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Nolėčių Vidikas

Negirdėti dalykai dabar 
dedasi Lietuvoje. Šį rudenį 
labai daug derliaus pasiliko 
laukuose pūti.

Valstiečiai užuodę bolševi 
kišką “rojų”, nieko nepaisė, 
vaikščiojo lyg apsvaigę ir 
nesirūpino iš laukų javus su 
vežti, nei bulvių nukasti.

Ir ūkininkų bernai pajutę 
bolševikiško jovalo aromatą, 
pametė ūkininkus, metė dir
bę, esą, “dabar bus rojus”... 
Je, bus “rojus” kai pilve gro 
bas į grobą pradės lįsti, kai 
viso krašto aruodai pustušti.
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ATEITIS U.S.-ANGLIJOS RANKOS,CHURCHILL
Italijoj Vyksta 
Pertvarkymas

ROMA, sausio 9 d. — Pa
tikimi šaltiniai praneša, jog 
Italijos premjeras Mussolini 
veda platų Italijos politinį 
ir ekonominį perorganizavi
mą, kad parengtų artimes- 
niam bendradarbiavimui su 
ašies sąjungininkais.

Didžiausias politinis su
krėtimas įvykęs šiandie, kai 
Mussolini įsakė pakeisti 14

Ir Paleckiniai plėšikai mė žymesniųjų fašistų vadų pro; 
gino LTSR kritišką Pa^tį. vįncįjoje Keistu sutapimu,1
taisytL ................ .... . tuojau po pakeitimų, atleis-į

Šventadieniais, iš visų Lie va(jaį savanoriais įsto
jo Italijos kariuomenėn.tuvos miestų komisarai varė 

būrius savo “pisčikų”, varė 
mokytojus ir net studentė
lius į kaimus bulvių kasti.
“Tarybių Lietuvoje” ir ki
tuose laikraščiuose tų “bul-
vakasių” net fotografijas tai nų kurios moderniajam ka 
pino, ir per radiją ragino vi re ypa{ 3varbli 
są proletarijatą padėti ūki- siam tjks|ui Musso)ini, lyg 
ninkams runkelius ir bulves .
nuo laukų nukasti.

Taigi tie suvarytieji “pro
letarui pisčikai” kaimuose 
ne tiek bulves kasė, kiek pa 
pirosus rūkė... Taip ir pali
ko bulvės nenukąstos.

Pertvarkymai pramonėj 
Tuo pačių laiku dedama

pastangos pertvarkyti Itali
jos pramonę, kad ji pajėgtų 
gaminti daugiau karo maši-

ir nacionalizavo Italijos pra 
monę, paskirdamas industri 
jos, diktatorium Renato Ri- 
cci.

Ricci galioje yra visa Ita 
lijos produkcija ir dalinai 
susisiekimas. Jis prižiūrės,

' kad karo dirbtuvės gautų už 
Net ir tie, kurie naujai tenkamai žaliavos, ypač ge- 

“gavo” žemės sklypus pagal ležies.
stalinišką konstituciją, kaž- Maisto trukumas 
kodėl neteko ambicijos skir-' Kai naujai paskirtasis Ri- 
tąją žemę užsėti. Į cci ir finansų ministerija
Tūkstančiai hektarų žemės stengiasi stabilizuoti, pini- 

paliko neužsėta, ir sekantį gus, kainas ir algas prieš in- 
metą bus badas. fliaciją, Mussolini kviečia

“O kam man dirbti? Ar Giuseppe Tassinari paimti 
tam, kad užaugintą derlių savo žinion maisto tvarky- 
kacapai sekvestruotų? Ar mą.
tam, kad didžiulę ir turtin- Daugelyj didesniųjų cen- 
gą kacapų “otečestvą” lie- trų jau pradedama aiškiai 
tuviška duona matitinti? Ar justi kviečių, aliejaus, cuk- 
tam, kad savo sunkiu darbu raus ir bendrai maisto tru- 
tūkstančius žydų komisarų, kūmas, nors daugelis kaimų 
savo prakaito siurbėlės tu- ir miestelių turi užslėpę jų 
kinčiau, o aš jų vergu bū- perteklių. Tassinary galioje 
čiau”? — taip sau galvoja būtų išreikalauti maisto ly- 
kiekvienas kaimietis. gesnę distribuciją, nes, šių

----------- sluogsnių manymu, šiai žie-

Darganos Fašistų Fronte
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Dariaus - Girėno Įžinių Santrauka 
Legijonierių 
Kandidatai 
West Point'ui

CHICAGO, III., sausio 9 
d. — Dariaus-Girėno legijo- 
nierių postas gavo iš sehato- 
riaus Wayland Brooks laiš
ką, kuriame pranešama, jog 
Dariaus-Girėno postui yra 
duodama privilegija reko
menduoti tris jaunus lietu
vius į West Point Military 
Acadamy, iš kurių du bus 
priimti.

Senatorius Brooks pats 
yra Amerikos Legijono žy
mus narys ir dėl to, žinoda
mas, kad Dariaus-Girėno 
postas yra vienintelis lietu
vių legijonierių postas Chi
cagoj, tą privilegiją suteikė.

Šiuo savo žygių senato
rius Brooks parodė lietu
viams gražų palankumą.

Pasyvus lietuvių kaimiečių mai Italijai malBt0 . tUretU 
elgesys. LTSR komisarus ir būti užte"kama1’ i‘a *>«» 
gąsdino ir siutino. Komisą-, ‘yslai Pa»kir3‘ytaa 
rai koliojo lietuvius artojus
per savo spaudą, juos “ame- terorą, rašė protokolus “užĮ A+alfAVO 
tonišku raugu, “kulokais”,} sėjai dirvos neruošimą”
“liaudies priešais”, “gyvatė- (TL. Nr. 23), kaikuriuos ne 
mis” ir kitokiais proletariš-l paklusniuosius valstiečius 

“likvidavo” .— o tas tik la
biau žmonės sukiršino.

kais žodžiais pravardžiavo.

Paskui visa kacapų ir žy
dų “činovninkų” gauja tran
kėsi po visą Lietuvą, agita
vo ir graudeno valstiečius 
kad žemę dirbtų ir sėtų.

Paskui skelbė ukazus per 
Kauno bei Vilniaus radiją, 
per spaudą, net lipdė ant 
stulpų plakatus ir grasino 
neklusniuosius ūkininkus 
bausti, — o artojų 
neišjudino.

Galop čekistai pavartojo riaugi...

visvien

Bado šmėkla gresia visam 
Lietuvos kraštui.

Ir Paleckiui, ir Mickiui, ir 
visiems duobkasiams dėl to 
galvą skauda. Kas bus, kas 
bus? Raudonajai armijai iš
maitinti duonos nebus...

Bolševikiškas žemės “per 
tvarkymas” Lietuvoje buvo 
toks žulikiškai kvailas, taip 
kraštui pragaištingas, kad 
net patys "tavorščiai” jau

Vokiečių
Bazes

LONDONAS, sausio 9 d. 
— Aviacijos ministerijos ko 
munikatas praneša, jog va 
kar naktį Anglijos aviacija 
pravedė sėkmingas atakas 
ant Vokietijos dokų Wilhel- 
mshavene ir Emdene.

Kiti anglų bombanešiai ap 
mėtė bombomis vokiečių ae
rodromą Borkum saloje, kur 
pataikyta į kariuomenės ba
rakus.

Šiose atakose nežuvo nė 
vienas anglų orlaivis.

Anglai 
Bombardavo 
Neapolį •

DVEJOPA
HALIFAXO
PAREIGA

LONDONAS, sausio 9 d. 
— Halifaxo, naujojo Angli
jos ambasadoriaus Ameri
kai, garbei suruoštuose pie
tuose ministeris pirmininkas 
Churchill pareiškė, jog ne
perdedant esą galima tvirtin 
ti, kad “viso pasaulio ir kri
kščionybės etika pagrįstos 

i civilizacijos ateitis” priklau
so nuo Anglijos ir Jungtinių 
Valstybių santykių.

Pietus suruošė Anglo-Ame 
rikiečių organizacija (The 
Pilgrims), kuri įkurta pa
laikyti geresnius santykius 
tarp Jungtinių Valstybių ir 
Britų Imperijos.
Gali viena laimėti

“Jei bendradarbiavimas 
tarp Anglijos ir Jungtinių 
Valstybių nepavyktų”, pa
reiškė Churchill, “Imperija 
gal ir prasimuštų pro tota- 
litarianizmo dvasią ir išlai
kytų gyvybę ir jėgas neiš
vengiamam naujam konflik
tui po sunkios sutarties”.

Etijopijoj Vyksta 
Sukilimai

KAIRO, sausio 9 d. — An
glijos skubiai žygiuojant.ti 
pirmyn dykumų kariuomenė 
pasiekė Gazalą bazę, 120 my 
lių nuo Libijos-Egipto pa
sienio ir apie 40 mylių į va
karus nuo apgultojo Tobru- 
ko.

Kartu pranešama, jog vie
tinių gyventojų sukilimas va 
karinėj Etijopijoj privertė 
fašistų įgulą pasitraukti iš 
vienos tvirtumos toj Etijopi 
jos dalyje.

Gazala užimta vakar, kai 
anglų mechanizuotos kariuo 
menės būriai staiga pasuko 
į vakarus nuo Tobruko. 
Suimta 75 orlaiviai

Apie šią ataką praneša ge 
neralinio štabo komunika
tas, kuriame sakoma, jog 
“kariuomenė paėmė 40 or
laivių apleistame EI Ademo 
aerodrome, šalia Tobruko ir 
35 orlaivius 'Gazaloj”.

Apie sukilimus Etijopijoj 
komunikatas sako: “patrio
tai, padrąsinti anglų aviaci-*

WASHINGTONAS, sausio 
9 d. — šiandie galutinai pa į 
ruošta, laikinasis įstatymo • 
projektas, kuriuo suteikia- i 
ma vyriausybei plačias teise,: “i03 vyriausioji karo varto-

ROMA, sausio 9 d. — Ita-

Toliau savo kalboje mi- joS( prįvertė italus palikti

skolinti laivus, tankus, gin
klus ir orlaivius Anglijai ir 
kitoms “demokratijoms”, šis 
projektas bus įteiktas Kon
gresui.

LONDONAS, sausio 9 d. 
— Šiąnakt sirenoms kau
kiant ir priešorlaiviniams pa 
būklams atsišaudant prasi
dėjo vokiečių bombanešių a 
Laka. Per tris naktis Londo
ne nebuvo pasirodę vokiečių 
orlaiviai.

ZURICHAS, Šveicarija, sau 
šio 9 d. — Pavėluoti, bet pa
tikimi pranešimai sako, jog 
per praėjusią Paliaubų die
nos šventę, Paryžiuj vokie
čiai prieš demonstrantus pa
naudojo kulkosvaidžius.

nisteris pirmininkas puikiai 
atsiliepė apie Prezidentą 
Rooseveltą, kuris esąs “gar
sus valstybininkas” ir kurio 
“širdyje dega atsparumo 
ugnis agresijai ir priespau
dai”.
Apie Lordą Halifaxą Chur

chill pasakė, jog tai esąs 
“vyras šviesus ir išsimoksli 
nęs, kurio draugystė yra ma 
lonumas ir draugiškumas — 
garbė”. Anot Churchill, Ha
li f axas “niekados nepasuko

vybė praneša, jog skaitlingi 
Anglijos bombanešių būriai 
pravedė sustiprintas atakas 
Italijoj ir Afrikoj.

Smarkiausia paliestas Ne
apolis, kur, pasak karo va
dovybės komunikato, nume? 
ta didelis skaičius bombų, 
kurios sugriovusios penki c Ii 
ką pastatų. Apgiautųjų pa-į pareigos kelio
statų tarpe esą viena bažny
čia ir uoste buvęs ligoninės 
laivas.

Kiti anglų bombanešiai a p 
mėtę bombomis Palermo, Li 
bijos uostus Bengasi ir Tri
poli ir karines bazes Eritri- 
trėjoj ir Somalijoj.

Tuo tarpu Italijos torpe
dinis laivas paskandinęs an
glų submariną ir italų sub- 
marinas nuskandinęs Atlan
te priešo 3,600 tonų pagal
binį kruzerį.

Albanijos fronte italų or- 
bombomis

BERNAS, Šveicarija, sau
sio 9 d. — Šveicarijos vy
riausybė šiandie praneša, jog, laiviai apmėtę
ji siunčianti netrukus Mask- 

ekonominę delegacijąvon
pasitarimams dėl prekybinės 
sutarties. Iki šiol Šveicarija 
neturi su Rusija diplomati
nių santykių.

ORAS
Dalinai debesuota ir šalto 

ka. Pietų vėjai.

Saulė teka 7:18 vai., saulė 
leidžias 4:37 vai.

graikų kariuomenės stovyk
las ir tiltus.

Romos radio apskaičiuoja, 
jog Italijai karas kainuoja 
apie $40,000,00b į saivaitę.

BANGKOK, Siamas, sau
sio 9 d. — Šiandie gauti pra 
nešimai sako, jog Siamo ka
riuomenė, perėjo, Prancūzi
jos Indokinijos sieną ir .Žy
giuoja krašto gilumon, palai 
koma orlaivių atakų.

Ha’ifavo pareiškimas
Savo naujose pareigose 

Halifaxas įžiūrėjo dvejopą 
pareigą — interpretuoti 
Jungtinių Valstybių įsitiki
nimą Anglijos vyriausybei 
ir žmonėms ir perduoti Jun
gtinių Valstybių vyriausybei 
ir žmonėms britų mintis ir 
siekius.

Kalbėdamas apie karą Ha- 
lifaxas pareiškė, jog karo 
laimėjimui esą reikalinga 
trijų dalykų — “gero tikslo, 
materialio pajėgumo ir žmo
nių, kurie verti to tikslo”.

Baigdamas jis pabrėžė, 
jog dingus “ašies nenugali 
mumo legendai, mes žvelgia
me į ateitį kupini pasitikėji-j 
mo”.

WASHINGTONAS, sausio 
P d. — Šiandie paskelbta 
Prezidento Roosevelto laiš
kas Prancūzijos maršalui 
Petain, kuriame Prezidentas 
linki, kad vėl netrukus Pran 
cūzija galėtų džiaugtis “tai
ka laisvėje, lygybėje ir bro
lybėje”.

Gubbos postą, šiuo metu pa
triotai supa bebėgantį italų 
būrį”.

Taip pat pranešama, jog 
italai turėję pasitraukti iš 
karinio posto Sudane, netoli 
Eritrėjos.
Anglų blokada.

Atrodo, jog ir tolimesnėse 
kovose su italais anglai var 
toja panašią taktiką kaip 
prie Bardijos — sukoordi- 
nuotą orlaivių, laivyno ir že 
myno kariuomenės veikimą.

Pranešama, jog Anglijos 
laivynas jau užblokavęs To- 
bruka ir galima laukti, kad 
netrukus būtų pradėta su
bendrintas uosto bombarda
vimas iš oro, jūros ir žemy
no.

Kariniai žinovai įsitikinę, 
jog Tobrukui pasidavus, ne
galės ilgai išsilaikyti ir Ben
gasi, svarbiausia italų bazė 
Libijoj.

Graikai Suėmė 
300 Italų

ATĖNAI, sausio 9 d. — 
Graikijos vyriausioji karo 
vadovybė praneša, jog vakar 
lokaliniuose susirėmimuose 
Albanijos fronte suimta 300 
italų kareivių ir didelis kie
kis ginklų.

Graikijos karo orlaiviai ap 
mėtė bombomis ir apšaudė 
kulkosvaidžiais italų kariuo 
menę ir pašovė tris italų 
orlaivius. Klisuros apylinkėj 
graikų kariuomenės sargybi 
niai užėmę naujus pozicijas.
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Socialinė Programa

Net ir administracijos (vyriausybės) opo
zicija pripažįsta, kad Prezidento Roosev-rtto 
kalba, pasakyta Kongresui praėjusį .pirma
dienį, buvo taip svarbi ir reikšminga, kaip 
ir prez. Woodrow Wilson kalba 1917 me
tais, kurioj jisai nurodė kongresui reikalą 
paskelbti karą, Vokietijai.

Tą prez. Roosevelto kalbą mes jau įver
tinom savo vedamajame prieš porą* dienų. 
Ši 10 tarpa norime žodį, kitą pasakyti api? 
tos kalbo dalį, kuri lietė sociali
nius ir ekonominius krašto dalykus.

Prezidento manymu, socialinės proble^ 
mos yra šiandien vedamų savotiškų revo
liucijų šaknife.
Dėl to Prezidente g kreipia į tai rimto dė- 

irusio ir nurodo reikalą taikyti prie šių lai.- 
kų gyveninio’’sąlygų politinę ir ekonominę 
sistemą. Jisai siūlo:

duoti lygias progas jauniems ir seniems ,• 
darbus visiems tiems, kurie gali dirbti: 
užtikrinimo tiems, kurie jo reikalingi (rei
škia — duoti galimumų gyventi negalin
tiems užsidirbti); panaikinti specialihes 
privilegijas turtuolių saujelei, apsaugoti 
visų žmonių civilines laisves.
Prezidentas yra įsitikinęs, kad visas šio 

krašto politinis ir ekonominis .pajėgumas 
labiausia ir pareina nuo to, kokiu tempu 
bus vykdoma, virš nurodyta i programa.

Nurodomai tuoj vykdytini pagerinimai — 
socialinėj ekonomijoj, būtent:

1. Daugiau piliečių aprūpinti senatvės pe
nsija ir nedarbo apdrauda.
2. Praplėsta galimumus tinkamai medika- 
linei priežiūrai.
3. Keikia surasti geresnę sistemą, kuria 
daugiau asmenų galėtų gauti darbus.
Ne tik krašto apsaugos stiprinimas, bet 

ir šios programos vykdymas reikalaująs daug 
didesnio pasiomkojimo. Pažymėtini yra* šie
Prezidento žodžiai:
“Nuo pat mūsų, amerikonų, istorijos pra
džios mes buvome surišti/ ku atmaina, ku
ri eina nuolatine ramia revoliucija, revo
liucija, kuri eina msustodamai. ramiai pri
sitaikindama prie besimainančių sąlygų be 
koncentracijos stovyklos ir be* staigaus pp 
virtimo | griovį. Tokios pp^aiulio santvar
kos siekiame kooperuodami su laisvais 
kraštais ir dirbdami kartu draugingai, ci
vilizuotoj visuomenėj. Laisvė visur reiš
kia žmoniškumo teisių pirmenybę ’. 
Aitoks valstybės galvos nn-įstatymas, be

abejojimo, yra geras ir teisingas. .Jis randa 
visuomenės pritarimo ir žodžiais ir darbais. 
Visiems yra aišku, kad geriau-ias kelias 
sustiprinti krašto saugumą, yiui — pirmo e 
vietoje aprūpinti savo žmones, panaikinti 
skurdą, išlyginti neteisingunuu-s išnaudoji
mą, pravesti socialinę (programą taip, kad 
kuo mažiausia būtų išnaudotojų ir išnaudo
jamųjų, arba kad tie neteisingumai ir nely. 
gvbės visai būtų galima išnaikinti.

Už tokią socialinę programą stovi ir gar
bingieji popiežiai — Leonas X1,T ir Pijus 
XI. Ją palaiko ir dabartinis Šventasis Tė
vas ir Katalikų Bažnyčios hierarchija Ame
rikoj.

kalinga jei norima tinkamai sustiprinti kra
što apsaugą ir* tuo pačiu duoti (stiprią pa
ramą demokratijoms, kovojančioms su dik
tatūromis.

Žinoma, šio krašto žmonėms per daug me
tų teks nešti sunkią mokesčių naštą.

Vasario 16 d.
Giuinatne pranešimus iš įvairių lietuvių 

kolonijų, kad šiemet vasario šešioliktoji — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė bus mi
nima ypatingu prisirengimu. Tai šventei jau 
reikalaudama kalbėtojų, literatūros, prašo
ma patarimų.

Tai yra labai geras reiškinys.
Jei kada buvo reikalinga vasario 16 d. 

minėti iškilmingai, tai šiemet. Svarbu, kad 
minėjimas sutrauktų daug žmonių, kad ki
tataučių spauda plačiai tų įvykį rašytų. 
Todėl, reikia pagirti tuos veikėjus, kurie 
išanksto jau rengiami prie šios reikšmingos 
tautinės šventės.

Vasario šešioliktąją dieną pasaulis turi 
stipriai .pajusti, kad

nors Lietuva bolševikų kariuomenės jėgo
mis ir buvo okupuota, bet lietuvių tautos 
dvasia nepavergta. Ji yra ir bus gyva. 
Tauta visomis savo jėgomis sieks nusikra
tyti žiauraus okupanto. Ir nusikratys.

tos pusėje yra teisybė, kultūringas, už tei-
Tiesa, kovui bus sunki. Bet lietuviij tau

tybę stovįs pasaulis, Jungtinių Valstybių 
vyriausybė.

Tos mintys vyraus vasario 16 d. minėji
me, jos bus perduodamos spaudai.

Labai yra tsvarbu, ked šiemet visos lietu
vių kolonijos, ar didelės ar mažos, minėtų 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbi
mo šventę.

Didysis Tautos Darbas
Brooklvn, N. Y., leidžiamas lietuvių kata

likų savaitraštis “Amerika” rašo:
Pernai užgniaužtas ne tik 22 metų ne

priklausomo gyvenimo darbas ir jo vai
siai. Pernai suduotas didžiausias smūgis 
šimtmečio pastangoms ir aukoms nepri
klausomybei atsteigti. Juk 1918 in- vasa
rio 16 d. nepriklausomybės pareiškimas 
buvo daugiau kaip šimtmečio darbų, ko
vų, kra-ujo, karžygiškų pasiaukojimų par 
darinys.

Daugelis raminasi tokia tikrove: galin
gesni ir tvirtesni prancūzai, brigai, olan
dai suklupo, tad ko norėti iš lietuvių? Te
kis paminimasis neturi rasti vietos lietu
vių pašnekėsiuosei Mums reikalingas tvir
tas pasiryžimas savarankiškai galvosenai, 
savarankiškam! darbui, fcaiv a rankiškiems 
sumanymams.

Lietuvio, (piasiryžusio gyventi, akiratis 
turi būti laibai platus. Negalime pasiten
kinti tik esama tikrove. Lietuvio protas 
turi surasti išeitį tikroviškai ateičiai su
kurti, todėl neleistina dabarties įvykius 
tik stebėti, o patiems nieko neveikti. Nė 
kiek neabejojame, kad galimai kasdien be
sikeičiančius tarptautinius įvykius nors 
kiek panaudoti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo darbui stipriau į priekį pastū
mėti.

Lietuvių amerikiečių visuomeninas gy
venimas todėl turės būti žymiai stipresnis, 
nei bet kurinis metais anksčiau. Smagu 
pri,pažinti, kad onganirtiotoji lietuvių ka
talikų visuomenė sėkmingai paruošta. Lie
tuvai Gelbėti Fondas per vedamą vajų 
surilaiuiks norimų davinių. Federacijoje 
sveika, gyva dvasiai Visa tai turi būti 
naudingai suvartota prieš akis spindin
čiam (siekiui — Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva.

Dr. K. Pakštas

Ant Slenksčio Į1941 Metus
jautis organas dar nesudary
tas, joks politinis darbas ne- 
išplėstas,, nėra tinkamo ir 
draugiško kontakto su kito
mis Centro Europon tautomis.

(Pabaiga.)
O ko Lietuva gali tikėtis?

Dėl vienos Lietuvos, žino
ma, niekas neis su milžiniška
Kusi> InriutL Jei «>a kita fondai v08“ tik deda 

tai j«i dS sUmbmii, atgy(i ir rinkti vjg ||aJ. |abaj 
teritorijų ir <M bendrui, aukas Jų Jjrtas rej.
reikalu. Ir net tek ų^tlk- ktų ,abai mint in|i 
riai šiudieo <tar negalina j jau dabar ruoštis
tvirtinti, kad Sovietai artimu .taikog konferencijai skirlin. 
laiku įsivels į karą su . kurki1
didele valstybe. Jie vis dar J’ . pagal Us Sėjančias, AziJoj, Prie uPės Ockhou, 
bandys savo pieniuose su- angliškas tyrinėtojas sura-
mieskoti mažų, ir silpnų part- | de2ideratų, projektus ir iaiku | do štamą žmonių, kurių ti-

.Pradėti juos derinti su kitų|k«JUmas yra garbinimas pa- 
gretinių tautų dezideratomis.1 Ogiausios moteries iš to- 
Apsukriai reikia mažinti savo s^os apylinkės. Kartą j me 

priešų skaičių, o dauginti sa
vo draugus. Keikia savo biu
ro Vašingtone ar Naujorke.

Po Svietą Pasidairius
Mahanojaus Saulė daneša, 

gose aplinkybėse negu 19.18- i kac^ gilumoje Mongolijos,

ti. Tačiau lygiai negalima 
teigti, kad Rusija visuomet 
išvengsi tikrai didelio kiairo. 
Gali tai atsitikti, bet vien 
tuomi pasitikėti lietuviams

Esą, užteks kuriam nors 
bankui patelefonuoti, kad 
tokios ir tokios instrukci
jos jie nesupranta, ir ban
kas visus pinigus pristatys 
į jų nurodytą vietą.

Balšavizmas ir gengste- 
rizmas yra du broliai.

Rekordinės IšlaidosI
Jungt. Valst. vyriausybė numato rekordi

niai didrifs būsimiems metami’ išlaidas. Pre
zidentas itoosevell.fts kongrese pareikalavo 
17 V: bilijono dolerių.

Toji miižinii.ska suma kai ką nusdebino ir 
išgąsdino. Bet, vyriausybės nurodymu, ji rei-

Įskfemetina
J. Eui. kardinolas OUonuell, nesamai pa

sakytoje kalboje pabrėžė, kad
didžiausia krašto apsigynimo priemonė, tai 
tie vyrai, kurie turi tikėjimą ir Dievu 
meilę ir apsisprendę laikosi Dievu ir val
stybės įstatymų ir įsakymų.
Ir aišku — tai yra tikras tautos apsigy

nimas ir be tokio apsigynimo, Kardinolais 
sako, visots kitos apsigynimo priemonės yra 
menkos vertės.

Vadai ir viri savojo krašto mylėtojai ra
ginanti atkreipti į tai rimto riėmerin.

Sutartai — sausio 26 4. susitikair»e dše.n 
raščio “Draugo” tradiciniame koncerte.

nebūtų labai ateargu ir gud- _ ... ... ,. , , . .
° Reikia informacijų biuletenių, 

knygelių ir žemėlapių,. Rei-. 
Prisiminkime, kad ne vie- kia kelti savųjų ūpą ir infor-

ni rusai lietuvių žemes yra' muoti rivetimuosiuiš. Ogi šiems 
pasiėmę. Du mažus sklype- 1 visiems tikslams reikia ir pi
lių® yra pačiupusi ir Vokie- nigų, kurių dabar jau surė

kiau bus surinkti, negu 1914-tijai: tai Mažoji Lietuva su 
Klaipėdos uostu ir Seinų kra
štas. Jei Vokietija praloštų 
karą, tai apie šiuo du skly
peliu taikos konferencijai vis 
dėlto tektų kalbėti, jeigu tų 
kraštų staigiu šuoliu nepasi
griebtų ta pati Rusija.

Pokarinė Etaropa greičiau
sia bandys stiprinti Tautų 
Sąjungą ir kurti regionalines 
konfederacijas. Pirmai tokiai 
regionalinei konfederacijai 
pradžią jau padalė lapkr. 11 
d. Lenkijai ir Čeko-Slovakija. 
Šita trijų tautų, kaip jie va
dina, “Associiacija” turės'be
ndrą atskirų, kariuomenių var 
dovybę ir bendrą užsienio po
litiką. Visuose kituose daly
kuose jų valdžios veiks at
skirai. Associacijoy akte yra 
pažymėta, kad prie jos gali, 
jei nori, prisidėti Lietuva ir 
kitos kaimyninės tautos. Ar 
prie šitos tassociacijog pritii- 
dėti seksis visai Lietuvai, ar 
tik Mažajai Lietuvai — šian
dien būtų negalima dar pasa
kyti.

Taikos projektai, ar bent 
bendrosios taikos linijos, jau 
dabar pradedama ruošti įvai
riuose politikos centruose A- 
nglijoj ir net Amerikoje. Jei 
nesnausiin ir laiku pajėgsi n i 
k«r reikia su i«vo reikalais 
įsisprausti, jeigu veiksim ne 
vieni, bet kartu su keletą ki
tų panašioje padėty esančių 
tautą, tai gal būt rasime ir 
mes daugiau pritarimo ir ta
rptautinės paramos esmin- 
giausiems lietuvių tauta- rei
kalams. Mūsų ateitis labai 
netikra, bet ji nėra ir visai 
beviltiška. Tik darbas reikia 
net labai greit pradėti.
Ką lietuviai turi
daryti 1941 m.

Dar nežinome kuomet pra
sidės taikos derybos. Bet par 
sauliniai įvykiai leidžia ma
nyti, kad tos derybos gali 
praiddėti bet kuomet. Atei, 
uantis pavasaris ir vasara ga
li įvykdyti karo laukuose n?t 
labai žymių atmainų ir gali 
visai staigiai praverti pailiau- 
bonis fltarin.

Šiuo metu lietuviai nėra 
prrireoftę jokioms deryboms 
ftr konferencijai, nes ir jų 
valdžios likučiai yra vi.ri iš
blaškyti ir valdžia pavaduo-

18 metais, nes sūšipratusių 
lietuvių Amerikoje skaičius 
gal būt dvigubai sumažėjo.
Senieji mirė kiss metai tūks
tančiais, o naięų jėgų jau la-1 vyrai 
bai maža tepriaugo. Šita ap
linkybė ypatingai apsunkins 
mūsų pastangas.

tus, pasibaigus rūgiapiūtei, 
atsibūna išrinkimai tosios 
moters. Renka ją vien tik
tai vyrai.
i--1 Jei tasai tyrinėtojas at
vyktų į Chicago, jis ir čia 
rastų štamą žmonių, save 
vadinančius cicilistais, ku
rių tikėjimas yra taip pat 
garbinimas patogiausios mo 
terš. Kas met vasarą per 
vieną pikniką būna išrinki
mai tokios moters. Renka 
ją taipgi vieni to štamo

PRAŠAU NESIJUOKTU

Iš kito miesto žmogus, 
atvykęs į Chicago, ir susi
tikęs pirmą airyšį paklausė:

— Ar daug Chicago tu
ri gyventojų?

— O, kokius penkis šim
tus tūkstančių, — net ne
mirktelėjęs atsakė airy šis.

— Tik tiek?! Rods, turė
tų būt daugiau....

— O, yes, jei skaitysime 
visus lugahus, tai susida
rys pusketvirto milijono...

Paleckiui parvežus iš Mask

Vienas kacapiškas žydas 
taip yra pasakęs:

Lietuviai sako, jog mes,

Lietuvos intelektualinis 
sluoksnis bus daugumoj jau tikrųjų, dabar visiškai ki- 
išžudytais. Tad reikia Čia pra- i taip, negu .kur nors tam- 
dėti išsimokslinimo vajų, kadj šiame krašte. Štai, iš Za- 
tėvai kuodaugiau siųstų vai-
ku į aukštesnes mokyklas, y- 
rpiztč į techniškus mokslus. Net? 
Lietuvai reikės ir iš svetur 
rankioti visą savo įgiminę, 
kad papildžius savo rasės 
žiauriai nuleistą kraują ir 
smegenis. Lietuva kview savo 
vaikus ir iš tolimiausių že-

vos Stalino “saulę" ir ja vi- . daj nesam to krašt0 tel 
są Lietuvą “apšvietus,” iš yra Lietuvos vaikai

tu man vaiką, kuris mokėtų 
taip žįst motiną, kaip mes, 
žydai, išžindam Lietuvą.”

rasų balšavikiškai “Tiesai” 
rašoma, kad ten balšavikų 
partijos komiteto nutarimų 
raštininkas, tavorščius Kun
činas, pasiremdamas nege
rai suprasta instrukcija, įsa 
kė visoms Zarasų apskri
ties ir miesto įstaigoms, jų 
tarpe ir Zarasų bankui, tuo-

mių, ir jau baigiančius ištau-jJau sunešti: pinigus, kny- 
tėti. Ir jų šventa pareiga bus ^as’ archyvus ir visą inven- 

atsiliepti j Senosios Tėvynės
balsą ir alstatyti seną savo

torių į jo kanceleriją. Ne
padėjo jokie banko protes
tai. Ir kol buvo susisiektakultūrą ir garbingais istoriš

kos tautos tradicijas. Ir dar- su Kaunu> lau PiniSai ir vi‘
bo čia užteks visiems, kurie 
tik nenorės staigaus ir dide
lio pelno. Statysis naujas pa
saulis, ogi jame lietuviai tu
rės statyti savo Naują Lietu
vą. *

sas banko turtas buvo su
vežtas į Kunčino kancele
riją.

Po tokio fakto, sakoma,

VYRAS: — Kodėl tu nu- 
sipųnųs? _

žM6nX: — Et, nieko. 
Negaliu tau išaiškinti....

VYRAS: — Kaip tai? 
ŽMONA: — Labai papra

stai. Bartkienė pasigyrė, 
kad jos vyras kas mėnuo 
perkąs jai naują dresę....

ŠEIMININKE: — Aš ne
noriu, kad čia lankytus tiek 
daug svečių. Per vieną die
ną pas tave atsilanko dau
giau, negu pas mane per 
savaitę.

TARNAITE: — Jei po
niutė būtum kiek gražesnė,

visi gangsteriai nutarė įsi-l tai draugų turėtum ir už 
rašyti į balšavikų partiją. | mane daugiau.

! HEALTH Y, WEALTHY AND WISEl
‘ir’KOGOOD VVAVS '

■no AID VtXJR
D1GESTION IS 
NOT TO OVER- 
EAT AND OON'T 
FOLLOVV ANY 
FOOD FAOS....

_.<o
IN WK»L;ri 6Lfel<tK5 AftE 
’XPOSEDTO CERTAJN HAZAROS... 

IT IS ESPECIALLY IMPORTANT 
OP PEOPLE ENGAGED IN SUCH 
XUPATION5TO HAVETHEtR 
~ALTW BEĄPINGS TAKE N— - - ~ »l i v» •<••••

/
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Penkinei .aiis, >•»•!<-» • 0 •9,) n
Al. Rachinanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

4

(Tęsinys)

Kaip tat? Arti senatvė? Iš kur kilo tas kankinant 
tis pasiilgimas praeities dienų? Daiktų, kurie ją iš visų 
pusių supo kūdikystės metais? Tos senos tamsiai žalios 
su atlaša kėdės, kurioje, būdama maža, taip mėgdavo 
patogiai sėdėti ir skaityti jaudinančias Burnetto istori
jas? Mažyčio rašomojo stalo su aksomo pakojų, gobele
no, prie kurio kiekvieną rudenį prisegdavo po nedidelę 
aiškiai raudoną paukščiauogių šakelę, nedidučio lizdelio, 
kurį buvo pakeliui suradusi? Kodėl taip į atmintį smel
kėsi mažytė taupomoji kasa, sukrauta nedidutyje kvai
lame šunelyje, kurio buvo numušta nosis ir kurį ji ypač 
mylėjo, nes jis buvo toks vargšas ir taip gailiai žvelgė 
maldaudamas pagalbos į ją savo akutėmis? Tą apdau
žytą šunelį norėjo iš jos atimti ir vietoj jo nupirkti pi
nigams taupyti naują, gražų indelį, tačiau ji už nieką 
pasaulyje nebūtų sutikusi skirtis su šia miela vargše 
nulipdyta būtybėle.... Savo kambarį, lovą — viską re
gėjo su tokiu skausmingai neįtikimu aiškumu, kad net 
užėmė kvapą. Ak, galvojo, jei iš tikro yra kitas gyve
nimas, jei mano mintys gali nuskristi pas jus, kurie jau 
esate nukeliavę ten, tai tik jūs turite matyti, su kokiu 
liūdesiu, su kokia meile ir lipšnumu mano širdis kyla į 
jus, į jus visus!

Lietus ėmė dar smarkiau kapoti stiklus, vėjas dar 
daugiau stūgauti — rodos, ne vėjas siustų, bet verktų 
skausmo ašaromis žmogaus siela....

Tamaros žvilgsnis krito į pakojas, ant kurių stovė
jo jos paveikslas, vaiduokliškai blankios žvakės šviesos 
pamargintas. Šitas paveikslas buvo ne tik jos vienos 
kūrinys; jį įdiegė jai tėvas, jame gyveno tėvo ilgesys! 
Ir ji su visu aiškumu atsiminė dieną, kurią pabėgo iš 
namų, atsiminė, kaip savo tėvą, kuris negalėjo jai to 
žingsnio atleisti, matė paskutinį kartą. Ji buvo tėvui 
tapusi idealu, bet tuo momentu, kai pati tą idealą su
daužė, tuo pačiu momentu idealas duktė jam mirė....

O profesorius Orlovas? Taip, profesorius ją myli, 
myli taip, kaip tėvas mylėjo, — myli jos grožį, jos sva
jones ir pastangas, bet ta meilė baigsis drauge su gro
žiu.... O kas bus tada, kai aš jau nebebūsiu graži? 
Kai mano oda jau nebebus tokia aiški ir aksominė, o 
veidą išvagos raukšlės? Ar jis mane ir tada tebemy
lės? — paklausė Tamara pati save, ir jbs susijaudini-

DRAUGAS

IR NAKTIMIS DIRBAMA LĖKTUVŲ FABRIKUOSE

("Draugas" Acme telephoto)

Douglas Aircratt Comp.rr.iy fabrikuos?, Santa Monica, tai. jr naktimis dirbama. Apie 500 inžinierių ir mechanikų tri
mis pakaitomis po 8 valandas p.roje skubotai stato milžiniškus bombonešius, žinomus “Douglas B-19”. Vieno bombo
nešio svoris apie 80 tonų. dali pakelti 18 tonų bombų.

, Stonkienė su dukrelėmis 
cili.ja ir Frnuces ir sūnum
Vincu. Duldelė

Lietuvos Dukterų draugija 
*ekm..dienį, sausio 12 d. ren
gia vakarų. Vaidins “Lietu- 

| viską uošvė”. Dainuos g<»- 
j riausieji Detroito solistai, o 
šokiai |..-’k geriausios orkes- 
tros. Paiengimas įvyks buvu
sioj Lietuvių svetainėj, pri ■. 
2a-tos ir W. Vei nor llv. Pa
silinksminimas įr šokiai bus 
abejosi* svetainėse. X ,ujos 
narės bus priimamos tarpe 1(5 
ir 45 metų dykai į L. D. dr- 
ją.

1

NIAGARA FALLS, NEW YORK
JT

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Parapijos Sueiga

Klebonai, pasitaręs su pa
rapijos trustisais, šaukia vi
sos paraipiijos sueigų, šį sek
madienį, sausio 12 d. Bus pa
tiekta pilna metinė apyskai
tai. Mūsų nuosavybę sunkina 
didelė skola: mortgage $27,- 
644.00 ir užsilikusių nuo ke- j 
lių metų nuošimčių dar nt;- | 

atmokėta $714.50. Per metus 
reikia bankams sumokėti vie
nų nuošimčių $1,196.36. Tuo 
tarpai visų bažnyčioje rink
liavų: paprastų, mėnesinių ir 
ekstra nuošimčiams, kas mė
nuo bendrai tenka tik $210.- 
46. Turint nemažai kitų bū
tinųjų! išlaidų, su.4d.aro ne
maža sunkenybė galai su ga-

tvtų duoklių 
tik 44.

Todėl ir prašoma visų pa
galvoti, duoti rimtus pagrįs
tus pasiūlymus bendrajai nau

< i luinai <l ,v Šaunus Baliukas 
Kalėdų Dieną

Stasio ir Elzbietos Pam» 
zų puošnioj rezidencijoj bū

dui didinti. \ isi lietuviai ka-j vo surengtas E. Valoniškie- 
talikai prašomi atvykti j šių'nei, E. Paurazienės mamytei, 
visos parapijos sueigų. “birthday party”.
Sportininkai pagyvėjo Susirinko gražus būrelis

Sausio 3 d. buvo glocmdio sve(ųų> m valandėlės E. Pau- 
^porto Klubo susirinkimas. razįenp pakvietė vigus prie
Po rimtų pasitarimų busimo
sios sausio 25 d. Sporto šven
tės reikalu, ipirasidėjo niauji 
Sportininkų žaidimui: ping- 
pong ir darts. Kiti stengėsi

day cake” ir padainuota 
“llappy birthday”.

Ant galo svečiai, palinkėjo 
E. Valoniškienei geriausios 
sveikatos, išsiskirstė - namo.

Tarp svečių sykiu dalyvavo 
Valoniškienės kita duktė M.

Adela Barštis ir M. \Vellš 
susituoks sausio 11 d., šv.
Jurgio bažnyčioj, 9 vai. ry
to. Pokylis Įvyks tėvų na<- 
muose. Jaunoji yra duktė An
taninos ir Leono Barščių, bai
gusi kolegiją, dab.r užima 
aukštų vietų. Adela yra gerai 
žinoma lietuvių tarp?, nes 
darbuojasi Moterų Sąjungo
je 54 kuopoj ir yra jauname- 
čių skyriaus pirmininkė; tai
pgi Lietuvos Dukterų drau
gijos vice pinu. Ir kitose dr- 
gijose užima svarbias vietos. 
Linkime laimės jų naujam 
gyvenime. Kviečiame ir to
liau su mumis darbuoti
tuviu dirvoie.

le-
Kaiminka

------ *

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERŠ

jvairiais gardumynuis apkrau 
to stalo.

Pirmiausiai išgerta toastas 
už E. Valoniškienės sveikatų. 
Senutė tuo momentu net su-

iš arti, ar iš dūlinu įdėti svie-,sįjau<lino.
dinj į knepšį. Pasidarė daug! paipįetavu's, S. Driškauskas 
gyvumo ir jaukaus sportinio -patarnavo akordina ir prade- « 

ta šokti, žaisti ir dainuoti, g 
kas tęsėsi iki vėlumos. įl 

Per vakarienę E. Paurazie- Š 
nė visus apdovanojo “birtli- (

džiaugsmo.
Nuo sausio 6 d. vienas Spo

rtininkų globos jaunesniuo
sius moksleivius, pamokys 
žaisti, tvarkys jų žaidimus.

lais tfttvesti. Nepaisant per-
mas vis didėjo. — Ne, aš jam, kaip ir tėvui, tesu tik didelių parapijos pastam- 
įsikūnijimas idėjos, kuri apvaldė jo sąmonę! Bet kai tik i^jų, ]n nebuvo laimingi:
mano grožis baigsis, drauge su juo išnyks ir meilė — nors naujos skolos nepad ry- 
išnyks amžinai!

Jos sąnariais nučiuožė ledinis šaltis. Matai, dėl ko 
kankinosi! Jis manęs nebemylės! Jis nebegali manęs $603.01. Tenka ieškoti nauji 
daugiau mylėti, jei aš turiu po akimis tokias nežmoniš- Į pajamų šaltiniai, kad išlvgi- gl0’9'., b '
kai tamsias raukšles, jei raukšlės, tartum voratinklis, j nUs p įsiidanusj neprieteklin. slankęs susirinkimam 
išvagojo visą veidą! Dieve, bet aš jį vis tiek myliu, my- ( Bfltų'gera^ kad parapįjos rpi ^’,n ^Litulaitis, apdovanojo 

liu pati to nesuprasdama ir nepaisydama, kaip jis at- ka]ajs domėtusi ir rfriintusi ‘ poltininkUs knygelėmis:
rodo; myliu jį tokį, koks jis yra ir koks dar bus. Jį, jį' visos lietuvių šeimos Niago- 
myliu, myliu ir mylėsiu per amžius! — bet jis, jis my-!ra Faljs Tik „Artinu dar-

Gulima tikėtis, jog jaunieji 
ta, bet pajamų buvo mažiau, K , . ... . ./ __ .. bus labai dėkingi vyresniems

savo broliams už paramų beinegu padaryta išlaidų MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši‘s Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Urmo (wbolesale) kainomis pristato i alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
erreitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 §

Ii ne mane, tik mano išviršinį akimirkos gražumą!
Tamara vėl pasiėmė į ranką veidrodį ir pradėjo iš

naujo tikrinti veidą. Išdegusi žvakė dar kartą blykste- pjrapiįos 
Įėjo, kad paskiau virpėdama amžinai užgestų. Į stiklą 
baimingai žvelgė didelės pilkai žalsvos Tamaros akys, ir 
jai pasirodė, kad mėlynės po akimis pasidarė milžiniš
kai didelės, tamsiai juodos, tartum jos akys nežmoniš
kai didėdamos būtų išsiplėtusios po visą veidą.

bu ir visiems dedantis su 'sa
vo aukomis galima atitiesti 

reikalai.

‘Present Situation of tlie Cat- 
holic Chureli in Ljtliuania’. 
Toji knygelė yra tuomi gera 

įčiui augusiam jaunimui, jog

I*n«l«-li Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos. Neš Nuošimti nuo 1 Dienos

trumpais žodžiais patiekia 
Lietuvių Tautos ir Valstybės 

Pavvzdin, jei visos 105 š i. | istorijos raidų. Toji knygelė 
platirttina visose kolonijose.mos būtų atidavusios po $12 

mėnesirnių mokesčiui, n; t pa
vienių neskaitant, būtume
gatvę $1,260.00, gavome gi

Ne, tokios manęs jis negali mylėti! — Saukė joje | ^2(12. Tuokart netekti)
vidaus balsas, — tokios manęs niekas negali mylėti, aš ka,wti apie wpritakliųi pa, 
negaliu pasirodyti jokiam žmogui!

Skubiai užpūtė šviesą, atsigulė į lovą, palindo po 
apklotu ir įsisuko į skraistę galvą. Nors buvo taip tvan
ku, jog galėjai užtrokšti, bet ji nedrįso iškišti nosies, 
bijodama, kad ją gali kas nors pamatyti. Visą naktį 
nesumerkė akių ir, sutelkusi dvasios jėgas, galvojo, ką 
reikės daryti, kaip bepasirodyti žmonėms su tokiu ne
žmoniškai subjaurotu veidu....

sitaisvtų reikalai. Yra ir dau
giau panašių sričių, kur vi
si naudojasi uoliųjų aukomis, 
pavvzdin: šiluma, o nusista-

— Sausio 12 d. po sumos 
bus Lietuvių R. K. Susiviry 
mijinio posėdis.

— Pravažiuodamas, Niaga 
ra Falls viešėto kun. d-ras 
Jonas Starkui*. Jisai išvyko 
į Marianapolio Kolegijų. Ter 
mokytojauja.

— Modemlšklauol įrengimai —

— Patyrusio* Grožio Specialistės —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Marty Siicilla. savininke

-

FACTS YOU NEVER KNEW!1L

Rytą naujoji šeimininkė, kurpiaus žmona, stovėda
ma už uždangos, kuri skyrė Tamaros kertelę nuo virtu
vės, paklausė:

— Na, kaip bus su arbata? Ar šiandien visai ne
gersite? Aš dabar vykstu į darbą! Ir jums taip pat 
reiktų iš šito drėgno rūsio išeiti į tyrą orą! Dar, ko 
gero, susirgsite!

— Gerai, išeisiu vėliau! — atsakė Tamara, bet pati 
sau galvojo: o, dar nesu per kvaila, kad su tokiomis 
raukšlėmis rodyčiausi žmonėms! Ne, kai ji grįš, papras
čiausiai pasakysiu, kad jau buvau pasivaikščioti, o da
bar man skauda dantis, todėl turiu gulėti lovoje.

(Dangian bus.)

THE SACfcED SKELETON 0F TRAVANCORE/
I83O.THE MAHARAJAHOF TBAVANCOBE,INDIA,WASAN EX€EEDlNGLY PROGRESSIVE 

BRAHMAN...AN INTEREST IN MEDKINE LED HIM TO HIRE AM ENGLISH DOCTOR 

TO TEACH HIM ANATOMV... A SMĖLĖTOM WAS IMPORTED BOT COULD MOT 

BE OSED.SINCE A BRAMAN lOSES CASTE IF HE TOOCHES ACOPSE ...
THE SKELETON YVAS Z >COPIED PRECISELY IN IVORV, ANO 

UPON THE OEATH OF THe(*>UmAHARAJAH, THE BRITISH MUSEI 
YOFFEREt>£15,000 FOR IT...BV 

.THIS TiME ITHADBf 
Icomearcligious

įRELIC AND THE 
kOFFER WAS 

ŲNDIGNANTIV 
LREFUSED.

TURTAS VIRŠ------------- $5,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virš-------$400,000.00
Dabar mokam 3^2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa- 
skolats ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

a.n,l
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO.
JT'STI N MACKIEWICH, Pres.

VALu*» iki 4 p. D. Trečiui.: 0 Iki 12:00 p. Seštad.5 » Iki »:O0 v, v,

Chartereil hy U. S. Government.
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED.

•
4,192 ARCHER AVENUE 

TEL. VIRGINIA 1141.

4*

By Bob Dart

HOMIN6 PlGEON CAN FLV 600 MILĖS IN 
ONE DAY...THEENDURANCE RECORD FOR 
H0MIN6 PIGEONS IS 17 HOORS AND 10 

MINUTES OFCONTINUOUS FLYING WITH THE
DISTANCE RECORD AT 7000 MILĖS.

EINDEER MILK is RlCHEST 
OF ELCVEN KINDS OF MILK 
ŪSE D IN DEPARTMENT OF 

AGRlCUfcTUPE L»STINGS....ir 
CONTAINS 22 °/, BUTTERFAr.

I
r



Penl-

Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. 0.

pataująs visame kame: tas 
t atsiskyrimas žmoniškumo

(Tęsinys)
Kita bloga yra, kuri riša-i

iš išdarbė8 srities, žmonisI
kūmo trukumas tarp darbo 
ir tų, kurie iš to darbo gau
na pelną; žodžiu, tarp dar
bininko ir darbdavio; tas 
nežinomas stambių korpo
racijų, kuriose algpelnis dir-

vos ne vos išgali pragyven- ba' arba tas tolumas tarf! 
ti, tarp tų kurie ekonomiųindivido <>* toka J™’ ku- 
kai remiasi pirmaisiais. Čia1 ris t38“0' ir kurie tuos! 
vėl, jei ne pilietiška lygy- | i88^““8 g88“8- 
bė tarp dviejų šių partijų,
kontrastas nepagamintų to-

si su proletarianizmu, t. y., 
su kapitalizmu, yra augan- 
tysis kontrastas, skirtumas, 
tarp prabangos ir pertek
liaus iš pusės tų, kurie 
džiaugiasi ekonomiška ga
lia ir tų, kurie skursta ir

Kitoj ir žemesnėj plotmėj, 
bet vis vien ji būtina būk- Į 

kio didelio įtempimo. Bet jei lės supratime, yra medžią- Į 
pilietiška lygybė yra abiejų giniai sistemos blogumai.
partijų apšaukiama ir pri
pažįstama, ypač mažiau lai
mingesnės partijos iš dvie
jų, tada labai gilus nuo
skriaudos jausmas iškilsta. 
Žmogus, dirbąs už algą, bet 
kokiame ore, vežąs savo pa-

Sioji sistema savyje talpina 
neišvengiamą ir pasikarto
jančią destituciją—skurdą 
daugeliui ir nuolatinė skur
do pavojaus būklė gręsi net 
ir tiems, kurie šiuo metu 
to skurdo visai nejaučia.

DRAUGAS

CUf augus' 
anoji miesto’

ztCine teiepnoioi

(Lilis. ParodomaLondono miesto 
Bailey” (kairėje) ir Šv. Povilo katedra.

‘Old

siturinčius kaimynus į jų; Tokią destitucijos būklę ga- 
pasilinksminimo vietas arba, Įima pašalpos keliu paleng-

riojė išbuvo 6 savaites, sei
mui teko pergyventi didelė 
širdgėla ir nuliūdimo valan- 

! doje pažinti draugų ir pažį
stamų bei giminių nuoširdų

sietus darbininkams už gėles 
ir dovanas. Moterų Sąjungos 
33 kuopai, J. Dičkienei ir vi
štai šeiniai ir S. Tamulevičie-

N. Y., .J. Aliekevičiuų Brook
lyn, N. Y., M. Juozukevičie- 
nei ir M. 'Yaičiulieu i; Stu
dentų kuopai už gėles, .1. Ma
tulaičiui, Vaizbas Buto elio-nei ir visai semtai uz imsiąs,

litų; jaučiam, kad esam tikrai visiems parapijų čiams už niUr^'ui už užuojautą, giminėms:
advokatui K. I’aulauskftį ir 
jo simatingai žmonai iš Kear- 
ney, N. J., pusseserei .1. Pau-

turtingos ir laimingos turė-tldas bažnyčioj, kurios buvo
'damos tiek ištikimų drau/gų.J kalbamos už motinėlės svei- 

Taigi čia mes norim išreik- kaitų, Šv. Pranciškaus para-
I šti širdingų padėkų visiems 
į draugams, draugėms už visa 
' gerų mūsų motinėlei, jos ne-

pijos mokyklos seselėms ir 
vaikučiams už maldas, Onai 
Norkūniiūtei už gėles ir sura-

laiuiėje, ir visai šeimai. Y pa-' minimų, Teresei Stukiūtei ir

$-Ts•M{♦X*■n
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kur blogiau, turi šį kontras
tą nuolatai ir gyvai prieš 
savo akis, ir proletarinė gy
ventojų masė bet kuriam 
didžmiesčio industrialiniame 
centre jaučia šį kontrastą 
įvairiuose laipsniuose.

Be to (kaip jau minėjau) 
šis kontrastas didėja ir ja
me moralinės sankcijos trū
kumas yra juo labiau ryš
kus dėl to, kad tarp pertek-, 
liaus laimės ir talento ar
ba industrijos, kurie gali 
kartais būti statomi, kaip 
pasiteisinimas už naudingas 
progas, kuriomis džiaugia
masi yra mažiau ir mažiau 
gyvuojančių santykių.

Laiminga kokia spekulia
cija realizuota be jokios 
darbo pastangos ir neturinti 
savyje jokios produktyvinės 
žmonijai vertės gali išsyk 
sukurti milionierių. Vietos 
parinkimas naujoje vysto
moje šalyje atneš panašias 
išdavas. Kas blogiau, bausti
ni veikimai, tie daleidžią 
plačias ir greitas akumula- 
cijas yra didžioj ir augan
čioj proporcijoje, nes jie 
apima ne tiktai spekulativf

vinti, bet pačios būklės es
mėje dalykai yra tokie, kad 
pašalpa neišgali aprūpinti 
pragyvenimo reikalavimus, 
t. y., ji neduoda to standar- 
do, kuris eina išvien su val
stybišku gyvenimu laisvų 
žmonių bendruomenėj. Ka
dangi algų mokėtojui nau- 
don išeina mokėti žemiau- į 
sias kainas kiek tai yra jo 
galimybėje, tad net ir gerai 
apmokėtas darbas nesi
džiaugs geresniu vertingu
mu už tą, kuris ypatingoje 
visuomenėje laikomas kaip 
teisinga pragyvenimui nor
ma. Žemesnių skyrių darbu 
normą paprastai bus žemes
nė, ir jei visuomeniškoji pa
šalpa galėtų sulygti net ir

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
V ------- -....... ■
Sėkmingai Atlikta 
Choro Radio 
Programa

New Haven, Conn. — Ne
galima praleisti . n. pan.šius, 
k tu 1 ‘ ‘ K ai ėd in i ų gi e si 11 i ų/’ ’ 
programa, kurių išpildė ’šv. 
Kazimiero parapijos choras 
cro bangomis gruodžio 20 d., 
kuo puikiausiai pavyko. Vi
sos giesmės parinktos ir pri
taikintos prie išreiškimo kie
kvieno lietuvio širdies džii iug- 
smo, .kad gimė pasaulio At
pirkėjas.

| mumis, telefonais ir laiškais 
iš visų apylinkių kolonijų.

Kalėdos praėjo 
gražioj nuotaikoj

Al ūsų parapijoj Kalėdų šve

tingui nuoširdžiai dėkojam 
klebonui kun. E. Gradeekui 
už aprūpinimų Šv. Sakramen
tais ir rūpestingų lankymų 
ligoninėj, taipgi raminimų 
šeimos. Ačiū gydytojams ir 
Šv. Rapolo ligoninės gailes
tingoms seselėms, skaugėms, 
kurios rūpinosi motinėlės 
sveikata ir jai taip maloniai 
patarnavo. Ačiū artimiems 
kaimynams, kurie pirmutiniai 
atvyko su pngalba, tai yra 
Mr. ir Mrs. Carl Meyers, Air. 
ir Mrs. Harry Fathergill, tai
pgi draugams, kurie lankė li
gonę ligoninėj, teikė dovanų 
ir reiškė šeimai suraminimo: 
Betty Cloux, Vladui ir Ger
trūdai Norkūnams, K. Augusi 
tiniavičiui ir visai šeimai, P. 
Taragauskui ir visai šeiniai, 
AI. Benevičiui ir visai šeiniai, 
dr. M. J. Aukštakalniui-Col- 
niey ir jo simpatingai žmonai 
iš AVaterbury, Conn., kun. Al. 
Pankui iš New Britam, Conn., 
Sūsivienymo Conn. apskrities 
suvažiavimo dalyviams ir val
dybai už gėles, Darbininkų 
Sujungęs Conn. apskrities su

jos gerajai motinėlei iš Ko- 
ehester, N. Y., už novelių ir 
už šv. Komunijas motinėlės 
sveikatos intencija, A”. Petru- 
kevičienei iš Hartford, Conn.; 
E. Paurazienei, Moterų; Su
jungęs centro pirmininkei; Al. 
Vaičiūnienei, centro rašt.; S. 
Sakalienei, “Moterų Dirvos’’ 
redaktorei; Alb. Poškienei, 
Chicago, III., AI. Astrauskie
nei, Memeli este r, Conn., O. 
Dobrovolskienei Brooklyn,

lauskiemei iš Crantord, N. J., 
jniss. serei P. \ aitkienei ir vi
sai šeimai iš Bayonne, N. J., 
.Juozui ir Teresei Staibi linu
kams ir jų gerajai motinėlei 
Rimavičieiiiei. Tikini, kad vi
sų gražūs darbai pagreitino 
moti nė lės pus vei kimų.

Sunku bus visiems atsily
ginti už padarytų gerų moti
nėlei ir visai šeimai. Taigi 
savo maldose prašysiu! gero
jo Dievo, kad visiems suteik
tų sveikatos ir laimintų gy
venimų.

Marijona ir Ona Jckubaitės 
ir Alena Žemaitienė

f

ntė praėjo labai gražioj nuo
taikoj. Altoriai papuošti gė- , važiavimo dalyviams ir val-
lėmis. “Kūtelė” įspūdingai 
atrodė. Žmonių prisirinko pi-

dybai už gražių dovanų, B. 
Alasiūlienei ir visai šeiniai už

Kun. Al. Cibulskio įžangi
nė maida atkalbėta dievotai, 

su žemesnių darbininkų sky \ argonais išdidžiai pasigirdo 
rių algos lygme, toji pašal
pa konkuruotųsi darbo mur
kėte; ji sustabdytų arba vi
sai išsekintų algos darbo
marketą. Tada darbininko 
darbo atlikimas būtų berei
kalingas; nes jei pašalp/. 
yra duodama tame pačiame 
laipsnyje, kaip reguliarinės 
algos, tuomet kiekvienas ei
linis žmogus nedirbtų už

“Sveikas Jėzaus gimusis’’. 
Choro balsai suderinti, gra
žių sudarė harmonijų. Pamo
kslų apie taikų ijnsakė klebo
nas kun. E. Gradeckas; p.jr 
mokslais buvo trumpas, bet 
labai įspūdingas ir tikrai rei
kšmingos. Baigiant giesm.s 
svečias kun. P. Kartonas su-

į nį gaivalą (kas savyje nč- toki* al^; kad8nSi * 1*
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lnutė bažnyčia, kad atiduoti didelį prielankumų ir gerų 
širdį, Anastazijai Masiulienei 
ir visai šeimai už gėles, do
vanas ir lankymų, Norėikie- 
nei, Navickienei, Bakutienei, 
A. C. Gilbert Co. darbinin- 
kains-kėnis už gėles, Vale n- 
niversiteto korporacijai ir vi-

garbę gimusiam pasaulio At
pirkėjui. šv. Kazimiero para
pijos choras šauniai giedojo 
mišias ir kalėdines giesmes.

Klebonas kun. E. Gradec
kas piusakė tai dienai pritai
kintų pamokslų ir jasveikinio 
visus parapijiečius linkėda-
mas linksmų švenčių. M.

Vieša Padėka
Vienas garsus rašytojas y- 

ra pasukęs, “kad žmogus, ku
ris turi gerus ir ištikimus 
draugus, yra turtingas”. Pil
nai sutinku su rašytojo pa
sakytais žodžiais, nes mūsų

DR. KARL NURKAT
(Knrkaitis)

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRIST AI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Clilcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m 

Treč. Ir ŠeSt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

L1ETUVIAI DAKTARAI

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

DR. RAČKUS
gydytojas ir chirurgas

1853 VVest* 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari us.

LIETUVIAI DAKTARAI

tel. CANal 5969

DR. WALTER PHILLIPS
urDklOJAS IR CHIRURGAS 

2150 H esi CeriuaK Road 
OFISU VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — š:30 vakare 
ir patiai sutarti.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HENUock 3150

lei. YAPtds 314tt
VaZA-iNUOš: Nuo Ii iki 12,

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

Šeštadieniais: II iki 12

DR. r. A. ŠIMKUS
GilJYTOJAS IR UH1RURGAS 

iaipgi akiuius prilaikau.
3343 S. Mals k w Street

DR. V. E. SIEOLINŠkT
DANTISTAS

4143 Soutn Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieuiuis.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Seštadiauiaia.

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

Ofiso Valandos:
Po piet — I iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais sulyn, sutarties

i

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS:
N uo 1,0 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vul. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 nu 12 vai. ryto.

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULYJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yerds 3089

Phoae Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 4Dth Ct, Cicero, III.
Antradieniais, Kcivirladieniaia 

ir Penktadieniais
I Valandos: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 13147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

teikė palaiminimų ir švelniai; mylimai motinėlei Izabelei 
Jokubaitienei, sutikus nelai
mę ir patekus į ligoninę, ku

li-

gali apturėti be darbo.
Tokie yra svarbieji blogu- 

gaulę, kurie dalykai vykdo- j mai, kurie rišasi su ekono- 
mi propagandos ir tiesiogi- 'mišką sistema, kuri pama
nęs klastos keliu (sharp-tuojasi proletariniu darbu, 
practice):' kas paprastai ži-iYra dar visas kitas blogu-, g,a 11 
nomas kaip “prisitaikymas • mų skyrius, kuriam neturi- 
prie įstatymo geros pusės” me vietos pakalbėti, nors 
— ir nevisados tai. Prie šių blogumai šiame skyriuje 
svarbių ydų, kurios rišasi yra socialiniai labai svar- 
su sistema, kaip mes ją būs. šie blogumai yra: sto- 
šiandien matome jos su- ka gyvenimo standardizaci- 
brendime, mes galime pri- jos—sustovinimo; pagamin- 
skaityti dar ir kitą dvasinę' tuose daiktuose pasirinkimo 
blogybę, kiek mažesnę, bet ir įvairiopumo stoka; me- 
vis tik svarią. Yra tai pa- chaniškos dvasios nenatūra- 
čio dalyko nepastovumas.! lūs užviešpatavimas ant tai, 
Galinga ekonominė galia, kas nemechaniška, organiš- 
viešpataujanti kitus asme- ka; ant žmogaus prigimties, 
nis, ūmai randasi tokiose ir t. t. Bet mes tiktai apim-

ra bloga), bet jie taip pat 
panaudoja gudrumą ir ap

arba kitokioje rankose, bet 
taip kaip ji greitai apsireiš
kia, tuo pačiu pogreičiu ji 
ir išnyksta.

Kitas dvasinis blogumas, kurią negalima nė vienu ir

sime šiuos viršminėtus svar 
biuosius blogumus, nes jie 
ryškiausiai išaiškina tą

tyliai baigėsi programa 
giesme “Tyliųjų naktį”. Ro
dėsi, kad tikrai užviešpatavo 
•visur tyla ir švenčių nuotai
ka visur p si reiškia žmoni
jos tarjH*. Ypatingai Ii tuvių! 
tarjie, kurie klausės šios pro- 

Svetimtau/iai ir gi 
pareiškė savo jaistabas teik

dami iMigyrinių mūsų chorui 
už gražių programa. Esu, vi- 
sišk i negalėjo pastebėti, kad 
tai mėgėjų clioius: taifi uiš- 

į kiai ir gerai gi.smė. atlik 
j tos, kaip patyrusių duininin 
i kų-kių.

I’r.dčka ij riklauso mūsų kle 
bonui kun. E. Gradeekui, var
gom A. Kripienei, ir visam 
.šv. Kazimiero chorui už šią 
programų. .

Programai pasibaitgus gau
ta. daug sveikinimų telegra-

ftea. 6958 So. Talman Ava.
Bm Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848

OR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis Hnsitaraa.

2423 W. Marųuette Road

TeL YARda 6981. 
KRNvood 6107.

DR. MAURICt KAHN
GYDYTOJAS IR CHiivURGAS 
4031 So. Asiuand Avenue 

Tek lARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieng

kurį negalime apleisti yra

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEOS

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 

Nedėliomis pagal sukarti.
Office teL YARda 4787 
Namų tek PROipeck 1930

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nno 1-3; nno 6:30-8:3*
756 West 35fh Street

Valandos: 3 — S popiet.

Ofiao teL VIRgini* 0036 
Rendencijos teL: BE Varly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vai.: 1—3 ir 0-8:30 P. 14 

Nodiliomia pagal sutartį.

TeL OANal 0807
Rea teL: PROepect 666*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Sa Halsted Street 

iMMkūfftJa: 6000 So. Artealaa Av*
▼AlANDOSt U v. ryto iki S 

• ’V* •

Dienraščio “Draugo” Metinie 
Koncertas

— įvyki —
Sekmad., Sausio 26 d., 1941 

SOKOL HALL
Rezervuoki t tą dieną — 

“PKAUUUI”.

felefonai CANal 7329

DR. PE1ER J. BARTKUS
GXDKTUJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Sekmadiosiais taipgi pagal sutarti. 
Ree. telefonas SERiey 0434.

Tel. YAKds 555/

DR. FRANK G. KWINN
(Hviecinskasj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47ih btreet

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

ir pagal sutarti.
TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak. 
ir pagal sutarti.

Re*. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

DR,P. J. BENAR
(Beiuarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 8o. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612. ,

Res. — YAltds 3966.
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagai sutarti.DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Narni) telefonai VIKgima 2421

Tat. YARdJ 8246 iOR. G. VEZEUS 1
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tk Street

vaL: šuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
beredoj* pagal sutartį. . . *

I I

Tai. OANal 6188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2201 W. Cermak Road 

Valandoai 1—9 popiet ir 7—8 «• v. 
REZLDF.NCLJA i 

6631 S. California Avė.
TA RBFbMU

yra pagydoma arba gero ar 
įtampą, kuri pasireiškė ir įba blogo atitaisymo kaštu

— gi blogą atitaisymo būdą 
mes vadiname katastrofa. 

(Bus daugiau.)
nė kitu būdu išrišti. Nes

beasmeniskas pobūdis, vieš- kįekviena įtampa būtinai
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24 VALANDOS

Jon. Vaiva
Senimas Ir Jaunimas

Šioje vietoje mes nekartą 
esame išsitarę karčių žo
džių prieš mūsų senesniuo
sius veikėjus ir visuomeni
nio darbo darbininkus, nes, 
mūsų manymu, daugelis jų 
nenorėjo ar nemokėjo arti
miau su jaunaisiais dirbti

Mes tikime, jog daugeliui, 
gal net daugumai mūsųjų 
visuomenės vadų šie mūsų 
pareiškimai atrodė tik pai
kių nesubrendusių svaisčio- 
jimu ar jaunųjų pasiteisini
mu dėl savo nesugebėjimo 
nieko rimtesnio sukurti ar 
nuveikti. Tačiau mes, su
prasdami mūsų jaunųjų ne- 
dateklius, nepasiruošimą ir 
perdažną aroganciją, nuo
širdžiai tebetikime, jog se
niesiems parodžius gerą šir
dį ir jaunieji negalės nepa
norėti bendrai dirbti.

Detroito pavyzdys
Šiandie mes tikrai ir nuo

širdžiai džiaugdamies svei
kiname L.R.K. Federacijos 
Detroito skyriaus senesniuo
sius veikėjus, kurie nepasi
bijojo pirmieji parodyti pa
lankumą jauniesiems, ne
laukdami, kad tie jaunieji

pirma ateitų pas juos pra- Naujieji Užsimojimai daugiau Chicagos lietuvių discusaions” pobūdžio. Taip 
šydami paramos ir pripa- "*’* --
žinimo.

Detroito skyrius surengė, 
tur būt, pirmutinis, tokios 
rūšies balių Amerikos lie
tuvių istorijoj, kuriame pa
gerbta ne medaliais it atžy- 
mėjimais apdovanoti, daug 
mūsų tautai ir visuomenei 
nusipelnę veikėjai, bet nie
kam plačiau nežinomi, nie 
ko nepaprasto nepadarę jau
nieji kolegijų ir universite
tų lietuviai studentai.

Sveikindami Detroito se-I
nimą, jei taip galima senes 
niuosius mūsų darbininkus 
pavadinti, mes tvirtai tiki
me, kad jų pagerbtieji jau 
nie j i neapviis savo senesnių
jų, savo tėvų ir motinų 
skaisčių vilčių.

Ar nevertėtų ir kitur pa
našaus užsimojimo pamė
ginti?

Tamulis serga
BOSTONAS. — Philadel 

phia Phillies pičeris Vytau
tas (Vito) Tamulis ilsisi 
Bostono ligoninėje.

Tamulis serga plaučių už
degimu.

Save nuskriauslte nedaly
vaudami ' Draugo” koncerte, 
sausio 26 d., 1941 m.

ALKS kuopos naujasis 
veiidmo pianas. Ruošta
sis suėjimui. Kur studen
tės valdo.
Praėjusį antradienį AL

KS sąjungos Chicagos kuo
pa gyvai ir entuziastingai 
pradėjo savo veikimo nau
juosius metus. Susirinkime 
dalyvavo gausus būrys rink- 
tiniųjų Chicagos jaunųjų 
lietuvių, kurie rimtai susi
rūpinę kuopos gyvenimu.

1 Naujieji nariai.
i

Valdyba susirinkusius su
pažindino su naujaisiais kuo 
pos nariais — Viktorija Zai- 
nor, Elma Wallace, Precin, 
Giedraitis, Stasiukait.is ir 

i Plankčiūnas.
Naujuosius narius kuopa 

nuoširdžiai priėmė, drąsiai 
tikėdama, jog jie kiekvie
nas įneš ką nors naujo į 
kuopos gyvenimą. Šiuo me
tu kuopoje yra virš trisde
šimt narių.

Pavykęs suėjimas.
Pernai kuopos merginų 

sumanumu ir pasiryžimu su 
rengta pirmasis kuopos 
draugiškas suė j imas—vai - 
šės. Tai buvo pirmieji ban
dymai arčiau supažindinti 

' kuopos narius ir patraukti

studentijos
Suėjimas puikiausiai pa

vyko. Studentai ne tik ma 
loniai pasivaišino ir pasi
linksmino, bet ir kuopos iž
das padidintas.

Šiandie bendruoju nutari
mu pavesta kuopos vaiki
nams surengti panašų su
ėjimą. Reikia laukti ir tikė
tis, kad ir studentai pasi
rodys neblogiau už studen
tes.

Naujojo suėjimo komisi- 
jon išrinkta: A. DavidonisJ 
A. Vilimas ir A. Giedraitis, 
kurie parinks dieną, salę ir 
suėjimo pobūdį.

Studijų ratelis.
gy-

kad kiekvienas narys gale-' 
tų jose dalyvauti ir tuo bū
du būtų galima paliesti ko- 
platesnį klausimai.

Chicagos kuopa, tur būt, 
vienintėlė sąjungos kuopa, 
kurios valdybą sudaro vien 
tik studentės. Kaip ten be
buvę, kuopa pereitų metų 
valdybos vadovavimu pilnai 
patenkinta ir šiems metams 
norėjo visą valdybą ištisai 
perrinkti. Tačiau kai ku
riems nariams dėl rimtų 
priežasčių atsisakius, pri
rinkta nauji.

Šiems metams valdybą 
sudaro: A. šambaraitė, pir
mininkė; E. šliteraitė, raš
tininkė ; A. Sakalaitė, soc.

E. Mikšiūtė,

Kad pateisintų savo
venimą kuopa pasirengus _17 ° 1 rastininKC
ne tik pasilinksminimais už- .VJ. . , - , . iždininke.snmti. Jau pereitam susi- ___________ •
rinkime sudaryta komisija, - mttCT T TA&DH 
kuri turėtų paruošti planus
platesnei kuopos 
programai.

veikimo

ir

Lietuvos Vyčių Choras su 
naujais metais pradeda pil-

Šios komisijos vardu pra- ną programą naujų darbų, 
nešimą padarė A. Davido- po trumpų Kalėdų atosto- 
nis, kuris pareiškė, jog ko- gų, atropiai rengiasi pildyti 
misija rengianti planą, pa- programą Draugo koncer- 
gal kurį kuopos nariai, pa- Į tui, kuris įvyks sausio* 26-tą 
siskirstę atskiromis grupė- j dieną Sokol Svetainėje. Kaip 
mis, turės paruošti susirin- įr visuomet, Vyčių Choras 
kimams paskaitas įvairiais prirengs ką nors įdomaus, 
klausimais. kad palinksmintų lietuvių

Šios ruošiamosios paskai- į visuomenę. Neužmirškite, vi 
tos būsiančios “round-tabie į si, sekmadienį, 26-tą sausio,

pasimatysime Sokol stetai- bar net ir karalaitė — Va-
nėję ir kartu pasiunksmin- Ho!
sime. --------------

• -------- — Harriet Lukas, viena Vy-
Kaip buvo minėta anks- čių choro solisčių, gavo pa- 

čiau, antras darbas 1941 kvietimą dalyvauti “Radio 
metų programoj bus daly- Concert Valandoje.” Dar ne- 
vavimas vasario 16-tą die- sužinojome tikrai jos pilnų 
ną iškilmėse vidurmiestyje. planų, bet kai pabaigs tvar- 

----------- : kyti, juos paskelbsime, kad
Trečias didis darbas tai visi galėtumėme pasigerėti 

programa, kurią planuoja- Harriet’s pasisekimu. Sma- 
me vykdyti balandžio mene- gu yra, kad ne tik mes, bet 
sį kartu su Lietuvių Kata- ir svetimtaučiai įvertina mū 
likų Federacija. Čia su pa- sų lietuvių talentus, 
galba ir parama visų lietu- , H ir P
vių, mėginsime surengti m ii ------------------------
žinišką vakarą. Nepamirškite

LietovoT^? choro na- Sodaliečių ^9 

riai širdingiausią užuojautą švč. Panelės Gimimo pa
siunčia Antanui Kunickui, rapijos sodalietės rengia 
Jo motinai mirus. Lai Die- smagiua šokius — “Valen- 
vas suteikia jos sielai Am- tinę Dance” — vasario 16 d.
žiną Atilsį i

Girdėjome kad:

Bus labai smagūs ir gražūs 
šokiai, nes plačiai žinoma,

1 jog Marąuette Parko soda
lietės visados surengia link-

“Cowboy” Jonas Powilau- smus šokius.
• i

skas gal sugrįš Vyčių cho- Į šiuos šokius kviečiame 
ran pastiprinti mūsų "Basa ne tik Marąuette Parko, bet 
Section.” Welcom2 back !! visą Chicagos jaunimą at-

----------- silankyti. Neužmirškite, re-
Anne Ūsas laimėjo trečią zervuokite vasario 16 dieną 

dovaną “Snow Queen” kon- ir atsilankykite į mūsų šo- 
teste Brighton parko salėje kius. Visiems užtikriname
pereitą šeštadienį. Matomev Smagiausi vakarėlį.
Lietuvos Vyčių choro nariai 
tikrai talentingi, nes Onutė
yra dainininkė, šokėja, o da i liau.

Daugiau informacijų apie 
šluos šokius patieksime vė-

A. M.

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER "DRAUGO" KONCERTĄ
SOKOL SVETAINĖJE

2345 South Kedzie Avenue . .
Sekmadienį, Sausio (Januaryi 26-tą Dieną, 1941 Metais

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet Šokiai po koncerto 8-ų vai. vakare

•f
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CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo” šiaunlame koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau- Chicagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite į dienraščio Draugo koncertą, nes

n i mo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gie- jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus. Koncerto \a,jininkai 
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra- pardavinėja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas nl parduotus tikutus

eitus metus! Koncerto dirigentai Daktarai Arthur C. Becker, iš De Paul Universiteto Ir Tildetu kainos- Si.00 75c Mc. Vien tik šokiams __  35c.
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas. ——————* * .. ■—— 1 »■■
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RENGIAMĖS PRIE TĖVŲ MARIJONŲ 
BENDRADARBIŲ DR-JOS SEIMO

Visos Chicagos Lietuvių Kolonijos Paskendę 
Prisirengimo Darbe

Pastaram “Draugo” mime- mis aukomis, aš per silpnas 
ry trumpai prisiminiau, kaip! jojo gražius nuop Iip.'s •įpihu- 
’slropiai rengiasi Brighton dinti ir įrodyti. P-no Šveikim- 
Parko ir .Marųuette Parko ko-'ako aukos, brangieji, m* do- 
loniją Marijoną Bendradur-, leriais, bet šimtinėmis; juo 
biai prie metinio seimo, ku-jjis daugiau aukoja, tuo jam 
ris įvyks vasario 9 d., (iimi- ir geriau sekasi. Kaip čia se-
mo Panelės šv. 
Marųuette* Parka?.

parapijoj. niai aukojo $100.00 Labdariu 
Sąjungai, štai, jau eina gan
dai, kad Marijonu Bendra
darbiu D-jos seime, (fiasirv- 
žęs tapti garbės nariu' wi 
$100.00. Matyt, p-nas Švei
kauskas turi iš Dii?vo tam 
tikra malonę, Garbė tau, bra-

Town of Lake Marijonų ngusis geradari, te Dievas ki
miną tave!

SiaaiHi numery noriu prisi
minti trumpai apie 'sukančiu 
kolonijų, ,būtent — Town of 
Lake ir Cicero Tėvų Marijo 
nų Bendradarbius.

PRIEŠ INDIANA GUBERNATORIŲ ELEKTA

Bendradarbių 8 skyrius ren
gia pramogų — “bunco par- 
tv” sausio 26 <1., para.pijos 
salėj 2 vai. po pietą,. Apie 
šio- skyriaus veikėjas ir vei
kėjus laimi daug ką galima 
prisiminti, ne,s ją šioj kolo
nijoj daug yra, ir veik t ii? pa
tys darbuojasi visose organi
zacijose. Visą pirma pini. M. 
Sudeikienė gabi skyriaus Ve
dėjai, tikiu, visiems gerai pa,-

Na, o ką jau bekalbėti apie 
rengiamą pramogą, kuriai vi
sos' malonios townof'lakietės, 
taip gražiai, vieningai ir nuo
širdžiai darbuojasi ir auko
jasi, tik reikia džiaugtis. Ir, 
neabejojama, kad jų parengi
mas atneš ir gražiausią sek
iniu.

Cicero kolonija susideda iš 
žįstama, pažįstami ir jos kil- dviejų provincijų — Cicero ir
nūs darbai, nes visur ji dar
buojasi ir aukojasi kiek tik 
jos aplinkybės leidžiat Kita 
žymi veikėja ir skyriaus vice 
pirmininkė Petronėlė Turs- 
kienė; tai neišsemiamos ener
gijos darbuotoja. .Jinai ir jos 
visa šeima yra amžini nariai 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
jos. Tai kilni ir darbšti šei
ma. Trečia iš eilės, tai Elena 
ir .Juozas Gedvilai; irgi yra

Bulvarų. Šios kolonijos Ma
rijonų Bendradarbių 21-mus 
skyrius rengia kauliukų žai
dimo (bunco pairty) pramogą 
sausio 28 d., p-nų Kaulių na
me (Bulvaruose). Skyrius iš
rinko darbščią komisiją pu
siau — dvi iš Cicero — V. 
Mozcrienę ir O. Rimkienę, ir 
dvi iš Bulvarų — B. Kaulie- 
nė ir S. Ališauskienė. Šios ko
lonijos veikloje kyla klausi-

amžini nariai šios organizą- niais, kuri provincija daugiau 
cijos. P-nia Gedvilienė kiek i išplatins bilietą rengiamos 
laiko niekur nedalyvavo, nes I pramogos. Ištikrųjų, sunku 
jinai buvo sunkiai susižeidus, • butų atsakyti,. nes ir vienos
bet, ačiū Dievui, jum dabar, 
kiek teko girdėti, sustip
rėjo ir vėl grįžta į visuome
ninę darbuotę. E. Gedvilienė 
yra vietos skyriaus iždininkė.
Yra ir daugiau kilnios šir
dies veikėjų, kaip tai — S.
Šimkienė, Landienė, V. Ka- 
taunkienė, Čepranienė, O. Šri n 
bienė ii’ daug, daug kitą, ku
rių, ištikrųjų, sunku visų var
dus atsiminti, bet bus proga 
atskirai apie jas prisiminti.
Bet negaliu apleisti neprisi
minęs keletą garbingų vyrų, 
būtent Petro Doršos ir Mečio 
Šveikausko. Tai kilnaširdžiai 
vyrai, v,p;ic M. Šveikauskai-', 
kurį, ištikrųjų, Dievas laimi
na; kur šis garbingas vyras
nėra prisidėjęs savo gausjo- lias mintis, linkiu viršminė-

ir kitos komisijos narės yra 
begalo darbščios ir veiklios, 
ir turi gausybę draugių ir 
draugų. Už tai aš ir nesisten
gsiu atsakyti į klausimą, pa
liksiu p.’.čios komisijos nuo
žiūrai.

Nors neikia pasakyti tiek, 
kari Cicero randasi veik visi 
skyriaus mariai bei narės, bet 
bulvariškės veikėjos, kaip B. 
Katilienė ir S. Ališauskienė, 
turiu pripažinti, yra begalo 
kietas riešutas; jei jos ką re
ngia ir užsispiria padaryti 
tai ir padaro.

TrumpoĮj ateity viskas pa
aiškės.

Taigi, baigdamas šias ke-

M1DWEST FĮJĘĮ OĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YlIKNES,
Savininkas

Range Aliejus Fuel Aliejus

2335 SO. WESTERN AVĖ.
24 VALA ,DŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

("Draugas” Acme telephoto)

Virgil E. Wliitaker, Jlanmiond, Jnd., advokatas, t u įrody
mais, kuriuos jis patieks Indiana valstybės legislatūrai, kad 
Indiana gubernatorius elektas JI. Scliricker išrinktas netei
sėtais balsais. Sako, už jį ir nepilieeiai balsavę.

tiems skyriams, kad jų pa- žmona, Joe Blauzdis, Peter 
rengimai būtų sėkmingiausi, Nover su žmona, Charles 
ir rftginu kitų kolonijų Mari- Cbinston su žmona, Becker 
jonų Bendradarbius, miaukus su žmona ir daug kitų.

kūno augimą. Tai statyba.
6. Yra tavo, ir jei vedęs, 

tavo žmonos ir vaikų ap
sauga.

7. Susitinki ir draugauji į 
su vadais ir sėkmingais vy-' 
rais visose profesijose. Tai 
tavo proga.

8. Tavo narystė yra pa
vyzdys tarnybai ir pagalbai 
ir paraginimas tavo vai
kams.

9. Proga pažinti ir mylė
ti savo kaimyną, susitinkant

I su juo tikrame draugingu
mo, broliškumo ir pasitikė
jimo bendradarbiavime.

10. Dalyvavimas Kolumbo
Vyčiuose yra geras investa
vimas, kuris neša dividen
dą.

11. Tai teikia progą dirb
ti tikslui taip artimam Šv 
Tėvui — grąžinti viską 
Kristui.

12. Negali vien duona gy
venti.

A. A.
PETRAS MUREIKA
Mirė sausio 7, 1941. 4:15

vai. p.p., sulaukęs 48 m. amž.
Gimęs Lietuvoje, Suvalkų 

apskr., Lukšių pur.. Akečių 
km. ArnerlkjJ išgyveno 80 m.

Paliko dtdellume nuliūdime: 
moter) Onų (po tėvais Mur- 
tlnkaltė); 2 sūnų Petrų J r. ir 
Justinų; brolj Antanų; krikšto 
tėvų Ir dėdę — Juozų Nau
jokų ir šeimų; 3 pusseseris Ci
nų C'hepaltlenę, Onų Grlhi- 
nlenę ir Tillle Breuer Ir jų 
Seimas; tetų Aleksienę: pus
brolį Juozų Aleksų ir jo šei
mų ir duug kitų giminių; o 
Lietuvoje paliko tėvų Juoza
pų; 3 seseris, Marijonų, Onų 
ir vienuolę Agotų; 3 brolius. 
Juozapų, Kazimierų. Pranciškų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
6812 So. \V estern Avė.

laidotuvės Jv.vks šešladien), 
sausio 11 d., 1941. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
| Gimimo Panelės švč. pa ra p. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J ftv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs,
Brolis, Krikšto Tėvas, Dėdė, 
Pusseserės, Teta. Ptiisbrolis Ir 
Giminės.

Laid. direkt. larhawiez ir 
Sūnai, tel. CANal 2515.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

ONA MARTINKIENĖ
(I M» tėvais č'<|S>lll'(ė)

te Irė sausio 8, 194 1
kas Kilios senatvės.*

Gimus Lietuvoje, 
apskrityje. Žvingių 
je, Spruiuluičių kainu

sula ii-

Tau ragės 
l»ais pijo

Amerikoje Išgyveno r.O m.
Hiidotuvėniis rūpinusi gi. 

minė: Kunegnndu Tilvikienė 
tel. Yards 537$.

Kūnas pašarvotas J. E. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hennitage Avė.

laidotuvės jv.vks šeštadieni, 
sausio II d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėta j švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurijje jv.vks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamuldu bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visos 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Giminės, Draugai Ir 
Pažįstami.

laidotu viiį direktorius J. E. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

“N e galėdamas būti luimin 
gas savo nuosava laime, aš 
būsiu laimingas Jūsų laime.”

viršminėtų parengi n įą, nuvy
kti ir pamatyti, kaip kitose 
kolonijose veikiama. J. K.

Tūkstančiai Cigaretų 
Karo Veteranams

Vasario 12 Lietuvių
Diena Hines ligoninėj

Darius-( J irėnas A meri kos 
Legijono Posto rengtas Nau
jų Metą sutikimo vakaras pi
lnai ipiasisekė. Tikėtasi ap'? 
300 žmonių, bet atsilankė tri. 
syk daugiau ir sunešė dau
giau negu du tūkstančiais pa>- 
kelių cigaretų. Visi linksmai 
laiką praleido. Jaunieji link
sminosi ir šoko didžiojoj sve
tainėj, o augę apatinėj ir 
“klubrumiuose“.

Mes, legijonieriai esame la
bai dėkingi “Draugui”, ir 
lietuvių radio valandų, leidė
jams kad mums pagelbėjo 

šio sėkmingo vakaro,prie
taip pait dėkingi ir visiems

William Sebalstian

Kodėl Reikia Rašytis 
Į Kolumbo Vyčius?

1. Būdamas praktikuojan
čiu kataliku gerai žinai Ka
talikiškosios Akcijos vertę.

2. Dalyvavimas Kolumbo 
Vyčiuose yra turtas tavo ti
kėjimui, šeimai ir tau pa 
čiam.

3. Gera dalyvauti organi
zacijoje, kuri savo darbais 
išbandė ir įrodė Katalikų
Akcijos programą.

i.-

4. Šiuo metu yra būtina 
organizuotos vyrijos apaš
talavimas.

5. Dalyvavimas Kolumbo 
Vyčiuose stiprina dvasios ir

Listen to

PALANOECH’S 
YUGŪSLAV-AMERICAH 

RADIO BROADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

cONRaD
Fotografas

turlija (renetu pu 
nos rūšies «u mo 
niunkomis užlaido

mis Ir Hodvwooo 
ivleuomls D . r b s r 
In rmt o ott •

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Bes. — ENGlewood 5840

GARY, INU. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausias Patarnavimas — Moteris patsrnsnja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

i Dea’t loolt
V^OLDER

than youryea
Why bo yoar ago? Look youngor thcm your years with 
Clairoled hair ... with hair that is soft, colorfuL youth- 
lkel Thoso gray streaks con be so thoroughly erased 
wtih ClairoL the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTO. 
Bee your hairdressec loday and say:

...
Vrito no* far frss booktet and be* adries on your hab problem to 

Clab. Prialdant. Clairol, Ine.. 130 W. 46th St.. New York, N. Y.

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

atsilankiusiems.

Darius-Girėnes Pastas re
ngs “floor sbow” Hines li
goninėj trečiadienio vakare, 
vasario 12 dieną. Tuomet bus 
ir visi įžangos cigaretai ten 
esantiems išdalinti. Norintie
ji paaukoti cigaretų kreipki
tės į ,posto namą, 4416 So.

I Western Avė., ar šaukite:i
i Lafoyette 8484. Mes cigarętus 
patys paimsime. Taip pat no- ; 

i rintieiįi galite važiuot pamot- 
i tvt “show” vasario 12 vaka
re. Toks Naujų Metų vaka- 

(rais bus pakartotas kas met 
ir tam pačiam tikslui, nes pa
matėme, kad turim visuome
nės pritarimą.

Tarpe daugelio ipirofesiona- 
j lų, biznierių ir šiaip lietuvių! 
veikėjų, kurie linksmai laiką 
praleido, buvo svečias iš Bos
ton, ir Massuchusetts valsti

jas sveikatos komisionierius, 
i dr. Paul J. Jnkmaub (lietu- 
! vis), kuris už visą penkinę 
nupirko cigaretų; dr. Biežis, 
dr. V. S. Nares su žmona, dr. 
Drangelis, laidotuvių direkto- 

Įrius John F. Eudeikis, John 
Kaizanauskas su žmona, Mi- 
chael Narvid su žmona, John 
Pikel su žmona, Cbarlew No
rusis su žmona, Smurdook, | 
Joe Krukas, Peter Vaice su

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III AMPC PATARNAVIMAS 
HmDULHIibL dieną ir naktį

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

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KlMizyklt* m(to« i*dio programo Antradieni* Ir
rytate 10:00 valandą, II WHIP atotlea (1400 k.)

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

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

Saukite TeL — SEELEY 6103

Alitaias .Pli ll!n<* Lituanica Avo.
IH|lw Phone YARda 4908

Ailikony Pel
6812 So. Western Avė. 

rlflIC GROvehill 0142LiVUd 1410 S. 49th Court
CICero 2109

P. I. Ridikas 8354 So. Halsted St 
Telefonas YARda 1419

Ladrawicz ir Smai 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

Alhert V. Petkus 4704 S. Western Avenue
Phone LAFayethe 8024

I.J.Zūlp 1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139

4348 So. C&lifornia įAve. 

Phem LAFayotto 3573J. lilem
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Širdingiausia

Padėka

Bridgepo-rt. — šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų 1 
skyr. rengta vajams vakarie
nė pavyko visais žvilgsniais.
Šiuo norime visiems širdin
giausiai padėkoti už visoke
riopu paramų.

Pral. kun. M. Krušui, ku
ris mums maloniai pritarė ir 
padėjo ir už gražų vakaro 
vedimų.. Kun. S. Gaučui, p»rof.
Pociui už programų, Moterų 
chorui, solistei Scbultz Gied
raitienei, kalbėtojams už gra
žiai kalbas.

Per vakarienę $100.00 au
kojo Ona Kazlauskaitė (tapo 1 
amžina narė). Po $G.OO au
kojo: dr-ja fev. Petronėlės ir,
A. Leščinskienė. $5.00 «J. Sel- Admirolas Husband B. Ki-
nenas. Po $2.00: J. ir R. Ma- mmel, kurs paskirtas U. S., 
zeliauskai, M. Ambotienė, A. karo laivyno vyriausiuoju va- 
Vaišvilienė, O. Šveikauskie- du. i < '
nė, N. Lovick, A. M. Phillips,!_____________________ '

S. LAIVYNO VADAS

J. M. Mozeris. Po $1.00: V. Smagūnienė, A. Vinckiienė, 
Miknienė, P. J. Ridikas, M. p. Garbežaitė, F. Martinkie- 
Jiaiunienė, F. Jutkienė, A. Le-jnė, P. Kvietkienė, Vaičekau- 
nauskienė, J. F. Budrikas, J. Iskienė, B. Stanevičienė.
Mačiulienė, J. Strazdaiuiskie- a1 Svetainėj pasidarbavo: D. 

Smaguris, J. Kareiva, M. Ka
reivaitė, E. Mesis, C. Urbai
tė, O. Antukauskaitė, F. Mu-

Kę Nutarė ARD 1 sk. 
Susirinkimas

Town of Lake. — ARD 1
skyr. metinis susirinkimas j- 
vyko sausio 5 cL Buvo skait
lingas. Pirm. J. Čepulienė 
pranešė, kad buvęs vakaras 
davė gražaus pelno, kuris bus 
įteiktai per centro vakarienę.

Kvietimas į TT. Marijonų 
Bendr. seimų priimtais, rink
ta atstovės ir paskirta iš iž
do $3.00. M. Šveikauskis pri
dėjo $1.00 ir rėmėjos sudėjo 
$1.00. Viso bus įteikta seimui 
$5.00x

Rašt. S. Bartkaitė perskai
tė laiškų nuo t^eserų, kurios 
sveikino rėmėjas su Naujais 
Muitais linkėdamos pasiseki
mo toliau darbuotis.

Pirm. J. Čepulienė ipnane- 
' šė, kad reikia rengtis prie 
I vajaus vakaro. Išrinkta ko- 
I misijai.

Iš centro raportų išdavė J. 
Čepulienė. Prašė, kurios rė
mėjos gali, kad važiuotų j 
centro 'susirinkimus. Sns-mai 
įvyksta, kas trečių sekmadie
nį vienuolyne. Rėmėja

ziausiai gyvena. 
sioiDGsniidiečiufc ir 
mės Tamstų geru vardu!

” Sveikiname 
džiaugia-

Sioux City — Pamaldos
Siouk City — Demono! ” dažniau pas jus atsilankyti. Graži ir jauki Šv. Kaaimie-

Kelias savaites prieš šv. Vž gpažų Pri»niin,4 ir aid<?1i ro bažnyčia, bet dar gražiau 
Kalėdas m }jotke.lėmis ap- r e 1 S k i a m e, h- meiliau matant siouasaidie-
lanbėme visus šio miesto lie- sioux8aidiečiams mūsų šir- čių šventų pamaldumų. Maty- 
tuvitts. Mums kovo tafari ma- ^^iausių padėkų. Melsimės ti jie seka savo gerk kleb. 
fonu aplankyti ir swip,4in-' už Jus Kūdikėlio kun. J. čtesno pėdomis ir išti-
ti m Tamstomis. Džiaugjamės,, J*zaua laiminti ir £loboti Ju8 kimai klauso jo ipamokinimų
kad siouisaidiečiai labai gra
žiai gyvena; kiekviena šei
mynėlė turi nuosavus name
lius kuriose viskas gražu, žvai
ru, ir tvarkinga. Garbė lie
tuviams, kad jie sugebėjo 
pralenkti šio miesto kitatau
čius šiame dalyke. Kiekviena

ir Jūsų mylimuosius. nes čia lietuviai tikrai dievo
ti ir gražiai meldžiasi iš mal
daknygės arl>a labai pamal-

... džiai kalba šv. rožančių. Jau 
vienų pastaba. Siouxsaidiec4aa , . . _ ....r . | keturi menesiai kai mes čia

Sioux City — Lietuviai!
Šita proga norime padaryti

netik turi gražius nuosavus Į, esame ir dar neteko matyti,
namelius, bet mums kitatau- i, , , , , . . ,. kad, kas kramtytų guma, tai

betų, juoktųsi «irba žvalgyčiai sako, “Šito miesto ge
riausi, turtingiausi ir sųžinin- 

šeimynėlė kuo gražiausiai pri- l^ausį žnion&ts tai lietuviai.
Mes niekad neturime biedos
su Sv. Kazimiero parapijos

ėmiė mus ir džiaugiesė mūsų 
atsilankymu. Mumis linksma 
prisiminus visų malonumų,

tusi bažnyčioje. Atėję į baž
nyčių pavyzdingai pasielgia ir 
tikrai užsipelno pagyrimų. 
Gailai tik, kad kiekvienų sek-

nuoširdumų ir palankumų. Įietuviai> nes Če 3™ lahai nūdienį bažnyčia nėra pilnu
Tamstų naiaeliose jautėmės 
kaip pas savuosius, užtat 
mums bus malonu ir džiugu

teisingi žmonės ir visuomet 
užsimoka Lž&vo skolas. Jie yra 
geriausi darbininkai ir grar

tėlė taip kaip buvo per šv. 
Kalėdinis.

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

X" DouU. ?••>•<>KCmking
£co«,wUcnt

Double Action

Ūse only one Icvcl tea-1 
spoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USfD BY CUR GOVERNMFNT

CLASSIFIED

CHARLES P. SIROMSKIS & CO.

Parkam Parduodam Mainom
ir Statom Visokius Namus

Bargenai Marqnette Pk. ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžius. Kaina $6,800. Mažas j- 
mokėjinaas.

nė, E. Stanevičienė, kun. S. 
Gaučas, E. Jonaitienė, B. Mil
kau, O. Mažeikienė, J. ir M. 
Puišas, M. .Šileikas, A. Ru
dis, Kazeliauskas, P. Jan- 
čauskiaitė, A. Uksas, A. Gi- 
lienė, F. Murauskaitė, M. Ru- 
mbienė, A. Sebelskienė, K. 
Laucius, Vyšniauskienė, J 
Abromavičienė, V. Šatkaus
kas, P. Baniis, V. Bonass, F. 
Juškai, O. Gumbas.

Gausiai prisidėjo prie va
karienės biznieriai: Kaidavi- 
čiaį, A. Obeliūnas, E. Gilienė. 
S. Paugella, E. Saplienė, S.

raiuskaitėj A. Sebelskienė, 
Chiurienė. Rinkliavoj prie ba
žnyčios pasidarbavo: P. Jan- 
čauskaitė, P. Garbejaitė, O. 
Antikauskaitė, T. Šimaitienė.

Širdingai dėkojame darbš
čiai komisijai: J1. Pukelienė, 
P. Jančauskaitei, T. Šimaitie
nei, J. Straadauskieaei, A. 
Auksutienei. Pelno jiadaryta 
$308.00.

Švento Kazimiero Seserys. ' 2'jų aukštų medinis namas. Karėtu 
J i vandeniu apšildomas. Kaina $3,500.

Įmokėti $500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.KAIP OKUPANTAI LIŪLIUOJA 

LIETUVOS GYVENTOJUS
Vakarai, Pramogos Prasideda Ir Baigiasi 
Kazokų Švaistymasi Su Kardais

Iš įvairių pavergtosios Lie mos taip pat vadinamos spor 
tuvos vietų gauta žinių, tinęs rungtynės1. Sukviečia, 
kaip okupantai stengiasi už-’ bažnytkaimio bernus ir rau,- 

donartniečiai spardo su jais 
futbolų.

Kiekvienais toks filmų va-

SKELBKIT4S “DRAUGE” 

PLATINKITE “DRAUGĄ ’
6912 S. UESTERN AVĖ.

Tel. Office Rep. 8713. Vak. Fra. 017«

Iš Motery Są-gos 
21 Kuopos Sus-mo

Town of Lake. — Metinis 
susĮ-mais įvyko sausio 5 d. Bu
vo skaitlingas. Šiam susirin
kime priimtas kvietimais į 
Marijonų Bendradarbių, sei
mų ir paskirta aukų $3.00. 
Išripikta atstovės,

Įvykusio vakaro raportas 
parodė, kad vakaras davė 
gražaus pelno.

rengtis , pine pųmi- 
25 mėtų gyvavi-

liūliuoti Lietavos gyvento
jus. Norėdami užtušuoti skųr 
dų, kurin okupantai per ke-
lis savo viešpatavimo mene-, kiekvienos futbolo

• -Vi • L — — • 7

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS OFISVI 

Reikaliugas jan>uw lietuvis a beina m ofiso darbui. Turi mokėti gerai kalbė
ti ir rašyti lietuviškai tr angliškai, vartoti rašomąją mašinėlę.

šaukite; CANAL 8011

SICK, NERVOUS
PBANKY EVERY 9URAIlIVI MONTH”.sius kraštų įstūmė, jie mai

tina gyventojus kino paveik
slais, sporto rungtynėmis 
koncertais., 8 -skur sustojo okupantu raudo
nosios armijos kariai (o ma- 

Išrinkta 10 narių komi- 1 škulių kareivių knibždėte
Visais pelnas pasiųstas vie-

Rumchak, M. Chomeris, K. j molynui per pralotų M. Krų- ■lno-
Beinorauskas, P. Knaber, B. Skyr. valdyba *J®*

Pirai J. Čepulienė padėko
jo narėms už užuojautų mi
rus joe patėviui Bernotui.

M. S. 21 kuopt® gerai gy
vuoja. Sąjongietė

Svarbus Pranešimas 
ARD Nariams Ir 
Prieteliams

Dėl kai kurių svarbių prie
žasčių, ARD tradicinė, nieti-

Gunibas, M. Urbie- į nė vakarienė Šv. Kazimiero 
Akademijos auditorijoj, atke
lta iš vasario 23 d. į vasario 
16 d., 1941 metų.

Įžanga į vakarienę su gra
žia akademikių programa $1. 
Pradžia 6 vai. vak. Prašome 
visų ARD skyrių tai įsidėmė
ti ir visu rūpestingumu reng
tis prie ‘vasario 1d d. Šv. Ka
zimiero akademijoj.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Zalatoris, B. Milkus, M. Am
botienė, Joe M. A. Žukas, 
įteikus, J. Daraska, A. Ka
lėdai, A. Mažeika, J. Bartaisli, 
E. Strazcbauskiene, T. Šimai
tienė, B. Rašinskienė, E. Sta
nevičienė’, S. Bučienė, S. Gu
mbas, S
nė, F. Kumtutienė, Vaičekaur 
skienė, V. Barnis, M. Sulczie- 
hė, V. Collins, P. Mockienė, 
J. Pukelienė.

Tik i etų daugialusiai išpla
tino: T. Šimaitienė, J. Puke
lienė, O. Balčaitė, P. Jančiau
skaitė, J. Strazdauskienė, C. 
Petraitienė, A. Auksutienė.

Šeimininkavo: M. Kareiviei- 
nė, M. Varanauskienė, A.

Garfield Park Pašelp. ! kų kliūbų Chicagoje. Prie jo
KP “C D • .priklauso netiktai Gtairfield-Kliubas Rengia Šaunu 1 x ... P n f parkieciai, bet ir visos Chiea-

Jubiliejinį Balių
Tinkamai atšvęsti savo 25

gos lietuviai..Per šį balių bus 
pagerbti ir apdovanoti visi tie

m. jubiliejų, Garfield Pk. Lie- nar'ni kurie nėra ėmę pašal- 
tuvių Vyrų ir Moterų Pašei-' P°K l**1- metų. 
pinis Kliūbas rengia didelį' babus bus vienais iš link-rengia
koncertų ir balių n toj vaka
re, sausio 11 d., Liberty sve
tainėje, Cicero, Illinois.

Koncertinę dalį išpildys du 
žymūs chorai: Naujos Gady
nės, kuriam soliste bus Aldo
na Grigoniūtė, ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, vado
vaujant K. Steponavičiui. Kal
bėtojai bus adv. K. P. G il
gis ir Garfield Pk. Klifibo į- 
steigėjas, N. VVilimaitis.

Po programo šokiams gros 
lietuvių mėgiama Povilo Eit- 
anonto o«rkestra.

Garfield. Pk. Kliūhas yra

Dviejų Metų
Sukaktis

Town of [Afce. — Sausio
14 d., Šv. Kryžiaus bažny
čioje, 8 vai. ryto būt? dviejų 
metų sūkaktūnės, kaip atsi
skyrė iš šio pasaulio, po il
gos ligos, Augustas Katans- 
kas, tėvelis Šv. Kazimiero 
parapijos klebono kun. Petro 
Katausko. Jis paliko liūdin
čius mylimų žmonų. Veronikų 
Katauskienę,, brangius vaike
lius: sūnų kun. Petrų,,, dukte
ris, marčias, žentų ir anūkus, 
kurie nepamiršta mirusiojo 
tėvelio Augusto. Sako, “my
lėjome gyvų, atsimename ir 
mirusį’’.

Todėlei prašomi giminės ir 
pažįstami pasimelsti už sielų 
Augusto Katausko. Rap.

knibžda ne tik ini ėst eituose, 
bet ir bažnytkaimiuose), be 
pertraukos rodomos agitaci
nės komunistų filmos.

Taip pat pavergtoje Lie
tuvoje okupantai liko ištiki
mi savo valdymo metodams.
GPU agentui siaučia Lietu
voje, suinriuėČMTri kiekvienų 
jiems nepatinkantį žmogų.
Iš kitos pusės koinunis-tai ro
do — kino filmas. Bilietų Visa ši minia sudaro “džin- 
kainos nustatytos labai pi- Jgaujančių Lietuvos liaudį,” 
gios, o dažnųi viešose vieto- kurios vardu eiunčinmou te-

rungtynės ir kazokų švaisty- 
laaisis su kardais prasideda 
ir baigiasi komunistų agita- 

\ietose įorį.^ mitinginėmis kalbomis. 
Jose . dergiama visa tai, kas 
kiekvieno lietuvio širdžiai 
yra artimai, ir keliama į pa
danges “laimė,’’ kurių Lie
tuvai atnešė “tautų tėvas, 
mylimas išvaduotojas, geuu- 
alutf ir dar geniališkesnis 
draugas Stalinas.” Tokių 
pramogų uoliausi lankytojai 
yra miestelių driskiai, ypač 
žydeliai paaugliai, kurie kiek 
•vienų kartų, kaip paminimas 
Stalino vardas, ima nežmoniš 
kai ploti ir tiesiog staugti.

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegefcable Componnd Is 
Rear‘W<wna»i’sFriend”!
Some women suffer uevere monthly 
pain (cramps, backache, headache) due 
to femalc functional disorders while 
other’s nerve# tend to become upset and 
they get cross, reetless and moody.

So <why not take Lydia E. Pbikham’g 
Vegetable Compound made eapeciaily 
to help tived, run-dovvn. nervoua wom- 
en to go smiling thru “difficult days.” 
Finkhun's Compound ccntains no opi- 
ates or habit-forming ingredients. lt

is made from natūre’a own bėneficial 
roots and herbs — each with ita own 
8pecial purpose to HELP W0MEN.

Famous for over 60 years—Pinkham’s 
Compound is the best known and one 
of -the -moet effective “ųroman’s” tonica 
obtainable. Try it'!

se — aikštėje ir didesnėse 
salėse — agitacinės filmos 
rodomos nemokomai. Gretai 
to, ramdonarniiečiai rengia 
tariamus kultūros vakarus 
per koriuos pašoka kazačao- 
kų, padainuoja, .rusiškas <dai- 
nnškas, kareivių dūdų or
kestras pagroja kariškus mar 
šus ir intemftcionmlų. Rengia

legramos į Maskvų “su ug
ningo padėkai už Lietuvos iš
laisvinimų. ’ ’

WHOLESALE
FURNiTINIE

BROKER
DININO ROO9C SETS — PAB
LUK METS — REDItUOM HJL1S 
— RLGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
All NatiooBlly Advertisud Rema.

‘ ■ į < ••

šmiausių, smagiausių Kliūbo 
istorijoje. Komisija turi vis-, 
kų prirengus kad užĮikrintts 
visiems atsila-mkusiems smagų 
laiko praleidimų.

Neužmirškite: Garfield Pk. 
Kliūbo jubiliejinis Koncertas 
ir Balins. Kur? Liberty Hali, 
1491 S. 4!Hh Ut., Cicero, T1L 
Kada? Rytoj vakare, sausio

11 d., 7 vat. Klek tiktotai? 
i Iš anksto 35c; prie durų 40c.

LONDONAS, fmuMo 9 d. 
— šiandie Londonan atvyko 
Prezidento Roosrvelto spoci-

PLATINKITE ' ‘ DRAUGĄ

Remkite Lietuvišką 
Žydukę

NATHAN

r?

flQUYW90B INN
Svetainė renduojama Busi- 
rinkimainB, pargins, veste- 
vėms ir vnokiemB kitiems 
parengimams.

WlT-l4‘w®T>4Srd ST. 

Phone ThRMB 9780

Schlitz Alns. Višaki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Wlllow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 

Chicagos Lietavių Dr-jos.

Ali **111 - NIW ... HUIttT

TYPEWRnFRS
]

alusis atstovas * Harry L
vienas iš stipriausių lietuvis- Hopklns.

MUTUAL 
H UQUOR 

CO.

| WhoJ«Balo 
4707 8a

Halsted 8t
TdL BML 

0014

UNIVERSAL
RESTAURANT

v Mto- 
Bankteteiii SateUdMa Pb-Tim*.

756 W. 31st Strcck 
A. A. NORKUS, aev., 
Tel. Victory 9670

« [>D> ;<(. ft- A C M • N ( s
—«MAU MeNTKIT'FAYMINTt —

SOLO, RENTED 
AND REPAMED

*STAR i

JĘgBP

TYPIWRITIR 
OMRANY

1» W. MAMSON IT.
I hone UEAR3ORN P444

IH.IMATIl Ę«l—PIMONtTI ATION Į
( ............. "

fll£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^| 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, ncs:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų žilumų;
5. Duoda gerų apsaugų nno 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.)

Apskaičiavimas Dykai!

ParApteame F.H.A. PMkoUnimiM 
ar MmokAJImna.

noKOT DOCK WOOU 
CoKKBOAOa 
FlRMUI blSAATlBB BoARM 

GM»«u«»GMmnwB Bbarm 

Soft 30im mr GmkFt

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienq| 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
9401 So. Stony Izland Ava. tai.



Penktadienis, --.r.^io 10. ’9”

Sustreikavo organizuoti 
Chicago miesto darbininkai

Nepaisant miesto mayoro 
Kelly įspėjimo, keliolikos 
unijų miestiniai darbininkai 
vakar rytą sukėlė streiką. 
Tai protestas prieš algų ir 
atlyginimų mažinimą.

dar galėtų būti patraukti at
sakomybėn, jei miestui bū
tų koks pavojus nuo gaisrų 
ir sveikatingumo apsaugai.

Mayoro pareiškimas pa
skelbtas kai 17 miestinių

Streike dalyvauja painte- darbininkų unijų trečiadie-
riai, elektrikininkai, mūri
ninkai, šoferiai, džianitoriai, 
mašinistai, steamfitteriai, 
plumbuotojai, langų plovė
jai, cementininkai ir kiti.

Savo vietose pasilieka 
gaisrų aliarmų operatoriai, 
policijos telegrafų operato
riai ir miesto sveikumo de
partamento inžinieriai.

Miesto korporacinis advo
katas pareiškia, kad valdi
niai darbininkai ir tarnau
tojai negali streikuoti. Taip 
yra pareiškęs ir patsai prez. 
Rooseveltas. Tačiau to ne
paisoma.

nį vakarą susirinkime nu
sprendė sukelti streiką, ne
laukę nė aldermenų tarybos 
nutarimo mažinti atlygini
mą.

Mayoras sako, kad algų 
ir atlyginimų mažinimas yra 
gyvas reikalas. Anot jo, nė 
vienam tarnautojui ir dar
bininkui nebus sumažinta 

už

Chicago mayoras Kelly 
nusistatė, kad miesto tar
nautojams ir darbininkams 
turi būti mažinamos algos 
ir atlyginimai, nes miestui 
trumpa fondų. Jis įspėjo or
ganizuotus darbininkus, kad 
jie nestreikuotų. Nes tuo bū 
du jie pakenktų šiandien tu
rimiems savo darbams ir

tiek, kad būtų mažiau 
unijos nustatytą ratą.

Yra sumanymas 10 arba 
7 nuošimčiais sumažinti al
gas ir atlyginimus, moka
mus 3,000 dol. arba daugiau 
per metus. Mayoras suma
nymą remia ir jis nesiprie
šina, kad ir jo alga būtų 
mažinama. Mayoro alga per 
metus yra 18,000 dolerių.

Toliau mayoras pažymi, 
kad grasiną streiku darbi
ninkai priklauso civilinei 
tarnybai. Ir jie mano, kad 
civilinė tarnyba juos glo
bos, nepaisant jų streiko. 
Tačiau gali apsirikti.

PROTESTUOJA 
PRIEŠ GUBERNA
TORIAUS IŠ- 
RINKIMĄ

Hammondo, Ind., advoka
tas buvęs teisėjas Virgil E. 
Whitaker išvyko į Indiana- 
polis. Ten susirinkusiai se- 
sijon Indiana valstybės le- 
gislatūrai jis įteiks protes
tą prieš neteisėtą valstybės 
gubernatoriaus išrinkimą.

Per rinkimus lapkričio 5 
dieną Indiana gubernato 
rium išrinktas H. F. Schric- 
ker, demokratas. Ir jis lai
mėjo tiktai 3,478 balsais 
daugiau už respublikonų 
kandidatą Glen R. Hillis.

Whitaker rado, kad Lake 
apskrityje, Ind., apie 19,000

SENATORIAI STUDIJUOJA BIUDŽETĄ

APLINK MUS

Teisėjai laikosi 
ekonomikos

Cooko apskrities circuit 
teismo teisėjai nusprendė 
šiemet laikytis griežtos eko
nomikos. Jie atsisakė didin
ti tarnautojų skaičius įvai
riose apskrities įstaigose ir 
didinti kam nors algas.

Circuit teismo klerkų per
sonalas sumažintas vienu 
nariu. Buvo 94, o bus tik 
93 nariai.

nepiliečių rinkimams įsire
gistravo ir leista jiems bal
suoti. Ir kas įdomiausia, 
kad minėtam apskrity 
Schricker laimėjo daugumą 
balsų. Tad Whitaker nuo
mone, Schricker neteisėtai 
išrinktas ir jei taip, legis- 
latūra turi teisę tai visa iš
tirti ir jį pašalinti.

Schrickerio inauguracija 
įvyksta pirmadienį. Sako
ma, iškeltas legislatūroje 
protestas negali pakenkti jo 
inauguracijai.

KARAS IŠKELS 
DIKTATORIŲ, 
SAKO KEMPER16 ugniagesių apsvaigo

16 ugniagesių nuo smal- ĮsivSlima9 į E„ ka
kių apsvaigo gesinant gaiš- rą reiHtų bank.
rą apartamentiniuose na
muose, 415 Aldine avė. Be 
to, daugiau kaip 100 mote
rų ir vaikų iš savo butų iš
sinešdino gatvėn.

Gaisras tačiau greit už
gesintas. Nuostoliai maži — 
tik apie 1,000 dolerių.

Po 5 metų rastas 
automobilis

1935 metais vasarą iš 
Charles Nixon garažo, 4322 
Ellis avė., pavogta automo
bilis. Praeitą trečiadienį po
licija tą automobilį atrado 
ir grąžino savininkui.

Policija ieško autoistės
Chicagos ir priemiesčių 

policija ieško autoistės, ku
ri Forest Parke suvažinėjo 
11 metų amž. berniuką Aud
ry Kaufaldt ir dingo.

Autoistė sužeistą berniu
ką nuvežė į jo namus, pali
ko du dolerius ir pati nuva
žiavo.

Sakoma, berniukas nesun
kiai sužeistas.

- (“Drausras" Acme telephoto)

Senatorius Pat Harrison iš Miss. (kairėje), senato finansi
nio komiteto pirmininką-:, ir šen. James F. Byra s iš S. C. 
studijuoja prezidento Hoos<vi?lto patiektą kongresui biiulže- 
tą, kuriuo numatoma 17,4135,000,000 dol. išlaidų.

GUBERNATORIAUS INAUGURACIJOJ 
BUS ATSTOVAUJAMI IR LIETUVIAI

Sekmadienj delegacija išvyksta į Springfield
Adv. Antanas A. Olis 'su 

žmona, adv. Juozas J. (1 rišli

rūtavimą ir diktatūrą, pa
reiškia James S. Kemper, 
J. A. Valstybių Prekybos 
Rūmų prezidentas.

Šią savaitę jis kalbėjo 
Chicagos Prekybos sąjun
gos susirinkime. Anot jo, 
diktatūros yra niekas dau
giau, kaip tik valstybių 
bankrūtavimas ir jų likvi
dacija. Kemper sako, kad 
Europoje diktatūras iškėlė 
fle! tiek individų ambicija 
įgyti absoliučią valdžią, kiek 
pačių valstybių bankrūtavi
mas, kurs reikalingas ryž
tingai centralizuotos kon
trolės.

Taigi ir Amerikoje fede
ralinės vyriausybės bankrū
tavimas gali iškelti diktatū

rų žmona, Pmul Ban-heaek, 
Vincas Duoba, adv. Antanas 
A. Dobbs, adv. A. Peters sau
sio 12 d. vyksta j Springfield, 
III., dalyvauti naut’o guberr 
mtoriaus, Dwight IT. (Ireen, 
inauguracijoj, kuri į vyksi pir
madienį, sausio 13 d.

Visi jie gavo kvietimus da
lyvauti inauguracijos baliuj, 
kur ipats gubernatorius pasi
tiks svečius. Adv. Olis yra 
pirmininkas lietuvių divizijos 
msipuoblikojių partijos, Illi
nois valstijoj, adv. Grish — 
vice pirmininkus, P. Bars- 
heack — sekretorius, adv. 
Dobbs ir Duoba komisijos na
riai.

Kadangi respublikonai lai
mėjo praeituose rinkimuose, 
prie ko ir lietuviai prisidėjo, 
dėl to adv. Oli's deda pastan
gų gauti tinkamą lietuviams 
pripažinimą šioj valstybėj. V. 
Duoba turi artimus ryšius su 
George F. Barrett, nauju At- 
tomev General, Illinois vai. 
V. Duoba yra buvęs Deputy 
Sheriff Cook County.

Gubernatorius Green ir At
torney General Barrett davė 
garbės žodį per rink imi} ka
mpaniją, kad pripažins lietu
vius, kaipo grupę. Adv. Olis 
ir komisijai jaučia, kad jie iš
pildys aavo pažadus.

Delegacija grįš sausio 14 d.
Korespi.

X Aplink mus skaityto
jams, gal, dar nežinoma, kad 
Amerikos lietuviui turi žymų 
smuikų išdirbėję. Juo yra P. 
Medonis, 9852 Kussell St., 
Detroit, Mieli. Ne tik išdirba 
smuikus, bet lietuviškas kan
kles. Smuikai žinovų pripa
žinti aukšto® rūšies. Medonių, 
sūnus Vincas lanko Wayne 
univ., medicinos skyrių. Me- 
doniai yra žinomi Detroit vei
kėjai.

X Marijona Klimienė, Ha
rdi ng Avenue apylinkėje uo
liai renka: aukas Lietuvai Ge
lbėti Fondui ir užrašinėja na
rius į Lietuvai Gelbėti Legi- 
joną. Jai padeda jos duktė 
Celiiai Klimas, kuri turėjo pro
gos aplankyti Lietuvą ir iš
mokti gražios lietuvių kalbos.

X Prieš keletą, dienų plė
šikai apiplėšė tavernininką 
A. Dulskį, 1859 W. Hasting 
St. Spėjama, kad tie patys 
plėšikai anksčiau yra apiplė
šę ir dvi Brighton Park lie
tuvių — Smilgiaus ir Jackū
no — krautuves, nes vartoja 
vienodą apiplėšimo būdą.

X Kun. A. Deksnys, kuris 
buvo priverstas bėjgti iš Lie
tuvos nuo okupantų ir dabar 
gyvena Šv. Kryžiaus parapi
joj,, Lietuvai Gelbėti Fondui 
jiaiaiukojo $5.00.

X Federacijos Chicago ap
skrities susirinkime praėjusį 
trečiadienį kun. J. Prunskis 
padarė plati} pranešimą iš 
Lietuvos katalikų veikimo.

X 600 metų šiemet sueina 
nuo D. L. Kunig. Gedimino, 
Vilniaus miesto įsteigėjo, mi
rties. Tą sukaktį Chicago lie
tuviai paminės balandžio mė
nesį. Iniciatyvą ima Federa
cijos Chic. nipskr. ir L. Vyčių 
apskr. choras.

X Julia Stankus, gyv. 801
Bisho-p Avė., Aurora, III., be
galo džiaugiasi savo sūnaus: 
Kalėdoms dovana — metine 
“Draugo” prenumerata:. Pa
vyzdys visiems vaikams.

X Aušros Vartų parapijos
klebonus jau pradėjo metinį 
parapįįonų lankymą.

X Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija metiniam susi
rinkime .į valdybą išrinko: 
dr. P. P. Žali į — pirm,, dr. 
B. Zubricką — vice pirm., 
dr. K. Šventišką — sekr., ir 
dr. J. A. Paukštį — iždin.

X Town of Lake lietuvių 
Kilmitz namas, 4450 So. Her
mitage Avė., prieš porą die
nų buvo apvogtas. Radusiam 
vogtus daiktus, ar suteiku
siems informacijų bus atlygi
nta.

X Aplink mus skaitytojų
tanpie randasi dauig niekam 
nereikalingų daiktų: išnyku
sių draugijų ženklelių, “šaiį- 
fų”, konstitucijų, jubiliejinių 
ženklelių, įvairių plekaitųi, se
nų brošiūrėlių, pašto ženklų. 
Tuos niekam nereikalingus 
daiktus prisiųskite, airba pri- 
duokite Ig. Sakalui, “Drau
go” redakcijoj. Iš jų bus su
darytas Lituanistinis Muzie
jus.

f^THAT LITTLE GAME” iBter-aatnCartooaCsI.T^-By B. Link

SAY, FBVUAS - 
ųųHATTA Xoo SAY 
w.vr<Y A In'HBY OOTA 
E ACH pot Foa A 
HEU) -DBCKl 
-tnert uoe’uu HA^e

vr
VMS pUA'Y -

rą ir tokią valdžią, kuri ne-1 nežinia kokiais sumetimais 
siskaitytų su žmonių valia i ji rinko senus laikraščius ir

X Helen Sutkus, šv. My
kolo parap. choro narė, susi
žiedavo su J. Valaičiu,., taip 
pat choro nariu. Susikurs in- 
teligentinė šeima.

DCATHmkF StuEMCE,- 
A5 E ACH BlftD HOPES THAT'

THe^VHER WOM-r 

. SAY ''Alu RiGHT'.'

J

ir aktualiai įsikištų į karą 
Europoje.

Kemper įspėjo, kad šian
dien Amerikoje mokestys

popierines dėžes. Dėžėmis ir 
laikraščiais kambariai ir 
palėpiai buvo užkrauti.

Šią savaitę vieną naktį

žinoma

taip didelės, kad greitai1 namely kilo gaisras. Pašauk
daugeliui nebus galima 
giau atkelti tos naštos.

Ekonomikai yra nuomo
nės, kad jei J. A. Valsty
bėms bus lemta įsikišti ka- , « • • i •tai tik 'vienų federali- 175 darbininkai

il- ti ugniagesiai iki atvyko na
melis baigė degti. Gaisre 
žuvo ta moteris su visomis 
katėmis ir šunimis.

X E. Gedvilienė,
Town of ljakę veikėja,, po il
gos ligos jau pradėjo vaikšr 
tinėti. Tikimasi, kili ^įhižilgo 
pasveiks ir vėl pradės dar
buotis.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those ezhausting museular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this irondad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded Doo’t suffer. Ask your druggnt today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.?

ran,
nių skolų gali susidaryti iki 
125 bilijonų dolerių suma. 
Ši milžiniška skola prislėg
tų visus ir gyventojai, o 
ypač darbininkija, niekad 
negalėtų matyti sau švieses
nių dienų.

Gaisre žuvo moteris
Vilią Parke mažam medi- 

Jniam namely per 20 metų 
gyveno kažkokia paslaptin
gos savo praeities moteris. 
Ji buvo žinoma Mrs. Fannie 
Thomas Small. Ji savo na
mely turėjo tris kates ir 
keturis šunis, kuriais dau
giausia interesavosi. Be to,

sustreikavo
175 darbininkai (CIO) su

streikavo dėl didesnio atly
ginimo Young8town Sheet 
and Tube kompanijos fabri
ke, Indiana Harbor.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 

l^rioExpelk su inkaru ant dėžutės.

Mih Russian & Tarkish Bate
MAUDYNtg — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI — 

IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

AR NORI TURĖTI $50,000.00
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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Road, Chicago 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS VIRS ...... £1,000,000.00

RARGUTIT
BADU UIMSCIO fcTI METAI

ĮSTEIGTAS OHIOAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Uetnviją. 

Tai vienintėlis 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 vaK.

W H F C - (1420 Kilocycles)


