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TRUMPAI
P. T.

Notre Dame universiteto
Profesorius kun.
dr.
J.
O’Brien visą laiką daug dar
buojasi prieš J. A. Valsty
bių įsivėlimą karan. Pasku
tinį kartą jis kalbėjo šven
tojo Vardo (Holy Name)
draugijos susirinkime Purdue universitete. Jis ragino
šios kilnios katalikiškos or
ganizacijos narius smarkiai
subrusti, kad užtikrinti tai
ką Amerikai. Ragino visus
katalikus ir visus kitus tai
ką mylinčius žmones be jo
kio delsimo susimesti siųsti
telegramas į Washingtoną
prezidentui ir kongresui. Rei
kalauti, kad šalis nebūtų įvel
ta karan. Pasakyti, kad Eu
ropoję karas nėra Amerikos
karas ir Amerika neturi rei
kalo aukoti savo jaunus vy
rus kitų šalių naudai.
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AMERIKOS IŠLAIDOS NUTOMA MILZINISKOS
Nubausti
Amerikos
Lietuviai

Gausi Nacių
TIKIMASI
DAR DIDESNIŲ Kariuomenė
Italijon
IŠLAIDŲ

"Izmų" Atžalos

I

“Lapkričio 30 d. Kauno apygardos teismas sprendė
buvusių “Drobės“ akcinės
bendrovės savininkų bau
džiamąją bylą. Į kaltinamų
jų suolą pasodinta dešimts
žmonių: “Drobės“ bendro
vės pirmininkas Jurgis Žiu
gžda, valdybos sekretorius
Pijus Norkus, kasininkas
Jurgis Garšva, reikalų ve
dėjas Juozas Šimaitis, valdy
bos narys Julius Zoštautas,
revizijos komisijos nariai
arba akcininkai
Antanas
Slavickas, Povilas Vaitekū
nas,
Feliksas Lapinskas,
Pranas Strimas ir Marija
Bernotienė.
Veik visi kaltinamieji yra
buvę siuvėjai, Amerikos lie
tuviai,
Lietuvoje
sukūrę
“Drobės“ akcinę bendrovę, į
sigija namus, dvarus ir ki
tokius turtus.

Kun. dr. O’Brien praei
tais metais grįžo iš Londo
no, kur jis studijavo šio ka
ro priežastis. Kaip daugelis
kitų žymiųjų žmonių, taip
ir jis tvirtina, kad šio karo
svarbiausia priežastis, tai
nelemtoji po pasaulinio ka::i
ro padaryta žinoma Versa ‘ Apygardos teismas nus
lio taikos sutartis. Kita prie prendė :
Juozą Šimaitį, 54 metų am
žastis, tai imperijalizmas.
Vienam ir kitam atsitikime žiaus, Jurgį Garšvą, 63 me
yra valstybių vadų nutoli tų amžiaus, Jurgį Žiugždą,
mas nuo Dievo, nesiskaity 55 metų amžiaus, Julių Žos
mas su Dievo įsakymais.1 tautą, 50 metų amžiaus, nu
Londone britų profesoriai bausti kiekvieną po pusan
pripažįsta, kad Versalio tai trų metų sunkiųjų darbų ka
kos sutartis nevykusi ir ne Įėjimo su B. St. 28 ir 30 str.
tikusi. Už tai kaltina Ame padariniais (t. y. atimant ei
riką. Sako, jei Amerika į pa vilines ir garbės teises), bet
po
saulinį karą nebūtų įsikišu atskaityti kiekvienam
si, būtų turėta kitokia tai tris mėnesius, atkalėtus iki
kos sutartis ir nebūtų įvy teismo; ir dar juos laikyti
kalėjime po vienerius metus
kęs šiandieninis karas.
ir tris mėnesius. Praną Strimą, 62 metų amžiaus, nu
Pačiuose Amerikos valdi bausti vieneriais metais pa
niuose sluoksniuose Washin- prastojo kalėjimo, bet jam
gtone sakoma, kad britai ka irgi įskaityti į tą bausmę iriauja už demokratijos liki ki teismo atkalėtus tris mė
mą. Sako, reikia jiems pade nesius; Pijų Norkų, 57 metų
ti ir tuo būdu apsaugoti pa amžiaus, Mariją Bernotienę,
čios Amerikos demokratiją. 47 metų amžiaus, nubausti
Bet neginčijama tiesa yra kiekvieną po vienerius me
ta, kad britai kariauja, ne tus paprastojo kalėjimo, bet
už kitką, kaip tik už Brita juos nuo šios bausmės lygti
nijos imperijos likimą ir sa nai atleisti jeigu jie per dve
vuosius interesus. Taip pat jus metus nenusikals; Fe
ir Hitleris neturi jokių kitų liksą Lapinską, 55 metų am
siekimų, kaip tik imperija- žiaus, išteisinti.
listinius. Jei Hitleris susisėWASHINGTONAS, sausio
bravo su Stalinu, jis tai pa
8 d. — Pagal patiektąjį Kon
darė dėka britų užsimoji
gresui 1942 metų išlaidų są
mams. Jei Pabaltijo kraštai
matą vyriausybė per
1942
pavergti, už tai reikia kal
metus turės išleisti kas mi
tinti ne Hitlerį, bet Angliją
nutė po $33,267,75.
ir britus.
koslovakija, o paskiau Len
kija griežtai pasipriešino.
Hitleris buvo pasišovęs at Jos taip darė britų ragina
gauti Vokietijai visas tas te mos. Britai žadėjo pagalbą,
ritorijas, kurias Versalio tai bet neištesėjo. Kai britai pa
kos sutartis nuo jos atplėšė matė Hitlerio armijų pavyTų teritorijų dalis turėjo Ce kimus, ypač Lenkijoje, juos
koslovakija, Prancūzija ir ištiko baimė dėl imperijos
Lietuva, o Lenkija — dau likimo ir paskelbė Vokieti
giausia. Kai Vokietijos ka-i jai karą. Tai gi jei ne bri
riuomenė pakilo tas teritori tai, ir Pabalti jis nebūtų pa
jas atgauti, pirmiausia Če kliuvęs Stalino vergovėn.

WASHINGTONAS, sausio
8 d. — Šiandie Prezidentas!
Rooseveltas patiekė Kongre
sui numatytą 1942 metams
Jungtinių Valstybių biudže
tą iš $17,485,528,049, kurio
didžioji dalis skiriama kraš
to apsaugai.
Šiame biudžete Preziden
tas krašto apsaugai skiria
$10,811,314,600. Šiais me
tais, kurie prasidės birželio
1 dieną,
deficitas sieks
$9,210,093,049 ir viešoji val
stybės skola padidės $58,367, 065, 056 iki 1942 m
birželio 30 dienos.
Didesnis biudžetas
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Tobruke
Apsupo
30,000 Italų
LONDONAS, sausio 8 d.
— Anglų kariniai sluogsniai
šiandie pareiškia, jog britų
mechanizuotosios kariuome
nės daliniai užėmė pozicijas
į vakarus nuo Tobruko ir
jog šis Libijos uostas esąs
apsuptas.
Šie sluogsniai prideda, jog
esą galima, kad nedidelės,
grupės italų kariuomenės
dar pasiektų Tobruka, bet
didesnė uostui parama esan
ti nebeįmanoma.

------

Žinių Santrauka Anglai
Bombardavo
KAIRO, sausio 8 d. —
Elbassani
Anglai šiandie praneša, jog
pereitos savaitės pabaigoje
pro anglų rankas prasprukęs italų kariuomenės Bardi
joj vadas gen. Annibale Bergonzoli. Jis apsuptąjį mies
tą palikęs prieš pat jo pa
ėmimą, greičiausia motori
niu laiveliu.

SOFIJJA, sausio 8 d. —
Beveik visas Bulgarijos ministerių kabinetas šiandie su
sirinko Cham-Kourijoj, kur
sakoma, kartu su karalium
išklausys premjero Philoff
Apskaičiuojama, jog šiuo
pranešimus, kuris buvo išvy
metu Tobruką gina apie 30,kęs Vienon “sveikatos reika
000 italų kariuomenės.
lais”.

Iš Kairo pranešama, jog
anglų kariuomenė Afrikoje
šiandie baigia pasiruošimus
galutinam Tobruko apsupi
mui.

Anglų kariniai sluogsniai
Egipte sako, jog italai, no
rėdami išsilaikyti Bengasi
(viena tvirčiausių italų ba
zių Libijoj), turi koskubiausiai trauktis iš Tobruko.
Bengasi yra apie 200 mylių
nuo Tobruko.

Kalba Istoriniai
Neteisinga
BERLYNAS,

sausio 8 d.

— Vokietijos spauda šiandie
bendrai pareiškia, jog Prezi
dento Roosevelo kalba Kon
gresui buvusi istoriniai ne
teisinga ir neturėsianti jo
kios reikšmės karui.

—

ATĖNAI, sausio 8 d. —
Nežiūrint sniego ir lijund
ros, anglų bombanešiai ap
mėtė bombomis Elbassani, i
talų bazę centriniam Albani
jos fronte.
Graikijos vyriausybės įsa
kymu nuo šiandie Graikijo
je draudžiama vartoti mėsą
šešias dienas į savaitę. Nuo
šiol mėsa vartoti bus gali
ma tik sekmadieniais. Ta
čiau vištieną galima vartoti
ketvirtadieniais ir žuvį bet
kurią dieną.
Sakoma, jog graikų ka
riuomenė apeinanti apie Tepelini ir Klisura ir gali nu
traukti italams susisiekimą
su Valona, kuri yra apie 30
mylių į šiaurvakarius.

Tai didžiausias valstybės
išlaidų sąmatas nuo praėju
sio pasaulinio karo, kai val
stybės išlaidos siekė $18,522,895,000 ir deficito buvo
$13,370,638,000. *
Savo pranešime, kurį per
skaitė tarnautojai, Preziden
tas pareiškė, jog šios milži
niškos sumos tėra tik gali
mų didesnių išlaidų ateityj
šešėlis.
“Niekas negali iš anksto
įspėti galutinų sumų, kurių
gali pareikalauti programa
(apsiginklavimo), kuri tėra
dar tik pradedama”, pabrėžė
Prezidentas.
Įimant šios dienos pasiūly
mą nuo birželio mėnesio ap
saugai išleista $28,480,000,000.
Biudžeto vaizdas

LONDONAS, sausio 8 d.
— Šiandie užsienio diploma
tai Londone gavo praneši
mus, jog Italijoj kasdien di
dėja Vokietijos karinės pajė
gos.
Viena ambasada gavo pa
vėluotą pranešimą, jog trys
divizijos (apie 45,000 karei
vių) Vokietijos kariuomenės
pasiųsta Italijon iš okupuo
tosios Prancūzijos tuo metu,
kai iš Prancūzijos kabineto
buvo pašalinta Pierre La
vai. šioji kariuomenė turė
jusi pereiti neokupuotosios
Prancūzijos dalį.
Diplomatiniai sluogsniai
taip pat įsitikinę, jog nema
ži vokiečių kariuomenės bū
riai įžengė Italijon pro Brennerio perėjimą iš Austrijos.
Daug orlaivių
Taip pat gauta žinių, jog
didelis

Vokietijos

orlaivių

skaičius pasiųsta Italijon.
Sąryšyj su šiais praneši
mais diplomatiniuose sluogs
niuose vėl atsinaujino spe
kuliacijos dėl Turkijos ir
Bulgarijos santykių. Sako
ma, jog Turkija prieš šešias
savaites pranešusi Bulgari
jai, jog ji stos karan Angli
jos pusėje, jei vokiečiai įžengs Bulgarijon.
Patikimi šaltiniai prane
ša, jog Rusija buvo pasiūliu
si Bulgarijai bendrosios pa
ramos paktą, bet šiuo metus
neatrodo, kad šis pasiūly
mas būtų buvęs rimtas.

Išlaidos apsaugai sieks
$10,811,314,600 ir netrukus Italai
būsią pasiūlyta priimti $4,347,000,000 paskolą Angli Torpedavo
jai. Bendrosios išlaidos neapsaugai — $6,674,213,449 Naikintuvą
(kiek mažiau negu šiais me
ROMA, sausio 8 d. — Ita
tais). Žemės ūkio reikalams lijos vyriausioji karo vado
— $1,175,905,090. WPA. — vybė praneša, jog italų or
$995,000,000,000 (šįmet bu laiviai apmėtė torpedomis
ASUNCION, Paragvajus,
vo išleista $400,000,000 dau anglų naikintuvą šiaurinės
sausio 8 d. — Oficialus pra
giau).
Afrikos pajūryj, netoli Sonešimas sako, jog po nepavy
Šioms milžiniškoms išlai llum.
Sprogo
Nacių
kusio sąmokslo prieš Parag
doms padengti net pradeda Šiandie karinėn tarnybon
vajaus vyriausybę šiandie
Amunicijos
ma galvoti apie paleidimą pašaukta Italijos jaunieji vy
visoj valstybėj ramu.
apyvarton valstybės verty rai, gimę 1922 metais.
Traukinys
bės popieras, kaip kad pašau
BUDAPEŠTAS, sausio 8 linio karo metu buvo parda
ORAS
NAIROBI, Kenja, sausio
d. — šiandie sprogęs Vokie vinėjama Laisvės bonai.
8 d. — Šiandie mirė skautų
Dalinai debesuota ir šal
tijos amunicijos traukinys,
įsteigėjas, 83 metų Lordas
čiau. šiaurės vėjai.
kuris užvažiavo ant kito
Baden-Powe'l, kuris per pa
Saulė teka 7:18 vai., sau
traukinio, sugriovė nemažą Praleis Maistą
skutiniuosius trisdešimt me
lė leidžias 4:36 vai.
dalį Vengrijos miestelio Betų neusiilstamai dirbo tai
rettyo Ujfalu. Taip pat smar Prncūzijon
tymas būtų tiesioginėje Akai.
kiai sužalota ir geležinkelio
merikos Raudonojo
Kry
bėgiai.
LONDONAS, sausio 8 d. žiaus žinioje. Tačiau anglai
MASKVA, sausio 8 d. —
Miestelis yra arti pirma — Prezidentui Rooseveltui nesutinką perleisti maisto
Šiandie Sov. Rusijos spauda buvusio Vengrijos-Romuni- asmeniai prašant, Anglijos nė drabužių
okupuotojon
plačiai patiekė pranešimus jos pasienio.
vyriausybė sutiko praleisti Prancūzijon.
apie Prezidento Roosevelto
Gyvybės aukų skaičius ne pro blokadą drabužius ir
Pagal neutraliteto įstaty
kalba, įimant ir tas vietas, skelbiamas. Bendrai Vengri maistą, skiriamą neokupuo mus Amerikos Raudonojo
kur žadama parama Angli jos cenzūra uždraudė skelbti tosios Prancūzijos vaikams. Kryžiaus laivams leidžiama
jai, bet komentarų susilaiky platesnes įvykio smulkme
Sutikimas duotas su sąly plaukti į Europos karo zo
nas.
ta.
ga, kad šios šalpos paskirs- nas.
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Kibius Ir Išganingas Sąjūdis
Kataliką Bažnyčios hierarchijai Argenti
noje pradėjo didelį sąjūdį, kad pagerinti da,rbo žmonių būvį tame krašte.
Argentinos primatas, šeši arkivyskupai ir
keturiolika vyskupų paskelbė raštą, kuriame
nurodo sunkies darbininkų sąlygas ir ener
gingai ragina imtis darbo jas gerinti.
Padarius smulkmenišką esamos darbinin
kų padėties Argentinoje apžvalgą, istoriška
me raš-te cituojama popiežiaus Leono XIII
enciklika “Rerum Novarum” ir “ipopiežistuis
Pijaus XI — “ Quadraigeisimo Anno”.
Argentinos Katalikų Akcijai nurodoma
imtis vadovaujamo vaidmens, kad pritai
kyti prie esam©3 padėties tų enciklikų dės
nius.

- Vyskupai Rlreipiui dėmesį į didelę nelygy
bę ir neteisingumą. Darbininkai gauna tik
rai mizerną atlyginimą už savo išninką dar
bą, o jų pragyvenimui reikmenų kaina yra
nepaprastai didelė. Jie pastebi ir tai —
'Mes susiduriame su overprodukcija be
veik visą gyvenimo reikmenų, bet ir su
skaudžiu nedarbu, menkomis darbininką
algomis, dauguma darbininką be nuosavų
namą ir be galimumą pagerinti savo bū
vį. Visur neturtas ir skurdas’/.

Reikalaujant darbininkams teisingo ir 1
žmoniško atlyginimo, vyskupai cituoja po
piežių enciklikas, kuriose yra aiškiai nu
statyta, kad
atlyginimas turi būti toks, kuris paten
kintą darbininką ir ją šeimą gyvenimo
reikalavirrraš, inimant nelaimėj, ligoj ir
senatvėj apdraudą.
Pabrėžiama ir tai, kad tokia darbininkams
atlyginimo sistema yra: reikalinga įveisti tuo
jau, nelaukiant šiuo reikalu akcijos iš val
stybės pusės. Pripažįstama ir tai, kad dar
bininkai turi turėti teisę ir laisvę organi
zuotis.
IVTVi

Ne tik Argentinoj, bet visuose pasaulio
kraštuose Kataliką Bažnyčia gyvai rūpina
si darbo žmonių būvio ii lageri nimu,.

Įdomi Statistika
1940 metų gyventojų surašinėjimo duome
nys rodo, kad Jungtinėse Valstybėse iš 100,972,196 gyventojų 14 metų amžiaus ar vir
šaus, 45,350,430 žmonių dirba privatinėse ir
valdžios įstaigose, ®r dirbtuvėse.
Tie patys šaltiniai paduoda, kad 5,110,270
žmonių buvo be darbo ir 32,380,062 darbinin
kų dirbo prie viešųjų darbų (emergency proječts) — WPA. NYA, CCC.
Tai reiškia, kad 48,131,434 asmenys nuo
14 m. amžiaus neįsiskaito į dirbančiųjų skai
čių. Lš jų, 28,838,484 asmenys turi namų dar,
bus (housework); 9,070,9^6 lanko mokyklas,
5,220,098 negali dirbti, 1,226,374 asmenys
gyvena įvairiose institucijose, 1,986,348 ne
ieško darbų, ,1,789,144 asmenų padėtis aiš
kiai nennstatyt?i, tad jų netenka įskaityti į
darbininkų klasę.
Apskaičiuota, kad. dirbančiųjų arba ieš
kančiųjų darbo (labor force) yra 39,994,197
vyrai ir 12,846,565 moterys. Iš tų dirba 36,149,465 vyrai ir 11,581,027 moterys. Ieško
darbų: 3,844,732 vyrui ir 1,265,538 moterys.
Tikimasi, kad šiemet tie skaitmenys žy
miai pasikei®. Daug vyrų išeis į kariuome
nę, daug bedarbių gaus darbų karo amuni
cijos įmonėse ir kitur. Nedarbas sumažės,
bet tai tik dėl to, kad gyvenome nenorma
liais, bet didelių neramumų ir karo laikais.

J

Chicagoj leidžiamas lenkų laikraštis “Nu
Ant Slenksčio 1941 Metus
roti Polski” skundžiasi, kad Jungtinėm Avisuose vokiečiuose (su
merikos Valstybės per įvairias įstaigos Šel
(Tęsinys)
maža išimtimi) yra labai sti
pia Suomiją, Belgiją, Norvegiją, Prakelziją,
Kas
karą
laimės?
Šiuo
klaiu
prės užkariavimų ir didybės
Graikiją ir Angliją, bet nešelpia Lenkijos.
simu
žinovai
kibai
svyravo
troškimas bei visiškas neger
“N. P.” sako:
visą
1940
metų
vasarą.
Buvo
‘ • Arba esame taip menki, kad nesame ver
bimam mažųjų tautų. Vokie
ti paramos, arba esame taip negabūs ir manančią, kad ir Vokietija čių globa šiurkščiausia būtų
kvaili, kad nemokame tos paramų* įsirū galinti laimėti. Jos dideli pa lenkams ir čekams, nes jų že
pinti
sisekiiiMši Norvegijoj, OlarJdi, mes yra apsuptos vokiškų že
Laikraštis stato visą eilę klausimą, kodėl, joj, Belgijoj ir Prane
mių. Lengviau būtų toms tau Po Svietą Pasidairius
esą, seniau Lenkija turėjusi paramos, o da veikė ir gerai painformuotas
Povas juokėsi iš tamsių
toms, kurių etnografinis kon
bar jai kišenini uždaryti? Kodėl visur jau galvas. Betgi 1940 m. rudenį
Poetas Žalvarnis kadai.3 gervės plunksnų:
taktas su vokiečiais yra silp
esą, tylima apie Lenkiją ir jos reikalus!
— Žiūrėk į mano plunk
Hitlerio bandymai išlipdinti neisnis. Taipgi galimas daik yra parašęs tokią dainą:
Bet kas dėl to kaltas — tas laikraštis vis
snų spalvą, — didžiavosi
savo armiją Anglijoj baigėsi tas, kad Vokietija pabundi--į Tasai ima viršų,
dėlto išdrįsta pripažinti, kad kitus kaltinti
povas: — tai bent plunk
nėra ipirasmės. Kaltas pačių lenką apsileidi kol kas visišku nepasisekimu. tų ir Rusiją sutvarkyti. Šis kam cinas aukštesnis;
snos! Ar nematai koks yra
pradėta ofensyva jos sumanymas labai nepatik tasai veda valdžią,
mas. Suomiai ir graikai, nors ją čia ir mar Italijos
skirtumas tarp manųjų ir
žiau, susilaukia daug paramos, ne® veikia Graikijoj ir Bgypte atnešė tų Stalinui, bet patiktų 19.5 kam pilvas didesnis.
tavųjų?
jai tik pralaimėjimus. D. Bri milijonams jo iškankintų ve Tasai yra gudrus,
diąiug, rimtai ir kultūringai.
—7 Teisybė, — atsakė ger
tanijos ginklų gamyba jos rgų, nes Hitlerio priespauda kurs skaudžiai įkanda;
vė, — tavo plunksnos daug
salose vis dėlto nesutrukdyta. vis dėlto yra ryškiai švelnes tasai išmintingas,
Atgaivinkim Gražų Paprotį
dailesnės už manąsias. Bet,
<
Prieš dvidešimtį du metus, kuomet buvo Atbulai, dominijų ir Jungti- nė, negu Stalino. Stalinas vir kurs kliūtis išranda.
jei pabandytume lėkti, tada
vedama kova dėl Lietuvos laisvės ir nepri-Į11^ Valstybių parama, dar tik šus lygiai spaudžia, tik šiek Tas kritikas geras,
pasirodytų tų plunksnų ver
klausomybės., Amerikos lietuviai gausiai au- pradeda įgyti dinamišką te- tiek geriau rusams ir žydams, kurs viską išpeikia;
tė: aš pasikeičiau ligi debe
kojo šiam tikslui. Jie aukodavo ne tik spe mpą. Anglosaksų nervai kaip kuri© daugiau valdiškų vie- tasai diplomatas,
sų, o tu tuoj nudribtum į
cialiai surengtose apie Lietuvą prakalbose, visuomet pasirodė gama šalti! tų> aukštesnių ^tų. gailina, kurs nieko neveikia.
žemę, lyg ansai purvinas
bet ir psity® savo iniciatyva siųsdavo į Tau ir patvarūs. Jungtinių Vai- Vokietija labai nelygiai spau- Tas svečias pirmesnis,
tos Fondą aukas, draugijos skirdavo iš sa stybių nusistatymas visu sma
gaidys!
stų, išeidama iš skirtingų ge kam ilgas liežuvis,
vo iždų stambias sumas ir nepraleisdavo nei rkumu svyra prieš diktatū
Neieškok dailumo,
bet
vieno parengimo nei vienos progos neparin ras. Visos šitas ir dar kitos opolitinių sumetimų. Labiau tas draugas meilesnis,
naudingumo!
sia tektų nukentėti fokams,- kursai ne lietuvis.
kę aukų.
(Iš Ez. pas.)
aplinkybė® byloja, kad Britų lenkams ir žydams oigi ki
Dabar ir vėl mūsų tauta turi kovoti dėl
Perskaičius tą Žalvarnio
•atstatymo nepriklausomos Lietuvos valsty Imperija karo nepraloš. Tad tos, ypač tolimesnės tautos dainą, ant mano delno išdy
Kartą žymusis smuikinin
bės. Tai kovai vesti ir pabėgėliam® šelpti šiuo metu jaiu beveik išnyko naudotasi gal būt net visai go dar keletas eilučių, la
kas Kreisleris koncertavo
yra reikalingos didelės pinigų sumos, ku čia ta žmonių veislė, kuri dė pakenčiamomis teisėmis. Bet bai tinkamų šiems čėsams:
Kanadoje. Sąjunga sekma
tų pinigą ant Hitlerio kortos. administracinė ir ūkiškoji
rias turės parūpinti šio krašto lietuviai.
Tas
“
boifriend
”
geresnis,
dienio rimčiai saugoti ap
Dėl to, pasistengkime atgaivinti gražų pa
Bet tikra, viską lemianti tvarka ir gerovė bei švara
skundė jį teismui, nes kon
protį — rinkti Lietuvai aukas visomis gali pergalė ir britams dar labai sparčiai pakiltų. Iš to pir kurs nėra lietuvis;
certas įvyko
sekmadienį.
momis progomis: pėr prakalbas, visokius toli ir gali nepaprastai daug miausia naudotųsi patys vo nors pliks, kaip tilvikas,
tik kelnes beturįs....
Teisėjas klausia policininką,
parengimus salėse, per vestuves, krikštynas kainuoti. Kaip jau žinome,
kiečiai,
bet
kai
kas
nutrupėTas
didis
veikėjas,
kuris dalyvavo koncerte,
ir kitokias šeimynine® sueigas.
Hitleris genai yra apsidrau tų ir kitoms mažesnėms tau
kurs kitus girt moka,
Reikia neužmiršti, kad vien tiktai žodžiais
kas ten atsitiko:
rezoliucijomis nepasieksime siekiamo tiks dęs savo užpakalines duris, tomis. Be to, vis būtų vilčių nuo jų jis gaun naujas —
— Vienas vyras
grojo
lo. Tam reikalinga didelio, intensyvaus dar kurias saugo Stalinas, labai kad pati Vokietija darys šio kelnes andaroką.
smuiku, daugiau nieko.
suinteresuotas* kad karas kuo kią tokią evoliuciją laisvės
bo ir pasiaukojimo.
Tas menas geresnis,
— Ar kas dėl to koncer
ilgiausia tęstųsi. Per tas du ir lygybės kryptimi, tuom
kur kojas pakraipo,
to nusiskundė?
ris Vokietijon plaukia viso tarpu kai rusų pažangumu
Apie Spaudą
kur scenoj “artistai,”
. Ja Ne:'Man pačiam?'atro
Šiais laikais ypatingo dėmesio turėtume turtingo Dunojaus baseino •visi realūs
i jau se-1 kvailai, pasivaipo.
dė, kad buvo šiek tiek per
atkreipti į savosios spaudos rėmimo ir pla grūdai, nemaža mėsos ir svie niai nustojo tikėti: rusų ma Tasai balšavikas,
sto,
Rumunijos
ir
Rusijos
ži

tinimo reikalus. Neužmirškime, kad Ameri
sės charakteris yra labai ne kurs kurpalin riečias,
garsiai grojama.
kos lietuviij tikybinės ir tautinės krypties balas ir šiek tiek smulkesnių palankus tvarkai, švarai, da o Stalinas šiušu
Teisėjas klausia kitą liu
laikraščiai pasilieka vienintėliais tos rūšies metalų. Prie vokiečių taupu rbui’, laisvei ir lygybei. Šitie pasturgalį jam “šviečia.”
dininką:
lietuvių laikraščiai pasauly. Berods, nėra mo ir sumanumo tų išteklių žodžiai Rusijoj turi visai ki
Tie yr’ cicilistai,
reikalo ir priminti, kad Lietuvoje tokių laik gali dar labai ilgai užtekti. Į^ą prasmę, negu Va-lcaraose
— Ar koncertas kuo nors
kurių
galvos
paikos,
raščių jau nebėra. Juos laikinai pavaduoti Todėl britų blokada nebus
priminė pamaldas?
Todėl iš rusų valdymo paty ba juos balšavikai
turi mūsų laikraščiai. Dėl to 'svarbu, kad tiek vokiečiams skaudi, kaip
Vyras atsakė:
rę žmonės nebesitiki jokios už nosies dar laiko.
jie visų lietuvių būtų skaitomi ir remiami,
1914-18 m., kuomet jie turė gerovės, jokio dvasinio kom Tasai laisvamanis,
— Aš nieko negaliu pasa
nes
jo
ir
su
rusais
kariauti.
Ši

forto,
jokios
pažangos.
Ten
juo stipresnė bus mūsų spauda, juo sek
kurs nieko neveikia,
kyti. Po ketvirties valandos
mingiau bus vedami didieji lietuvių tau tose abiem šalim 'sunkiose ap viskas diktatoriui, valstybei o savo liežuviu
aš jau miegojau.
linkybėse gali kartais susi ir karui, o nieko žmonėms.
tos darbai.
kitus tiktai peikia.
— Vadinas, sekmadienio
Mums, katalikams, ypač reikia rimtai ®n- rasti akstinas daryti kompro
Tasai nezaliežninks’,
Jei britai laimėtų?
sirflpinti savąja spauda, kurios svarbą po misinę taiką, kurios sąlygų
kurs lenkui “papt” ranką, rimtis nebuvb suardyta, —
Kurios
gi
tauto®
tuomet
at

piežius Pijus XI yra taip įvertinę®:
mes dar negalim įsivaizduo
nusprendė teisėjas ir ištei
o iš lietuvių
“ Katalikiškoji fcpanda — laikraščiai ir ti. Gal būt tokia taika palik gautų savo prarastą nepri
dolerius jam renka.
sino žymųjį smuikininką.
knygos — yra taip galinga ir reikalinga tų britų įtakoje Vakarų Eu klausomybę ? Atsakymas čia
mums, kad visi, kurie darbuojasi los iš ropą, o Vokietijo® įtakoje ar labai tikras: visos tautos], ku
rios dabar yra vokiečių už ti nežmoniškose kančiose ir įsvtų gauti apie 25,000 kv. km.
platinimui, užsipelno didžiausios pagarbos.
kontrolėje — visą Centro ir
Kas tik bus padaryta katalikišką laikraš
kariauto© ar gudrumu paver varguose. Tad rusini patys jau žemės su apie ,1,400,000 gy
Rytų
Europą.
čių naudai, aš jausiu, kad tai man asme
gtos. Bet gi kol ka« nėra jo- , nebeturės energijos nuversti ventojų, kurių dauguma® bū
niškai padaryta. Reikia rūpintiįg katali Koks būtą pavergtąją
kių žymių, kad D. Britanija , diktatūrą ir pisiliuosnoti. tų lenkai, f rytus niuo Balkiškų laikrašttą iSplatnrtmui, ją Mcaitynra tautą likimas?
kariautą dėl laisvės tų tau Tik Baltijos tautos ir Vaka '.įtogčs lenkų daug ima abejo
ir jų išlaikymui. Halas sksžfltus tmmtią
Tai klausimas, kurs virpi- tų, kurių laisvę Rusija panai- rų TTiraina gal dąr turi ne- tina: ten jau maišosi daug ir
težinotų 3avo bendrojo Tėvo mintis ir no
gudų (bielnrusų), bet už tai
rus, jei nebotų katalikišką Uikražttą. Mes , na milijonus lietuviškų, lat kino 1939-40 m. Yrą žmonių. Išnaikintų laisvosios genernviškų, estiškų, lenkišką, če “wishfn1 thinking” apimtų; lc’i|OS ^n,on>’J»
i’e dabar ir gilumoj Gudijos yriu nema
žinome, kad. nėra kito būda, kuriuo tiek
kiškų ir skandinaviškų šir kurie mano, kad vieną diktn- ^ubiauriu būdu likviduoja, ža smulkių lenkiškų salų. Gy
daug būtų galima gero padaryti Kataliką
torių sumušus jau
jau neb aisi-' ">b tūkstančiai© siunčia, nį ventojai® pasikeitus, Curzono
Bažnyčiai, ypatingai žinia laikais,
kaip džių. Deja, ir šiam klausimui
gatavo ir tikro atsakymo gal laikys ir antra© ar trečias jo “pas Abraomų alaus gerti”. linija galėtų būti visa* tei
per katalikiškus laikraščius
me, kad Dievas laimintą katalikiškos lipau- niekas dar neturi. Komųiro- draugas ant sosto. Šitas re, Taigi kas pateko į Stalinu singa Ijenkijos rytų riba. Ti
ktai Seinų ir Punsko ruožas
«»'
do® darbą. Mes laiminame ne tik kataft misinėje taikoje savo laisvę teptas gali tikti Italijai, kur
Mitas laikraščius, bet visus, kurie dar, greičiausia atgautų tiktai pra diktatūrą via dėlto nebuvo mis išsigelbės. Rytų despoti yra lietuviškas ir reiktų iš
buojam, ramia skaito ir juos platina”.
ncūzai, belgai, olandai, da labai rūsti ir neatėmė gyvy- ;#» 'i.«o,net būdavo žiauri Lenkija-* išskirti. Bet ten bus
Atkreipkime rimto dėmesio į šiuos reikš nai, norvegai, nes. jų likimu bės tūksttniiams opozicinių nf\-los '.skų iš pašaknių tik apie 30,000 gyv. Taigi,
mingus žodžius.
britams padedant, Lenkiji
labai rimtai yra užinteresuo- nusistatymų inteligentų. Bet naikina.
ta D. Britanija ir jų reikalai ; r;.ndonieji diktatoriai b< paNekariaudami '{iries rusus, gal būt gaus progų išsiderė
Išėjęs “Vyčio” šią mietą pirmas numeris
gražiai atrodo. L. Vyčių centro pirminink i.->ldidelio pritarimo Jung signilėjimo
ir fc© atrankos britai vis dėlto gal bandys ti san iš Rusijos neabejotiniai
lenkišką sritį į šiaurės rytus
A. J. Mažeika ©kelbia naujų narių vajų, pa tinėee Valstybėse. Gi Centro vykdė ir vykdo masinius žu geruoju, darybomis padėti le
i
sitikėdamas, kad ši jaunimo organizacija Etrropo® tautos kompromisi dymas visų šviesesnių žmo nkams atgauti iš Sovietų gry nuo Varšuvos. Tuo atveju
nėje taikoje būtų paliktos nių, kurie tik krinta jų če nai lenkiškus kraštus aplink sostinė gautų žymiai daugiau
šiais metais bent dvigubai ąiadidės.
Vokietijos įtakos zonoje. Te kistams į akį, kaipo protingi Lomžą, Augustavą ir Baltsto užnugario, nes dabar ji yna
“Amerika” iškelia svarbų reikalą, būtent: oretiškai Vokietija gal apsi ir sveiki bei energingi žmo gę, iki Seinų, Gardino ir Lie palikta pačiame Lenkijos pn“Ar tik ne laika© būtą lietuviams, lat imtų toms tautoms grąžinti nės, galį tapti kaimo lyd - tuvių Brai tos. Tai būtų pa- kraštėly perdaug nesaugioje
viam© ir estam© sudaryti vieną reikšmių jų laisves ir pasilaikytų gal
riais ar organizatoriais. Tad didinimas Ix>nkijos iki paly- padėty.
gą įstaigą, kuri visur ir visada vestą ko tik kai karia® tų kraštų pro
šiuo metu Sovietuose laisvų ginti teisingos Curzono lini
(Bus daugiau.)
vą už Baltijos raspnMiką nepriktansnnyvincijas. Praktiškai gi lais jų p;žiūrų žmonių jan beveik jos, kurią britai rėmė ir po
Ms atstatymą. Dujingomis jtgenfts juk
vių platumą aiškintų viena nebėra: jie jau išžudyti arba pirmojo pasaulinio karo. Pa
Save nuskriausltc
nedaly
būtų lengviau dirbti”.
Vokietija,
vis
vien
kokia:
paversti sargaujančiais pa gal Curzono liniją būsimai vaudami “Draugo” koncerte,
Reikia manyti, kad į tai bus atkreipta dė
Hitleriška ar demokratiška, liegėliais, be laiko pasendin-1 Lenkijai iš Rusijos priklau- sausio 26 d., 1941 m.
<
mesio ir padaryti atitinkami žygiai.
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DRAUGAS
LONDONO “SENOJO MIESTO” DALIS GRIUVĖSIUOSE

AI. Rachinanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)
Išmušė vieną nakties; galų gale namuose įsiviešpa
tavo tyla. Kurpius visą laiką kaip mokėdamas plūdo sa
vo jauną naująją žmoną, kad nemokanti kaip reikiant
nė vieno darbo, o ta vis atsikirsdavo, kad jau praėję tie
laikai, kada moterims reikėjo rūpintis namų apyvoka,
kaisti vyrui virtuvą, valyti batus, virti valgyti. Nusto
jęs plęsti, jis dar ilgai vartėsi po lovą, kažin ką bambė
damas sau po nosimi, matyti, atsimindamas pirmesnę
žmoną, kuri per dvidešimt vienerius metus su noru juo
rūpindavosi ir visur patarnaudavo; galų gale užmigo.
Oras buvo toks pasiutęs, koks tegali būti; vėjas
švilpdamas kliūsteldavo lietaus lašus į langą; popierium
užklijuotos skylės vėl išsiskyrė, ir vanduo pasipylė į
vidų....
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Tų pasakęs staiga pakluu-1 karščiavimas. Taip lai (Įau
gama pas mus tikinčių, ir aš
se:
O kada Tamsta išvažiuo- tikintis, tik prie katalikų ne
priklausau.
b-

— Ryt anksti rytų.
— Gaila, labai gaila. Būtu
mei užėjęs pamatyti raudonų
jų kalėjimo. Jis saugomas
kaip koks muziejus. Galėtu
mei pamatyti slaptuosius ka
rcerius, kur raudonųjų aukos
turėjo stovėti šaltame vande
nyje. Yra, specialūs karceriai,
kur teini tikrais prietaisais iš
plėšdavo akis taip, kad žmo
gus negalėtų mirksėti, ir palei'sdavo stiprių elektros sro
vę, kuri akinančiai švietė j
atviras akis...
Išeinant apdovanojo kny
gelėmis aiyiie šiurpius Ispani
jos pilietinio kero vaizdus.
Barcelona naktį
Kad ir kelionės nuvargin
tas, ryžausi pamatyti, kaip
atrodo Barcelona nakties f(>
ne.
Madride teko keletu mėne
sių gyventi aptemdytose gat
vėse — vii* dėl tų lėktuvų
puolimo. Barcelonoj gi gra-

Ilgokai dar l<u juo vaikščio
jau ir klausiau skundo to
vargingojo vyrų. kuris turi
pakelti per pilietinį karų nųteriotojo krašto vargus. O jis
staiga prisiminė, jog tos die
nos uždarbiu r^rmažns, kad
galėtų pasotinti alkanas .bur
nas ir į mene atsigręžęs pra
bilo:
— O visgi reikėtų, kad .aš
nupieščiau Tamstos portre
tų!...
— Mano. (portretų?!

Mielai būčiau jam įsprau
dęs keletu apvaliųjų į delnų,
bet dabar tegalėjom pratarti:
— Aš pats žmogus netekęs
tėvynės, pasilikau be lėšų ir
nežinau nei kur, nei kaip to
liau gyvensiu...

Tamara visą dieną dirbo prie paveikslo ir jautėsi
kaip sumušta; iš nuovargio vos begalėjo pajudinti są
Akyse stovėjo bažnyčių
narius, sielą užliejo kažkoks keistas, ligi tol nepažintas
griuvėsiai ir šimtai sukruvin
svetimas jausmas; buvo kažko graudu ir drauge liūdna.
tų kunigų su nukapotomis
Ir tas liūdesys kas kartas didėjo, kol galiausiai išaugo
rankomis.
toks stiprus, jog, rodėsi, jo siela neiškęs. Ji ilgai atsi
— Mes su
pasibaisėjimu
dėjusi tyrinėjo, iš kur, kaip ir kodėl jis atsirado, tas
žiai spindi reklamų švinsos. žiūrime į krauju suteptas rasvetimas jausmas — o, tiesa: šiandien, nuėjusi vandens,
i Gausus judėjimas. Gyvi tem- nkas ir lenkiame galvas ir
susitiko jaunąją kurpiaus žmoną ir įsiplepėjo; ta, išsi
1 peramentingi ispanai šneku kelius prieš tuos, kurie savu?
skirdama, jai pastebėjo:
čiuoja,, juokiasi. Šilta, tai va- įsitikinimus labiau brangino
— O, piliete, jūs tokios išblyškusios ir po akimis
(“Draugas” Acme telephoto)
į
žiuojai atviruose, be sienų už gyvastį savo. Bet jeigu
toki dideli apskritimai! Jums reikia daugiau būti tyra
Gruodžio 29 d. nacių lakūnai puolė Londono vadinsimų “senojo miesto” dalį. Liepsno
laiku būtų buvę nuoširdžiai
me ore ir mažiau dirbti!
jančiomis bombomis padegė daug namų, kuriuos gaisrai sunaikino. Britai padarę šio su tramvajuose, gatvėse, priden
Jaunoji kurpiaus žmona buvo gyva, drąsi moterėlė, naikinimo nuotraukų pastebė’o, kad naciai sųmoningai nuiikinia Londono biznio dalis. Po gti tik giedro dangaus, gėrių ir pilnai pasukta į liaudį, į
vargo, ir skurdo žmones, ka
.kavų ir vynų.
kuri tarėsi nusikračiusi visais senojo gyvenimo pančiais. garsams 1666 matai’* gaisro Londonas pirmų kartų sulaukė tokio šiurpaus stovio.
Tarp to gatvės sūkurio pa žin) ar vėliau būtų reikėję
Į gyvenimą žengė su šypsena lūpose, jį priėmė be jokių
matau einantį vienišų, apsku tiek aukų? Ar kitų šalin žmo
klaustukų, viskas jai buvo aišku ir suprantama. Ir sa
Ispanų
Barcelonoj,
Kur
Krauju
Garuoja
Žeme
rusį, lyg kokį darbininkų. Už nės laiku neišskaitys to, kų
vo teises gynė su tokiu atkaklumu, jog vyrui nenusilei-Į
jų idėjos broliai — i'spanų
do nė per nago juodyną. Norėdama dar daugiau pa- Sudegintame vienuolyne. - Ar Ispanija neis į taikę ašies valstybėms? kalbinu.
brėžti savo savarankumą ir nepriklausomumą, pasiliko i
c ispanų
•
i .
— Esu portretistas, — at katalikai — krauju išgravira
r
Su
proletarais.
net savo senąją pavardę.
vo istorijos lapuose. —
sako laužyta prancūzų kalba.
Meditacijas prie sugriautų
K. J. Prunskis
Dabar tie kurpiaus žmonos žodžiai vėl iškilo Ta
— Uždirbu po kokius šešis pejų
bažnyčių nutraukė gyvas
maros sąmonėje, ir ji suprato, kad jie sukėlė joje aud Pirmieji įspūdžiai
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iavo ispanai tarnautojai ir iinaįej, ^a(] nn-isn vienuolvno
mis. Tarp jų pamačiau ir Pu
tėvas rektorius. — Ar jūs gar
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jais
užmegzti
kalbų:
— Gerai, jei Dievo žodis
jie darėsi didesni, grasingesni, ir jai pradėjo rodytis,
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kvapas. Kažin, ar dabar tos antys įsismelkė į sąmonę
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refunded Don't eulfer. Ask your druggist today
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su tokiu gyvumu tik ne todėl, kad jau seniai, seniai bu ma apie Gibraltaru, kų patys likams atimtoji sąžinės lais — Ne, tik civiliai!
— Įsikarščiavimas, ot įsivo skaniai valgiusi? Atsiminė, kad jau pats laikas at ispanai apie tai mano?
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kas. Visai šeima kas vakarų
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Gibraltiarns
kalba rąžančių. Jų šeimos ar veikti su savo organizacijo
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nepaprasta, nežinoma, ir kažkokia neišaiškinama baimė, ,nusl? kraštas...
timi žmonės mums pasakojo, mis, laisvai steigti savo mo
apėmusi ją pastaruoju laiku, neleido jai žengti iš namų Pasikalbėjimų nutraukė si kad karo metu Franco žmo kyklas. Raudonųjų šiek tiek
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nė žingsnio.
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dama atmintyje su plastišku ryškumu — sodas, gėlių liui atrodė vaizdas. Visur n» nakties, kad galėtų drauge kaltę, traukiami atsakomy
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— Ar nėra pavojaus, kad
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žūva ir nėra užmirštamas, bet gyvena amžinai, kol pa
jiems
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sios bažnyčios. Būta kažko- dų. Pasirodo, kad tą pijorų vokiečių per savo teritoriją
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Tik viena pora akių viaani gy
venimui. Saugokit jas. leisdami
Išekzaminuoti Jus moderni:'klausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
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pririukime akintu, kurte |«i.<alina
vis* akly |lcmpintu.
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'
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Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 du 9 vak. Oliso — .WEMtworth 1612.
apsaugojamoje
privačioje 1 medžiaginius. Tie dvasiškio- laukiama iš atskirų gera “Motinėlės” nariais čia pir
ir pagal sutartį.
Res. — YARde 3954.
Res.
1625
bo. 50th Avenue
savastyje; toji yda yra pro-1 ji blogumai, kurie rišasi su širdžių asmenų ir draugijų maisiais veiklos metais įsi
OFISO VALANDOS:
_________ Tek Cicero 1484 ________
S iki 4 popiet.
7 iki 9 vakare.
letariato pribuvimas, t. y., propletarianizmu yra svarrašė Jurgis Matulevičius
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
esanti žmonių masė, kuri biausioji tos visuomenės ne Toks ryšis neegzistuoja ka (velionis arkivyskupas), J.
pagal sutarti.
turi politinę laisvę, bet ji pastovumo priežastis, ir iš da Kontraktas užvaduoja Naujokas (Vilkaviškio ku
Tel. YARde 2246
LIETUVIS
(Lietuvis)
nesidžiauga ekonomine lais- šių blogumų yra du ypatin- Statusą, ir kada vienas as nigų seminarijos profesoOPTOIIEIRICALI.Y AKIU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALISTAS
ve, masė kuri egzistuoja to- gai paminėtini: 1) pažadin muo dirba vien tiktai kito
2500 YVest 63rd Street
Su virš 20 metų praktikavimo
DANTISTAS
tame didžiame skaičiuje ta politiškai laisvų, bet cko- pelnui ir tai dėlto, kad jis
VALANDOS:
Mano
Garantavimas
carlnurkat Pab-ngvinis akių įtempimą ka* es- Nuo OFISO
4645 So. Ashland Avė.
1—4 ir nuo 7—9 vakare
bet kokioje bendruomenėje nomiška laisve nesidžiau- Į negalėjo kitaip pasirinkti,
»1
priežastimi galvos skaudėjimo,
arti 47tk Street
Taipgi pagal autu it į.
(Nurkaitis)
svaigimo, akių Įtempimo, nrrvuotutaip, kad ji nustato
visai giančių žmonių skriaudos
Ofiso telelonas PROspect 6737
vak: nuo 9 vak ryto du 8 vak vak.
nio, skaudamą akių karšt j. Al įtaiso
Namų telefonas VIRginia 2421
Scrcdoj į ingai sutartį.______
trumparegystę ir toliregystę. Priren
tai bendruomenei toną.
sąmonė! 2) teisingas pro- nes jis buvo kontraktu sugia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Kada žmonių ir šeimų 1 testas žmogaus, kuris žino . saistytas.
I
elektra, parodančia mažiausias klai
Atsakančiai ir prieinama kai das. Specialė atyda atkreipiama i
masė visuomenėje laiko sa -į save esant pilnu piliečiu
Tek YARde 6921.
6958 So. Talman Avė.
(Bus daugiau.)
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
Tek GROvehHl 0617
Rei.: KEMwood 5107.
na
pritaiko
akinius.
ve algpelniais ir algas mo-Į kaip ir visi, bet jis žinąs
taisomos.
Office tek HHMlodt <848
Kiekvieną
dieną
randasi:
ką ir iš darbininkų
pelną taip pat, kad jis yra laiValandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pagal sutarti.
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
gauną taip pat į juos pa-l mingesnio už savimi asmens
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
GiUkTUUAS IR CHIRURGAS
be akinių. įkainos pigios, kaip
KRAUTUVĖJE
Oliao
vai.: nuo 1-3; nuo 6:36-8:39
našiai atsižiūri, toji visuo- ’ eksploatuojamas,
asmens,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirmiau.
75o
VVesI 351h btreet
3409 So. Halsted Street
menė yra kapitalistiška. .Iii kuris neturi jokios kitos tei- Jūsų Grožis —
4712 So. Ashland Avė.
Vak: 2-4 ir 7—9 vak.
Tel. Yards 3089
Ofiso tek VIRginia 0036
Telefonas YARpS 1373
yra kapitalistiška ne dėl to, sės kitokesnės už jo išKetvirtad. ir Nedėliomia aiuitarui.
Mūsų Specialybe
Residcncijos tel.: HEVerly 8244
lllllllllllllllllililIlIlIlIlIlIlIilIlIlIElIHIUIIIi
kad tam tikra proporcija' skyrus tos, kad jis džiaugia2423 W. Marguette Road
j. UyNUUL|S
turi visą kapitalą savo ran si stambesniu turtu, kurį
GYbriOJAS IR CHIRURGAS
l*n<l«*ll Pinigai kas Mčnes| iki II Dienoti, N««5 Nuošimti nuo I Dienon
koše, bet dėl to, kad deter-1 panaudoja išreikšti
savo
4ia7 Archer Avenue
minuojantis skaičius visos galią, čia yra moralinės
Ofiso
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. MPHYSICIAN
AMD
SURGEON
TURTAS
VIRS
------^5,500,000.00
visuomenės yra proletariš- | sankcijos stoka, kuri paver
___ NeUelioima pagal sutartį.
Atsargos Kapitalas Virš
- $400,000.00 4645 So. Ashland Avenue Tek OAMal 6257
kus. Skaitytojas prisimins čia būklę netolerantiška. Ka
Rrn. tel.: PROspect 99M
mano jau panaudotą frazę da Statusas yra bendrai pn
OFISO VALANDOS:
Dabar mokam 3’/2% už pa
— Mudcrnlškladftl JrciiidiiiAl —
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
“determinuojantis skaičius,” pažintas, galima surasti mo
dėtus pinigus. Duodam pa
Nedėliotais pagal sutarty.
bet- aš ją dabar pakartosiu ralinę sankciją egzistuojan- — l’al.TiiisIm Groilo Spectrdistto —
skolai ant namų 1 iki 20 m.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office tek YARde 4787
1821 So. Halsted Street
Mamą tek FROipect 1930
ir vėl paaiškinsiu, kad būtų čią tarp vyresniųjų ir pa
ReeldenaJ*: 6600 So. Arteeum Avt
fff
galima tokiu būdu geriau valdinių, nežiūrint kad šie
— Prieinamos Kainos —
V AL A M XJb; U v. ryto iki 8 poa*e6
Tel. OAMal 6122
t iki e tat. .akai.
ginčą suprasti. Detcrminuo- ir būtų ekonomiški blogujantis skaičius bet kuriame mai; feodališko vyresniojo
— Lietuviška (staiga —
Cliartered by U. 8. Onvemment.
Dienraščio “Draugo” Metinis
dalyke, ar tai bus ekonomi- pareigos, kaip ir feodališko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SAVINOS FEDERALLT
Marty
’
s
Beauty
Koncertas
INSURED.
niame, socialiniame, tikybi- pavaldinio lojališkumas yra
•nd
2201 W. Cermak Road
Shop
— įvylu —
LOAN ASSOCIATION
niame, ar kokiame kitame, moralinės tikrovės, kurios
OF CHICAOO.
'
Sckmad.,
Sausio 26 d., 1941
4192
ARCHER
AVENUE
Valandoei
1
—
3
popiet
ir
7
—
8
v
v,
yra toks skaičius, kuris pri- yra abiejų partijų žinomos 6321 S. WESTERN AVĖ.
JfSTIN MACRJEWICH, Pres.
TEL. VIRGINIA 1141.
SOKOL
HALL
REZIDENCIJAI
Tel.: REPublic 9202
duoda savo toną visuomenei ir pripažinamos kaip civiliVAL.: » Iki 4 pi p. Trečled.: • Iki H:OO p. Aetaad.: t Iki sTdflTvfv'
, Kezervuokit'tą dieną —
Marty Suellla, savininke
6631 S. California Avė.
S
bendrai. Jis nereiškia balsų zuoto gyvenimo užstatai.
“ DRAUGUI,J,

OR.

A. ŠIMKUS

OR. RAČKUS

OR.

E. SlEDLINSKI

‘MOTINĖLĖS’ DRAUGIJAI 40 METŲ

DR. PETER1. BRAZIS

OR. MARLES SEGAL

OR. P. A iKOCiuNAS

UH. MAUhiGt KAHN

DR. VAITUSH, OPT.

OR. PETER J. BARTKUS

OR. 1KANK C. KON

DR. S. R. PALOTSIS

OR. P. J. BEiNAR

į

OR. A. JENKINS

UH. C. VEZEUS

^5

DR. J. J. SIMONAITIS

MOTERYS, MERGINOS!

OR. A. J. BERTASH

DR. STRIK0L1S

OR. P. L ZALATORIS

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS ,

DR. B1EŽIS

/

—
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Imauskiūtė, adv. K. Česnule- nigai kviečiami tapti “Movičius-česnulis, J. Migaus- tinėlės” nuolatiniais nariais.
kas, kompozitorius Stasys Kunigai prašomi supažindin
Šimkus, kun. M. Šilkas, Dr. ti savo žinioje esančias drau
Al. Račkus, L. Šimutis (vi gijas su “Motinėlės” nau
suomenininkas, publicistas, dinga veikla, kviečiant jas
poetas), prof. Vincas Myko tapti “Motinėlės” rėmėjo
laitis-Putinas, O. Vasilaitė, mis. Kunigai maloniai pra
kun. J. Žilevičius, kun. Pr. šomi papasakoti tinkama
Borisevičius
(dabartinis proga savo parapijiečiams
Telšių vyskupas pagelbinin- apie reikalą paremti pinigi
kas), Felicija Rogalskytė ne auka “Motinėlę,” kuri at(dabar vienuolė, pabėgusi iš liko, atlieka ir atliks savo
Lietuvos), J. P. Pautienius, tautos švietimo darbą. Bū
Ant. Revukas (mokęsis gy tų pageidautina tikintie
dytoju), An. Krikštonaitė siems priminti, kad labai
J. B. Laučka (dirbąs dabar naudinga savo testamentuo
žurnalistinėje dirvoje), stu se atsiminti “Motinėlę.”
dentas Leonardas šimutis,
Kun. Pijus A. Lekešis,
Jr., stud. Petras Kupraitis,
Sekretorius
stud. Alb. Reneckis, stud.
Povilas Baltinis.
Taipgi
dail. J. Subavįčius, seselės
Visoki Gėrimą
Kazimierietės, Pranciškonės Schlitz Alus.
ir Nukryžiuoto Jėzaus.
PETE YOUNG

PinSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS ;

miestų, mc< seserų kapelionas
turi galybes prietelių visuose
Sausio 1 ..d. moterystės luo plačios Amerikos kampuose.
mam įstojo Charles Jarussi ir
Helen Jankus. Pabroli is bu
Motinu “bingo’ (gruodžio
vo Josepli Jankus ir Mar; 2!) pavyko gerai.
Koss, Jaunosios tėvai iškėlė
šaunias priimtuves Lietuvių
Nortbsaidiečiai gražiai pr.a
svetainėje. Linkiu jaunajai leidę jy. Kalėdas ir padoriai
porelei geriausios kloties. Die sutikę Naujus Melus ilsisi ir
vo nuostatu laikantis, galii ia kaupia spėkas. Kalėdų senetikėtis jk.sisekimo gyvenime. |įs ne vįwmm aptuštino kiš,.
-----.
i nę. Daubai gerai eina, tai ir
Sausio 1 d. pasimirė Josepli nuostoliai veikiai bus atitaiKrobot, 41 metų amžiaus. sytj. Kažin kas pirmas šiais
Plaučių uždegimas pakinu meti'iis kokį nors “šurumjaunų gyvybę. A. a. Juozas buruin” pradės.
buvo austrais, vedęs lietuvai-____________ .
Homestead Pa
moterį, nes vos 21 metų ir J
’
metų dukrelę. Palaidotas Šv.
Aukos surinktos Šv. Petro .
Nuo 1926 m. iki 1932 m.
Smagi Užeiga
Marijos kapuose, McKees ir Povilo bažnyčioje, lapkri- (
“Motinėlės” veikla buvo vi
Kocks, kur velionies tėvai, a- čio 24, 1940, Lietuvai Gelbėti
siškai išnykusi, "bet 1932 m. 83rd ir KEANE AVENUE
bu dar gyvi, turi šeimynišką Fondui:
atgaivinta ir dabar pasieku
Willow Springs, Illinois
sklypų. Mirtis mus baugina,
N. N............................ $5.(10
si aukšto laipsnio. “Motinė (Priešais Tautiškų Kapinių
bet ir gilios išminties moki.
(Irebliūnų šeimyna .. 3.00
lė” šiais nelaimingais lietu
Vartų)
na.
Rudis Antanas ....
.1.00
vių tautai laikais labai rei
NARYS:
Buoevičius Vladas
1.00
kalinga. Nemažas skaičius Dariaus-Girėno Posto 271 ii
1.00 I
Šiomis dienomis iš ligoni
'Vaičiulis Antanas ..
lietuvių jaunuomenės yra
Chicagos Lietuvių, Dr-jos.
nūs sugrįžo Adolfas Bernotas. ' Kunikauskas Pranas
1.00
("Uraugas" Acme telephoto)
pasišalinęs iš Lietuvos į užLinkiu Adolfui galutinai su Dumbliauskų šeimyna 1.00
sienį,
kur kenčia skurdą, al
Po nacių lakūnų puolimo siaiučia sukelti bombomis gaisrai aplinkui Šv. Povilo kated
stiprėti. Nortb Sidės korės- j Katilius Liudvikas .. 1.00
rų. Viskas aplinkui sunaikinta, bet katedra išlikusi.
kį. Yra keliolka jų ir Ame
porudentas atlankė kun. .T.
M. R................... . .
1.00
rikoje, atskirtų nuo tėvy
Remkite Lietuvišką
Skripkų Šv. Pranciškaus li-j Takažauskaitč Uršulė 1.00
Philadelphia,
Pa.
Centro
kia
jie
“
Motinėlės
”
paremnės Lietuvos ir reikalingų
“
Motinėlės
”
Draugijai
goninėįe. Kun. Juozas |m> su
Stankūnienė Alek.-nnd. LIK)
valdybon išrinkti:
pirm. ti:
Žyduką
pagalbos rankos.
40 Metą
nkios operacijos greitai t-vei
Milūnienė Katrė .... 1.00
kun. dr. J. B. Končius, viceNATHAK
Graužas, Petrulis, kun. A.
Ateities Darbai.
kstui ir net jau šv. mišias b
Bardzilauskas Andrius 1.00 >
pirm. kun. Ig. Valančiūnas,
(Atkelta iš 4 pusi.)
KANTO
Civinskas, A. Daniliauskas,
goninėje atsilaiko, nors vei
Lesutienė Antanina . 1.00 t
sekr.
kun.
P.
Lekešis.
“
Motinėlės
”
vadovybė,
tautai, sėkmingai redaguo
agr. V. Totoraitis, rašytoja
MUTUAL
kiai dar pavargsta. Už poros
Baliukienė Teofilė . 1.00
skelbdama 1941 metus ju
damas “Šaltinį.”
Buvę Stipendininkai.
M.
Pečkauskaitė,
adv.
J.
LIQUOR
dienų grįš į “Apvaizdos Kai- į Staškus Antanus
. 1.00
biliejiniais “Motinėlės Me
CO.
Lopatto (pirmas- lietuvis
Nuo veiklos pradžios iki
nų’’, kurio išsiilgo ir kurio
Onaitis Liudvikas
.25
Minint sukaktį, tikslu iš
tais, kreipiasi į geraširdžius
amerikietis, gavęs “Motinė
Wholesah
šiol “Motinėlės” draugija skaičiuoti asmenis,
gyventojai jojo išsiilgo ir (pa
kurių
lietuvių visuomenės vadus-4707 So
lės
”
stipendiją),
prof.
Pra

sigedo. Kun. Juozapo kamba
$22.25 yra turėjusi 28 seimus. Pa vardai žinomi, gavusius di
kųnigus, prašydama paro
ryje ligoninėje teko matyti į
21.75 skutinis seimas įvyko 1940
Smulkių surinkta
desnę ar mažesnę “Motinė nas Dovydaitis, kompozito dyti susidomėjimo “Motinė
Halsted Si
m.
spalių
26
d.
Šv.
Andrie

Tel. Blvd
dr lės” veikla ir suteikti jai
•vairių Kalėdų dovanėlių at
lės” paramą. Štai jų sąra rius Al. Kačanauskas,
0014
siųstų iš tolimų Ameriko.- Iš viso ..................... $44jOO jaus parapijos klebonijoje, šas: tokia eilės tvarka, ko- A. Dambrauskas, A. Kar- galimos paramos. Visi ku-

Nortb Side

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER
••

'

SOKOL

DRAUGO” KONCERTĄ

SVETAINĖJE
... M

2345 South Kedzie Avenue

Sekmadienį,

Sausio (January) 26-tą Dieną, 1941 Metais

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet

Šokiai

tx>

koncerto 8-tą vai. vakare

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo” šiauniame koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai!
Dainuos, gieduos garsusis De Paul Universiteto A Cappclla Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Becker, ii De Paul Universiteto ir
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

Chk agos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite { dienraščio “Draugo” koncertą, nes
jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tlkietus! Koncerto vajininkai
pardavinėja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikintus.

Ti kietų kainos:

1

1.00, 75c, 50c.

Vien tik šokiams — 35c.

O

DRAUGAS

O 1941

GUBERNATORIUS SU GUBERNATORIUM ELEKTU

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

f

A.

VIEŠA PADĖKA

t

A.

PETRAI MUREIKA

RENGIAMĖS PRIE TĖVŲ MARIJONŲ
BENDRADARBIŲ DR-JOS SEIMO

Mirė sausio 7. 1941. 4:15
va! |>.p., sulaukęs 48 m. amž.
Gimęs
Lietuvoje,
Suvalkų
apskr., Lukšių
par.. Akečių
km. Amerikoj išgyveno 3li in.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Oną (po tėvais Martinkaitė); 2 sūnų Petrą Jr. ir
Justiną;, brolj Antaną; krikšto
tėvą ir dėdę — Juozą Nau
joką ir Seimą; 3 pusseseris Oną
Chepaitienę,
Oną Gribinlenę ir Tillie Breuer ir Jų
Seimas; tetą Aleksienę; pus
broli Juozą Aleksą ir jo Rel
iną ir duug kitą giminių; o
Lietuvoje paliko tėvą Juoza
pą; 3 seseris, Marijoną, Oną
ir vienuolę Agotą; 3 brolius,
Juozupą, Kazimierą, PranciSkų.
Kūnas pašarvotas koplyčioj.
6812 So. Westem Avė.
laidotuvės Jv.vks šeštadienį,
sausio 11 d., 1941. IS koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
J Gimimo Panelės švč. parap.
bažnyčią, kurioj Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Sūnūs,

Visos Chicagos Lietuviu Kolonijos Paskendę
Prisirengimo Darbe

Marijonu Bendradarbių Dr- part to, šis skyrius irgi renja Chicago.',e su jos apylinkė- gim vakarę, parapijos sdėje
mis kasmet rengia <lu didelius j sausio '19 d. 7 vai. vakare,
parengimus, būtent — mietinį kurį išpildyti at'.yks iš Die>eimų ir vasarinį išvažiavimą vo Apvaizdos parapijos Ro— Chiongos ir apylinkės lie žin Lelijų Klubas ir choras.
tuviu Dienj). Šiuos du paren- Užtat šiam skyriui ne vien
gimus apvnikščioja iškilmių- tenka rūpinti!* seimo reikagai — pradedant pamaldomis i lais, bet ir rengiamu v karu
ir įvairiu benkim pasitarimu. Bet marketparkietės veikėjos
Vienas tų parengimų, bū- to viso nenusigando, jos dirtent Marijonų Bndradarbių ba kuo gražiausiai. Kiek teseimas ir įvyks vasario mėn. jau virš šimto bilietų išpla9 d. Gimimo Panelės šv. pa tino savųjų tarpe. .Jai daug
padeda Adolfina Rimidaitė ir
rapijoj, Marąuette Parke.
Vakar prisiminėm, kaiij i Šv. kitos. Bet yra žinių, kad p
Jurgio parapijos moterys ir nia Petroševicienė ir A. Ri
midaitė ruošia seime kokius
vyrai (Bridgeporte) rengiasi
z
tai sutriryzu’s. Kas tie per suprie šio seimo.
Iš eilės seka Brighton Par pryzai bus, ištikrųjų, žingei
ko Marijonų Bendradarbių 35 di! būtų žinoti. Iki seimui il
skyriaus parengimas — “bu- gy! dar lankti, kur jie pilnai
rvo partv” sausio 19 d. 2 va paaiškės. Duok Dieve, kad iš
landų po pietų p-nų Navickų sipildytų. Apart šių veikėjų,
namuose. Šios kolonijos gar darbua'asi ir kiti skyriaus
bingosios veikėjos, ypač Al. nariai bei narės, o jų randaNavickienės, jos dukterų ir į si datuig, užtat ir jų vakaras,
visų kitų gerųjų jos draugių 'i,Us pilnas p risek imas
Taigi, baigdamas ir linkiu,
iniciatyvoj, rengianu.si tikrai
gražiai ir sklandžiai. Šios ko- kad Marijonų Bendradarbių
lonijos Marijonų Bendradar- .5 skyriaus vakaras sausio 19
bių darbai yra žinomi iš pra- l *1- susilauktų pilna parapijos
eities, kad kų jie pradeda, vi salę vietinių ir svečių, ir kad
suomet su gražiausiomis sėk visuose darbuose ištvertumė
J. K.
mėmis baigę. Be abejonės, p- te iki galo. *
nia Navickienė, kurios na Iš Politikos Lauko
muose pramoga įvyks deda
Roseland. — Suvienytų Lie
visas jėgas — renka iš įgeraiširdžių biznierių ir prietelių tuvių Amerikos Piliečių klu
dovanas, platina bilietus, ku bo 9 Wiard laikė priešmetinį
rių, kiek teko nugirsti, galy susirinkimų gruodžio 30 d.
bės paskleista savųjų tarpe. Susirinkimas buvo labai skai
Už tai linkiu Marijonų Be tlingas. j naul'ų valdybų iš
ndradarbių 35 skyriui, pniaii rinkti sekantieji:
Pirm. Paul Petroniu 1 vice
Navickienei, visoms ir vi
siems, kad jų rengiama r p’.a- pirm., Steve Dombro, 2 vice
moga — ‘‘bunco partv” kito pirm., Albin Petronis, rast.,
sėkmingiausiai pavyktų, ir ta Oru Žilis, fin. rašt., J. Pivopačia proga nuoširdžiai kvie- j riunas, iždin. A. Padzukas,
čiu ir kitų kolonijų bendra- tvarkd. J. Bumblauskas, iždo
darbius, kada ateis viršminė- globėjai M. Gudavieienė ir J.
ta diena, atsilankyti į jų, ren Alijošius. Egzekutyvin komititan išrinkta: N. Rudžius, A.
giamų pramogų.
Marąuette Park Marijonų Kezis, S. Žilis, F. Zilewicz,
Bendradarbių 5 skyrius ši ji i s Mrs. E. Dombro, P. Kuchins,
metais turi užvis daugiausia A. Stalnioniš, K. Dagia ir J.
aukotis ir dirbti, nes pas juos Vi Ii finais. Korespondentai fi
įvyks šios garbingos organi na, Žilis ir J. Pivoriūnas.
Korespondentė
zacijos metinis seimas, ir a-
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Illinoiso gubernatorius elektas Dwight (jfeen (kairėje) iri
gubernatorius Stelle i. m: Vien pirmų karta susitiko priešinau-|
guracinėse vaišėse Springfielde.

BEPROTIŠKO
VAŽIAVIMO
AUKOS
Iš Calumet City vakar
trumpai pranešta, kad neto
li to miesto automobilių ne
laimėje žuvo trys asmenys.
Žuvo katalikų kunigas, vie
nuolis brolis ir dar trečias
— pasaulietis.

Papildomomis
žiniomis,
Torrence avė. keliu važiavo
kun. H. Hogebach, 51 m.
amž., Švč.'Širdies kolegijos,
Donaldson, Ind., vedėjas, su
vienuoliu broliu Hermen Mil
ler Fidelis, 47 m. amž. Sker
sai Torrence avė. Dolton
keliu važiavo L. D’Andrea,
47 m. amž., plieno fabriko
darbininkas, 7145 So. Marsh
field avė. Kelių sankryže
abudu automobiliai susidau
žė ir abu nusirito į gretimą
preriją. Visi trys užmušti.
Matęs įvykusią nelaimę
dr. Clarence Hennan, 841 E.
63 gt., policijai pranešė, kad
D’Andrea dideliu greičiu va

žiuodamas nesustojo ties
Torrence avė., ką jis turėjo
padaryti. Nes Torrence avė.
kelias yra pirminis, taip
kad skersai jo kitais keliais
važiuoją automobiliai turi
pirmiau ties juo sustoti ir
apsižvalgyti. Pirminiu keliu
važiuojant nėra reikalo taip
daryti — ties skersiniais su
stoti.
Tad už šiurpią nelaimę
yra kaltas motoristas D’An
drea. Bet jo jau nėra tarp
gyvųjų.
Pašalina

elektrines

DOMICĖLĖ
KUNICKIENĖ
(po Sėvais

Knietaitė)

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 dideliame nuliūdime:
vyrą Antaną; 4 sūnus, Vaclo
vą. Antaną, Ernestą ir Čes
lovą; pusbrolį Julijoną Narinontą ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų; o Lie
tuvoje paliko 3 seseris, Pe
tronėlę. Oną ir Leokadiją ir
kitas gimines.

Kūnas pašurvotas namuose:
2134 W. 23rd PI. Laidotuvės
ivyks penktad., sausio 10 d.,
1941. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą.
Po pamaldų
bus nulydėta į šv. Kazimierą
kapines.
Nuoširdžiai kviečjame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Se

Brolis, Krikšto Tėvas Dėdė,
Pusseserės, Teta, Pusbrolis ir
Giminės.

serys

Laid. direkt. Lachawiez
Sūnai, tel. CANaI 2515.

Laid. direkt. Lachawicz
Sūnai, tel. CANaI 2515.

ir

Praeitos šv. Kalėdos tikrai
buvo nepaprastos mano gyve
nime, nes jaučiau nepaprastą
žmonių nuoširdumų sunkesnė
je valandoje. Taip, daug nuo
širdžių prietelių atėjo ir gau
siai ąpdovanojo mane savo
duosniomis dovanomis. Dabar
Dievas kasdien apdovanoja
mane sveikatos dovana ir
greit eisiu vėl prie savo kas
dieninių pareigi}.
Šiuo laiku noriu išreikšti
savo dėkingumų visi e m s
tiems, kurie prisidėjo prii? tos
didelės Kalėdinė!.* dovanos.
Prieš kelias dienas atlaikiau
šv. Mišias Jūsų intencija, bet
noriu priminti, kad ir ateity
je neužmiršiu Jus prie Dievo
altoriaus. Vėl tariu ačiū ir lai
Dievas Jums atlygina šimte
riopai.

ir Giminės.

ir

Kun. Julijonas Grinius,
“Negalėdamas būti luimin
Šv. Antano par. vikaras
įvestas busais susisiekimas.
gas savo nuosava laime, aš
Elektrinės vielos buvo pa
būsiu laimingus Jūsų laime.” PLATINKITE “DRAUGĄ”
vojingos lėktuvų iškilimui ir
nusileidimui.
Netrukus bus pasalinti ir
geležinkelio bėgiai, kurie
dabar perkerta padidintą
airportą.
Padidintam airporte bus
statomas naujas ruimingas
terminalus pastatas. Miesto
mayoras tvirtina, kad bus
gauta iš vyriausybės pasko
la. Bet paskolos gavimas
dar nėra užtikrintas.
Why b* your ag*? Look younger than your yean with
— Sovietų okupantų karino
menei statomų kareivinių, da
rbininkai Gaižūnraose buvo
Ifriversti dirbti sekmadienį ir
savo uždarbį paaukoti komu
nistinei liaudies pagalbos są
jungai.

vielas

>

Chicagos gatvėkarių kom
panija uždarė Cicero avė. li
niją tarp Archer avė. ir 63
gt., greta miestinio airporto, ir pašalina elektrikines
vielas (trolley). Kai tas dar
bas bus atliktas, bus išimti
ir bėgiai. Šiuo ruoželiu bus PLATINKITE “DRAUGĄ’"
•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Clairoled hair ... with hair that b soft coloriul, youthIkel Thoze gray streaks can be so thoroughly erased
with Clairol. the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
treatment that deansee as U reconditions as lt TINTS.

So* your hairdroseos today aud say:

Vdto *e«r ior tr*e booklet and bee advice on your hair problem *•
Inas Clair, Freaidonf,

Clairol. Ine.. 130 W. 46lh St.. New York. N. Y.

/

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

KELNER - PRUZIN
Geriausiai Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

Alt

Marijona Gavėnienė
(jmi

tėvais

(1627

S.

Baravyklūtė; gyv.:
Avė., tel.

DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

Dailini

Keitnblie

1126)

Mirė saus. 7, 1941, 2 vai.
ryto, sulaukus senyvo amž.
Gimus
Lietuvoje,
Vilniaus
krašte.
Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdme:
3 sūnus Albertą),
Joną, jo
moterj Lillian, tr Petrą;
2
dukteris Oną Brichtą, jos vy
rą Eduardą ir anūkę, ir Mar
celę; seserį
Emiliją
Bučins
ktenę ir jos Seimą: 2 broliu
Lietuvoje Juozapą ir Albiną
Baravykus ir jų šeimas, Ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.
Priklausė prie: Tretininkių,
Gyvojo Rožančiaus ir . Saldž.
širdies Jėzaus Draugijų Ir prie
S.L.A. 122 kuopos.
Kūnas pašarvotas J.
Liulevlčlaus koplyčioje, 4348 S.
California Avė. laidotuvės )vyks penktad., sausio 10 d.,
1941. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta J Nekalto
Prasidėjimo parap.
bažnyčią,
kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta Į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažĮstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

John F. Eudeikis
•ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. LAFAYETTE 0727
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykit* saflMl radio programe Antradieni* tr
Mtadlenl* rytai* 10:00 valandą, 1> WHIP stoties (1400 k.)
B* Povtt* Oaltimiern.

Laid.

direktorua
tel.

J.

Lafayette

Liule357 2.

Fotografas

PAMINKLAI
Prieinamos

420 West 63rd Street
TeL: Biznio — ENOlevrood 5883
Res. — EN01ewood 6840

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE”

tudtja įrenrt*

plr
uos rūšies «u mo
.raiškomis užlaido
mis
Ir
Hoilvaooo
(viešomis D. t b a »
ra ntuotas

AUD III A M P C PATARNAVIM AS
HIyIDULHIiuldieną ir naktį

DYKAI

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

Antanas M. Philliiis

Anthony B. Petkos

3307 Lituanica Ars.

Phone YARds 4908

i

6812 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
3354 So. Halsted St

P. I. Ridikas

Telefonas YARda 1419

4

Lachawic2 ir Sunai
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBt

' ONRaD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

N'thif|lę:
SūneJ
Dukterys,
Marti, kratas, Anūkė. Sesuo,
Broliai Ir Giminės.
vičl-us.

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

Albtrt V. Petkos
ilZoki

4704 S. Western Avenue
Phone LAFayette 8024

(1646 We8t 4Gth Street
Phone YARds 0781-0782

e

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

S. P. Mažeika
J. L'iolemos

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

I

4348 Be. California Ąre.

Phone LATayott* 3573

COPYRIGHT INTERNATIONAL CABTOOH CO

rr

z
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J. J. AUŠKALNIS IŠ GARY, IND.,
' SKELBIA SAVO 20 METŲ SPAUDOS
PLATINIMO JUBILIEJAUS VAJŲ

>
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>

Iš Marijonų
Bendradarbių
Susirinkimo

PRIėS NEPADORIAS FILMOS DALIS

Lietuvos Konsulato
Ieškomi Asmenys

•MR RIRMIITI C AUT •MI.TIAI MTW-HACMIMI •VARANTI!

jų automobilį ir gerokai su
žalojo. Olbikienė užgautai, bet
sūnus ir duktė liko nepalies
ti.
• Rap.

COMPANY

KOII.T C. OOlBiLATT,
IH W. MADISON SY.

Phone

DEAR3ORN

P444

LjIITIMATIS— FREE — DEMONSTEAYlOlJ

7. Radžiūnas,
Kostas
West Side. — Sausio 7 d.
Iš Rusijos okupuotos Lie (Gust Rogers). Gyveno Chi
parapijos mokyklos kambary tuvos pabėgę ir svetimose cagoje. Jam yra laiškas iš
įvyko Marijonų Bendradarbių valstybėse apsigyvenę Nepri Berlyno.
19 (skyriaus susirinkimas,, k u-1 klausomos Lietuvos piliečiai
8. Remelkis, Antanas. Gy
name pasitarta rengiamo va- ieško sekančių giminių ar
veno 12707 Gruss Avė.,
karo reikalui, kuris -įvyks va pažįstamų asmenų:
Antanavičius, Jonas, tu Cleveland, Ohio. Reikalas
sario 2 d., 2 vai. po pietų.
labai skubus.
Pasidalinta darbais, ir tiki rėjo alinę ir gyveno Brookmasi, kad darbas seksis ge lyn, N. Y. Prieš keletą me 9. Samoška, Jonas, kilęs
rai. Tame vakare bus dova tų lankėsi Lietuvoje. Ieško iš Kėbliškių km., Tauragės
valse. Gyvena Chicagoje.
nota $10.00 pinigais — įpir- Nikodemas Antanavičius.
10. šlaitis, Kazys (Char
2.
Ba
kus,
Andrius
Jonas,
nia dovana — $3.00, antra —
$3.00 ir trečia. — $2.00. Ge kilęs iš Genionių km., Onuš les Szlaitis), gyvenęs Wood,
ra proga laimėti vienų dova kio valse., Trakų apskr. Gy Wis., dabar gyvena Los An
nų įsigijus už 10 centų bilie veno Chicago, IU. lea-ko Juo geles, Calif. Ieško Morta
Skėtrienė, gyv. Lietuvoje.
tų, kurks bus ir įžangos bi zas Balkus.
Ieškomieji asmenys arba
lietas į rengiamų vakarų. Tai
3. Klimaitis, Kazys, gyve
apie
juos žinantieji labai
pgi bus žaidžiama “bingo”, na Chicagoje. Ieško sesers
prašomi tuojau atsiliepti.
per kurių bus galima gauti duktė Anelė Žilinskaitė.
irgi gražių dovanų. Taigi įsį4. Knbekaitė, kilusi iš i
Lietuvos Konsulatas,
tėmykite viršminėtų dienų, ir Jurgionių km., Aukštadva
30 No. La Šalie St.,
sulaukę malonėkite atsilanky rio valse., Trakų apskr.
Chicago, 111.
ti.
5. Malinauskaitė, Ona, ki
“Draugas” gynė, gina ir aPo susirinkimo visi su sa lusi iš Smalių km., Joniškio
valse.
Pavardė
po
vyru
ne

teityje
gins Amerikos lietu
vo dvasios vadu kun. J. DaanGyvena Chicago vių ir visos mūsų tautos rei
brausku atsilankėme į šer žinoma.
menis a. a. Domicėlės Kunic- Heights, III. Ieško adv. Jo kalus, dėl to kiekvienas tik
ras lietuvis turi remti “Drau
kienės, kur bendrai sukalbė nas Našliūnas.
ei
’’6. Mika’auskas, Dr. Auta
jome ražančiaus dalį ir pa
linkėję užuojautos velionės
vyrui dėlei mirties jo myli
CLASSIFIED
mas žmonos ir sūnams, nete
REIKAI.INl.AS DARBININKAS OFISl'I
jaiuic.s lietuvis abelnam ofiso darbui. Turi mokėti gerai kalbė
kusiems jų brangios motinė Reikalingas
ti ir rašyti lietuviškai ir angliškai, vartoti rašomąių mašinėlę.
šaukite; CANAL 8011
lės. Lai Dievas gyvuosius sti
prina, o velionei suteikia am
žinų ramybę danguje. J. K.

ĮMEST FĮJĘL OĮĮ SERVICE

CHARLES

P.

SLROMSK1S

Perkam
Parduodam
ir Statom Visokius

&

BLUE FLAME RANGE OIL

CO.

- Mainom
Namus

VICTOR

Savininkas

Barbenai Jlarųuette Pk. ir ApjIInkėJ

2-jų aukštų medinis namas. Karštu
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500.
Įmokėti $500. Likusių skolų mokėti
kaip randų.
6912 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Office Re». 3713. Vak. Pro. 0176

2335’SO. WESTERN AVE,
24

HOLLYWOOD INN

ir Elzbieta

2417-19 VVEST 43rd ST.
Phone Virglnia 9780

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

756 W. 3 lst Stree«

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į

Firmoj',

Boavm

Boa»•« »•« Lavt m

HuYY 3'iibhmMatieiahMaMNVY. CoNCNTTt. Itt

♦

Apskaičiavimas

Dykai!

Parūpiname F.fl.A. I’askollnlmm,
ar UmokėjtmiM.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem;
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehons«: 9401 So. Stony Ialand Aro., tai.

PATARNAVIMAS

AA-.

DININO ROOM SETS — PAB
LUK SETS ---- BEDKOOM SETS
— RŪGS — BADIOS — BEPBIGEKAI’ORS — WASH ERS —
MANGELS — STOVĖS.

All NationaUy Advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas
ir

Angliškai—Lietuviškas

Camboaoo

C0H**ci«»Cbmtmytmn Boavm

TELEFONO

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Rudauskal

(Savininkai)

UNIVERSAL
RESTAURANT

VALANDŲ

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems
parengimams.
Mykolas

Fuel Aliejus

Range Aliejus

Tel. Victory 9670

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
MOMPfR POCK WQQL
2.
Apsaugo gyventojų sveikatų;]
bsiriATino
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų žilumų;
3orrW»oo 30u» mmCmkFv.
5. Duoda gerų apsaugų nuo
gaisrų;
Pl>m«
6. Greitai ir lengvai įtaisoma ]

YUKNES,

2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb..
g-arudžius. Kaina $6,800.
Mažas )mokėjimas.

A. A. NORKUS, sav.

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję]
Sutaupysite Daug Pinigų.

nas, gyvenęs Kaune. Klaipė
doj, Berlyne. Neseniai atvy
ko Amerikon.

(Sąrašas Nr. 116.)

t

Jau suėjo 20 m., kaip .1. .1. (los platininio darbe. Ir kas
Auškalnis iš Gary, Ind., dar- guli pasipriešinti šiam links-**
buojasi prie platinimo “Drau mani žemaičiui? Tarp lietu-;
go”„ “Laivo”, ir taipgi ka- vių, kurie jį pažįsta yra toks
t&likiškų knygų. Nors tai y, nusistatymais; matyti) nii jį
ra ilgas laikotarpis, visgi no- ateinant jie sako — “Štai,1
• • . .
.
/ .
*
’1
■ lusis jubiliatas nepailsta dar- ateinia Auškalni Keikės UZ- J
buodamasis geram tikslu i. s i rašyt i arba “Draugų”, ar-Į
Per tų, laikų jam teko daly ha “Laivų”, nes jeigu neį-1
vauti net 8 mūsų katalikiš leisime jį per priešakines dukos spaudos platinimo 'a.lUo' ris, tiri jis ateis per užpakase, kuriuose jis parodė ne lines, o jeigu neįleisime per
paprastų energijų — surado užpakalin;!.*, tai, žiūrėk, rytoj
daug naujų skaitytojų, įnešė jau ir vėl jis neduos mums i
daug šimtų dolerių. Rodos 2 ramybės”.
ar 3 kartus laimėjo pirmų
vietų ir gavo gražias dova Šiuo laiku jis lankosi j>as!
nais.' už savo energingų dar lietuvius Gary, Indiana Har- J
bor ir llainnnbnd,, Ind., Har-!
buotę.
Žmogus manytum, kad po ve>' ir Chicago Heights, III. i i
tiek metų darbavimosi, jam Vėliau lankysis Michigan Ci
reikėtų (pasilsėti, ypač atsi ty, South Bend, Ind., Muskėžvelgiant į tai, kad jis tų uo gon ir Grand Rapids, Mieli.,
lumų parodė atliekamu lai o dar vėliau — Rockdale, Joku mio savo reguliario dar liet, AVilutinigton ir Springbo didžiuosiuose Gury plieno field, III. Sako, kad jis nepa
fabrikuose. Bet ne. Štai, ju- gailėsi savo naujo bėrio (aubiliatas skelbia savo 20 m. tomobiliaus) geram darbui, ii
ajų, per kurį į kad lĮiatraukus škaitytpjus
Jubiliejaus
.jis žada gauti ne desėtkus,, žada; duoti dovanų nuo savęs
bet šimtus naujų narių ir pas ir 11110 redakcijos.
(."Draugas” Acme telephoto)
daryti 194h 'metus rekordi- Taigi, geriausio pasisekimo
Aktorė Binnie Barnes tvirtina ji nežinojusi, kad kamera
niais savo katalikiškos epau,- ir — valio! valio!
Rap.
rekorduoja tokius vaizdus, kai|p|. šis su Mtlwyn Douglas. Ji
sako, jos vyras Mike Franikovich yra griežtai priešingais išdraugnešis laimės pirmų do siręngimo nuotraukoms ir tos dalys iš filmos turi būti pa
Cicero Žinios
vanų už daugiausiai parduo šalintos. Jei riebus padaryta, ji trauks tietson filmos gamin
Dr. Petras ir jo žmona At tų tikietų.
tojus.
kočiūnai iš ciceriečių patys
pirmieji nusipirko tikietus į
Ciceriečių ir , bidvariškių lijij, Klubas iš lS-to's koloni VEDYBOS
“Draugo” metinį šaunų ko patogumui pranešu, kad dien. jos gražiai pasirodė, ir ciceGauti leidiniai tuoktis:
ncertų, kuris įvyks sausio 26 “Draugo” koncerto tikietų riečius palinksmino ir pa juo
d., Sokol salėj, 2343 S. Ked galimai gauti Family Pliarma kino. Ir cifcerietės — Dainos
Alfred Dutkus,
Anna
zie.«Avė.
”
*
e'y, 1446 So. 49th Ct. Iz. Vai-Į Mylėtojų chorais -^inors ne Christian, 40—28.
• I <• .4 fP.
iš .čikagiečiųi pafc “Drau-I švilajtė, vaistininkėj ppsirmė skaitlingas, bet gražiai padai
Howard Jensen, Wanda
g-ų" Ciceroj išnešiotojų tikie- pataniauti visiemis, kas tik riavo kelias liaudies dainas. Beganis, 22—19.
B. Skirienė* akompanavo pia
tų koncertan pirmiausiai nu reikalaus tikietų.
Joseph Kishonas, Bessie
nu.
sipirko Petronėlė Albriekaitė,
Luksos, 43—48.
buvusi cicerietė, dabar gyve Leo Stanicukas, ekspresinina Chicagoj adr. 6717 South nkas, sausio 6 d. savo didžiu
James O’Neill,
Sophie
Sausio
12
d.,
1
vai.
popiet,
liu troku netikėtai užgavo tau
Campbell Avė.
Yurjonas, 26- -21.
iflarnpijos
salėj
įvyks Šv. An
Teko (sužinoti, kad Petro- tomobilį ant skersgatvio 16th
tano parapijos metinis susi
nėlė neilgai besivadins Albri- St. ir 30 Ct. Iš žmonių nie“Drauge” smulkūs skelbi
rinkimas. ■'Parapi jonai žino,
kaite. Buvo matyt ir ženklas kas nenukentėjo,, tik. kąįj ka
mai mažai kainuoja, bet duo
kad ,reikėši sudaryti šių metų
riuos
sutrenkė.
Automobilius,
ant jos rankos piršto, blizga
da daug naudos. Skelbkite
veikimo planai. Susirinkite
tačiau,
buvo
pusėtinai
sužalo*
“
Drauge”.
ntis deimanto žiedas, kurį ji
skaitlingai: gerb. klebonas vi
‘
gavo nuo Kasp. Dantos, kada tas; .
sus kviečia.
įvyko sužiedotuvės. Žinomas
Ali MAKCS-NEW.n. REtUILT
dalykas, kad po sužieidotuvių Ciceros idėjinių draugijų Cicierietė Ona Olbikienė tagreit įvyksta, ir sutuoktuvės. rengtas vakaras su vaidinimu i po užgauta automobilio nelai
TYPEVVRITERS
“Daina be galo’ ir “Senber- mėj netoli Pulaski rd. ir 22
Geros laimės!
A D D I N G MACHINES
nių vargai” sausio 3 d., pa- gatvės sausio 4 d., kada va
— SMAll MONTHIY PAYMENTS —
Ona Rašinskienė taipgi sto- lapijos salėj gerai pasisekė, žiavo su savo puošniu auto
AU MAKK
SOLD, RENTED
mobiliu,
kurį
vairavo
sūnus.
jo į talkų iiirrdavinėti “Drau- Nors tų dienų lmVo daug kiAND REPAIRED
go” koncerto tikietus. Su g,- tur parengimų, bet žmonių Sykiu važiavo ir duktė. Pi
rais talkininkais, gal, Citros j susirinko nemažai. Rožių Ce-,^.^ angJinfe tr(>k,aR
+ CTAD typkwriter

! THINGS THAT NEVER HAPPEN

T

DRAUGAS

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

tik >1.00
“D R A U O A S”

2334 South Oakley Ave„
Chioago, Illinois

■ PastovumasTę liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas.

$įji
Ur

Bi bendrovi, kaip mūsų tatta, yra (ateistą ant
namų, kuria yra tavlninkų apgyventa. Na.aaiu
tangesnėa vietos taupyti savo pinjgua.
ISICmtlTE NAMĄ PER MOŠŲ LENGVO
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILOŲ METŲ.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South .Halsted Street
TeL Calumet 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y

taupytojo a^transll Iki *6.000 FedimlbiėJ Intalgni.

A

l
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DRAUGAS

Kalbės, kun. J.
Prunskiš

Muzikas J. Sauris Didelis
f

Lietuviškų Dainų Mėgėjas
Dirigentas Šauniame “Draugo” Koncerte
(stokos geros choro adminis
tracijos, po kiek laiko, nusto
jo gyvavęs. Bendrai, muz. J.
Sauris yra vienas žymiausių
Amerikos lietuvių chorvedžių.
Jo žmona, Z. Saurienė, tai
pgi yra muzikali, dainuoja
įvairiuose parengimuose Chicagoje.
Muziką studijavo
Vale universitete ir per ilgus
metus įdainavo parapijų cho;ruose. Jų duktė, Genovaitė,
ir Lmnus Juozapas, taip pat
^abfls
, -i Genovaitė
• • ■ ■» • Šv.
Kazimiero akademijoj
laimė_
jo stipendiją į Rosary College. Dabar lanko Wil«on Junior College, kur mokinasi
muzikos ir šokių meno. Sū
nus lanko Parker High Scliool ir griežia tos mokyklos orkestroj.
“Draugo” koncertas bus
didelis įvykis
Juozais Sauris maloniai ap
siėmė vadovauti koncerto lie
tuviškai dailiai. Bus naujų
gražių dainų, lietuviškų šo
kių ir juokingo lošimo. Geno
vaitė Saurvtė lavina grupę
šokėjų. Žodžiu, “Draugo”
koncertas bus didelis įvykis
lietuvių visuomenėj.

Muz Juozas Sauris, kurs Draugo tradiciniame koncerte
vadovaus Vyčių Choro grupei.

SUVAŽIAVIMŲ SAVAITĖ
CHICAGOJ
Ši savaitė Chicagoj pasižymi

gausingais suvažiavi

mais. Angliška spauda ap
skaičiuoja, kad į miestą su
plūdo
mažiausia
apie
130,000 suvažiavimų daly
vių ir vizitorių. Apskaičiuo
jama, kad suvykę žmonės
Koncerto tikietų kainos $1, čia per savaitę išleis iki pus
75 centai ir 50 centų, Tikietų aštunto milijono dolerių.
galima nusipirkti pas “Drau Tai didelis pliusas miestui,
go” agentus, kuriems siūlo- lj0 prekybai.
ma dovanos už džiugiausia '
Chicago Association
of
parduotų tikietų. O šokiams,
Commerce
suvažiavimų
ren

kurie įvyks tuojau po koncer
to, grieš Stanley Metriko šau gimo manadžeris William J.
ni orkestrą. Tikietai vieniems Hennessy praneša, kad di
šokiams kainuoja tik 35 cen džiuosiuose viešbučiuose ne
radę sau kambarių vėliau
tai.
atvykę vizitoriai. Tad dau-,
gelis jų pasiųsta į Evansto-|
Chicagos vanduo
no ir kitų priemiesčių vieš
— švariausias
bučius.

Be vargonininko pareigi],
muz. J. Sauris daugiausiai yrai veikęs su Lietuvos Vyčių
Chicago apskr. choru. Dviem
atvejais būdamas choro diri
gentu yra suruošę^ nemažai
koncertų, kantatų, operečių
ir k. Vytauto Didžiojo garbei
komp. J. Žilevičiaus kantatą
Amerikoj tiktai J. Sauris su
Liet. Vyčių, Chie. epskr. cho
ru pajėgė perduoti Chicago
muzikos dainos ir muzikos
darbų
mėgėjams. Veikalas, .didelis/ Chicagos viešųjų
sunkus ir tiktai sutelktos žy- departamento
valdininkai
minusios meno pajėgos jį gra- i pareiškia, kad mūsų miesžiai išpildė. Tai buvo Vyčių j tas turi kuo švariausią van
choro triumfais. Beje, pasi denį ir čia jo daug suvar
traukęs nuo (Vyčių choro bu tojama. Sako, chicagiečiai
vo dirigentu vyrų “Vaidvlų” mylį gerti vandenį.
Mieste kasdien, ėmus ap
vardo choro, kuris buvo piasireiškęs geru dainos meno skritai, suvartojama
apie
mėgėjų ansambliu, tačiau, dėl 967,000,000 galionų vandens.

AU MUS

X “Draugo” koresponden
parap. salėj apie Lietuvą tų klūbo (susirinkimas įvyks
ta šį vakarą, redakcijos pa
kalbės kun. J. Prunskis.
talpose. Susirinkime įdomią
skaitys Herai d-Ame
NORI ŽMONIŠKO paskaitą
rican korespondentas S. Ke
MOTERIMS
ža. Gavę anksčiau kvietimus
— visi kviečiami suvažiuoti.
KALĖJIMO
ŠĮ VAKARĄ

Lietuvos Vyčių Chicago Apskrities Choro
Dienraščiui “Draugui” net
pąpra*ta garbė savo koncer
te turėti du žymius muzikusprogramos vedėjus: dr. Art
hur C. Baker ir muz. J. Siau
rį. Pirmasis yra De Paul uni
versiteto muzikos fakulteto
viršininkas, o pastarasis var
gonininkai Šv. Gabrieliaus pa,
rapijoj. Apie pirmąjį jau bu
vo “Prainge” rašyta, šiuo
syk nors trumpai parašysime
apie muz. J. Saurį.
Muz. Juozais Sauris yra gi~
męs 1892 metais, Pittsburgh,
Pa. (South Side). Baigęs pra
džios ir vidurinius mokslus įstojo į šš. Ciriliau's ir Meto
dijaus seminariją, kur susipa
žino su žymiu muzikui, muzi
kos profesorium Paeini. 19.156 metais lankė garsųjį Yale
universitetą muzikos skyrių.
Vargonininko pireigas pra
dėjo eiti lietuvių parapijoj,
New Ilaven, Conn. Vėliau va
rgonininkavo Waterbury, Coe
nneetieut. Pankui atvyko į
Chicago. č’ia muzikoj veikimo
dirva pasirodė plati. Pirmiau
siai vargonininkavo Šv. Jur
gio parapijoj. Vėliau tapo va
rgonininku šv. Gabrieliaus,,
airių, parapijoj, kurioj jau 16
metai eina tas pareigas.

I

Antradienio rytą šiuose
viešbučiuose buvo svečių:
Stevens, 3,200; Morrison,
2,800;
Congress,
1,000;
Blackstone, 400; Sherman,
1,900 iki 2,000; Palmer,
2,800; La Šalie, 900; Allerton, 1,800; Drake, 700. Ma
žesniuose viešbučiuose tūk
stančiai.

THAT LITTLE GAME” int«’-“*t’ic»rtnonco.,N.Y.—By

B. Link

Yra keletas suvažiavimų.
Vienas jų gausingiausias
“National Association of
Hardwood
Wholesalers,”
Congress viešbuty. Kitas
“National Wholesale Jewelers’ Assn.” Be to, eilė ma
žesniųjų vadinamų konven
cijų.
Tūkstančiai žmonių suplū
do aplankyti čia suruoštas
dvi dideles naminių baldų,
reikmenų, avalynių ir kitas
parodas. Daug kas nė nenu
matė, kad daug tų suvažia
vimų ir parodų supultų
į
vieną savaitę.
Bet tai menkniekis. Bus
kas kita viešbučiams ir vi
sai miesto prekybai, kai čia
per vieną savaitę bus susi
žerta milijonai dolerių.
Chicago kaskart virsta
vis didesniu svarbiuoju su
važiavimų centru. Nes čia
visko galima gauti, daug ką
pamatyti — parduoti ir
pirkti.

Šv. Jurgio

Chicagos moterų klubai ir
pilietinės organizacijos dar
buojasi, kad aldermenų ta
ryba pripažintų reikalingą
išlaidų sumą parūpinti lai
kinai įkalintoms moterims
žmoniškas patalpas prie bi
kurios policijos nuovados.
Šiandien esamos moterims
skirtos patalpos (karceriai)
centralinėje policijos nuova
doje, 11 ir State gatv., vi
siškai neatitinkamos. Patal
pos baisiai nešvarios, mais
tas niekam netinkamas.
Planuojama statyti naują
Desplaines policijos ruimin
gą nuovadą. Pageidaujama,
kad toje nuovadoje būtų
įrengtos ir įkalinamoms mo
terims patalpos.
Loyolos universiteto sočio
logijos departamento vedė
jas ir Katalikų Sociologinės
draugijos sekretorius kun.
R. A. Gallagher pareiškia:
“Chicagoj labiausia
ap
leisti asmenys, tai nusikaltusios moterys. Chicago vi
sados užima pirmąją vietą
teismų socializavime, tad ir
moterų klausimo taip pat
neturėtų paneigti.”

Chicagoj kas metai areš
tuojama apie 15,000 mote
rų. Iš jų apie 12,000 ištei
sinamos — pripažįstamos
nekaltos.

Chicagos policija į
Springfieldę

Springfielde
pirmadienį
įvyks naujo Illinoiso guber
natoriaus Dwight H. Green
inauguracija. Bus gausingas
respublikonų ir kitų piliečių
suplūdimas dalyvauti iškil
mėse.
Miriių tvarkymui reikės
daug policijos. Tad ir iš
Patikrina darbininkų
Chicagos vyks 10 policijos
balsavimą
narių Springfieldo policijai
Apskrities teisėjui Jarec- pagalbon.
ki, apygardos teisėjui La
Buy ir policijos leitenantui Nuteistas iki gyvos
C. Egan vadovaujant Gold- galvos kalėti
blatt Bros., Ine., 275 darbi
Harold M. Rose, 25 m.
ninkai atliko slaptą balsavi
mą, kokiai darbininkų orga amž., teismo nuteistas visą
nizacijai jie nori priklausy gyvenimą kalėti.
Praeitų metų spalio 22 d.
ti. Laimėjo Amerikos Darbo
jis geležiniu vamždžiu už
Federacija.
CIO šalininkai prieš tai mušė Herman Klees, su ku
iškėlė* skundą. Pranešė NL- riuo susibarė dėl keleto do
RB, kad tie balsavimai ne lerių skolos.
Rose teisinosi, kad Klees
buvo teisėti. Balsavimus gu
jį užpuolęs su skustuvu ir
Ii skirti tik NLRB.
Šis boardas dabar patik jis nuo jo gynėsi.
rina šį įvykį.
Illinoiso gubernatorius elektas Green turėjo pasitari
Mažai kas išvaduota
mus su savo patariamuoju
komitetu
valstybės policijos
Insull Utilities Investments, Ine., bankruto trus- perorganizavimo klausimu.
tisai paskelbė, kad iš užda
rytų apie 50 milijonų dole
W (ILK STUDIO
rių investmentų išvaduota
1945 Wesl 35"’ Street
tik 226,788 doleriai. Kiti vi
TU* Sf* fa/
e»
si milijonai pražuvę. Dau
giau kaip 15,000 žmonių sutaupos dingo.
AI»V tN<TI) PHOTOGRAI’HV
i nWR.1T pnssllll f. I’RH rS

PLATINKITE

“DRAUGĄ”
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X Žinomo biznieriaus Poczulpo žmona su dukterim Ireniai praeitą savaitę išvyko
visai žiemai į Floridą. Apsi
stojo Miami Beariu
X Bruno Grybais, sūnus ži
nomo brightonparkiečio deko
ratoriaus Petro Grybo, liuosnoriai išėjęs į kariuomenę,
rašo, kad tarnyba patenkin
tas. Per šventes turėjo dešim
tį dienų liuosų nuo įvairią
pareigų. Su juo yra išėjęs ir
vieniam pulke tarnauja ir ki
tas briiglitonparkietis — P.
Barkauskais.
„

X Chicago Public School
mokytojos, Eugenija it Ona
Jovaisaitės padovanojo daug
lietuviški] knygų bei laikraš
čių komplektą, dr. Račkaus
Lituanistiniam Muziejui. Mo
kytojos Joviaišaitės yra nuo
latinės “Draugo” skaitytojos
ir lietuvės patrijotės.

X CYO šv. Jurgio parapi
jos skyr. laikytam susirinki
me valdyba užgiriai toji pa
ti: pirm. V. Maceika, sekr.
P. Kuneius, ižd. kun. S. Jo
nelis. Susirinkime paisdrodė,
kad visi nariai labai uoliai
rengiasi prie savo šokių va
karo, kuris įvyks sausio 18
d., Šv. Jurgio parapijos sailėj.
X Viktorija Steponaitytė,
įgrožio salione moterų-merginų dahintoja, gavo deimanti
nį žiedą nuo J. Ramoškos.
Jaunuoliai yra northsaidiečiai ir plačiai žinomi. Lauk
sime vestuvių.
X ARD 2 skyr., šv. Jur
gio parapijoje, susirinkiman
atsilankė nepaprastas svečias
kun J. Prunskis, lydimas ku
nigų: Gaučaus ir Jonelio. Sve
čias trumpai pakalbėjo. Susi
rinkime vajaus komisijon iš
rinkta: Jonaitienėj Okonienė
ir Milašienė.

<

‘Draugo’ Skaitytojams
Typewriter Patarnavi
mas Veltui

Iškirpkite šį paskelbimą ir
atneškite jį su savo “portable” rašomąja mašinėle į
Star Typewriter Company ofisą ir jis bus išvalytais ir išaliejuotais be vieno cento iš
laidų jums, su ‘Draugo’ kom
X Genovaitė Jalsaitytė-Gul- plimentais.
laghom, pasižymėjusi novriiRobert C. Goldblatt, savi
stė iš Los Angeles, Califor ninkas šios gerai žinomos ra
nia, pastaruoju laiku lankė šomųjų mašinėlių įstaigos, už
si Chicagoje. Jos raštai daž tikrina mums kad reikės pa
nai telpa įvairiuose anglų žu laukti tiktai keletą minučių,
rnaluose. Jos raštų siužetai kol prityręs mekanikas per
dažniausia yra iš lietuvių gy žiūrės jūsų mašiną.
venimo.
Stair Typewriter Company,
X Visi L. Vyčių Chicago kurį randasi prie .189 W. Maapskr. choro nariai kviečiami dison, ant kampo Wells St.,
susirinkti ketvirtadienį, sau užlaiko visą eilę rašomųjų
sio 9 d., Aušros Vartų para ir adding mašinų, kurias ga
lima nupirkti net už $5.00
pijos salėj.
Atdara kas vakaras iki 6 vai.
X Petro Mureikog. netikė vak., tel. DEArbom 18444.
ta mirtis labai nueitobHm visus jo draugus, pažįstamus.
Su kuo sutapsi, tokiu pat
Velionis yra* bmlęf ^įžambus tapsi. Sutapk su geriaufeii
jaunimo — Vyčių tarpe vei žmonių draugu — dienraščiu
kėjas. Amžiną jam atilsį.
“Draugu”.

1

AR NORI TURĖTI $50,000.00
1

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

MUTUALt FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2202 W. Cermak Road, Chicago
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS VIRS............01,000,000.00

fllARGlITIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JĮ METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL-ATRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaR.

W H F C — (1420 Kilocydes)
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