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Stalino “raudinoji saulė” 
Lietuvą taip apšvietė, kad 
ubagai ir vargšai aiškiau
siai mato visus kelius ir ke
lelius ir dideliausiais būriais 
raukia į kaimus ir bažnyt
kaimius rinkti trupinių, ku
rių maskolai komisarai iš 
ūkininkų iškrapštyti dar ne 
suspėjo.

Donald Day rašo Tribūne, 
kad Baltijos valstybių žmo
nės darosi tokiais pat uba
gais, kaip yra maskviečiai 
arba leningradiečiai — nebe 
gali įsigyti nei maisto, nei, 
drabužių.

Kaip maistą, taip ir dra
bužius išgaudė iš Rusijos 
suvažiavę oficieriai ir šni
pai (GPU agentai). O jų 
vieton atvežė ir visur pri
grūdo bolševikiškos literatu 
ros ir įvairios propagandos.

Maisto ir drabužių Lietu
voje jau pradeda pritrūkt. 
Nieko nebegalima nusipirkt 
be kortelės ir be paso, ar ko 
misaro leidimo. Kiekvienas 
audeklo jardas, ar odos 
sprindis turi būti įrašytas j 
pasą. Daugiau nustatytos 
normos nieko negalima nusi 
pirkt. Tiesą pasakius, ir ne
pajėgiama, nes kainos ne
paprastai aukštos, darbinin
kui visai neįkandamos.

Komunistai giriasi, kad1 
jie pakėlę darbininkams al
gas nuo 15 iki 40 nuošimčių, 
bet jie nutyli tai, kad jų ka
riuomenė ir įvairūs komisa
rai pabrangino darbinin
kams pragyvenimo išlaidas 
iki 400 nuošimčių, ir tuo ap 
sunkino juos bent 300 nuo
šimčių našta.

Pažiūrėkime, kaip iš tik
rųjų Lietuvoje darbininkai 
gyveno ir dabar gyvena: 
Laisvoje Lietuvoje darbinin-i 
kas uždirbdavo po 5 litus į 
dieną, o dabar, pavergtos 
Lietuvos darbininkas uždir- I
ba po 7 litus į dieną. Laisvo 
je Lietuvoje darbininkas nu 
sipirkdavo sviesto svarą už 
1 litą, o dabar moka 4 li
tus; seniau, jis mokėdavo už 
mėsos svarą 1.5 litų, o da
bar moka 6 litus; duonos 
svaras būdavo 50 cctnų, o 
dabar 2 litai, ir tt. Iš to mato 
te, ir tai yra apytikris kai
nos, kad laisvoje Lietuvoje 
darbininkas uždirbdamas 5 
lt., išleisdavo 3 litus, ir 2 li
tai jam pasilikdavo, o dabar, 
pavergtoje Lietuvoje, darbi
ninkas uždirbdamas 40% 
daugiau — 7 litus į dieną, 
jei nori gyventi taip, kaip 
jis gyveno pirmiau, jau turi 
išleisti po 12 litų dieną, ar
ba kiekvieną dieną pridėti 
po 5 litus iš savo sutaupų, 
o jei ne, tai maistą suma-

VOKIEČIŲ SUTARTYS LIETUVOJE GALIOJA
Anglai bombardavo naciu bazes
Daugiausia 
Nukentėjo 
Brestas

LONDONAS, sausio 10 d. 
— Po vakar nakties sukon
centruotų atakų ant Bresto 
ir kitų miestų Vokietijoj, 
šiandie Anglijos aviacija 
pravedė atnaujintas dienos 
meto atakas.

Informacijų ministerija 
praneša, jog bombomis ap
mėtyta aerodromai, kariuo
menės stovyklos ir sargybi
niai laivai.

Atakos Breste

Aviacijos ministerijos pra 
nešimu daugiausia nukentė
jęs Vokietijos submarinų ba 
zė Brestas, kur atakos pra
vestos pakartotinai. Grįžę iš 
atakų lakūnai sako, jog Bre 
sto uoste pataikyta į didelį 
laivą.

Anglai oficialiai praneša, 
jog šios dienos atakose pa
šauta trys vokiečių orlai
viai, bet visi anglų orlaiviai 
grįžę namo saugiai.

Padegė aliejų

Toliau savo pranešime avi 
acijos ministerija sako, jog 
po anglų bombanešių atakų 
Ruhro krašte (Vokietijoj) 
buvo galima pastebėti spro
gimai ir dideli gaisrai Gel- 
senkircheno sintetinio alie
jaus dirbtuvėse.

Taip pat pravesta atakos 
Duisberg-Ruhrot ir Duessel- 
dorfo uostuose, dirbtuvėse 
ir geležinkelių centruose.

Sėkmingi
Veiksmai
Jūrose

ROMA, sausio 10 d. — 
Italijos vyriausioji karo va 
dovybė šiandie praneša, jog 
italų orlaiviai ir laivyno da
liniai, vesdami aršią kovą 
jūrose, apmėtė bombomis 
Anglijos karo laivą rytinėj 
Viduržemio jūroj, nuskandi
no du submarinus ir du kro 
vinių laivus ir apšaudė tor
pedomis Įeitus du prekybi
nius laivus.

žinti per pusę ir giltinei ke 
lionę patrumpinti taip pat 
per pusę.

Kadangi Lietuvos privatiš 
kasai turtas nacionalizuoja
mas ir kolchozuojamas bei 
sovehozuojamas — paveda
mas Sovietų Sąjungai, tai vi 
si lietuviai daromi ubagais 
ir skurdžiais. Tą jau pastebi 
angliškieji laikraščiai.

SVASTIKOS ŠEŠĖLYJE

Koncentruoja 
Pajėgas Prie 
Tobruko

KAIRO, sausio 10 d. — 
Anglų generalinis štabas 
šiandie praneša apie anglų 
karinių pajėgų koncentraci
jas aplink Tobruką ir apie 
tebevykstančius veiksmus į 
vakarus nuo Tobruko.

Atrodo, jog anglų karo va 
dovybė mėgina įvaryti kylį 
tarp Tobruko ir Bengasi, 
kad tuo būdu galėtų abu 
miestus izoliuoti.

Anglai praneša, jog jų ka 
riuomenė užėmė Būną, Ken- 
joj, apie 100 mylių į pietus 
nuo Etiopijos pasienio.

Taip pat pranešama, jog 
užimta Serobatib, Sudano- 
Etijopijos pasienyje, apie 40 
mylių nuo Kassalos.

Bendrai pranešimai iš Af
rikos sako, jog šiuo momen
tu anglų ofensyva prieš Ita
lijos imperiją Afrikoje kas 
kart plečiasi, šiuo metu ka
ro frontas Afrikoj išsiplėtė 
nuo Libijos iki Etijopijos.

Anglų aviacija pravedė 
sustiprintas atakas ant Ita< 
lijos bazių Etijopijoje, kurios 
padrąsino vietinų gyventojų 
sukilimus prieš italų okupan 
tus.

ORAS
Dalinai debesuota ir šal

čiau. šiaurvakarių vėjai.
Saulė teka 7:17 vai., saulė 

leidžias 4:38 vai.

LONDONAS, sausio 10 d. 
— Militariniuose sluogsniuo- 
se eina kalbos apie galimus 
Anglijos karo veiksmus prieš 
Italiją, kad sulaikytų Vokie 
tijos žadamą invaziją Ang'i- 
jon. Invazija Italijon galinti 
išvystyti iš vykstančių karo 
žygių Viduržemyj.

ROMA, sausio 10 d. — Ita
lijos Virginio Gayda primes 
damas Churchillui troškimą, 
kad anglosaksai valdytų vi
są pasaulį, pataria Amerikai 
prisijungti prie ašies, nes tik 
tuo būdu būtų galima išsi
gelbėti nuo pražūties.

TOKIJO, sausio 10 d. — 
— Japonijos karo ministe- 
riui raginant, kad Japonija 
koskubiausiai pasirengtų ge 
riau savo oro laivyną, nes 
tai esą būtina Japonijos sau 
gumui, Tokijo išleido įsaky
mą, kuriuo pirmenybė teikia 
ma orlaivių gamybai.

VICHY, sausio 10 d. — 
šiandie vidaus reikalų minis 
terija, įsakė visiems asme
nims (prancūzams ir nepran 
cūzams), kurie neturi ofici
alų reikalų išsikraustyti iš 
sikraustyti iš laikinosios sos 
tinės. Manoma, jog šis {šaky 
mas palies apie 30,000, ku
rių 5,000 svetimšalių.

ATĖNAI, sausio 10 d. — 
Oficialiai šiandie pranešama, 
jog po vienos savaitės kovų 
graikai paėmė strateginiai 
svarbų centriniam Albanijos 
fronte Kilsuros miestą.

Labai galima, jog Klisurai 
pasidavus italai turės netru
kus pasitraukti ir iš Tepeli
ni, kuris yra apie 15 mylių į 
vakarus nuo Klisuros.

Sužinojus apie Klisuros 
paėmimą Atėnuose pasklido 
džiaugsmo bangos. Visam 
krašte nuskambėjo bažnyčių 
varpai.

Graikai pareiškia neturė
ję užtenkamai laiko suskai
tyti suimtuosius belaisvius 
ir karo reikmenis.

(Italijos karo vadovybė te 
pranešė apie “lokalinius su
sirėmimus” žemyne ir jog 
italų karo laivai apšaudė 
graikų pajūrio pozicijas).

Neklauso
Lewis

FREDERICKTOWN, Pa., 
sausio 10 d. — šiandie 1,600 
anglies kasyklų darbininkų, 
nežiūrėdami United Mine 
Workers unijos pirmininko, 
John L. Lewis įsakymo nu
traukti streiką, tebetęsią 
streiką dviejose Republic 
Steel Corp. kasyklose.

Vakar naktį Lewis ragino 
darbininkus nutraukti strei
ką ir įteikti savo reikalavi
mus įprastu keliu.

NAUJASIS 
PAKTAS SU 
KOMUNISTAIS

BERLYNAS, sausio 10 d. 
— Oficialiai pranešama, jog 
šiandie Maskvoj pasirašyta 
nauja sutartis tarp Vokieti;- 
jos ir Rusijos, kuria galuti
nai išrišta kai kurios preky 
bos, sienų ir gyventojų per 
kraustymo problemos.

Ši sutartis tėra tik Vokie 
tijos-Rusijos bendradarbia
vimo praplėtimas, kuris pra 
sidėjo dar prieš karą. Pra
nešama, jog šios sutarties 
smulkmenos bus netrukus 
viešai paskelbtos.
Pabaltijo kraštų prekyba

Vyriausybės atstovas pa
reiškė, jog ši sutartis dau
giausia paliečia okupuotą — 
sias Pabaltijo valstybes. 
Šiuo paktu Sov. Rusija da
bar pripažįsta Vokietijos an 
ksčiau sudarytąsias preky
bos sutartis su teisėtomis 
dabar okupuotųjų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vyriausy 
bėmis.

(Anksčiau iš Helsinkio, 
Suomijos buvo pranešta, jog 
Vokietija esanti nepatenkin
ta Pabaltijo kraštų susovie- 
tinimu, nes šios valstybės 
prie naujosios komunistinės 
santvarkos nebegali paten
kinti Vokietijos reikalavi 
mų. Matomai, Vokietija pa
darė spaudimų Maskvoj ir 
Rusija pripažįsta Berlyno 
ankstyvesnes prekybos sutar 
tis. Aišku eksportas iš Lie
tuvos vėl padidės, bet šiuo 
metu jis lietuvio padėties 
nepagerins, bet pablogins).

Naujieji
Laivynų Planai 
Azijoje

MANILA, sausio 10 d. — 
Patikimi, pranešimai sako, 
jog prieita galutino susitari
mo dėl bendro Jungtinių 
Valstybių, Anglijos ir Olan
dijos laivynų veiksmų, kurie 
apsaugotų šių trijų valsty
bių interesus rytinėj Azijoj.

Šių planų smulkmenos, ai 
šku, pasilieka karine paslap 
timi. Tačiau drąsiai esą tvir 
tinti, jog Jungtinių Valsty-: 
bių laivynas laisvai galės 
naudotis Olandijos ir Angli
jos bazėmis Ramiajam van
denyne.

Šių žinių šaltiniai pareiš
kia, jog niekam negali būti 
paslaptis, kad šie pasiruoši
mai daromi tik prieš vieną 
galimą priešą — Japonija.

Plačios Teises 
Prezidentui

WASHINGTONAS, sausio 
10 d. — Šiandie dabartinės 
administracijos vadai parei
škė Kongresui pageidavimą, 
kad Prezidentui Rooseveltui 
būtų suteikta plačiausios tei 
sės teikti Anglijai ir kitoms 
kariaujančioms “demokrati 
joms” Amerikos karo gami
nius.

Šis įstatymas Prezidentui 
leistų, “kai jis numatytų rei 
kalinga krašto apsaugai”:

1. “Gaminti arsenaluose, 
dirbtuvėse ir laivų dirbtuvė
se, ar kuriuo kitų būdu tei
kti bet kokius apsaugos da
lykus vyriausybėms bet ku
rių valstybių, kurių saugu
mas Prezidento manymu bū
tinas U. S. saugumui.

2. “Parduoti, perleisti, iš
mainyti, nuomuoti, skolinti, 
ar kuriuo kitu būdu teikti 
bet kurioms tokioms vyriau
sybėms apsaugos reikmenis.

3. “Išbandyti, peržiūrėti, 
pataisyti, įrengti, pertaisyti 
ar kitu kuriuo būdu padary 
ti tinkamus vartojimui bet 
kuriuos apsaugos reikmenis 
bet kurioms šioms vyriausy
bėms.

4. “Pristatyti bet kuriai 
šių vyriausybių bet kuriuos 
apsaugos reikmenis.

5. “Patiekti eksportui 
bet kokius apsaugos reikme 
nis bet kuriai šių vyriausy
bių”.
10 bilijonų suma

Šis įstatymas autorizuotų 
panaudojimą šiai programai 
tokias pinigų sumas, kokių 
tik reiktų. Apskaičiuojama, 
jog šios programos pravedi- 
mas kainuotų $10,000,000,000 
ir šen. Barkley apskaičiuo
ja, jog šįmet gali būti pa
skirta nuo $2,000,000,000 iki 
$5,000,000,000.

Spaudos konferencijoj 
Prezidentas Rooesveltas pa
reiškė, jog pravedus Angli
jos paramos įstatymą nebū
tų nusižengta neutralitetui.

Toliau Prezidentas pareiš
kė, jog jis nenorįs tokių pla 
čių teisių, bet kas nors tu
rįs turėti tokias teises, kad 
būtų galima išvengti berei
kalingų ir kenksmingų truk 
dymų.

(Vokietijos karo vadovy
bė praneša, jog per pereitos 
nakties britų orlaivių atakas 
Vokietijoje žuvo dvidešims 
žmonių. Anot jos, anglai ne
pataikę į karinius taikinius).

STOCKHOLMAS, sausio 10 
d. — Pranešimai iš vokiečių 
okupuotosios Norvegijos sa
ko, jog Norvegijos pakraš
čiuose minos nuskandino kc 
lėta laivų ir jog kas kart di 
dėjąs minų pavojus.
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oenaradarblams Ir korespondentams raštų negalinu.

. neprašoma tai padalyti ir neprisiunčlama tam tiks 
ui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyu 
r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon 
dencijos sulig savo nuožiūros. Korespundentu ptašo ra

u trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinfila), 
jaliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pni< 
tikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondeaoljot 
ultrašUn nededamos. — o —
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 a. 

Chicago, Illinois, Under tke Act of March 3, 187S.
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šv. Juozapo Parap. 40 Metų

Chicagos lietuviai “sensta”.
Įvairios jų įstaigos mini sidabrinius ir net 

auksinius jubiliejus.
Štai, praėjusiais metais minėta Dievo Aki

vaizdos parapijos 4b metų gyvavimo sukak
tis, o šiemet tokią pat sukaktį mini Šv. Juo
zapo parap. (So. Chicago) ir Šv. Jurgio pa
rapija — 50 metų, (auksinį jubiliejų).

Bet, šios dienos dienraštyje vienų, kitų ra
šinį diedinme tik apie Šv. Juozapo parapijų, 
kuri rytoj tinkamomis tai progai iškilmėmis 
bažnyčioj ir bankietu salėj paminėsi reikš
mingą 40 metų sukaktį.

iv. Juozapo parap. yra trečia lietuvių 
parapija iš eilės, įsisteigusi Chicagos die
cezijoj. Pirmoji buvo Šv. Jurgio, antroji 
Dievo Apvaizdos.

Iš to, kad šo- Chicagoj jau prieš 40 metų 
steigėsi lietuvių parapija,, reikia suprasti, 
kad ten nemažai mūsų tautiečių buvo apsi
gyvenę. Mat, toj apylinkėj yra dideliu plie
no dirbtuvių centras, kur raumeningi vyrai, 
ątvykę iš Lietuvos lengvai gaudavo darbus.

Daug kas šiandien pasako, kad jei Šv. 
Juozapo parapijai pačioj’jjęadžioj būt pa
tiestas stipresnis pagrindas — įsteigta mo
kykla, išugdyta organizuota lietuvių kata
likų veikla, ta pasupija būtų buvusi viena 
didžiausia parapija Chicagos arkidiecezijoj. 
Bet kai nebuvo ųilano lietuvius labiau pri
risti prie parapijos ir juos sulaikyti tose a- 
pylinkėte, Šv. Juozcpo parapija pasiliko be- 
yeįk pati mažiausia. Žmonės kraustėsi ten, 
k'iiff buvo lietuvių mokykla, kur platesniu 
užsimojimu buvo darbuojamasi ir Bažnyčios 
ir tautos reikalams.

Bet, vis dėlto, ne be nuopelnų yra pir
mieji tos parapijos steigėjai — pionieriai, 
ųe be nuopelnų yra ir pirmasis jos klebo
nas a- a. kun. Antanas Petraitis, kuris 
pagarsėja kaipo mokslininkas — astrono- 
raas- Jis net nuosavą ir brangią observa
torijų buvo įsitaisęs įr palaikė artimus ry
šius su kitais Amerikos astronomais, uni
versitetu profesoriais. Tuo So. Chicaga ir 
pagarsėjo ir lietuvių ir nelietuvių tarpe.

Po a. a. kun. A. Petraičio ctėję klebonau
ti kunigai (B. Urba, a, a. Pr. Vaitukaitis ir 
dabartinis M. Švarlys) dirba kitokia krypti
mi; labiau kreipia dėmtsį į parapijos dva
sinį ir medžiaginį stovį, rūpinasi lietuvių 
jaunuomene, prie parapijos steigia mokyklų.

Tuo būdu susularo vilčių, kad Šv. Juo
zapo parapija ne tik išsilaikys (lietuvišku), 
bet sulauks ir auksinio ir deimantinio juihi- 
liejaus. Šia proga to jai ir linkime! Taip 
pat iinkiųie geriausio pasisekimo ir sv i- 
katos dabartiniam uoliam ir gabiam klebo
nui kun. Mykolui Švąrliui!

Ilgiausių metų!

Prezidentas Hooseveltas neseniai paskyrė 
keturių vyrų komisiją, kurios vyriausias tik
slas — rūpintis krašto apsaugos stipiiųiruo 
reikalais ir, svarbiausiai, paskubinti darbus 
tose pramonėse, kuriose išdirbama įvairūs 
reikmenys kariuomenei.

Sumanymas sudaryti tokių komisiją kilo 
tuomet, kuomet pramonininkas Willia$ų S. 
Knudsen padarė rimtų pastabą, kad prisi
rengimai reikale gintis nuo priešų eina 'žy
miai per lėtai ir kad tuos darbus pagreitinti 
yra reikalinga stipri, autoritetinga komisi
ja. Panašių pasiūlymų buvo iš kariuomenės 
pusets ir CIO vadas Phillip Murray rekomen
davo sudaryti barni reikalui tarybų iš prie
monės, darbo ir vyriausybės atstovų.

Atsižvelgiant į visus tuos pasiūlymus, Pre 
zidentas pakvietė į tų komisijų: W. Knud- 
tsen, pramonininkų atstovų, Sidney Hillmam 
darbiniųkų atstovų, karo sekretorių Henry 
L. Stimson ir laivyno sekretorių Frank į\nox 
— vyriausybės atstovus.

Pažymėtina, kad du iš tų keturių ko«ni 
sionierių yra ateiviai: B. Rilbnau yra at
vykęs iš Lietuvei (gimęs ir augęs 
rėj), o William Knudsen yra atvykę® iš 
Danijos, būdamas 20 metų amžiaus. 
Komisija oficialiai vadinsis — Office for 

Production Manag'ment for Defense. Komi
sija akylai žiūrės ir darbuosis, kad visa ga- 

i myba krašto apsdugai 'stiprinti eitų spar
čiai, tikslingai ir sklandžiai.

Patarimai Rašytojui Vaičiulaičiui
Kaitpi žinoma, rašytojas Antanas Vąičin- 

■ laitis yra atvykęs į Ameriką. Paskutiniais 
metais ,^sai buvo Lietuvos pasiunrtinybėt 

, prie Vatikano .sekretorius.
i Įdomu, ir dar gi labai įdomu, kad Brook, 
i lyno komunistų dienraščio redaktorius R- 
1 Mizara stebisi, kad rašytojas A. Vaičiulai

tis iš Romos nevažiąvo Lietuvon, bet atvy
ko Amerikon. Tik įsivaizduokit sau, štai kuo 
Mizara susirūpino:

4‘A. Vaičiulaitis yra parašęs gražių vaiz
delių, apysakaičių. Jis moka gerai plunks
ną vartoti. Iš jo gali išeitį žymus žmogus, 
bet tik viena sąlyga : jei jie neatibolg-noo 
lietuvių tautos kamieno
Be įo, kaipo rašytojas, Vaičiulaitis prev- 

žūi>iąs, jei jis eis su smetonininkais. Kitais 
žodžiais — jis nutols nuo lietuvių kamieno 
ir kaipo rašytojas bus bevertis, jei nepasi- 

i duos Lietuvos okupantams — žudikams ir 
jei dirbs dėl Lietuvos nepriklausomybėm at
gavimo.

Bet dar įdomiau tąi tąs, kad Mizara la
bai “nuoširdžiai” rašytojui Vaičiulaičiui pa
tariu:

“Todėl, pasisvečiavęs Washingtono žemė
je, grįžk, jaunas vyre, į tėvynę ir dirbk 
petys petin su Liudu Gira, sn Krėvę-Mic
kevičium, su Cvirka, sų Venslovu...”
Matot, kokį “ipatrijotišfcą” patarimą duo 

da p. Vaičiulaičiui Stalino bernas Mįz ra 
Bet, jei toks jau “tėvynės mylėtojas1* yrą 
Mizara, jei jam taip jau patinka ant Lietu, 
vos užrioglinta Sovietų Rusijos vergija, jeį 
jis tiki tanu, kad bolševikiškoji okupacija 
lietuvių tautai neša laisvę ir gerovę,

kodėl, vietoje Vaičiulaičiui patarti grįžt* 
į bolševikų pavergtą Lietuvą, patMkį Mi
zara ten nekeliauji, ^uk jei jąų ta,į
Mizarai ir Rimbcb dabar ton turėtų Ke
liauti ir naudot# Stalino “saulė® Šiluma”? 
Mes nė kiek neabejojame, kad ir rašyto

jas Ą. Vaičiuląitįs ir kiti ištikimieji Lietu
vos sunūs grįš į sųvo tėvynę tada, kada 
Lietuvoje nusileis “sfcaliniškoji saulė

Diktatūros Priežastis
Sociologai ir t konondninkcį tomus prira

šė įrodinėdami, kad
neturtas, nedarbas ir ekonominis susmu
kimas ii priežasties “užsispyrusių” kapi
talistų privedė Vokietiją prie diktatūros.
Prie to dar reikia pridėti, kad šios vokie

čių tautos nelaimės labai sverbia prieža ti
uli buvo ir komunistai, kurie pasinaudodami 
valstybės ekonominiu smukimu, siekė nu- 
veisti vyriausybę įr jo* vietoje patys atsi
usti įr susijungti su Šovinių Rusija. Tai 
sukėlė reakciją ir dąvė progos iškilti na- 
ęiorjalLm socializmui ir jo vadui Hitleriui.

da Lietuva ir vėl bus laisva ir nepriklau
soma vaMybė.

Ne pro šalį šia proga ir tai pastebėti, kad 
p. Vaičiulaičiui ir kitiems patrijotams grįž
ti dabar į okupuotą Lietuvą, reikštų būti 
areštuotam, ištremtam į Rusijos gilumą ar
ba nužudytam.

Dėl to, ponai bolševikai, savo patarimais 
patys naudokitės, bet ne kitiems juos siūly
kite^ A. Vaičiulaitis ir kiti nori gyventi ir 
kovoti dėl Lietuvon laisvės ir neprikL'oso- 
mybės.

« ■ • «
Garsus Praneūzijoie filosofas Henri Berg- 

son, miręs praėjimi šeštadienį, buvę iy«h| 
tautybfc vyraz, tačjan kataRtart*.

Į Už savo literatūriniu* kūrinių* 1U2? metais 
! jisai laimėjo Nobelio premiją. Rūdama* 22 
i metų anižiatb velionis jąų dėstė filąaofiją 
' universitete. 1914 m. išrinktas g^ręįojęn

Prancūzų Akademijom

Rimties Valandėlei

Tautų stiprybę užtikrina 
geros doros aeiiuoa. Kur- ra
sime prisirišimą prie židinio, 
ten pat rasis ir ideališkų mi
nčių bei teisingumo dėsnių 
pilnesnis supratimais. Išnyko 
graikų ir romėnų galybė se
novėje, nes patys pakirto šei
mynų pagrindus.

Gražų mačiau vaizdų vie
name Lietuvos kampelyje. 
Vakare, prie vienos menkos 
lempos šviesos, tėvas vįjoi vir
vę iš kanapių, motina verpė, 
viena duktė siuvinėjo, antro
ji mezgė, o berniukui visą 
garbė — jis garsiai skaitė 
šeimynai. Retkarčiais vienas 
ar kitas paprašydavo pakar
toti kokį nors grąžų sakinį.

Žavėtiną pavyzdį taip pat 
radau čia mūsų šalyje, Ame
rikoje, nors paveikslas paki
tėjęs. Tėvais tiktai vakarais

ąugę, neklauso arba tiesiog 
niekina. Gnera tada paklausti, 
ar paisė vaikus, kai jie jau
ni buvo, ar me keikdavę, mu1 
šdavę be jokio relmlo. Pm 
įgarbą ne vieną diena išmok
stamą.

Beeinant vienų vakarų ma
čiau) berniukų prisiglaudusį 
prie namų durų, ked rastų 
apsaugų nuo šiurpaus vėjo. 
Paklausiau, kodėl neina na 
mo. Jis aityąl;ė, kad laukia 
motinos grįžtant. Buvo varg
šas pas kaimynus, kol jie nu
ėjo gult. Motina išėjusi su 
vyru į “moving pietures”. Jį 
jam pasakiusi, kad tas vyras 
bus jo antras tėvas; nėužil-

=
Seštadioniis, sausio 11, 1941

Po Svietę Pasidairius socialistinį ūkį. Kasyklose 
šiandie dedu ant delno ta- didS3° neišvežamos anglies 

vorščiams “story,” kaip kalnaL Vienos Delbacev- 
draugas Krivonosovas laimė sk^° dalies rajone gulėjo 
jo Lenino ir raudonosios vė- aPįe milijonas tonų anglies.
liavos ordiną. Tai buvo bal- 
šavikų “darbidinkų rojuj.”

Pavieniui nebuvo įmano
ma sulaužyti atsilikusius me 

Kaune leidžiamas toks sa- todus *r darbo įpročius. Kri- 
vaitraštis “Geležinkelinin- !vonosas kreipėsi pagalbos į 
kas,” kuris pasivadinęs “Lie savo komjaunuolių organi 
tuvos TSR geležinkelininkų zaciją.

— Aš noriu savistoviai 
važiuoti garvežiu. Padėkite

„ . , . .. . .man gauti mašiną, ir aš pa
znai gerd/avęs, taigi motina. gis kas nųmeryje reklamuo- rodysiu, kad ji gali bėgti 
gavusi divorsų. .jamos Piotr Krivonos, kurio du kart greičiau.

profesinės sąjungos savaiti- 
go jiedu susituoksią. Vaike- nįg Iaikraštis >, Tame savait_ 
lio pirtims, tikrasis tęvas, da-l^tyje jaū kelinUg mėne.

Liūdna kiekvienam tokia!
tegali savo vaikais pasidžiau- Į istoriją. Kiek panašių vaikc- 
gti, mes dienomis dirba. Vai-jlių randasi gatvėse. Jie kaip 
kai neparastai tėvą ir mo-1 kokie pastumdėliai, tėvų ne-
tinų mylį, mes jie žaidžia kar
tu su jais, riečia pasakas kol 
vaikams laikas eit gultų. De
ja ne visur rasime tokią lai
mę ar tokį supratimą tsavo 
pareigų.

Piktadarybės vaikų širdy
se ramdai puįkių dirvą, kai 
vaikams naniai tartum pra
garas. Riksmai, mušimai at
baido juos nuo tėvų. Beieš
kodami ramybės sutinka blo
gus draugus, kurių reiškia
ma užuojautą pądayo neatski
riamus bičiulius. Dažnai tė-* '
vate ar »wą£iąąt£iųisįskundžia 
be reikald, \a<i vaikai, su-

aųikenčiami, nežino prie . ko 
•glaustis. Laiminga, kur tvir
ta šeimyna laiko visus na
rius prie namų, į kuriuos su 
nekantrumu ir m>) oniunii 
skubinasi visi.

Rytoj Šventos Šeimynos 
šventę apvaikščiokime. Gera 
tėvams ir kitiems pagalvoti, 
ar bandoma tos šeimyniškos 
meilės skiepyti vaikelių šir- 
dysna. Ar jiems dažnai pri
menama, kad reikalinga do
ra, pasiaukoji mas, kad šeimy
na panašesnė bfitų tai gra
žiausiai šeimynėlei Nazareto 
mažame miestelyje. A.B.C.J.

atvaizdai dedami per ištisą 
puslapį. Lietuvos geležinke
lininkai raginami imti pa
vyzdį iš šio Kreivanosio. 
Kuo gi šis vyras pasižymė
jo? Jo “didvyriškus” žygius 
sužinome iš “Geležinkelinin
ko” 29 numerio. Tai pasiro-

Petrą Krivonosą paskyrė 
garvežio EU 684-37 maši
nistu. Tai buvo sena, bet 
tvirta mašina, iki kraštuti
numo apleista. Tik Krivono- 
sui išvalius ją ir išplovus 
nuo kamino iki ratų pasiro
dė, kad mašina buvo dažy-

. .... ta tamsiai žalia spalva. Da-1935 metais padidino gar- , „
v. o i bar J1 švitėjo kaip nauja.”vėžių greitį. Seka toks ap- J j r j 

rašymas: “Tais laikais nie- Štai šita nuvalyta maši- 
kąs nežinojo, kuomet ir kur na Krivonosas pasiekė “ne
važiuos ir kuomet grįš. Ma- paprastą” rekordą: jis pra- 
šinistai stumdydavosi ap- važiavo nustatytą normą — 
link darbų tvarkytoją, ir 23 kilometrus per valandą!

do esąs mašinistas, kuris

nieko nesužinoję, eidavo na
mo gulti, o paskui vidurnak
tį Krivinosas prisikimšdavo

Už šiuos nuopelnus Krivo
nosas gavo Lenino ir rau
donosios vėliavos ordinus,

STOKIME LIETUVOS 
ATSTATYMO DARBAN!
• Jau praslinko viisas pusme
tis, kaip pavergtos Lietuvos 
žemę trypia svetimos kojos ir 
mūsų tąątiečįai kalinami bei 
tremiami į tolimas Rusijos 
gelmes. Nelaimingi Lietuvos 
žmonės laukia mūsų pagalbos 
ir, deją, jos negali sulaukti 
dėl esamų nenugalimų sąly
gų. Tik tie, kurie spėjo ir 
drįso pabėgtį į užsienį ir ra
ndasi Vokietijoj ar kur ki
tur, galį, nors kalkąs nienkur 
te^ mūsų pašalpa pasirtjųdo- 
tį, Pašalpa pabėgėliams lau
kia mukų skubaus įr nuošir
desnio darbo. Reikia, kad. vi
sas išeivijos srovės ir grupės 
jaustų vienodą pareigą savo 
gerą valių darbais panemti-

Tačiau Lietuvos pabėgėlių 
šelpimas darosi smulkutėliu 

ka- mū)3ų uždaviniu prieš kitus
mūs laukiančius darbus. O tie 
darbai tai yra ruošimas kelio

savo kelioninę dėžutę provi-jis išrinktas į SSSR auks- 
zijos, įlipdavo į garvežį ir čiaušiąją tarybą ir paskir- 
mašina vilkdavo nedidelį tas vieno geležinkelio ruožo 
riedmenų sąstatą su anglim viršininku.
12—15 kilometų per valan

ksčiau negu kitų pavergtų 
tautų klausimas bus rišamas. 
Bet savo veikla jau dabar tu
rime pasauliui skelbti, kad 
Lietuvos žmonėms laisvė yra 
klastai išplėšta, kad jie ne sa
vo valia prie Sovietų prisi
jungė, kad jįe trokšta ir turi 
teisę būti laisvais lygiai kaip 
olandai, danai, belgai, čekai,

dą greičiu, ilgai stovėdama 
pervažose.

Tenka pastebėti, kad ne
priklausomoje Lietuvoje bu- 

I vo laikoma savaime supran- 
Jazykovo-Gąvrilovkos pra- tarnu dalyku, kad mašinis- 

silenkime yra dešimtis kilo- tas turi prižiūrėti ir nuva- 
metrų pakilimas. Tuos de- lyti mašiną. O kai visoje sp- 
šimtį kilometrų traukinys pa vietų Rusijoje atsirado vie- 
prastai vilkdavo 1 valandą nas mašinistas, kuris dasi- 
ir 15 minučių. Jį pralenkda-. protėjo nuvalyti mašiną ir 
vo gretimais stepių keliu va pravažiavo per valandą 23 
žįuoją vežimai. kilometrus — jis pasidarė

— Ne, taip važiuoti nega- j visos Rusijos didvyriu, api-
lenk.ai, latviai ir estei. Kaipo Įima! — manydavo Krivoni- bertu ordinais ir aukštomis 
skaitlingiausia grupė, metisas. Jis suprato, kad tokiu vietomis!
tam darbui turime kyiestis (Įvažiavimo tempu geležinke-! Dabar šis Krivonos sta- 
talką ir tartis su vienokio liai negalės aptarnauti die- tomas pavyzdžiu visiems Lie 
likimo ištiktais savo kainiy-iną iš dienos augantį šalies tuvos geležinkelininkams!
naįs latviais ir estais. j---------------- ----------------- -— ;----------------- -————

Kaip anksčiau, taip ir po (Palaidota ant visados. | kąs tik gali ir sugeba. Nors
šio baro, Lietuva turės tavo Suprantama, visais Lietuvsj! tiesU’ laukta»
kaimynus, su kuriais teks su- liečiančiens kiautiniais tartis' kad J*^en‘uose likusieji pa
tvarkyti atviras sąskaitas, gali tik autorizuoti tautos at-1 s‘iui^n‘ab valstybių prezitįe

... ,i nto įpaivngoti, skubiai imsis» . i , . . . . ... stovai su tokius pat mandor- “ . .Argi dabar, kai visi pvishiz,- 1 ----:----- L- .... .----
ti vienokios nelaimės, m leng
viau ginčiu išrišti, kad vė
liau jie vėl nedrumstų mūsų

.... ... . . . : Lietuvos vyriamsvbės sud.irvtu,s turinčiais kitų tautų at- • v .
Bot Lietuvos vyriau

sybės branduolys, neskaitant
stovais.

vųMybės pr, zidento, p teko 
į gTobikų rankas. Bet juk nei 
Lpnki.jos, Čekijos, Franvijos 
ir kitų pavergtų tautų žino-

,pr«tėt „rumbuotai veikti! ;į^_pMi*tį‘n;i’7r' 'l»v? »F«-iala.is įga-
Kbk iplateaaei vieueraeori k(,(, siw , . .! Iioji.no juo. ,.Žeimiuose «t-

. .. .* stovauti ir jų vardu kalbėti,gos pajutimą ausitaikinti su
savo kaimynais, kas pokar- Laisvos Franeijos, Olandija-, j 
niam gyvenimui užtikrintų Lenkijos ir čekiuos užsienyj 
taiką ir. darnumą. O jeį mes įveikiančios vyriausybės, ar 
nemokėsime ar net nei ne-'tautos atstovybės, gyvenimo 
bandysime .pasirodyti supran- sąlygų yra pašauktos tam

nuotaikos. Antąi lenkai su če-
paflai Lietuvos Nepriklauso k#i|f Mniąi pjsitarinilBli
mybei, kuriai jaiu šiandien, 
vakar, prieš mėnesius reikėjo

kurių išdavas skelbia didžio- . 
ji gnaaiulio spauda, lyg uorė

žinoma, toj srįtvj, gaila, me
keno nėra dirbama. Todėl ir 
ta •visuomenė, kuri raginama 
aukoti Lietuvos ęšataitymui 
metojasi ir klausinėja, kasgi 
konkretaus ir planingo yra 
mųąų vadą daroma, neskai
tant pabėgėlių šelpimo. O 
vieu pabėgėli. Šelpimu Lietu- ~'t” tį
vos problemų nei&rišime.

Tięatų mes ir Lietuvai ląjs- 
tėa grąžinti ue^oįėgsimę au

tą savo pareigas ir uždavi
nius busimosios (tr-mgingos 

šeimos gyve
nime, Lietuvos, kaipo nepri
klausomos valstybės klausi
mas po šio karo gali būti

darbui, kurį jas atlieka. Čia 
senoji tanpitautįnė teisė rei
kia. atidėt į š-lį. Tauta pa
vergtu, ji nehcgali niekam 
savo įgaliojimų suteikti. Ji 
privalo būti gelbėjama visų,

mo užsienyje. Deja, kaip ma
tome buvę Lietuvos .pareigū
nai iki šiol nerado galimybės 
tokio darbo pradėti. Užtai jų 
smerkti nedrįstame nes ge
rai nežinome visų aplinkybių 
ir ją gyvenimo sąlygų. Iki 
šiol jie net gi nedavė jokio 
ženklo kitiems tokias parei- 

į gos paimti.

Rankas susidėjus sėdėti ir 
sekti skubiai besivystatčius 
įvykius mes nebegalime. Rei
kalinga imtis konkretaus ir 
planingo darbo tuojau, nes 
be jo Lietuvos reikalai gili 
išsispręsti mums visai nepa
geidaujama kryptimi. Ir be
galo džiugu, kad tuo reikalu 

(Tęsiny* 3 paI.Į
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Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

KARAS IR MODERNUS ŽMOGUS Stokime Lietuvos
nimą, savęs pažinimą, tvar- atstatymo darban!Jei pažvelgsime giliau j 

žmogų ir jo gyvenimų, da
bartinis žmogus yra iš pa
grindų pasikeitęs, nei buvo 
prieš keliasdešimts metų..

Valku susilpnėjus, dvasia 
gerokai apgadinta, gyveninio 
kelias pakrelijitas palaidumo 
ir keršto kryptimi. Tokioj gy 
veninio situacijoj dažnai ky
la konfliktai tarp žmonių ir 
tautų. O kada trūksta drau
giški ir žmoniški ryšiai so
cialinei draugystei palaikyti, 
tada taikos ir tvarkos rolę 
pradeda vaidinti patrankos 
šūviai, jie, pagaliau, duoda 
naują gyvenimui momentą — 
karą. Šiuo momentu karas — 
svarbios gyvenimo aktuali
jos, kurios sudaro žmogaus 
gyvenime didesnę rūpesčių 
dalį. Karas, tai baisus siau-

(Tęsinys)
Tamara jautė, kad nieku nebūtų taip džiaugusia, 

kaip galėdama grožėtis prieš veidrodį, bet dabar ir jo 
bijojo: kas bus, jei per tą laiką raukšlės dar padidėjo?
Ilgai koVojo pati su savimi, negalėdama nuspręsti: žiū
rėti, ar nežiūrėti, bet galų gale pasiryžo, trūks plyš, 
pasižiūrėti.

Tuo tarpu visai prasišvietė, pro debesis pasirodė 
saulė. Tamara nervingai pagriebė veidrodį ir smalsiai į 
jį pažvelgė — o, Dievuliau! Atrodė dar baisesnė, negu 
buvo įsivaizdavusi! Tartum apsėsta piktosios dvasios, 
pradėjo nervingai vaikščioti po lindynę. Ką daryti?
Kreiptis į gydytoją? Bet lyg galima nuo veido pašalin
ti raukšles? Ir kaip jam reikės paaiškinti, kad tat yra 
jos gyvybinis reikalas?

Tamara vėl krito į lovą, galvą susisupdama skara.
Aš čia, galvojo, tol slėpsiuosi, kol tik galėsiu, o kai jau' ^as» tyg milžiniškas1 ug- 
nebebus galima, tada.... tada....

Bet kas turės būti tada, negalėjo nieko tikro pa
aiškinti.

— Klausyk, mūsų nuomininkei kažkas netvarkoj! — 
pastebėjo vakare draugė Utočkina vyrui. — Visą dieną 
guli lovoje, galvą įsisukusi į skarą, ir nors kaip klau
sinėjau, nepratarė nė žodžio. Nieko nevalgo ir net ne
geria vandens!

Vyras pakilo neramus, ir abu priėjo prie uždangos.
— Drauge, drauge, — tarė kurpius netvirtu balsu. —

Ko jūs taip kiauriai per dieną gulite? Jums reikia išei
ti truputį pasivaikščioti po orą!

— Man skauda dantis! Aš šiandien jau buvau pas 
dantų gydytoją! — suskambėjo atsakymas.

— Kvaila višta! — tik sumykė kurpius, kreipda
masis į žmoną. — Ir kaip nesupranti, kad jeigu žmo
gui skauda dantis, tai reikia jį palikti ramybėje?

Kurpius vėl sėdo prie savo puspadžių ir ylų, o jo- 
jiškė tuo tarpu susitaisė eiti. Jaunoji žmonelė taip išei
davo kiekvieną vakarą — vis į kažkokį susirinkimą, bent 
taip pati sakydavo.

Kai už žmonos pečių užsivėrė durys, visame būste 
stojo didelė, beveik slogi tyla, jis norėjo surikti:

— Matriona, užkaisk virtuvą! —
Bet lig laiku atsiminė, kad savo senąją Matrio- ni$ ’r neužtikrintą rytojų. To 

ną pametė ir kad niekas dabar jam neužkais virtuvo, dažnai yra dedamos di- 
neturi nieko, ničnieko, su kuo galėtų pakalbėti ir kam, tižiausios pastangom užmiršti 
reikia ar nereikia, tai kitas klausimas, užkirsti per kup- I kasdieninį gyvenimą, issiblas 
rą arba timptelėti už plaukų. Naujoji žmona statė vai- kyti, linksmintis, kad tik ma

nies meteoras, kuris krisda
mas žemėn naikina viską be 
pasigailėjimo.

Kokios gi priežastys prive
da žmogų prie tokių nera
cionalių išvadų savo būviui 
pagerinti ir egoizmui paten
kinti?

Pirmiausia, iššaukiąs žmo
nijoj nesutikimus ir konflik
tus, tai pašlijęs moralinis gy
venimas, vidujinis išsilaisvi
nimas. Taip vra, nes žmogus 
šalinasi nuo didžių šventu
mo, antgamtinio gyvenimo 
tradicijų, kurios iškelia žmo
gų aukščiau, jam teikia kri
tišką nusistatymą visai gy
venimo problemai.

Šio laiko gyventojas tiki 
stovįs tvirtai ant gero ir tvir 
to pamato, tuo tarpu religi
nė įpiažiūra į gyvenimą — bė
gimas nuo tvirtovės į nežino

ką.
Labai būtų gera, kad kiek

(Tęsinys IS r pust.) 
jau yra viešai pasisakęs vie-

vienas modernusis sviesuolis, nas j§ energingųjų Jaunosios 
kaip šis paminėtas, pngalvo ' Lietuvos atstovų, prof. dr. K. 
tą ir imtųs iniciatyvos kovo- i pokštas, kuris, nors gyveni-i kalėjimuose buvę tūkstančiai 
ti prieš visus savo egoizmo ',no HJ|vg„ nuo lietuvių atski ’ 
blogus norus ir palinkimus, rtas, vienok pajuto ta visuo- 
Šis reikalas jau yra pribren- menės nerimą dėl esamų są- 
dęs ir moderniam žmogui la- lygų. Jo pareikštai idėjai or- 
bai aktualus, gi Įpitksitigai -- ganizuoti Lietuvių Tautos at- 
viskas yra nesuprantama ir stotybę užsiemyje, be abejo- 
suraizigytiai karikatūra. 1 nės ' džiaugsmingai sutiks vi-

Taigi reikėtų konfliktų ini sa patriotingoji ir veikli iš- 
ciatoriams ir karo vadovams • eįvjjOs visuomenė, ir Ameri- singumo Ministerijos žygis 
individualiiai daugiau P^jkos lietuviai, kartu su Lietu-
žvelgti j vidaus santvarką vos pabėgėliais gyvenimo par 
(savo vidujinį gyvenimą), ar 5aukti petys p^tin stoti į tii- 
tvarkingai pravestos ribos dįjį Lietuvos atstatymo d&r- 
tarp savęs ir dievybės eg-, b}}< , Kazys Vainių
zistuojančias valstybės. ''

DRG. PAKARKLIO “TEISINGUMU” 
LIETUVOJ PRITRŪKO KALĖJIMŲ
Į kamerą penkiems žmonėms grūdama po 20.

Lietuvon iMilSevikai kiek-karklis priminė, «kiul buvę 
vieną progą kartoja, kad paleista “1000 su viršum 

kriminalinių kalinių. Lietu
vos kalėjimuose net pritrūko 
vietos visiems lietuvių int.li- 
gentams sutalpinti, nors ka
meroje, skirtoje 5 žmonėms, 
buvo suigrūdami po 20 ir 
daugiau žmonių. Todėl rei
kėjo paleisti visokius žmog
žudžius, arkliavagius ir ki
tokias žmonijos atmatas, kad 
paliuosavus vietą lietuvių 

tai politinių kalinių paleidi- . šviesuomenei. O tie “ 1000 su 
mas iš kalėjimų. Tą pačią j viršum” kriminalistų, aišku, 
Klieną karia Liaudies Vyriau pritapo prie bolševikiškos 
sybės Teisingumo Minivdieris santvarkos ir, ko garo, sėdi

nepriklausoinosiots Lietuvos

geriausiųjų sūnų ir dukte
rų,” kurie ten buvę pūdo
mi. Bet štai pats Povilais Pa
karklis, sovietų Lietuvos ki- 
singumo komisaras “Tarybų 
Lietuvoje” paskelbė straip
snį, kuriame žodis žodin ra
šo: “Pirmas naujosios Tei-

Ar
diplomatiniai santykiai nėra 
pablogėję, o jei tijop, tai sku
biai taisytina! Jei būtų at
kreiptas dėmesys į šį aktua
li], reikalą, kaip daug kovo
jama ir dirbama dėl valsty
bių užkariavimo, taria būtų 
kitaip. Moderniam gyvenime 
išnyktų egoizmas ir kartu 
žiauri kova tam egoizmui 
patenkinti.

Daugiau žvelgti į save, bus 
mažiau energijos egoizmui 
tenkinti. Tada nebus karo, ir 
tauta po tautos, valstybė po 
valstybės nekris kaip musės.

Modernusis žmogus, būda
mas tvirtas ir nepalaužiamas 
viduj, didelė atsparai žiau
riai agresijai.

Dr. Pranas šacikauskas

KRAFT FRENCH 

DRESSING

pradėjo darbą, tapo paleisti i komisarų vietose.
iš Kauno kalėjimo visi poli-1 , . , ., , .. . .... m • ' Kitas komunistu agitatoriųtimai kaliniai, t uoj buvo su-1 _____
registruoti ir paleisti politi
niai kaliniai iš visų Lietu
vos kalėjimų. Paleistų ii mil
tinių kalinių skaičius siekia 
apie 300 žmonių.”

Štai tau ir “tūkstančiai” 
politinių kalinių! O “drau
gas” Pakarklis paleido tik
tai “apie” 300 kalinių. Bet 
ar “draugas” Pakarklis ne
galėtų paskelbti, kiek lietu
vių inteligentų atsidūrė už 
grotų, atėjus bolševikų oku
pantams?

Tame pat straipsnyje Pa-

arkliukas yra —; apšaukti ne
priklausomosios Lietuvos 
teismus “kapitalizmo rams
čiais” ir “kapitalistų klasės 
tarnais.” Bet tas pats “drau 
gas” Pakarklis apie sovietų 
Lietuvos teismus sako, kad 
“naujoji santvarka reikalau
ja, kad teismai stiprintų so
cialistinę santvarką, kad jie 
kovotų su tais, kurie kliudy
tų komunizmo stiprėjimui 
Lietuvoje.” Pasak jo, teisė
jai turį “giliai prisiimti so
cialistine teisinę sąmonę.”

Mest lewelry & Musit
ANTANAS P. LIAKAS, sav.

Užlaikau visokių laikrodėlių, žiedų, deimantų, muzikos į 
instrumentų, plunksnų, piešelių ir t. t.

2049 W. 35th St. Chicago, Illinois
Telephone LAFAYETTE 0332

$ AMERICA'S LARGEST 

SELLING BRAND . . . LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

a

žiausiai liktų laiko savo gy
venimui pažiūrėti.

Dar didesnė žmonijos pi- 1! 
remta menku prigimties silp
numo pažinimu. Dažnai kra-

KLAUSYKITE! PATIKS!

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie U išdirbėjai nu-

Š sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

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

stybę, rūpinosi jos pažanga ir vyrą visai užmiršo. Kur
pius giliai atsiduso, atsikrenkštė iš visos krūtinės ir 
nusispjovė ant grindų, paskum pradėjo pats apie vir
tuvą tupinėti. Bet besitaisydamas vienur įsipjovė pir
štą, kitur ranką, prapylė pro šalį vandenį, ir kai galų
gale viską sutvarkė ir anglys galėjo jau degti, niekur,' tomasi prievartos, bausmės, 
nors užsimušk, nerado degtukų. . j visokių vadovaujamų autori-

— Kad ją kur velniai! — nusikeikė iš visos šir-'^etų — toks kelias veda į 
dies. — Visą dieną valkiojasi po visokius susirinkimus baisų ir aklą egoizmą. Gi 
ir dar Dievas žino kur, o tu tuo tarpu vienas trunėk 
namie, negaudamas nė pavalgyti. Po velnių, tai išsitai-
siau! Ir kur buvo mano akys?

pasireiškus pastarajam aukš- ’ 
čiausiam laipsny, groboniškaii 
įsiviešpatauja vidujiniame

Staiga jam į galvą šovė puiki mintis. Jis skubiai ; gyvenime, kad kito gyvybę 
apsivilko švarką ir paltą, užsidėjo kepurę ir išdūmė tie- į ar turtą nereikia branginti, 
siog į gubzagsą.... . ’ kito neliečiamybę neverta

O po valandos su savo senąja Matriona sėdėjo drau- gerbti, 
ge ant vieno suolo, negalėdami vienas kitu atsidžiaugti. Vieną kartą maudėsi svie-

— Užkaisk virtuvą, Matriona! — pagaliau tarė, pa- šuolis inteligentas. .Jom stai-
tenkintai šypsodamasis visu veidu. 1 g» dingtelėjo mintis — “ar

— O, jei tavo naujoji man iškabins akis arba su- a$ ^u ir viduj toks svarus,
laistys sieros rūkštimi? — paklausė ta. kaip iš viršaus?’ Po to ja-

— Tegu tik pamėgina! Tai mano reikalas! Noriu me gimė daugiau minčių ap
vesti — vedu, noriu skirtis — skiriuosi! i® modernaus žmogaus gvve

Ir kai galų gale prieš vienuoliktą Utočkina, kažko
kio įtartino pusbernio parlydėta, parėjo namo, kurpius 
įsikišęs rankas į kelnių kišenes, atsistojo su visa didy
be viduryje kambario ir kiek įstengdamas šiurkštesniu 
balsu pastebėjo, pats tartum save drąsindamas:

— Aš jums, piliete, turiu pranešti naujieną: aš šian
dien po pietų su jumis išsiskyriau ir vėl susituokiau su 
savo pirmąja žmona!

— A, labai malonu! — atsakė Utočkina abejingai, 
stengdamasi atrodyti kiek galint ramesnė; bet tas abe
jingumas kurpių įžeidė, — tiesą sakant, ir aš pati no
rėjau jums pranešti, kad rytoj įsirašysiu mūsų naujojo 
vienutės sekretoriaus žmona. Jūs man esate perdaug 
senų pažiūrų. Vadinasi, viskas gerai!

Utočkina paspaudė jam vyriškai ranką ir išėjo su 
savo naujuoju palydovu, linksmai niūniuodama interna 
cijonalą. (Bos daugiau.)

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

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

• Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
• Kastas Sabonis ir Flcratė (Lakštutė) Balsiutė
• Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
• Albina Kaspariūtė ir Al James
• Kristina Kriščiūnait? ir Jonas Paredna
• Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
• Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
• Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
• Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

FACTS YOU NEVER KNEW!H

AmONG THE MORLDlS STRANGESf STATUES, IS THE ONE OF THE 
5fattle cow w»«ch gavę 34,000 gumms of milu in z tears,
A SfATuC OF AN APPLE, TOSE 0F THE PUGMRS0F R£t> CURRANT A 
** ,«ACH MELBA ANO CAAAAM8ERT CHEESE... IN 
JAPAH K A STATuE TO 10,000 FROGS SACRIFKED IN THE 
NAME OF SCIENCE...IN RU$SIA,ONE OF A SMĖLI...
ONE OF A SFAGtM. L, M U TAM... ONE OF A TOE, IN

SURREV, ENGLAN0
ANO ONE OF A

ORA55MOPPER ABOVE 
THE ROYAL 

EKCHANGE M 
LONOON.

Pelėti Plnlgnl kas MėnesĮ iki 11 Dieno*. Nk-S

TURTAS VIRS------------- 05,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virš----- 0400,000.00
Dabar mokam 3’/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa 
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
I.OAV ASSOCIATION 

OP CHICAGO.
JCSTIN MACKIEWICH. Cres.

V

Chartere<l by V. S. Government.
savinos federally 

INSURED.

4192 ARCHER AVENUE
tel. vikgimia 1141.

VAI,.: 0 Iki 4 p. p. Trcėlad.: 0 »M 12:00 P- geštad.: # Iki 8:00 v, v.

By Bob Dart
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THE CBOCODILE WHO DOTES ON GlN.f
fu THE VAI OSTRtCTOF LlBERlA IS A VIUAGE, THE NATIVESOF WHKH,» 

MON' A5 A LOCAL GOD, A LIVE CeOCOCMlE ...fMEY APFEASC HISHONGER
'heamensabove! J

HERE IS HON.
. STORY A60UT HON.' 

OENT WHO 
STUfTERsf

kBY POURING DOWN HIS THROAT A BOTTlE OF NATivE CIN.THEN THEY J 
^FEEDHIM A MVE CHICKEN AS a’chASER"...HE ExERTS CONTROL 

^OVER AU THE OTHER CROCODH.ES,IEAVING THE RlVER PERFECTLY 
SAFE FOR THE NATIVES 

_ AA - TO BATHE IN.
•' L'’-

CHINESE TVPSETTER MUŠT WALk

APPROKIMATELY THREE MILĖS TO HANO-y 

SĖT A SINGLE NEWSPAF>ER PAGE....
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ANO IS SĖT IN SEPAftATE 
X.. WORDS.

U.T L£ASr PK*ITABIE OFtkf 
mzauuous occuPĄrmu< tr
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rį ir švogerį Juozų ir Oną
“Dirva” Puola Dvasia

kiečiųTautininkų “Dirvų” Toli- 
linus fpuiikaitos Olevelunde 
pasėkoje apnyko juodos min
tys.

Tolišius pasukęs, kad ma
žos šalys, suprask ir Lietuva, 
mato Vokietijoje užtaiėjų. Tų 
et-ų patvirtina ir kiti. Ši pa
žiūra esu statanti Amerikos
lietuvius j keblių padėtį. Ky
'«* Vidujinis konfliktus tu.p, kinu„las Mgsis su 6iao 
lietuvio,, Amerikos įiilitčio
trokštančio Anglijos ir denio- j I
kratijos pergalės, ir Lietuvos Jeigu vokiečiai atsigręžtų
mylėtojo, matančio Lietuvos 
išvadavimų Vokietijai sumu
šus Sovietus. “Dirva” dairo
si atsakymo, kaip tai sude
rinti.

Manyčiau, konfliktui ir juo
doms mintims nėra ir negali 
būti vietos. Jei suabejoti, tai 
gftiau kita kryptimi.

Didysis karas laimėtas
Vilsono tautų apsisprendi
mo obalsiais. Tų obalsių 
galingumas ir savas pasi
ryžimas, o ne vieno ar ki
to kaimyno malonė grązi 
no Lietuvai nepriklausomy
bę.
Kitais žodžiuiis, dotuok uiti 

nių šalių demokratiniai prin 
įeipai sudarė sųlygas nepri
klausomai Lietuvai: Tai ne
kliudė tautininkams ir “Dir 
vai” reikšti palankumo ne- 
deinokraltiniams ‘‘režiniemifei’’ 
ir tokį laikotarpį Lietuvoje 
garbinti, “aukso gadynės” 
vardu.

Bet, juk tai priešinga tiems 
principams, kuriais Amerika i 
tvarkosi ir priešinga tiems! 
principams, dėl kurių Angli
ja kariauja ir kuriems Ame
rika pritaria. Seniai reikėjo 
suabejoti šia, kryptimi.

Tuo taupiu nėra vietos abe 
junti, kurių kelia tautininkų 
organas.

Amerikos lietuviai, jot? pa
liečiai ir nepil iečiai, siekiui ir 
nori laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos pilna ta žodžio pra
sme, be jokių servitutų kai
mynams, vis tiek kokiems: 
sovietams, vokiečiams ar len
kams.

Lietuvos žmonės, net ir ne 
tautininkų partijos nors ir 
nebūdami luisvi “laisvoje” 
Lietuvoje vimada norėjo, kad 
Lietuva būtų nepriklausoma 
nuo svetimų^.

Pagaliau, mes dabartiniu 
metu matome,, kad šalys už- 
imtois tiek sovietų tiek vo-

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

— Mudcrnlšklntisi {rengimai —

— Fatyrualoa Grožio Spedalislė.H —

— Prieinamo. Kainos —«

— Lietu v laka Ištaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Marty SuciUa. savininkė

I yigi a i i ie,pa t e n k i uit o s 
savo būkle ir laukia, kada 
išsivaduos. Vergovė yra visa
da vergovė nors spalva ir 
« kirtinga.

Atsiminki ,.ie I’rez. Roose- 
velto lietuvių delegacijai pa
sakytus žodžius, kad “Lietu 
vos nepriklausomybė tik lai
kinai padėta į šalį”. Tas lai

ka,- 
ru.

prieš sovietus, kas yra labai 
galima, aišku, Lietuvos jie 
nepaliktų Sovietų ribose. Jie 
Lietuvų paimtų į savo globų, 
nežiūrint lietuvių, noro ar ne
noro, bet grynai savo intere
sų vedami, kaip lygi'-ii jie pa
siimtų ir kitų ‘žiemių rytuos’. 
Bet, Lietuvos iš Sovietų atė
mimas dar nereiškia karo ga
lų. Lietuva atsidurtų kito 
kaimyno globoje, jos “nepri
klausomybė laikinai padėta į 
šalį” vis dar nebūtų visišku 
nepriklausomybė, kaiųi ji nė
ra Čekijoj, Danijoj ir kitur.

Amerikos lietuvių veiklos 
tikslas aiškus. Manyčiau, vi 
si siekia atstatyti laisvų, ne
priklausomų Lietuvų. Žymi

KAS GIRDEI WAUKEGANE
didžiuma siekia ir tiki jų bū- ( 
sianti ir diemokmitiška, lais- | L/TAUglja 

va ne tik nuo užsienių galy
bių, .bet laisva ir nuo “pa
šauktųjų” šeinių valdymo.
Šie siekimai puikiai derina
si 'su Britų ir Amerikos sieki
mais ir neteikia pagrindo sų 
žinės nei kitokiems konflik 
tams.

Šv. Baltramiejaus

Abejonės šalin, drąsiai pir
myn už visiškai laisvą, nepri
klausomų Lietuvų. Kyuaantas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

^Scratdims Rvlieve 
I ItchFait 
-irMontyBitk

Forquickrciiei from itehinfc of eezema, pimples, 
athlete’s foot, acabies, rashes and other ex- 
temally cauaed fikin troublcs, ūse \vorld-famou8, 
coohng. antiaeptic, liquid D. D. D. Prescription. 
CrcaselesR, stainleas. Soothes irritation and 
quickly stops intensc itehing. 35c trial bot tie 
proves it, oryour moncy back. A,sk your 
druggist today fur P. O. P. PRESCRIPTION.

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

I______•
Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į-
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidų, — gausite greitų ir 
sąžiningų patarnavimų.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401 jį

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vęlu!

Apsidrauskite nno ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų A,pdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE IVRITE ITR AND RENEW INHERANCE O E ALI, KINUS.

♦ Automobile • l’u-e • Tornado • Fiiralhtre • Plale Gla.ss *
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vaizde matosi: Joan llolt, Estlier Siegd, ir Lorraine Ceske, 
kurios turėjo pėsčiomis lipti iki šešto augšto City Hali na
me, kai elevatorių operatoriai streikavo per G valandas.

įstaigoms ir tautos reika- j
Viena iš seniausių vyrų lams. Ir dar sugebėjo drau- Į 

pašelpinių draugijų šioj pa- giją pastatyti ant tvirtų 
rapijoj, sausio 5 d., savo pamatų. Draugija 1944 me 
name (Lietuvių Auditori- tais minės auksinį jubilie- 
joj), laikė metinį susirinki- jų.
mą, kuris buvo gana skait
lingas.

Iš metinio raporto pasi
rodė, jog draugija stovi ant 
gana tvirtų pamatų. Nuo 
savybės skaito virš dvide
šimts tūkstančių dolerių.
Tai pavyzdys sumanaus val
dybų vadovavimo ir narių 
susiklausymas. Per virš 47 
metus, nariai mokėdami tik 
po 25c. į mėnesį, teikė ser
gantiems nariams pašclpos, 
nariui mirus ir gi šeimai

Metinis Susirinkimas
šv. Antano draugijos įvyks 
sausio 12 d., Lietuvių Au
ditorijoj, 1 vai. po pietų. Vi- 

- —i si nariai turi dalyvauti. Bus 
Šių metų susirinkime pa- išduotas metinis raportas, 

daryta ir nariams palengvi I ‘
nimas. Iki šiol, mirus nariui, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiii!
ar jo žmonai, visi nariai su
mokėdavo po $1.00 pomir
tinės. Dabar nutarta visa 
tai išmokėti iš iždo, iki iž
das nupuls nemažiau kaip 
$1,000.

Nutarta vasarą rengti Lie 
tuvių Diehą, priklausyti

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvienų dienų randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

&M. 6958 So. Talman 
Rm. Tol. GROvelnll 0617 
Offic. teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
C et virtai ir Nedėlioini. ausi tarna

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 

Neįiėlionua pagal a u karti
Offic tel. YARda 4787 
Narni] tai. FROapact 1930

Tai. OANal 6128

OR. BIEŽIS
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valanda. > 1—3 popiet ir 7—8 ». a. 

BBZIDENCUAt
6631 S. California Avė.

Tai REFakUa TW

prie Federacijos, palaikyti renkama valdyba ir svar-. 
dienraštį “Draugą” už ofi-'stomi draugijos reikalai, 
cialų organą ir Kalėdų me- Vardai bus išaukti visų na
tų prisidėti prie rengiamos rių. Nedalyvaujantiems mytė ir kiti giminės. Gedu- 
eglaitės vaikams. Valdyba, šiam sus-me konstitucija hngos pamaldos įvyks sau- 
kuri nenuilstančiai darbavo- uždeda bausmę. j šio 11 d., šv. Juozapo baž-
si labui visų narių, paliko 
kone visa ta pati: pirm. A. 
J. Sutkus, vicepirm. Vincas 
Jakaitis, nut. rašt. Jonas 
Montvilas, finansų rašt. Ad. 
Vasilius, iždin. Ben. Mačiu
lis, iždo globėjai — S. Ra
jūnas ir F. Sederavičia, tei
sėjas Kaz. Burba Sr., mar
šalkos — S. Urbonas ir P. 
Bagdonas. Korespondentas 
G. P. Bukantis. Svetainės 
komisijos nariai- Pranas 
Alekna ir Vincas Biliaus- 
kas.

Nepaprastas Balius, 
rengiamas šv. Baltramie
jaus parapijos choro, sau
sio 25 d., Lietuvių Audito
rijoj. Vakaras užvardintas 
“Crystal Bali.” šokiams 
grieš iš Chicagos “The 
Knights of Armour.” Tikie- 
tų iš anksto ’ galima gauti 
pas kiekvieną choristą. Ren
gimo komisija deda pastan
gų, kad vakaras būtų vie
nas prašmatniausių. Tikimo-

pageibsti. Be to, įvairios au sį daug ir apylinkės jauni- 
kos parapijai, katalikiškoms m0

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI DAKTARAI

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

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTtlMEI liK ALI V AKIŲ 
Sl’ECl A LISTAS

Suvirš 20 melų praktikavimo 
Mano Garauiav iniaa

Palengvini:) akių jtcinpimų kas es
ti priežastimi gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt]. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrų, parodančia mažiausias klai
das. speeialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikug. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kuilius pigios, kaip

pirmiau.

leleloiius YAitDS 1373

Tel YARda 6921.
Rea.. KENvvood 5107.

DR; A. J. BERTASH
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

<>iino vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3i
756 VVesl 35th Street

Ofiso tel. VIRginia 0036 
&etidentijo8 tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNODLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

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

Nedėiioniis pagal sutarti.

Tai. OANal 0257
Rea. tai.: PROspect

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

Kealdancija; 6600 8o. Arusia □ A r 
V.MNDOfli U ▼. ryto iki 8 Bn»'»

• V’ •

Dienraščio “Draugo*’ Metini/
Koncertas

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

SOKOL HALL
Rezervuokit tą dieną — 

“DKAUGUJ”.

Parapijos Metinis

susirinkimas įvyks sausio 
12 d., Lietuvių Auditorijoj, 
tuoj po Šv. Antano dr-jos 
susirinkimo (apie 3 vai). 
Bus išduotas metinis rapor
tas, renkamas komitetas 
1941 metams ir svarstomi 
parapijos reikalai. Parapijo- 
nai turėtų skaitlingai susi
rinkti.

Lietuvių Politikos Klubo

metinis susirinkimas sausio
5 d., valdybon 1941 m. išrin 
ko: pirm. A. J. Sutkus, pirm 
pagelbininku Vladą Špoką, 
nut. rašt. Praną Bujanaus- 
ką, finansų rašt. Kaz. Pet- 
rušką, ižd. Aleką Jankaus
ką, iždo globėjais — J. Ku- 
zinską ir J. Petraitį, maršal
ka Joną Visockį. Nutarta

... ... šiais metais susirinkimusPasimirė jauna lietuvaite, 1.......... , x. . ,TT W._A_ „.laikyti kas paskutinį sekma a. a. Elena Varpuciute, 21 . _ .• ė j diem kiekvieno menesio, Lie metų amžiaus, sausio 5 d., . A ,.x .. . _ ,tuvių Auditorijoj, 3 vai. po Sv. Tereses ligoninėj. Ve- . Jpietų Enrikas,lione į Waukegan atsikeie r 
1937 metais iš Scranton,
Pa. Gyveno pas savo svsc-l SKELBKITĖS “DRAUGE

Būkite Malonias 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas. l.isilifmi 
iSel.zaminuoli jas moderniškiausia 
metodą, -kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 SIETAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimų.

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

OPTO.UETBISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS

Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. ra. 
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki 

7:30 p. m.

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trcčiad. ir Sekmad. tik susituri us.

Teteionas LATayette 3600 
Autradieniais, Ketvirtadieniai* ix 

Eenkladieuiais.
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARda 6994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ix 

bes La dieniais.

5 Telefonas: Hemlock 5849

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

Ofiso Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suūm sutarties

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
472y So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel AUDway 2880 Chicago, 11L

UFibU VALANDOS:
Nuo LO iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

bekmad. nuo tu nu 12 vai. ryto.

Phone Cicero 4276

DR. P. AIKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 4ym Ct., Cicero, 111.
Antradieniais, Kcivirtudiciiiais 

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

į 3147 S. Haisted St., Chicago
Pirmadieniais, Treėiudieuiais 

ir bcsladicuiuis
Valandos: 3 — H popiet,

UK. MADRIUt KAHN
UtnttoJAa ir uivuzvb
4b8l io. Ashland Avenue 

Tek lAKds 0994
Res. tet FLAza 3200

V ALAN OOb:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lt 7-8 v. vak. 
Ncdėliomis nuo io iki 12 vai. dienft

Telefonas CANaI 7329

Dtf. re lt 11 J, UAKIKUS
UlDStlOJAS IR CHIRURGAS

2262 West Cermak Road

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pūgai suiartp

šeluuadiesiais luipgi pūgai sutartį. 
Res. telelonas SEKiey 0434.

Tel Y ARds bbb.

UK. HiANK G. KWINN—*
įKvietiuska*/

GYDYTOJAS IR CHlRORUAB 
1681 vvest 4 7 m Street 

OFlbO VARANDUA:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare

lt pagal sutarty.
Tel. Cicero 1484

DR. S. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lotos Gat. ir 49th Ct
OFISO V ALANDUS s 

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

Rea. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAti 
6966 So. natoied Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtwoith 1612.

Rea. — YARus 3966.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet. 7 Iki 9 vakar*.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Tuipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas FROkpect 6737 
Natinį telefonas VIRgima 2431

Tai. YARda 2246

UR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Streat

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

Gilbertus. Kūnas išvežtas į 
Scranton, kur gyvena ma-

nycioj.

f

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTEB PHILLIPS
Uiunujaa ik U-tllit UKGAS

2105 VVesl CerniuK Koau
OFISU V ALANUOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti.___________

OH. F. C. MNSKUNAS
rUYSiClAN — SUKGBO-N 

Ofiso: 2108 VV. cermak Rd. 
Tel CANaI 2345 

Vai.: 2 -r- 4 ir 7 — U 
Kės.: 7604 So. Fairfield 

_______Tel HHNUock 3150________

i oi. Y/kRds 314b
VarANDOs; Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki y 
Virmaiiieįuuia: 2 iki 4 ir 7 iki k 

Šeštadieniais: 11 iki 12

Bfi. V. A. ŠIMKUS
GI iii TUJAS IR CHIRURGAS

taipgi akinius pritaikau.
8848 i. rimsta Street

>•

/

UK. V. t. SIEULINSKI
OANTISTAH
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MSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
% J

Žinios Iš Racine

gyvybę a|>drausti gulima nuo 
$150.00 iki $2,000.00, o pašal
pos ligoje nuo $3.00 iki $12 
j savaitę. Racinieciai, prisi- 
rašvkit prie LUKŠA kol n -

F. JSiminavičitnė, parapijos 
sekretoriaus žmona. Vaikučių 

Sausio 5 d. klebonas kun. (£,vuį joms už tai labai dė- 
S. Draugelis, palikai bėjęs su kingi, žinoma, ir patyla vaikai, kaip nelaimė užpuola. Įteikia

• ---------- iš unkšto apsisaugoti. Dėl
Sausio 5 d. susirinkime Llt informacijų galima kreip.is į 

KSA 67 kuopos J. Siminavi- kuopos sekr. Ji. Vaiskų.
čius, parapijos sekretorius. ---------- -
jaikvietė kuopų išrinkti atsto- šv. Kazimiero parapij s 
•rus, kurie atstovautų kuopų nr.tiniis susirinkimas bus 26

vietos veikėjais, bažnyčioj u.“- 
sakCį kad sausio 12 d. bus 
susirinkimas p rupijos salėj, 
|h> pamaldų, reikale Lietuvai 
Gelbėti Fondo, kad ir mūsų 
parapija nepasiliktų nuo ki-

Kenoshos Žinios
Susirinkimai
Po pirmų mišių Šv. Vando 

dr-jos, po sumos Šv. Onos ir 
šv. Petro dr-jų. Po pamaldų

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
4*

pasenot. Dabar geni /iirogii. jH> piet Gyvojo Rožančiau 
Juk priežodis lako: kų pa- (Į,._jos 
sėsi, tų ir plausi. Ne laikais. T-irnai

komk-ija tikisi, kad visuome
nė gražiai parems šį Italių.

Lietuvos kraštas pavergtas, 
sumindžiotas ir išniekintas. 

i«J<w žemė aplaistyta mūsų tė-
i4AkY seserims, kaipo Kalėdų dova- ... . ,

„ vų. brolių ir seserų krauju,na nuo sujungi ežių. Daugiau- ,, . . ’ T. . .
. 7 , . v . Geriausieji Lietuvos vaikai

šia pasidarbavo ir sį pelnų , ,, . ",„ .... __ . _ saldomi Sibiro laukuose, gy-Zotija Kaminskiene . .... ..
rinkimų. Iškelta obalsis; dau- įr Marijona Lipskienė. Kuo-'" kalejnnuooe, skie-

. .V1 , . juose. kiti išblaškyti po vi-l pa joms reiškia dėkingumo “šus pasaulio kraštus.

Moterų Sąjungos kuopa.
sausio 5 d. laikė metinį su-'i-1 sukėlė:

Šiais metais parapijų* susi
rinkimas nutars, kad būtų giau naujų nmrių
seserų namas iš lauko’apkal- Prabėgus praeitų metų pro ; už darbštumų, 
tas ir salė pagražinta. T m į tokolus rasta, kad 61 kuopoj Nauja valdyba, pirm. Alu
ti, kslii nutartu, kųd kiekvk- mažai buvo ligonių. Sirgo tik'
nas, kure dirba, jaunas ir au- Marijona Navickienė, kuri

Al ūsų visų pareiga ipadėti 
i prisirerjgu

Yra

tų, bet, tsulyg išgalės, prisi- jr <iarbuot»uisi ruošiant 16 Va- d. sausio, parapijos 
dėtų auka. salio paminėjimų. Sumainv- pranaklų.

Gerbiamieji raciniečiail mals vienbalsiai priimtas ir Į--------------------
Alūs visų šventa pareigai pri- išrinkti atstovais A. Vasiliau- Gar/. — Lietuvių Pašalpos 
sidėti kas kiek išgulini auka skais ir J. Dulkintis. Visos ir Politikos klubo metinis s»u- 
ir darbu, kad sušelpus nuk;n- draugijos tuojau turi ta:ij sirinkimas bus n?kmadienį, 
tėjusius mūsų brolius lietu- padaryti, rJ-s laiko nedaug.
vius, kurie pabėgo nuo rau- Klebonas praneš, kada bus šis susirinkimas bus labai 
donų budelių, Lietuvy užgro- tuo tikslu nusirink i mas. Ta- svarbus. Bus daug pranešimų 
bus aziatiuns, ir vargsta tave- nie komitete sekretorius J. Į ir klausimų. Nariai kviečiami 
timuos kraštuos. Nepamirš- Siminavičius ir klebonas kun. dalyvauti. N.atsilankiusiems

gęs, paaukotų mažiausiai $2. jau atsimaldavo. Šiuo metu 
salėj, po Bus jsteigt.s fondas ir, kada serga ilgametė narė Elzbkta 

bus pinigai suaukoti, dalbas Valenienė. Ji prieš Kalėdas
— pradėtas. vienoje krautuvių nukrito

_______ trepais ir susižeidė kojas. Li.-
_ .. . . .... gonė randasi namiš.). Ligonė
Sv. Onos dr-ja rengia bu- . .... . ,

... ,, . ,, . j, . Via priežiūroj daktaro ir slau-• i ....i .... nco partv sausio 26 d. lJel- . . ' ,sausio 12 u., 1 vai. po pietų. 1 • .. ges — savo dukreles.
nais eis pusiau su parapija 
Kas turės laiko tų dienų, at- 
siLmiky
t us n lįsi pi r

Antanas ir Elzbieta V. įle

. .. . . . ir budėti; būti prisi rengusiaisniona Raitus, vice pirm. An- x. ... .... . .. . _ ¥, .. .. sutikti laisves grį'zama.tanina Neniene, rast. Marija- .žmonių, kurie budi jos sar- na Lipskiene, finansų rast. . . ..... . . . igybo„e. Alusų .pareiga padė-Zotija Kaminskiene, maršai ,, ,. ' .. . .
* .. , . . ... ti. Runkime tam tikslui moka Ona Šimkiene, įzd, Ona ..

. islamus parengimus.Rukiene, korei, inondente An-1 •_ . ... ... . ,. . wt • - I Lai nelieka lietuvio, kuristanina Neniene. , , , .I nepaaukotų nore vieno dole-
T. . , u rio Lietuvai Gelbėti Fondui.Lietuvai Gelbėti rondo ba- .... , ...... , • • Aleis tikime, kad si paren-

lius bus sekmadieni, sausio I . . „,, .. , . .. girna visuomenė parems. Kas12 d., p-irapijos (svertai nu re. ... , . . . _
negerbia žemes, kurioje gimė, 
tais negerbia nei Amerikos šankite ir iš anksto tikie- ““j 'aik° adr; 1700 iKomisija ruošiasi visus pa- Į

nusipirkite. Kaina 25c. \Flh“°.re; Abu Ara geri dar_ vaižintį skaniu užkandžiu ir

kini sausio 12 d. skaitlingai H. Draugelis atstovaus p-ca-Į numatomos bauL-unės. Po susi-1 ^ra PirinaiS šių metų pu, 
susirinkti. ’ PDQ- Informacijų dėliai gali- rinkimo, (prasidės balius. Du-!11tngilllas' Bu‘s graži Pradžia

Sausio 5 <1. klebonas jin 
kelbė, kad gavo čekį nuo ba

ma priei jų kreiptis. 

LRKSA 67 kuopia

rvs bus atdaros ir svečiams. naujam fondui.
Korespondentetšturėjo

zaro įvngėjn $550.00 sumoje. I Naujų Alėtų laukinio šokius. į 
m . ‘ • i - i r> • i. -i i- .... i ~ j kielbta, kad Agota Šiim.inaus-Tai gana gerai pagal musų1 Žmonių atsilankė pusėtinai, i Sv. Kazmuero draugija sau!,.
mažos jnrapijos. Klebonas ir Visi 's,įnagiai laikų praleido, j šio 5 d. turėjo metinį įsasirin- 
komitetas labai dėkingi. ba- Pelno liko 30 dol. , kinių. A’aldyba jzilikta ta įla

šino laiku kuopai narių, tu- ti: pirm. A. Valėnas, vice

Pereita vasara buvo fias-

zaro rengėjams už tokį graži 
pasidarbavimų. Šienx*t baza ri 47. Praeitais metais trys
ro rengėjais ir darbuotojais1 nariai mirė. Pomirtinę cent- kret. P. Baltrušaitis, nut. ne
buvo: S. Griin.lis, i?. Šupi- ras išmokėjo kam buvo užra- krut. A. Ruzgą, i’Ldin. J. Šim
kas, K. Jurgaitis, S. Glcbis, syta. 
S. Sanialionis, J. Kumpis, S. 
Grimelienė, AL Zaleckienė, E. 
A'asiliaiuskienė, L. Gutauskai,- 
tė. Kiti prigelbėjo.

Gruodžio 29 d. tie patys 
veikėjai, vad. S. Grimelien.i, 
pritariant klebonui surengė 
vaikams Kalėdų eglutę su 
programa. Kalėdų senelis vi
sus vaikučius apdovano’o. Čia

67 kuopa čia susitvėrė 13 
gegužės, 19(16. Iki šiol ligoje 
pašalpos išmokėta $8,933.00, 
apdraudos — $9,097.00; viso 
— $18)330.00. Tai graži krū
va, ilokrių, kuriuos raciuiečiai 
gavo sunkiotse gyveninio va
landose — ligoje arba mirus 
šeimos nariui.

Dabar eina naujų narių va,-

pirm. S. Brazauskas f i n. še

kus, maršalka J. Navickas, 
iždo globėjai P. Petrauskas ir 
P. Adomaitis.

Nutarta prisidėti prie Lie
tuvai Gelbėti Fondo darbų, 
dalyvauti panengimuose.

Gražu ir girtina.
Korespondentas

Save nuskriausltc nedaly 
vaudami “Draugo” koncerte, 
sausio 26 d., 1941 ui.

buotojai, rėmėjai visų kilnių giltais bei šaltais gėrimais, 
darbų. muzįka ir šokiai. Įžanga

kienė paaukojo $lL0.00 para 
i pijai. Dėl kokių tai priežas
čių aukotoja mintį pakeitė ir 
paaukotų šimtinę atgal atsiė
mė.

Per pereituiš metus pi.iiapi- 
joj buvo 22 krikštai, ,13 lai
dotuvių ir 18 vedybų. Skolos 
atmokėta $1,610.00 ir šiems 
metams liko $254.60. Tiys as
menys priėmė katalikų tikė
jimų ir apsikrikšti ,o. Parapi
ja auga visais .atžvilgiais.
Šv. Vardo Bowling Lyga

Gaelles Tavem rinktinė pa
darė 853-734-851 taškus prieš 
Ben’s Tavem 750-726-724.

Sųjungietės reiškia gilių 
užuojautų -savo narei ir linki 
greit pasveikti.

Komisija išdavė raportų iš 
surengto “bunco party” Zo
fijos Kaminskienės name, adr. 
1605 Taft St. Pelno padary
ta $47.00, kurie įteikti vietos

lies.

Tikimės, kad mūsų koloni
ja išpildys jai paskirtų kvo-

Komisija

Sparcos rinktinė padalė 
780 798-743 taškus prieš Vic’s 
Bairbers 646-749-769.

Jakutis. Food Shop rinkti
nė padarė 793-745-791 taškus 
priieš Blaitz Lefties 787-785- 
751.

Lith. Business Alen rinkti
nė (Įiadarė 756-741-8811 taškus 
prieš Doc Klema 709-753-820.

Vic’s Ta,vern rinktinė pa
darė 787-856-912 taškus prieš 
Siinos Paint Shop 756-892- 
837.

15c. Pradžia 6 vai. Barais bus 
atdaras nuo 12 vai. Rengimo tų.

Garneris sveikina Wallace. Viceprezidentas Garneris 
sveikina viceprezidentą elektą Wailace.pasidarbaivo S. Grimelienė ir jus. Įstojimas dykai. KLivo

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER "DRAUGO" KONCERTĄ
SOKOL SVETAINĖJE 

2345 South Kedzie Avenue
Sekmadienį, Sausio (January) 26-tą Dieną, 1941 Metais

• •
Pradžia lygiai’5-tę vai. popiet Šokiai po koncerto 8-t^ vai. vakare

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo" šiaunianie koncerte dalyvaus rinktinės Chieagos Katalikiško jau- Chieagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite Į dienraščio “Draugo" koncertą, nes

nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chieagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gie- jaunimas dainuos ir toks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajinmkai 
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra- pardavinėja tikietus! Pažibėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Decker, iš De Paul Universiteto ir Tik|ctŲ kainos: $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams — 35c.
Prof. Juozas Sauris, Chieagos Vyčių Choro vedėjas. ■■ ■ ■ 1 ■ -----------------------------------------
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didelės iškilmės švento Juozapo parap., so. chicagoje Kunigu Vienybes Brosurele Bus Talpinta 
Rytojaus Herald-AmericanRYTOJ ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS, SO.|E Sv- Teresės

t n<rnnt,'. jcdaliciios Veikimo CHICAGO, 40 METŲ JUBILIEJUS J

Ryte Iškilmingos Mišios, Vakare Bankietas
Rytoj šv. .Juozapo parapi

ja, kur klebonauju kun. M.
Švarlis, švenčia įsteigimo 40 
metų jubiliejų.

Tai sukakčiai paminėti ry
tų, 10 vai. šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje bus atlaiky
tas iškilmingos mišios. Prie 
altoriaus laikys p.imaldas du 
pirmieji šios parapijos auk
lėtiniai: kun. S. Jonelis ir 
kun. P. Cinikas, MIC., Vaka
re pairau įjos salėje bus šau
nus bankietas, kuriam ir gi 
paruoštai graži programai.

Nors South Chicago lietu
vių kolonija yra viena seniau
sių, tačiau dabar ji yra viena 
iš mažiausių. Pirmuoju kle
bonu ir bažnyčion statytoju 
buivo kun. M. Pėža. Po jo kle
bonais buvo iai a. kun. Pet
raitis, kun. B. Urba ir kun.
Pranas Vaitukaitis. Dabarti
nis kun. M. Švarlis klebonau
ja jau nuo 1938 metų, kada 
mirė kun. Vaitukaitis.

Šv. Juozapo parapijai pri
klauso 160 šeinių — maždaug 
apie 800 žmonių. Ir nors iš
sisklaidę, vis gi pajėgia už
laikyti parapijų ir nuo 1931 
įmeti} įsteigta parapijos mo
kykla. Mokyklų įsteigė kum.
Urba, dabartinis Šv. Kazi
miero seserų kapelionas. Iš 
pradžių pamokos buvo laiko
mos vokiečių Šv. Petro ir Po
vilo svetainėje. Mokytojauti 
buvo pakviestos seserys Kar- 
zimierietės — vienuolės. Lap
kričio mėn. 1931 m. pastaty
ta medinė, perkeliama moky-

Kun. M. švarlis, dabartinis 
Šv. Juozapo parapijos klebo
nas, parapijoj gerbiamas ir 
mylimas.

ir žvėreliai. Luonlaikius pra
leisdavo studijuodamas gam
tų, ypač dangaus kūnus. Pas 
jį atvaduodavo didžiųjų uni
versitetų studentai observuo
ti astronomijos stebuklus. Po 
kun. Urbos keletu metų kle
bonavo labai malonus ir ge
ros širdies, garsui pamoksli
ninkas kun. Pranas Vaitukai
tis. Jis labai mėgo jaunimų 
ir neturtinguosius, todėl pats 
mirė, neturėdamas sutaupytų 
pinigų palaidojimui, bet jis
gražų paminklų sau pasistatė 

kla. Dabar, nors mokykla mo- žmonių širdyse. Jis yra dar 
kinių skaičiumi maža, (apie vęs Šv. Kazimiero seserų vie- 
30 mokinių), tačiau turi g> nuolynui apie 40 i;iašnūkimų,.
rų vardų apylinkėje, nes joje 
mokinasi ir keletas lenkų ir 
airių vaikų.

Šv. Juozapo parapija ran
dasi gražioje vietoje — prie
8801 Saginaiv Avenue. Turi | dos, 1927 metais. Yra buvęs

D bal tinis klebonas, kun. 
M. Š/arlis, yra gimęs Chica
goje, senoje Bridgeporto pa
rapijoje, kurioje ir pradžios 
mokslus išėjo. Įsišventino, ro-

vienuolika lotų žemės, kurio
je ateityje tikimasi pastaty
ti naujų bažnyčių ir mokyklų.

Ši parapija turėjo klebo-

asistentu Šv. Antano parapi
joje, Ciceroje, Town of Lake 
ir Dievo Apvaizdos parap. 
Tris metus klebonavo Rock- 
fordo lietuvių parapijoje.

So. Chicago. — Slarūsio 6 d. 
įvyko mėnesinis Šv. Teresės 
Sodalicijots sus-mas, kuris bu 
vo skaitlingas. Be to, dar pri
sirašė šešios naujos narės.

Komisijai, kurių, sudarė O. 
čtepulionknė, Ushin, S. Kon- 
drataitė, (1. č’inikaitė, išdavė 
raportų iš įvykusios “bunco” 
ir “card” lošimo, gruodžio 
15 d. Pramogai davė pelno 
$145.09, iš kurių $100.00 pa
skirta nupirkimui reikalingų 
bažnytinių rūbų. Kleb. kun. 
M. Švarlis nuoširdžiai dėko
jo už tokių aukų.

Šv. Juozapo parap. minint
'40 metų jubiliejų, samdo 12 
d., nutarta sveikinant para
pijų, įteikti §25.00. Be to dar 
kiekvienai narė žadėjo ifirisi- 
dėti darbu ir privačia auka, 
būtent iškepti pyragų ir bau.- 
kietui paaukoti.

Tik trys mėnesiai, kaip dr- 
ja suorganizuota, o kaip gra
žiai, vienybėj narės, kaip bi
telės, darbuojasi.

Laiškas iš Šv. Pranciškaius 
vienuolyno seserų, skaitytas 
ir priimtas. Nutarta $5.00 pa
skirti naujos akademijos sta
tybos fondui.

Kadangi dr-ja susiorganiza
vo spalių mėn., tai valdyba 
buvo laikina iki sausio mėn. 
Priėjus valdybos rinkimui, 
vienbalsiai užgirta ta pati. 
Nors ir kai kurios narės bu
vo griežtai atsisakiusios, bet, 
visoms paigeidaujant, pasili
ko išskyrus vice pirm. Lato- 
zienę, kuri namuose turi li
gonę.

Valdybų 1941 m. sudaro: 
Dvasios vadas — kleb. kun. 
M. Švarlis, pirm. — A. Snar- 
skienė, vice pirm. — K. Wit- 
kuą, nut. rašt. — O. Cepulio 
nienė, ižd. — O. Kalzanaus- 
kienė.

Po susimo kas mėnuo įvyk
sta “sočiai”. Per šį “sočiai” 
kleb. kun. M. švarlis rodė 
daiug įdomių judamųjų pa
veikslų. Narės džiaugėsi, ,kaū 
gali taip linksmai laikų pra
leisti.

SV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIA

Stasys Pieža Panaudojo Knygutę Puikiam Straipsniui 
Apie Bažnyčios Padėtį Lietuvoje!

Rytojaus Chicago Sunday Į Lietuviai seniai turėjo to- 
Herald-American tilps labui kių ir panašia:-- knygutes at-

nais du gerai žinomus po vi
sų Amerikos lietuviją kuni- i Kun. Švarlis turi tris seseris
gus — kun. Petraitį ir kun. 
Pr. Vaitukaitį. Pirm. uis pa
sižymėjo savo originališkumu 
— mėgo astronomijų ir (gy
vulius; jo artimiausi “drau-

Tėvai tebegyvena Marąuette 
Parko kolonijoje.

Į jubiliejaus iškilmes tiki
masi daug svečių: dvasiški- 
jos, profesionalų ir pasaulie-

ir Marąuette Avė., bus jubi
liejinė vakarienė. Kviečiame 
visus buvusius ir esančius pa
rapijomis, geradarius atvyk
ti j šį bankietų.

Virtuvėje vadovaujai B. Va
siliauskienė su pagelbininkė- 
mis. Laukame visų. Bilietai 
po $1.00.

Sausio 5 d., parapijos sve
tainėj įvyko Sungailienei 
“birthday suųpirise party”, 
kurių surengė Sucillienė ir 
Vištartienė. Svečių prisirinko 
gana daug. Visi sveikino ir 
linkėjo Sungailienei sulaukti 
daug “birthday”.

Sungailai yra pavyzdingi 
parapijonai, visuomet priside
da prie parap. veikihio. Au
gina tris Kūnus, kurių du lan
ko parapijinę mokyklų ir yra 
darbštūs vaikučiai.

Phone 9000

Skirstėsi namo patenkintas 
ir laukia sekančio susirinki
mo. Viena iš visų

Žinutes i
Sekmadienį, sausio 12 d., 

Šv. Juozapo parapija š*vęa 40 
metų jubiliejų. Tai proga 6 
vai.* vak., parap. svetainėj, 83gai” — milžiniškas žiūronas čių iš visų Chicagos dalių.

SV. JUOZAPO PARAPIJOS MOKYKLA

Sausio 12 d. per 8:30 mi
šias “in corpore” prie šv. 
Komunijos eis ŠV. Vardo dr- 
ja.

Sausio 5 d. vakare dauge
lis tos dr-jos narių vyko į 
Šv. Vardo katedrų pamal
doms, kurioms vadovavo ar
kivyskupas Samuel Stritcb. 
Kleb. kum M. Švariiw per pa
maldas asistavo arkivyskupui.

CONRAD
Fotografes

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840

OARY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
fteriaualM PaUrnarimM — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
* DIENĄ IR NAKTJ

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfleld Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Kteoayklta m«teq ndto programo Antradienio te
rytate 10:00 valand*. Ii WHIP atoUea (1400 k.)

■a Povilą taltimlera.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

e

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

laukite Tel. — SEELEY 6103

svarbus straipsnis apie dabar
tinę Katalikų Bažnyčios padė
tį Lietuvoje. Prieš kiek lai
ko, Kunigų Vienybė išleido 
anglų kalba reikšmingą bro- 
šurėlę “Tbe Present Situation 
of tbe Catholic Cbur.cb in Li- 
tlniania”, kuri kuopuikiau- 

sia išaiškinai dabartinį katali
kų stovį Lietuvoje, šiuo laiku 
laikraštininkas Stanys Pieža 
panaudodamas tų knygutę ii ia- 
rašė labai reikšmingų straip
snį komunizmo kknisimu. Ir 
dienraščio Draugo pastango
mis toji brošurėlė pateko į jo 
rankas ir tokiu būdu Jūsų 
laikraštis kuopuikiausiai pa
sitarnauja lietuvių visuome
nei.

spausdinti, kad supažindintų 
pasaulį su Lietuvos ir ypatin
gai katalikų padėtimi bolševi
kų rankose. Stasiui Piežai di
delė garbė už akylumų ir pa
triotizmų, kad tie straipsniai 
telpa tokiuose svarbiuose laik
raščiuose ir didelė laimė lie
tuvių visuomenei, kad angliš
kai kalbantis pasaulis pažins 
geriau Lietuvos katalikų sun
kių padėlį Rusijos diktatūro
je

Nusipirkite rytojaus Chicn- 
go Sunday Herald-American 
ir (pasiskaitykite kaip Rusija 
jMivergė Lietuvos katalikus pi
liečius.

Why b* your 09*? Look younger than your yean vrttk 
Clairoled hair ... with hair that te eoft colorful. youth- 
Skel Thoee gray etreaks can be so thoroughly erased 
ariih CIairol. the lamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that deanses as it reconditions as it TINTS.

today and say:

... Ufi/A
far trae boofcfot and Irt advlca on your hair prob/em te 

Cžalr. Proridont, CIairol, Ine.. 130 W. 46(h St., Now York. N. Y.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi ‘‘Drauger

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KAKLAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMDIII A kl P C PATARNAVIMAS 
HmDULHnuL dieną ir naktį

D vz V A T koplyčios visose 
I Iv 1 miesto dalyse

flrtanas M. PMĮiįs 
Adtteny B. Petkos 

P. J. Ridikas 
Lackauricz ir Sanai 
Albert V. Petkus 
I.I.Zolp 
S. P. Mažeika

3307 Lituanica. An. 

Phone YARds 4908

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

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

a 2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024

(1646 West 46th Street 

Phone YARds 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

<348 So. California Av*. 

Phem LAFayetU 3573
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Metinis Susirinkimas, 
Bankietas Ir Kitkas

Jau Baigiame 
Prisirengti

North Side. — šv. Vardo
vyrų draugijos komisija jau kinįnkų vadąį pabūgo šalies 

kimų. Narių atsilankė neina-1 baigia daryti prisirengimus į vyriausybės įsimaišymo, 
žai ir svarstė bėgančius nei- prie draugijos metinio vaka- ypač šiais nepaprastais laį-

Cicero. — liaudonos Rožės 
klūhate turėjo metinį susirin

kalus.
Pirmiausiai 

nauji

MIESTINIŲ DARBININKŲ
STREIKAS BUVO TRUMPAS

Ketvirtadienį Chicagoj kams, kuriems per metus 
įvykęs miestinių tarnautoji mokama daugiau kaip 3,000 

ir darbininkų trylikos unijų1 dol. metinių algų 1.33 nuo 
streikas buvo trumpas. No-' šįmčių sumažinta, o tiems, 
reta pagązdinti miesto valdy1 kuriems mokama pradėjus
bą, bet tas nepavyko. Strei- 4,300 dol. ir aukščiau — 10 

nųašim&ų- Apskaičiuota, 
kad tuo būdu miestui atliks 
apie pusė milijonų dol.

ro, 23 d. sausio, AVicker Park kais. Streiku buvo sulaiky- Vadinasi, paprastieji dar-

priimti trys 
nariai: seno klūbiečio 

Adomo Andrijausko sūnus, 
biznierių Bociūnų sūnus Hen
ry ir adv. Kay-Kakanauska.s. 
Visi čia gimę, augę. Dabar 
eina narių vajus. Tęsis per (i j 
mėnesius. Priimami ir vtdę Į 
vyrai ne senesni 35 metų.

Kalėdų parengimas davė 
pelno netoli šimto dolerių.

Ateinančių vasarų piknikas 
bus 13 d. liepos, Liberty dar
že. Palskirta $300 dovanoms, 
ne kokia dovana, bet “eash”.

Iš metinės atskaitos pasi
rodė, jog klūbo turtas paau
go netoli tūkstančio dolerių. 
Viso turto apie 22 tūkstan
čiu dolerių

svetainėje. Tai 
northsaidiečiains
nes rengiama

CLASSIFIEDkia įstojimo mokėti. Kais no
rį prisirašyti prie Susivieni
jimo, kviečiami į susirinki
mų.

A. JUcevioius, ktp, sekr.

Susirinkimai
Marąuette Park. — LtBKS 

’A 163 kuopos metinis sus
inus įvyks sausio 12 d., 2 va
landų po piet parapijos šulėj. 
Via nariai būtinai turi daly
vauti šiame sus-ine. Bus pa
tiektas raportas iš sėkmingo 
“Juokų Jomarko”. Visų »pra- 
šome atsiskaityti už tikietus: 
grųžinti pinigus, arba tikie
tus. Taipgi bus patiekta me
tinė atskaita fin. teekr. Nat»- 
ja valdyba užims vietas.

J. A. Mickeliūius,
163 kp. fin. sekretorius

Zurasiškių Klūbo metinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 12 d., 2 valandą po 
piet, Sandaros salėj, 840 W. 
38rd St. Sekr. K. Šileikis

♦ «•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

CHARLES F. bl'HOMSąiS & CO.

Porkąiu - Fąrduodąm - Mųiuotn 
ir Statom Visokius Namus

Bargenai Marųuetie Pk. ir Apylinkėj 
2 fletų mūrinis namas, pa t kamb.. 
(f ar a džius. Kaina ,6,800. klažas j- 
mokėjlmas.

2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
Įmokėti $500. Likusią skolų mokėti 
kaip randą.

ttOIZ S. UESTKKN AVK.
Tel. Office Rel>. 8713. Vak. Pro. O17«bus didelė tas trafikas upėje, o upę bininkai atlyginimo mažini

mui, įanybė, l karo departamentas kontro- mu nepaliestį. Nes kas gau- 
liuoja. Be to, miesto vąldy- ną 3,000 dol. metinės ąlgos, 
ba grasino streikininkus pa-' tas nėrą paprastas darhi- 
šaukti tiesom — prieš civi- į ninkas.
linės tarnybos boapdą, ir j Be kita kb sutartimi *bU- 
reikaląųti jų išbraukimo iš matyta sudaryti arbitražo

tokia progra- 
šioje kolonijojemai, kokios 

dar nėra buvę: suteitąrta su 
“Margučiu”, kuris išpildys 
programų. ' J,,

Po programos prie George 
Victor garsios muzikos, visi 
smagiai šoksim.

civilinės tarnybos.
Įvykus streikui, mąyoro

paskirti miesto įgaliotiniai 
greitai sudarė konferenciją 
su streikininkų vadais ir už 
kelių valandų susitaikinta ir

Todėl, northsaidiečiai, visi 
sausio 25 d. atsilankykime į

Šv. V ardo draugijos vakarų, pasirašyta sutartis. Vi 
Visiems užtikrinamas links- sįems miestiniams darbinin- 
mas laiko praleidimas.

boardą ir ateity kilusius ne
susipratimus spręsti •• ne 
ątreiku, bet visa pavesti 
boardui.

Streikas tęsėsi kiek ilgiau 
kaip 6 valandas ir vakar 
rytą visur grąžintas norma
lus stovis.

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos metinis susirinkimus į- 
vyks sekmadienį, sausio 12 
d., parapijos mokyklos kam
bary, 2 lubos, 1 valandų po 
pietų. Valdyba

Pardavimui, IJrandavi 
mui, Ar Išmainymui
Puikus ūkis, virš 200 ake

lių, 18 kambarių namas, re
komenduojamas dėl vištų, 
kiaušinių ar pilėno farmos. A 
pie 1 mylę nuo miesto, Mies 
te yra du dideli fabrikai kur

FARDAVIMVŽ Bl JĮiGALOW
Pardavimui 5 kambarių mūrinis 
bungalow. Kurnate šiluma. Uždary
tas porčius. 2-jų karų garadžius. 
Žema kaina. Agentai teneatsišau- 
kia. 3»O3 Wvst 58th Flace tei. — 
HEMktcIt 3815.

Rengimo komisijos prieša
kyj® yra nenuilstantis drau
gijos derbuotojate ir garbės 
narys Vladas Str uoga, kuris

šikavimų. Visi trys tvirti
na, kad L. Stolfo nekaltas, 
nes jis nedalyvavęs plėši
muose.

West Side. — Aušrote Var
tų vyrų ir moterų dr-jos nie

kučių gražių programa. Po į finis susirinkimas įvyks sek- 
visam linksmintasi. Sirenoms; niadienį, sausio 12 d., 1 vai.

REIKALINGAS DARBININK.VS 
OFISE

Reikalingas jaunas lietuvis abeIriam
___ - . .. ... ,. ... - ... . ofiso darbui. Turi mokėti geraivynu gali eiti dirbti. Šaltinio kalbėti ir rašyti lietuviškai ir an- 

vanduo. Oras rekomenduoja-' vartoti rašomųjų mašinėlę.
.. . _ .. . , Pastovus darbas. Gera alga. šau-ma« ligoniams. Dalį kambarių 

galima išauomuoti par vakaci- 
jab ar per visus metus. Ran
dasi Barre, Mass. Dėl svarbios 
priiežasties parduosim labai pi
giai, arba randuosim atsako

kitę: CANal 8OU.

Iš buvusios lietuvių “spub deda pastangą kad vakarasA .*14- AT v * 3v * * 1 _ V.
kas” reikalas baigtus. Certi- 
fikatų $5,9(30 perkeisti ant 
Universal Savings and Loan 
Associafion. Už padėtus pi
nigus bus mokama 3l/ž nuoš.

Šių metų klūboi valdyba: 
Frąnk Jasutis, įpirm., Chester 
Arasim, viee pirm., K. P. De
veikis, sekretorius, Ben Tu- 
inaviče, finansų sekretorius, 
Antanas Petkus, iždininkas, 
Leo Švėgžda, maršalka, iždo 
glob. P. Yorke, C. Gasiūnas, 
J- ČernąMflfc I^j^-Kį- 
zas.

Susirinkimai esti kas pir
mų penktadienį, Liuosybės 
svetainėj. .

Apie 150 klūbo naivių am
žius siekia karo tarnybos, tad 
jų išleistuvėms klūbas savo 
lėšoms duoda bankietų sausio 
12 (L, Liuosybės svetainėj. 
Valgius gamina Liberty rts- 
taurano sav. J. Pilkis. Paša
liniai taipgi galės dalyvauti 
tik iš anksto turi gauti bilie
tų. Jų galima gauti klūbo už
eigoj, 4932 W. 14 St. Klau
skite Leo Švėgždas. Kiek te
ko patirti, bankietas bus pir
mos rūšies, Po programos šo
kiai. D.

(pasisektų. Nuoširdžiai nįavbuo 
jasi ir kiti komisijos nariai: 
J. Švedas, K. Šerpetis, V. Bu- 
įgentau, V. Rėkus, J. Kupčiū
nas, J. Kadis,auskas ir kiti. 
Tikietus nusipirkite iš anks
to. Jų galima gauti pas visus 
draugijos nariiKKif ’pae ko
misijų. , Lietuvytis

Keturi plėšikai 
identifikuoti

North Side Žinutės
Kalėdas northsaidiečiai lai

bai linksmai praleido. Prieš 
pat Kalėdas misijas vedė tė
vas dominikonas Yonkus. Vi
si gražiai prisirengė priimti
Kūdikėlį Jėzų grynomis šir- 1irrv rūdimis.

Kalėdų vakare buvo labai 
gražute mokyklos vaikučių va
karas; Vietos sesferų-mokyto- 
jų pastangom vaikučiai išpil-

pranešus pj-ii m- pradžių, 
klebonas susirinkusius pa
sveikino, o vieni kitiems lin
kėjo laimės ir skirstėsi į na
mus.

3 valandų nakties mišios 
buvo mūsų bažnyčioje, kurių 
išklausyti prisirinko gana 
daug žmonių. Mat kaimyninėj 
airių parapijos bažnyčioje mi
šios buvo pusvalandį vėliau, 
todėl visi susirinko į mūs ba
žnyčių.

RADIO
Rajio valanda oro bango,- 

mis iš galingos stoties WCy
Policija suėmė keturis ple de gražių programų. Po vi

sikus: T. Granito, 23 m.> F. sž^ff buvo pasilinksminimas.
Noe, 28 m.,, A. Stolfo, 23 ■ Naujus Metus taip'pat la- 
m., ir L. Stolfo, 20 m. amž. bai gražiai ir iškilmingai pa- nuo 5:30 įki 6:30 P. M. Lie-

Keturi nukentėję asme-) sitiko. Susirinkę į iparąpajos fuviškas dainas, muzikų ir

L, 970 kil. nedėliosi vakare

‘Draugo’ Skaitytojams 
Typewriter Patarnavi

mas Veltui
Iškirpkite šį paskelbimų iri 

atneškite jį su savo “por- 
table” rašomąja mašinėle į 
Star Typewriter Company o- 
fisų ir jis bus išvalytais ir iš- 
aliejuotas be vieno cento iš
laidų jums, su ‘Draugo’ kom
plimentais.

Robert C. Goldblatt, savi
ninkas šios gerai žinomos ra
šomųjų mašinėlių įstaigos, už
tikrina mums kad reikės pa
laukti tiktai keletu minučių, 
kol prityręs mekanikas per
žiūrės jūsų mašinų.

Star Typewriter Company, 
kuri randasi prie 189 W. Ma
dison, «nt kampo Wells St., 
užlaiko visų eilę rašomųjų 
ir adding mašinų, kurias ga
lima nupirkti net už $5.00 
Atdara kas vakaras iki 6 vai. 
vak., tel. DEArborn 13444.

nys plėšikus identifikavo ir svetainę pasigerėjo vėl sese- 
jų trys prisipažino prie plė-Įrų pastangom mokyklos vai-

dramų išpildo žymūs artistai 
ir 15 muzikantų Simfonijos 
orkestrai k

Pfograma leidžiama lėšomis 
Jos. P. Budrik, Ine., Radio 
ir Rakandų Krautuvės, 3409- 
21 S. Halsted St.

Pranešėjais

“stu'oTo“
Vau Burrn ir MU'kigau Avė.

DABAR RODO 
Iki dabar uždraustą velka lų —

*After Mciri Kampf?’
("PO HITLERIO — KAS?” U

popiet, parap. salėje. Prašo
ma narių skaitlingai susisu
kti ir mėnesinius mokesčius 
užsimokėti. Valdyba

Brighton Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 35-tas 
skyrius laikys susirinkimų 
parapijos salėj, sausio 12 d. 
Visi nariai prašomi susirink
ti. Valdyba

North Side. — Susivieniji
mo Lietuvių, Romois Katalikų 
16 kuopos susirinkimas įvyks 

1 sekmadienį, sausio 12 d., pa
rapijos svetainėj, tuojau po 
sumos1. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, neis yra svarbių 
reikalų svarstymui. Dabar ei
na naujų narių vajus. Nerei-

Remkite Lietuvišką
Žyduką

NATĘAN 
KANTEB

MUTUAL 
UQUOR 

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd 

0014

WOLK 5T11DI O
19 »Vrst 31* Strret

-
A > .N r. M •rivToGKAi II i 

I.YWF.Sf POKC’HLF PM( >

BONE I.AFAYKTTE 2*13

HOLLYWOOD INN
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems
parengimams.
Mykolą* Ir Elzbieta Rudauskal

(Savininkai) .
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Hrlkjlynoni «r kito
kiu m Bunkto^am Suteikiam Pa- 

lamavim*.
tinkam** PataruavUnat Vl/dem*

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

Bcrteuef
$ tom lis*

Forųuick relief from įicEiag oi eezema. prmples.

mingai šeimai, arba mainysi-! 
me ant namo Ohicagoje. Dėl'
nlatesniu informacijų kreib- > quickly siops intense itch.ng. 35c tirai bottleT . į proves it. oryour money back. Ask vourkites vakarais: MRS. M. PO-i druggist today ut o. o. b. enucsumoN. 
CĮUS, S230 SO. ROGKVYELL '
ST., TEL. PROSPECT 91131

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga.

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Alb ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

rt L MAKII-N(W... Rl llllll

TV PfcVVKUfcKS
ANO

ADOIHO M AvhINIS
— SMAll MONTMlt lAtMlUft- 

AU NAKU
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
M* (Menta <1111 aav.aaaam aaaaaatiiaCTAD TYFEWRITER w JI M IV COMPANY 

ao»UT e. OOIMIATT. (ttmtar
_________1H W. MĄMtėlI IT._________
Phone DEMR3ORN P444

LliTIMATIS— FR lt —DlltONiTt ATIOtll 

1 -r

AR DAUO KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž |
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: J

1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;)
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. | 

Apskaičiavimas Dykail

moN»r« P0CK WO0L
CORKMAU*
riMoit haUrtM Bm«m

SOuonOMB re

tUnMm OuonCMKh

Bmm *w Gvne

Hurr Būnam tfatviM*. Mmmiv. CoMtam. tte. Parūpiname F.H.A. l**8koltaiiniiu 
ar Išmokėjimui.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų! 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 & Westem Avė. Republic 6051]
Wtnkoos«: 9401 80. Stony Island Avė., tat.
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VYČIAI IR PAUI.ICČIAI — “DRAUGO” 
KONCERTO ŽVAIGŽDES
Tikietų Vajininkai Gali Pasigerėti Jiems 
Skirtomis Dovanomis “Draugo” Ofise!

Skambių lietuviškų dainų 
padainavimas Lietuvos Vy-

Agentai ir “Draugo” Bi- 
čiu'iai Sukruskit! Yra 
Dar Daug Neparduotų 
Tikietų!
Sekmadienį, sausio 26 die 

ną, Chicagos lietuvių visuo
menė turės progos pasiklau
syti vieno nepaprastų kon
certų.

Didžiulėje Sokol svetainė
je, 2345 So. Kedzie avė., pro 
gramą išpildys dvi jaunųjų 
dainininkų grupės — viena 
lietuvių, kita svetimtaučių.

čių Chic. Apskr. choras, ve
damas gabaus muziko Juo
zo Saurio.

Dabar, kai mūsų tėvynė
je lietuviškumas ir patrio
tizmas yra smaugiamas, be
galo svarbu čia jaunime 
skiepyti meilę savo tautos 
ir jos kūrybos. Kaip tik ta
me darbe Lietuvos Vyčių 
choras, dėka energingam mu 
zikui Juozui Sauriui, pasižy-

ĮKRITO ŠALIGAT
VIS, ŽUVO 
MOTERIS

Viena moteris žuvo ir dvi 
moterys sunkiai sužeistos 
ketvirtadienį įlūžus ir apie 
12 pėdų tuštumon sukritus 
šaligatviui fronte 4 So. Oak 
ley bul.

žuvo Mrs. Sarah Ernest, 
42 m., o sužeista Mrs. Lou- 
isa Edelman, 61 m., ir Mrs. 
Pauline Ronne, 32 m. amž.

Šaligatvis buvo senobinis, 
sudarytas iš didelių akmens 
gabalų, kurių kiekvienas iki 
500 svarų svorio. Sukritę 
šie akmenys moteris duobė-

IR APSKRITIS 
TURI MAŽINTI 
IŠLAIDAS

Cooko apskritis išlaiko X šiandie laidojamas a. n.
apie 6,000 tarnautojų ir Petras Mureika. Gedulo p«- 
darbininkų. Pranešta, kad maldos įvyks Gimimo Pane- 
bus pasiūlyta sumažinti lės šv. parapijos bažnyčioj 9 
jiems algas ir atlyginimus, j vai. ryto.

Jei tas padaryta Chicagos 
miesto miestiniams tarnau-

X Dr. Jakubs, dantistas, 
turįs ofisą adresu 2201 West 
Cermak Rd. laimingai grįžo 
iš atostogų, kurias praleido 
Floridoj. Per Naujus Metus 
žaidęs golfą.

Koncerte dainuos po visą mi. Atsilankę į “Draugo” je prislėgė, o vieną — su-
Ameriką išgarsėjęs De Paul tradicinį koncertą, sausio 
Universiteto A Cappella 26 d., turės progos išgirsti, 
choras, vedamas žymaus mu šalia garsiojo De Paul A 
ziko dr. Arthur C. Becker.
Lietuvišką programos dalį 
išpildys žinomas Lietuvos 
Vyčių Chicago Apskrities 
choras, vedamas muziko 
Juozo Saurio.

Cappella choro, ir gerai iš
lavintą Vyčių chorą.

traiškė.

tojams ir darbininkams, tad 
ir apskritis turi grįžti prie 
ekonomikos.

Apskrities biudžetas dar 
nepagamintas. Kalbama, 
kad jei algų klausimu ne
bus kas nors daroma, šie
met apskritis turės daugiau 
kaip pusketvirto milijone 
dol. nepritekliaus, kurį rei
kės padengti ne kuo kitu,

X D. Kunickienės laidotu
vėse iš Aušros Vartų pnrap. 
bažnyčios ARD 10 skvr. da
lyvavo “in corpore’: 
nė buvo veikli narė.

Yelio-

X Susirgo brightonparkie-
tė Anelė Grailhenė, 40C8 So. 
Rockwell St. Gydo dr. V. 
Kirtiklis. i .

X Kun. P. Cinikas, “Drau
go“ adm. ir kun. S. Jonelis, 
Šv. Jurgio pa ra p. vikarais se-

diena, pri- 
Tai vanlae 
Kaivaliaus- 
Kavaliausį-

De Paul Universiteto A 
Cappella choras yra žymus 
tuo, kad dainuoja be jokio 
akompanimento. Tai reika
lauja nepaprasto balsų sude
rinimo ir priduoda balsams 
žavėtino tyrumo bei skam
bumo. Choro vedėjas dr. 
Arthur C. Becker yra vienas 
žymiausių muzikos žinovų ir 
mokytojų. Lietuviams bus 
tikras malonumas pasiklau
syti jo vedamo choro.

KETINIS
IŠPARDAVIMAS
Rakandai, Pečiai, Kairpefcri, 
Lovos, Parlor Setai, Elek- 
trikinės Ledaunės, Skalbia
mos Mašinos, parduodamos 
dabar su didele nuolaida.

Koncerto tikietų kainos 
yra visiems prieinamos. Ge
riausieji tikietai tik po do
lerį. Kiti po 75 c., o dar ki
ti po 50c. O šokiams, kurie 
įvyks . tuojau po koncerto, 
grieš Stanley Metriko šauni 
orkestrą ir tikietai tik po 

35 centus.
Dovanos Jau Ofise

Šiuo laiku eina didelis ti
kietų pardavimo vajus. 
“Draugo” agentai ir kiti va
jininkai dirba išsijuosę, kad 
pardavus daugiau tikietų ir 
laimėjus vieną iš trijų do
vanų. Visas dovanas jau ga
lima matyti “Draugo” raš
tinėje: Bulovą laikrodį, Par
ker Pen Desk setą ir visų 
mėgiamą Emerson Televi- 
sion radio. Visos dovanos 
siekia $80.00 vertės ir tik
rai turėtų paakstinti kiek
vieną prie uolaus pasidar
bavimo.

Taigi, agentai vajininkai, 
labiau sukruskite! Dar yra 

'daug neparduotų tikietų. 
Mūsų dienraštis turi gra
žiai pasirodyti ]3rieš visuo
menę ir padaryti gerą įspū-

Už britų rėmimų, 
bet. .. .

“America First Commit- 
tee” organizacijos Chicagos 
grupės pirmininkas brig. 
gen. T. S. Hammond pareiš
kia, kad jis nėra priešingas 
britams padėti prieš na
cius, bet tik šiomis sąlygo
mis:

Kad teikiama britams pa
galba neturi susilpninti J.

kaip tik didesnėmis mokės- kinatlienį, sausio 12 d., laikys 
timis. Tas gi nepageidauja- inį£įas gv Juozapo bažnyčioj, 
ma* So. Chicago, minint parapi

jas 40 m. suktaiktį. Abu ku
nigai yra gimę, augę ir pra
džios mokslus ėję toj parapi
joj.

X Aplink mus buvo pps- 
kelbta, kad kun. Valuckas, 
Šv. Kryžiaus parapijos vika
rai, išvyksta trumpam poil
siui į Floridą. Dėl nieprania- 
tvtų aplinkybių kelionė (ati
dėta.

Aldermenų taryba 
pripažino biudžetų

Chicagos aldermenų tary
ba vienbalsiai pripažino mie 
stui 1941 metų operatinį biu 
džetą (išlaidų sąmatą) iki 
54,300,000 dolerių, arba po
ra milijonų dolerių mažiau 
kaip praėjusiais metais.

Išlaidos sumažintos algų

šv. Marceliaus
puola sausio 16 d 
djienis Marcelės 
kienės, žmonos V
ko, sav. tavierno adr. 4358 S. 
Maplewood Avė. Vardadienio 
paminėjimas bus šeštadienį, 
sausio 18 d.

X Kanapeckų šeimai iš

Marąuette Park šv. Kazimie
ro kapinėse J. H. Anderson 
Monument Co. pastatė gražų 
paminklą. Kanaipeckams tar
pininkavo George M. Clier- 
naiuskas, 1900 So. Union Av. 
(telef. Canal 2183) tos kom
panijos agentas.

X Aplink mus skaitytojus
prašome susipažinti su M. B. 
Rodžiu, 6633 Maryland Avė. 
Tai valgomųjų produktų ol- 
selininkas. Nors gyvena to
liau nuo lietuviškų centrų, ta
čiau domisi visu lietuvių gy
venimu ir veikimu.

X Praeitą ketvirtadienį į-
vvkęs Draugo Koresponden
tų Klubo susirinkimais buvo 
begalo įdomus. Centras to į- 
domumo buvo klubo ga ritės 
nario St. Piežos, Chicago F- 
vening American koresponde
nto, iliustruota paskaita apie 
modernų dienraščio reporterį. 
Gaila, kad ne visi nariai bu
vo atsilankę.

X Pumpučiai, Mališauskas, 

Ona šatūnienė, žinomi “Drau
>“ bičiuliai jau įsigijo sau 

ir šeimoms “Draugo“ konce
rto tikietus. . Į |* Į

PLATINKITE “DRAUGĄ“

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — Išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos Iš- 
punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas. užkietėjimas, imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio liuo- 
suojanti, kramtoma guma švelniai 
bet tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrų, palengvinimų ir atgausite 
vikrumų. Jaunų Ir senų milional 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nusipirkit 
FEEN-A-MINT šiandien.

J?

A. Valstybių saugumo; kad nukapojimais ir 2fio tarnau-
teikiama pagalba neturi bū
ti pobūdžio J. A. Valstybes 
įtraukti karan, ir kad už tą 
teikiamą pagalbą turi užmo
kėti britai, bet ne amerikie
čiai.

Deja, šalies administraci
ja yra kitaip nusistačiusi ir 
kitokios nuomonės dėl 
pagalbos teikimo.

z
“Atsimokėjo” savo 
geradariui

Prieš pusantrų metų 
Burns neteko darbo plieno 
dirbtuvėje. Su juo kartu dir
bęs jo draugas George La 
Frey jį priėmė gyventi į sa
vo namus, 1257 E. 46 gat. 
Burns yra 35 m. amž. ir

tojų ir darbininkų iš darbų 
paleidimu radus, kad be jų 
galima apsieiti.

Mobilizuoja atsargas

, iki šioliai pas tą draugą ge-
dį svetimtaučiams, kurie at- , „ ,__.’ radarį gyveno.
vyks sykiu su De Paul cho 

! ristais.
Į smarkesnį darbą!

Ankštos rūšies 1941 metų 
radijo.-, gražiuose kabinet- 

vertos $93.00, už —uose

<45 00 i

Radio ir Victrola Kombi
nacijos Automatiškai mai 

Rekordus, dabar už —no

$

JOS. F.
Incorporated 

FURNITURE — RADI0S
3409-11 S. Halsted 

Street

Tel. YARDS 3088

U. S. maršalas ieško
ūkininko

U. S. maršalas ieško ūki
ninko nuomininko Grant 
Hart, tvarkusio ūkį netoli 
Jolieto.

Farm Credit administra- 
tion jam davė 365 dol. pa
skolos ir už tai ūkininkas 

, užstatė savo gyvąjį ir ne
gyvąjį inventorių.

Neseniai tas ūkininkas 
kaž kur dingo ir su juo din
go jo 11 karvių, 11 kiaulių, 
5 arkliai ir dalis mašineri- 
j ųir įvairių grūdų turėtas 
išteklius.

Jis patrauktas tieson, įkal 
tintas ir dabar ieškomas.

Jr

WCT’I, Radijo Valanda NodPltoa 
vakaro nuo f>:30 Iki 6:30 vai. 
įdomu pnaiklauaytl!

‘ ‘ Drauge' ’ smulkūs skelbi 
mai mažai kainuoja, bet duo 
da daug naudos. Skelbkite 
“Drauge“.

X Juzei Ruzgaitienei, šv.
Mykolo parapijos, N. S., dar
buotojai šiom ils dienomis 
Grant Ifospital of Chicago, 
551 W. Grant PI., padaryta 
sunki operacija.

X M. Benzinas, žinomas 
Brighton Park veikėjas, sau
sio 18 d. susituoks Nekalto

INTERNATIONAL UOUOR CO.
Savininkas: FRANK VIZGARD

šeštojo kariuomenės kor
puso srities vadovybė mobi- 

tog lizuoja 1,500 atsarginių ka
reivių. Atsargos karininkų i Prasid. Panelės Šv. bažnyčio- 
dalis seniau buvo pašaukta. Į je su Lideikiene. Vestuvės

------------------- | bus jaunosios namuose 4320
S. Fairfield Avė.

X M. Sudeikienė, žinoma 
veikėja, nuo Naujų Alėtų, pra 
dėjo nesveikuoti.

X Juozas Dobrovalskis, ži

nomais West Side biznierius, 
“Draugo“ Mašinų Fondui 
paaukojo $15. Nuoširdžiai 
jam ačiū.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:

Charles Venskus, Sandra 
Mourgelas, 24—20.

Anthony Zigmontait.is, So- 
phie Wenerowiez, Ztf—24.

John Urban, Emily Ple- 
kavicus, 33—22.

Prieš mėnesį La Freyo 
koja darbe įlaužta. Ir nuo 
to laiko jis gyveno gauda
mas tik 20 dol. per savai
tę kompensacijos. Nepai
sant to, Burns ir toliau bu
vo išlaikomas.

Vakar Burns pakliuvo 
Hyde Parko policijos nuo va 
dos kameron. Iš vakaro jis 
parėjo namo (žinoma, pas 
LaFrey) girtutėlis kaip ne 
tvarinys, apmušė patį gera
darį ir jo žmoną su kru- 
kiu ir priede sulaužė kelis 
namų baldus.

Po to jis pabėgo. Bet po
licija greitai jį atrado ne- 
tolies namų gatvaitėje knar 
kiantį. Jo kišeniuj rasta La- 
Freyo vaikų sutaupų tuščia 
bankutė.

JOHN A. KASS
Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius, 

žiedus, muzikalinius instrumentus ir vi
sokių ibrangmenų.

4216 Archer Avė. Chicago, Illinois
Telephone LAFAYETTE 8617

DUODAME
PASKOLAS ANT NAMĮI į

ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 

NUO 1 IKI 15 METŲ.

Reikale kreipkitės prie:

ST. ANTHONY’S
BUILDING & LOAN ASSOCIATION

1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO

TELEPHONE CICERO 412 JOS. P. GRIBAUSKAS, Sec’y. 

Padėti pinigai kas mėnesį iki 11 d. neš nuošimtį nuo 1 dienos

DABAR MOKAME 3 2 UŽ PADĖTUS PINIGUS

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI *5,000. 
per Fedtral Savings and Loan Insurance noru., Waahlngton. D. G.

25 Meti Jubiliejini Kaicerta Ir Baln
— R ENGIA —

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRU IR MOTERŲ 
PASELPINIS KLIŪBAŠ

Šeštadienį, Sausio-January 11 d., 1941 met.
LIBERTY HALL, 1401 S. 49TH CT., CICERO, ILL.

PR<XJRAMĄ IŠPILDYS:

Naujos Gadynės Choro Gruipės-Solii4ė Aldona! Grigoniū- 
tė ir Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, vadovaujant K. 
Steponavičiui. Taipgi kalbės Adv. K. P. Gugis ir įstei
gėjas šio kliūbo — N. Wilimaitis.
OARBftN NARIAI, KIRIE NEftMft PAftAI.POS PER U) METI', 

OAVR DOVANAS PRIE ŠIOS PROGOS.
Po Projrramo šokiams proa Povilo Eltmonto Orkestrą

Pradžia.- 7:30 v. v. Įžanga: iž anksto 35c; prie durų 40c
Klliibo parcnffimal vlfUUloa bCulavo llnksmūa,, bet Sis bus vienas 

Iš Kri.žtftush;. I>aii<ells nariu prisidėjo «u Įvalrlomjs dovanomis, 
kml |Mi<erliitl vakaro nntcrnmų. Komisija dirba sušilus, kad su- 
t vark Ii ik vlskų kivoyertaiLsiAl.

J

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
“Sunny Boy” 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė.

— o —
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko.

— o —
Parduodame vien tik Taver
noms.

— o —

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną.

— o —
6246-48 Š. California Av.

Chicago, Illinois ..
Tel. REPublic 1538-9

J?

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 VIRŠ.......... £1,000,000.00
4*

IJ1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

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 Kilocydes)


