Ir Karas
mokytojas dnaiugas Stalinas.
1939 m. vėlyvas ruduo ir Prieš pat karų jo imperija
‘ ‘ Darbininkas ’ ’ rašo:
(1949 m. žiema nei diktato turėjo 170 mil. gyventojų, o
“kr rusai stos į karų?
Suprantama,
prieš vokiečius, nes jų interesai neina ta riams, nei demokratijomis ne dabar karo įmetu pelnas jau
pačia linkme, ypač Balkanuose. Visi vi atnešė jokių ypatingų laimė siekia 23 mil- Taigi Stalino
1
saip '.spėlioja. Aplamai priimta sakyti, kad jimų
imperija dabar turi 193 mi
karas tarp vokiečių ir rusų neišvengia Kovo mėn. (194J9) po ilgų lijonus gyventojų, kurių tar
mas. Su tuo pigu sutikti, bet klausimas, ir kruvinų mūšių Stalinui pe viešpataujanti rusų tauta
kada — ar šiam kare, ar kada nors to (pavyko atsipiųuti mažutės turi tik 90 milijonų, o 103
liau? Atsakyti į tai taip ęat sunku, kaip Suomijos šlaunį, kur jo vis milijonai priklauso kitoms
ir suprasti visus moderninės diplomatijos dėlto nepasotino.
tautoms, kurios prie geros
netikėtumus. Bet štai kas atrodo aišku; Balandis lobai buvo palan
(progos labai norėtų nusikra
Stalinas dels iki paskutinio momento. Ji; kus Hitleriui: jįs tuo metu
tyti rusų jungo ir jų barba
sakosi neįeisiąs vokiečiams eiti per Bul
užėmė dvi Skandinavijos val riškos valdžios.
gariją ar Turkiją gelbėt graikus. Tai tik
Buvo dar pora mažųjų lai
tušti žodžiai. Jis leis viena ir kita. Jis stybes — Danajų ir Norvegi
ją
(kartu
apie
7
mil.
gyv.).
mėtojų. Vengrija gavo šiau
bijo Hitlerio kaip ugnies. Bet jis knisis
Gegužės
ir
birželio
mėne

po bulgarų, turkų, vokiečių socijalime tvan
rinę Transylvanijų su 2,5 mil.
ka, lygiai kaip knisasi Anglijoj ir Ame siai labai pataikavo abiem gyv., kurių tarpe arti pus
— Piemenį Tadai, ar ką? — Ir tai išrado Einšterikoj. Jis lauks kari«ujančiose šalyse- dau dįktoftoriam: Hjtljerifcsi užiėmĮė antro milijono vengrų. Bul Nūūūūū!
nas? Nuostabu. Tačiau ką
giau skurdo, .bado, nepasitenkinimu sui Belgiją, Olandiją, Liuksem garija atgavo savo 1913 m. 1 —Pats ar ne’piemuo Juk1 tai bendra turi su laisve?”
rutės. Jis ruoš kur tik gali našiausią ko burgu ik didesnę Prancūzijos prarastų Dobrudžų su 400,(MX) girdėjai, ką‘ peY radiją aiš-j
-j- o —
munizmui dirvų,— vargų ir netvarkų. Tuo <WtStalinas sučiupo vi gyv. Prieš šituos laimėjimus kino, skaitei, ką laikraščiai’ 'Nuo savęs ’pridursiinė,
tarpu didžiausiu rūpestingumu tampys rau sai ne jawi ' priklausomų Beir kaS •’ dabartinė ‘ Lietuvos
teisingumas
neprotestuoja, rašė.- lr litai nedings,1
donosios armijos pajėgumų ir nepadiečia- sarobįjų ir S. Bukoviną.
nes ir tautiniu atžvilgiu Do- rubliai kada bebūtų spaus “laisvė” tikrai yra reliaty
mybę ir grūmos, grūmos* bet ptrfs tik to
Ktafc. vėliau keliais etapais brudža yra labiausia bulga dinti — geri.
vinė. Užteko okupuotosios
da, kai priešas jau bus bejėgis. Tbi toks
Hitleris įsitvirtino grūdų ir riška, ogi šiaurinė Transyl- , ,— No-o-o!
Lietuvos
gyventojams pa
jau patentuotas Stalino menas”.
mėses kraštuose: (Vengrijoj vanija daugumoje vengriška.
būti, po bolševikų. laisve tik
— 0 ~
ir Rumunijoj. Šioje pastaro Tiktai Rumunijos ribos liko
Senamiesčio rinkoje. Mo kelis mėnesius, o-' jie jau
Visų Bendras Tikslas
je glūdi ir jo. žibalo beveik labai
negražiai sudarkytos, terėlės apstuojusios šepe jaučiasi, lyg būtų gyvenę po
“Lietuvių Žinios” cašo:
visa atsarga. Turėdama mil nes vengrų žymi sala gyvt> čius, kibirus, flanelką....
’aziątiškų despotų bizūnu iš“Amerikos lietuvių išeivijos, išskyrus žiniškas akmens ia«glio ir ge nio kiaip tik pačiame buvu— Rubliais ar litais ? — tisą šitntmetį. Kas gali ginkomunistus, yra šiame reikale viena min ležies atsargias, gana daug
lodos Rumunijos vidury. Tų klausia diktoka “perkup-į čyti, kad Lietuvoje nebūtų
tis — paliuosuoti Lietuvą iš svetimų vers. dar kitų mineralų (cinko, va
laisvės? Ji glūdi tame, jog
salų reikėjo iškirpti ir pri čka” Mislunskienė.
gijos pančių, sutraukyti ant jos užvilk
rio, žibalo ir kitų)A kontro jungti prie Vengrijos
— Sakyk kiek kaštuoja laisvai galima šaukti “urker
tus despotiškus retežius ir užžiebti ten de
ra” kiekvieną kartą,
kai
mokratijos žvaigždutę. Kitąją* sakant lais liuodama dbriingiausius Du pant per rumunų gyvenamas ir viskas.
— Rubliais, širdel, tris paminimas raudonojo des
vės žvaigždutę, tikroje žodžio prasmėje. nojaus juodžemius — Vokie žemes. Tokiu būdu arti miMažai bus nuveikta ir nedaug atliktą tija gali dar ilgai kariauti. i lijono rumunų pateko veng dešimt, o litais dubultavai poto Stalino vardas!
valdžion, kurios jie neno- tiek.
jeigu pakartotinai bus atidengiamos pra to laimėjimų liko šiame,
— Ar pasiutai? Tik de
Atėjo pas žmogų velniai ir
eities žaizdos ant parblokšto tautos val kue tik mažaaai diktatorius rėjo. Bet Transylvanija nuo
šimt
procentų
brangiau
te

stybinio kūno.
sakąs:
Mtosoitoft. Jis pabandė atsi- < senų laikų yra didelė tautų
galime,
o
ji,
mat.
...
— Aš atėjau tavo sielos at
Gana jausti- per išgamas įvykintų tra griebti Graikijoj bet čia su- J mozaika, kĮur be gyventojų
—
Na
tai
skaičiuok
pati.
tiko
oelūuktai
stiprų
pasiprie'
kilnojimo
jokių
priemosiimtų.
gedijų, peili k fui e padarytas klaidas pesir
mokinimo atminčiai. Prabėgusio •vandenio šiftimų. Ir nežinia kiaip jam uju teisingas tautines sienirs Be to, mano giminaitis,
Žmogus pradėjo (prašytis,
toliau seksis. Ar tik neišsi išvesti. Ogi vengrai atmetė kurs dabar prie valdžios, va
nesugrąžinsime.
kad jo nekliudytų. Velnias
ę
pildys daugelio spėjimas, kad. gyventojų ąpsimoinymo prin kar aiškiai pasakė. Poryt,
Iš pavergtos Lietuvos atvykę svečiai,
s;.;kąs:
ypatingai tautininkai, turėtų užmirštį sa Italija Hitleriui daugiau bū- cipų, kurį įsiūlė rumunai. Ve sako, įsikišit jūs tuos sme — Štai tau trys darbai, pa
vo galybes, savo partyviškumų įžengę į tų pegelbėjutei ir daugiau sau ngraį niat dar tikisi ir dau- toniškus litus į pečių. Ne sirink vieną! Arba seselę pri
Dėdės Svirno žiemę ir užsidegti vien lieti*- laimėjusi visai nekariauda giau rumuniškų žemių prie beima. Aš tau gera darau. . lupk, arba tėvą nužudyk, ar— Kaip tamsta drįsti taip ,
. .
viškumu, o nelaikytis kokio tai tautinin- ma, o tik laikydama prielan geros progos sučiupti.
.begėdiškai meluoti! --įsi
•• * ba gerk
degtinę
p
n \
kiškumo. Ir tokiu nusistatymu, neskirsty kų Hitlerini neutralumų, kaip
Susimąstė
žmoge lis
Ar
toli
dar
taika?
kišo nuošaliau stovėjęs pi
ti vis dar lietuvius į kokius sūnus ir poįdaro gudravai gruzinas
Seselės gaila, tėvo dar la
Kas karą laimėk?
lietis. — Kas per vienas
stinius”.
Stalinas. Jei Hitleriui tektų
Tiai klausimai, kuriuos mi ►tas tamstos melagis gimi-. biau! Baisu ir mąstyti apie
kuomet Italijoj tvarka palais
‘oknla darbus- °CTi3'1 K<,rs’"
lijonai lūi^ų kartoja, bet ne naitia? Tuojau miliciją!
kyli, tai tas neitų naudon
Gerai Padare
Mislunskicnę nuvedė.
O <tefrtinę- Ir
'".K"4'sulaukia įtikinančio atsaky
Italijai ir negerintų italų-voPasigėręs
prilupo
seselę,
te“Tėvynės” redaktorius gerai padarė pa kiečių santykių. Galop, toks •«mo, Sekant kai kuriomis ži- daugelis dar tokių apgaudi
skelbdamas kai kurių biznierių bei profe žygis ir Vokietijai neigiamai niomis, D. Britanija ruošia nėtojų ir panikos kėlėjų te vas užtarė ją. Tuomet įniršęs
puolė ant tėvo ir niužudė.
sionalų vardus, kurie skelbiasi komunistų
si kariauti dar bent 6 ar 7 beveikia.”
atsitoeųitų,: jos jėgos perdaug
laikraščiuose. Juk rattsų vtraomeiiž turi ži
metus, jeigu reiktų. Iki Ita
— o —
ižsiahiaidytų.
— Mama, ar tiesa, kad
noti, kas savo pinigais atipston fesnanistų
lijos žygių Graiki.on gal būt
O, štai, kitas aprašymas
spaudą, kuri taip aklai tarnauja Lietuvos
veidas
totarfjtaų
dar daugumas politikos žino iš tbo pačios “Tarybų Lie-. žmogui susigėdinus
. . ...
užgrobikams.
vų buvo linkę manyti, kad tuvos” apie tai. kaip bol-į Par’u8ta'
Tiesa, vaikeli,
Toks “T.” redaktoriaus žygis* žinoma, V941 m. sausio mėti. t dienų karas gali tęstis dar apie 7 ėevikai per kelia mėnesius
nepatiko komunistam^ ir jų pritalikiaane. Jie atrodo šitaip:
metus iki galutino britų lai- demoralizavo
gyventojus.
— O kodėl mūsų tėvelio
sukėlė triukšmų.
Vokietija karų prade,jo jau mėųjpho. I^altjbs nepasiseki Reporteris aprašinėja,
kad tiktai nosis paraudus,
G.ulonu, žuiįciuia, SLA ««. pirmu akim
Aus- mai išvilko aikštėn daugelį i važiuojant geležinkelio ruoMiesto panelė: — Na, mie
reikalauja redaktorių pašalinti
taė» M trijų, ir Čekoslovakiją. Karo ašies partnerių silpnybių. Ir žu Šiauliai-Telšiai-Kretinga las drauge, kiek pieno duojis išdrįso “Itivyuėj,” paskelbti, komuaistų pradtidįje vokiečių kariškoje dabar daugelis jau
linksta buvęs toka atsitikimas. Ke- da ta graži balta karvutė?
kontrolėje
j&a
buvo
89
mili

rėmėjų vardus.
spėti karo galų greičiau atei- Ii tipai taip nepadoriai kal — Ji visai neduoda, pa
jonai gyventojų. Po 16 mėne iriante gal net po metų ar bėjęsi, jog vienas keleivis nele.
Tikrai įdomu, kaip SLA vaidyba šį klap
įsikišęs. To pasėkoje įvykęs
— Visai neduoda? Kodėl?
simų išspręs. Tea iŠkfproriiaMte parodys jo* sių karą Vokietija jau kon dviejų.

Jau seniau rašėm, kad Kunigų Vienybė,
išleisdama anglų kalboj knygelę apie Baž
nyčios padėtį Lietuvoj;, gražų darbų atliko.
Reiktų ir daugiau panašių knygelių apie
Lietuvą išleisti.

.Jei Prez. Koosevelto kalba nepatiko dik
tat orioms, jei ir santarvininkai truputį nu
sivylė, kad dur nepaskelbtas atviras karas
diktatoriams, tai pavergtosios tautos ir dik
tatorių persekiojamieji žmonės tikrai nuo
širdžiai gali džiaugtis, kad galingųjų ir gar
bingųjų Jungtinių Valstybių vyriausybė sto
vi už jų teises, laisvę ir neprikli.il oravbę.
Tuo nusistatymu džiaugiasi ir lietuvių tau
ta, kuri me dėl savo kaltės pateko į bolše
vikų nelaisvę. Prezidento kalba mūsų tau- tikrąjį veidų.

Metalevit

troliuoja 185 milijonus gyve-
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toks pasikalbėjimas:

— Todėl, kad jautis.
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GIRIASI PANAIKINĘ; BARUS, O
GIRTŲ VISUR PILNA

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS KONGRESE

Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)
II
Tania dieną naktį budėjo prie draugo Vladimirovo
lovos. Jo sveikata kasdien vis blogėjo; veidai įkrito,
akys ėmė didėti, pradėjo keistai spindėti; jose slypėjo
siaubas. Tai buvo akys žmogaus, kuris kenčia neištve
riamą kančią. Ir juo ilgiau Tania į jas žiūrėdavo, juo
didesnė jos širdį apnikdavo baimė, kad, štai, kur ne
toliese plasnoja mirtis....

Tania grįžo namo. Viskas jai atrodė svetima — ir
tie mediniai namai, ir tie tamsūs debesys, ir žmonės,
kurie kalbėjo apie tokius dalykus, kurių ji nesuprato.
Vakaro sutemose pradėjo blizgėti lengvas lietutis, suži
bo miesto žiburiai. Kai ji atsidūrė laukuose, kuriuos tu
(•‘Draueas” Acme telephoto)
rėjo dar pereiti iki savo buto, esančio viename prie kal
Prez. Roosevięltas 77.-ojo kongreso pirmuijai sesijai skaito savo pranešimą. Aąiie šalies
no papėdės prisišliejusiame namelyje, visai sutemo. Ži stovį nieko, tik apie kairų. Kviečia kongresą visą šalį pastatyti ant karinio pagrindo tiks
bėjo tik du didžiojo statinio langai. Žemę pradėjo klos lu gelbėti Anglijai ir tuo būdu vaduoti “deni okratijis”. Už prezidento yra vicepreziden
tyti tirštos ūkanos, žiburiai vėl išnyko, ir ją iš visų pu tas Garner (dešinėje) ir žemesniųjų rūmų speakeris Sam Rayburn.
sių apsiautė balaganai pilka tamsa....
Tanią apėmė be’ribis liūdesys, sielvartas žmogaus,
kuris jau nebešupranta šio pasaulio su jo skausmu. Ta
čiau jai širdį skaudėjo ne dėl savęs — ne, joje kanki
nosi kenčiantis žmogus.

Kauno, Vytauto prospekte to centre vakarais sutinkami
k iaii J si gero 11 t linksmą
prie Šiaulių gatvės lengva, smarkia
masinta, vairuojama girto šo-( ki lią. Nemalonu ii . skaudu
ferio Kazio Martinėno, suviirtni sakyti, nemalonu tai ma
žinėjo tvarkantį judėjimą. tyti, bet nemaloniausia, kad,
Kauno milicininką Petrą Ba- taip yra”. Laikraštis įdėlio,
nionį, kuris neatgavęs sąmo kad reikia nustatyti planą,
nės karo ligoninėj mirė. Vė “iki kokio laipsnio žmogui
lioms buvo gimęs Gumbinė galima leisti “vaišintis . Įje, Rytprūsiuose, 1912 m. Jis nionių vadovai lietui i pro pi
j paliko jauną žmoną, ir 3 ma- rštus žiūrėti į savo darbintinkų pasivėlavimą ateiti Į dar
ržemiečius vaikus.
“Tarybų Lietuva” net ve bą dėl to, kad jis dar nespė
damajame įdraipsnsvje rašo, jo išsipagirioti. Tuo labiau
kad. reikia paskelbti kovą su negali prileisti, kad į Įmones
girtavimu. Pasak laikraščio, ateitų girti”.
“šimtai darbininkų {Šančiuo Tad. “laisvoji” Lietuva. su
se, Aleksote, Vili jas n po 1 ėj e, silauks dar vieno “plano”,
Žaliajame Kalne ir net mirs- — dar vienos “piatihdkos”.

I

Kaip žinoma, visas sovietų
gyvenimas vyksta “pagal
planą”, todėl jis taip ir de
Vilniaus universitete buvo zorganizuotas.
kilęs konfliktas dėl dėsto
mosios kalbos. Lenkų ir žy
Nacionalizavus visas vaisti
dų studentai reikalavo, kad
nes, jose dirbantiems vaisti
paskaitos būtų skaitomos
ninkams ir kitokiems tarnau
jų kalba. Bet paaiškėję, kad
tojams kurį laiką iš viso ne
80% studentų pakankamai,
...
moką lietuvių kalbos. Todėl i'",vo moka'’'as iokl’ atlvK'>"Stachanoviečių darbo nuspręsta, kad pagrindinė inas. Dabar sovietų Lietuvos
normos
dėstomoji kalba turi
būti vvr. farmacijas valdyba, pra
neša, kad už laiką nuo lap
Iš šio paties oficialaus lietuvi9; Bet studentai’ nc'
kričio 1 iki 15 d. galima mo
pranešimo sužinome, koks m°kantieji lietuvių kalbos,
kėti aviimsą, bet ne daugiau,
yra “Maisto” meistrų uždari11 egzaminus laikyti rusų
kaiip 2<X) litų. Ši suma parodo,
bis. “Brigadierius” Vertin- . arba lenkll kalbomis
kiek okupuotoje Lietuvoje už
skis Antanas, odų nuėmė- I
____________
dirba net tokią specialybę,
jas, pakėlė darbo našumą'
kaip vaistininko, turį tarnau
iki 80%, gauna 15.36 litus; I Nebeliks lietuviškos
tojai.
jo padėjėjas Targonskis Pet minties knygų
ras pakėlė darbo našumą'
Švietimo komisariatas įsa
irS> 80%' 0 »auna 1448 “•
-i •
■»->, v
• “•
-» <■ « •
į• dieną.
Dešrų virėjas Mati kė visų mokyklų vedėjams
šenko Henrikas paspartino išimti iš mokyklų bibliotekų
darbą iki 40%, gauna 13.52 “antikomunistinės ir kleri
Tlianks to a Doctor’s prescription called
Mendaco, thousands now palliate terrible relt. Kiaulių dūrikas ir kabin kalinės literatūros knygas.”
eurring attaeks of choking, gasping, cough
ing, wheezing Bronchial Asthma by helplng
to jas Paruleckis Česlovas Tokiu būdu iš mokyklų bus
nature remove thlck excess mucus. No dopes,
no smokes, no injectlons. Just tasteless,
išimta
didžiuma
knygų,
nes
ileasant tablets. The rapid, delightful palpakėlė našumą 80%, gauna
f
lative action commonly helps nature bring
nepriklausomoje
Lietuvoje
welcome sleep—a “God-send.” A printed
13.52 lt., žarnų apdirbėjas
guarantee wrapped around each package of
Mendaco Insures an lmmediate refund of
komunistinės
ir
antireligi

the full cost unless you are completely satJaknys Leizeris padidino na
isfied. You have everythlng to galn and
nės
literatūros
nebuvo.
Mo

nothlng to lose under this positive money
sumą 60%, o per dieną už
back guarantee so get Mendaco irom your
uruggist today for only 60c.
r
dirba 11.12 lt. Tokios yra kyklų bibliotekoms knygas
specialistų ir stachanoviečių ateityje patikrins ir išsiun
tinės pats švietimo komisa
dienos uždarbio normos.
riatas.

Lietuvių kalba
Lietuvoj nėra būtina

ŽINIOS 1$ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS

“Dieve,” šnibždėjo jos lūpos, “kaip keista! Mes iš
kažkur ateiname ir vėl kažkur einame.... Gal dar šian
dien prasidės agonija, jis gal dar šiandien mirs. Turi
prasidėti krizė, taip sakė gydytojas.
Ir susyk per jos sąmonę tartum iš viršaus smilkte
lėjo įsakymas: jei nori daryti gera, skubėk! Gyvenimas
lėkte lekia!
Tania sustojo vietoj, įsiklausiusi į tą širdies bal
są. Stengėsi atskleisti visą tų žodžių prasmę. Vėjas kas
sekundė stiprėjo ir galop virto tikru viesulu. Tania, ku
ri buvo tiek naktų išsėdėjusį prie draugo Vladimirovo
lovos, jautėsi pavargusi ir buvo lyg sumušta; tarėsi, kad
iš nuovargio negalės toliau žengti nė žingsnio. Nerimas,
kuris buvo išsyk kraupiai užliejęs širdį, dabar išaugo į
tikrą siaubą — rodos, girdėjai, kaip netoliese aidi mir
ties žingsniai.

Chaimas Alperavičiuš
Teikia Dovanas

Plinta gyvulių
ligos

Sovietų Lietuvos vietinės
pramonės komisaro pavaduo
tojas Chaimas Alperavičiuš
suteikė visai eilei darbininkų
pinigines dovanas už stiachanovizmą ir išradimui?. Jo ofir
eialiniame pranešime sakoma:

Ryšium su sovietų Lietu
voje vis labiau plintančia
gyvulių snukio ir nagų li
ga, žemės ūkio komisaras
papildė taisykles kovai su
apkrečiamomis gyvulių ligo
mis. Pagal šias taisykles,
“Už technikinius patobulini namams saugoti šunys, ga
mus ir svarbius išradimus, nykliniai šunys ir medžiokdėl kurių buvo pasiekta auk- liniai šunys laikomi Pririš*
x • *1 •
•
IX’ TKT
’ • vx•

Asthma Mucus

štų gamybinių rezultatų, su ti dieną ir naktį. Nepririšti
teikiu garbės pažymėjimus ir arba laisvai, bėgioją be ant
skiriu... po 200 litų pinigines snukių šunys naikinami, ir
jų savininkai atitinkamų
Ne, draugas Vladimirovas neturi mirti, jis turi gy 1 premijas”. Po tokią “milži
valdžios organų baudžiami
venti, nes.... nes.... Tania pati negalėjo pasakyti, ko nišką” premiją gavo 10 dar iki 1,000 litų.
dėl, bet jai buvo viena aišku: jis neturi mirti, nes mir bininkų, nors “Tarybų Lie
tuva” pripažįsta, kad šie da
ti jis dar nėra pasiruošęs.
rbininkai uždirbę valstybei
Vėl atsiminė sergančio akis, kupinas skausmo, ir šimtus' tūkstančių litų. 26 da Sovchoztninkai
vėl išgirdo savyje imperatyvą, kad turi nepaprastai sku
rbininkai, už tokius pat nuo skundžiasi
bėti, jei nori daryti gera....
pelnus gavo po ,100 litų, 39
rn r,
Buktos (Suvalkijoje) sov“Ak, tik gerumas,” galvojo, “tegali išgelbėti nuo darbimnkai po 50 litu, o 114'
, .....
. ,
, ....
, ,
.
chozo darbininkai nusiskunmirties siaubo.... Tik tas, kuris visą savo gyvenimą darbininkų dalyvavusių, ka
džia kumetbučių netinkamu
dirbo kitiems, gali ramiai mirti!”
torginėse lenktynėse, gavo
mu. Jie neremontuoti. Šiuo Bolševikiška tvarka
— Nekartą buvo rašyta aVėl sustojo, tartum klausydamasi vidaus balso; pa pasitenkinti garbės ipažymėjireikalu turėtų daryti žygių
pie dezorganizaciją, kuri įsi
skum susyk skubiai apsisuko ir pasileido atgal, pas mais”. Dėl palyginimo paste
plytinėse
darbininkų komitetas, bet
viešpatavo Lietuvos geležin
draugą Vladimirovą.
bėsime, kad dar prieš kelis
jis nieko neveikia. Ūkyje nė
Nusavintoje buv. brolių
“Jei jis pasveiks, būsiu jo žmona,” kalbėjo pati sau mėnesius už vieną ameriko ra nei skaityklos, nei kultū Solskių plytinėje, esančioje keliuose, juos “tvarkant”
Maskvos metalais. Dabar so
pusbalsiu. “Tedaro man ką nori, bet aš atiduosiu jam nišką dolerį Kaune buvo mo rinio klūbo.
ties Garliava, liūdnas vaiz
vietų geležinkelių valdyba
visą širdį. Neleisiu, kad mirtų taip, kaip miršta dabar, kama po 50 ir daugiau litų!
das. Geram orui esant, neskelbia kad “nuo š. m. gruo
su tomis žmogžudybėmis ant savo sąžinės! Darysiu vis
’ j atidaromi džiovyklos liukai
ką, jog ir jis suprastų taip, kaip aš dabar suprantu, kad, gonio veide, šalia lovos stovėjo gydytojas ir švelniai 1 ir todėl blogai plytos džiū džio mėn. krovinių perveži
mas geležinkeliais bus vyk
jei nori gera daryti, reikia paskubėti, nes mirtis nelau juokavo:
sta. Per krosnies pastato
domas pagal planą”. Šis
i "'i**
'**** and TaUgue, drafta vveaken
kia!”
— Oo, nieko sau: graži gailestingoji sesuo! Sėdi ir stogą prilyja. Daug plytų
body resiatanee so that germR associated
“
planas
”
pasireiškia
t*uo,
kad
Tania pasileido tekina, nepaisydama lietaus lašų, miega!
with colds may get the upper hand. Help
tenka tik išmesti, nes blo
a nre to overcome such germs on throat
siuntėjai
turi
bent
vieną
mė

kurie kirto jai tiesiog į veidą; paltas peršlapo kiaurai.
Jo švelniame balse skambėjo gerumas, ir kai drau gai pagamintos ir blogai
sur aces by garglipg with Listerine Antinesį iš anksto pranešti, kada
«*P ic at the first symptom of an irritated
Ją valdė viena mintis: kad tik rastų jį dar gyvą ir ga gas Vladimirovas atvėrė akis, gydytojas pastebėjo:
džiovinamos. Šią žinią, liū
tnroat or an oncoming cold. This pleasant
P™‘,«ution,takenpromptlyandfrequerttly,
lėtų ištraukti iš mirties nagų, atnešdama jam gerąją
— Na, drauge, padėkok Tatjanai Nikolajevnai! Jei di jančią apie stachanoviš- jie mono prekes krauti ir
y spare you a long, unpleasant siege.
naujieną.... Nors pati žinojo, kad jis jos vis tiek ne ne ji, tai jūs dabar, greičiausiai, giedotumėte drauge su kus metodus susovietintoje kiek vagonų, jiems bus reika
Lambert Pharmacal Co., ». Louis, Mo.
linga. Kad bent. prieš mėnesį
supras, nes guli be sąmonės, bet, nepaisant to, susirū savo senelių vėlėmis!
Kilis gerais
Lietuvos pramonėje, patei nebus padavęs pareiškimo,
pinimas siela, kuri turėjo ten iškeliauti, buvo stipresnis
associated with colds
kia oficiozas “Tarybų Lie- 1 tam vagonų nebus duodama.'
už protą.
(Bus daugiau).
Pagaliau šiaip taip atvyko. Skubiai nusimetė per
šlapusį paltą, atsisėdo prie draugo Vladimirovo lovos,
FAČTS YOU NEVER KNEW!!!
Jy Bob Dai
suėmė jo karščiuojančias rankas ir įsigėrę savo akimis
ENJAMIN FRANKLIN ,WH0 WA« NOT A DRiNKER,
ONCE WROTE A*DRINKER'S PlCfiONARV", IN
į jo akis.
WHICH APPEAREO 220 DIFFERENT WAYS OF
Jis pamažu pajudino blakstienas; akyse tartum
TELLINGAMAN HE WA$
šmėkštelėjo sąmonės kibirkštis. Jis vos juntamai pa
spaudė Tanios ranką, ir iš akių išsirito viena ašara.
— Tania, atleisk! — tyliai sušnibždėjo lūpos ir
akys vėl užgeso.
Per Tanios skruostus pabiro karštos ašaros. Ji ėmė
be perstojo bučiuoti jo drėgną kaktą, išdžiūvusias li
gonio lūpas, visą laiką šnabždėdama:
TJL.are
CM* BE
— Niekad, niekad daugiau tavęs nebepaliksiu!
Taip sėdėjo ilgai, ilgai ir nė pati nepastebėjo, kaip
galop užsnūdo....
Kai pabudo, buvo išaušęs šaltas rytas. Į vidų pro
COMPVETE NUTRltNT
aprasojusius langus skverbėsi saulės šviesa ir žaidė Ii-- UtiON.

Coughing, Gasping

Becnina DRAFT?

gargie Listerine

194-1

DRAUGAS

Hillaire Belloc

KNYGA APIE NEPRIKLAUSOMOS |
LIETUVOS EKONOMINĮ PROGRESĄ

* | 8 H (1

CIVILIZACIJOS KRIZE

.O

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. CANal 5909

OR. WALTER PRILUPS

viena pora akli, visti m gy
Kamloiiiieji okupantai Imi- tojimųsi,
Anicetas Simutis, sumuos Lh/Luvosį įVkononiinį Tik
venimui. Saugokit jas. leisdami
jas moderniškiausia
i gia ardvti Lietuvos ckonomi- Lietuvos Generalinio Konsu gyveninių, angliškoje kalboje, išekzaminuoti
UXLYTOJAS IK CHIRURGAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
Premijuotas kun. J. Karaliauti vertimas
gali sutelkti.
2105
VVest CermuK Koau
nį gyvenimų, kaip jie yra s:.- lo pagedbinir.lku«, yra para kad, neikalui esant, Lietuvon
32 METAI 1‘ATYltniO
OJflbO VALANDOS
— Verto —
pririnkime
akinių,
kurie
pašalina
ardę Rusijos. Rusija, kuri šęs veikalą angliškai, “Eco- delegatui galėtą parodyt 4juo
visą aklų liemplmą.
1 — 4 lt 6:30 — 8:30 vakare
Antanas P. Sandys, M. I. C.
lt pagal sutarti.
pri, š 1914 im tų karų buvo nomie Reeonstruetion of Lith Į dų ant balto’ jog Lietuva Dr. John J. Smetana
žinomu, kaipo “pasaulio amo- ui..nia After the World War” ekonominiu atžvilgiu savo ne,Dr. J. J. Smetana, Jr.
densim
proponuotą
vaistą,
(Tęsinys)
das”, bolševikiškoje santvar- kuriai išleisti reikalinga A priklausomybę pateisina.
OPTOMETRISTAI
r Ji V SIC1AN — SURGEON
Atrodė kad sil nasis sa kur*8 galėtų šio trukumus Roję gyvena nuolatinį maisto merikos lietuvių parama. Iki
1801 So. Ashland Avenue
Šių knygų privalo įsigyti
Ufiso:
21 58 W. Cermak Rd.
Kampas 18-tos
• • ,
’ . . v,
T.
pagydyt, turime aptarti sa-i nedateklių.
'šiol prenumeratomis ja,u yra mūsų profesionalui, biznieriui
TeT CAN ai 2345
vimnkas visai žlugo. Jis pa'
,
,
‘
J
7
Telefonas CANAL, 0523 — Chicago
vo terminus.
įsurinkta
$250,
bet
kad
knyga
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
OFISO VALANDOS
Nepriklausomu Lietuva pasiliko kaip parazitas, prili
ir studentai. Arba» galimai pa Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Res.: 7004 So. Fairfield.
Treč. ir Seflt: 9:00 a. m. iki
Kada
mes
naudojame
žo-Į
starais
metais
siųsdavo
mėlsv
v
st
J_
l
)asa;il
i
(,ar
veikiai
apęs prie paskutinės moder
dovanoti vertingam amerikie
Tel HBNUock 3150
7:30 p. m.
niškojo kapitalizmo struktū dį kapitalizmas, mes juo iš-, sų sviestų, kiaušinius, grū- 1>ie ^',0* Vlenos kny^ ka»- čiui profesionalui ar ipolitiTeh YARds 3140
nustatyta $2, todėl dar kui.
ros. Jis sunkiai kovojo, kad reiškiame visuomenės stovį, Mjns į visas pasaulio šalis, nes
VaLANDOS: Nuo ll iki 12,
LIETUVIAI DAKTARAI
2 iki 4 ir 7 iki 9
išlaikyti savo žmogišką gar kuriame laisvų piliečių ma-' tų dalykų buvo didelis per tenka sukilti .bent tris-ketuPiruiudiemais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Prenumeratų
už
knygų
$2
Šeštadieniais: 11 du 12
bę ir asmenišką ir šeimos se, arba tam tikras jų de- teklius. Dabar štai jau vis ■ ris šimtus prenumeratorių,
Ofiso Tel.:
Rezid. Tol.:
siųskit
šiuo
adresui:
A.
Simu

j
Šios
knygos
išleidimas
yra
savistovumą,
šeimyninėje terminuojantis skaičius, ne dažniau ateina žinios, kad tai
VIRginia 1886
PROspcct 3534
tis, 41 Wėst 82nd St., New
dirbtuvėje arba nykstančia- sidžiaugia ganėtinomis iš- vienoje tai kitoje Lietuvos Į reikalingas kaijMj aiškus Rū
UYD2TOJAS IR CHIRURGAS
York City.
'taipgi akinius pnlaikuu.
rae šeimyniniame amate, bet darbės priemonėmis ir gy vi, toj;>, pradeda. i; Uidreikšli dininkais lietuvių tautos su
Amerikos Liet. Ekonominio
gebėjimo
kurti
ir
organizuo

334d
5. Mals LStreet
vena
iš
teikiamų
iš
žemval

jam tas sunkiai ėjosi,
ir
badas. Kame to priežastis*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Centro
Vaidyba
ti
ekonominį
gyvenimų.
metas po meto dideliame džių ir kapitalistų algų, as Kad bolševikai daug maisto
1852 West 35th Street
Kada po pasaulinio karo įskaičiuje išnyko. Visiems sa menys, kurie eksploatuoja iš Lietuvos išsivežė, tai dar
-Drauge
”
smulkūs
skelbiLIGON1US
PK11MA;
DANTISTAS
vistoviams stebėtojams pro- sąvasties neturinčius žmo ne viskas. Pagrindinė Ueda- vairiose taikos konferencijo
4143 South Archer Avenue
mai
mažai
kainuoja,
bet
duo
Kasdien
ŪU0
2:00
iki
8:00 vai.
ceso pabaiga gana greitu nes. žinomus kaip “proleta- tekliaus priežastis yra suar- se buvo svarstoma nepriklau
Teletonas LAFayette 3650
da
daug
naudos.
Skelbkitės
Trečiai
ir
Sekmai
tik
susitariua.
Antradieniais, Kelviriadieuiau ir
laiku paaiškėjo ir ji paga- riatas.”
dymas ekonominio gyvenimo somos Lietuvos atstatymo “Drauge”.
Penktadieniais.
lios paaiškėjo net ir plačiai
Svarbu pažymėti, kad žo- harmonijos ir sukūrimas utof- klausimas, tai Lietuvos pries
4631 So. Ashland Avė.
Telefonas: Hemlock 5849
TeL YARda 0994.
prispaustai masei. Aišku, dis “kapitalizmas” šia pras- pilies bolševikiškos sistemos, šai nurodydavo kad ji netu
Pirmadieniais,
'Trečiadieniais U
toji pabaiga tegalėjo
būti me naudojamas išreikšti tą kurioje gamybos pietoj i imsis rinti nei anglies, nei geležie).^
bes La oi ūmais.
tiktai pramoninės ir miešti- stambią blogybę, kuri savo ir augimas yra nebeįmano- nei druskos, nei, (pagaliau, aGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liejaus šaltinių, todėl negalė
nės visuomenės sukoncentra pribrendime grąsina pačią mals
6757 So. Western Avė.
siunti
gyventi
nepriklausomą
vimas, tokios, kuri rišosi su
Apie nepriklausomos LietuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
mūsų visuomenės gyvybę,
gyvenimų
ir
būsianti
priver

mūsų civilizacija, į kelių
4/29 So. Ashland Avė.
Po
piet
—
I
iki
3;
V
akarais
7
iki
9
.
vos ekonominii augimu
ir iplėnereiskia
savasties
teises.
»
.
Sekmadieniais
suum sutuities
(2-tros lubos)
sta
skursti.
įžymesnių išdarbės distribu___________________________
Tol. AlTDway 2880
Chicago, ilk
ei jos ir mainos kontrolerių [ Anaiptol, jis reiškia savas- į iduoda visuomenei toną
Lenkai agituodavo, kad jie
OFISO
VALANDOS:
Pbone Cicero 4276
i tina įuncninmima •
aovoatic
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 (k i 4
nasrus.
J~ .
”“J" •’*’ ” .""7 kuris paverčia tą visuome-> v’sko Lo turi, todėl Lietuva
vui. popiet ir nuo 7 iki a:J0 vai. vak.
n i
.tu irzt - r 'kUn yra lsvystyta 1 ViSai ne kaoitalistine K a nitai i- ' esu turėtų būti prijungta prie
Sekiuad. nuo *o nu 12 vui. ryto.
Bet net tada, kada sis fa-j nenatūralų
nelygsvaringą1^ kapitalistine. Kapitans4
i
i
i
DANTISTAS
fališkas pasukimas atsidū-'tovį) kuriame jį normaliai1 taS naturahai nebando is- Lenkijos. Tiems priekaištauns
1446 S. 49ih Ut, Cicero, 1IL
rė ilgam pažeminančiam blo!
ali funkciionuoti ir tik-: naudoti būk1?’ kuri Yra blo- "tremti Lietuvos delegatai
Antradieniais, Ketvirtadieniais
gurne prieš žmones, kaip no-jj katastrofa grąsi’na. Jei1 gum0 Saknis; blo«um<> šak''
' »rgament'1 ~
Gi O i TOj AS TR CXLix.ui.vGAS
ir Peuktadlemais
4o3i
So. A Milanu Avenue
Valandos: 10-12 rjte. 2-0, 7-9 P. M.
išvengiamas likimas, tuo kapįtaiįzmas reiškia vieno j nis yra milžiniškame žmo- kaip tik nurodymų, jei nepri-1
'Tol. i Atida 0994
3147 S. Halsted S t, Chicago
Rez. tek PLAza 3200
tarpu reiškėsi, kaip papras- agmens užtvirtinimą, šeimos nių skaičiaus pribuvime, ku-Į klausomomis valstybėmis iš
Pirmadieniais, Trečiadieniais
KRAFT FMNCH
VALANDOS:
tr Šeštadieninis
tai esti, tolesnė reakcija, Į beįSę valdyti žemes, mašine- ris neišgali apsiginti prieš , -gyvena tokios šalys kaip Da
Nuo T0-T2 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
nija,
Šveicarija,
Belgija,
OValandos:
3
—
ti
popiet.
DRESSIN6
kad suardyti visą tai, kas riją, namus, drabužius, mai išnaudojimą.
Nedekomis nuo 1d iki 12 vai. drenf
landija
tai
ir
Lietuva
galės
Kapitalizmas veikia pelne
Telefonas CANal 7329
pirmiau buvo pastatyta.
sto rezervus ir visa kitą,
TeT YARds 5557
AMERICA S 1ARGEST
Pats pramoninis kapita- tada nutukusi širdies dege- tikslui ir žmonės savo sku-j išgyventi.
■ SlllING 3RAND . .
lizmas, jo doros sistema, jo neracija> sugedimas, reiškia ?.®tame
susimaišyme tą
Kaip lietuviams yra žino
UXD2XOJAfc» IR CHlRUKLrAti
(Lvietinskaa)
negatyvinis godumas, jo vi- normalią širdiea funkciją ! tlkslą vadina kapitalistines ma, Lietuva ne tik išgyvento
22t»ii West Cermak Kuad
GVD2TOJAS
TR CHIRURGAS
sa būtybė pagimdė kūdikį 1 i^ip kraujo cirkulatorę, sistemos didžiausia yda. , bet ir turtėjo, jos užsienio
iOol
vvest
4/tn btreet
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Taip nėr. Jei kas išdarbėje prekyba augo, o su ja; ir žmo DR. KARL NURKAT
panaSų į save, kuris žadėjo vareja sveikame
OFISO
VALANDOS:
ir
pagal
sutartį.
žmogaus
,
,.............
_
T, -e
j arba distribucijoje
arba
SekiuadiesiaiK taipgi pagal sulart}.
nužudyti patį savo tėvą. įas ,kūne.
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
(Kurkaitis)
nių pragyvenimo lygif. Tų
Kapitalizmas yra yda
. . .
,
Res. teletonas tiHLiey 0434.
_______ ir pagal sutartp________
...
x
,
,
..
.
mamoje
omenyje
turi
pelno
kūdikis buvo toji socialinė ne dėl to, kad jis apgina sa- x.. ,
turi žinoti ne tik lietuviai,
.
Tel Cicero 1484
..
,
.
r. J tikslą, negalima jam tai pafilosofija, kuri iškart buvo vasties
legalią teisę, bet; ,
,
, , ,
. bet ir kitos tautos.
... x . . ..
, . . skaityti nedoru dalyku
ir
neaiškiai žinoma kaip socia dėl
to, kad jis panaudoja tą v
,
(Beinaiauskas)
Pasibaigus šiam karui vėl Atsakančiai ir prieinama kai
lizmas, vėliau pilniau ir lo-Į iegabą teisę apginti keletą žmogiškieji jausmai , tuomi
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
na
pritaiko
akinius.
Ims svarstoma mažųjų tautų
Kamp. lotos Oat. ir 49th CtOiMM) do. naisted Street
giškiau žinoma kaip komu- prįvilegijuotų asmenų prieš nėra pažeidžiami. SakykiKiekvienų dienų randasi:
laisvės
atstatymo
klausimas.
TELEFONAI:
,
me,
gerai
pasiturįs
krautuOFISO
VALANDOS:
nizmas. Prie šio viso rei- daUg dįdesnį skaitlių tų, kuDIDŽIULĖJE BUDRIK0
Nuo
2
iki
4
popiet ir 7 iki 9 vak. Ofiso — ,WRNtwortb 1612.
kalo gyvos išdavos mes da rie nors yra laisvi ir lygūs i vininkas traukiniu keliauja, Neabejotina, kad ant Europos
ir pagal sutartį.
KRAUTUVĖJE
Res. — Y AKds 8956.
traukinių kompanija po ka žemėlapio vėl atsistot nepri
Res. 1625 so. 50th Avenue
bar turime kreiptis.
OFISO
VALANDOS:
kaip ir jie piliečiai, bet ne3409 So. Halsted Street
T«L Cicero 1484
M iki 4 popiet.
7 iki 9 vakare.
pitalistine sistema gauna klausoma Lietuvos respubli
Tel. Yards 3089
(b) Komunizmas.
'sidžiaugia sava ekonomiška pelno iš kelionės arba pri- ka, bet kad tas įvykių, tam
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pūgai sutarti.
Visuomenės stovio blogu-j baze. Pamatu. Tadgi, šaknis’^alėTų gauti,* jei viskas yra
Tei. VARds 2246
mus, į kuriuos mes dabar 810 blogumo, kurį mes pava tvarkoje. Geležinkelio kom
(lietuvis)
Padėti Pinigai kas Mėnesi iki II Dienos, Neš Nuošimti nno 1 Dienos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įpuolėme, išvardijome ir pa dinome “kapitalizmu,” turė panijos akcijonierius perka
2500 West 63rd Street
tų
būti
teisingiau
vadinama
gvildenome. Mes taip pat
DANTISTAS
prekių iš krautuvininko;
OFISO VALANDOS:
TURTAS VIRŠ-------------$5,500,000.00
vardu; nes
4645
So.
Ashland Avė.
paminėjome ir ištyrėme pro “proletariato”
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
krautuvininkas gauna iš jo
arti
47
tb Street
Taipgi
pūgai
sutartį.
cesą, kuriuo šie blogumai ®i° blogo visuomenės stovio pelno. Abi tranzakcijos to
Atsargos Kapitalas Virš - - - $400,000.00
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Ofleo teieiouas PROspcct 6787
pas mus atvyko. Jie yra ga- šiandien vadinamoji kapita- bulai ir normaliai pritinka
Namų telefonas VIRginia 2421
Seredoj pagal sutartį.______
Dabar mokam 3’/2% už pa
listinė
charakteristika
glū

lutini ir pribrendę vaisiai
žmogiškai prigimčiai ir są
dėtus pinigus. Duodam pa
AMERIKOS LIETUVIŲ DAR I AKŲ DKAUGlJUS MARIAI
to krikščioniško suirimo, ku di ne t,ame, kad keli asme žinei.
skolai
ant
namų
1
iki
20
m.
Pelnas geležinkelio
6958 So. Talman Are.
TeT YARda 5921.
ris įvyko prieš tris šimtus nys yra savininkai, bet ta- kompanijos atvėjuje yra tei
TeL GROvebiU 0617
Ree.; KHNwuod b!07.
Office tel HEMioak 4848
metų, kurio pastangomis mc’ kad daugelis, nors po- singas atlyginimas, priklau
mūsų civilizacija progresy- i btiškai lygūs savo viešpa- sąs kapitalo sutaupymui ir
UiPfiUJAfl TR CHLbUKGAS
viškai prarado savo tikėji- čiams ir turį laisvę funkci- inteligentiškas
tapatingo
Ofiso vai.: nuo 1-3; uuo 0:30-8:39
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chartered
by
U.
S.
Government.
mą, ir šis suirimas yra pa- jonuot tas pačias pilietiškas dalyko pavartojimas
75o VVeM 30ih Street
žmo
8AVINOS FEDERALLY
VaL: 2-4 ir J—9 vok.
prastai žinomas kaip refor- pareigas kaip ir jie, negali giškiems reikalams. Krautu
IN8URED.
an<l
Ofiso tel. VIRginia 0036
Hetvirlad. ir Nedėliomis su- itarua.
macija.
i džiaugtis pilna ekonomine vininko pelnas yra teisingas
LOAN ASSOCIATION
Kesideucijos tei.: HRVerly 8244
OF CHICAGO.
2423 W. Marąuette Road
4192 ARCHER AVENUE
Paprastai, Gc blogumai! ^8ve<
atlyginimas panašių veiki
JI STIN MACKIEWICH. Pres.
TEL. VIRGINIA 1141.
yra užvardijami “kapitaliz
Tokio plataus prolctaria- mų jo biznio srityje.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAIi.: # Iki 4 p. p. Trcėiad.: • Iki 12:00 p. šeštad.: 0 iltį 8:00 v. v.
mu”; bet pirm negu gvil- to pribuvimas kaip tiktai ir
41o7 Archer Avenue
(Bus daugiau).

OR. F. G. WINSKUNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

OR. RAČKUS

OR. V. E. SIEDLINSKI

DR. PETER1. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. AIKOČIŪNAS

UR. MAUtslGt KAHN

DR. PETER J. BARTKUS

DR. HlANK G. KVVINN

DR. S. R. PAIUTSIS

Ofi. P. J. BUNAR

DR. A. JENKINS

UR. G. VEZaiS

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

DR. J. J. SIMONAITIS

OR. STRIKŪL’IS “

FBYSICIAN AND SURGHON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lt uuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartp
Office tel YARda 4787
Namų toL FROspect 1930

TM. OANal 6128

DR.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

OR. A. J. BERTASH

OR. i. UUNUULIS

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
NeUellomis | lugal su tartį.

TeT OANal 025)
Ree. tel.: PROapect 6869

OR. P.Z.IA1AIURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidancija: 6600 So. Aitseian An
VALANDOS: Ji v. ryto iki S poniai

• lb’ • «A< aaknem

Dienraščio “Draugo” Metinis

Koncertas

— įvyks —
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v v,1 Sekmad., Sausio 26 d., 1941
REZIDENCIJAI

6631 S. California Avė.
• >

SOKOL HALL

Rezervunkit tų dieną —
“DBAUGUI”.

t

n

DRAUGAS

*

ris, Biliūnas, Arminais, Jau
kus, kan. Tumas, Maironis,
vysk. Valančius, vysk. Bara
nauskas buvo kapitalistai,
buržujai, o Stalinas geriau
sias proletarais. Daugelis žino
nių tikrai yra ku-ku! A. P.

IŠBANDOMAS LĖKTUVO STIPRUMAS

Į LEiŪVIM NIŪOSĖ MIESTUOSE'
V-------------------- — - ------------------------------------------------ 3
Graži reprodukcija
Gera Naujiena

Prieš d.’) metų Ganei bro
7 d. Amerikos valdžia ų kiškel liai iš Malta salos nuvyko į
is1, kati padarė kontraktui su Palestinų ir ųiadirbo šv. Že
Glenn L. Martin kompanij mės vietas, nulinis ir iš Vieš,
statyti už dešimtį milijonu paties Jėzaus gyveninio įvy
Pagerbė Savo
dirbtuvę pietinėje Omahoje, kių atsitikimus mažoje for
Mokytoją
kiiij bus dirbami lengvesni moje. Paskui visus tuos da
("Draugas" Acme telephoto,
bombonešiai lėktuvai. Glenn lykus atvežė į Maltos salų,
Keturių motorų Boeing Bl7 armijos bombonešis iškyla iš Patterson field, Dayton, O. Marųuette Park. — Lietu
;
kad
parodyti
savo
motinai.
Martin kompanijos viršinin
viršuje) 17) valandų 3,000 mylių išbandymui be nusileidimo. Apačioje — bombonešio įgu- vių Pilietybės klesa vedama
kai jau čia buvo, apžiūrėjo Bailei broliai taip gražiui ir
Jono L. Juozaičio, adreisu
vietą ir pranešė, kad tuo'au moksliškai padirbo visk;}, kad
6827) S. Westem Avė., išrin
vos my iriklausomybės 23 me jo į Rock Island, iRotekford ko naujų valdybų 1941 m. ių
praiiės statyti dirbtuvę. Mot. jie buvo pakviesti atvežti į Įvairu - įdomu
lų sukaktis, išnešta protes ir kitus mie'. tus, kur gavo viųtoj natujos valdybos pa<Anglijai tie lėktuvai tuojau Ameriką savo dirbinius ir čia Iš Mūsų Kolonijos
tas prieš mrskolių, — kaca- gerus darbus. Ne tik jauni, gerbimo surengė Kalėdų “pareikalingi. Lėktuvai bus labai rodyti žmonėms.
Spring Valley. III. — Ka piškų kailiadirbį Stalinų — bet ir seni, kurie moka ama rty”, kuria pagerbė1 savo mo
greiti. I ž 77 dienų dirbtuvė
Omahoje toji reprodukci/a
bus pastatyta.
buvo rodoma Kalėdų laiku lėdų dienų mūsų bažnyčioje Džiugošvilį ir visus kruvintu, to: dai lydės, kalviui ir kit. kytojų: pareiškė linkėjimų ir
Vienuolika tūkstančių žino ir žmonėms nepaprastai pa buvo iškilmingos berneliu siuis maskolius ir jų batų lai Jų neklausia amžiaus.
suteikė dovanų.
nių dirbs dirbtuvėje. Bu- liko. Prelatas E. Planagaiu mišios, per kurias daugelis žytojus — lietuviškus .bolše
Mokyklos kambarys buvo
Peru, Ilk, laikrodinė dirba
daugiausiai reikalingi lituoto pasakė: “Gauci brolių repro tikinčiųjų ėjo prie šv. Komu vikus. Mes parodysim, kas
i
r sudaro ICO nuoš.: komunistai, pilnų laikų. Dirba valdžios į gražiai išpuoštas ir puikiai
ji! (welders), tie, kurie mo dukciją {atrodo jų meilę šv. nijos.
užsakymų. De Pue Zinc Co. įrengta eglelė. Komisija iš
ka užplakti geležį (riveting) Žemei ir turėtų visi jų lan Prieš šešis metus kun. Bru- ar Lietuvos “buržujai”.
Taigi, iš anksto kviečiamų taipgi dirba gerai, nes cinko 1 M. Pavilonienės, L. Gedamair dailidės darbininkai. Pa kyti. Tik šv. tikėjimo meilė žikas įvedė paprotį — kas
prastų darbininkų nebus daug galėtų priversti žmogų pada pi rmų penktadienį eit išpa visi lietuviai iš apylinkių di> reikia parako gamybai. Ka- j vičienės ir E. Aglis, psruošė
skanaus valgio. Susirinkusius
lyti taip duug namelių, žmo žintiem ir prie šv. Komunijos. lyvauti paminėjime Lietuvos svklos dirbai vidutiniai.
samdoma.
Oras nešaltas ir sniego nė vaišino vynu ir sode.
Sakoma, kad lėktuvų dirb nių miniatūros formoje. Toji Bet dar atsiranda tokių, ku nepriklausomybė-.
tuvėje dirbs daugiau žmonių, paroda turėtų arčiau priar rie jokiu būdu negali paljenŠalin kruvinieji maskoliški rai Atrodo, žiema nebus il Per puotų mokytojas pra
negu skerdyklose. Dabar ske tinti žmones prie Dievo”.
kacapai iš mūsų krašto — ga. Giedrių dienų bitės skrai nešė, kad studentams duos dvi
‘unarų
rdyklose. dirbai apie 7,7)00.
Susižeidė automobiliam
Lietuvos! Šaflin raudonasis do. Illinois upė gausi žuvies, savaites atostogų. Klesos vėl
prasidės sausio 9, lygiai 7
Dirbtuvės vadai bus pri nelaimėje
Kalėdų dienos vakare stai skarmalas ir vadinamas in mat, nešalta žiema.
vai., adr. 6825 S. Western
siųsti iš Baltimore, Md., kul Mūsų klebonais, kun. Juo ga tragingai mirė kito žmo ternacionalas! Imi gyvuoja
tos kompanijos dirbtuvė jau zas Jasevičius labai susižei gaus jarde Ona Matulevičie laisva, nepriklausoma Lietu
Per ilgų laikų iš Lietuvos Avė.
Klesos valdybų sudaro: N.
sėkmingai veikia.
dė aulomobi liaus nelaimėj?, nė, ripie 60 melų amžiaus, ki va! Lai plevėsuoč/a trispalvė gaudavau “Šaltinį”.
Kiti
Moskalūnas,
pirm.; S. Vyčas,
Amerikos valdžiai nuspren kai važiavo pas savo j.urai- lus iš Budelių parapijos, Ma vėliavui ir Lietuvoj himnas! gaudavo ‘ ‘ Lietuvos Žinias ’
dė statyti Nebraskoje dirbtu il ijonų Kalėdų vakarų, kuris rijampolės apskrities.
Liko
“Lietuvos Ūkininkų”, “XX vice pirm.; L. Gedamavičius,
vę dėl to, kad pastaraisiais buvo sužeistas netoli Lincoln, trys suaugę sūnūs ir viena
Ateinantį pavasarį, šule pe Amžių”, “Žvaigždę” ir ki rast.; E. Aglis ir A. Stasiū
Studentais
keliais metais eini buvo labai Nebr. Jo paties automobiliu'.- duktė.
rnai pastatyto naujo fabriko, tus. Dabar jų nėra. Leidėjai nais, globėjai.
sausa ir niekais neužaugo, o apsisuko ant slidaus kelio ir
Dieve, būk jai gailestingas.- statys kitų, dar didesnį. Ko jei suspėjo išbėgti į užsienį,
žmones norima palaikyti šio apsivertė.
mpanija turi didelį užsaky tai giliukis; priešingai, gal, Visi kviečiami į Fede
je valstybėje. Vieni sako, kad
Vis vien paskui klebonus
Vasario 16 dienų mūsų ko mų ir dėl to reikia kito pa jau po velėna, Ot, tai tau
racijas Chicagos Ap
tuojau po karo dirbtuvė už nuvažiavo savo aplaužytu lonijoj bus paminėta Lietu- stato, nes viename negali už, bolševikiška laisvė! Ot, tau
sidarys, o kiti sako, kad nuo automobiliu į nelaimės vieta, —,------------—------------------- sakymp išpildyti.
Žmonės Steliniais, Lietuvos *‘sLiuJėl’L skričio susirinkimą
lat veiks, nes tuo tarpu lėk paėmė Vincentų Kukų ir jo i tsevičius (gydosi namie nuo džiaugiasi.
Išeina taip: Lietuvos himnas kuris įvyks 1941 m. sausio
tuvai labai reikalingi trans- keturis draugus ir parvežė žaizdų ir didelio sutrenkimo.
kapitalistiška^i dr. Kudirka, 8 d., trečiadienį, 13 vaJ. vak.,
portucijai.
namo. Dabar kun .Juozas JuVietinis
Daugelis lietuvių išvažinė dr. Basanavičius, dr. Pieta Westsidėj, Aušros Vartų

parapijos mokyklos
pose.

Šiame susirinkime bus
renkama nauja valdyba ir
įdomus kun. dr. J. Prunskio pranešimas.
Valdyba.

Omaha, Ncbr. — Gruodžio

CHtCAGOJ

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER
ŠOKO L SVETAINĖJE

Wtįit Side. — Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 10
skyriaus susirinkimas įvyks
šį vakarų, sausio 8 d., 7:30
valandą, parapijos mokyklofe
kambary. Kadangi susirinki
mas ynai labai svarbus, visos
narės kviečiamos būtinai da
lyvauti.
,
Valdyba

QUINTUPLETS
CHESTCOLDS
ūse MUSTEROLE ffer

MottMr—Glve Your CHILD
This Šame Expert Care!

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

Remkite Lietuvišką
Žyduką
NATHAN
KANTER
MUTUAL
LIQUOR
CO.

Wholesak
4707 So
Halsted St
Tel. Blvd
0014

DRAUGO“ KONCERTĄ

South Kedzie Avenue

Sekmad

USIO

Pradžia lyg)

patal

(January) 26-tą Dieną, 1941 Metais
Šokiai t>o koncerto 8-tą vai. vakare

z//</V/ę«r
CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS
GARSUSIS I)E PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS

Chicagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite j dienraščio “Draugo” koncertą, nes
Dienraščio “Draugo” šiauniame koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
jaunimas
dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai
nimo jėgos. 'Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, giepardavinėja
tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappeila Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaro* Arthur C. Becker, iš De Paul Universiteto ir Tikietų kainos: $1.00, 75c, 50c.
Vien tik šokiams — 35c.
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

l
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CHICAGOIE IR APYLINKĖSE
TRUMPAI APIE DIEVO APVAIZDOS
PARAP. KLEBONĄ KUN. A. MARTINKŲ
20 METŲ KUNIGYSTES
SUKAKTIES PROGA

A. "j" A.

Antaninos Beinoraitės
Vieny Mėty Mirties
Sukaktuvės

PETRAS MUREIKA
Mirė sausio 7, 1941, 4:15
vai. popiet, sulaukęs 48 me
tų amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje,
Suvalkų
apskr.,
Lukšių par., Akečių
kaime. Amerikoj išgyveno 30
metų.
Paliko dideliame nuliūdime;
moterį Oną (po tėvais Martlnkaitė); 2 sūnų Petrą Jr. ir
Justiną; brolj Antaną; krikšto
tėvą ir dėdę — Juozą Nau
joką ir šeimą; 3 pusseacris Oną Chepaltleną, Oną Gribinlenę ir Tillle Brewer Ir jų
šeimas; tetą Aleksienę: pus
broli Juozą Aleksą ir jo šei
mą. ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas koplyčioj,
6812 So. Western Avė.
Laidotuvės jvvks šeštadieni,
sausio 11 d., 1941. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
| Gimimo Panelės švč. parap.
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldi! bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines draugus ir pažjRtamus
dalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris.
Sūnūs.
Brolis. Krikšto Tėvas, Dėdė.
Pusseserės, Teta, Pusbrolis ir
Giminės.
I-aid. direkt. I,achawicz ir
SOnai, tel. CANaI 2515.

Jau sukako vieni metai, k i
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą seserį An
taniną. Po ilgos ir sunkios li
gos atsiskyrė su mumis sausio
10 d., 1940 metais.

ALBINAS
VAITEKŪNAS

DOMICĖLĖ
KUNICKIENfi

(gyv.: #42 We«t 34th 8t.)

(po Oėvais Knietnitė)

Mirė sausio 6, 1941, 3:15
ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Kupiškiu par., Virboliškių kaime. Amerikoje išgy
veno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime;
moterj Ameliją (po tėvais Sėtpetauskaitė); du sūnų Felik
są, marčią Kotryną, ir Juoza
pą; dvi dukteris Ameliją Vilčiauskienę, žentą Kazimierą ir
du anūku, Oną .šakenienę, žen
tą Joną ir 4 anūkus; pusse
serę Marijoną Musteikienę ir
jos šeimą; du pusbroliu Romų
ir Juozapą Grikienus ir daug
kitų giminių, draugų ir pažjs
tamų; o Lietuvoje paliko bro
li Kunigą Juozapą ir seserę
Griseldą Balčiūniene ir jos šei
mą. Priklausė prie Palaimin
tos Lietuvos Praugjos.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 Lituanica Avenue. laidotuvės jvyks ket
virtadienį, siiusio 6 d.. 1941.
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus
atlydėtas j šv. Jurgio parap.
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugais ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Sūnai,
Dukterys, Centai. Marti. Anū
kai, Pusbroliai, Pttsseseltė, Bro
liu. Sesuo Ir Giminės.
laidotuvių direktorius 8. P.
Mažeika, tel. Yards 1138.

Mirė sausio 6 d.. 1941. 7:40
vai. vak., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Lieplaukės par., Braz
deikių kaime.
Amerikoje išgyveno 20 met.
Paliko dideliume nuliūdime;
vyrą Antaną; 4 sūnus, Vaclo
vą, Antaną, Ernestą ir Čes
lovą;
pusbroli Julijoną Narmontą ir daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų; o Lie
tuvoje paliko 3 seseris, Pe
tronėlę, (Iną ir Leokadiją ir
kitas gimines.

v.

Praeity sekmadienį Dievo | n ausinės krizės, bet jaunas iri
Apvaizdos ųiarapija buvo su- energingas klebonas niekuo- 1
Mes jos niekados negalime užmiršti, nes josios gy
rengus išleistuves buv. kleb. met nenusiminė. Jis galvojo,
venimas buvo pavyzdingas ir josios pasiauknvinus
kun. Ignui Albavieiui. Ta: pa kaip ateiti pagalbon savo pa
buvo nuostabus, todėl jos mirtis buvo man sunku pa
čia proga paminėta ir naujo rai. lijonams ir, kaip jaunat
nešti.
Kūnas pašarvotas namuose:
klebono 20 meti) kunigystės vėje jo nieks neragino mo
2134 W. 23rd Pi. Laidotuvės
Tr jau vienas metas prabėgo nuo tos dienos ir nojvyks penktad., sausio 10 d.,
sukaktis, šia proga, noriu kytis, šviestis, taip ir klebo
1941. Iš namų 8:30 vai. ry
rėd
mi
paminėti
šifl's
liūdnas
sukaktuves,
užprašėme
to bus atlydėta j Aušros Var
“Draugo” skaitytojus ners nu tapęs iš niekur nebuvo ra
šv. Mišias šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, kurios bus
tų par. bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už
trumpai :saipažindinti su ju ginamas parapijai pasišvęsti
atlaikytos sausio 10, 1941 — 8X’L valandą ryta. Taip
Velionės sielą.
Po
pamaldų
bus nulydėta j šv. Kazimiero
ir jai visomis jėgomis dar
biliato veikla.
put bus laikomos šv. Mišios Tėvų, Marijonų vienuo
kapines.
lyne mirties sukuktuvių dienoje.
Kun. A. Martinkus gimė buotis.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
Lietuvoj 1888 metais, (iečių
Kviečiame
visus
gimines,
draugus
ir
pažįstamus
da

Atvykęs į Šv. Kaizimiero
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Se
lyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už Antaninos
kaime, Naumiesčio parapijoj, parapiją kun. A. Martinkus
serys Ir Giminės.
sielą.
Tauragės apskrityje. Jo tė suorganizavo pirmąjį ą viešą
Laid. direkt. Lachavvicz ir
Sūnai, tel. CANaI 2515.
vai: Antanas ir Marijona parapijonų talką ir 25 vyrai
Martinikai buvo ūkininkui ir per astuonias savaites kasė
“Negalėdamas būti laimin
mirė anksti palikdami sūnų po bažnyčia salei vietą. Ka S. Pieža Atvyks J Korespondentų
Padėka
gas savo nuosava laime, aš
Antaną dar mažu vaikeliu.
da, vietai jau buvo baigta, nu Susirinkimą Rytoj Vakare
Priimkite nuo manęs šir- būsiu laimingas Jūsų laimėj'
1904 metais dabartinis Die pirkęs už $1,700 medžiagos
dingiausį padėkos žodį visi,
vo Apvaizdos parapijos kle pastatė $12,000 vertės .para
ŽYMUS HERALD—AMERICAN REPORTERIS
bonas išvyko į Angliją, kur pijos 'salę ir skiepą )x> klebo
kurie apdovanojote mane ir
SKAITYS ĮDOMIA PASKAITA!
pagyvenęs metusi atvyko j nija. Ir, bendrai, nors sun
įvertinote mano 20 metų dar
Kas antrą mėnesio ketvir ar lietuvių kalbose. Dar pri buotę Šv. Kaz. Akad. Rėmė
Ameriką — Cbicugon. Čia kiais laikais kun. A. Martintuojau pradėjo ieškoti darbo kui teko klebonauti Šv. Kiv tadieni “Draugo” Korespon dėkite jo plačius patyrimus. jų centre, gruodžio 15 d. Adentu Klubas susirenka pasi Todėl visi “Draugo” kores
ir, radęs jį Marshall Field zimiero parapijoj, bet suge kalbėti spaudos reikalais, pondentai gali tikėtis labai čiū kun. Urbai, vienuolyno
ml
krautuvėje, vakarais pradėjo bėjo per nepilną dešimtį me bet šiuo laiku susilauks žy įdomios kalbos. “Draugo” kapelionui, už linkėjimus ir
mokintis.
tų, turėdamas vos 100 šeimy maus reporterio savo tarpe, administracija rengia šiokį sveikinimus; Motinėlei Juo
Baigęs pradžios ir aukštesj- nų. parapijonų, nuniokoti $2,- Stasio Piežos asmenyje. Tai ar tokį surpryzą visiems su zapai, vienuolyno perdetinei,
koresponden ir vfeoms seselėms už dova
nius mokslus, 1915 metais į- 000 skolos ir padaryti naujų nepaprasta proga visiems, sirinkusiems
tams.
kurie dėmisi rašyba laikraš
tlmn your years!
stojo j Šv. Prokopijaus (semi pagerinimų už $15,000, kaip čiams, nes Pieža begalo sėk Dar viena pastaba, dau nėlę; Nausėdienei už dovanų
nariją, Lisle, Ilk, kurią sėk antai:* įtaisyti naujus vargo- mingai eina savo pareigas giau pagalvokite apie tinka ir už viską, ką tik jį dėl ma
Why be yoor age? Look younger than your yean witb
mingai baigė 1920 metais. Ti nlus, atremontuoti bažnyčią Chicago
Herald-American mą vardą mūsų klubui, nes nęs gero darė. Tikrai malo
Clcdroled hair ... with hedr that ie soft. coloriul. youthkrai galima sakyti, kad kun. iš lauko pusės ir išdekoruoti dienraštyje, Religious News norime padaryti atitinkamą nu man su tokia valdybos na
Bkel Tbose gray streaka can be so thoroughly erased
kortelę korespon re darbuotis, kaip pirm. Nau
vtth Clairot the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
A. Martinkų Dievo Apvaizda iš vidaus, pastuityti parapijai Editor. O kas daugiau, Sta narystės
sys Pieža turi nemaža pra dentams ir būtinai reikia
beatmeni that cleaneee as tt reoondttions as tt TINTS.
nuolatos globojo,, nes moks salę ir pagerinti klebonijos! ktikos paskaitų davime, nes pirmiau išsirinkti gerą var sėdienė. Kiek aš galėsiu iš
today and say:
savo pusės darysiu, kad i:
las ypatingai gerai sekėsi ir patalpas. Nors kaip minėjau' jam tenka dažnai skaityti dą klubui. Pagalvokite.
visi stebėdavos, kaip jis sy naujam klebonui darbas, kaip į jas įvairiose mokyklose Chi Tai atsiminkite, susirinki toliau galėčiau darbuotis se
... t&ččA,
kiu gali mokintis ir duoną ir mokslas, gerai sekėsi, vis cagoje.
mas įvyksta rytoj, ketvirta gelėms Šv. Kazimiero vienuo
emr ior irae booUnt and lrw advice on your hair probUm t»
Sausio 9 d., 1941 m., lyne.
ha CRdr. Fraaident. C/airol. Ine.. 130 W. 46tb St.. Nf York. N. T.
Ona Reikauskienė,
užsidirbti.
tenka pripažinti, kad bet ku Laikraštininkas Pieža yra dienį,
“
Draugo
”
redakcijos
kam

nemenkas
kalbėtojas
anglų
vyras ir sūnus
Gražiui pasireiškęs jaunys rį darbą dirbdamas jis yra
bariuose. Jei per daug susi
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
tėje, tokiu pat pasiliko ir ku atsidavęs tam darbui su tik
rinktų, tai keliausime į erdPLATINKITE “DRAUGĄ”
nigu tapęs. Pradėjo vikarau ru žemaitišku užsispyrimu ir
verdesnes vietas.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
ti Šv. Kryžiaus parapijoj, ryžtingumu. Todėl kliūčių
Skaitykite Katalikišką Spaudą
Chicago, ir joj' išbuvo nuo nesudarė nei depresija, nei
OAKY, IKD. LAIDOTUVIŲ DHU5KT0BIAI
1920 iki 1927 metų. Tais me maža, varginga parapija. Il
Marijona Gavėnienė
KELNER - PRUZIN
'
tais buvo perkeltas į Bridgi?- gainiui jo dirbamus darbus (po tėvais Baravyklūtė gyv.
6627 S. Damcn Avė., tel.
SerlauriM PiUrnarimag — lloteria patarsaaj*
port Šv. Jurgio parapiją, ku Ipamatė ir įvertino Bažnyčios
Republic 1128)
Phone 9000
620 W. 15th Avę.
Mirė saus. 7, 1941, 2 vai.
rioj išbuvo iki 19:9/ metų. vyresnybė ir paskyrė Dievo
ryto, sulaukus senyvo amž.
Gimus
Lietuvoje,
Vilniaus
Visur, kur tik jam teko būti, Apvaizdos parapines klebonu.
krašte.
jo vyresnieji — klebonai pai
Amerikoje Išgyveno 35 met.
DIREKTORIAI
LAIDOTUVIŲ
Paliko dideliame nuliūdme:
Tepadeda Dievas j.im ir
šiuko geriausių atsiminimų
3 sūnus Albertą,.
Joną, jo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Lillian, Ir Petrą; 2
apie savo energingą ir su naujoje parapijoj gražiai da moterj
dukteris Oną Brichtą. jos vy
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
rbuotis Kristaus vyniyne.
rą Eduardą ir anūkę, ir Mar
manų vikarą.
celę; seserj Emiliją Bučins
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Nasturtos
kienę Ir jos šeimą; 2 broliu
11930 metais tapo paskirtas
Lietuvoje Juozapą Ir Albiną
Baravykus tr jų šeimas, Ir
klebonu į Šv. Kazimiero >padaug kitų giminių, draugų Ir
A II D III A Al P C PATARNAVIMAS
pažįstamų.
' rąp'iją, Chicago Heights, 111., j Amerikos Legijonas praPriklausė prie; Tretininkių,
HITIDULHRuCdieną ir naktį
Gyvojo Rožančiaus ir Saldž.
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
kurioj išbuvo iki 1940 metų. dėjo kampaniją įvesti priširdies Jėzaus Draugijų tr prie
122 kuopos.
v V"
A
T KOPLYČIOS visose
Sunkiis tai buvo klebonavį- valomąjį karinį apmokymą S.L.A.
AMBULANCE
Kūnas pašarvotas J. LiuI
Jx
1
miesto dalyse
levičiaus koplyčioje. 4 34 8 8.
mui laikai. Visur siautė be- visiems 18-21 m. amž. vy- California
DIENĄ IR NAKTĮ
Avė. laidotuvės jvyks penktad., sausio 10 d.,
darbė. Žmonės išvargę dėl fi rams vietoje 21-35 m. amž.
1941. fš koplyčios 8:30 vai.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
3307 Lituanica Arą.
ryto bus atlydėta j Nekalto

’I loob

D

OLDER

John F. Eudeikis

LIFE IN THE ROAR

S.KANE

Prasidėjimo parap.
bažnyčią,
kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta j šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

N ^if|,ę; SūnrJ
Dukterys,
Marti, lentas, Anūkė, Sesuo,
Broliai ir Giminės.
Ijald. dlrektorus J. Liule
vičius, tel. Lafayette 3572.

“Draugo“ koncerte, sausio>
26 d., 1941 m., dalyvaus gar
susis De Paul A Cappella cho
ras ir rinktinės lietuvių meno
jėgos.

4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. LAFAYETTE 0727
koplyčios visose
Chicagos dalyse

nteą mdte programa Antradienio tr
rytate 10:00 valanda, Ii WHIP stotim (1400 k.)

Fotografai
•tūdija (renetą plr
tom rūšies su m o
larnUkomla užlaido
mis
Ir
Hoilvwood
tvlaaomla Ui
bat
'tarantaotaa

t

420 VVest 63rd Street
ar.

11

SORRV, B(JT OOOLD YOU PlVlOC ONB

BE^CEN 1M6. TWO OP you ... THE
OTHER ONS WAS-CP.-BURNC.O/*

TaL: Biinio — ENOlevood 5883

Rss. — ENGletrood 5840

/

Aitany B. Petkus

6812 So. Western Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

8354 So. Halsted St
Telefoną* YABds 1419

P. J. Ridikas

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

Lackawicz ir Simai
PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

lONRaD

f

D
Altanas M. Philips Phone YABds 4908

4447 South Fairfleld Avenue

DYKAI

/

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVI”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Albert V. Petkus
1.1. Zolp
S. P. Mažeika
I. Uolom

4704 S. Western Avenue

Phone LAFayette 8024
1646 Weat 46th Street
Phone YABds 0781-0782

3319 Lituanica Avenue
Phone YABds 1138-1139
4848 So. California Ąvs.
Pbcm LATayette 3578
M

DRAUGAS

THINGS THAT NEVER HAPPEN

gus pridavė 4 kuopa, bet pa
vardės prašė neskelbti.
Valdybon 1941 m. išrinkta:
pirm. K. Sriubienė, viee pirmin. M. šrupšienė ir J. Motekaitis, nuit. rašt. P. Fabijo
nai tis, fin. rašt. Z. Gedvilas,
iždininkas ir dvasios vadas,
kun. Ig. Albavičius, iždo glo
bėjai B. Nenartonis ir A. Gri
sius. Durininkas Aukškalnienė.
P. Fabijonaitis, sekr.

HOPKINS ATSISVEIKINA SU VAIKAIS

RENGIAMĖS PRIE TĖVŲ MARIJONŲ
BENDRADARBIŲ DR-JOS SEIMO
Visas Chicagos1 Lietuvių Kolonijos Paskendę
Prisirengimo Darbe
Mėnuo laiko beliko iki Mtv gų, tik vienas Dievas težino,
rijonų Bendradarbių Draugi- šiam darbe gražiai ir nuojos seimo, kuris įvyks vasa- sekliai vadovauja žymi ir nierio 9 d., Gimimo Panelės Šv. kad nepailstanti veikėja, tai
parapijoj, kur klebonauja di- J p-nia Vaišvilienė, kuri me
delis Tėvų Marijonų priete-1 kad neatsisako padėti. Matyt,
liūs, didž. gerb. kun. A. P. bridgeportietėB moterys be pBaltutis. Laikas trumpas, bet nios Vaišvilienės apsieiti ne
daug kas padaryta, o dar dau- gali. Tai malonaus brido veigiau dar liko padaryti. Ne- kėja, kuri turi galybes aplink
be reiįalo visose Chicagos save draugių, ir dėlto, tikilietuvių kolonijose Tėvų Ma- masi, kad Šv. .Jurgio parapirijonų Bendradarbiai pasken- jos moterų parengimas šau
dę darbuose. Gal, kai kais pa- šio 15 d. nustebins visas Chiklaus, o kokie čia tie darbai, vagos kolonijas. Nesistebiu,
Štai jų visa eilė — rengia kad kartais nereiktų prikelti
parengimus, prie kurių užvis I rankas aukštyn ir nulenkti
daugiausia darbo, būtent įpila- j galvas žemyn, nes, kiek teko
tinimas bilietų, ieško amžinų ' girdėti, jos jau turi keletu ir
ir garbės narių, lanko drau garbės Marių, net ir iš biz
gijų susirinkimus su kvieti nierių pusės. Gailai, kad ne
mais išrinkti atstovus į sei galiu šiuo tarpu pranešti, pa
mų ir kiti. Tai milžiniškas aiškės seime, o gal jų paren
darbais), kuris reikalauja ne gime, už tai prašomi ir iš ki
mažo pasiaukojimo ir energi- tų kolonijų Marijonų Bendra
josj o to viso nesigaili Mari darbiai atvykti į svečius pats
jonų, Bendradarbiai, jie dir malonius bridgeportiečiusv ta
ba tyliai, ramiai, didžiausiu da, gal, vislių matysime ir su
uolumu, — vienu žųdžiu au žinosime.
kojasi Dievo garbei ir Tėvų
Gerb. dvasios vadas, kun.
Marijonų vienuolijos naudai. J. Dambrauskas, kuriam šis
Gražu ir malonu tų visa seimo darbas yra skirias at
prisiminti, bet bus dar gra likti, labai džiaugiasi, kad
žiau ir maloniau, Nadiai 'su Marijonai Bendradarbiai su įlauksime viršminėtos dienos vairiais- klausiniais vieni atir j,
ąpvainr--^,-^Sniai'^itorti, kikuosime: darbų sėkmėmis. O ti per telefonų; tai, girdi, ge
tų pilnai užtikrinu sulvg ko ras ženklas, kad skyrių val
lonijų darbų, kuriuos paeiliui dybos ar tai komisijos rūpi
mėginsiur apibudinti.
nasi savo kolonijos parengi
•
Visų pųjpa ei,na seniausia mais. Sveikina ' ii*' linki, kad
ir didžiausia kolonija Bridge- ir ateityje, kas tik kokių in
port, Šv. Jurgio parapija, formacijų norėtų gauti, visuo
kur klebonauja Jo Malonybė met pasirengęs laiukįa kiek
Pralotas M. Krušas, kurio vienos 'ar kiekvieno laitvyksnuopelnai Tėvų Marijonų vie tant į “Draugo” ofisų.
Apie Bridgeporto kolonijų
nuolijai yna) milžiniški ir jie,
tikiu, visiems gerai žinomi; i prisiminiau dėl to, kad pas
Jo Malonybės Praloto Kniso jjuoy įvyksta pirmutinis iš einuoširdžiu pritarimu šv. J u- lės parengimas. Kitų dienų
rgio parapijos moterys ir vy-' pranešiu apie sekančias,. bū
rai rengia sausio 15 d., para- ‘ tent Brigliton Park ir Marpijos salėj kauliukų žaidimo ąuette Perk.
J. K.
(bunco party) pramogų, ku
riai smalkiai darbuojasi ir Iš Federacijos
renka dovanas neišsemiamos
12 Skyriaus
energijos ir didžiausiu noru.
. . .
komisija — T. Šimaitienė, O. blisimikimo
Kazlauskaitė, p-nia MačeikieCicero. — Gruodžio 29 d.,
nė ir podraug visos kitos, ^-'praeitų metų, įvyko Federa(piač p-nia Šimaitienė, kiek te- cijois 12 skyriaus susirinkiko nugirsti, jau išplatino ne- nias Pirmiausiai išklausyta įtoli pora. šimtų bilietų. Ištik- vaįrūs pranešimai. Iš komirųjų, reikia stebėtis iš p-nios sįjos kun. J. Kiurio 25 metų
Šimaitienės, kur jinai imui jė- kunigystės jubiliiepUi paminė-

y

Kad Dievas duotų jiems
tve'katos ir laimingus 1911
metus biznio atž ’ !giu. Lai
gyvuoja J. Mackevičiaus ve
dama Standard Federal tau
pymo ir pasienius bendrovė!
Jonais Kusteika,

Schlits Alus.

Padėka
Oak Forest. — Mes, šios
prieglaudos lietuviai, norime
per “Draugų” padėkoti Jus
tinui ir Julijonai Mackevičiains už dovanas. Gruodžio
31 d. J. Mackevičienė mus
pasveikino su 1941 metais it
(“Draugas'* Acme telephoto)
kiekvienam įteikė po naujų
Prieš įeisiant į Pan American Clipper, kuriuo išvyko į Europų prezidento Roosevelto dolerinę.
personalus atstovas Anglijai, Harry Hopkins, atsisveikina su savo trimis vaikais: dukte
Tai jau ketvirtas metas iš
rimi Diana, 8 m.„ ir sūniais, Stephen, 15 m.,- ir David, 26 m. amž.

ti platų pranešimų padarė
komisijos pirm. A. Papalius
ir sekr. V. Grigaliūnas. Iš
klausius pra nešimo, Federa
cijos skyr. pirm. A. Valan
čiaus pasiūlymu, skyrius nu
tarė prisidėti su dovana —
dešimčių dolerių. Toliau sekė
pranešimai iš draugijų veikir
mo. Iš jų pasirodė, kad Šv.
Antano draugija turėjo bankietų, kuris gerai pavyko. Ta
me bankiete dalyvavo ir nau
jas kleb. kun. I. Albavičius.
Kitois draugijos taip įpiat dar
buojasi parapijos ir savo la
bui.
Federacijos valdyba . jau
buyo kalbėjus apie suruošimų
priimtuvių naujo klebono. Čia
paaiškėjo, ..kad tuo neikulu
bus šaukiamas visų draugijų
valdybų susirinkimas. Dėl to
klausimas paliktais ant toliau.

Nutarta sausio mėnesį šių
metų surengti prakalbas. Ka
lbėtojais kviesti iš Lietuvos
atvykusį kun. K. J. Prunskį,
L. Šimutį ir vienų iš tauti
ninkų. Be to> kviesti ir Lietu
vos konsulų . P. Daužvardį.
Prakalbos bus rengiamos Lie
tuvai Gelbėti Fondo naudai.
Susirinkime buvo išdalinti
laiškai, kuinuos skyrius gavo
iš Lietuvai
Gelbėtir Fondo.
.&
Pakėlus klausimų .apie Va
sario 16 paminėjimų, praneš
ta, kad paminėjimas šiemet
bus ruošiamas bendrai visų
tautiniai nusistačiusių grupių
kaip ir pernai. •
Gautai skundų nuo Karei
vių draugijos, miestelio val
dininkų, taip pat ir iš paties
skyriaus, kad korespondentai
ne taip informuoti «ipde cice-

LABDARIŲ DIRVA^I
Iš Labd. Sąjungos
Centro Sus--mo

iš kiekvienos kuopos; 1 — M.
Sūdei kienė, 2 — M. Pavilonis, 3 — J. Motiekaitis, 4 —
Stučinškienė, 5 — J. Dimša,
6 — Lukošaitis, 7 — P. Fabijonaitis, 8 — M. šrupšienė,
.10 — Raila, 23 — B. Nenar
tonis.

Labd. Sų-gois centro prieš
metinis susirinkimas įvyko
gruodžio 20 d. Susirinkime
atstovauta visos kuopos, iš
kurių padaryta sekantieji pra
nešimai: 3 kuopa turėjo va
Kun. A. Linkus pranešė akarų, kuris davė pelno $40.00.
pie vedamus darbus ūky: se
4 kuopa paėmė salę vakarui
ni namai baigiami taisyti —
po Naujų Metų. 6 kuopa bu
įvesta šiluma, šviesa (elek
vo surengus jubiliejinį vaka
tra) ir k.
rų, kurio pelnų $41.10 prida
vė centrui. 8 kp. po švenčių
Pranešta, kad Garsus Varrengts “bunco’’ lošimų. 10 kp. 1 das Lietuvaičių dr-ja tapo
taip pat po' šVfenčių turės vtt- Garbės nariu
įmokėdama
karų; be to bažnyčioj pada $100.00 (per seimų davė $25,
ryta rinkliava davė $100.CK). o šiafln susirinkime J. Krikš
Sudalyta ūkio; komisija, į čiūnienė ir M. Kinčinienė (pri
kurių įeina po vienų atstovų davė $75.00. Garbės nariu ta
po ir kitas asmuo. Jo piniri'ečius. Dabar yra susitveręs
“ Draugo’l*
korespondentų
klūbas, kuris turėtų kreipti
dėmesio į nežinomus kores
pondentus, kurie įvykį apra Svetainė randuojama susi
šo nie taip, kaip esti. Pavyz rinkimams, parems, vestu
džiui, buvo Šv. Antano drau vėms ir visokiems kitiems
gijos bankietas. Aprašyta ne parengimams.
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal
(Savininkai)
taip, kaip tas bankietas bu
2417-19 WEST 43rd ST.
vo. Taip pat kun. Jono KloPhone Virginia 9780
rio sidabrinio jubiliejaus iš
kilmės aprašytos ne taip. Tas
.raštas sukėlė nesmagumų.

HŪLLYVVOOD INN

Reiškia, kad mūsų. korespon
dentai turi asmeniškumų. Sva
rbesnius .veikėjus ir žymes
nius kalbėtojus praleidžia, ypatingai tuos, kurie teisingai
ir visur darbuojas.
A. Valančius

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm,

Krikštynom

v kito

kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimo.
Linksmai Patarnavlmaa Visiem*

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

Tel. Victory 9670

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
DOCK W0PL
Co«KBOAf>0
2.
Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
Fi wou t b VRAtiao R »
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų žilumų;
3orrUbo©.30iM»t»Cu«KFT
5. Duoda gerų apsaugų nuo
M
G -F
gaisrų;
Pumi
mL
6. Greitai ir lengvai įtaisoma
n«NO«

oa m

ushv uk

t

awm

Apskaičiavimas

Dykai !

Hiavy

G>«ewxTt.tve.

Parūplname F.H.A. Paskolinimu*
ar limokėjlmus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehouse: 9401 So. Stony Island Ava..

Visoki Gėrimą

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

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS OFISUI
Reikalingas Jaun&s lietuvis atM-luani ofiao darbui. Turi mokėti gerai kalltėti ir rašyti lietuviškai ir angliškai, vartoti rašoinąjsj. mašinėlę.
8011

šaukite; CANAL

KAZ HEAT INTENSIFIER COMPANY
kuri turi Patentų ant Apšildymo Pagerinimui, reika
lauja Ofiso ir Sales Managerio. Turi gerai žinoti Ap
šildymo Sistemas (Heating Engineering). Turi būti
inteligentiškas žmogus. Gera proga ateičiai. Paliu
dijimas reikalingas. Atsišaukit tik laišku: ANTHONY
KAZLAUSKAS, 2522 W. 45th St., Chicago, III.
■

MEST FĮĮĘL 1 SERVICE
BLUE FL AME RANGE OIL
VICTOR

YUKNES,

Savininkas

Range Aliejus

Fuel Aliejus

66

2335 SO7WESTERN AVĖ.
24

VALANDŲ

TELEFONO

PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — FARLOk SOlTS — UEDHOOM skTS
— RŪGS — RADIOS — REFRIGERATORS — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
AU NadonoUy Advertlsed ltenu.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

*

ei’ės kai J. ir J. Mackevičiui
i i.u apdovanoja.

Telefonas REPUBLIC 6051

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas
ir

Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00
‘.‘D K A U O A 8”
2334 South Oakley Avetf
Chicago, Illinois

-Pastovumas- )
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.
Si bendrovė, kaip miksų ta-ta, yra įsteigta anl
namų. kurie yra savininkų apgyventa. Ne.asits
(augesnės vietos taupyti savo pinįgua.

įsigykite

namą per

mūsų

lenovo

**

IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

TeL Calumet 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y

taupytojo apdrmuU iki S&.eOO FMeralkiėj Jstalgnl.

I

ALDERMENAl
PRIPAŽĮSTA
DARBININKŲ
valsty REIKALAVIMUS

ILLINOIS CIO
KREIPIAS
LEGISLATORON

Susirenka Illinoiso
bės legislatūra.
Illinoiso
CIO unijos per savo valsty
binį direktorių Ray Ed
mundson (United Mine Wor
kers of America distrikto 12
prezidentas) kreipiasi legislatūron siūlydamos jai rim
tai apsvarstyti patiekiamą
keliolikos punktų prelimina
rinę programą, šia progra
ma CIO unijos nori “su
stiprinti nacionalinį saugu
mą, palaikyti patrijotizmą
ir Illinoiso gyventojų demo
kratinės nuotaikos intensy
vumą.”

NORI TYRIMO

SOUTH — Burnham (51st), Cornell, Davis, Gage,
Mann, Mark White ir Trumbull.

Darbininkai protestavo ir
grasino streiku. Bet komite
tas griežtai laikėsi savo
nuosprendžio tikėdamas tuo
būdu kiek nors sumažinti
miesto išlaidas.

Vakar pranešta, kad to
tarybos komiteto nariai aldermenai pakeitė savo pa
(“Draugas" Acme telephoto)
žiūras ir sutiko vietoje 10
AVilliam Rhodes Davis, ta
nuošimčių sumažinti tik 5
nuoš. Darbininkų vadai esą rptautinis aliejaus operato
su 5 nuoš. mažinimu sutin rius ir taikos šalininkas, kurs
reikalauja, kad profesionalai
ka.
ištirtų jo reikalų turėjimų su
Rytoj aldermenų tarybai ašies valstybėmis.
bus patiekta miesto išlaidų
sąmata. Bet prieš tai bus
dar atsiklausta mayoro nuo Daugiau išleidžia,
Kitais punktais CIO uni monės 5 nuošimčių mažini negu gauna
jos legislatūrai siūlo patai mo klausimu.
Chicago miesto kontroliesyti nedarbo kompensacijos
rio R. B. Upham apskaičia
aktą, kad netekusiems dar Plėšikai įsiveržė
vimai rodo, kad miesto val
bo darbininkams savaitinis
dyba kelinti metai vis dau
atlyginimas būtų didesnis; į kūtę
giau išleidžia, negu pajamų
valstybės teismus suvaržyti
Du plėšikai įsiveržė į bu apturi. Išlaidų perviršio pa
“injunctionų”
išleidimais tą apartamentiniuose na dengimui tad turi užtraukti
darbo su kapitalu ginčiuose; muose, 3100 W. Harrison trumpojo termino paskolas,
atšaukti sales tax už mais gt. Mrs. Rae Kogan, 40 m., kurių atmokėti neįmanoma
tą; sušaukti valstybės kon jos dukterį, 21 m., ir sūnų, ir šių paskolų sumos nuo
stitucinę konvenciją; algų 15 m., uždarė miegamajame lat didėja.
ir uždarbių užmokėjimo ga kambaryje, apgriozdė visus
Kalbama, kad jei miestas
rantiją, jei kokia ffrma, ar kitus kambarius ir pabėgo.
kokiu nors būdu nesuma
kompanija bankrutuoja; atl
Pagrobė 125 dol. pinigų žins savo išlaidų, šiemet rei
tinkamą šelpimą skirsti be ir du žiedus vertės 325 dol.
kės sulaukti finansinės kri
darbiams; liberalizuoti pen
zės — nebus ištekliaus ap
sijų mokėjimą seniesiems ir
_ mokėti miesto tarnautojus.
iš akto išmesti “pauperiz- Kompanijos turi
Didinti taksas yra pavo
mo“ nuosaką, kuriuo re pasirašyti kontraktus
jinga, nes ir be to taksos
miantis seno žmogaus nyki
šalies vyriausias teismas jau didelės. Didinant taksas
nuosavybė įskaitoma j_sa!,-kad tos kompa- galima ir vėl sulaukti taksų
višalpos ganėtinumą ir val
ijofų. kurios pripažįsta orga mokėjime betvarkės.
stybinis šelpimas s mažina
kilotų darbininkų grupes,
Be kitko ręikia atsiminti,
mas. Pagaliau vienu punktu
turi su jomis pasirašyti kon kad šalies vyriausybei; yta
reikalaujama pravesti įsta
traktus.
reikalingos taip ~})af didėstymą, kad visos firmos
ir
To reikalavo NLRB ir vy nės pajamos, o šį kartą dar
kompanijos savo darbinin
riausias teismas pripažino ire milžiniškos. Tai visa tukams skirtų apmokamas ato
reikalavimą teisėtu ir bū ri būti surinkta iš gyvento
stogas.
tinu.
jų didesnėmis taksomis.
Edmundson sveikina nau
ją Illinoiso valstybės guber sausio 13 d. užims per ilgus
Save nuskriauslte nedaly
natoriaus Greeno respubli metus buvusios demokratų vaudami “Draugo” koncerte,
konų administraciją,
kuri administracijos vietą.
sausio 26 d., 1941 m.

Pirmuoju programos punk
tu CIO unijos pasiūlo legislatūrai pravesti kareiviams
ir jūrininkams darbo
ga
rantijos įstatymą, šiuo įsta
tymu turi būti kareiviams
ir jūrininkams užtikrinta,
kad kai jie grįž iš privalo
mos karinės tarnybos, kad
atgautų turėtus prieš tarny
bą darbus, ar tai valdinius,
ar privačiose įstaigose.

Į “THAT LITTLE GAME” Intor-aat*lCartMaC«^K.Y«—By

B. Llllk

WEST — Dvorak, Harri
son, Jefferson, Union, Eckhart, Holstein, Mozart, Pulaski, Simons, Sayre ir
Wicker.

X Kun. dr. D. Mozeris,
šventėtai praleidęs su tėvais
Cicero, grįžo į Catbolic University, VVashington, D. CM
tęsti studijas. Jo brolis Juo
zas, Keistuto “spulkos” sek
retorius, kuris buvo pasta
ruoju laiku (susirgęs, sveiks
ta ir neužilgo grįš prie savo
pareigų.
Tt’s Santa, Cinus Dav tlie year around at tbe Chicago Park
District — WPA Toy Lending Libraries. The newest addition to tbe collection of tovs is tbe Christmas ipiresent of
3 dozėm gailies of Contack. Miss Alice Beiyer, Park Diwtrict
technician, is showing little Rosemary Murchese how to play
it wbile Jacky Starto looks on. *

NORTHVVEST — Brands, Vytauto Parke
Brooks, California, Chopin,
Piknikai 1941 m.
Eugene Field, Gompers, Independence, Norwood Park Šv. Jurgio parap. — gegu
and playground, Olympia, žės 18 ir rugpiūčio 31 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bir
Portage, Rosedale, Sauganash, Shabona ir VVilson.
želio 22 ir rugpiūčio 17 d.
NORTH — VVaveland.
Nekalto Prasid. šv. Pane
lės parap. — birželio 29 ir
rugpiūčio 24 d.
Pašovė, apiplėšė ir
Gimimo Šv. Panelės parap.
atsiprašė
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.
Šv. Antano parap. — bir
Plėšikas užpuolė Herbert
Heyman, 31 m. amž., nekil želio 1 ir rugsėjo 14 d.
Viiisų Šventųjų, parap). —
nojamų nuosavybių
(real
estate) agentą, jam sustab gegužės 11 ir liepos 13 d.
džius automobilį savo namų Dievo Apvaizdos iparap. —
priešakyje,
5485 Cornell birželio 15 ir rugpiūčio 3 d.
Šv. Mykolo parap. — lie
avė.
Kai plėšikas atstatė į jį pos 20 d*.
Aušros Vartų parap. — rug
revolverį, Heyman tuojau iš
kėlė rankas ir tuo momentu piūčio 10 ir spalių 5 cb
ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
jis pašautas į kelį.
— gegužės 4 ir liepos 27 d.
Piktadaris iškraustė sava
Šv. Juozapo parap. — ge
aukos kišenius, rado apie
gužės 25 ir rugsėjo 21 d.
200 dol. Po to atsiprašė, kad
Šv. Kazimiero) parap. —
jis netyčia jį pašovęs, nes
liepom 6 ir spalių 12 d.
neturėjęs pasiryžimo sužeis
“Draugo” — rugsėjo 1 d.
ti, ir pabėgo.
L. Vyčių — liepos 4 d.
Pašautasis paimtas į li
Labdaringos Sąjungos —
goninę.
gegužės 30 d.
Šv. Kazimiero Akad. Rė
Mrs. Agnės Sutton
mėjų rugsėjo. 28

mirė

)

k’sta ir tikisi neužilgo grįžti
prie savot pareigi). Kalėdų se
nelis šiemet jam buvo ekstra
geras: be sveikatos, atnešė ir
kitokių vertingų dovanų.

Parkų tvenkiniai
v* — •
čiužinėti
Pranešta, kad 35-se Chi
cagos parkuose ir parke
liuose užšalę tvenkiniai pa
ruošti čiužinėti. Kai kurių
parkų didesnieji tvenkiniai
tačiau dar pavojingi ir rei
kalingas didesnis šaltis.
Šiuose parkuose tvenki
niai nėra pavojingi, kur ga
lima be baimės sportauti:

Prieš porą savaičių Chi
cagos aldermenų tarybos fi
nansinis komitetas nuspren
dė miestiniams organizuo
tiems darbininkams suma
žinti atlyginimą 10 nuošim
čių, taip kad atlyginimas
prilygtų unijų nustatytai
ratai, bet ne daugiau.

1041

1

-

X West Sidėje ^usikurs
pavyzdinga šeima: neseniai
susižiedavo Jesisde Šarkauskaitė su William Harmon (lie
tuviu).

X Rubliauskas
(tėvukas
žinomos Adelės Rubliauskaitės-Gabaliauskiienės) jau grį
žo namo iš ligoninės, kurioj1
išgulėjo mėnesį po sunkaus
X Kun. dr. P. Kasčilukas, sužeidimo. Tikisi neužilgo vi
pažįstamas Amerikos lietu sai pasveikti.
viams, trumpu laiškučiu svei
X Vakar prieš piet Gudų
kina visus kunigus ir pažį krautuvėje, Bridgeporte, įstai
stamus linkėdamas laimingų ga apalpo J. Balčius, gyv.
1941 metų. Šiuo metu jis yra 941 W. 32nd St., veiklus CYO
Josvainių bažnyčios adminis narys. Jo draugams — K.
tratorius. Apie Lietuvą tik Dazdailaj, P. Kunciui ir A.
tiek rašo, kad' “šilta ir šla KrastenislĄn, nepavykus at
pia 19
gaivinti, niTvežus į Šv. Pau

<

APLINK MUS

X Staiga mirė Kunickienė,
vestsaidietė, žinomo L. Vyčių
Chic. apskr. choro veikėjo
Ant. Kunicko, motinai.

liaus ligoninę, pasirodė, kad
jau miręs. Koronerio tyrinė
simas jAiskelbs mirties prie
žastį.

X
parkietė, žymi jaunimo vei
kėja, priėmė žiedų nuo kenošiečio jaunimo veikėjo J. Stul
gaičio.

X M.' Kazakauskas, sūnus
žinomų biznierių — Kass Jewelry Store, 4216 Archer Avenue, — susižiedavo su IjOraine Franicel. M. Kazakaus
kas liailko Northern Illinois
College of Optometry, Duktė
Kazakauiskų Emilijų lanko
Šv. Kazimiero akademijų.

C.

Kvietkadtė,

brighton-

X Nauja& Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas kun,
A. Martinkus vakar pradėjo
lankyti parapijų, susipažinti
su parap ijonais.
X
Brighton Park jaunimo, ypa
tingai sodaliečių TairįSTveikėpgauOna

Ivinskaitė,

žymi

X Federacijos Apskrities
susirinkimesįvyksta šį vaka
rų Aušros Vartų ,par. salėj.
Dalyvaus ir svečias kun. J.
Prauskis, buvęs ‘XX” Amž.’
redaktorius.

I

Run. Ą, M. Linkus

X* Kun. J. Grinius,
Cooko apskrities ligoninė
•
A tšv. A- PLATINKITE “DRAUGĄ”
ntąno .parapijos vikaras, svėije mirė Mrs. Agnės Sutton, Išeikvojęs banko
. V"’ ;
kuri buvo sunkiai sužeista fondus
Jr
gaisre Schiller Parke vaduo
Policijos sulaikytas Thojant savo vaikus.
AR NORI TURĖTI $50,000.00
Kaip žinoma, gaisre žuvo mas R. Page, 40 m. amž.,
•
v ••
First National
jos vyras su 8 metų sūneliu nevedęs,
kai sulauksi 65 metus? Ištikrųjų, taupydamas po
Bank of Dolton kasininko
asistentas.
$9.59 kas savaitę nuo 20 metų iki sulauksi 65 metus,
Lankytojams uždary
Jisai pats nuvyko Cooko
su 31/2% dividendais, turėsi $50,000.00.
ta ligoninė
apskrities prokuroro ofisan
Su Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamą TAUPY
Karo ligoninė Fort She- ir tenai išpažino, kad apie
ridane uždaryta lankyto 6.500 dol. to banko fondų iš MO PLANĄ ir pradėk taupyti dabar
jams, kad kareivius apsau eikvojęs ir ilgiau negalįs to
gojus nuo gripo (influen- slėpti.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Tuojau
susisiekta
su
mi

zos), kurs gali būti pašalie
and
čių įneštas į stovyklą, kuf nėtu banku. Tenai pasaky
LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
ta, kad išeikvojimas bankui
yra apie 6,000 kareivių.
nežinomas. Tačiau bus vis
2202 W. Cermak . Road, Chicago
kas patikrinta.

Privertė atiduoti
pinigus

Z

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Page sulaikytas Ir U. S.
komisionierius
paskyrė . TURTAS VIRS............ 01,000,000.00
J
Du plėšikai užpuolė mė 7.500 dol. laido už jo pasisos krautuvę, 1401 Noble liuosavimą.
gat., ir privertė savininką
pasakyti, kur jis laiko pi Atėmė 2 dol. ir
nigus. 264 dol. jis laikė se
nam angliniam pečiuje
ir grabužius
BAŪIŪ LįUUtĮO įTĮ METAI
juos atidavė piktadariams.
Edward Johnson, 35 m.
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
amž. optometristas, 1408 E.
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
69 gat., pranešė policijai,
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
VVOIK STLDIO kad keturi plėšikai jį sulai
1945 We*t SS* Street 1
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
kė netoli jo namų, atėmė du
Sekmadieniais — 1-mų valandų po pietų.
dolerius ir visus vilkimus
KitomiB Dienomis — 9:30 vai. vakare.
MOVILRN
drabužius.
Vienmarškinis
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tų vai. vak.
cmrtKit:
grįžo namo.
Af»V VW» 11 PHOTOCIt VI’IIY

MARGUTIS

W H F C — (1420 Kilocycles)

I OU EST POSSIRI E PKI(

PHONF » %FAVEm: 2*11

PLATINKITE

“DRAUGĄ f r
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