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NESULAIKYS ATLANTAS NACIU: HULL

Ryšium su kolchozais ir u
bagais, galima pacituoti vie
ną epizodą dabartinėje Lie
tuvoje, būtent: Rusas kari Didina Lietuvoje
ninkas išėjo su jaunu sūŠnipinėjimą
unm pasivaikščioti ir kažin
kaip užsuko pro bažnyčią,
ten-gi sėdėjo ilga eilė komu Patikimai pranešama, jog
nistiškų produktų: ubagų. Lietuvoje Sovietų GPU prie
Komunistukas juos pamatė varta ir grasinimais renka
ir iš džiaugsmo suriko: “Pa- informatorius — šnipinėtogyventojų
pa, smatryte, naši kolchozni jus įvairiuose
I
ki prihiekali” (Tėvte, žiū sluogsniųose.
rėk, mūsų kolchoznikai atva Taip pat pranešama, jog,
žiavo). Reiškia, Lietuvos u- dabartiniu metu kai kurių į
bagai ir Rusijos kolchozni- žymesnių Lietuvos žmonių
kai (komunistinio dvaro ber pavardės dedamos po svetinai) yra vienodi, skurdžiai,, mais straipsniais Lietuvos
apiplyšėliai.
komunistiškuose laikraščiuo_______
se. Pavardės vartojamos arKomunistiniais kolchozais ba prieš to asmens norą arir sovchozais Andrulis su ba jo net neatsiklausus.
Pruseika džiaugiasi ir gėrisi, Todėl Lietuvoje kartkartė
nors į juos nevažiuoja ir va mis pasirodo Sovietų . lai
žiuoti niekuomet nemano.
kraščiuose straipsnių, pasiAmerikoje
gyvenantieji | rag t asmenų, kurie kelia
maskolberniai iš “Vilnies tam tikro nusistebėjimo.
ir “Laisvės” pritaria masko Kartais net nebūdavo gali
liškiems dvarams ir lietuvių ma suprasti kaip tas ar ki
apvogimui, bet patys į tuos tas asmuo galėjo taip rašyti.
dvarus (kolchozus ir sovcho
žus) eiti nenori ir savo turtų tėvui Stalinui nesiunčia. ŠV. KAZIMIERO DR-JAI
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C. HULL
PASISAKĖ UŽ
ĮSTATYMĄ

Sukilimai
Etijopijoj
Plečiasi

WASHINGTONAS, sausio
15 d. — Kviesdamas Jungti
nes Valstybes “pravęsti sa
vęs apsiginimo įstatymą kol
dar nevėlu” Valstybės sekre
torius Cordell Hull ragino
Kongresą pravesti įstatymą,
kuriuo būtų teikiama neribo
ta karo reikmenų parama
Anglijai ir kitoms valsty
bėms, kovojančioms prieš
“pasaulio nugalėjimo judėjimą .

KHARTOUM,
Sudanas,
sausio 15 d. — Anglų šalti
niai praneša, jog dėl vietos
gyventojų sukilimą italai te
silaiko tik miesteliuose ir
tie esą “nebesaugūs”.
Oficialieji* pranešimai pat
virtina ankstesnes žinias, jog
Etiopijos bendruomenių va
dai slaptai pereina Etiopi
jos sienas
pasitarimams
Khartoume su pabėgusiu im
peratorium Haile Sellasie ir
gabena anglų ginklus ir amuniciją savo kariams.
Šie šaltiniai praneša, jog
tūkstančiai vietos gyvento
jų užpuldinėja italų įsitvir
tinimus krašto gilumoje ir
kartais užpuola net dides
nes tvirtoves.

Savo kalboje Kongresd už
sienio reikalų komitetui Hull
pareiškė, jog Atlantui pate
kus “Vokietijos kontrolėn”
jis “nebesudarytų jokio sau
gurno” Amerikai.
Nesulaikys vokiečių

“Jei Anglija pralaimėtų ir
jei ji prarastų jūrų kontro Atakavo
lę, Vokietija lengvai perei Bazes
tų Atlantą, ypač pietinį At
PASKIRTA KOMISARAS
lantą, nebent mes būtumėm Norvegijoj
Kažin kaip Andrulis džiau Tenka, patirti, jog Šv.
pasirengę ir galėsime pada
LONDONAS, sausio 1, d.
gtųsi, jeigu iš jo atimtų bol Kazimiero Draugijai Kaune
ryti
tai,
ką
dabar
Anglija
— Aviacijos ministerija pra
ševikas automobilį, ir auto- priskirtas komisaras, žydas
daro
”
.
neša, jog pereitą naktį An
mobilio vieton, jam duotų Kleinas, rašinėja Amerikos
• -v
lazdą? Tą bolševikai padarė lietuviams laiškus ragindaToliau jis griežčiausiai pa glijos bombanešių grupė ata
su Lietuvos žmonėmis: nea- mas atsilyginti skolą. Priesmerkė Japonijos ekspansi kavo priešo orlaivių bazes
. e. • .• t”
tėmė tik terbų ir lazdų.
.Aa
■*.
! šingu atveju jis esą pinigus
jos politiką Tolimuose Ry Mandal ir Forus ir kitas vie
5?.»; ’*’*' * **"• ’<••** ’ElA'h 11 >. ■.
tas vokiečių
okupuotojoj
Komunistų melavimas a‘ išieškosiąs prievartos keliu.
PAOKKA. Wc.
tuose.
•/**/*/
Norvegijoj.
pie Lietuvą uždirbo jiems Kokią prievartą jis mano
Vokietija,
Japonija
ir
Ita

Dėl blogo oro žvalgyba bu
melagio titulą, o lietuviams taikinti
Amerikos
lietu
lija,
pasak
Hull,
aiškiausiai
vusi sunki, bet pastebėta,
Vokiečiai
naują išsireiškimą: meluoja, viams, Kleinas nepasako.
Žinių Santrauka Reikalaus
pasirengusios
“
paneigti
ir
jog “bombos sprogusios Man
kaip komunistas.
Okupavo
Prancūzijos
sunaikinti patį pagrindą ci dal aerodrome”.
vilizuotojo pasaulio santvar
LISBONA, sausio 15 d. — LdlVyilO
Kiti bombanešiai taikliai
Mariampolės gimnazijoje su RUSAI SAUGO SIENAS,
Siciliją
KAD NIEKAS
kos
teisių
”
ir
nugalėti
ir
įs

apmėtę bombomis motorinį
areštuota virš 100 studentų
Pereitą naktį Lisbonon atvy
LONDONAS, sausio 15 d.
NEPABĖGTŲ
teigti
‘
nugalėtųjų tarpe ti- jaįVą Stavanger sąsiauryj ir
už maldos kalbėjimą ir him
BUDAPEŠTAS, sausio 15 raniją”
— Gerai informuotieji diplo ko Antanas Smetona, kuris
Okupavus Sovietams Lievienas bombanešis susprog
no giedojimą.
matiniai šaltiniai šiandie iš Lisbonos vyksta į Jungti d. — Balkanų diplomatai ga
dinęs svarbų geležinkelio til
Studentų ir valstiečių bru- tuvos-Vokietijos sieną sauvo nepatvirtintus praneši-! Apklausinėjimas
praneša,
jog Vokietijojos nes Valstybes.
zdėjimas reiškiasi visose Lie goję ir pereinančių dokumen
mus, jog Hitleris ir Mussoli Po sekretoriaus kalbos ko tą.
ginkluotosios pajėgos okupa
Visi bombanešiai
grįžę
tuvos dalyse. Areštai yra tus tikrinę tiktai lietuviai,
ni rengiasi konferencijoms miteto nariai pradėjo ap
vo Sicilijos salą. Hitleris tuo
smarkiai padidėję.
Į Sovietai praktikuodami masCHICAGO, ILL., sausio
saugiai.
su adm. Francois Darlan ir klausinėjimą. Paklaustas, ar
būdu bandysiąs išgelbėti sa
----------kuotąjį “legalumą” privertę
15 d. — Ir šįmet Chicagos
Sniegas trukdė vokiečių agen. Charles
Huntzinger. taisymas kariaujančių vals
vo sąjungininką nuo galuti
Stalinas yra visiškas Hit-[ Lietuvos įstaigas “prašyti”
lietuviai bendrai minės Lie
Šiuose pasitarimuose būsią tybių laivų Amerikos uos viacijai, tačiau keletas na
no pralaimėjimo.
lerio draugas. Taip, kaip A-j Sovietų padėti saugoti Lietuvos .
nepriklausomybės
svarstoma naujieji žygiai tuose nenusižengtų tarptau cių orlaivių pasirodė šiandie
Anglų oficialieji žmonės
merika remia viskuo Angli- tuvos-Vokietijos sieną. Šitošventę vasario
16 d. Tam
prieš Angliją iš Viduržemio. tinėms teisėms, Hull atsakė, Anglijoj ir apmėtė bombo
trejopai aiškina Sicilijos oją, taip Sov. Sąjunga remia kių “prašymų” pasiremda
reikalui paimta svetainė viBudapešte atvirai speku jog pirmiausia reikią apsis mis du kaimus.
kupaciją. Pirmiausia, atitai
mi,
Sovietai
pasiuntė
į
pa

durmiestyj, kur ir pernai,
kuo tik turi Vokietiją. An
liuojama, jog Hitleris ir Mu pręsti ar “taikingosios tau
syti fašistų milžiniškus pra
glija ir Amerika kovoja už sienį savo karius su kulkos laimėjimus Libijoj ir Albani 32 West Randolph.
ssolini galį pareikalauti iš tos turi laukti, kol užpuoli Atmušė 2 Italų
demokratiją ir pavergtų tau vaidžiais, šunimis ir 1.1, sau
Prancūzijos laivyno bazių kas pereis jų sienas”, ar pra
joj. Antra, palaikyti kaip ga
tų paliuosavimą, o Hitleris J goti pabėgėlių.
Atakas
Įima daugiau Anglijos laivy
TOKIJO, sausio 15 d. — Toulone, Viduržemio pajū vesti “apsaugos įstatymus
Stalinas, ir Mussolini kovoja
------ATĖNAI, sausio 15 d. —
no Viduržemio jūroj. Trečia, Užsienio ministerija prane ryj, arba net ir Prancūzijos kol dar nevėlu”.
už diktatūras ir mažų tautų BOMBOS LIETUVOS
į Šiandie pranešama, jog grai
paruošti dar vieną kelią Bal ša, jog Rangoone, svarbiau laivyno.
pavergimą.
Dėl
paramos
Anglijai
ir kai vėl pradėjo žygiuoti BeATSTOVYBĖJE
kanų okupacijai.
siam anglų Burmos uoste,
tam tikslui paruošto įstaty rati linkui. Šį rytą jie atmu
pilna Jungtinių Valstybių ir
Švęs Lietuvos
LONDONAS, sausio 11 d.,
Romunijos
mo projekto Hull pareiškė, šė dvi smarkias italų kontra
Sulaikytos
Anglijos laivų, prikrautų ka
šeštadienio vakare, Lietuvos
jog jis ir “labai nenorėda takas.
Nepriklau
atstovybė Londone turėjo Vokiečių Atakos ro reikmenų. Japonų .many Vandenys
mas priėjo išvados”, kad šis
Šios italų atakos įvykusios
mu tie ginklai skiriami Ki
keletą labai nejaukių valan
somybę
įstatymas būtinas.
BERLYNAS, sausio 15 d. nijos
į šiaurę nuo Kliusors, kurią
vyriausybei
kovai Pavojingi
Maryland valstybėje, kur dų: “Musų gatvė buvo nusė — Vokietijos vyriausioji ka
graikai užėmė pereitą savai
BUKAREŠTAS, sausio 15
prieš japonus.
Lietuvos Nepriklausomybės ta šimtais sprogsmai pade ro vadovybė praneša, jog
tę.
d. — Šiandie Romunijos lai
WASHINGTONAS, sausio
sukaktuvių diena iš seniau gamų bombų, kurių dvi kri dėl nepalankių oro sąlygų
Blogas oras ir žiemos šal
vyno ministerija paskelbė,
yra paskelbta valstybinė to ant mūsų namo, bet laiku vakar ir šiandie Anglijoj te
MONTEVIDEO, sausio 15
15
d.
—
Laivynas
šiandie
tis laikinai sustabdė plates
jog Romunijos teritoriniai
užgęsintos. Aštuonios mūsų
švente, Baltimoriečiai lietu
pravesta tik
žvalgybiniai d. — Anglijos jūrų ir orlai vandenys Juodojoj jūroj yra patiekė Kongresui prašymą nius veiksmus visam Alba
viai rengiasi šių metų vasa darželyje, viena jų nespęogu skraidymai.
vių sargyba saugo Urugva
“pavojaus zona”
svetimų leisti statyti 400 mažesniųjų nijos fronte, bet graikai
rio mėn. 16 d. šventę minėti si. Mūsų kaimyniai namai su
“Šiuose
skraidymuose”, jaus pakraščius, kad nepra valstybių laivams.
laivų, kurių tarpe submari- praneša apie lokalinio pobū
tradiciniu, toje valstybėje degė, kiti artimi gaisrai už- sako karo vadovybė, “paste leistų Prancūzijos . krovinių
džio veiksmus. Klisūros apy
nų gaudytojai, torpediniai
priimtu, iškilmingumu.
gęsinti. Lietuvos Pasiuntiny bėta geros ankstesniųjų ata laivo Mendoza su maistu. Šis
linkėj ir pajūrio regijone
laivai ir minų ieškotojai. Jų
ORAS
Nepriklausomybės šventės bė nuostolių neturi. Minis kų ant karinių taikinių Ply- laivas jau tris kartus mėgi
buvo galima girdėti smar
statyba
kainuotų
$310,460,minėjimui ruošiasi ir Lietu tras Balutis ir kiti Pasiunti mouthe ir Portsmouthe pase no praplaukti probritų blo
Lietus ir šilčiau. Rytų vė
kus artilerijos apsišaudy
vių Draugija Vašingtone.
nybės nariai išliko sveiki”. kos”.
kadą.
£
jai.
000.
mas.
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MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISĖS
Šen. King kalba, liečianti Pabaltes valstybes,
pasakyta Senato posėdyje

(Tęsinys)
kurioje vienas aismuo buvo
Sovietų Rusijos diktatoriaus? Stalino deši
DRAUGAS
“Po Didžiojo Karo pasipai asmeniška kito žmogaus nuo
nioji
ranka
Molotovas,
užsienių
reikalų
ko

Išeina, kasdien. Išskyrus sekmadieniu®.
šytai sutartys, kurios pripaži savybė. Bet masinis vienos
Prenumeratos Kaina: Junt. Amerikos ValstybSse; misaras, savo laiku yra pasakęs, girdi,
tautos pavergimas kita tebe
Metams — *6.00; Pusei Metui — *8.60; Trims Mėne
būsiu du pasauliniai karai: vienas tarp te no Suomijos, Estijos, Latvi
siams — *2.00; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose vals
egzistuoja, kaip šių dienų de
tybėse prenumerata: Metams — *7.00; Pusei Metui
beveikiančio ir vykstančio kapitalizmo Ir jos ir Lietuvos nepriklauso
— *4.00. Pavienis numeris — 8c.
kitas — tarp laimėtojo iir pasaulio prole mybę. Tų valstybių sienos bu spotai: Hitleris, Stalinas ir
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
tariato. ‘
__ Paaiškinau koks reika
— • —
vo nustatytos ir jos pačios Musieolini barbariškai įrodė.
Bend.-derbiams Ir korespondentams raitu negauna,
Šie žodžiai nėra pasakyti tuščiai. Jie turi visų vyriausybių pripažintos Ankstesni autokratiniai val Po Svietą
las ir įleido.
.ei neprašoma tai padaryti Ir neprislunėlama tam tiks
dovai,
kaip
carai
ir
kaizeriu;
ui pašto ženklą. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
labai daug reikšmės.
!
— Ar leidimą, draugas,
nepriklausomomis, suvereni
■r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
Pasidairius
Kas
seka
tarptautinę
pasaulio
politikų,
tas
laikė
pavergę
milijonus
žmo

dencijas sulig--savo nuožiūros. Korespondentu piašo ranėmis tautomis.
turi?
lytl trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąją mašinėlei,
aiškiai supranta Stalino ir Molotovo tikslus.
nių. Jie geidė įsigyti dar di- Į Trumpą, ale gražią, gro-j — Kokį?
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų.
Pasenusios koreepoadeaoljcs
“Laikas neleidžia suminė dėsnį autoritetų ir pavergti matą> tavorščiai, Lietuves į
Sovietų Rusija į karų neįsitraukia. Taip
alkraitln nededamos.
— Iš kompartijos.
— o —
ji elgiasi ne vien dėl to, kad ji karo bijotų, ti skaitlingus šių patriotinių išnaludojmuu dar daugiau balšavikų ga2ietai “Valstie-1
Entered as Second-Class Matter March 81, 1916 ai
_ Ne.
bet svarbiausia dėl to, jog
ir lieroiškij keturių tautų žmonių. Jie pradėjo pasauli- čių laikraštfs» parašg NoChicago, Illinois, Under tke Act of March 3, 1879.
— Tai iš kur aš galiu ži
ji veda gudrių '"laukimo politikų”.
žmonių laimėjimus. Jos suda nį karų puldami mažas tau-, reįkigkįų dvaro traktornin*,
i
_ *
■
noti, kad tamsta, draugas,
Kai didžiosios valstybės nusikamuos be- rė demokratines vyriausybes,
tas:
Stelbi
jų,
Belgiją
ir
kitas,
kas
g
a
iį
s
Cibulskis.
Tas
Svarbus Ir Opus
nesi sabotažninkas ar sraekariaudamos, kai jos nebepakeis medžiagi kuriose vyravo teisė ir tvar
tikslu labiau sustiprinti savo dvaras dabar Stalino ap tonininkas ?
nės rištos, kai žmonės bus sudemoralizuoti
ka, o laisvė ir nepriklauso galiu ir praplėsti savo terito- gyjegtas ir paverstas ko.lchoKlausimas
ir, patekę į baisų skurdų, ir “šiaudo grieb
— Tik jau! Galit pakelti
mybė pasidarė visų ,paveldė rijų ribas, tačiau, tam tik-! zu Norėdamas pasidaryti
sis
”
,
kad
gelbėtis,
trūbelę, paskambinti ir drau
Dabar vedama daug ginčų dėl davimo šio
tada Stalinas ir Molotovas pradės savo jimu. Visose šalyse šių ketu- ras pavergtų tautų skaičius gtachanoviečiu ir gauti Sta- gei redaktorius
pasakys, f
-krašto prezidentui neribotų teisių. Vieni sa
žygius — antrąjį (pasaulio proletariato)
tautų žmonės buvo pri- laimėjo laisvę ir nepriklau- Į |jno raudonos vėliavos mekad aš tikrai esu to laik
ko, kad prezidentas turi turėti galių nė kieno
pažinti kaip vieni progresy bomybę. Vienos Vęrsalės su-,daliUj ką jis daro. Ve, jo
karų.
’ nevaržomas veikti kada nori ir kaip nori,
raščio bendradarbis.
Kaip taisai karas jiems seksis, tai kitas viausių, patriotiškiausių ir tarties pasėkoje, kitos (bū- patįes žodžiai: “Ariau visą
nes kitaip ounku esu sėkmingai vesti kraš
— O kuo aš tikra, kad iš
yra klausimas.
kultūringiausių, kokius ran tent Pabaltes tautois) drąsos
to apsaugos stiprinimo darbas ir kovoti su
Kariaujantieji, vis d>lto, į tai turėtų at dame pasaulyje; jie pasiekė ir nepalaužiamos valios dė- šeštadienį. Žiūriu, dar daug ten koks smetonininkas ne
visais tam darbui vesti sunkumais.
liko. Ariau ir visą naktį ir atsilieps?
kreipti rimto dėmesio. Neutraliosios valsty
G Kiti tvirtinai ir, žinoma, ne be pagrindo, bės taip pat neprivalėtų užmiršti, kad Mask aukšto civilizacijos laipsnio ka Reik pasakyti, kad kai dar sekmadienį.
Nuariau
— Keista....
’ kad duoti prezidentui • tokias teises nebūtų vos ateistinis komunizmas lankia pasaulio meno, pramonės, žemės ūkio kurįos didžiosios autokraitį- apie 10 ha. Naktį švietė me
— Visai ne. Draugas, pa
gerai, nes susidaro rimtų pavojų demokra griūvėsiu, ant kurių jis savo raudonus ir ir visokioje veikloje bei «ąf nės tautos nustojo savo tsri-, nulis — buvo aiški menevyzdžiui, gali pradėti dar
judžiuose, kokie karekterin- torijų dalies. Britų dominijos sienos naktis?
tinei santvarkai. Pavyzdžiui nurodomos ki- kruvinus rūmus galėtų pasistatyti.
bininkus
agituoti.
J
•tbs valstybės; Rusijai, Vokietija, Italija ir,
gi dinaminiškai, patriotiškai ir kolonijos įsigijo didesnių
— Agituot? Bet gi drauKas sako, kad istorija ne
pagaliau, Pramlėūzija. Esu, parlarftentai, pa
tautai ir laisvę pamilusiems galimybių naminiam valdvvedę per daug galės vyriausybėms, žymiai Apie "Rinkimus"
žmonėms, kurie įrodė turį įnuiisi ir sudarė su savo mo pasikartoja. Lietuvoj buvo gė direktorė gali pasiklautai$ ir seniau — panščyznos syti, ką kalbėsiu,
prisidėjo prie išauginimo diktatūrų, kurias
puikių, heroinlių ypatybių'.
tiniška šajimi — Anglija,
Dėl
buvusių
Lietuvoje
“
rinkimų
”
“
Dar

parlamentai turėjo saugoti.
čėsais. Kaimiečiai, ponų ver
— Ką aš čia klausysiuosi
bininkas
”
padarė
tokių
pastabų:
tautų
bendravimų
(Comnion“
Aš
negaliu
praleisti
nepa

Sunku, tačiau įsivaizduoti,
kad prez.
gai, buvo verčiami dienomis! Tuo oficiozo reporteriaus
Taigi galima drąsiai sakyti, kad sek minėjęs fakto, kad ši Res \vealtli).
Rooseveltaą, - padaręs tiek stiprių pareiš
ir naktimis dirbti, kad tik- atsilankymas “Pirmyn” fabmadienį įvykusiuose Lietuvoje rinkimuo publika buvo praturtinta de
kimų prieš diktatorius, paskelbę^ šūkį vi
e,’uų aivų po aro ,ll'° įaį daugjau padarytų. Anais rike pasibaigė. Net oficioze
se Stalino kandidatai buvo vienbalsiai iš šimtimis. tūkstančių žmonių, tendencija pavergtųjų tautų
somis galimomis jėgomis remti demokra
čėsais darbininko prakaitu “Tarybų Lietuvoje,” pasirorinkti, visi 3a, nes kitiį nebuvo.
tines valstybes
kovoje su diktatoriais,
kurie įpialikę gimtines išminė lĮaiisvės ji\ nepriklausomybės ponai užsieny lėbavo, laido- do, galį sėdėti smetoiuninKad, greičiau pasmaugti tautybę Lietu tose šalyse, pasidarė šios Re kryptimi. Tačiau, dabartinių
pats norėtų paneigti demokratinę santvar
kavo. Dabar laidokauja nau kai....
voje
Stalino vergai “rinkimams” išistatė
kų ir pasiskelbti diktatorium. Berods, ne
spublikos piliečiais. Estija Europos despotų pastangos jas Rusijos caras Stalinas
ir ne lietuvius kandidatus, pavyzdžiui, ko
tikslu apie tai ir galvoti.
Lietuvos “valstybė” dabar
misarų Pozdniakovą. Jis yra atsiųstas iš davė Amerikai daugiau negu siekia atsukti atgal civiliza O jo padonai — Chicago ir
vykdo milžiniškus darbus:
Suprantama, kai valstybė rengiasi apsi
sovietų Rusijos, o dabar Lietuvos komu 50,000 žmonių; iš Latvijos į cijos ratų į- tamsius despotų Brooklyn — lietuviški balšaleidžia Liudo Giros parašy
saugoti nuo priešų arba stojai j karų, reikia,
nistai išrenka jį atstovu. Per dvidešimts šių Respublikų atvyko dau ir plėšikų baronų amžius.
vikai tokią sistemą vadina
kad valstybės galva turėtų jėgos sparčiau
“Woodrow VVilson, didysis darbininkų “rojum.” Ir ką tą poemą “Stalino LTSR
dviejus metus nepriklausomoje -Lietuvoje giau 140,000 ir Lietuva davė
vykdyti krašto apsaugos stprinimo planus.
nereikėjo svetimšalių rinkti į vyriausybės daugiau kai - 50,000 žmonių. amerikietis, vienoji! savo vie-|tu> žmo?u?) jiema padarysi. Konstituciją,” Salomėjos Nė
Taip pat sunku yra įsivaizduoti, kad
ris parašytą “Poemą apie
vietas, patys lietuviai tiksliai sugebėjo Iš Suomijos, tol* tragedijos ir šųjų kalbų pareiškė: “Ma-1 Amerika, free country.
prez. Roosevoltais norėtų pasisavinti tas
Staliną” ir balšavikų maldą
savo tėvynę valdyti. Jei komunistai i=ako, garbės šaliep, atvyko į Su žos tautos turi teisę naudo
teises ir galės, kurios jiems yra žmonių
kad Lietuvų valdo lietuviai, kam išrenka vienytas Valstijas daugiau tis tuo pačiu respektu jų su
----------Į Stalinui — “Stalino biograduotos konstituciniu teisėtu būdu. Jisai,
i fi i a 99
rusus ir žydus į vyriausybės vietas? Jei negu 400,000.‘
verenumui ir
teritorini iam
Kokia sovietų Lietuvoje! J
aišku, to nenori ir nesiekia.
komunistai sako, kad Lietuvoje yra tei
integralumui, kaip didžiosios viešpatauja šnipų baimės į Lietuvos okupacija StaliBet, atsižvelgiant į šių laikų rimtį, yra
“Tokie mūsų gyventojų ,
kiama pilna laisvė piliečiams, kodėl į 35
,
...
.
,
ir galingosios tautos, kari ti manija, sužinome iš tokio! na.S ^bai džiaugiasi. Esą,
reikalinga^ surasti toki kielių, kad visi val
vietas paskiria tik 35 kandidatus? Ar čia skaičiaus papildymai daug , . . . ._ . a
m
kiši
ir
insistuoja.
,..
Tautų aprašymo “Tarybų Lietuvo- neĮ v*en°j iki šiol užgrobstybės reikalai būtų galima vykdyti dides
ipiiliečiai turi balsavimo laisvę?
prisidėjo prie materialia motoj valstybėj nėra tokių
niu pljėgingumu ir spartumu, nenusižen
ralio ir kultūrinio gėrio ir jo apsisprendimas nėra tuščia (je”: apie reporterio apšilau žmonių, kurie prašoktų se
Ar
nebūtų
^gisingiau
ir
sąžiningiau,
jei
giant nei konstitucijos dėsniams nei žmonių
tai yra imperatyvi s . kymą “Pirmyn” fabrike:
vystymosi šioje Respubliko frazė;
komunistai
pasakytų:
“
Lietuvoje
rinki

atstovybės — kongreso teisėms.
akcijos prinsipas, kurį vai— “Ko tamstai reikia” — nosios Rusijos didžiausius /
muose laisvės nėra. Komunistų- partija iš je. Jie rado vietos kiekvie
carbernius, kaip kad lietu
Nė kiek netenka abejoti, kad toksai ke
renka kandidatus ir žmonės turi už juos noje žmogiškų pastangų sri stybės vyrai ateityje tegajės klausia fabriko direktorė,
Laikraščio bendradarbis viai balšavikai.
lias btts surastaR. Neabejojama ir apie tai,
balsuoti”. Tai būtų teisingas ir sąžiningas tyje ir • garbingai bei ištiki ignoruoti patys išstatydaim
paaiškina.
kad tikrai sparčiai ir tiksliai bus vedami
komunistų pasakymas 'apie dabartinę Lie mai atliko pareigas uždeda save pavojun.
Gerai atsako tas, kuris
(Daugiau bus)
— Kas čia tamstą įleido? žino, kur sustoti.
krašto apsaugota stiprinimo darbai ir kad
tuvos padėtį. Bet, žinoma, tai iš komunis mas jiems, kaip Amerikos pi
bus puikiai prisirengta prie šiais laikais
tų negalima tikėtis, nes jie su tiesa visada liečiams. Jie ir jų vaikai su
galimų laukti netikėtumų.
apsilenkia, o sąžinės nebeturi.
daro vertingų įdėlį šioje tau
HEALTHY, WEALTHY AND WISE ’
toje ir įtiprina demokratijos
Kas Bus Toliau?
atsparumų. Viena vertingiau
"Perteklius"
šių ir labiausiai prasimušan
Pastaruoju lciku virš trijų milijonų dar
WILLIAM HAPVEVS DI5COVEBVOF THE CIRCULATION OF
čių tų tautų žmonių įdėlių
bininkų gavo darbų, sumažinant bedarbių
THE BLOOD, IN 1616, RANKS HIM AS ON£ OF THE FOUR
“Amerika” pastebi:
šioje šalyje yra jų koopera
6REATEST PATHFINDERS IN THE HISTORY OF MEDIC1NE
skaičių apie 30 nuošimčiui. Tik, žinoma, at
Komunistiniai Lietuvos laikraščiai daž tyvus? būdas ir vadovavimo
HAPVEY PB0VEDTOTHE SCIENT1STS OF THE SEVENTEETH
sižvelgiant į tai, kad nedarbas mažėja dėl
CENTURY
THAT THE VALVES OF THE BLOOD VESSEL.S
nai turi labai įdomių skelbimų, kurių tu dvasia. Galiu pridurti, kad
WILL ONLY PERMIT THE BLOOD TO FLOW 1
'
vedamos krašto stiprinimo programos, tai
rinys toks: pirksiu plunksnakotį; noriu '7 777" 7"7~ *7"~7*"’
.
TOWAROTHE
HEART
THROUGH
THE
VEINS
neišriša nedarbo problemos visoje pilnu
.
*7.
.
i Baltijos ir Suomių tautos, Iv
AND AVVAY FROM THE HEART THROUGH
(pirkti laikrodėli; pamečiau vyrišką, kalio-1
moję.
giai kaip jų Skandinavijos
THE ARTERIES THUS PROVING THAT*
šų — grąžinusiam atlyginsiu ir t.t.
Nedaug kų tepagerėja vr šio krašto žmo
THERE MUŠT BE A CONTlNUOUS FLOW
kaimynai, yra parodę ypatv
OF
BLOOD INTO THE HEART THROUGH,
Jei krautuvės būtų pilnas kaip Mask bių, kurios suteikė joms pir
nių būvis materialiniu atžvilgiu. EkonomiTHE
VEINS AND OUT THROUGH THE
vos pakalikų spauda šūkauja, nejau žmo menybę daugelį įgrnžių. Jos
ninkai vis dar įrodinėja, kad
ARTERIES. THIS WORKOF HARVEY
nės skelbtųsi laikraščiuose, ieškodami
dar toli esame nuo tikrojo kelio, vedančio
DID MORE THAN SOLVE THE ASE-LONG
buvo kilnios ir drąsios, pa
plunksnakočio, laikrodėlių ir net vienio
į pastovių socialinę ir ekonominę gerovę.
MYSTERy OF THE BLOOD CIRCULATION'.
VE SALIUS TAUGHT US TO OBSERVE THE
kaliošo? Nueitų į krautuvę ir nusipirktų milę laisvę, aukštai iškėię
Reikliai neužmiršti to, kad- dirbtuvių ratai
BODY. HARVEY TAUGHTU5 TO STv'Dy
nešė,
civilizacijos
švyturį.
La

neišleisdami
taip
reikalingų
pinigų
skel

sukausi, iš kamynų dūmai rūksta išimtinai
V
IT’S WORKING...
tviai ir lietuviai kilę iš lų
bimams laikraščiuose.
tik dėl to, kad jos turi-užsakymus dirbti
«^*c* Ci/tr/tfi1
Laikų, apie kuriuos kai Įsu ne
visokių karo amunicijų, už kurių užmoka
COMMUNICABLE EYE
minėdami sanskrito žmones i?
ne kas kito'.’, bet pati krašto vyriausybė iš
Kas nusiperka tikietų į “Draugo” tradi
ĮDISEASB5 SUCH AS TRACHOMA,
valstybės iždo, sunkinant žmonėms mokes cinį koncertų (sausio 26 d.) tas paremia jų kalbų. Suomiai ir estai y[AND INFLAMMATION
čių rtaštų.
lietuvių katalikų npiudų, kuri šiandien taip nj: parodę drąsos ir apsuk OF THE EYEL1D
Darbai išsijudina dėl esamų nenormalumų reikalinga kovai vesti dėl atstatymo Lietu mino ypatybių, kurios pažy
LINING OFTEN
tarptautinėj politikoj, dėl siaučiančio karo vos laisvės ir nepriklausomybės.
mi juos pasaulio tautų tnrpe.
CALLED’PINK
•
*
keliuose kohtinentuose.
EXE CAN BE
Jie įpriklauso Ural-Altainiai
•
•
•
ępuns ANO ''e^X0eb6S
Suprantama, dabartinis “laikų pagerė
PREVENTED
BY
rasei.
Turiu
pastebėti,
kad
SHOVLO BE LOOKEO' OVER
Išėjo iš spaudos gražus ir turiningas “Stu
i KEEP1NG VOUR
,iimaa” yra laikinas dalykas.
befobethev ABE put
nei
viena
šių
tautų
nėra
nei
FINGERS AND
dentų Žodžio” šių metų pirmas numeris.
Bet kaa bus toliau, po karo?
awav. if any aoe
[SOlLED HANDKECCHIEFS
*
• •
slavai nei germanai.
t
tK
Šis klausimas jau dabar turėtų rūpėti val
,OR
'N'PERreCT-2^l MORE
AWAY FROM THE Z.YZll!
“Civilizacijai
progresuo
1 ASTHEYWU-SPOIL
stybės vyrams, darbdaviams ir darbininkams.
Ar jau atidavei duoklę savo tautai, aukoda, OU CKLY THAN THE RĘST...
jant, žmonija panaikino indi
lJnrnhi }*««»•*•*•*
tw.
Jungtinės Valstybė--? įstos į karų ar ne, da nins-ma Lietuvai Gtibėti Fondui?
•
♦
•
vidualią vergiją t. y. padėtį,
bartinių suiručių pasekmes jos vievien poAdverUalug ln "DRAUGAS"
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ŽINIOS IS SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Daktaras paklausė.
— O dabar prašau surašyti visų pavardes!

Kokias pavardes? Jis pradėjo įsitempęs galvoti, bet
vis nesisekė surasti nė vienos tikrosios pavardės. A, lyg
ne vis tiek? Svarbu tik pavardė... . Taip, taip. Žinau:
įrašysiu rašytoją Kuznecovą su baltu kaklaryšiu....
juk aš jį kadaise išgydžiau nuo sunkios anginos.... —
taip, imsiu ir paprasčiausiai parašysiu jo pavardę....
O paskum profesoriaus Vercholiancevo pavardę, nes
kartą gydžiau jo tarnaitę, paskum dar senojo domkomo Povilo Ivanovičiaus....
Ir daktaras įrašė visų jų pavardes. Paskum dar at
siminė draugą Vladimirovą, ant kurio jau seniai pyko,
kad jį visai užmiršo ir nė kiek nesirūpina, kad išleistų
ji iš kalėjimo; o kai atėjo draugo Vladimirovo eilė, taip
pat neužmiršo brūkštelėti ir tarnaitės Jelizavetos pa
vardės — kam prikrovė jo krosnį pilną sąšlavų.
— Na, gerai! — atsakė tardytojas, paėmęs pasira
šytąjį prisipažinimą. — Mes pažymėtuosius asmenis iškviesime ir pastatysime prieš jus akį į akį!

Tardytojo lūpos kažkaip keistai susičiaupė ir nu
sišypsojo, paskum jis, tartum neįstengdamas susivaldy
ti, pro dantis iškošė:
— Baily!

Kalėjimo kančios ir sąžinės graužimas, kad pasi
rašė tokį prisipažinimą, jau ir taip buvo išsėmusios jo
jėgas, o dabar, išgirdęs iš tardytojo lūpų tokį baisų žo
dį, daktaras visai neteko sąmonės ir sukrito vietoje. Jį
pakėlė ant neštuvų ir nunešė į kambarį, kurio jis per
pastarąsias kelias valandas buvo taip išsiilgęs....

Bet vos spėjo jį ten paguldyti ant narų, iš burnos
prasimušė kraujas. Iškviestas kalėjimo gydytojas tik
patraukė pečiais, sausai pastebėdamas, kad jam jau
niekas nebegalės padėti.
«
Daktaras Krasnovas mirė neatgavęs sąmonės — bet
jo paliktas “prisipažinimas” su jo mirtimi vis dėlto
drauge neišnyko. Dar tą patį vakarą jaunasis tardyto
jas įsakė sekti visus daktaro išvardintuosius, tik iš to
skaičiaus išbraukė draugą Vladimirovą, nes ir jam pa
čiam pasirodė per daug neįtikima, jog toks atsakingas
veikėjas būtų galėjęs tame sąmoksle dalyvauti.

Muzika, Dairas Juokai Kalbos Vaišes
NORTH SIDŪS
ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE
Kuris Įvyks

——- —————————————“—““““"

“Rojuj Ir Kiaušiniai
Bacilų Apsėsti

Lietuvoj Bankų
Nėra, Tik Kontoros

Komunistų
Agitatoriai
Į Kaimus

Šeštadienį, Sausio*Jan. 25 d., 1941 m.

Sovietų Lietuvos žemės ū- Susovietintos Lietuvos vy
kio komisaras paskelbė tokį riausybės įsakymu likviduoti
“Tarybų Lietuva’’ nusiŽemės Bankas ir Kooperaci skundžia, kad “ne visos dir
reikšmirjgą įsakymą'
jos Bankas. Vieton šių dvie- bančiųjų masės iki šiol yra
“Nuo įvežtų
iš užsienio
.
, vv. Jų
bankų
SSSR
steigia
h.jvo Lno-nniynotos
Ynač su
oruasuaugusiųveislinių
paukščių
»
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• nizuomiiiu supimi
Lietuvoje, ši kontora perima kaimai, kur dar ir samdiniai
niui pu 1 i ori nės infekcijos at
minėtų liaukų turtus, o taip retai kur tesmiorganizuoti į
žvilgiu. Iki gaunamas atsa
pat visas Lietuvos smulkaus profsąjungas. Apskritai kai
kymas apie tyrimo dovinius,
kredito draugijai. Įdomu pa muose ir mažesniuose mies
paukščiai laikomi veterinari
stebėti, kad likviduotas taip teliuose dnr labai daug ne
jos valdybos nerodymu- at
pat raudonosios valdžios rug- organizuoto elemento”. To
skiroje patalpoje, izoliuoti
piflčio 20 d. įsteigtas Žamės dėl kaimas esąs lengviau pri
nuo vietinių paukščių. {Jauti
Ūkio Bankas. Tad vietoj Lie einamais “liaudies priešams”.
iš užsienio kiaušiniai perina
tuvos bankų ateina SSSR ba Girdi, jie iš “pasitaikančių
mi veterinarijos valdybos nu
nkai, kurie Lietuvoje atida laikinų trūkumų arhai klai
rodytose peryklose atskirai
ro tiktai kontoras. Kontoros dų” bandą daryti dideles ir
nuo kitų kiaušinių. Išsiritę
valdytoju paskirtas Br. Bie- toli siekiančias išvadas. To
iš kiaušinių jaunikliai laiko
liukuts, o jo pavaduotojui Alf. dėl esą reikalingai skubiai
mi atskirai nuo kitų namiLukai tis.
ruošti agitatorių kadrus, ku
sių paukščių iki jie suauga”.
rie aplankytų ne tik kaimus,
— So vietoj Lietuvos ląik- bet ir kiekvieną ūkininką atTenka pastebėti, kad “drau
gas” komisaras kalba apie, raščiai pranešai, kad su Alykažkokį užsienį, tuo tarpu tumi pagaliau esąs patogus
jis turi galvoje sovietų Ru susisiekimas iš Kauno. Atė
siją. Išeina, kad “galingo jus bolševikams, Lietuvos ge Lietuvos Ūkininkai
je” sovietij Rusijoje net pau ležinkeliai buvo persiuvami į Bus Suvaryti
kščiai ir kiaušiniai yra taip rusiškų bėgių platumą. Da
Į Kolchozus
bacilų apsėsti, jog jų nega bar šis darbas esąs baigtas,
lima drauge leisti su vieti todėl atidarytas tiek keleivi Oficioze “Tarybų Lietuvo
nis, tiek prekinis susisieki- je” kažkoks iš Maskvos at
niais.
mas.
siųstas agitatorius Stepano
vas atvinai pasako, kad “Lie
— “Tiesoj” įdėtas straip
— Prie sovietų, Lietuvos tuvoje dar nėra kolektyvinių
snis, koks turįs būti tarybų
valstybinės leidyklos įsteig ūkių, bet tas reikalas turi
atstovas. ‘ ‘ Tarybų deputatas
tas speci'ailinis rusų knygų būti irJius visiškai laisvo no
— nurodo draugas Stalinas
ro dalykas”. Pažindami, ko
skyrius.
— tai liaudies tarnas, ir jis
kia “laisvė” viešpatauja so
turi vykdyti savo rinkėjų
reikalavimus”. Tarnas tary — Staiga mirė Naujųjįj Va
bų deputatas tikrai yra, bet rnių klebonas kun. Antanus
ne liaudies, o Stalino tarnas- Juozapavičius.

LIETUVOJ PAPLITO KOMISO
KRAUTUVES (“PAWN SHOP”) SIŪLŲ
ŠPULIUKE KAINUOJA 6 LITAI

Wicker Park Svet., 2040 West North Avė.

Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO STABU:

Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
miejų, Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
jais Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute He
len Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus
Chieagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą.
Programo pradžia 7 v. v.
Šokiai prasideda 8:30 v. v.
Įžanga — 40c su drabužių padėjimu

£

Turtas Virš$5,5QO,ŪOO.ŪO
Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

^nd, u S f,. ♦ e

iVINGSI

FED

LOAN ASSOCIATIONofCNcagra
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue

VIRginia illl

0/ ON SAVINOS
/0£ INVESTMENT5

2

vietų Lietuvoje, dejai, galime! ksniuose rasta įvairių istorilaukti, kad netrukus Lietuvos I nių retenybių, kurios, kaip
ūkininkai bus “laisvai” su- ( įspėjama, yra iš V-VII amvaryti į kolchozus. Grupinių ziaus.
sodybų protegavimas tą ge
riausiai įrodo.
— Vilniuje papildomai na
— Bekasinėjant Gedimino cionalizuotos 79 ir įprovincikalną Vilniuje, giliuose šiuo- joje — 2 prekybos įmonėm.

Menesio Liampu išpardavimas

Paskutiniuoju laiku sovie- karininkai, iš Maskvos atvyr>
toji Lietuvoje labai paplito kę oficialūs komisarai ir kokomiso krautuvės. Ypač an misariuikai. Jie kaip kokie
ksčiau buvuLsios pasiturnčios krankliai puola viską ir grū
šeimos, kurių duonos pelny- da saviškiams į sovietų Rusi
tojai atsidūrė arba už kalė ją
jimų grotų, arba paleisti iš
Taip pat labai išsiplėtoju
Ko ji nori? Apie ką mąsto, ko ilgisi, ko trokšta? tarnybų, dabar išpardavinėja si vadinama tarpuvarčių preKą byloja tos nenuoramos mintys?
savo mantą, kad šiaip taip; kyba. Pasigavęs porą kojinių,
prasimaitinus. Todėl tokiose gabalą muilo, siūlų špaleilę ir
Mintys sako, kad jeigu tikėčiau Dievą, tai lengvai
komiso krautuvėse dabar pil t.t., toks “pirklys” šnibžda
galėčiau priešintis šitam uraganui, kuris, taip gaiva
nai visako. Čia galima rasti praeiviui tyliai į ausį ir siū
liškai užėjęs, be jokio pasigailėjimo drasko gražiausius
baldų, namų apyvokos daik lo šias prekes, kurios oku
mano gyvenimo žiedus. Bet aš niekaip negaliu to tikė
tų, įsenų drabužių ir batų. Bu puotoje Lietuvoje, po kelių
jimo surasti, niekaip negaliu jį įdiegti į savo širdį!
vo pasirodę taip įpiat vertin- mėlnesių maskolių šeiminiuMane mokė, kad reikia branginti grožį, į mano sielą
įspraudė gero elgesio ir moralės dėsnius, bet ką visi jie g,j, auksinių ir sidabrinių kavin)o, i5 rinkos ižnyko.
daiktų, bet neseniai paskelb Pats oficiozas “Tarybų Lie
gali mane išgelbėti nuo to baisaus žinojimo, kad viskas
veltui, viskas — niekas, kad visas mano gyvenimas yra tas įsakymas pagal kurį visi tuva” sako, kad tokie tar
daiktai
beprasmis. Gyveni žmogus ir nežinai — kam, ko, kokia, tokie
.
.
. turi būti sure- puvarčių kupčiaii už siūlųj

Tamara visą dieną išgulėjo lovoje nejudėdama, pa
kišusi po apklotu galvą. Nors visą baisiausiai skaudėjo,
bet bijojo iškišti nosį, nenorėdama, kad kas pamatytų
jos veidą. Ištempusi ausis sekė kiekvieną garsą, kuris
sutrikdydavo tylą, o per galvą, kaip paukščiai, skrido
klajūnės mintys.

tavo šiame pasaulyje paskirtis. Nors Dievo tikėjimas
,anUA onJ8 a' šjpuliukę reikalauja 6 litų (ocijos,
žmonės
viaa
tai vėl su ficialinių kursu lygu vienam
yra labai išmintinga, tiesiog genijali, idėja, tačiau aš
esu perdaug nayvi, kad galėčiau ja sekti. Tai greičiau slėpė.
doleriui). O nepriklausomonuostabi pasaka, kuri užmigdo žmones, idant jie neži Bet ne vien anksčiau ge- joj' Lietuvoj tokia pat špunotų, kam jie yra šioje ašarų pakalnėje ir kokia jų riau gyvenę žmonės yra nuo liukė kainojo 75 centus ir jįj
kančios prasmė; bet vis dėlto, tai nuostabi pasaka! Pa latiniai tokių komiso krautu buvo, kiek tk įnori. Panešio
saka vaikams, bet ne tiems, kurie žino! Žinau, kad vi vių aprūpintojai. Taip pat tų batų poros dabar pas persi mano kentėjimai yra tušti, betiksliai, kad jų niekam dar tarniyboje pasilikę valdi kupčius negalima gauti be
šiame pasaulyje nereikia, — nei man pačiai, nei nie ninkai bei darbininkai neša 10Q-150 litų, o seną kostiumą
kam kitam, — žinau, kad viskas baigiasi su mirtimi ir į jas, ką turi vertingesnio, darbininkas, gaunąs į mėne
pavirsta nieku. Žinau, kad esu šiame pasaulyje vienų ne« iš gaunamų atlyginimų sį 200 litų, tegali nupirkti
viena, vienų viena gyvenu ir viena mirsiu, kad niekuo nebegali suvesti galus su ga iš 2-3 mėnesių atlyginimo.
met negalėsiu pažinti tikrovės ir suprasti tikrosios sa lais, pragyvenimui keleriopai
Šiomis dienomis
sovietų
vo kentėjimų prasmės, nes nemoku į ją žiūrėti kaip į pabrangus. Taip palaipsniui
kryžių, kurį man skyrė Dievas nešti. Ak, kad tas Die- eina Lietuvos gyventojų vi- Lietuvos valdžia ėmėsi tprievas būtų gyvas ir tikras, kad aš jį galėčiau tikėti, kaip Į matinis subiednėjimas ir fusi- monių, kad panaikinus ir šias
komiso krautuves.
Išleistas
tada būtų gera — viskas būtų kitaip!
lyginimas su likusiais sovie
įsakymas, kad komiso krau
tų piliečiais.
(Bus daugiau.)

1

tuvės turi užsiregistruoti ii
komiso gauti specialinį leidimą. Nau
krautuvai pirkėjų, tai į jas jų komiso krautuvių ,be lei
dažniausia
ateina maskolių dimų negalima atidaryti.
O kai

dėl tokių

Keletas vacuuin va
lytojų, ‘ s a n d w i c b
grills’, prosų, ir ki
tų mažų prietaisų...

Kol Jų
Dar
Lieka!

Nupigintos Išparda
vimui!

PUBLIC SERVICE
COMPANY
OT
NORTHERN

ILLINOIS

Si
’iame išpardavime sutaupysite
pinigų ne sykį, bet du syk! To
dėl, kad šios liampos buvo ne
pirktos prieš kainų pakilimą —
tai vienas būdas sutaupvmo; o
dabar kai kainos numuštos šio
mėnesio išpardavimui, tai an
tras. Taip kad pirkdami šiuos
bargenus, dvi-gubai sutaupysit.
Liampų pasirinkimui yra —
miegamąjani kambariui, stalui,
seklyčiai, taipgi pakabinamų ir
bridge modelių — metalinių, sti’klinių, medinių, ir t. t.

Ketvirtadienis, sausio 16. 1941

DRAUGAS
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VAIKAI IR TOLIAU ŽAIDŽIA LONDONE

Hillaire Belloc

» ,

CIVILIZACIJOS KRIZĖ
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertinius

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

džiaugsntu pasitiko savo ge-jlį. Velionė jMiliko nuliūdime Padėka
rąją mokytoją.
j mylimą vyrą, sūnelį ir duk
Braddock, Pa. — Moterų
reles. Lai gi rusai Dievulis
“Casino” Klūbui nuoširdžiai
Daug mūsų parapijos mer- suteikiai jai amžiną atilsį,
dėkojome už čekį — $25.00.
gaičių Kalėdoms gavo deima
Sausio 12 d. Šv. Vaida ^a’ I*‘,nUs nno “curtl party”
nto žiedus. Vestuvių varpai
Onos Vitartbnės namuose,
nteužilgo joms linksmai sus- draugijos milini ėjo bendrai
lapkričio 20 d.
kanibėsu Praeitą sekmadienį; prie šv. Komunijos. Šv. »Sa
Džiugu matyti, kad klūbas
girdėjau kleboną užsakant k ramentas buvo išstatytas
VViailter Dovanas * su Mildred viešai adoracijai, kuri baigė savo pasilinksminimus pagri
ndžia tokiu gražiu tikslu,
si palaiminimu.
Kuclier.
kaip vienuolijų šelpimas. Jū
Attsargumas
mergaitėms
sų pag’.ilba (seselės gali tonieko nekenktų, nes vestuvių
Šv.
Viardo
draugijos
nariai
Į
Įiau pb-stį kultūrinį bei dva
varpai tik sykį (gyvenime li
su uiliai darbuojasi ruošdami siu; darbą, Melsimės, kad
nksmai skamba.
gyvenimo palaima lyŠį mėnesį mūsų choras pen metinę kortavimo pramogą
kis savo narius palydi armi kuri įvyks sausio 26 d., mo-i ^pj ju ll'1er ištisus 1941 mejom Linkėkime jiems laimin kyklos svetainėje, parapijos ■
labui.
,
gai sugrįžti.
Jums dėkingos,
Vietiniai lietuviai užjaučia j
gv Pranciškaus Seserys
pavergtos Lietuvos padėtį ir Mt. Providence,
West End
vurgą pabėgėlių ir deda au Pittsburgh, Pa.
Sausio 6 d. Vyčių kuopa kas į Lietuvai Gelbėti Fondą.
laikė mėnesinį susirinkimą,
KEMK1TE, PLATINKITE
Matosi, kad čionai darbai
kuriiaamei svarstė daug svarbių
pagerėjo.
Vietinis KATALIKIŠKĄ ŠI AUDĄ.
reūka^ų ir Išrinko komisiją
prirengiami būsimo Vyčių sei
LIETUVIAI DAKTARAI
mo rugpiūčio pradžioje. KoBūkite Malonus
Tel OANal 5969
misijon įėjo: Mažeika A., 0SAVO
AKIMS
naitis N., Karužiūtė Ona ir Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
Šimeliūtė Marcelė.
išekzaminuoti jas moderniškiausia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
regSjimo mokslas
Vyčių kuopia žymiai auga, j metodą, kurių
2155
VVest Cermak Road
gali suteikti.
32 METAI 1‘ATYRLMO
nes jaunimas aiškiai mato,)
OPISO VALANDOS
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių {tempimų.
kad organizuotu būdu dali- ■
1 — 4 ir 0:30 — 8:30 vakare
ir pagal antarti._________
giau galima nuveikti savo ir , Dr. John J. Smetana
Tėvynės naudai.
Dr. J. J. Smetana, Jr.

(Tęsinys)
tiktai pakeisti įvairius sa
Ii tikrųjų. galima būtų vininkl‘ ti‘u1'1’’ 1*"*“ vis
būdu
sustatyti regulas apsaugoti k« val3tybel “ tok,u ""
pastarąją idėją — L
savasties tikslas buc atsuktas. Piasistemą — taip kad kiek ga- closlos ma,-J ^veminas
Įima kuo didžiausias siu vie- lkauk'a kai‘? ri™>a“ benetų skaičius pasiliktu savi- ‘>lauk5’
<Uuįi°ji žmonib
ninkais; konkurenciją būtu masa biduotetnej kap.talisgalima taip suvaržyti tam tin6i visuomenėj visvien gyreikalingame laipsnyje, kad •vena PavaWiny3tėje ir putokiu būdu silpnasis žmo-, siau-v^* kuri nedaug
gus būtų apsaugotas nuo !skiriasi !luo t;a -ni!nos vergalingojo surijimo. Bet vi- j k'ov6s' kurią
suomenė turi pamatuotis
Komun.stibe valstyant vieno šių jai priešingų, bė neturėtų jokio motyvo,1
savitarpiniai
naikinančių priežasties, toliau sumažinti
ir
(."Draugas" Acme telephoto)
moralinių pastovų, būtent: &yvenimo laisvalaikio
malonumų,
tokių,
kokie
da

Iš sugriauto Londono ne visi vaikai pašalinti. Rodoma,
turi pasirinkti arba 1t pabar
proletariate
gyvuoja
kaip
vienas jų taiso savo “RolliriRoyce” neatsižvelgdamas
stovą, kuri sako, kad pilie-! bafiProleta™U: S^vuoja;
lis laiko valstybę, kaip sa priešingai, išskyrus tą atvė- pnnešimo, kad praeiviams uždrausta ten pereiti.
vo buvimo tiksią, ir tokiu1 Ę kada. k°raa,ban-aa kerkibūdu valstybė yra piliečio ia *r Prtesinasi individams,
valdovas; arba tur. laikvtis'kurie 1® a®u5Sb*aGn
eisai priešingo valstybes Idrai ir manomai pagerintų
idealo, kuris susidaro iš lais ulgpuluiu dalj. ir (kaip jo
vų piliečių. Valstybė turi arĮskelbžjai daleidžiai palaiky North Side
gai. Pustuzinis komunistėlių
ta pripažinti, kad jos pilna-j‘1 pilną sistemos veiklumą
! savaimi išgaruos. Esu tikrais,
Sausio 12 d. pakrikštyta , į.^
jęurįe jųjų jau (Įabar
me ekonominiam užviešpa- ■ kolektyvinėj savininkystėj
tavime yra išimčių, arba kur'a mes dabar randame Joaima-Caroll, čtaonge Jan- ■ ma(o 8avo klaid4> tifc drovisi
Sausio 9 d. įvyko laidotu- >
laisvieji savininko. turi ne- \ P° Padalinta ir privačia sa- kus ir Anastazijos Storuliu- prie to prisipažinti. Ar gi vės š. a. Karai i neis Sadaus
- vininkyste, esančia keliose tės dukrelė. Krikšto tėvais: įgalėtą visa taiuita klysti, o kienės. Velionė motina daba
noriai pripažinti būtinų iš
iručių savo laisvei, leisda- i ra11!1080- Stambių kapitalisti! buvo Joseph Jankus ir Rose pustuzinis bolševikų turėtų rtinio vargonininko Sadaus
mi valstybei kontroliuoti
geležinkelio kompanijų Storulis. Laimingai augti,
tiesą. Iš kur ta j'ųjų išmin ko A. ir viena iš senųjų sta
kai kuriame laipm.yji
grupė gali tapti valstybine
mbių parapijonlių. Mokytojos
tis?
geležinkelių kompanija vie
sesutės aptaisė tinkamai lai
žmonijos įversinnno klau nu plunksnos pabraukimu. North Side lietuviai be srodotuvėms altorius ir katafasime yra tiesiog pagrindinė Dalykas yra įvykdomas vie- vią skirtumo, išėmus, žinoma,
Sesuo Pranciškietė Maria
klaida suvokti bet kokią po- nu momentu arba tiesiogi- bolševikus, jau kalba apie Clarita, kuri kartu su įsesere” iiliiiniiiiniitiiiiiiiiiiiiir.-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
litinę doktriną, a :ba jos už- n^g konfiskacijos, arba pa-* Vasario 16 d. minėjimą ir Eleonora veda pas mus sek
AKIŲ GYDYTOJAS
gynimą, ir pastatyt*, ją kaip iaįpSnįu akcijonierių, šeri-pamažu visi prie to ruošia- madieniais
__ t
vaikučių, katėkiz>>
dektrinos ir užgynimo šutai- nįnkų išpirkimu. Panašus si. Katalikai, Federacijai va-'^ buvo įpykusi* Kalėdoms
komą moditikaei;ą pakeiti-dalykas neseniai įvyko prieš dovaujant, jau nutarė iškil- į mv(> tėviškę Waterbury
iną. Dvi dvasiO3 stovi viena mnsi
kis Beladioie.
kur mingai
nunirai minėti
__ r>„
__ samusų. a
akis
Belgijoje,
kur
minėti Vasario
Vasario 16
16 diedie-1' n
(jonn
p0 -----poros atostogų
prieš kitą, ir tos dvi dva geležinkeliai pardavimo bū- ną Piliečių svetainėje, S. S. vajčįųi laimingai sugrįžo prie
sios viena kitai priešingos. ' dais lengvai perėjo iš priva- Visų parapijų chorai pakvies- savo darbo
Vaikučiai su
Iš dviejų išrišimų,
kas čių šėrininkų rankų į vai- ti išpildyti muzikalę progra,tikrai yra ryšku kiekvie-! stybės rankas. Reikia tiktai1 mos dalį. Svarbiuoju kalbėLIETUVIS
OPTOME1RICALLY AKIŲ
nam industrinio moderniško dirvą padidinti ir ji užims 1 toju nužiūiėta kviesti kun. J.
SPECIALISTAS
jo ginčo tėmytojui komu- visą visuomenės
Suvirs 20 metų praktikavimo
plotmę.' Prunskį, buvusį “XX Amž.” DR. KARL NURKAT
Mano Garan (avimas
rizmas siūlo lengviausią m- juo tobulesnė kapitalistinė redaktorių ir neseniai ištrū
Palengvinta akių Įtempimų kas es
(Nurkaitis)
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių {tempimo, nervuotusistema patampa, tuo pla- kusį iš bolševikų nagų. Jei
mo, skaudamų akių karštį. Atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
Savasties restoracija, at-ftesnis tampa jos veiklos lau kitų drovią lietuviai (jie tar
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
gaivinimas būtų kebli, sun- kas, tuo mažiau senasis ar sis sausio 19 d.) parodys no
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
Atsakančiai
ir
prieinama
kai

ro
bendrai
su
katalikais
mi

ki ir greičiaus1 ai ištęsta už- gumentas ginąs privačią
das. Specialė atyda atkreipiama |
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
na pritaiko akinius.
duotis. Paversti kapitalistiš nuosavybę pritaikomas; juo nėti Vasario 16 d., katalikai,
taisomos.
1-ąją visuomenę komunisti- daugiau įsižiūrima į naują be abejo, sutiks, nes apyste- Kiekvieną dieną randasi:
Valandos: nuo 10 iki S vai. vak.
Nedėliomis pagal sutarti.
ne, reikalinga tiktai gyvuo- komunistinę valstybę, tuo vos reikalauja^ visų jėgų su DIDŽIULĖJE BUDRIKO
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
be akintų. Kainos pigios, kaip
'KRAUTUVĖJE
jančius sąlygas prailginti.
labiau ji panašėja į kapita- kaupimo. Sucementuokime vi
pirmiau.
3409 So. Halsted Street
Čionai jau turine proleta- listinę valstybę iš kurios, sas tautos spėkas, prabilki
4712 So. Ashland Avė.
Tel. Yžurds 3089
riatą, kuris yra pripratęs , matomai, ji natūraliai pa me į pasaulį vieningai, galinTelefonas YARDS ISIS
iiimnMiiiiwimiuiiimnnnniiiiiiiiiiiiui
i
eina,
ir
iš
kurios
ji
saviprie organizmUu* kuri yra
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ
DRAUGIJOS
NARIAI
iŠdarbės priemenių kontro nasi visą savo dorą, išsky
606S So. Talman Ava.
TaL YARda 6921.
ST U DIO
lerių tvarkomi; reikalinga rus privačios savasties lie
Van Kuren ir Mlchigan Avc. •
Rm. TaL GBOvehUl 0017
Raa.:
KENwood 6107.
kanas.
DABAR RODO
Office «aL HEMlock 4848

PinSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

DR, VAITUSH, OPT.

(Bus daugiau.)

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybe

PLATINKITE

— .Mmtcrnlšklausi įrengimai -*•

Roseland Coal Co.

— Patyrusio* Grožio Specialistu* —

343 W. 107th Place

— Prieinamos Kainos —

TEL. PULLMAN 6776
A. Tumonis, Sav.

St ,* /

— Lietuviška ištaiga —

6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPublic 9202
Marty

Sucilla,

aavtninkS

J

“DRAUGĄ”

UŽSISAKYKITE
ŠIANDIEN

Marty’s Beauty
Shop

‘After Mein Kampf?’
(“PO HITLERIO — KAS?”)

NELAUKITE KOL
PRITRUKSITE !

•

Iki dabar uždrausta veikalą —

Užsisakykite anglis iš šios
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už
žemiausias kainas. Greitas
patarnavimas. Pašaukite —
PULLMAN 6776 šiandien!

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas
ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis ausitarna.

2423 W. Marquette Road

2334 South Oakley Ave^

Chicago, Illinois

Ofiso taL VIRginia 0036
Residencijos taL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS

OR. STRIKOL’IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PIYBIOIAN AND BUKOKOM

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. N
Nedėliomis pagal rotartį.

4645 So. Ashland Ąvenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak
Nedėlionua pagal sutartį.
Offtea taL YARda 4787
Samų taL PROipack 1030

TaL OANal 6188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS I* OZIRUIUtyLS

2201 W. Cermak Road
“D R A UO A B*’

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3<
756 Wesl 35th Street

4157 Archer Avenue

TaL OANal 0867
Raa. tai.: PROapect 666i

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
GfldteeUa: 6600 Oo. Artestea Avi
▼ALANDORi U v. ryto iki 8

e iw a

«ai.

Dienraščio "Draugo'’ Metinis

Koncertas

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

Reservuokit tą dieną —
*

“DKAUUUI”.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.
Tei. CANal 2345

Resj 7004 So? Fairfield
Tel HRMlock 3150

TeL YARds 3146
VALANDOS: Nuo II iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 0
Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0
Šeštadieniais: 11 iki 12
VIRginia 1886
PROspect 3534

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1852 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariąs.

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS
6757 So. Western Avė.

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

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. rtalstv^ Street

DR. V. E SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Teleionaa LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0004.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Seštadianiaia.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, 11L
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iai 12 vaL ryto.

DR. MAURICt KAHN

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
4631
So. Ashland Avenue
3147 S. Halsted St., Chicago
TeL iARda 0994
Pirmadieniais, Ireciudieniais
Rez.
teL PLAza 3200
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Telefonas OANal 7320
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-0
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagul sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

TaL YARda 6557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskai)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651

VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagal sutartį.___ _____

DR. P. J. BEINAR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct

(Beinarauskae)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
TELEFONAI:
Nuo 2 iki 4 |»opiet ir 7 iki 0 vak
Ofiso
—
WENtworth
1618.
ir pagal sutartį.
Rea. — YARda 30SA
Res. 1625 So. 50th Avenue
OFISO VALANDOS:
TaL Cicero 1484
8 iki 4 popiet.
7 iki 9 vakare.
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais
pagal sutarti.

DR. A. JENKINS

(įdėtu via)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

— įvyks —

Yalaatoi 1—8 popiet ir 7—S v. v. Sekmad., Sausio 26 d., 1941
SOKOL HALL
BietDENCUAi
6631 S. Callfornia Avė.

DR. WALTER PHILLIPS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737
Namų telefonai VIRguua 2421

T«L YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
vaL: auo 0 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Seredoj pagal sutarty.

P RAUGAS
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PADUODA PRAŠYMĄ GAUTI “MANDAMUS ’

LIETUVIAI KIBIOSE MIESHJflSE ||

*

-
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kais dovanas paveda Lietuvos
Gelbėjimo Fondui. Taipgi pa
reiškė ir kitą džiuginančią
Worcester, Mass. — &v. Ka
žinių, kad parapijos skolos
ztimieru parap. parapijiečiai jau visos atmokėtos ir ižde
labai nuoširdžiai pagerbė pa,- lieka pora tūkstančių dole
garbos nusipelnusį garbingą rių. Tačiau nurodė, kad prieš
vaidą, kuit Augustinų Petrai akis stovi nau'as ir svarbus
tį, tos parapijos kleboną, jo
reikalas, tai įsteigimas ati
25 metų kunigavimo sukak tinkamo namo, kur jaunimas
ties proga.
turėtų gimnastikos ir kūno
Pagerbimo bankiete, kuris I lavinimo sales. Apie tą pro
įvyko sekmadienį, sausio 5
jektą, be abejo, teks daugiau
d., dalyvavo daug įžymių ku
išgirsti.
nigų, iš tolimų ir kaimyninių
parapijų ir gausi minia pisaulionių,' tarp kurių buvo Susipratę Bostono
Lietuviai
daug profesionalų.
Visi sveikino Jubiliatą, kle Sausio 12 dieną So. Bosto
boną kun. A. Petraitį ir lin ne, Municipal Building salė
kėjo jam ilgiausių metų svei je, A. L. R. Kat. Federacijos
kam vadovauti parapijoje ir 3 skyrius rengė prakalbas amūsų visuomenei Lietuvos va pi'ei dabartinę Lietuvos padė
davimo, katalikybės ir lietu tį. Prisirinko pilnai, didelė
vybės darbe.
svetainė, apie 600 žmonių.
Keikia pažymėti, kad Jubi
liatas kun. Augustinas Pet Labai įspūdingai ir gyvai
raitis yra karštas lietuvis pa apie pavergtą Lietuvą kal
triotas. Jis yra diaiug prisi bėjo neseniai iš Lietuvos at
dėjęs aukomis ir darbu ko, vykęs adv. Stasys Gabuliausvose dėl Lietuvos nlepriklaiu- kas. Tik pradėjus svečiui kasomybės ir laisvės, kovose dėl j lbėti vienas “matuškos Ko
Vilniaus atgavimo, ir dabar, si jos” atstovas bandė truk
kada Lietuva pateko į sovie dyti. Buvę salėje Amerikos
tų Rusijos vergiją, kun. Au legijonieiiiai meistriškai puigustinas Petraitis 'stojo akty čiupo triukšmadarį ir išdan
viai darban, kad Lietuva vėl gino iš salės.
būtų laisva ir nepriklauso
Vitsi 600 susirinkusiųjų su
ma.
dideliu atydumu
išklausė

Pagerbė Garbingą
Vadą

i

)

Kun. A. Petraitis yra įžy Į kalbėtojo 2-jų valandų, kaimus visuomenininkas ir nuo bos ir niekam nenusibodo.
širdus lietuviškos katalikiš Pro klausytojo akis, kaip kiI nematografo ekrane, kalbėtokos spaudos rėmėjas.
Gražųjį vakarą vainikavo !jo piešiami bėgo tėviškės vai
paties kun. Petraičio kall>a, zdai, bolševikų skriaudos ir
kurioj pareiškė,' kad pinigiš- sauvalė.

“Vaiko Miestui” Didele Dovana
Omaha, Nebr. prieš kelis
metus
‘‘Vaikų
Miestas”
(Boys Town) mažai buvo ži
nomas. Bet nuo to laiko, kai
paveikslai buvo, imami ir ro
domi po visą Ameriką, “Vai
kų Miestas” tapo garsus. Ke
liauninkai iš rytų ir vakarų
važiuoja per Oniahą ir sustoj.i pamatyti “Vaikų Miesto”.

-//

Kun. E. Flanugan “Vaikų
Miesto” įsteigėjas ir dabar
tinis vedėjas įpasakojo, kad
Korkas palaiko šilumą ir gra
jis jau senti a i meldėsi ir no
žiai atrodo.
Grindys iš tani tikrų akine-i rėjo pastatyti didesnę koply
nų įvairios spalvos. Visi al čią dėl nelaimingų vaikų. Da
toriai ir saniktunrium iš mar bar jo noras išsipildė ir už
muro. Suolai tamsaus ąžuo tai jis labai dėkojo geradarei
lo. Kontraktorius buvo Leo iš New York. Fundatorė irgi
Daly ir atliko labai gražų buvo atvykus į pašventinimo
apeigas.
Vietinis
darbą.

Vyskupas J. II. Rytam ne tik
Judomieji paveikslai pa pašventino koplyčią, bet ir
pasakė labai gražų pamoks,traukė ir p-lę M. Dowd iš
New Yorko pastatyti labai lą apie Amerikos demokrati
ūse MUSTEROLE for
gražią koplyčią “Vaikų mie- ją. Jis labai išgyrė p-lę M a.
rijoną I)owd už tą didelę au1 stei” už 175 tūkstančius do
| ką “Vaikų Miestui”. Mat, ji
lerių. Vyskupas J. H. Ryan
padėjo kun. E. Flanagani di
Mother—Give Your CHILD
pašventino ją sausio 5 dieną.
This Šame Expert Care!
deliame darbe aprūpinti be
At the first sign of the Dionne Quini Iš lauko koplyčia yra ak namų vaikus gražia koply tuplets catching cold—their chests and
are rubbed with Children’s
mens įvairios spalvos, bet čia. Be to, ji įamžino savo throats
MUd Musterole — a product made to
promptly relieve^the DISTRESS of
baltos spalvos daugiausiai šeimos vardą “Vaikų Mies children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
Dėl to labai gražiai atrodo. te”.
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
Stogas dengtas baltos ^pal
made when you ūse Musterole.
Vyskupais nuoširdžiai jai product
MORE than an ordinary “salve”—
vos dokalkomis. Vifci vandens dėkojo vyskupijos vardu, O- warming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
("Draugas” Acme telephoto)
vamzdžiai yra iš sunkaus va nuahos miesto vardu ir Ne- in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger product.
Forrest Donnell, Missouri i-espublikcnaw gubernatorius e- rio. Koplyčios priešakyje ybraskos
valstybės
vardu.
lektas pasirašo prašymą vyriausiąjam teismui gauti “man- ra aukštas bokštas, kuris vi
damus”, kad legislatūros pirmininkas (speakeris) išduotų
jam išrinkimo gubernatorium certifikatą. Jo parašo liudinin ršija visus “Vaikų Miesto”
kai — advokatui C. E. Remller (kairėje) ir E. F. Elliot, namus. Jis yra matomas už
KLAUSYKITE! — PATIKS!
«•.
10 mylių nuo įstaigos. Kop
vyriausiojo teismo klerkas.
lyčia yra gotiško stiliaus. Iš
ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
Jautresnieji žmonės verkė Gelbėjimo Fondui gautą pel vidaus koplyčia yra išplesteSĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ
klausydami apie savo tėvynės ną iš A. Katkauskaitfe kon- ruota baltai. Lubos iš medžio
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
jeerto. Taigi So. Bostono lie ir padengtos iš vidaus korku.
nelaimę.
tuviai jau yra sudėję Lietu
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
Baigus prakalbą buvo ko
vai Gelbėti Fondui 637.68 do tuvių nusistatymą prieš oku
* Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
letais klausimų, į kuriuos kal
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
lerius ir dar tikisi iki vajaus pantus. Nieks nedrįso ruskių
bėtojas tiksliai atsakė. Visa
* Albina Kaspariūtė ir Al James
užbaigos kiek surinkti. Gali įvestos Lietuvoje tvarkos gi
salė vieningai plojo kalbėto
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
mas dalykas, kad iki vajaus rti.
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
jui ir kvietė dar kartą atva
pabaigos vienos So. Bostono I
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
žiuoti į Bostoną, nors adv.
Kaip begėdiškai ginasi bo
parapijos lietuviai
suaukos
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
Gabaliauskas, prieš keletą Na
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku.
Lietuvai Gelbėti Fondui 1000 lševikų 'samdiniai čia Ameri
vaičių jau buvo kalbėjęs i>akoje,
rašydami
“
Vilnyje
”
Vanda Zabella ir kiti
dolerių.
pjjpijinėje svetainėje. Per abi
kad Lietuvos okupacijai pri
Per adv. S. Gabaliausko taria 93 procentų lietuvių Aprakalbas So. Bostone surin
Šaltimieras Radio Advertisers
kta 137.(50 ' dolerių Lietuvai prakalbas So. Bostone nepa merikoje. Gėda- jums, kacapų
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
Gelbėti Fondui. Be surinktų sirodė nė vienas “rojaus” a,- užtarėjai, taip mulkinti savo
Tel. Prospect 4050
per prakalbas, So. Bostonas paštalaB su paklausimais, nes skaitytojus. Greit liksite ge
“THE LITHUANIAN HOUR”
yra. į mokėjęs" ftO© ddlerių L. matė labai vieningą visų lie- neliai be armijos. Vietinis

QUINTUPLEIS
CHEST COLDS

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER
SOKOL

4

DRAUGO" KONCERTĄ

SVETAINĖJE

2345 South Kedzie Avenue

Sekmadienį, Sausio

(January) 26-tą Dieną, 1941 Metais

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet

Šokiai po koncerto 8-tą vai. vakare
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CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS
GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
1

Dienraščio “Draugo” šiaunianie koncerte dalyvaus rinktinės Chieagos Katalikiško jau
nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chieagos Apskričio Vyčių artistai!
Dainuos, gieduos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktaras Arthur C. Becker, ii De Paul Universiteto ir
Prof. Juozas Sauris, Chieagos Vyčių Choro vedėjas.

Chieagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite į dienraščio “Draugo” koncertą, nes
jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus!
Koncerto vajininkai
pardavinėja tikietus t Pageibėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.

Tikietų kainos: $1.00, 75c, 80c.

Vien tik šokiams — 35c.

4

T
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Ketvirtadienis, sausio 16, 1941

West Pullman — Karolis ' gėrybes pristatė gerb. dvasios
Raila, kuris dėlei tolumo, ne vadas, kun. J. Dambrauskas,
atvyko, bet pridavė praneši už kų susirinkusieji kaip jam,
A.
mų, kad ekyriua dalyvaus sei taip ir šeimininkėms nuošir
džiausiai dėkingi ir kupini
me, išrinkti atstovai.
ONA ŽOSTAUTIENĖ .
GAUSIAI SUVAŽIAVO SUSIRINKIMAN
gražaus ūpo, sušilę, išsiskirs
Bridgeport — U. Gudienė, tė į namus.
Mirė sausio 15, 1941, 7:80 v.
J. K.
ryto, sulaukus pusės amž.
Marijonų Bendradarbiai Chicagos Kolonijose T. Šimaitienė, C. Butkienė,
Gimė Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Smilgių parap.,
PaMagd. Okonienė, Ona JackieSusirūpinę Vietiniais Parengimais Ir Seimu
venšktų kulnie. Amerikoje iš
Iš Šv. Pranciškaus
gyveno 85 metus.
nė, Jul. Budrevičienė, Joana
Paliko dideliame nuliūdinto
Town of Lake — O. SriuSausio 14 d. Aušros Vartų
vyrų.
Klemensą; tris sūnus:
Vienuolyno
Rėmėjų
Mačeikiianė pranešė, kad jų
Kazimierą Joną ir Alfonsą ir
marčią Bernlce;
du
broliu
parapijos mokyklos kambary bierJė ir P. Turskienė ,pi\ine- rengiama “bunco party” į- Veikimo
Juozapą ir Joną Laiškonius
įvyko giausus Marijonų Ben-, šė, kad skyrius labai gražiai
Ir jų Seimas, pusseserj Kvievyko sausio 15 <1. parapijos
tkienę Ir jos vyrą Juozapą:
Prie&metinis
Susirinkimas
..
dradarhių Chicagos apskrities Į ir vieningai darbuojasi, pla
■dėdę Feliksą Karveli ir jo
salėj, prie kurios labai stroSeimą ir daug kitų giminių,
tina
.bilietus
ir
renka
dova

BRIDGEPORT.
švento
susirinkimai.
draugų ir pažįstamų ir kitas
piai rengėsi, ir tikisi, kad
gimines Lietuvoje,
nas savo pramogai, kuri įVelionė priklausė prie se
Susirinkimų pradėjo pirm. vyks sausio 26 d. parapijos padarys grubios naudos. Sia mėjų 1 skyriaus privšmetinis kančių dr-jų: Tretininkų, Gy
vojo
Rožančiaus,
Apaštalys
C. Druktenis, liglaikinis sek salėj 2 vai. po pietų, taip kad me mis. m e J. Budrevičienė susirinkimas įvyko gruodžio
tės
Maldos,
AuSros
Vartų
Moterų Ir Merginų, Akademi
retorius perskaitė nutarimus, bus dar galima spėti ir į užsimokėjo narystės $1.00.
jos Rėmėjų, Keistučio Kllu29 d. Susirinkimas buvo ’bo
ir Clheagos Lietuvių Drau
Toliau
sekė
kalba
kun.
J.
kurie buvo priimti.
gijos.
“Draugo” koncertų. Atstovės
'skaitlingas ir dar 14 naujų
Kūnas
pašarvotas
Lacha
Mačiulionio ir dvasios vado
vvicz koplyčioj. 2314 W. 23rd
prašė
nepamiršti
ir
atsilanky

narių
prisirašė
pasidarbavi

Visų pirma siekė praneši
Place.
kun. J. Dambrausko platus ir
i^aidotuvės (vyks pirmadie
ti.
mu rašt. J. Pukelienės.
mai iš kolonijų:
ni, sausio 20 d., IS koplyčios
gražus pramosimas skyrių rei
8:80 vai, ryto bus atlydėta J
Iš vajaus vakarienės pra
Dievo Apvaizdos parap. — kalu, taip pait ir seimo. Kun.
Aušros Vartų parap. bažny
Melrose Park atstovas K.
čią, kurioj jvyks gedulingos
M. Bukantienė pranešė, kad J. Dambrauskas pranešė su- nešimų padarė rašt. J. Pupamaldos už velionės sielą*
Po pamaldų bus nulydėta į
kelienė. Pelno gauta $308.00.
Kantautas pranešė, kad ren
jų rengiama vajaus vakarie- sirinkimui ape a. a. arkivysŠv. Kazimiero kapines.
Nutarta surengti kitų ko
giasi prie kauliukų žaidimo nė įvyks vasario 2 d. parapi,- kųpo Jurgio Matulevičiaus
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d raugus-ges ir pažjs
(bunco party) pramogos ku jos salėj apie 7 vai. vakaro., mirties sukaktį., kuri bus mi- kių pramogų. Komisijon iš tarnus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnai. Mar
ri įvyks vasario 2 d. 2 vai. Bilietai smarkiai platinami, ir ’ nima sauęęįo 27 d. pamaldo- rinkta: P. Jancauskaitė, O. ti, Broliai; Pusseserė, Dėdė *r
Giminės.
po pietų Vaičiulio salėj, prie
Kazlauskaitė, C. Petrai tienė.
tikisi, kad viršminėtų vaka- mjs Aušros Vartų bažnyčioLaidotuvių Direktoriai LaValdyba liko ta pati: pir- chawicz ir Sūnai Tel. Canal
23-čios ir Lake gatvių. Tikie. . ,
,
.x
. , ! r$ susilauks daug svečių — i je įr kvietė, kurie gali, atvy
2515.
min. A. Auksutienė, vicepirkaip vietinių, taip ir iš kitų kti ir pasimelsti.. Taįp pat
įsigys, mokės 25c., o prie du kolonijų. Neabejoju, kad taip | reiškė didelio džiaugsmo, kad min. E. Stanevičienė, rašt. J.
rų — 30c. Taip pat turės ir ir bus, nes veiklioji tpirm. p-. jaunimas irgi pradeda įdo- Pukelienė, ižd. P. Jančaius- nepasidarbuotų. Visuomet ji
užkandžio. Susirinkusius kitų
kaitė.
yrai komisijoj.
. ,
4
v.
, »a Ivanauskienė mi savo pa- mautį Marijonų BendradarŽodis apie darbščių valdy
onųų a s ovus prašė at- gėlininkėmis kų tik rengia,
darbais, rašosi į skyrius,
Dieve, padėk joms ir to
Vyk , . Kantau^'s Pynėse,' vjsuoniet turi gerų pasiseki- ir, štai, ir šiame susirinkime bų. Visos yra ilgametės vei liau vieningai darbuotis.
kad žymi ir plačiai žinoma' mą.
„
kėjos. A. Auksutienė daug
dalyvavo jaunutė p-lė JakšValdybai daug padeda Bai
veikėja, p-nia ŠvilpaUskienė1
,
.
darbuojasi ir pavyzdingai
Cicėno
Br.
Jakštaitė
ir
hute
ir
Ele™
Butkienė.
Gar,
yadovaujfL
vicepiTm
.
čiūnaitė, Kazlauskaitė, Šimai;
seime žada .padaryti surprvp-nia
Jakštienė
pranešė,
kad
be
joms
ufc
tai,
ir
podraug
jų
J
stanevičieng
ir
gi
V
eitienė, Strazda^iskienė ir daugi
2ų. Koks jis bus, susirinki
jų
rengiama
pramoga
įvyks
motinėlėms,
kurios
pratinai^
lg
kftip
rfištinin
_
kitų.
Rėmėja.
mui nepasakė.
sausio 28 d., p-nų Kaulių na iš jaunų dienų prie panašių kaujui J. Pukelienė čia gimu
Brighton Park — Pr. Vai- me (Bulvaruose), prie kurios darbų. Laukiama ir daugiau.
si ir augus; nuo pat jaunų
Sekaostos pranešė, kad stro- kaip ciosrieWs> taip ir bulMt
Iš visų kolonijų skyrių ra
dienų visur darbuojasi. Ypač
piai rengiasi prie kauliukų ri-k?s rOTlgiasi Komisija ir portų paaiškėjo, kad visur yra paniy}ėjusį rėmėjų veiki
CONRAD
žaidimo pramogos, kun įvyks isag sįyrins platina bilietus, gražiai rengiamais! prie dran
mų.
Nėra
vakaro,
parengi

Fotografae
p-nų Nariukų namuose sau- lka dovanas> k tikisi> kad gijos metinio seimo, ir tiki
Įrengta pir
mo, kurį ji apileistų. Visur Studija
mos rūSies su mo
ąo 19 d. 2 vai. popietų. Sa- vįsiis atsilankusiu!s galės ap- masi, kad šis seimas bus daug
užlaido
darbuojasi. Ižd. P. JancauM derniškomis
mis ir Hollywood
kė, kad darbščiosios veikėjos dovanoti Apskritys turĄ;o di. sėkmingesnis už pernykštį,
šviesomis. Darbas
ižplatino gausybes bilietų, su-K^ d4iaugsmo,
tik įsi. nes šiais metais daugiau rū loaitė pau 16 metų, kaip ji iž- Garantuotas.
rinko galybes vertingų dova- rašiusi į skyrių jaunutė p-lė pinamasi n© vien savais pa- dininkauja. Yra amžina na-I 420 West 63rd Street
ir dar gavusi-keletu am
nų ir kvietė kitų koloni.į Jakštaitė, malonėjo atvykti ir rengimais, bet ir kvietimais r©
žinių narių per visus 16 me; Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
bendradarbius atvykti.
Res.: - ENGlewood 5840
į apskrities susirinkimų. Kiek kitų organizacijų kuopų, ir
nebuvo parengimo, kad ji
Marąuette Park — A. Jo teko girdėti, jai labai patiko, skyrių bei lokalinių draugijų
naitienė ir A. Pukelienė pra tikimasi, kad jiniai ir savo į viršminėtų seimų, kuris įftABY, OTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nešė, kad skyriaus vakaras į- drauges įrašys į skyrių. Lin vyks vasario 9 d. Gimimo P.
KELNER - PRUZIN
vyks sausio 19 d., parapijos kime B. Jakštaitei pasisek i,- Šv. parapijoj. Prasidės pa-1
teriaoalaa
Patarnavimam — Moterim patarnauja
maldomis ir ,po pamaldi} pa
salėj apie 7 vai. vakaro. Bus mo.
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
rapijos salėje bendru pasita
suvaidinta “Karaliaus Mir
West Side — E. Drukterimu
įvairiais
Tėvų
Marijonų
tis”, kurį išpildyti atvyks iš
nienė, P. Katinienė ir C. Druir jų Bendradarbių draugijos
Dievo Apvaizdos parapijos
ktenis pranešė kad jų ren
reikalais.
Rožių, Lelijų Klubas ir cho
giamas vakaras įvyks vasaLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ras. Vakarai? labai įdomus ir
• rio 2 d. parąpijos salėj 2 vai.
Tuo sus-mas baigėsi gra-,
Įnertas visų pamatyti. Apart
(pietų. Skiriamos piniginės ziomis vaišėmis, kurias pri- i
vaidinimo, klūbietės palinks-1I dovanos, kurias gali įgauti vi- rengė gerosios skyriaus vei-1
jnins gražiomis dainomis. Vi- Į sj, įsigydami bilietų už 10 ce- kėjos — E. Druktenienė ir
sus kvietė dalyvauti.
ntų.
P. Kalnienė. Žinoma, vilias

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

t

John F. Eudeikis
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Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4609-07 So. Hermitage Avė.

TeL LAFAYETTE 0727

South Fairfield Avenue

DYKAI
nMk l«:0«

koplyčios visose
Chicagos dalyse

«mm

Antradlente

fe

II wmp Btottai (14M h.)

A.

A.

PETRAS RAKAUSKAS
Mirė sausio 14,
1941,
9:45
vai. vak., suluukęs 54 metų
amžiaus.
. «».
Gimė Lietuvoje, Kražių ap
skr., Pljoniškės parap.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime
brolj Joną, brolienę Stanis
lovą
ir
brolio vaikus Itaymond ir jo žmoną Bernlce ir
Irene ir jos vyrą Andriejų* o
Lietuvoje
seserj
Apoloniją
Pumputis ir jos šeimą
ir
duug kitų giminių.
Velonis priklausė prie Chicagos Lėtu vi u Draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano
Petkaus koplyčioje, 6812 t?o.
Western Avė.
Laidotuvės jvyks šeštadienį,
sausio 18 d. Iš koplyčios 8
vai. ryto bus utlydėtas j Gi
mimo Švenč. Panelės parap.
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
jielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Brolio

Brolis.
ir

Vaikai

t

STANISLOVAS
BATAVIčIA
Jau sukako vieni metui, kai
neguilestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą vyrą ir
tėvą Stanislovą. Netekome sa
vo mylimojo sausio 17 d., 1940. Nors laikas tęsiasi, bet
mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną at
ilsį.
Mes, atmindami tą jo liū
dną prusišalinimą iš mūsų
larj)o,
užpr|jV-nie gedulingas
šv. Mišias šeštadienį, sausio
18 d., šv. Antano parap. baž
nyčioje, Cicero, III. 8:00 vai.
ryto; taipgi šv. Mišios penktadienj, sausio 17 d., Blessed
Sacranient
bažnyčioje,
Cer
mak
Rd. ir Central Park
Avė., 7:15 vai. ryto.
Kviečiame
visus
giminės,
draugus, kaimynus ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Stanislovo
sielą.
Nuliūdę Moteris Veronika,
Dukterys Bernlce ir Cecilija
ir Sūnus Stanislovas, Jr., 1801
S. St. Iiouis Avė.

Brolienė,

Giminės.

Ladotuvių .Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. GROvetiill 0142.

JOSEPHINE BAKUTIS
(po tėvais Nieštartaitė)

Mirė Sausio 14, 1941, 7:15 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Girdiškės parap., Tujienų
kaime.
Paliko nuliūdime: vyrą Juozapą, dukterį Marthą Gerlikas,
žentą Petrą ir anūką Raymondą, du sūnų Bruno ir Charles,
marčią Anna, 2 puseseris: Pauliną Brazauskienę ir Vaicekaus
kienę ir jų šeimas, 3 pusbrolius Stanislovą Vainauską, Grigorių ir Antaną Galminus ir jų šeimas; švogerį Pranciškų Ba
kuti, švogerką Petronėlę Armonienę ir jos šeimą ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje seserį Anelę Mi
kulskienę, brolį Antaną ir jų šeimynas ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas namuose 3447 S. Morgan St., Tel. YARds
2597.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 18 d., iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Duktė, Sūnai, Žentas, Marti ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARds 1138.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C pATARNAVIMAS
HmDULHnUL dieną ir naktį
V
I

AMBULANCE

4447

"j“

A.

Vienų Metų Mirties
Sukaktuvės

v
K.

A

T KOPLYČIOS visose
1 miesto dalyse

D
3307 Lituanica Ar^
Antanas M. Philips Phone YARdfi 4908

Anthmy B. Petkas

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

3354 So. Halsted St
Telefonu YARda 1419

P. I. Ridikas

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

Ladamz ir Simai
PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

Saukite TeL — SEELEY 6103

i

Albert V. Petkus

I. J. Zolp
S. P. Mažeika
I. Imlemis

4704 S. We«tera Avenue
Phone LAFayette 8024

ii646 Weat 46th Street
Phone YARda 0781-0782

3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
4348

Be. OaHforaia Avė.
LAFayette

3571

DBAPGAJ

Ketvirtadienis, snti’io 16, 1941

West Pullmano
Naujienos

• Vasario mėn, mūsų para- Pirmas 1941 m.
RADIO
pijd4 bažnyčioje susituoks
CLASSIFIED
Choro Parengimas
Gražios dainos Budriko ra
— Moterystės
Sakramentą
Saulio 11 d. stulgiai mirė il- priims sekančios (porelės: Bro
Brightonparkiečių
uukos
MARQUETTK PARK.
Marąuette Park. — Para- dio choro pereitą sekimuiieLietuvni Gelbėti Fondui per Baigiantis 1940 m. kuopa su- ^ainet^s West Pallman gyven nius Kapočius (parap. komi- pi jos chorais ruošia nepaprai- nį linksmino radio klauisiytoCHARLES P. Sl'KOMSKIS & CO.
kun. J. Prunskio prakalbas brinkime, aptarus reikalus, tojas — Jonas Dočkus. Ve teto narys) su Betty Yakas; stą šokių vakarų, kuris pa- T*8- Taipgi šauni orkestrą iš Perkam - Parduodam - Mainom
keletą gražių numerių.
Ir Statom Visokius Namus
sausio 2 d.:
vienbalsiai užgyrė esamą vai lionis paliko nuliūdime žmo Justinas Ciesiūnas su Virgi- vadintas “The Gay Nineties
Bali
”
.
Tai
bus
sekmadienį,
!
Šias
programas
jau
11
metai
ną
ir
skaitlingą
šeimą.
Buvo
’
t
n dyba: dvasios vadu — kun.
nia Kūkalis ir Jack Boss su
Ilui-gt-nai Marųucttc Pk. Ir Apyliiikėf
A. Atroškienė $5.00, J. Da- / \
u u r
Joana
Šiužąs. Malonu yra pi- vasario 2 d,., parapijos salųj. Pe*dž,’a -Kiozo Budriko radio 2 lietų mūrinis namas, po 6 kamb..
visų
mylimas
ir
plačiai
žino
A. P. Baltuti, pirm. — H.
mbrauskas $2.00.
džius. Kaina $6,800.
Mažas JDaunorienę, vicepinn. — A. mas kaipo gvras veikėjas pa žymėti, kad susikurs trys jau j Komisija deda pastangų, kad 11 rakandų krautuvė Chica- garu
mokėjinias.
Po vieną, dolerį aukojo.- 11. Miekeliūnienę, fin. rašt. — rapijos ir visuomenės labui. nos šeimynėlės "lū'snj. parapi- šokiai pavyktų. Komisija su goję, 3409 S. Halsted St„„ ku 2-Jų aukfttų medinis namas. Karstu
apšildomas. Kaina $3,590,..sideda iš šių choro narių: A. rioje daugelis lietuvių perka vandeniu
Čiapais, J. Atroškienė, J. Ki A. Poškienę, nut. rašt. — Taip pat per daug metų ėjo joje
{ mokėti, $500. Likusių skolų mokėti*
Poškaitės, P. Pieciukaitės, S.
Minių reikmenis.
kaip randų.
sielius, J. Yalskis, Gubista, Marijoną Paulenę, ižd. — A. parapijos komiteto ir nati
4102L S. VVESTERN AVĖ.
"L
Vaičiūtės, J. Balčiūnaitės ir j Programa tęsiasi visą vadr. Vileišis, M. Balsis, Dam Žngūniicnę, tvarkdarę — Oną trustiso pareigas,
Vasario 9 d. parapijos cho
Tel. Office Ben. 3713. Vak. Pro. 017S-.
brauskienė, Al. dukšienė, B. j Butkienę, korespondientę Laidotuvės įvyksta ketvir- ras, kuriam vadovauji varg. B. Katausko. Komisija^ cho-Įittndą _ „uo 5:30 iki 6:3u
Vilimienė, B. Jovaišas, B. Bu- AI. Paulienę.
tadienį, sausio 16 d. Iš ŠŠ.įS. Raila>, rengiu vakarą suiras ir_Z&Z,
vakaro ka§ &ekmadienį’. \ra
leviZ-ius, K. fcenpataite, J. C-j )194O Metl> Trup(uiiai Iš Petro ir Povilo parapijos ha- programa ir šokiais parapi,- į visus nuoširdžiai kviečia da- visų mėgiama, ką liudija ši REIKALINGAS DARBININKAS
OFISE
kanas, F. Šerpetis, A. AluniMūsų Protokolų Knygos. žnyčios bus nulydėtas į Šv. jog salėje. Pelnas eis pusiau bvauti pirmam 1941 m cho mtai gaunamų laiškų iš visų Reikalingas jaunas lietuvis abelnam
skia, A. Trakšelis, J. Pup-I
C. Skelly Amerikos kraštų ir Kanados. oiiso uaroui.
Turi mokėti gerai t
Rap. ro parengime.
su parapija.
Surengta trys vakarai
ir Kazimiero kapines,
kalbėti ir raftytl lietuviškai ir an'-‘
Beje, buvo pranešta, kad gliškai, vartoti rašomųjų mašinėlę.
leikis, J. Lapinskas, K. Ka- pį^jjįję^ peino padarytai ar
Pastovus darbas. Gera alga. Šau
nuo kito sekmadienio prasi kite: CANal 8011.
marauskis, K. Kudirka, A.
ti šimtas dolerių.
Cooko apskrities
Plėšikai pagrobė
dės naujas’ vaizdelis “Ame
Šių metų ŠŠ. Petro ir Po
Čiapas, J. Rupšlauskas, A.
Paaukota parapijai $42.00. vilo parapijos komitetas ren didelės išlaidos
rikos lietuviai”. Kita Bud
Steponuvičaitė, Delinkevičie132 dol.
UNIVERSAL
Prirašyta šešios naujos na gia šaunų vakarą vasario 23
riko programa būna ketvernė, J. A. Simanavičius, P.
Cooko apskrities komisioTrys kaukuoti plėšikai an
RESTAURANT
rės.
d.,* parapijos salėje ir parap. nierių boardas pradeda svar tradi"enio vakarą 'užpuoį8 Ir go vakarais iš Cicero stoties
Gintautas, S. Visockienė, O.
Sirgo penkios narės.
Vestuvėm, Krikštynom ir kito
WHFC nuo 7 iki 8 vai. vi
naudai. Programa bus graži; styti 1941 metams išlaidų
Kukiienė, Kazakauskienė, F.
kiem Baulueuuti Suteikiam Faving Lerner avalynių krau
Koresp.
tarnavimų.
karo.
Z.
ją išpildys Lietuvių Scenos sąmatą. Apskrities paskiri
Bistrais, D. Narkis, Z. Venc
tuvę, 3600 Irving Park rd.
Linksmas Patarnavimas Visiems
Mylėtojų ratelis iš Roseland. departamentai neturi pasi
lovas, dr. Račkus, L. Tiekus,
,v
Pagrobė 132 dol. Iš tos su
756 W. 31st Street
M. Talusiene, J. Enčeris, A. GvPO gubematonaus Vaidins labai juokingą kome ryžimo mažinti išlaidas. Kai mos 75 dol. paklojo krautu “Drauge” smulkūs skelbi
A. A. NORKUS, sav.
diją “Aš važiuosiu į Ameri bama, kad jie reikalaus iš vininkas, o kitus — buvę mai mažai kainuoja, bet duo
Kukšta, Ag. Šurna, J. Alaci- dukterys
ką”. Po programos bus‘šo viso iki 23 milijonų dolerių krautuvėje pirkėjai.
Tel. Victory 9670
da daug naudos. Skelbkite
jąuskienė, S. Pocius, J. Pa«u- •
Springfieldo grįžo Chikiai prie gerots orkestros. Rei išlaidų. 1932 metais apskri
“Drauge”.
04
kštis, AI. Bolienė, Al. Juozai- cagon gubernatoriaus Green
buvo
kia pasakyti, kad vasario 23 ties išlaidų sąmata
tis, Vitkauskienė, Zatcewicz, dvi dukterys, Nancy, 13 m., d, — paskutinis sekmadienis 19,658,724 dol.
Rastas nušautas,
J. Rašinskis, A. Pakeltis, Si-j ir Gloria, 9 m. aniž. Chica- prieš užgavėnes. Bus (gera
Apskrities išlaidos padi ar nusišovęs
manavičienė, Rimkienė. A. 1*4 j°8 lanky8 vieš,ją Har’ proga visiems pamatyti gra
dėjo išmokamomis algomis.
ris mokyklą iki mokslo mePaul Till, 31 metų amž.
žų vaidinlimą ir pasišokti.
Puidokas, Paurazus, Vilimas,
Išaiškinta,
kad nuo 1932 iki
’ j tų užbaigos. Po to nusikels
mėsos krautuvės savininkas,
O. Aleistininkienė, Poška, Trei į Springfieldą.
Kviečiami svečiai iš kitų 1940 metų imtinai išmokė
BLUE FLAME RANGE OIL
1912 Georgia gt., rastas
jimai
algoms
padidėjo
iki
nauskienė, Žilienė, O. Butkie
Nancy yra 8-ame, o Glo- kolonijų atvykti. Pradžia 7
krautuvės ledaunėje peršau
VICTOR
YUKNES,
16 nuošimčių.
vai. vak. Įžanga 35c.
ria 5-ame skyriuje.
nė, S. Vaišnoras.
tas, ar nusišovęs. Šalia jo
Savininkas
rastas ir revolveris.

Iš Sąjuhgiečių 67
Kuopos Veikimo

Aukos Lietuvos
Reikalams

IMT FĮĮĘL OĮĮ SERVICE
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VALANDŲ

TELEFONO

PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

1

TYPEWRITERS
A D O I ii G

MACHINES
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AU MAKES
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SOLO, RENTED
AND REPAIRED

A
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typevvriter
COMPANY

ROM*! C. ROlMtATT, Mm(W
IH W. MADISON ST.

Phone

DEAR3ORN

P444

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

t:'

-• ■

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS
— RCGS — RADIOS — REFRIGERATORS — WASBERS —
' MAN GELS — STOVĖS.
AU NationaUy Advertlaed Itema.

IITIMATIS— FREE — DEMONSTRATION

-

J ■

-
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Remkite Lietuvišką
Žyduką
ivlrt

0AK0ER.YOU CUT
ne TrtK^e Times,

EVEN OT That i t i
\TIP Yoo o yonRTČh

~NATHAN
KANTEB

|

FOK.
6N0TMEK MUK.'
i kove rW nosie
ktSSON.,
PRACTICE

fVooR A ftoTTčN
CET O
euTCHEK.

,HIN

Keep ^THE
fRoPOPtV You
rlFFP »T VYOKSe,
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CO.
Wbolesale
4707 So.
[Halsted St
TeL Blvd
0014

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

Ubu Mm

e
I CO.N.1

/?«•

INTERNATIONA!. CARTOON CO N V.

Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga -

fe

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

MUTUAL
LIQUOR

Schlits Alna.
lis

ALEX ALESAUSKAS & SONS

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS

METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistieR insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
nnNtn DOCK WO0L
CoftKtOA**
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Fimous Ihsoatiiio Bcavm
Coitvvt$n»Guwsrt»w Bo*»x 3. Padidina’ namų vertę;
5orr*^XX«M»CuwrT 4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
Maro Mbor 43i» to Grk Pt
gaisrų;
Kam*
m L*vtu
ir
6. * Greitai ir lengvai įtaisoma. ■
Apskaičiavimas Dijknit
Hiaty QuiiowiHAn»i*L»Mawr«v. Co«ewrrt. Etc
Parūpiname E.H.A. I*aNkollnimiu
ar

Išmok ėJInmH.

Mes taip pat parduodame visokiausią stogą Ir sienų |
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051]

Warehoos«: 9401 80. Stony Island Ava. tw.

Ketvirtadienis, sausio 16,1941

DRATTGAB

BAISYBES NACIŲ
KALĖJIME

GUB. GREEN PASI SUMAŽĖJO
SKYRĖ KABINETO IMPORTAS IŠ
NARIUS
EUROPOS

Iš Hitlerio valdomo reicho
Daug kas chicagiečių la- Chicagon atvykęs vienas
Naujas Illinoiso guberna
bai
apgaili importo su-! “S1?3 Plakėja kaip
jis
torius Dwight H. Green
į
savo kabinetą
pasiskyrė mažėjimą iš Europos. Ka- per devynis m5ncsius gyve
ni! tęsiantis iš tenai išveši- no teror« B1™0! žiaurybėšiuos vyrus:
mis nacių koncentracijos
George B. McKibbin
iŠ mai kaskart vis labiau užstovykloj Dachau, kurioje
Chicago — finansų direkto raukiami. Pasigendama ne
tik prieskonių, bet ir dau daugiausia katalikai kalina
rius.
ku mi.
Walter A. Rosenfield iš gybės kitokių daiktų,
Rock Island — viešųjų dar rių Amerikoje kol kas nega Šis bėglys yra buvęs vo
lima įsigyti.
kiečių katalikų politinis va
bų ir namų direktorius.
Howard Leonard iš Eu
Dėl importo mažėjimo nu das. Sąko, jis su 17 kitų ka
reka — žemės ūkio direk kenčia ir pačios importinės linių uždarytas kameron, ku
torius.
firmos, kurios Amerikoje rioje vietos buvo tik devy
Robert M. Medill iš Spring puikiai vertėsi ir turėjo pla niems ant grindų atsigulti
field — kasyklų ir mineralų čią klijentelę. Mažesniosios pramigimui. Jie visi pakaidirektorius.
I firmos ar tik nebus priver- tomis tad miegodavo
po
Paul F. Jonės iš Danville stos nutraukti reikalų ve-į tris valandas — devyni mie
dimą iki užsibaigs karas, godavo, o kiti devyni stovė— apdraudos direktorius.
Rodney H. Brandon iš Ba- Bet ir po karo gali pasi- davo.
tavia — viešosios gerovės rodyti didelių kliūčių reika Anot bėglio, toj koncen
lų atnaujinimui.
direktorius.
tracijos stovykloj buvo už
Frank G. Thompson
iš
Stambesniosios importo darytas ir žinomas katali
Mount Vernon — registra firmos darbuojasi susisiekti kas mokslininkas dr. Gercijos ir švietimo direkto su P. Amerikos rinkomis, lich. Naciai sargai kasdien
rius.
jei ras pirkėjų importuoja jį mušdavo taip, kad jo nuLivingston E. Osborne iš miems iš ten gaminiams. 1 gara buvo sukapota į koše
Highhland Park — konser
Importą iš Europos su- lę. Mušdami naciai jam liepvacijos direktorius.
varžė karas. Yra pavojinga; davo nusižudyti. Bet dr.
Legislatūros senatas juos
visus patvirtino. Jie savo
vietas užims sausio 20 die
ną.
Savo sekretorium guber
natorius paskyrė J. W. Cliap
man iš Chicago. Jis jau ei
na savo pareigas ir nerei
kalingas senato patvirtini
mo.
Legislatūra nutraukė sesi
ją iki sausio 28 dienos.

dabar su Europa prekiauti.
Be to, siaučiąs ten karas su
mažino importui gamybą.
Tenai žmonės užimti
nuosaviais naminiais reikalais
rūpintis. Visokia gamyba su
karinta ir dirbama vien ka
ro reikalams.
Be to, ir iš Kinijos
im
portas žymiai sumažėjo, nes
ir tenai jau neturima pro
gos nė laiko rūpintis preky-

Gerlich neklausė. Dėl to jis
iki mirties sukapotas.

ba su užsieniais, kai bešir
dis priešas užgrobia
vis
naujas teritorijas.

Hotpoint
ELEKTRINIS PEČIUS
•

SU SAIKCMU KARŠČIU

“The New Century”
Tiktai

ir jūsų seną pečių

Naujas Gražumas!
Naujieji Prietaisai!
Nauja Vertybė!

ra
h/ -j* t >fe?
lw
Nauji Calrod /pilei t ai
priduoda saikonią
karštį, kad paleng
vinus virimą — ir
nuolatiniai, puikūs
rezultatai gaunami.

Įtaisymas Yra Dykai
dėl 1, 2, arba 3 šeimynų
grynai rezidenciniame, da
bar vartojančiame Edison
Service name.

Fifth ove. ir 34 gatvės distrikte, New Yorke, antradienį dieną kilo nepaprastas sąmišis,
kai du plėšikai nušovė vienos firmos manadžerj ir policistą ir sužeidė kitus du asmenis
iki vienas plėšikas nušautas, o kitas sugautas. Pasirodė, plėšikai buvo du broliai Angelo
ir Joseph Ds Stefano. Pirmasis 29 metų, o antrasis — 33 m. amž. Abudu jau bausti kalė
jimu. Angelo neseniai įparoliuotas. Jis nušautas'. Jie užpuolė Kemp and Beatty firmos mamulžeri Alfred Kluusmani, (grįžusį iš banko su 643 dol. apmokėti tarnautoju’A Klausman
nenorėjo pasiduoti, tad jis peršautas. Piktadariai su grobiu puolėsi gatvėn, o iš ten į B.
Altman and Co. departamentinę krautuvę. Iš ten išbėgo į Madison avė. Abu įšoko į taxieab ir, atrėmę į šoferį revolverius, liiepė be atodairos 'važiuoti. Tačiau “stop” šviesai su
stabdė taxicab. Abudu iššoko gatvėn. Trafiko policistas Malier peršovė vieną plėšiką. Siw
peršautasis po to dar peršovė policistą. Kitas plėšikas sugautas netoli 5 ir 10 centų krau
tuvėje. (“Copyright 1941, by the News Syndicate Co. Ine. From Acme telephoto”).

("Copyright 1941, by the News Syn
dicate Co.. Ine. From Acme Tele.”)

Trafiko policistais išsitrau
Po to visam reiche pa kia revolverį susimezdamas
skelbta, kad jis “nusižudė.” prieš įšokusius iš taxicab plė
Šis nacių melas tik užsie šikus.
niams žinomas.

•nei»
Ka*P

Paveiksluotas Atpasakojimąs Apie Kovjj Su Plėšikais New York Mieste

* Trys patobulinti Ht-speed
5-kar8čių Calrod viršutiniai
pleitai.
* 5-karščių Thrift Virtuvas su
skoniu-užlaikančiu dangčiu.
* Visokio kepimo, skonj-užlaikantis kakalys.

* Calrod kepimo vienetą su
karščio atmuša.
* Automatiški užsukami-atsukami jungtuvai

Matykite šiuos modemiškus Elektrinius Pečius pas jūsų, pardavėją,
arba vienoje iš mūsų 11 krautuvių.

C0MM0NWEALTH EDISON COHPaNT

DARBAS BERNIUKAMS IR MER
GAITĖMS

C.Y.O. (Catholic Youth
Organization) darbų suradi
mo biuras nusprendė
šie
met pasistengti rasti darbą
kiekvienam bernaičiui, arba
mergaitei, kurie darbo rei
kalingi.
Darbo suradimo biuras
perorganizuotas ir praplės
tas taip, kad šiemet galės
sėkmingiau funkcijuoti.
Praeitą gruodžio

menesį

biuras peržvalgė 119 jaunuo
lių aplikacijas ir 41 sura
do darbą. Tarp šių laimingų
aplikantų buvo 38 berniu
kai ir 3 mergaitės.
Biuro vedėjas yra jaunas
sociologas Ch. D. Ryan. Vy
skupas Sheil jį paskyrė.

Darbininkai priešingi
ilgesniam darbui

X Vakar mirė Ona Žostau
tienė, sena Aušros Vartų parapijonė.
X Kun. A. Briška, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv.,
parapijos klebonas, išvyko
savaitei poilsio.
X Townoflakietė M. šimkaitė po poros savaičių vie
šėjimo grįžo namo įsaule nu
degus, kaip indijonka. Atos
togas smagiai praleido.
X Martynas Razbadauiskis,
gyvenęs Bridgeporte, 3132 tt.
Emerald Avė., vakar, po il
gos ligos, mirė Chicago State
Hospital. Laidotuvės bus pe
nktadienį iš Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios.
X Dėmesio! Skaitytojai aplink mus prašomi įsidėmėti,
kad balandžio 27 d. (antras
sekmadienis po Velykų) Fe
deracijos Chicago apskrities
ir L. Vyčių Chicago choro
užimtas DLK Gedimino 600
("Copyright 1941, by the Neus Syndicate Co. Ine. From Acme Telephoto").
Peršautas policistas Maher guli ant šaligatvio. Dešinėje m. mirties sukakčiai minėti.
+ Dr-ja Šv. Teresės ren
tolėliau už sužeisto šoferio, sužeistas Leonard Weisbeng. Žiū
rovai stebi peršautą plėšiką, kurį peršovė policistaa Maher. gia 10 metų jubiliejinį ban
kietą ir šokius Evergreen
Park Country Club, prie 93
and AVestern, sausio 19 d.
Bankieto pradžia 7 vai. vak.
Po bankieto bus šokiai. Įža
nga į bankietą ir šokius
$1.50. Į vien tik šokius 75c.
X Kun. V. Sla vynas, lydi
mas kun. A. Deksnio (abu
Lietuvos pabėgėliai) lankėsi
redakcijoj. Kun. Slyvynais da
bar gyvena ir darbuojasi
Wheeling vyskupijoj, Welcb,
W. Va., mieste, kur yra ir
lietuvių keletas
i šeimynų. Kunigas V. ©lavyrtas yra buvęs
“Draugo” adm. prieš Tė
vams Marijonams perimsiant
dienraščio reikalų vedimą.

X Illinois valstybės Lietu
George Baxter, „Altman departamentinės krautuves “risurUJ, vių Vaizbos Butas šiomis d i e1
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39
orrvomnli
Iznvrrnc
siuntė
32
egzempliorių
knygos
Praeiviai laiko pamestus kpyųtojųginklus.
z
“Economic Reconstruction of
r_________
‘T.;
Sė *
M
Lithuania after the World
War” užsakymą. Gražus pa
vyzdys kitų kolonfijų Vaizbos
Butams. Jei atsirastų dar
bent keturi panašūs užsaky
mai, knyga tuojau būtų ati
duota spausdinti. Prenume
ratas po du dolerius už eg
zempliorių reikia siųsti: Mr.
A. Simutis, 41 W. 82nd St.,
New York, N. Y. ‘

(“Copyright 1941, by the News Syndicate Co. Ine. From Acme Telephoto”)

amu

Lėktuvų gamintojas G. L.
Martin iškėlė sumanymą,
kad spartesniai karo reikme
nų gamybai reikalinga pri
Būsi turtin
gesnis tr lai
versti pramonininkus ir dar
mingesnis. —
Turėsi
bininkus grąžinti šešių sa
IŠTIKRINTĄ RYTOJŲ.
vaitės dienų darbą.
MUTUAL FEDERAL SAVING
Darbininkai ir jų vadai
and LOAN ASSOCIATION
sumanymui griežtai .priešin
OF CHICAGO
gi. Jie sako, kad nėra nepa
prasto laiko, tad ir skubo ("Copyright 1941, by the Npw» Syndicate Co. Ine. From Acme Telephoto") 2202 W. Cermak Rd., Chicago
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
tumas nereikalingas. Kai ku
Policija 5 ir 10 centų krautuvėje sugauna kitą bandžiusį
T
01,000,000.00
rie darbininkų vadai atšau- pasislėpti plėšiką.
ja, kad nėra karo laikas.
sį vidų ir mergelės drabu
žiai degė. Gesindama drabu
Motina ir dukrelė
žius sunkiai apsvilo.
apdegė
Pašaukti ugniagesiai užlie
Mrs. Jennie Rogers, 26 m. jo kilusį gaisrą. Mrs. Ro
amž., 2711 Adams gt., sun gers su Ramona paimtos į
ĮSTEIGTAS CHICAGGJE 11 BAL.-APRIL, 1932
kiai apdegė vaduodama sa ligoninę.
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
vo 4 metų dukrelę Ramona
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
iš kilusio gaisro namų vir VEDYBOS
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
*
tuvėje.
Labai apdegusi ir
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Gauti leidimai tuoktis:
dukrelė.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Mrs. Rogers buvo namų
Peter Kailus, Laura Gil
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.
rūsy, kai staiga išgirdo mer lette 19—18.
W H F C — (1420 Kilocycles)
Ladislas Viramontes, Lougaitės kliksmą virtuvėje,
į Atbėgusi rado užsiliepsnoju ise Noriega, 24«—18.

TAUPYK!

IHARGUTIT

RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

