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I. Sakalas

Lietuvoje jau rubliai. Li
tui amžiną atilsį. Reikia tik,
kad komisarai būtų pava
dinti žandarais ir viskas
kaip buvo prie carų. Dar blo
giau. Prie carų žmonės nors
žemės ir kitokios nuosavy
bės turėjo. Dabar viskas
atimta.
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KAS OKUPUOS AIRIJOS OAZES?
U. S. Laivyno
Klausimas
Kongrese

Amerikos Laivai
Konvojais
CHAMPAIGN, ILL., sau
sio 17 d. — Esąs atsargoje
Jungtinių Valstybių laivyno
adm. Yates Stirling, Jr. pa
reikšdamas, jog Amerika e
santi kare ragino, kad Ame
rikos laivynas būtų sukon
centruotas Atlante ir naudo
jamas lydimaisiais laivais
laivams, kurie gabena karo
reikmenis Anglijon.
Savo kalboje admirolas
pareiškė, jog Anglija galinti
atlaikyti Vokietijos ir Itali
jos atakas, jei jai bus tei
kiama didesnė orlaivių para
ma. Amerika esanti pasiren
gus šią paramą teikti, bet
svarbu kad tie orlaiviai pa
siektų Angliją.

Žinių Santrauka
CHICAGO, ILL., sausio
18 d. — šiandie rytiniu trau
kiniu Chicagon atvyksta Amerikos TT. Marijonų Pro
vincijolas Kun. Dr. Jonas
Navickas.

NEW YORKAS, sausio 17
d. — Pranešama, jog du di
deli anglų laivai — 14,935
tonų keleivinis laivas Almeda Star ir 10,578 tonų f rei te
ris Zealandic — pereitą nak
tį apšaudyti į šiaurvakarius
SIDNEY, Australija, sau nuo Airijos.

ANGLIJOS IR
VOKIETIJOS
LENKTYNĖS

WASHINGTONAS, sausio
WASHINGTONAS, sausio
Nesenai “Tėvynė” įdėjo 17 d. — šiandie karo sekre
17 d. — Washingtono diplo
sąrašą stambių komunizmo torius Stimpson pareiškė,
matai ir kariniai ekspertai
rėmėjų tarp Amerikos lietu jog pranešimai, kad Jungti
įsitikinę, jog invazija Airivių. Išvardinta visa eilė biz nės Valstybės nupirktų ka
jon prasidėsianti bet kuriuo
nierių, profesionalų, kurių rališkąjį laivyną, jei Angli
momentu.
sio 17 d. — Australijos už
daugiausiai Chicagoj.
ja pasiduotų arba leistų jam
Faktai duoda suprasti, jog
sienio reikalų ministeris pa
ANKARA,
sausio
17
d.
—
Pasikalbėjus su vienu, ki veikti iš Amerikos uostų, eAnglija ir Vokietija pasiren
reiškė, jog Australijos ir Ja
Turkijos prezidentas Ismct gus lenktyniauti Airijos otu biznierium, jie šitaip tei-, są fantastiški ir nesupranponijos santykiai pasilieka
Inonu šiandie if užsienio rei kupacijoj. Abi valstybės vis
sinasi: jei aš vienas nutrau-į tami”.
“draugingi, nežiūrint neiš
kalų ministeris priėmė An- arčiau slenka prie Airijos
ksiu finansinę paramą, ku
vengiamų prekybos ir finan
Kongrese šiandie svarsto
g ijos ambasadorių ir anglų krantų ir seka, kuri jų pir
ria tunka lietuviški penktasų suvaržymų karo metu”.
ma svarbiausias Jungtinių
rytų karo vadovybę, kurie moji padarys žingsnį okupa
kojai, iš manęs tik pasi
Valstybių laivyno klausi
buvo Ankaroj pasitarimams cijos linkui. Kai tik vieną jų
juoks. Kas kita būtų, jei vi
BERLYNAS* sausio 17 d.
mas, nes karo sekretorius
su Turkijos karo vadovybes. padarys žygius Airijos oku
si “in corpore” tai padary
— Informuotieji
vokiečių
Stimpson pareiškė, jog rei
tų.
pacijai, kita kuogreičiausiai
sluogsniai pareiškia* jog ga
kalui esant Amerika turinti
Kur yra Chicago Lietuvių
ROMA, sausio 17 d. — pasiskubins “gelbėti” Airiją
lima esą laukti naują pakei
perleisti savo karo laivų An
Vaizbos Būtas, kuriam pri
timų maršalo Petain minis- Jungtinių Valstybių amhasa nuo “priešo”.
glijai, kai tuo tarpu laivyno
klauso daug biznierių ir pro
terių kabinete. Ankstesni pra dorius šiandie lankėsi pas Būtina laimėjimui.
sekretorius Knox jau anks
fesionalų? Kodėl nepasako
Sąryšy
j
su
Japonijos
pavo
nešimai, jog visas kabinetas Italijos užsienio reikalų mičiau yra pasisakęs prieš per
Jei Vokietija nori laimėti,
tuo reikalu žodžio? Jis būtų
jum
Stirling
pareiškė,
jog
vi
atsistatydinęs, kad Petainas nisterį Ciano. Jų pasikalbęji
leidimą daugiau laivyno lai
svarus.
sa, "ką Japonija dabar a- galėtų naują sudaryti esą mo, tema neskelbiama. Tai Airijos okupacija ir neišven
vų britams. *
tims, Anglijai laimėjus bus perankstyvūs, bet labai ga buvęs vienas paprastųjų vizi giama. Šiuo metu vokiečiai
Iš žmonių, stovinčių arti Prezidento pareiškimai ..
gali pulti Anglijos pietus iš
galima atgauti”.
tų.
limi.
komunistų veikimo generali
Prancūzijos, rytus iš Olandi
Kiek vėliau spaudos kon
nio štabo, tenka girdėti, kad
jos ir šiaurę iš Norvegijos.
ferencijoj Prezidentas Roolietuvių komunistų spaudai
Japonų Spauda U. S. Karininkai Tačiau bazės Airijoj baigtų
seveltas pareiškė, jog Jung Vokiečių
nebūsią juodų dienų. Tiki
apsupti Anglijos salas.
tinių Valstybių Prezidentas
Prieš
Hul!
Viduržemyj
:
Atakos
me. Kruvinas prakaitas Lie
Hitleris gerai supranta,
nemanąs panaikinti laivyno
tuvos darbo žmogaus, nu
jog iš visų pusių apsupta
ir todėl nesą reikalo nugąs Maltoje
TOKIJO, sausio 17 d. —
brauktas Paleckio
ranka,
Patikimai pranešama, jog valstybė neilgai gali laiky
tauti, kad Amerikos laivai
Šiandie tretį kartą šią sa keturi Jungtinių Valstybių tis. Todėl ir galima laukti,
švies ir saldins čia komunis
būtų perleisti Anglijai.
BERLYNAS, sausio 17 d. vaitę susirinko Japonijos ka laivyno karininkai dalyvau kad jis invaziją Airijon pa
tų dienas. Kaip brutalu: Sta
Prezidentas neigiamai at- — Vokietijos karo vadovybė
lino prismaugtas
lietuvis
binetas ir karo aukštesnieji ja anglų laivyno veiksmuose mėgintų.
į sakė į pranešimus, jog
jis praneša, jog Vokietijos or
žmonės posėdžiams su prem Viduržemio jūroj. Jie pasiųs
maitins čia šunelius, kurie
Anglijos planai
nesenai gavęs iš Anglijos laiviai atakuodami Anglijos
jeru Konoye, kai tuo tarpu ti stebėti karo veiksmus, kad
už jį loja.
prašymus dėl skubios para laivyną Viduržemy Maltos
Anglai gerai numano Hit
Japonijos spauda griežtai galėtų patiekti Amerikos lai
mos.
Jis
taip
pat
pareiškė,
bazėj
pataikę
į
orlaivių
vėSov. Rusijos atneštas Lie
pasisako prieš Ameriką.
vynui sąryšyj su vedamąja lerio strateginius planus ir
tuviai “rojus” žydi lauko jog japonų pasiūlymai at žiotoją Illustrious, kurį jau
laivyno ekspansijos progra todėl negalima laukti, kad,
virtuvėmis, kuriose darbinin šaukti Amerikos laivyną iš sausio 10 dieną buvo smar Japonijos spauda daugiau ma.
Anglija leistų Vokietijai įšia dėmesio kreipia į sekre
kai gauna dykai putros. Ta Hawaii salų esą tik japonų kiai sužaloję.
sigalėti Airijoje. Šiuo laiku
toriaus Hull pareiškimą, ku
čiau ne kiekvienas, o tik tie, laikraštininkų išmislas.
vokiečiai ir anglai jau kalti
Skaičius vokiečių bombų, ris spaudos manymu, esąs la
kurie turi Darbo Biržos liūna vieni antrus besirengiant
Nuostoliai
numestų Vallettos uoste, bai panašus į ultimatumą.
dymus. O kadangi tokie liūokupuoti
Airiją.
Maltoj, pataikiusios į arse
Sunaikino
dymai išduodami tiktai ištiLaikraštis Yomiurl, sąry- Dideli
nalą. Taip pat pataikyta į
Tiesa, Airijos vyriausybė
kimiausiems Maskvai paka
šyj su Hull pareiškimu, jog
prekybinį
laivą.
pakartotinai pabrėžia savo
likams, tai tūkstančiams dar Trečdalį
Amerika negrasina Japoni Bristolyj
neutralitetą ir sakosi kovo
Informuotiej i
siu ogsniai jai, rašo, “Ar yra pareiškęs
bininkų tas “rojaus malonu Priešų
pareiškia, jog labai esą gali nors vienas pasaulio valsty LONDONAS, sausio 17 d. sianti su bet kuo besiren
mas” neprieinamas. Jie palik
ma, kad Illustrious nebega bininkas aiškesnį melą?”.
— Anglijos šaltiniai pripa giančiu jos neutralitetą pa
ti badauti.
ATĖNAI, sausio 17 d. —
lės būti vartojamas šiam ka
žįsta, jog nakties atakose laužti. Tačiau reikia labai
Graikų
pranešimuose
šian

Laikraštis Nichi Nichi pa Bristolyj vokiečiai padarę abejoti, kad vokiečiai ar an
“Tarybų Lietuva” rašo,
re.
die
neaiškiai
kalbama
apie
reiškia: “mes baisiai nusiglai pabijotų menkos skai
kad per komunistų spalių
Karo vadovybės komuni vylėm, kai Mr. Hull, Jungti žymių nuostolių.
naujus laimėjimus Tepelini
čiumi airių kariuomenės.
revoliucijos minėjimą Kau
katas taip pat praneša, jog nių Valstybių džentelmono
ir
Klisuros
apylinkėse.
Tuo
Vokiečių
lakūnai
taip
pat
ne matėsi tokių paveikslių,
kiti vokiečių bombanešiai ap pavyzdys, pasirodė sadisto pravedė atakas Londone ir
už ką verta botago. Vadina- tarpu
. . Graikijos spauda „ ramėtę bombomis anglų preky demagogo žodžiais”.
.....buvo .komunis
• so,
iki šiol sunaikinta
miestuose pietrytinėj, pieti Suareštuotas
si, paveikslai
.’ jog
J
Tx v> a
pie vienas trečdalis Italijos binius laivus prie Škotijos ir
nėj ir pietvakarinėj Angli
tams “nekošer”.
•
kariuomenės Albanijoj.
Anglijos pietryčių pajūrio
joj.
Rygos
t
Per sekančias sukaktuves,
Graikų spauda apskaičiuo
Pereitą naktį kovos dali Petain-Herriat
Šiandie anglų bombanešiai Burmistras
vietoj paveikslų, išdykėliai,
ja,
jog
iki
šiol
italų
nuosto

niai sėkmingai atakavę vie
pravedė atakas Vokietijos o
gal, jau bus pasidarę iš mai
Pasitarimai
liai
Albanijoj
siekia
70,000
ną vakarinės Anglijos uostą
kupuotojoj Prancūzijoj, Cašų iškamšas ir jas iškarstę
MASKVA, sausio 17 d. —
kareivių
—
sužeistų,
žuvusių
ir taikinius pietinėj Angli
lais ir Boulogne.
ant telefonų stulpų Lietuvos
Pereitą
naktį pranešta, jog
BERNAS, Šveicarija, sau Vokiečių atakose Bristoly
“saulei” pavaizduoti. Tikė- ir pasiųstų Italijon Laikraš- joj, kai menkos anglų avia
čiai pabrėžia, jog tai esą vie cijos pajėgos numetę keletą sio 17 d. — Patikimai prane je sukelta apie šimtas naujų vienuolika Sovietų industri
kime.
nas trečdalis fašistų pajėgų padegamųjų ir sprogstamų šama iš Vichy, jog šiandie gaisrų. Tačiau vyriausybės jos viršininkų nubausta nuo
Iš Amerikos komunistų Albanijoj.
maršalas Petain priėmė bu pranešimas sako, jog gyvy penkių iki septynių metų ka
jų bombų Vokietijoje.
partijos “vilko bilietą” ga Graikijos karo vadovybė
vusį premjerą Edouard He- bės aukų ir Bristolyj ir ki Įėjimo dėl paleidimo rinkon
vo Clarence Hathaway už su pareiškia, jog blogos oro są
rriot. Tai pirmasis kartas tuose miestuose esą nedaug. menkos vertės industrinių
produktų.
sidemoralizavimą ir įbridi- lygos trukdančios karo vei VICHY, sausio 17 d. — kad Petain atkreiptų dėmesį
mą į kokias tai avantiūras. ksmus.
Prancūzų laikraščiai prane į senesnįjį valstybininką.
Sovietų radio taip pat pra
ORAS
Jis buvo didelis komunistų
ša iš Paryžiaus, jog šiandie
Sąryšyj su šiuo priėmimu
nešė, jog septyniolikai bu
ponas, stovėjęs arti “Daily' tų kandidatas į USA prezi- Paryžiaus-Berlyno greitasis Vichy eina gandai, jog ren Dalinai debesuota ir šalčiau. vusių Latvijos pareigūnų iš
Worker”.
dentus Browder už “avanti traukinys nušoko nuo bėglų giamasi sudaryti patariamą Šiaurryčių vėjai.
kelta bylos. Teisiamųjų tar
Koks ponas, tokie ir tar ūras” sėdėjo federaliame tei netoli Paryžiaus. Sužeista ją komisiją, kurion įeitų ir
Saulė teka 7:15 vai. saulė pe yra buvęs Rygos majo
nai. Senai čia pats komunis sme ir tapo nubaustas.
trys asmenys.
Herriot.
ras ir policijos vadas.
leidžias 4:46 vai.

/

Naujieji
Neramumai
Balkanuose
BELGRADAS, sausio 17
d. — šiuo metu Balkanuose
didelio susirėpinimo kelia
pranešimai, jog tarp Rusi
jos ir Romunijos kaskart di
deja santykių įtempimas ir
jog Hitleris pasirengęs galu
tinai perimti Romunijos vai
stybės vairą savo rankosna.
Tuo tikslu, sakoma, sustab
dyta susisiekimas Vengri
joj, nes Vokietija norinti pa
greitinti kariuomenės per
siuntimą Romunijon.
Pakortotini susirėmimai

Diplomatiniai
sluogsniai
praneša, jog Rusijos-Romunijos pasienyje vykstą pa
kortotini pasienio sargybų
susirėmimai, kuriuose kas
naktį žūstą nuo penkių iki
dešims Romunijos kareivių.
Kai kurie sluogsniai mano, jog šiais susirėmimais,
rusai norį išbandyti kaip to
Ii vokiečiai leisią rusams žy
giuoti Romunijon.
Rusija
norinti užimti Moldaviją ir
šiaurinę Dobrudžią.
Rusų-vokiečių sutartis

Pakartoni pranešimai tvir
tina, jog vokiečiai sutikę už
leisti rusams Moldaviją ir
šiaurinę Dobrudžią, jei Ma
skva sutiks nesikišti į vokie
čių žygius Bulgarijoj.
Diplomatiniai
sluogsniai
pareiškia, jog Vokietijai ga
lutinai perėmus Romuniją,
jos valdytoju būtų paskirtas
baronas von Killinger, da
bartinis Vokietijos ministe
ris Bukareštui.
Perėmimas Romunijos vy
riausybės aparato savo ran
kosna vokiečiams žymiai pa
lengvintų kariuomenės veik
smus Romunijoj.

Sunaikino
Vokiečių
Dirbtuvę
LONDONAS, sausio 17 d.
— Nežiūrint aštrios vokie
čių cenzūros, Londoną pasie
kė žinios, jog Polickoj, ryti
nėj Bohemijoj,
sugriauta
svarbi amunicijos dirbtuvė.
Sprogimas įvyko Kalėdų
išvakaryj. Žuvo aštuoniasde
šimt asmenų ir gaisras nusi
tęsė per ištįsą naktį.
Ši dirbtuvė buvo viena di
džiausiu visoj Čekoslovaki
joj ir visi darbininkai be
veik be išimties buvo čekai.
Po vokiečių okupacijos dirb
tuvės tvarkymą perėmė vo
kiečiai. Iš Vokietijos oficia
liai pranešama, jog sprogi
mai buvusi paprasta nelai-
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Befid.-darbiame h* koresp dudentame raštų negalina,
lei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu ptašo la
kyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąją mašintle),
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar samenlikumų.
Paseauslos koreepondeasljM
lalkraštln nededamos.
— o —
Eutered as Second-Clsss Matter Mare h 31, 1916 ai
Chicago, Illinois, Vnder tke Act of March 3, 1879.

Tradicijos priduoda spalvų ir valstybi
niam, ir visuomeniniam gyvenimui.
Yra neprotinga išsižadėti to, kas gera
vien tik dėl to, kad sena

Tradicijos turi būti ateities gairėmis. Tu
ri liūtį kuriamos ir naujos tradicijos, nes

jei tradicijos miršta, su jomis miršta ir
rasinis arba tautinis užtikrinimas, saugu
mas.

Ypač mums, šiame krašte gyvenantiems
lietuviams, į šį klausimų reikia kreipti rim
to dėmesio.

Stalinas Ir Vėl "Vaidina" Žvilgsnis Atei+in
Tarp Sovietų Rusijos ir Rumunijos ka- j
riuomenių įvyko rimti}) susirėmimų. Laikraš- i
čių koresiponidentai . iš to įvykio nori suda
ryti didelę sensacijų, pranašaudami artėjan
tį konfliktų ne tiek tarp Sovietų ir Runi'Uh
rijos, kiek tarp Sovietų ir Vokietijos.
Galinti tai būti pradžia to didelio karo,
• koks tusius ateityje tarp bolševikų, ir nar

Ši didžioji pasaulio krizė ne tik neturėtų
pažeisti mūsų krašto — Jungtinių Amerikos
Valstybių, demokratybės dėsnių, bet turėtų
juos sustiprinti. Gręsiųs pavojus išugdys, di
desnį vieningumų, pilietinių pareigų supra
timų ir ves prie darbų, kurie paiseiuilį stebins.
Jungtinės Valstybės turės paimti pasaulio
vadovybę ne tik demokratijos palaikymo at
žvilgiu, bet kovoje už paprasto žmogaus ge
rovę, už jo laisvę.

ciS.
!
.Suprantama, Maskvos imperialistų kara
Ar anksčiau ar vėliem dabartinis karas
lius Stalinas su dideliu nepasitenkinimu, su užsibaigs. Sugriautasis pasaulis turės atsi
nepasitikėjimu ir, žinoma, pavydu žiūri į s> statyti. Juk ne vistiek, kaip jis atsistatys.
vo “draugo” imperialisto Hitlerio vis di Dėl to labai svarbu, kad tame risistatymo
desnį . pastiprinimų Balkanuose. Jei Stalinas darbe galėtų vadovauti Amerika ir tai gar
pajėgtų, Hitlerį sudraustų ir sulaikytų. Bet bingai vadovauti.
gis to padaryti negali. Bet jis vis dėlto ret
Ar bus tam tinkamai prisiruošta,
karčiais ‘ užsimano
• ♦ •

z bent trupinėlį gauti nuo Hitlerio stalo, ap. krauto prisigrobtais svetimais turtais.

• Užtat Stalinas retkarčiais išdrįsta sudary
ti kokių scenų, kad bent kokį trupinėlį iš
Hitterio išsiderėti.
t Tokį vaidinimėlį ir dabar Stalinas sugal
vojo.
Perisvaistys su kardais, nudės vienų ki•į tų rumunų ir tarsis su Hitleriu, kad gauti
Į

f’

ir

kitų žemės šmotų iš Rumunijos.

’
Ir, žinoma, gaus. Hitleris susimylės, nes
tie Stalino vaidinimėliai jam į sveikatų iš
eina. Jis turi galimumų ir “pateisinimų”
visų rumunų kraštų pasiglemžti, jj visai
nevergti i!- saugiru vykdyti kitus savo
imperialistinius užsimojimus.

' Dėl to, visiems yra aišku, kad šiomis dre
nomis įvykęs sovietų ir rumunų snisirėnn,mas jokiu būdu neiššauks karo tarp Rusi
jos ir Vokietijos. Susirėmimas yra iššauktas
galutinam Rumunijos suklupdymui ir dar
baisesniam visų kitų Balkanų valstybių suldupdymud. Tai yra diktatorių eilinis žings
nis prieš patį žmoniškumų.

Fiziniuose, protiniuose ir dvasiniuose da
lykuose auklėjimųsis — tai tikrojo žmoniš
kumo pagrinde®. Tik tuo keliu galima pri
eiti prie drausmingo ir sėkmingo gyvenimo.
Šiandien ypač reikia kreipti į tai rimto dė
mesio.
•
*
•
Opozicija Roosevelto planams — krašto
ųpsaugų stiprinti ir Anglijai teikti nėribotų
paramų yra griežta ir veikli, tačfeiu opozi
cionierių skaičius mažėja. Vis labiau įsiti
kinama, kad ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės nėra laisvos nuo užpuolimo pavojų.
•
• •• •
Vasairio šešioliktoji — Lietuvos Nepri
klausomybės šventė — tai mūsų tautos ryž
tingumo dien»3>. Švęskime jų, pasižadėdami
ir darbu ir aukomis remti didįjį tautos sųjudį dėl Lietuvos išlaisvinimo iš bolševikų
žiaurios okupacijos.

Britų-ltalų Frontas
“Darbininkais” rašo:

Patys britai nemaža buvo nustebę dėl
savo laifnėjimų. Dabar jau nebęsistebi. Ar
čiau susidūrę su tie.k išgarsinta motori
Per Didelės Išlaidos
zuota, italų armija, jie greit ištyrė, kad
‘Praėjusių metų pabaigoje vienas iš žymių
moderniškieji “Romos legijonci” baisūs
darbininkų vedų, darydamas pranešimų kon
vien etiopams ir albanams. Jau graikai
greso komisijai, pripažino, kad
nuėmė nuo jų galvos liaurų vainikų. Kiek
iš įstojančių į unijų buvo reikalauiaaaa ir,
vienas pralaimėtojas padaro prasto įspū
jinoma, imama $300.00 vadinamo “ įstoji
džio, bet pas italus parireiškia ypatingas
mo ”. Po to, nariai kiekvienų mėnesį mo
ryžtingumas — pasiduoti. Skaitlingi be
kėjo po $7.50.
laisvių būriai — tai charakteringas reišTasai vadas aiškino, būk suimamieji iš , kinys po kiekvieno italų nepasisekimo. Du,
narių, pinigai naudojami unijos reikalų ve
trys pralaimėjimai, ir jų armija sutirpsta.
dimui — sekretoriams, knygvedžiams, agen
Tokiu ibių sunegalėjimn įdrąsinti, bri
tams ir kitiems panašiems dalykams.
tai jau pradeda kalbėti apie okupacijų pan
Nėra abejonės, kad kri kurios išlaidos
čios Italijos. Bet, žinant sveikų britų ori
yra daromos teisėtu būdu. Galimas dalykas,
entuotų, vargu beįmanoma, kad tai būtų
kad jos visos yra teisingos. Bet klausimas
tikras jų planas. Jeigu jį turėtų, b:i jo
įkeliamas, ar tik ne per brangus darosj uni
taip viešai neskelbtų. Tai kažkokia eili
jų išlaikymas T Ar negalima būtų tas išlai
niam žmogui nesuprantama propaganda.
das sumažinti, kad palengvinti organizuo
Pulti Italijų, ypač dar iš anksto išsigartųjų darbininkų mokesčių naštų?
sinus, būtų britams tsaužudystė, nes jie
„ * I I I— ■ ■-■■■!
\
tnč tuojau susidurtų su milijonine vokie
čių armija. Angiai, tur būt, pakankamai
Tradicijų Neigimas
ištyrė, kų reiškia kautis ant sausos že
Šioj modernizmo gadynėj yra daug jau
mės su motorizuota vokiečių ksiriuomenc.
nuolių, kurie
Be to, ir italai visad kitaip kovotų L=avo
yra palinkę nebesiskaityti su tradicijomis
žemėje, negu Afrikos tyruose. Tad puoli
ir jau visai ignoruoti.
mas Italijos vien sustiprintų Romos-Ber
Jauni žmonės dažnai jaučių ne benorį gy

venti savo
nusistatymo
kos žmonių
nyks, kaip
kraštu
Senesnieji
grindo, kad

protėvių “dulkėse”. Jei tokio
ir Miam bn« laikomasi, Ameri
dabartinė gyvenimo sistema iš
tai įvyko daugelyje Europos
tvi’tma, ir dažnai ne be pa

lyno ašį ir daug palengvintų Hitlerio ir
Mussolinio uždavinį. Jau pusė metų kaip
vokiečių armijai stovi be darbo. Ji viso
kiais būdais ieško progos susiremti su an
glais ant sausos žemės.
, .

Neįmanoma, kad Anglija, puldama Ita
liją, tų progų taip lengvai jai suteiktų.

Lietuvį Išeini Minėsiąs Tikslas Maflrflrlsicftim Ibtnvi
ViuĮR llildu oVIIId LR! III v d
Daug amžių per Lietuvų1 ir anais laikais dar žiauresritosi bangos, stumiamos sve nis karas nei šiandien, kada
timųjų interesų, svetimųjų vis dėlto šiokios tokios tai
žmonių. Tos tautų potvynio syklės daro karų žmoniškes
bangos alino mūsų kraštų ir nį.
praūžę palikdavo daug pėd Tad kų ir besvajoti apie
sakų ne tik mūsų krašto kū rimties ir taikos išlaikymų
ne, bet ir gyventojų dvasioje. doraia principais ir etikos dė Po Svietą
i
Daug tokių bangų mūsų Tė sniais, jei visi (visos šalys)
vynė yra mačiusi, kol, paga ligi dantų apsiginklavę, tuos Pasidairius
Pittsburge, tavorščiai, etliau, iškovojusi saiu nepri-, dėsnius gina ginklais.
Betgi
manome, kad fiziškus
klausomybę, Lietuva grįžo
___
, ________________
r____ • tna lenkiška gazieta vardu
gyventi laisvo gyvenimo ir ginklas yra tik laikina prie-' “Pittsburczanin,” kurioj syrnonė.
Amžina savisaugos kį buvo įdėtas įdomus: ku
savarankiškai tvarkytis.

Neilgai džiaugėmės kuria
mąja Pasaulio dvasiai. Prie<šingųjų tautų interesai vėl
susikirto ir šiandien efcame
liudininkai įvykių vaizdžiai
rodančių, kaip dar žmonijai
stinga rimties ir kultūros.
Milijardai lėšų ir daugybė
gyvybių aukojama amžinoms
žmonių ir valstybių santykių
problemoms spręsti.

priemonė yra aukšta žmogaus
kultūra, stipri dvasia, nepa
laužta moralė, tautinė savi
garba ir gilus žmoniškumas,

nigo, redaktoriaus ir kokio
tai "truputį
politikierius’*
pasišnekėjimas. Pasišnekėji
mas įvyko Pullman vagone

— Tai yra tiktai galvos
sukimas, — tarė politikie
rius, — juk ir taip turite
kuo nors laikraštį užpildyti.
— Teisybė, — atsakė re
daktorius. — Tačiau, užuot
aprašymų apie politinius ar
ba organizacinius gabumus,
kas ypatingai liečia tam
stą, redakcija į tą vietą ga
lėtų įdėti ką nors įdomaus
skaitytojams. Bet, jeigu no
ri, kad būtų rašoma
apie
tamstą — mokėk.
— Mokėk, mokėk ir mo
kėk! Tad kam tada turi mū
sų spauda tarnauti, jei ne
saviesiems paremti?
— Šventa teisybė. — at
sakė redaktorius, — bet tuo
met savieji turi savuosius
remti.

ly<^ mUS BY7®®“11®- Kas yra- kelyje iš New York į Chi-,
kupinas energijos ir pasitikę-1 cago.
Besikalbėdama apie šį if
jiino savo jėgomis, tam pri
klauso ateitis. Gyvenimas ne tą, trejukė pagalios, priėjo
susideda vien tik iš nuolati prie politikos ir politikie
nių laimėjimų ir nekliudomo rius ėmė prašyti kunigo,
kilimo. Visoms tautoms tenka kad per būsimus lekšinus
pergyventi nelaimių ir kriti paremtų jo kandidatūrą. Ku
mų žemyn. Todėl keista būtų nigas atsisakinėjo neužsigalo
iš likimo reikalauti,i kad' mū imąs politika ir, ant
sų tautai būtų padaryta iš tarė:
— Turite čia redaktorių,
imtis. Mūsų istorinė praeitis
— Juk aš remiu! Štai, aš
yra tokia, kad ten didžiausi tai jo kankynė. Jūs visko ,gaunu savaitinį peiperį, ar
žmona taip
laimėjimai
kaitaliojtatsi su norite iš kunigo, o kuomet dar negana?
kunigas
ko
nors
paprašo,
gį
gauna
savaitinį
moterų
skaudžiausiais
nepasiseki
mais. Gyvenimas yra kova, o tei, jei ne tie neturtingiau-1 leidžiamą....
kovoj laimi tik tas, kuris ne šieji, pusė mūsų bažnyčių ir į _ Tai yra organizacijų
nustoja drąsos ir beviltiškai mokyklų būtų atiduota var- organai, — atsakė redakto
rius, — bet ar prenumeruo
nenuleidžia rankų nesėkmės žytinėms (licitacij ai).
— Ką mes turim daryti ji tamsta dienraštį?
valandų. Apie didįjį užka
— Vieną gaunam iš kai
riautojų Timurų pasakojama, su tais redaktorįais, — at
sakė
politikierius,
—
kuo

myno, nes žmona seka ei
kad jis, pradėdamas savo kar
met
jie
nori,
kad
už
kiek

nančią apysaką. Kitus gau
jerų, turėjo daug nepasiseki
vieną
eilutę
būtų
užmokėta.
nu pamatyti klubo mitinge.
mų. Kartų savo priešų jis
Rodos,
ką
jiems
reikštų
vie

O kuomet telpa mano pikbuvo visiškai- nugalėtas ir ta
ną,
kitą
žodį
"įstatyti
”
apie
čeris, tai ir pats tą nume
rėjo slapstytis dykumoj. At
mane,
arba
kitus?
Juk
kuo

rį nusiperku.
rodė kad. viskas yra žuvę,
met
redaktoriai
prie
baro
kad jom nėra vilties - atsi
— Na, o kaip su skelbi
griebti. Vienų vienas buvo sueina su tokiu broliu, tai mais? — paklausė redakto
jis dykumoj, liūdnai galvoda gali gerti kiek tiktai nori. rius.
Redaktorius pažvelgęs j
mas apie savo likimų. Pas
— Aš neprivalau skelbtis!
kendęs mintyse, jis vienų die politikierių paklausė:
— Pasakyk man, mielas Mane visi pažįsta ir patai
nų iš netyčių pastebėjo gre
ko į mano krautuvę....
ta savęs skruzdėlę, mėginan pone, kiek sykių jūs esate
— Na, gerai, tai, gal,
čių su našta užkopti ant sta ką nors užfundiję?
— Aš nešneku apie tam bent per Kalėdas ir Vely
taus akmenėlio. Skruzdėlė li
kas laikrašty pasveikini sa
po ir vis krito žemyn. Su di stą, nes tamsta nesilankai vo kostiumerius ir
jiems
deliu dėmesiu ėmė sekti Ti- ten, kur fundijama. šneku viešai padėkoji?
apie kitus.
muras skruzdėlę ir suskaitė,
— Ką, kam? Kostiume— Na, tai tegul būna
kad ji 62 kartus nukrito že
riams? Už ką? Kokią man
myn ir tik 63-čių kartų jai taip: tamsta užfundysi ki malonę daro, jei mano krau
pavyko pasiekti akmens vir tam ir jis parašys. Taigi, tuvėj perka? Duoda centą,
šūnę. Tada Tiinoiuras pašoko baigta.
- Kaip tei baigta? - pa Sa‘“a' P”k«- °- S“1’ Pa
sušukdamas; koks aš esu ne klausė politikierių.. — O aveikinti dar ir tuoa kurie
ryžtingas žmogus! Ana, maža kada buvo laikrašty atopau. Per ttetOT
ki‘“„
skruzdėlė tiek kartų užsispy
tu mane nuskriaudžia? To
rusi mėgina pasiekti savo tik- dinta ?
kius norėčiau,
kad Ponas
— O, čia jau kita rokunslų, o aš nusiminiau tik po
Dievas sunkiai nubaustų!
kelių nepasisekimų- Pirmyn i da' ~ atsakė redaktorius. Sykį net agentui siūliau pen
į kovų! Ir Tinmras, skruzrlės: K'tas parašjm. bet kas da-

Kiekvienam
galvojančiom
žmogui aišku, kad toji bai
sioji nelaimė — karas, kuris
beveik periodiškai kartojasi
žmonijos gyvenime, nieko be
didžiulių nuostolių žmonėms
nesuteikia. Dar neišdilo at
minty Didysis 1914-1918 me
tų karas, dar ne visos jo žai
zdos buvo išgydytos, žmoni
ja dar nespėjo kaip reikiant
atsikvėpti ir, štai, vėl mato
me didžiulę katastrofų, kuri
nenumaldomai užgriuvo
ir
muisi pačius.
Mes taip pat pasijutome
karo bamJgų prislėgti ir dar
labiau šiandien, kada turime
pergyventi skaudžiauisį 'mūsų
Lietuvos
Nepriklausomybės
netekimų. Tai yra mums la
bai didelis no * tik moralinis,
bet ir ekonominis smūgis,
skaudi realybė, kuri tenka
šiandien visad Tautai pakel
ti. Ir štai tokiomis sąlygo
mis prabėga atminty mūsų
tautos praeitis, kada lietuvių
tautos vadai buvo išplėtę
mūsų valstybės ribas nuo Ba
ltijos ligį Juodosios jūros;
(paskum atėjo valstybės men
kėjimas, Lietuvos pavergi
mais, svajonės jų vėl matyti
laisvų, sukilimai, knygnešių
lankai* ir, pagaliau, kruvinos
karvos dėl laisvės. Ar nepri
mena mums tie mūsų tautos
išgyvenimai jūros bangavimo,
kada po nepaprastos ramybės
sukyla audringi debesy s d r
visa ištaško, kol Vėl nurims
ta ligi naujos audros.
pavyzdžio pamokytas, sukūrė
Negalimei naiviai tikėti, didžiausių savo meto imperi ištaisyti, intertypu sustaty
ti, korektūrą padaryti, į for
kad pasauly kuomet nors bus jų Azijoj

kinę, kad apie tai parašy
tų laikraštin, bet jis pasa
kė, jog redaktorius gali už
tai atsakyti, o kartais ir
mas sulaužyti, į presą įdė
absoliuti taika, įsivyraus tieMetę žvilgsnį atgal, į ne
ti, poperos, rašalo nupirkti, pats laikraštis į teisiną at
są ir teisė. Gražiausios min priklausomybės kovų metus,
atspausdinti if ekspediciją sidurti.
tys, susidūrus su realiu gyve pamatysimo, ked tada mūsų
padaryti ?
(Ryt bus pabaiga.)
nimu iškrypsta, nes dar nėra padėti^ buvo daug sunkesnė
žmogus tobulas, nes daug dar ir painesnė, negu šiandien. išorinės sąlygos nepriklauso-1 Tik šitokias dorybes turėjame yrai tamsių irtiiliiiiktų, Tada mums daug ko trūko. mybei atgauti yra mums daug | tų pUoiseliV lietuvių tauta,
kurie, atėjus progai, visu ryš Tačiau Tėvynės meilė, vieny palankesnės, negu buvo prieš tik jomis galime remti savo
kumu iškylu ir ima vyrant bė ir pasitikėjimas t-avo jė dvidešimts metų. Jei mes pa ateitį. Bet k;d galėtume vė(
vos pradedant gyvenimui tva gomis padarė stebuklų, išsi- tys nuo savo teisių neatsisa laisvai gyvi/i ir teisybės
rkytis. Kaip- negali būti am kovojom laisvę, atstcitėm ne kytame, čion išeivijoj,
nėra viešpatavimų vykdyti, šian
žinos nakties ir amžinos die priklausomų valstybę. Pasau jėgos iš šalies, (kaip Lietu- dien neturime užmerkti akių
nos, taip negali būti amžinos liui įrodėm, kad sugebam val voje), kuri gulėtų mus varu į vyraujančios dabar būdus
taikos.
stybiškai gyventi ir kad ne priversti tai padaryti. Sn\ u | teisybei apginti, būtent, kuinDe^ft, turim liudėd&mi pa dai mūsų kaltės kilo pavo likinių, savo ateitį mes lai- štį ir ginklų. Gražiausi žosakyti, kad iš žinomų istori jus dabartės bendrai taikai. kom tso-vo rankose. Ar gali džiai liks be vertės, jei ne
jai 6,000 metų, dokumentuo Mes, kaip tauta ir valstybė, savo noru kisvas žmogus pu- bus paremti pavyzdžiais, grae
to žmonijos kultūrinio gyve pasireiškėm teigiamu veiks loeisti savo lafevę į vergo da- (žiaurios mintys liks nevyknimo metų, tik keletą šimtų niu ir įgijotn simipatijų ir liųt Kas taip darytų, tai įro- dytos, jei nebus paremtos rė
metų žmonija taikiai gyveno. nuoširdžios užuojautos visa dytų* kad jia laisvės nėra ve- alybe
Visų kitų laikų vyravo karas me pasaulyje. Todėl šiandien r tas!
(Užbaiga 5 pust)
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DRATOAS

Šeštadienis,
Jr

Al. Raclunanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

------- —-------------------(Tęsinys)
Klara Zetkin kartą pasakė: viskas turi eiti revoliucijai,
viskas per.revoliuciją, viskas, viskas iki paskutinio kvėp
telėjimo... Mes skelbėme, kad etiškai gera ir leistina vis
kas, kas tik padeda vykdyti revoliuciją, bet., vis dėlto.,
vis dėlto...
Draugas Vladimirovas pajuto galvoje skausmą. Kaž
kas tartum į ją smarkiai dūrė. Norėdamas atgauti seną
ją pusiausvyrą ir sutramdyti kylantį viduje nerimą, grie
bėsi Lenino veikalų:
Mes neigiame bet kokią dorovę, paimtą ir brukamą
iš kitur, iš kitų, ne žmogiškų reikalų, neišplaukiančią iš
darbo klasės reikalavimų... Mes skelbiame, kad mūsų mo
ralė ligi paties paskutinio dygsnio yra kilusi iš proletarijato klasės kovos ir aklai jam paklususi. Mūsų dorovė yra
dorovė, kuri, paimta šalia žmogiškųjų santykių, mums vi
siškai neegzistuoja, mums jos nėra, o yra tik miražas, ap
gavimas, klasta. Mes skelbiame: dora ir leistina yra vis
kas, kas tik padės naikinti senąją išnaudotųjų klasą, o
visus darbo žmones burti po proletarijato vėliavą ir tuo
būdu kurti naują komunistinę bendruomenę... Komunistų
visą dorovės kodeksą sudaro ši tvirtai sucementuota, soli
dari disciplina ir aiški, sąmoninga masių kova su išnaudo
tojais... Tai drauge taip pat yra komunistinio auklėjimo,
mokymo bei lavinimosi pagrindas. Tai atsakymas į klausi
mą, kur ir kaip galima komunizmo išmokti...

Kaip keista: tai buvo Lenino raštų vieta, kurią drau
gas Vladimirovas visuomet skaitydavo su ypatingu užsi
degimu ir džiaugsmu, semdamasis iš jos išminties ir kovai
stiprybės, bet dabar, kai teko pažvelgti mirčiai į akis, ka
žin kodėl pajuto kažin kokį ne visai malonų jausmą. Ko
tie mokytojai iš mūsų nori? Neapkęsti visą pasaulį, išsky
rus proletarijatą. Tai, kas veda į mūsų tikslą, yra gera,
o visa kita — bloga! O tada, kai, sakysime, mes visus prie
šus jau būsime išnaikinę, kai daugiau nieko nebeliks, tiktai
vieni valstiečiai ir darbo žmonių masės, kurios bus persiėmusios mūsų įdėjomis, ar tada mūsų moralė bus irgi to
kia pati ? Kažin, ar tik mūsų galvojimo sistemoje nėra jo
kios klaidos? Ar nėra kitos moralės šalia partijos arba
tokios dorovės kuri už jos skelbiamą dorovę būtų aukštes
nė?...
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Katalikų

*

BAY ST. LOUIS, Miss. —
šv. Augustino seminarijoje
Natchez vyskupas R. O. Gerow įšventino kunigais ke
turis negrus, Dieviškojo žo
džio draugijos narius ir
auklėtinius. Dabar ši drau
gija turi jau 14 negrų ku
nigų.

Nuo to laiko, kai prof. Orlovas matė Tamarą pasku
tinį kartą savo paskaitoje, praėjo keli mėnesiai; profeso
rius pradėjo rimtai dėl jos nerimauti. Nutaikęs progą,
ėmė atsargiai klausinėti, kas jai galėjo nutikti, bet ka
dangi Tamara vengė draugių, gyveno nuošaliai, toli nuo
triukšmo, ir su nieku nebuvo suėjusi į artimesnius santy
kius, tai pasirinktoji priemonė laukiamų vaisių nedavė:
apie Tamaros likimą nepasisekė nieko tikro sužinoti. To
dėl galų gale nusprendė nuvykti pats į jos butą ir ją ap
lankyti, nors ji buvo griežčiausiai uždraudusi.
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HAVING HlS
MANOS F LILI
WlTH TUFFY
ANO MIS

GANG, WH0
ARE STAGING
AN ANTINAPPV OFMONSTRATION.TME
OEMONSTRATION
IS BE INO
CONDUCTED IN
THE MANNER
OF A STRIKE.
V/6 N0W FINO
NAPPY ANO
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Įvairūs rašytojai lyginai gy- rę gali kiekvieną pilietį įravenimų su smarkiai tekančia šyti “Negeistinųjų ir Nereiupės srove, kurios vanduo nie kalingi} Valstybei Asmenų’’
kur nestoja kol nepasiekia surašau. Žmogaus žudymas
jūrų. Kaip viskas išmintingai pusi liks valstybės k g.dus,
pramatyta, kadai pagalvoji a- ga i lesti nigumo dari »at?.
pie regiamas atmainas pačio
Ne pati tauta smerktina,
je gamtoje. Vanduo, 'saulės tiktai tie, kurie veda tautų
kaitinamas garuoja, kylu au pražūtim Cirke liūtai, dramb
kštyn, susidaro debesys, lie liai, lokiai, kiti žvėrys klantaus pavvdale grįžta vanduo ' so žmogaus, kuris juos dresi
atgal žemėn. Rasime panašių ruoja. Nelaimių įvyksta. Nors
<ūgų ir kitose gamtos sritv- liūtas geriausiai dresiruotas,
se.
kartelis nenori klausyti, su
drasko patį žmogų. Žmogus
žmogui daugiau kaip plėšrus
žvėrių. Ateis laikas, kada ver
gijoje laikomi sukils prieš
savo vadus.

Pasiteiravę apie bet kurios
tautos kultūrinį laipsnį suži
nosime, kad buvę metų, ka
da tauta aukštai pakilus ste
bino savO kultūringumu. Bet
gyv'eniido j^atas sukdamasis
LISABONA, Portugalija. į parodė kartu parastų žemų
— Keturiolika jaunų vyrų J barbarizmo nusiteikimų toje
nacių nelaisvių Paryžiuje tautoje. Ryškumo dėlei, gera
paskiausiais laikais nacių prisiminti kai kuriuos šio
sargybos iš kareivinių nu mėnesio įvykius.
Vokietijoje išleistas naujas
lydėti į St. Denis bažnyčią
ir tenai įšventinti kunigais. įstatymas, kuriuomi griežtai
Tarp jų yra penki kanadie draudžiama bet kuriam šei
čiai. Po įšventinimo jie vėl mynos vaikui iair mergaitei
grąžinti į kareivines.
Tas stoti į vienuolynų, ar į kokį
reiškia, kad nei karas, nei nors dvasinį luomų, negavus
kas kitas negali sulaikyti valstybės leidimo tokiam žy
giui daryti. Kad ir sunkiai
Bažnyčios platinimo.
įspaudžiami katalikai nesiti
kėjo kad užeis rusų priespauLONDONAS. — Apašta-!
! dos laikai Vokietijoje,
liškas delegatas Anglijai
t Laikraščiai atspjiusdino vi
arkiv. W. Godfrey Liverpoosai trumpų žinutę iš Vatika
lio arkivyskupo R. Downey
no. Bažnyčia pasmerkusi Vo,lydimas Anglijos šiaurvakakietijos naujų praktikų — iš
ruose atlankė 45 katalikus
gailestingumo, be jokio skau
karo nelaisvius italus, vosmo, nužudyti visus, kuriems
kiečius ir austrus.
nėr vilties gnsveikti, o val
LONDONAS. — Praneš stybei jie esu našta. šitciip
ta, kad katalikų keturios niekam neužtikrinta savai mi
bažnyčios ir penkios mokyk rtis. Keletas gydytojų susitū

*

(Bus daugiau.)

Turtas Virš$5,500,000.00

Pasauly

Bet tegu juos visus traukia velniai! Ir kam man kvar los dar daugiau nacių bom
šinti tais niekais sau galvą! Tegu tai sprendžia kiti, ne bomis sugriauta įvairiose
mes! Tuo, kai reikės, pasirūpins mūsų vaikai! Tuo tarpu Anglijos dalyse.
mes turime kovoti, mums prieš akis stovi penkmečio pla
nas! Mūsų laukia uždavinys Europai įrodyti, kad ir mes
NEW YORK. — Anądien
mokame dirbti!...
•
Šv. Patriko katedroje prela
Staiga į galvą dingtelėjo mintis apie “žmonių fabri tą J. Francis A. Mclntyre
ką”: kaip skurdžiai viskas atrodo plieno liejykloje! Nė konsekruojant tituliariniu
vienas nežino, kaip reikia vartoti naująsias mašinas! Nie Cyrene vyskupu dalyvavo ir
ko kito nebelieka, kaip pasikviesti iš Europos specijalis- J. A. Valstybių ir Kanados
tą! Niejfo nepadarysi, kitaip neišeina, — mes turime pa 66 arkivyskupai ir vysku
tys savo pinigais mokėti už tuos avigalvius, na užtat, kai pai. Konsekratorium buvo
iš jų išmoksime visko, ko mums reikia, tada taip spirsi New Yorko arkivyskupas F
me jiems batu į užpakalį, jog keturpėsti kūlvirtomis nusi J. Spellman. Naujas vysku
ris, — o paskum, paskum ateis toks laikas, kada mes nu pas
paskirtas
auxiliaru
eisime pas juos daryti tvarkos į jų merdinčią, kirmyjan- New Yorko arkivyskupijai.
čią Europą..
Kai pavalgius atėjo Tania, draugas jai tarė:
LONDONAS. — Paskuti— Tania, turiu į tave du didelius prašymus. Pirmiau- niais laikais nacių lakūnai
šia, nieko nelaukdama parašyk į Maskvą, kad surastų puldami Londoną kelias pa
mušų fabrikui vokietį specijalistą, o antrą... antrą., pa-i degamąsias bombas numetė
sistenk, jeigu kur galėsi, gauti knygą, kur būtų aprašytas ant Westminsterio katedros
mano patrono gyvenimas... žinai, Semeono Teisingojo!
ir gretimų pastatų. Tačiau
Tania, tarsi nesuprasdama tų žodžių, pažvelgė į jį il apsitaisę plieniniais šalmais
gu, ilgu žvilgsniu, paskum skardžiai visu balsu susijuokė: kunigai tuojau susimetė, su
— Gerai, padarysiu viską!
keltus gaisrus užgesino ir
Ji nieko neklausinėjo, bet jos širdis juste juto, kad tuo būdu apgynė pačią ka
draugo Vladimirovo sieloje prasidėjo kažkoks rūgimas, ė- tedrą ir kitus gretimus na
mė busti sąmonė, todėl tarėsi, kad bus geriausia, jei į tą mus nuo sunaikinimo.
reikalą visai nesikiš ir įgalins tuo būdu sąmonę pačią
prasiblaivyti.
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Rimties Valandėlei

VATIKANAS. — Praneš
ta, kad visos naujai susituo
kusios poros Italijoje ateity
je bus apdovanotos švento
jo Tėvo Pijaus XII paveik
slu su autografuotu popie
žiaus pranešimu. Italijoje
per metus yra apie 300,000
susituokimų.

CONSUITATION.
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Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui
Under U. S Gov*. Supę'v-tie <i

fed:

AVINGSl
and:

LOAN ASSOCLATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

0/ ON SAVINOS
21

4192 Archer Avenue
VIKyinia 11*1
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NORTH SIDES
ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE
Kuris Įvyks

Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
VVicker Park Svet., 2040 West North Avė.
Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO ŠTABU:
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
miejų, Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
jais Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute Helen Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor
Radio orchestra. Kuoširdingifcusiai 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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

GRAND RAPIDS, Micb. i j
— Naujo vyskupo J. C. Pla-j
gens šiai diocezijai ingresas
įvyks vasario 18 d. Šv. An-!
driejaus katedroje.
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Muzika, Dainas Juokai Kalbos Vaišes

°°EN t

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEGTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės jjas NORKŲ, kur gausite
greitų ir teisingų patarnavimų.

2259 W. Cermak Rd.
\
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Gyvenimas tuomi pasilieka
įdomus, kad jis ne tau pat
kad ir uiž, vienos sekundės,
nes nukeliavęs arčiau amži
nybėm Bedieviui baisu pa
mąsčius, kad ateis jam laikas
ukirtis su pasauliui. Tikin
čiam gi suraminimas: jis ti
ki, kad atsisuks jam naujas
gražesnis gyvenimas, kurio
mie nebeįvvks tokių permai
nų, kaip kad randasi čia, že
mėje. Ten, aukštybėse, nuo
latinė laimė ir džiaugsmas.
A.B.C.J.

THIMCS THAT Ntr’”-
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LIETUVIŲ VIEŠA RADIO TRANSLIACIJA
Visi Kviečiami Atsilankyti! — Įžanga Veltui! ! !

WM. A. LEWIS, Sekmadienio “Ar Norite
Pinigų?” Radio Programas
Vedėja* ADV. 1VHITNEY TAKUTIS: -‘THE VOICE OF I.EIVIS”

Ši

sekmadieni, Sausio 19 d., 1941 m., lygiai vienuolikti
valandą ryte (11:00 A. M.), įvyks “Ar Norite Pinigų’’
radio programas, tiesiog iš Lietuvių Dariaus-Girėno Ameri
can Legion Memorlal Salės — 4416 South Westem Avenue,
per “Remote Control”, iš W G. E. S. radio stoties. 1360 kiloc.
Visi kviečiami atsilankyti ne vėliau 10:45 vai. rytą. Įžanga
veltui!!! Kiekvienas Laimėkite Daug Cash Pinigų!!!

NEPAPRASTAS! NEGIRDĖTAS! STEBĖTINAS!

Suknelių už $4.44 Išpardavimas!
Būtinai išklausykite šio “AR NORITE PINIGŲ” radio pro
gramo specialų WILLIAM A. LEWIS krautuvės pranešimų.
Prasideda milžiniškas, stebėtinas, elegantiškų ir brangių suk
nelių išpardavimas — tik už $4.44! ! !

$$$

$4.44

$$$

$4.44

$$$

$4.44

By Irv Tirman

$$$
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CIVILIZACIJOS KRIZĖ

ŽINIOS IS SOVIETU PAVERGTOS LIETUVOS

Kai Pavergėjai Kalba, Saviesiems
Belieka Tiktai Ploti

Zarasuose buvo sušaukti a- soms LTSR darbo žmonių
pekrities pradžios ir viduri masėms, kam jie turi būti
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimus
Kaip Komunistai
ATĖJŪNAI NUSEIMININKAVO
nių mokyklų mokytojai, kū dėkingi už suteiktą laisvę ir
— Vertė —
Rūpinasi Bedarbiais
GELEŽINKELIUS
rinus buvo pakišta priimti laimę” įr 1.1, ir 1.1. Šią rezo
Antanas P. Šaudys, M. I. C.
Palangos savivaldybės tar rezoliuciją. Iš tos rezoliucijos liuciją pakišo komuniistų j>ar
Mes jau nekurtą rašėme, socialistinlės darbo drausmės
--------'
- --------- ----~—r-=
kad Lietuvos geležinkeliuo ardytojus bei kitus kenkėjus nautojas J. St vaksys “Tie pacituosime tokias frazes: tijos agitatorius, o Zarasų
(Tęsinys)
, baiga, Anglija, kaip tauta,
se, kurių priešakiu atsistojo ir įvesti bolševikišką tvarką soj” pranešu, kaip bolševikai “Sunku išreikšti žodžiais mū apskrities mokytojams beliko
Kada toji visuomenė su- ’ Praralto “vo scn» ekon°- iš Maskvos atsiųstas inasko- ir griežtą <iiseij4iną mūsų ge “rūpinasi” bedarbiais; “Pas sų džiaugsmą ir pasididžiavi paploti, kai buvo paminėtas
iro, tada neliko kas sulai-'min« ir etikin« filosofW’ lis Lochmatov (o ir visi ge ležinkeliuose. Reikia griebtis mum labai trūksta organizaci- mą, kad mums suteikta teisė, “didysis Stalinas”!
kytų proletariato išsiplėti-j kuri.,t.u^°
n>°- j kžinkt,| nu jH*rejo rusų
zi- visų, net ir visai griežtų jos bedarbių aprūpinimo dar lygiai su kitais tary bų tsąjunmą ten, kur atsirado jam
nion, nes Lietuvos susisieki- priemonių tam atsiekti.”
bu. Įvedus prie savivaldy bių Į gos darbo žmonėmis, pasiųsti
palankesnės sąlygos plisti .į ’““*!•
.......................... 1 m0 ministerija panaikinta!),
Štai kaip Lochmatov nušei darbo biržas, ten suregistruo-Į savo deputatus į aukščiausios
Žinoma* buvo daug apskri- !, Naujat ftlosot.ja, apsnets-,
llufcvikiika
,,e.
valdžios organą — aukščiau
mininkavo buvusius Lietuvos jauni visi bedarbiai. Bet labai
Pain—Agony Starta To Leave in
čių, daugiausiai agrikultūri-;
, P^kustoj, ekonomu
dažnai tik pravedama regis siąją TSRS tarybą. Tik TS
24 Hours
geležinkelius.
Ik
t
be
reikalo
Happy
Days
Ahead for You
nio pobūdžio, kur doros iš kai laisvų kaimiečių mase l mals, paimtas iš “Tiesos”
tracija, ir tuo viskas pasibai RS, apšviestoje Stalino (šis
išnyko.
1700
šimt.
atėjus
“
Tiesai
”
pyksta
ir
reikalau

Thlnk
of
lt
—
how
old world
nykimas kartu ir socialinių
No. 147. Laikraštis rašo: ja įvesti bolševikišką tvarką. gia. Bedarbiai darbu neaųirū,- vardais išspausdintas didžio does mako progresą—thls
now comes a
vos
ketvirta
ūkio
gyventojų
prescription whlch is known to pharapsaugų ir gildijų išnyki
pinami ir kiekvieną dieną mis raidėms!) konstitucijos maclsts as Allenru and w1thln 48
masės
valdė
žemę, kurią “.... daug kur pasireiškia
hours after you start to take thls
mas ir t. t., nepagamino pre i
keting formula pain, agony and
susitrukdvmu.
Štai Kalinto Juk tos bolševikiškos tvar “bonibarduojui” savivaldybės šviesa, įgyvendintas tiesiogi- ssrlft
Inflammation caused by excess urio
taip pavyzdžiui!dirbo' ir ši ProI»rciJa
,
scld
has
to depart.
kos žiedeliai
jau
pradėjo įstaigas, darbo biržas ir vi- nis, lygus ir slaptas balsavi- • Allenru started
does Just what thls nuties
tu laiku mažėjo, nes pasililt will do—it is gunranteed. You
įvyko Alpių paslėnyse, dide i
I kad dėl mažų pataisymų, ku reikštis, o uogutės prisirps sai teisėtai reikalauja darbo, mas. Mes kviečiame visus L says
can get one generous bottle at leadkusieji
dirbo
už
algas.
Ing drngslores e\erywhere for 85
nės Skandanavijos gyvento
vėliau, kai Lochmatov dar Dažnai kyla, incidentų, nesu-'
and If lt doesn’t brlng the Joymokytojus įsijungti į ii- cents
Tuomet brendo naujosios rie turėtų užtrūkti vos pusous results you expect—your money
jų dalyse, ir daugely
kitų
pašeimininkaus.
Tuomet
atsi

«hola
heartedly returoed.
valdiklį, garvežiai stovinėja
sipratimų, iškoliojami savi- ūkiminį darbą, išaiškinti vijėgos,
kurios
turėjo
parem

vietų. Let ten, kur gyveni
ras dirva pasireikšti Kreivati socialinę pamainą, ir tuo parke net keletą savaičių.
valdybių pareigūnai, biržų
mas buvo komplikuotas ir
nosiams, kurie p.-galiau susi
LIETUVIAI DAKTARAI
ekonominėm pajėgos gyvos, pačiu išplėšti proletariato Biurokratiškai — aklai laike pras, kad reikia garvežį nu vedėjai ir pain.” Toliau šis
Būkite
Malonus
feL CANai 6969
tėti proletariatas įsišaknėjo skaičių, o toliau priversti šį masi eilės tvarkote: stovi iš valyti. Juk neikia gi kam tarnautojas aprašo, kaip vei
SAVO
AKIMS
ir po protestantizmu išsi daugiau ir daugiau priklau rikiuoti paeiliui visi atlikti nors Lenino ordiną prisegti! kia susižinojimas tarp atski Tik viena pora akių visam gy
sys nuo mažesnės savininkų ni darbai; kai ateina jų eilė,
rų valsčių. Pav., netolimame venimui. Saugokit jas, leisdami
plėtojo taip, kad tapo vyrau
Jas moderniškiausią,
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
..
c , ,
.
,.
.
grupės.
Mes matėme,
kad
Dar įdomu pastebėti, kad; Andriejavo valsčiuje kertami lšekkaniinuoti
tada, jie taisomi. Taip susi
metodą, kuria regėjimo mokslas
jantis faktorius eocialimaifle ®
’
2155
VV est Cerinak Road
gali suteikti.
,
.
.
. m
..
užjūryje
komercija
ir banki- krauna be galo daug darbų, Lietuvos bolševikėliai, maty miškai, kur reikalinga 600 j
32
METAI
PATYRIMO
OFISO VALANDOS
akiratyje. Tas ypatingai įvv
J .
J
pririnkime akinių, kurie pašalina
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
,ko Anglijoj
. i •• • ikuri,• ikadangi• jn
• • i ninkystė
buvo
svarbieji
ti,
atsidėję
seka
nuo
bolševi

darbininkų.
Tačiau
apie
tai
'
o
mašinos
pastovinėja
dykai
visų.
akių
įtempimų.
17
J
ir pairai autarti.
.
. .
’prie šios naujos sistemos šimtus valandų,. Kauno re kų teroro pabėgusių lietuvių Palangoje nieko nežinoma.
Dr. John J. Smetana
buvo vienintele romėniška 1
J
prikergimai. Lobis, plaukiąs monto dirbtuvių kalvė nepa- veikimą užsienyje. “Drau
lš šio praneši n io da r suži Dr. J. J. Smetana, Jr.
(ir tadgi antikiniai civiliiš vieno ir finansinė kontro- sigamina įrankių
rezervo. gas” Gedvilu, komisarų tavy nome, kad pasienyje sui Vo
zuota) provincija, kuri nu-i
OI’TO.METRISTAI
FHYS10IAN — SURGEON
. _ , .
,
.
,
le iš kito, pagimdė didelį
botu
pirmininkas,
Kauno
kietija
plačiu
ruožu
okupan

1801 So. Ashland Avenue
trauke tą bendrą vienybe su
. °
e Kai lūžta koks įrankis dirb
Ofiso:
2158 VV. Cermak Rd.
Kampas 18-tos
Vakarų Europa, tegalėjo pri 1proletarinie kūną ir rpastovi- tuvėse, o tai būna gan daž “Maisto” fabrikų darbininkų tai kerta miškus, nes sudaro relefonas CANAI; 0523 — Chicago
TeL CANai 2345
...
no kapitalistinius valdonus
mitinge pareiškė, kati reikia mos vad. “pasienio zonos", į
OFISO VAIjANDOS
duoti naują energiją nau
L
Vai.:
2 — 4 ir 7 — 9
9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
i;- tikroj ir saugioj pozicijoj. niai, tai tenka bėgti j kalvę šeimininlkauti taip, kad “tie kurias be leidimo net kiški' Kasdien
TreC. ir Šešt: 9:00 a. m. iki
Res.: 7004 So. Fairfield
jiems nekatalikiškiems sąjū
7:30 p. m.
Gi ant viso šito day prisi ir laukti, kol iškals reikalin skrajūnai ponai
Tel HEMlock 3150
nesijuoktų negali įbėgti. Taip “laisvie
džiams; energija, kuri buvo
dėjo nauja mašinerijos var gą įrankį. Tuo tarpu dyki užsieny iš mūsų, kad mes ne ji” Lietuvos gyventojai al
Tet YAKda 3146
daug tvirtesnė už tą neronėja visa eilė darbininkų ir
VALANDOb: Nuo II du 12,
LIETUVIAI
DAKTARAI
tosena
ir
ją
pasekė
susisie

mokame valdytis ir gyven- skiriami nuo Vakarų Europos
mėnišką, daugiau barbariš
2 nu 4 ir 7 iki 9
darbus užsitrukdo. Daug kur ti.” Jeigu išgamos Gedvilai I įr suliejami su Azija!
kimų greitis.
Pirmadieniais:
2 iki 4 ir 7 iki 9
kų šalių energiją.
Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
Šeštadieniais: Ll iki 12
rasi nešvarą ir netvarką. Be nedarytų eksperimentų
ant i
.
. .... proletariatas
, , . ,
ubu
Tuo pačiu kartu pasekė ir
VIRginia 1886
PROspect 3534
Anglijoje
r
1
to, buvo ir z piktų darbo gyvojo Lietuvos kūno, tai i uiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiKniniiiiiiniiiiiin
c
,
. .
kitas išsivystymas, kurisvo suformuotas net ir pa- ,
. .
drausmės ardymo atsitikimų. tikrai apie jų “šeimininka
AKIŲ GYDYTOJAS
..
...
n
i
4
•
plaukė
tiesiogine
linija
nuo
GYDYTOJAS IR CnlBURGAA
ciuose ūkiuose. Proletaria.- 1
»
■»
Būna net atsitikimų, kad ge vimą” tegalima' būtų, leisti
Taipgi aklinus pritaikau.
' i dvasinės atmainos; šis įssitas, kuris rėmėsi ant plaGYDYTOJAS LR CHIRURGAS
ležinkeliečiai ateidavo į savo juokų žurnalą. Bet daliai-, de
334d b. ruusu.. blreet
». .
.
- - ąz. v. , vystymas pridavė naujai
ciosios ekonomines 1.6 simt. J .
1 ..
1853 VVest 35th Street
darbą girti. Su jais reikia ja, pro juoką trykšta ašaros.
sistemai moralinę atmosfe
revoliucijos, iš kurios išau
kovoti visais būdais. Reikia
LIGONIUS PRIIMA:
go nauja žmonių klasė, kuri rą ne tiktai Anglijoje, bet griebtis griežtų priemonių su
DANTISTAS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
“ negalėdamas būti laimiu
ir visoje Vakarų Europoje.
4143
Soutn
Arcner Avenue
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari ua.
tuko iš užgrobtų' kolegijų
šaknimis išrauti iš geležinke gas savo nuosava laime, as
Vienybės
suirimas
žmonių
Telefonas LAI’ayette 3650
nuosavybių, ligoninių, mo
lių transporto tinklo netvar būsiu laimingus Jūsų laimėj
Antradieniais, Ketvirtadieniais tr
protą suklaidino, sumaišė,
Telefonas: Hemlock 5849
LIETUVIS
Fenktadiemais.
kyklų, kaip ir vienuolinių
ką, apsileidimą, dykinėjimą
OlTOMElKIOAl.LY AKIŲ
ir žmogus dvejojo, jei ne
4631
bo.
Asniand Avė.
įstaigų ir palikimų.
SPECIALISTAS
bei nešvarą, išvaikyti piktus
TeL
YAKds
0994.
tiesos dalykuose, tai bent
Suvlrš 20 metų praktikavimo
Pirmadieniais, Trečiadieniais u
Neužmirškime vieno daly tų dalykų tikrumu. Tikėji
Alano Garaiiiavlniua
DR. KARL NURKAT Palcngvlnis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ueštadiamaia.
aklų Įtempimą kas es
NELAUKITE
KOL
ko, kad šis agrikultūrinis mo esmė buvo žuvusi, arba,
6757
So.
VVestern
Avė.
(Parkaitis)
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių Įtempimo, nervuoiu- Ofiso V alundos:
PRITRUKSITE! ,
proletariatas buvo šaltinis, geriau pasakius, nublukusi.
mo, skaudamą aklų karėti. Atitaiso
trumparegystę Ir toliregystę. Priren Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
modelis, ir vaisinimo plotas, Laikui bėgant ji mažiau ir
UŽSISAKYKITE
GYDYTOJAS LR OMLBUKGAfl
bekntadteutais buLm sutarties
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
kuriame miestiškas proleta mažiau veikė net ir tose eu4729 bo. Ashland Avė.
ŠIANDIEN
parodančia mažiausias klai
(2-tros lubosi /
Atsakančiai ir prieinama kai elektra,
riatas įsisėjo. Dalykas įvyko ropiškos visuomenės daly
das. bpcvlalė atyda atkreipiama 1 Phone Cicero 4276
TeL MIDway 2380
Chicago. HL
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
na pritaiko akinius.
17 šimt; tai buyo produk se, kur laikytasi tradicinių
OFISO VALANDOS:
taisomos.
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
Kiekvieną dieną randasi:
tas antros ir trečios kar tikybos praktikų. Su šiuo
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Nedėliotai* pagal sutarti.
TlANTTSTAft
DIDŽIULYJE BUDRIKO
tos, kada Anglija prarado praradimu žuvo ir socialinės 343 W. 107th Place
liatigely atsitikimų akys atitaisomos
Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryto.
1446 S. 49tli 11., Cicero, UL
be akinių. Kainos pigios, kaip
KRAUTUVĖJE
'
savo protėvių tikėjimą. An garantijos, kurias senoji ti
pirmiau.
TEL. PULLMAN 6776
Ketvirtadieinats
3409
So.
Halsted
Street
glija etikoje buvo pagrindi kyba davė. Uzurija-goba ir
4712 So. Ashland Avė. Antradieniais,
u Petik tad ten tais
A. Tumonis, Sav.
Tel. Yards 3089
Telefonas YARDS 1313
niai katalikiška dar pirmuo besaikė konkurencija,
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
pa
GYDYTOJAS LB UH1KUKGAS
niniiiiniiiiuniiiniiiiiiiiinmimiiiinniii 3147 S. Halsted S t., Chicago
4631 bo. Ashland Avenue
se karalienės Elzbietos vieš vyzdžiui, visuomenėje buvo
Tek YARds 0994
Pirmadieniais, 1 reciudietnais
patavimo metuose. Pradžioj dasiprotėtina. Buvo galima Užsisakykite anglis iš šios AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir beitadteniais
Bes. tel. PLAsa 3800
TaL YARdi 6981.
17 šimt. išaugo entuziastin- daleisti, kad šiose sąlygose lietuviškos kompanijos. Go ta. MM So. Talman Ava.
Valandos: 3 — 8 popiet.
VALANDOS:
KENwood 6107.
riausios rūšies anglys už ta TaL OKOvabiU 0S17
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ga antikatalikiška mažuma,! mažoji savastis nyks ir ai-Į žemiausias kainas. Greitas Offloa uL HEMlock 4848
Telefonas CANai 7329
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dienf
kuri, pradedant centraiine gos vergovė užims jos vie- patarnavimas. Pašaukite —
Tek YARds 6567
GYDYTOJAS 1B OHIBUBOAS
valdžia ir baigiant mažiau- tą ten, kur apsireikš atitin- PULLMAN 6776 šiandieni
Ofiao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8;3l
GYDYTOJAS LB UHIRUBGAd
SYDYTOJAS IB ^HIBUROAS
sia kaimo mokykla, sociali- kamesnės sąlygos. Tikybos (
756 VVest 35th Street
22U2
VVest Cermak Road
nio gyvenimo vadeles ture- suirimas iš vienos pusės su-1
(Kviecinskas)
VaLs 2—4 ir 7—8 vak.
Ofiao teL VIRginia 0036
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Ketvirtad. ir Nedėliomia ansiUraa.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jo savo rankose. Žmonių ma kūręs proletariatą, kitoj da-Į
Kišeninis
Baaidencijoa UL: BEVerly 8844
ir pagal sutartį.
1651 VVest 47th btreet
sė buvo indiferentiška. Ki-į leido tokį visuomenišką au
2423 W. Marquette Road
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Lietuviškai—Angliškas
OFISO VALANDOS:
Bes. telef onas aEBisy 0434.
toje pusėje buvo didelė ma- tvarkymą, kuriame, tie tu
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir
GYDYTOJAS IB OHIBŪBOAS
TsL Cicero 1484
____
ir pagal sutarti._________
šė, kuri būtų buvusi paten- rį ganėtinai kapitalo ir vai
Angliškai—Lietuviškas
4157 Archer Avenue
kinta senos tikybos grįži- dą pragyvenimo atsargas,
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. B
PSY8I0IAN AND 8UBGEON
Nedėliomia pagal antartį.
mu, bet ji jau nejautė to galėjo išnaudoti tuos, kurie
GYDYTOJAS IB CH1RUBGAS
4645
So.
Ashland
Avenue
(Btinarsuskas)
ypatingo europinės vienybės jomis nesidžiaugė,
TaL 0A«al 0867
Kamp.
15tos
CiaL
tr
4tfth
CtGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ta UL: PBOipect 806V
OFISO VALANDOS:
dėsnio. Ji taip buvo užsiKada Kontraktas užvada6900 bo. Halsted btreet
Jame yra 18,000 reikalin Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. rak.
OFISO VALANDOS:
ėmusi tolaikiniu vietos pa- vo Statusą, tada sekė tai,
TELEFONAI:
Nao
2
iki
4
popiet
ir
7
du
9
vak.
Nedėliomia pagal sukarti.
giausių žodžių. Dabar ge
Ofiao
—
.WENtworth
1612.
ir pagal sutarty.
GYDYTOJAS IB 0HIBUR0A8
triotizmu, kad kentė
nuo ką mes pavadinome kapitaUL YAKda 4787
riausia proga pirkti, nes Offiee
Boa.
—
YARds
395A
Res. 1625 bo. 5Uth Avenue
Namų UL PBOapect 1880
1821 So. Halsted Street
dvasinės kovos tarp angliš- iizmu, kuris buvo pastatyOFISO
VALANDOS:
TaL Olcaro 1484
_______
BeaMeodJa; OMO fla. ArUaian Avi
ko patriotizmo ir tarptauti-' tas iš proletarinių sąlygų, parduodamas nupiginta kai
8 Iki 4 popiet.
7 iki 9 vakar*.
VALANDOSi
U
V.
ryto
iki
8
T<
OANal
S1S8
na, Galima gauti ‘Draugo*
I
iM
I
tai.
.allar.
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
nių tikybinių palinkimų. Ši- kurios jau pirmiau pribuvo
pagal sutartį.
knygyne dabar; kaina —b tokia tai buvo Anglija, ku- ir kurios išvien su kapitaDienraščio “Draugo” Metinis
(Lietuvis)
Tai, YAKda 8846
rioje civiliniai karai
buvo lizmu sudarė tą galutiną ti•TDTTOJAB IB omBUBOAA
tik £1.00
GYDYTOJA* 1* CHIRUBGAB
Koncertas
vedami; kur didelis skaičius kybos susilpnėjimo ir išny2500 VVest 63rd btreet
2201 W. Cermak Road
— įvyks —
senos tikybos simpatizato- kimo priežastį; tos tikybos,
DANTISTAS
“D R A U O A S”
OFISO VALANDOS:
ll 1—8 popiet ir 7—8 v. v. Sekmad., Sausio 26 d., 1941
4645
So.
Ashland Avė.
rių buvo nužudyti, o didės- kuri buvo pamatas, ryšis ir
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakar*
2334 South Oakley AveM
SOKOL HALL
arti 47tk Streot
REZIDENCIJAI
Taipgi pagal sutartį.
nis jų skaičius medžiaginiai kūrėja mūsų senovinės kulChicago, Illinois
vaL: ano 8
ryto iki 8 vai. vak.
Rezervuokit tą dieną —
Ofiso telefonas PROspect 67X7
6631 S. CaUfornia Ava.
nukentėjo. Su 17 šimt. pa-, tūros.
beredoj pagal sutartu.
. a
Namą telefonas VIBąUia
“D&AUGUI”,

4'

RHEUMATISM
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DR. WALTER PRILUPS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. RAČIUS

DR. V. E. SIEULINSKI

DR. VAITUSH, OPT,

DR. PETER T. BRAZIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. A1K0ČIŪNAS

Roseland M Co.

DR. MAURICL KAHN

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

DR. PETER J. BARTKUS

DR. FRANK C. KWINN

OR. T. DUNDULIS

DR. STRIKOL’IS

DR. S. R. PALUTSIS

ŽODYNĖLIS

DR. P. J. BEINAR

DR. P. I, ZALATORIS

DR. BIEŽIS

DR.

L JENKINS

DR. C. VEZELIS
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DRAUGAS

Šeštadienis, sargio 18.

^[Nuskendo
Anglijos
Kruizeris

Lietuvių Išeivių Aukščiausias Tikslas —
Nepriklausoma Lietuva

*

(Atkelta iš 2 psl.)
Netiesa, kad esame mažu
tauta ir negalime turėti įta
kos dideliems pasaulio įvy
kiams. Kad p svarstyklėse gra
mas persveria, tai ir įvykių
raidoje tinkamu momentu ta
rtas žodis ar atliktas veiks
mas gali turėti reikšmingos
įtakos, lemtingos mums ir
mūsų siekimams.

liu ir pataikaudami Lietuvon
užgrobikams pražudė
ir Valstybinę Nepriklausomy
bę.

Dvidešimts dvejus metus
išgyvenome laisvų gyvenimų,
buvome matę tiek (pavojų val
stybei, tėvynei, tautai ir šei
mai, kad silpnesnių nervų
žnibnės nebūtų išlaikę. Pasi
mokinome ir bręsdami valsty
biniu ir kultūriniu mastu ėjome .aukštai iškelta galva į
tų ateitį, dėl kurios daug gyvybių padukota;, kurių svajojo šviesiausi mūsų tautos pro
tai, dėl kurios plakė ir tebeplaka geriausių Tėvynės sū
nų ir dukrų širdys.

Tas kelias mums aiškus;
svetimo nieko nenorime, bet
savo neišsižadėsime. Ne tik
savo žemės, bet savo kultū
ros, lietuviškumo, kalbos ir
papročių.
valios

Dabar

me

turėti

prasme,

tautiškas

kurti

kaupu.

gražiausia

tuviais

t

su

ir

puoliplėti

turi

Būti

šio

lie

žodžio

geriausiai

kad

kiek

tvirtovė,

ku

paimti

joks

ypatybes,

Laisvę

Įsteigtas Lietuvai
Gelbėti Fondo
Skyrius

Gyvenimas yra visų pasi
tikėjimas visais. Ir jei kyla
Racine. — Sausio 12 d. Šv.
kur nesusipratimų, tai jie pa
Kazimiero partijos svetainėj
rodu 'kaip žmonės nemoka
buvo susirinkimas Lietuvai
gyventi.
Gelbėti fondo reikalu. Kleb.
Todėl ir mes čion gyven kun. S. Draugeliui paaiškinus
dami išeivijoje, Amerikos ko susirinkimo tikslų B. Vaiskus
ntinente, nesiduokime apgau prancšė turįs laiškus nuo ko 1
dinėjami, nebūkime “Judo- nsulo iš Chicago ir ‘Draugo’
šių” vergais. Šiuo momentu red. L. Šimučio, taip p t pa
kaip tik turime parodyti vi rodė knygutes aukoms rink
sų savo subrendimų, visų tau ti. Tada klebonas pasiūlė iš
tinį būdų, stiprių valių, nes rinkti komitetų, kurs pasidar
tik stiprios dvasios tvirtovė buotų ir parinktų aukų tar
yra nepaimama.
pe pirapijoiių,. Išrinkti sekan
Suglaudę ryžtingai visuso- tieji: O. Dokšienė, O. Sokelienė, M. Balsevičiui, A. Tvir1,w‘nčs eiles, išguję baimės
jausmą, pasitikėdami savo butas, J. Siminavičius, paras
tauta ir savimi, būsime toji pijos sekretorius. Aukos bus
uola, į kurių suduš įvairios renkamos parapijos vardu ir
pasiųstos per “Draugų”, taip
priešingos bangos.
pat bus ųiaykelbta. “Drauge”
Tautos siela sveika ir gaji. aukotojų pav,aidės.
Duokime progos jai šiuo rim
Taigi, raciniečiai dabar tu
tu momentu susikaupti! Bu
dėkime ne tik už Laisvą Ne rim progų visi prisidėti savo
priklausomą Lietuvą, bet bū auka, kiek kas gali. Tėvynė
kime ir savo kiekvienas lais Lietuva, mus šaukia kritišvės sargyboje. Tvirta pasiry
žusi lietuviška, dvasia — štai i rbkime šviesų ir gražų Tėvy
ko iš mūsų dabar reikalauja nės Lietuvos atvadavimo da
ma. O ateitis buis tokia, .ko rbų ir tikėkime, kad visi mū
kios ilgėsimės, kokios lauk sų 'siekimai bus tikrovė.
sime, kokių vaizduosimės.
Tad drąsiai ir ryžtingai di- Montevideo-U rugiraiy
Dr.

vienas

rios

būtume

neįstengtų

Pranas

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

klausioj gyvenimo valandoj,
LONDONAS sausio «
nes jos krūtinės žaizdos labai
didelės ir žiaurūs aziatai dari — Anglai šiandie praneša,
daro didesnes. Lietuvos išga- J jog pereito penktadienio amos. parsidavėliai su žydais! takose vokiečių ir italų oriai
džiaugiasi ir tyčiojasi, kad j viai taip smarkiai sužalojo
tikrų tėvynainių rankos rete-1 anglų kruzerį Southampton,
buv« prižiais s,„-akintos ir burnos „k- kad anglai
v, . TA
• versti jį nuskandinti,
čiauptos. Daugelis jų išvyti]
Dauguma įgulos išgelbėta,
i svetimus kraštus, kur vargų ir badų kenčia ir į mus, bet laivas bevelkamas uos
amerikiečius, pagalbos šau tan nuskendo.
kias. Mes turim jų balsų iš
Šiose atakose be nuskendu
girsti.
šio kruzerio sunkiai sužalo
Kad susirinkimas nepasili ta orlaivių vežiotojas Illusktų tuščias, čiui pat klebonas trious ir naikintuvas Ga
kun. S. Draugelis pirmas pa liant.
darė pradžių — aukojo $5.00.
Po $1jC0: A. Pudžiūnas, M. nijos?. Yra ilgametis choris
Sokelis, B. Vaiskus, M. Bal tas ir scenos meno mėgėjas,
sevičius ir P. Karaliūnas $2. vienas geriausių lošėjų; žy
Pastarasis yra naujas biznie mus darbuotojas ir rėmėjas
rius, atidaręs degt •Jės ir vy visų kilnių, darbų. Daug yra
no krautuvę adresu 1316 Wa- pasidarbavęs Šv. Kazįin:|Vro'
sliington Avė. Balių, ar ves parapijai. Kada buvo didina
tuvių proga raciniečiai pra ma bažnyčia^ jiy šimtų dole
šomi nepamiršti kreiptis pas rių aukojo. O kiek šiai)p yra
P. Karaliūnų. Jis yra žino aukojęs ir veikimu prisidė
mas ne tik Racine, bet ir vi jęs. Kuo geriausio jam pasi
sose Wisconsin lietuvių kolo- sekimo naujam bizny. B. V.

susitarė įsteigti Lietuvai Ge

Lietuviu Kataliku

lbėti

Vasario 22 d. Šv. Roko pa
rapijos salėje, Montello, Mass.
L. R. K. Federacijos N. An
glijos apskritis šaukia Nau
josios Anglijos Katalikų 'sei
melį, į kurį prašoma kutalikiškų draugijų išrinkti savo
atstovus. Kviečiami į šį srimėlį nevien draugijų, atstovai, bet ir įvairūs veikėjai ir
profesionalai. Seimelis turė;tų būti vienas skaitlingiau-

Fondo

skyrių

ir

tikslui išrinko po 2 nariu.
Gruodžio 2 d. draugijų at
stovai turėjo bendrų susirin
kimų, kuriame išrinko Fondo
valdybų. Valdybų sudaro: pi
rmininkas — J. Iviatek, rašt.
— V. Zaremba, ižd. — D. Taparauskas, fondo nariai —
T. Kikutienė, J. Olkovibienė.
J. Vaičiūnas, A. Steckis ir
A. Kikutis. Fondo valdyba
vra nusistačiusi rinkti aukas
ir sukelti didelę sumų.

šių, nes yra susidariusių dąug --------------------------------------------------

reikalų, ypač. šiais laikais,
kada Rusijos komunistai yra
užgrobę Lietuvų.

Seimelio tvarkų ir eigų pa
skelbsime vėliau.
Kun. K. Vasys, dv. vadas,
Antanai Zaveckas, pirm.

Benediktas Jekutis, rašt.
K. Vencius, iždininkas

Įsisteigė L. G. Fondas
Manchester, N. H. — Vie
tos katalikiškos draugijos ir
4’ntralinių draugijų kuopos

QUINTUPLETS
CHEST COLDS
ūse MUSTEROLE for

Mother—Give Your CHILD
This Šame Expert Care!

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

KONCERTE

Šacikauskas

priešas.

♦

1

I

Laisvę atvaduoti galima
tik tokiu būdu, kaip ji yra
iškovojama; bendromis jeigu,mis, nesui-ikaldoma vienybė.
Lietuvių tauta buvo vieninga
nepriklausomybės kovų metu.
Tai buvo laimėjimo laidas. Ir
šiandien mums ta būtinai rei
kalinga iš netolimos praeities
atsiminti. Politinis dangus
aplink mus apsiniaukė ir įvairūs pavojai užkrito mūsų
Lietuvų. Atsispirti jiems ga
lima tik esant vienybėje, ko
vojant bendromis jėgomis.
Mes galime būti kasdieninia
me gyvenime vienokių ar ki
tokių pažiūrų ir įsitikinimų,
bet Tėvynė ir Laisvė visiems
mums turi būti lygiai bran
gūs dalykai. Tai turi supra
sti ir įsisąmoninti ne tik pla
tieji tautos sluogsniai, bet ir
įvairių organizacijų viršūnės
ir spauda. Ne metas šiandien
tarp savęs kivirčytis ir smul
kmeniškai krtistb praeity,
įveiktai ieškoti ir kelti aikštėn
visa, kas mus jungia ir stip
rina, o ne kas skiria ir silp
nina.

Neslėpsime. Yra mūsų vi- j
suomenės tarpe tokių, kurie
buvo “pametę galvų”, prasi
dėjus įvykiams mūsų Tėvynė
je. Tai vieni iš pavojingiausių
priešų, nes jie yra savi. Tai
našta, kuri sunkino tvarkytis
Tautai ir vaduoti valstybę.
Turime be pasigailėjimo ko
voti su tokiais “judošiais”
savais, kurie gal būt nesu-1
prasdami vinos žjIos, kurių
jie padarė Lietuvoje ir dabar
dar bando daryti ir mūsų iš-1
eivijos dvasią, nori palaužti,
.lie turėjo ir turi savo šiaudinės širdies išgąstį,

užtatai a

Lietuvai uždėjo vergi- £
jos retežius. Tokie yro savanaudžiui besirūpiną savo kai.

z

TEISYBĖS

DRAUGYSTĖ

MYLĖTOJŲ

— rengia —

44-TĄ METINĮ TEATRĄ IR BALIŲ
Sekmadienį, Sausio-Jan. 19 d., 1941
CHICAGOS
3133

South

LIETUVIŲ

Halsted

AUDITORIJOJE

Chicago,

Street

Po iperstatymo bus šakiai.

Įžanga 50e.

Pradžia 5:00 vc4. popiet.

Širdingai uŽkviečia visus —

RENGIMO

SOKOL SVETAINĖJE

2345 South Kedzie Avenue, Chicago

Illinois

L. K. Choras perstatys 3-jų aktų komedijų: “Svetimai
Plunksna”. Dainuos dain. Stogis ir Šunnn-Burum Sesutės.

ain u oj a—
DĖ PAUL UNIVERSITETO^GARSUS A CAPPELLA CHORAS
— Lt

KOMISIJA

DUODAME

PASKOLAS ANT NAMŲ
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. F. GRIBAUSKAS, Sec’y.
Padėti pinigai kas mėnesi iki 11 d. Aeš nuošimti nuo 1 dienos

DABAR MOKAME

3^ Ut

PAI)ET,JS PINIGUS

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI ffi.OOO.
per
Navlugs and lean Inaoraaee i’orr,. K'aslilngtoa. U. C

D Z I M IDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas
_®_
Pristato geriausios rūšies

Berghoff Alų į Alines, kitas įstaigas, piknikus ir t. t.

LIETUVIŠKĄ KONCERTO DALĮ ATTIKS LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS IR
ŠOKĖJAI, VADOVAUJANT PROF. JUOZ. SAURIUI
IR P-LEI GENOVAITEI SAURYTEI.

Pradžia - 5-tę Valandą Popiet
kreipkitės

Reikale

pas

M.

Dri midų, — gausite greitą ir

«

*

4138 Archer Avė.

”r i

Po Koncerto Šokiams Gros Stan Metrik’s Orkestrą

patarnavimą.

sąžiningą

T Ar

kam

Tel. LAFayette 0401
y

TIKIETŲ

KAINOS:

$1:00

—

75c —

ir

bOe.

VIEN

tani

TIK

ŠOKIAMS

—

35c.

DR. ARTHUR C. BECKER
Choro Vedėjas

I

«

DBSFOAS

Jr

KAS GIRDĖT MIME
Šv. Antano Draugija

“Draugą” oficialu drau
gijos organu, prisidėti prie
surengimo “Lietuvių
Die
nos” ir Kalėdų Eglaitės ir
priklausyti Katalikų Fede
racijai.

, tį

gičių. Tas reikalaus didelio
darbo ir pasišventimo iš
klebono ir visų parapijonų.j
Komitetą 1941 m. sudaro se
kantieji: J. Leškys, J. Kuzinskas, Pr. Dapkus, J. Pet
raitis, Pr. Bastis, P. Navardauskas, Pr. Petruška, (visi
seni), B. Čepaitis, Antanas
Tančius, J. Petruška ir J.
Liutvinas (nauji). Per po
rą metų nenuilstančiai dar
bavęs! pasitraukė Vincas
Buksas, M. Genevičia,
P.
Bujanauskas, Kaz. Petruš
ka ir A. Vasylius.

Šeštadienis, sausio 18, 1941

PADĖKONĖ

t

X
ALBINAS
VAITEKŪNAS
kuris mirė sausio 6 d.. 1941
m. ir tapo palaidotas sausio
9 d., o dabar ilsisi Sv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lęs ir (tegulėdamas atidėkoti
lietuti, kurie suteikė jam pas
kutinę patarnavimą ir palydė
jo J) I tą neišvengiamą amži
nybės vietą.
Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinirną iš mū
šy
tarpo.
lX‘kojame
mūšy
dvasiškiems Tėvams.- kun. S.
Joneliui, kun. J. F’runsklui ir
kun. P. Iliskiul, M. I. C., ku
ris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą.
Dėkojame Sv. Mišių auko
tojams ir gėlių aukotojams.
Dėkojame Laidotuvių Direk
toriui S. P. Mažeikai, kuris
savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį
j amžlnasties vietą, o nuims
palengvino perkęstl nuliūdimą
ir rūpesėius. Dėkojame grabnešanis ir visiems, kurie pa
guodė ntus
mūsų
nuliūdimo
valandoje ir pagalios, dėko
jame
visiems
dalyvavusiems
laidotuvėse žmonėms, o tau,
mylimas vyre ir tėve. tesutei
kia Aukščiausias Amžiną Ra
mybę.
.Nuliūdę lieka Moteris, Duk

Viena iš jauniausių vyrų
pašalpinių draugijų šioj pa
rapijoj (33 metų jauna) ir
viena skaitlingiausių na- j
riais ir pasižymėjus veikimu,
Valdybai, atsistojimu ir
sausio 12 d. laikė metinį
susirinkimą Lietuvių Audi aplodismentais padėkota už
torijoj, kuris buvo 90 nuo praeitų metų darbuotę, užgirta visa ta pati, būtent:
šimčių skaitlingas.
pirm. Jonas J. Jakutis, vice
Iš metinio raporto, kurį pirm. Tarnas Karašauskas,
pateikė revizijos komisijos nut. rašt. G. P. Bukantis, Jaučiasi geresnis
nariai: Mykolas Gustas, (na fin. rašt. Kaz. Burba Sr.,1 Mykolas Malinauskas, rasti-j
rys Internal Revenue Collec- iždininkas Jonas Bakšys, iž ninkas Šv. Juozapo draugi-1
tors štabo) ir Stan. Augus- do globėjai — Pr. Sadaus- ' jos ir Lietuvių Auditorijos j
tavičia, pasirodė, jog drau kas, Pr. Kasdalevičia ir Vin komisijos, kuris buvo neti-|
gijos ižde yra virš $5,000.00. cas Buksas, maršalkos —1 ketai susirgęs, pradėjo vėl
Nors praeiti metai draugi Pr. Dapkus ir Ant. Didjur- pasirodyti savo darbe ir vei
jai buvo gana sunkūs, tu gis,
korespondentas G. P. kime.
terys ir Kūnai.
rėta daug ligonių, kuriems Bukantis, vėliavos sargos Į
pašalpa buvo išmokėta, taip Stan. Urbonas, knygius St. Šv. Baltramiejaus choras,
Vokiečiai pareiškia, jog a- ti, Broliai; Pusseserė, Dėdė *r
pat ir pomirtinių, vienok Kazakaitis (naujas), orga prie kurio priklauso
gra- . , . ,
.
.
.
Giminės.
...
.?
takoję bombos pataikiusios
draugija finansiškai paau no užiūrėtojas Antanas Sut ;zaus musų
jaunimo ir ku- . ..
. . , , ;
laidotuvių Direktoriai La,
ii ligoninę ir keletą gyvena- chavvicz lr Sūnai Tel. Canal
go, ir tai valdybos sumanu kus.
nam vadovauja varg. Sta.
2515.
.
...
mųjų namų.
mu ir narių susiklausymu, j
I sys Žylius,
rengiasi prie sa
įvairiais parengimais, pikni Metinis susirinkimas
vo metinio vakaro “Crystal1 Tie patys sluogsniai prakais. Draugija gali didžiuo Šv. Juozapo draugijos įvyks Ball.” Tai bus gražus jau-ineša, jog Vokietijos submaRADIO
tis turėdama daug narių, sausio 19 d., Lietuvių Audi-Į nimo pasirodymas, kaip vie rinas nuskandino 14,000 to BUDRIKO RADIO
čia gimusių lietuvių. Gal dėl tori joj, 1 vai. po pietų. Vi-j tinių, taip ir iš apylinkių ko nų
prekybinį laivą, bet VALANDA
to, kad pats draugijos pir si nariai turi dalyvauti. Bus
Ionijų. Parapijonai ir gi tu smulkmenos nepateikiama.
Oro teatras iš galingos
mininkas Jonas J. Jakutis,’ išduota metinė atskaita, ren rėtų paremti savo atsilan
WCFL radio stoties, 970 k.,
čia gimęs, augęs, gražiai kai karna
valdyba,
kalbama kymu. Juk tai mūsų jauni Save nuskriauslte nedaly nedėlios vakare, nuo 5:30
bantis tėvų kalba. Jau aš apie sumažinimą narių mo-j
mas ir darbuojasi mūsų la vaudami “Draugo” koncerte, iki 6:30.
tunti metai, kaip jis eina kesčių ir kiti svarbūs daly
bui: rengia vakarą įsigiji sausio 26 d., 1941 m.
Budriko Simfonijos Orkes
pirmininko pareigas. Vyras kai, liečianti draugiją. Na
mui reikalingų gaidų. Nepa
tra išpildys lietuviškas liau
tvirto būdo ir visuomet pa riai, būtinai, sulyg konsti
mirškim, sausio 25 d., Lie
dies melodijas, garsus due
sirengęs veikti lietuvių la tucijos, turi atsilankyti.
tuvių Auditorijoj, dalyvauti
tas, Romanas ir Chapas,
bui.
Rheumatic
Happy;
su savo jaunimu.
nauja dainininkė Akvilė;
Nutarta rengti vakarą, Parapijos metinis
Enrikas.
Relieves Pain Quick nauja radijo drama prasi
tuoj po Velykų. Komisiją susirinkimas įvyko sausio
dės įvardinta “Amerikos
Thousands who suflered from the torturing
sudaro: G. P. Bukantis, Vin 12 d., Lietuvių Auditorijoj,
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neuT,iptlivifl.i ” Pilna 60 TYliniltll
ralgia and neuritis—are certainly happy over I -Liiei.UVlH.1.
runa OU Iii 111ULU
cas Biliauskas, Ed. VanDer- kuriam pateiktas metinis Angių Atakos
their discovery of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula which speėdily
graŽHUS teatro OrO bangOVere ir muzikas Pranas Bu- raportas. Pasirodė, atmokė
relieves those_exhausting muscular aches and
’
.
. .
.
.
w
.4mis.
Šių
programų
leidėjai
Vokietijoj
janauskas.
...J joy of reliet Irom pain—so yc
ta naujos bažnyčios pasko
peace and sleep in comfort—be wise and try yra Juozo Budriko Radio ir
Rengti vasaros laiku me
NURITO
under this ironclad guarantee. If the
BERLYNAS, sausio 16 d. very first three
doses do not relieve that eruei Rakandų Krautuvė, 3409-21
los $7,000.00, neskaitant nau
pain
to
your
satisfaction—your money will be
tinį pikniką komisiją suda
—
Informuotieji
vokiečių
refunded. Don’t surfer. Ask your druggist today
So. Halsted St.
ro: Adolfas Kibartas, Kaz. jo altoriaus, kuris kainavo j sluogsniai šiandie praneša, for NURITO on this guarantee. (T.N.G. j
Pranešėjas.
Petruška ir Petras Norkus. $4,511.58. Kalbėta, kad šiais jog pereitą naktį anglų avi
Nutarta palaikyti dienraš-j metais reikia deginti mor- i acija pravedusi atakas Vo

et

A. -f- A.

ONA ŽOSTAUTIENĖ
Mirė sausio 15. 1941, 7:80 v.
ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje.
Panevėžio
apskr., Smilgių
parap.,
Pavenškių kaime. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą
Klemensą: tris sūnus:
Kazimierą Joną ir Alfonsą ir
marčią Bernlce;
du
broliu
Juozapą ir Joną
latlftkonlus
ir jų šeimas, pusseserj Kvietkienę ir jos vyrą Juozapą;
dėdę Feliksą KarvelJ Ir jo
šeimą ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų ir kitas
gimines Lietuvoje.
Velionė priklausė prie se
kančių dr-jų: Tretininkų. Gy
vojo Rožančiaus,
Apaštalys
tės
Maldos,
Aušros
Vartų
Moterų
ir
Merginų,
Altorių
Puošimo, Akademijos Rėmėjų,
Keistučio Kliubo ir Chicagos
Lietuvių Draugijos.
Kūnas
pašarvotas
Lachawicz koplyčioj, 2314 W. 23rd
Place.
Laidotuvės Jvyks pirmadie
ni, sausio 20 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta į
Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioj |vyks gedulingos
pamaldos už velionės sieląt
Po pamaldų bus nulydėta į
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir paž)s
tarnus dalyvauti
laid-otuvėse.
Nuliūdę Vyras, Kūnai, Mar

PADERONE

Vienų Metų Mirties
Sukaktuves

Domicėlė Kunickienė
Kuri mirė sausio 6 d,, 1941
m. Ir tapo palaidota sausio 10
d., o dabar ilsis Sv. Kazimie
ro kapinės.- amžinai nutilus ir
negailestinga
mirtis
atskyrė
kurte suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą lr palydėjo ją
i
tą
neišvengiamą
amžinybės
vietą.
Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinirną iš mūsų
tarpo, dėkojame niūsu dvasiš
kiems tėvams: Kun. J. A.
Dambrauskui, M.l.C. Kun. M.
Jodkai, M.l.C. ir Kun. B. Vit
kui, M.I.C., kurie atlaikė į.
spūdingas pamaldus už velio
nės sielą lr pasakė pritaikintą
pamokslą.
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių
aukotojams.
Dėkojame graboriitl I.achawicz ir Kūnams, kurie savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu
garbingai nulydėjo ją j amžinastj, o mums palengvno per
kasti nuliūdintą ir rūpesčius.
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios dėkojame visiems daly
vavusiems
laidotuvėse
žmo
nėms: o tau brangioji motinė
le, tesuteikia Viešpats amžiną
ją ramybę.
Nuliūdę
lieka:
Vyrus. sū
nai, Seserys ir Pusbrolis.

ANTANAS RUGIENIS
Jau sukako vieni metai, kui
negu testinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą vyrą
Antaną.
Skonte savo
mvlimojo
vvro sausio 19 d.. 194d m.
Buvo palaidotas sausio 23 d.,
ftv. Kazimiero kapinėse.
Nors laikas tęsiasi, bet mes
niekados
negalėsime
už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną atllsj.

jo

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinintą iš mūsų turpo. užprašėme dvejas gedu
lingas šv. Mišias pirmadieni,
sausio 20 d.. Gimimo ftvenč.
Panelės parap. bažnyčioje, 6:30
vai. ryto. Ir 7:45 vai. ryto.

Kviečiamo visus gimines,
draugus, kaimynus lr pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose
ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Antano sielą.
Nuliūdusi
Rugienis.

Moteris Josephine

♦ »

A
Z

DVIEJŲ METŲ MIRTIES

SUKAKTUVES

A.

T

A.

n

ANTANINA BRAZAITIENE
Jau sukako dvieji metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motiną,
Antaniną Brazaitienę.
Netekome savo mylimos sausio 18 d., 1939 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną atilsį.
Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinirną iš
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias su
egzekvijomis už jos sielą sausio 23 d., Aušros Vartų
parapijos bažnyčioje, 8:30 valandą ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pa
simelsti už a. a. Antaninos sielą.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Sesuo, Brolis ir
)

Giminės.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

«AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DELBKTO&IAI

kietijos šiauriniam uoste,
bet karinių nuostolių nepa
daryta. (Anglų šaltiniai pra
nešė, jog anglų lakūnai ap
mėtė bombomis vokiečių uo
stą Wilhelmshaveną).

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!
Apsidrauskite nuo ugnies. . namus,
baldus, automobilius. . . su atsakomingoms kompanijoms, per mūsų Apdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

CONRAD

INSURANCE
Tel. Cicero 412

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

420 West 63rd Street

WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KINDS.

* Automobile • Pire • Tornado • Fumfture • Plate Glass *
r?

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Fotografas
Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Res.: - ENGIewood 5840

DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
Tel. LAFAYETTE 0727

6yKANE

MOTERYS, MERGINOS!

DYKAI
rytate 10:00 valandą,

d

j

AIID III A M P C PATARNAVIMAs
HluDULHIlbL dieną ir naktį
v
AX.

A T koplyčios visose
1 MIESTO DALYSE

D I
Aitams M. Philips

4447 South Fairfield Avenue

Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybe
r—"

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

V

AMBULANCE
4605-07 So. Hermltage Avė.

LIFE IN THE ROAR

koplyčios visose
Chicagos dalyse

ii WHff

(14M k.)

c

Aittoiy B. Petkų
P. J. Ridikas

Lackamitz ir Si
— Modcrnlšklausi Įrenginiai —
— Patyrusio. Grožio Kpcciali-dės —

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
— Prieinamos Kainos —

"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”
— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty
Sbop
“ W UuSeANC) likęs TO TAKE LONC
VVALKS BCPOOE BOEMtEASŲ *

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ
LAIDOTUVIŲ

JOS. F. GRIBAUSKAS
1500 South 49th Court

KELNER - PRUZIN
CtorittuiM Patarnavimas — Moteria patarnauja

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

J

Sncllla.

aavinlnkO

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

laukite Tel. — SEELEY 6103

Altot V. Pultas
I.J.Zotp
S. P. Mažeika
J. Uatemios

3307 Lituanica. Ava.

Phone YAJtds 4908

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

8354 So. Halsted St
Telefonas YARda 1419
■ 2314 West 23rd Place

Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4704 S. Weetern Avenue
Phone LAFayette 8024

(1646 West 46th Street

Phone YARda 0781-0782
3319 Lituanica Avenue

Phone YARda 1138-1139

<848 So. OaHforula ĮAve.
Phem LAFayette 8572

1

Šeštadienis, sausio 18, 1941

DRAUGAS
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“Aš TAVĘS NEMYLIU

rx

CHICAGOIE IR APYLINKĖSE
Rytoj Dvejose Vietose J,,s> 1'""- •>
sa7 J
*
b'--- prakalbų.; be abe/mėfe.
Tėvų Marijonų
jisai, kaipo ugningas kalbė
Bendradarbių
tojas ir šį kartų gierai pasi
ruošęs, verta visiems išgirsti.
Parengimai
lys

A
\

Pavojingiausios
mieste gatvės

CLASSIFIED

Automobilinių
nelaimių
žvilgsniu Chicagoj pavojin
giausios gatvės pasirodo
šios: Ashland, Halsted, Wes
tern, State ir Roosevelt

PARSIDUODA GRAŽUS
APARTMENTAS

CLASSIFIED
CH ARLES P.

Marąuette Manor. Pulkus 16 apartmentų mūrinis namas. Randasi ant
pietų vakarinio kampo 62nd St. Ir
Albany Avenue.
Taipgi parsiduoda dvylika 4 kam b.
fletų ir keturi 5 kambarių fletų.
Puikiame stovyje i pilnai išranduotas.
Metinė randa —- $7,60#. Bargenaa.
Lengvos Sąlygos.

SU ROM SKIS

Perkam - Parduodam
Ir Statom Visokius

&

CO.

- Mainom
Namus

Bargenai Marąuette Pk. Ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb..
garadžius. Kaina $6,800.
Mažas įmokėjlmas.

1940 metais tose gatvėse 1
T:;t, suvažiuokime kuo skai
žuvo
žmonių: Ashland — 33,
2-jų aukštų medinis namas. Karštu
Brighton Park. — Ii yloj,
Magiausiai, paremkime gra
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500.
Halsted — 32, Western — Atsišaukite j:
sausio 19 d. 2 vai. po pietų | žų rengėjų darbą, iš ko turė
{mokėti $500. Likusią skolą mokėti
23,
State
—
22
ir
Roosevelt
kaip
randą.
STANLEY
REALTY
CO.,
p-nų Navickų name, 4538 S. sime ir sau naudos ir rengė
rd.
—
20.
0921
S. WESTERN AVĖ.
179 West YVashington Street
AVa:sht|enaw Avė., Marijonų jams. Aš irgi būsiu, ir pra
Tel. Office Rep. 3713. Vak. Pra 0176
Tel. RANdolph 7055
Bendradarbių 35 skyriaus bus šau kitų kolonijų svečius at,“bunco party” ptonogai, i
į^į
J. K.
Pardavimui, Išrandavi
kurių rengimo komisija, vi
I6RANDAVIMUI FLETAS
KEIKAIANOAS DARBININKAS
4 kambarių fletas. Naujai išdekoOFISE
mui, Ar Išmainymui ruotaa
sas skyrius ir patį namų, šei
Steam šiluma. Trečias aukš. Reikalingas Jaunas lietuvis abelnam
Pavyzdys
Kitoms
tas,
iš
priešakio.
3117
South
Un.on
otiso aaruui.
Turi mokėti gerai
mininkė, p-ntia Navickienė
Puikus ūkis, virš 200 ake Avenue, tel. VICtory 3213. *___________ kalbėti ir rašyti lietuviškai ir an
prašo visus kuo skaitlingiau- Draugijoms
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę.
RENDON FURNlftUOTAS
lių, 18 kambarių namas, re
Pastovus darbas. Gera alga. Šau
KAMBARYS
kite:
CANal 8011.
šiai susirinkti ir pažaisti kau-1 Cicero _
I)ievo Mof._
komenduojamas • dėl vištų, Prie dviejų šeimų; pageidaujamas
kiaušinių ar pieno farmos. A- blaivus ir nerūkantis — 6835 South
liukais. Rengėjos turi pririn- nos
(“Draugas" Acme telephoto)
Roekwcll Street, tliicago. Telefonas
Sopulingos draugijos
pie 1 mylę nuo miesto. Mies HFMIoek
7098.
kę gausybę gražių dovanų, ku priešmetiniani
Vienų namų koridoriuje, Chicagoj’, rasta pamestas įguldy te yra du dideli fabrikai kur
UNIVERSAL
skaitlingam
PARDAVIMUI APARTMENTAS
rių kiekvienas turės
kllsi,.i„.ki,„e nutarto užsipre tas-į popi rinę dėžę vos gimęs kūdikis mergaitė. Prie kūdi- vyrai gali eiti dirbti, šaltinio Bargenaa. 6 fletai po 4 kamb. Ran
RESTAURANT
$100.00 j mėnesį. Kaina $8,500.
gauti. Tat padarykime tų .na- į
(liėnr ..Drai,gę..- kitr prisegta, kortelė su-antrašu: “Aš tavęs nemyliu”. Kū vanduo. Oras rekomenduoja da
Mūrinis. Pečiais šildomas. Randasi
mas ligoniams. Dalį kambarių' prie 4453 So. Wood St. šaukite ar
Vestuvėm, Krikštynom rr kito
dikis paimtas Šv. Vincento prieglaudon.
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Joseph Ragor, 619 Helden
kiem Bankletam Sutelkiant Pa
galima išnuomuoti per vakaci-į rašykite:
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ko girdėti, rengėjos turės ir ' nigystės jubiliejų,
A. A. NORKUS, sav.
gėrimų, ir t. t. Dešimtį metų iš
mingai šeimai, arba mainysi dirbta.
WASHINGTONĄ
cūzijoj
ir
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tų
metų
iki
Gyvenami
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Marąuette Park. — Tų pa i 1325 So. 49 Avė., ir K. Kiš6230 SO. R0CKWELL
kurs per praeitus 35 metus įsteigtas Notre Dame uni CIUS,
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TEL.
PROSPECT 9131
čių diena, sausio 19, tiktai 6 ' kūniienė, 1523 So. 48 Ct. Na
išbuvo Notre Dame univer versitetas ir paskiau į jį iš
valandų vakare parapijos sa rės prašomos ligones aplanisitete, Notre Dame, Ind., šio Lyons (Prancūzijos) atkel
lėje Marijonų Bendradarbių kyti.
sausio gale bus nukeltas į tas generalijatas. Bet 1893
Nutartai
surengti
nepapras

5 skyrius turės gražų vakarą
ST U DIO
Washingtoną, pranešė kon metais, išrinkus generolu
Van Buren ir Mieliigan Avė.
— vaidinimų, kuri išpildyti tas vestuves vasario 2 d., pa
DABAR RODO
BLUE FLAME RANGE OIL
gregacijos generolas
kun. prancūzą kun. Gilbert Fran
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VICTOR
YUKNES,
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(“PO HITLERIO
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Savininkas
bas ir choras. Vaidins veika B ružienė, O. M ilašaimskienė,
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kunigų
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brolių,
ku
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moky

karalius mirs, bet kas svar- J tyt įdomių programų,
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bietes
2335~SO. WESTERN AVĖ.
-Lenkijoj. J dėl žmonos ’ nesveikavimo ADVANCED PHOTOGRAPHY
A.
1
Valstybėse
vadovauja
Jungtinių Valstybių ministe .OWEST POSSIIH.E PRHJEc
jos. Jei netikite, prašau atsiWEST PULLMAN. — Pra
24 VALANDŲ TELEFONO
PATARNAVIMAS
trims
universitetams
:
Notlankyti ir pamatyti. Bet (lai eitą savaitę Vladui ir Ane
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HINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

NI.-MICMIMI Malamu

Remkite Lietuvišką
Žydukę
NATHAN
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FURNITURE
BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051
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Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga
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Chicagos Lietuvių Dr-jos.
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METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^Į
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:J
1. Sutaupysite 40% kflro;
nmim bocK wopL
r■
CO.K.OA.9
m
2.
Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
tuobi ha»ATtim ham
iri
3.
Padidina namų vertę;
Com«t>inGwMnM.Baan.
*1
4. Taupo namų šilumą;
SarrWiM-30t»H.CraKfT
sil
1
5. Duoda gerų apsaugų nuo
HaMMn.49ua*nCnKh
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai
-1 I
l\.m. Raana n. Lama

Apskaičiavimas

Hiarv
MaiOTm. Conraarc trt

83rd ir KEANE AVENUE
WUlow Springs, Illinois
(Priešais Tautiškų Kapinių
Vartų)
NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

REPRESENTATIVE

Dykait

ParUplname F.H.A. INutkolinimus
ar UbnokAJimiM.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051]

W&rehonM: 9401 So. Stony Iiland Avė., Ui.
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DRSTTGAS

“DRAUGO” ŠTABAS DIDŽIUOJASI
ŠIŲ METŲ KONCERTU!

CHICAGOS APSKRIČIO LIETUVOS VYČIŲ CHORAS

Visiems Biis Kas Nors Įdomaus

I

Cicero. — Federacijos 12
skyrius šaukia ekstra susirin
kimų visų draugijų, skyrių,
! valdybų sekmadienį, sausio 19
X Aušros Vartų parapijos
d., 2:30 vai. p. p. Dalyvavi' mas būtinas, nes yra labai pavapi jonai “in corpore” re
ngiasi dalyvauti metinėj pa
svarbių reikalų aptarti.
rapijos vakarienėj įyt, 6 vial.
Šv. Kazimiero Akademijos vakare. Vakarienę paskanins
Rėmėjų Dr-jos metinis susi muzikalė programa.

‘‘Draugas” ren veikti ir remti jos nepriklau
Dienraštis "Draugas"
Dieni“, štiš
gia tradicinį - metinį koncer somybės vadus.
tą, sekmadienį, sausio 26 d., “Draugas” kaip tik ir vado
Sokol svetainėje, 2345 S. Ke vauja tai lietuviškai kovai.
dzie Av., į kurį turime garbės Atsilankydami į šį koncertų
jus kviesti. Koncertais bus netiktai sau didelio malonu
rinkimas įvyks sekmadienį,
X J. M. pral. M. Krušai;
nepairas tas tuo, kad jame iš mo padalysite, ir priduosite
Sausio 19 d., 2 vai. popiet, šv. jau grįžo iš ligoninės ir jau
imtinai dalyvaus jaunimo me lietuviškam jbunimui dides
Kazimiero akademijoj. Visų čiasi gerai. Taip? pat grįžo iš
mūsų
no jėgos. Lietuvišką dalį pro nio akstino pasilikti
ARD skyrių prašom dalyvau ligoninės ir vikaras Šv. Jur
gramos išpildys mėgiamus tautiniame veikime, bet sy
ti susirinkime, nes turime pa gio (parapijos kun. Gaučas.
pu,remsite
dienraštį
Lietuvos Vyčių1 Chicagos ap kiu
sitarti ir (prisirengti prie cen
X Naujam klebonui kun.
skrities choras, vadovaujant “Draugų” jo kovoje už tau
tro metinės vakarienės, kuri
P.
Katauskui pagerbti Chica
žinomam muzikui Juozui Sati ta ir tėvvnę.
įvyks vasario 16 d., Šv. Ka
go Heights lietuviai rengia
nui, ir Vyčių šokėjų grupė,
zimiero akademijos auditori
šaunų vakarų sekniad., sau
kuriai vadovauta talentinga NUO GRIPO ČIEPŲ
joj.
A. Nausėdienė,
sio 19 d., parapijos salėj. TiGenovaitė Saurytė. Sensacija IŠBANDYMAI
ARD pinu.
kimosi svečių ir iš Chicago,
Pirmoj eilėj sėdi (iš kairės į dešinę): S. Maženis, E. Baltakis, J. Pikturna, A. Alekna, A. Ūsas, vedėjas
šių metų “Draugo” koncer
J. Sauris, G. Sauris, H. Lukas, P. Pečiukas, J. Balčiūnas, S. Lukošius.
kur naujas klebonas turi daug
Išrasti pagaliau čiopai ap
te bus garsiojo De Paul Uni
Mająuette Park. — Mari
versiteto A Cappella choras,' sidrausti nuo gripo (influ- Antroj eilėj: A. Lewis, M. Daugirda, A. Pikturna, R. Kabialis, I. Pakeltis, A. Masiliūnas, V. Petraitis, jonų Bendradarbių 5 skyrius bičiulių.
J. Jakubs, C. Kvietkus, V. Pumputis, A. Alekna, A. Valaitis, A. Rudis, B. Catiius. P- Kass, J. Sanauskas.
kuriam vadovaus žymus mu enzos) ligos. Vykdomas jų
X Julius Nemonas, turįs
laikys susirinkimų sekmadie
tinkamumo
išbandymas.
Chi
Trečioj eilėj: P. Latvėnas, P. Jocius, J. Vilkanskas, J. Dauginas, C. Boguslovas, P. Beliūnas, K. Žaromszikos profesorius dr. Artliur
nį, sausio 19 d., parapijos sa valgomųjų daiktų krautuvę
cagos universiteto keletas kis’ R'
E- Anderson, A. Uksas. E. Sut-kus, J. Povilauskas.
C. Becker. šis choras nepa
lėje, 2 valandų po pietų. Visi prie 45 ir So. Wood St., pra
Šimtų
studentų
savanoriai
Ketvirtoj eilėj: S. šimulis, A. Kunickas, J. Lindžius, J. Kraujalis, A. Baltakis, V. Jankauskas, A. Linkus,
prastas tuo, kari dainuoja be
skyriaus nariai ir Marijonų eitų trečiadienį buvo sužeis
pasidavė
čiepų
išbandymui.
jokio akompanimento. Klau
darbuotojai kviečiami laiku tas automobilio nelaimėje. Bu
Išbandymas
vyks
apie
vieną
sytojus tikrai sužavės.
susirinkti, nes yra daug- sva vo nuvežtas ligoninėn, dabar
SANSKRITO PRO Kūdikis pamestas
VEDYBOS
Koncerto programa
taip mėnesį.
rbių reikalų svarstyti. Kadan jau namie. Linkini greit pa
Gauti leidimai tuoktis:
koridoriuje
Kitų universitetų studen FESORIUS APIE
sutvarkyta, kad publikų, susveikti.
„
,
Joseph Gruzdis,
Helen gi tų dienų įvyksta skyriaus
. įdomins kiekvienas numeris. tai taip pat dalyvauja iš LIETUVIŲ KALBĄ
vakarais, parapijos salėje, rei
Namų, 3405 Broadway, ko Bucko 23__ 24
X “Draugo” agentas K.
Dainavimas,
giedojimas, bandyme.
ridoriuje
rastas
pamestas
kės
viską
susitvarkyti
ir
iš

Dr. Allen Harrison Fry,
Raila West Pullmane šauniai
Stephen Senka, Julia Zicgrakščių lietuvaičių šokėjų į Čiepai išrasti Rockcfellevos
gimęs
kūdikis
mergaitė,
rinkti
darbininkus
prie
įvai

sanskrito ir palyginamosios
darbuojasi katalikiškos spau
kus, 32—25.
numeriai, juokingų numerių rio Fundacijoje Nevv Yorke.
Policija
jį
pasiuntė
į
šv.
rių
darbų.
Valdyba
dos platinime, štai, praeitų
Jei bandymai duos gerų biologijos profesorius AmeJulius
Wajdyla,
Irene
įterpimas — visa tai suda
Vincento prieglaudą ir ėmė Stec, 24—19.
savaitę A. Žitkevičius, A. Žli
rys tokių programų, kuriuos sėkmių, gripo epidemijos r^os Katalikų universitete, si teirautis surasti jo moti
Dr-jos
“
Lietuvos
Ūkinin

bė, Alex Zubė, J. Kapočius,
John Skrodamis, Michaleatsilankusi publika ilgai ne bus apsidrausta. O prieš šią saU3l° 13 d. Baltic Ameri- ną.
ko
”
metinis
susirinkimas
bus
J.
Andriuška, J. Bimba, B.
na Jagmine, 46—50.
epidemiją kovoti iki šioliai can Society Washingtone
užmirš.
sausio 19 d., 1 vai. po pietų, Jurjonienė ir J. Gaidelis —
susirinkime kalbėjo tema:
neturėta jokių ginklų.
Koncertais prasidės lygiai
papraistoj
vietoj. Prašoma vi vieni atnaujino, kiti užsisakė
“Lietuvių ir latvių kalbų Pašalinami Stelle
Susirinkimai
Kol
kas
šių
čiepų
nega5 vai. popiet. Gražioje, erd v
sų narių susirinkti, nes išgir dienr. “Draugų”.
.. m-,
, •
vaidmuo lingvistikos studi skirti tarnautojai
Įima
gauti.
Tik
po
sėkmingo
vioje Sokol salėje ne tiktai .v,
Town of Lake. — Seserų site 1940 metų finansinį ra
,
...bus plačiai
, v. . jose.
” Prof. Fry
atvaizdavo
išbandymo
jie
J
J
X Šį vakarų, sausio 18 d.,
galėsite (pasiklausyti ir pa
Žiniomis iš Springfieldo, Prane i Skiečių Rėmėjų sl<y- portų iš knygų revizijos kolietuvių ir latvių kalbų sąpaskleisti.
gubernatorius Green
nu riaus susirinkimas įvyks ry-' miteto. Kiekvienas narys Įgaus Šv. Jurgio parapijom salėj įmatyt visų gražų jaunimo
ryšius su sanskritu.
vyksta CYO šokių vakaras.
meno jėgų pasirodymų, bet
Po jo kalbos vyko įdomios sprendė atleisti apie 350 toj, sausio 19 d., paraipiijos! naujų konstitucijų bei niokesvalstybinių tarnautojų, ku salėj, 2 vai. popiet. Visi na čių knygutę. Kaip žinoma, sų- Salė taip išpuošta, kad ste
ir po koncerto pasišokti prie Penki jauni plėšikai
diskusijos.
bins kiekvienų atsilankiusį.
riuos buvęs gubernatorius riai prašomi atsilankyti.
smagios muzikos. Grieš Stan
lvg naujos konstitucijos, drCooko apskrities “grand
Susirinkimas buvo kos Stelle paskyrė.
Metrik’o orkestrai.
Tikietų jury” įkaitino penkis įtaria
Valdyba gijos mokesčiai metams bus Tikimasi jaunimo ir iš kitų
■>.; *•/
mopolitinis.
Tarp
susirinku

kainos $1.00, 75c., 50c, o vien mus jaunus plėšikus, prieš
$6.00 ir 15 centų tautiškų ce kolonijų.
Pirmadienį užima savo po
siųjų
buvo
ir
p.
J.
Kajoetik šokiams 35c.
kuriuos iškelti net 65 skun
X
zicijas gubernatoriaus Green
Town of Lake. — Draugi ntų. Atsilikę nariai su mokes
kas,
Lietuvos
atstovybės
Mes, “Draugo” štabo na dai.
čiais
prašoma
užsimokėti.
Brighton Plauk, susirinkimas
naujas sekretorius, taip pat paskirti įvairių departamen ja Šv. Elzbietos moterų ir
riai, didžiuojamės šių metų
Jie yra: Edmund Burke,
Antanas
Linkus,
rašt.
įvyks sausio 28 d. Visos drkun. Raymond Matulenas, tų viršininkai. Gubernato mergaičių laikyta metinį susi
koncerto programa ir esame 19 m., John Carroll, 18 m.,
rius jiems nurodė pagamin rinkimų sekmadienį, sausio
gijots įprašomos atsiųsti atsto
O.S.B., iš Illinoiso.
tikri, kad publikos neapvil- Raymond Roden,
17 m.,
ti kiekvieno departamento 19 d., 2 vai. po pietų, para Metinis susirinkimas šėri- vus. Federacijos skyr. valdy
sime. Šiuo laiku, kada Amhūr Dale Williams, 19 m., ir
inventorius ir praeitų metų pijos salėj. Visos narės pra ninkų Cli io’aigp- TJYh ūan inn ba liko ta patų išskyrus viee
tėvynė tapo vėl rusų paverg-i Robert Petraborg, 18 m. Atgaivina naujo
išlaidų sąskaitas, ypač at šomos atsilankyti, nes yra Community Center, Ine., į- pirm., kuriuo tapo Valskis,
ta, yra svarbu mums vienytis, amž.
airporto klausimu
kreipus dėmesį į Stelles šim svarbiu reikalų svarstymui. vyks sausio 20 d. 8 valandų ir iždin., kuria tapo Balčienė.
Kongreso atstovas iš Illi to dienų gubernątoriaviiųą.
X .V r
AValdyba vakarei, auditorijos salėje.
nois 9-ojo distrikto (ChicaKiekvienas šėrininkas kvie
X Vaistininkas K. Jonai
Groserninkai ir maisto
goj) Charles S. Dewey at
Town of Lake. — Labda čiamas atsilankyti. Bus iš tis, kuris taip pat žinomas
gaivina naujo airporto klau pirkliai turi metinį suvažia rių Sąjungos 1 kuopos svar duotas nunirtas iš finansų ir kaipo poetas Žilvičio slapy
Tas airporfas turi bū vimą Chicagoj. Sakoma, jų bus, priešbankietinis susirin kitų nuveiktų darbų. Bus rin vardžiu, jau grįžo iš ligoni
Dabar Perkant, Sutaupysit nuo $50. iki $70. simą.
ti ežere, arti miesto centro. suvažiavimas čia sutrauks kimas įvykis rytoj, sausio 19 kimas 2-jų naujų direktorių, nės. Jo vaistinė yra prie 43
Chicago Athletic Assn. su iki 20,000 delegatų, kurie re d., 1 vial. popiet, parapijos taipgi nutarimai apie audito ir So. Fairfield gatvių,
kaip
rengtose vaišėse jo pagarbai prezentuos daugiau
salėj. Visi nariai prašomi bū rijos perėmimų ir skolos at150,000
narių,
priklausančių
atstovas Dewey apie tai kal
X Liet. Vyčių 36 kp., Britinai susirinkti.
Valdyba mokėjimų.
bėdamas ragino dalyvius su dešimčiai paskirų organiza
J. Rūta, prez.
’gliton Park, rengia šokių va
daryti komitetą ir paruošti cijų.
M. Z. Kadziauskas, sekr. karų sausio 31 d.
Būsi tiirtingesnls Ir Inlnaujo airporto programą.
mlngesnl.s. —
Turėsi
Jis sakė, kad aviacijai Chi
■F
Draugija
šventos
Teresės
l
’
-ZTIKKINTA
RYTOJŲ.
cagoj yra puiki proga vys
— RENGIA —
tytis ir užimti čia vyraujan
MUTUAL FEDERAL SAVING
10
Metų
Jubiliejinį
čią vietą, kadangi planuoja
and LOAN ASSOCIATION
Savininkas: FRANK VIZGARD
Bankietę ir Šokius
ma čia gaminti lengvuosius
OF CHICAGO
lėktuvus. Kad to visa su SEKMAD, SAUS. 19, 1941
2202 W. Cermak Rd„ Chicago
Canal 8887
laukti, reikalinga pačiam Evergreen Pk. Country Club
Reikalaukite Jūsų Tavernoj
Mokame
3l/
2
%
Dividendų
“
Sunny Boy” 4 Metų Senu
»3nl
and
Westem
Avenne
Chicagos miestui dėl to dar
mo Kentucky Degtinės. Tur
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
Pradžia — 7tą valandą, vakare
buotis.
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė.
Federacijos

19
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1941 Refrigeratoriai Jau Iškrauti

TAUPYK!

INTERNATIONAL LIŪUŪR CD.

Įžanga J Bank lėtą Ir Kokius S I.6O
Tik šokiams 75c

Nauji refrigeratoriai, verti $150.00, dabar už —

$99-50.
Turime General Electric, Westinghouse, Crosley,
Norge, Kelvinator. Dabar yra geras laikas įsigyti
sau gerą Radiją, Parlor Setą ar Bedroom Setą laike
BUDRIKO INVENTORIAUS IŠPARDAVIMO!

JOSEPH F. BUDRIK, Incsrpcrated
FURNIURE and RADIOS
3409 So. Halsted St.
Chicago, III.
Telefonas: YARDS 3088
W.C.F.Ij., 970

kilo. Radijo valanda IrniuJuoJitiiiA
nno 6:30 iki «:30 I*. M.
PMikhMmykMt

%

nedėlios

vakare

X

T

v"mS

01,000,000.00

Susidaužė traukiniai
Chicago and Alton gele
žinkelio keleivinis traukinys
i3 Chicago važiuojąs į St.
Louis, netoli Jolieto smogė
į prekinio traukinio pasku
tinius kelis vagonus, kai šis
traukinys buvo išsukamas į
pašalinius bėgius, kad duoti
kelią keleiviniam traukimui.
Sunkiai sužeisti keleivinio
traukinio inžinierius ir kurentojas. Vienam vagone ke
leiviai smarkiai sukrėsti.
Garvežys nušoko nuo bėgių.

— o—

Taipgi reikalaukite geriausio
Lietuviško Krupniko.
— o—

rBAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 9d| METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJK 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnaują Chicagos ir apylinkės Lietuvijų.
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)

Parduodame
noms.

vien tik Taver-

— o—

Mūsų Valandos: nuo 9
iki 5 kasdien.
Užsakymai išvežiojami
sekančią dieną.
— o—
6246-48 S. California Av.
Chicago, Illinois
Tel. REPublic 1538-9

t

