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Jon. Vaiva

Dabartinis pasaulio sukrė
timas mus taip smarkiai pa
lietė, jog mes beveik visiš
kai pamiršom savuosius rei
kalus.
šiandie mūsojoj spaudoj
daugiausia karo vaizdai,
tarptautinės politikos spėkų
liacijos ir pavergtosios Lie
tuvos reikalai.
Amerikos lietuvis, jo gy
vybiniai reikalai taip neju
čiomis kažkur dingo arba
svarstomi tik kur nors pas
kutiniuose laikraščių pusla
piuose.
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DEMOKRATUI TURI GYVENTI: ROOSEVELT
Amerikos Arsenalas

Hitleris Ir
Mussolini
Susitarę
BERLYNAS, sausio 20 d.
— Oficialioji žinių agentūra
DNB praneša, jog Hitleris
ir Mussolini šiandie konfe
rencijose nepažymėtoje vie
toje, dalyvaujant von Ribbentropui ir Ciano, priėję
pilnutinio susitarimo.
DNB komunikatas sako,
jog “Fuehreris ir II Duče
susirinkime, dalyvaujant ašies užsienio ministeriams
plačiai aptarė esamąją situ
aciją.
“šie pasitarimai vyko abiejų vyriausybių galvų drau
gingumo dvasioje ir Vokieti
jos ir Italijos žmonių sąjun
goje.
“Pasitarimai baigėsi pilnu
sutarimu
visais
klausi
mais”.
Tolimesnės konferencijų
detalės neskelbiamos.

Pas mus vis dar nuolatos
ieškoma tų kartais mikros
kopinių reiškinių, kurie mus
skiria, o perdažnai neįžiūri
ma tų didžiųjų pasireiški
mų, kurie turėtų mus jung
ti.
Mes kažkodėl esam sau įsikalbėję, jog mūsų tarpe
viskas tvarkoj, jog Ameri
I tKriAMl
kos lietuvių viešajam gyve
nime pilniausia harmonija.
Pravartu, rodos, būtų pir
miausia savąsias gretas tam
priai sujungti tada ir pla
("Draugas” Acme telephoto)
tesnis Lietuvos gelbėjimo Nieko apie paramą
Vidurinės vakarų' valstybės palaipsniui virtta J. A. Valstybių <<inhlu ir amunicijoj nr
darbas būtų našesnis
ir
penalu”. Nėra galimumo šiuo žemėlapiu nurodyti visus tuos fabrikui, kuriuose "•amiu.-i'i i
Jei konferencijose ir daly ir dar bus gaminami įvairiausi karo reil
mums patiems sutirpti pa
-* vavo kariniai patarėjai, ta
....... 'N , ' I
4.
vojus mažesnis.

Mūsųjų komunistų akys
labai geros. Jie nė pikčiau
sių
dūmų nebijo. Girtis
jiems — neparodyk. Štai
“Vilnies” Pruseika pasidi
džiuodamas pabrėžia, jog su
jais yra lietuviškoji Ameri
kos liaudis. Nesinorėtų tikė
ti, kad Pruseika būtų toks
nayvus ir pats tuo savo pa
reiškimu tikėtų. Tačiau la
bai galima tikėti, jog jis sužiniai skelbia savo skaityto
jams netiesą, kad tuo būdu
galėtų juos palaikyti.

čiau pranešimuose
nieko nesakoma.

apie tai

Todėl galima spėti, jog
konferencija daugiausia lie
tė politinius ne karinius
klausimus, nors taip pat rei
kia prisiminti, jog Hitleris
ir Mussolini yra Vokietijos
ir Italijos karo vadai.
Šie pasitarimai tarp Itali
jos ir Vokietijos vadų buvo
penktieji nuo karo pradžios.

Anglai atakavo
Berati
ATĖNAI, sausio 20 d. —
šiandie pranešama, jog ang
lų lakūnai pravedė smarkią
sprogstamųjų ir padegamų
jų bombų ataką ant Berati,
Italijos bazės Albanijos aliejaus apylinkėje.

Žinių Santrauka Pavojingos
Atominės
KAIRO, sausio 20 d. —
Bombos
Anglų generalinis štabas pra
neša, jog britų kariuomenė,
besivydama besitraukiančius
italus iš Anglo-Egipto Suda
no dviejose įžengė Italijos
Eritrėjon.

Bombos numesta ant ka BERLYNAS, sausio 20 d.
riuomenės stovyklų, motori — Vokietijos karo vadovybė
Autoritetingi
sluogsniai nio transporto ir pastatų į praneša, jog vakar naktį
praneša, jog telefoninis susi rytus nuo miesto.
bombanešiai sėkmingai ata
siekimas tarp Romos ir
Nežiūrint pastovaus blogo kavę Londoną, Southampto
Berlyno nutrauktas gal būt
oro, graikai sustiprino ata ną ir kitus uostus pietryčių
Kartais mūsų lietuviškoje dviem dienom, bet priežas
kas prieš italų pozicijas į Anglijoj, žuvę penki vokie
spaudoje, kuri nepareidavusi ties nepasako.
šiaurę nuo Klisūros. Taip čių orlaiviai.
už nešvarius trupinius Mas Tuo tarpu vienas autori
pat nuolatinai bombarduoja
kvai, pasirodo tokių straips tetingas fašistų rašytojas
STOCKHOLMAS,
sausio
italų kariuomenės pozicijas
nių, nukreiptų prieš kitas pabrėžia, jog į du mėnesius
20 d. — Spaudos praneši
Graikijos aviacija.
grupes, kurie mūsų visuo galima laukti smarkios na
mai iš Oslo sako, jog Vokie
menės bendrajam darbui ne cių ofensyvos.
Viens graikų kariuomenės
tijos karo vyriausybė nus
tik neruošia, bet dar labiau
grupė netikėtai už klupusi
tatė 100,000 kronų pabau
skaldo.
italus šiaurėj nuo Klisūros da ir kitokius suvaržymus
LONDONAS, sausio 20 d.
Nemanom, kad tų laikraš — Vidaus saugumo ministe ir sunaikinusi didelius fašis West Opland provincijai,
čių (vardų minėti čia nepra- rija praneša, jog per gruo- tų būrius.
centrai i nė j Norvegijoj už sa
*
vartų) redaktoriai tai nesu*Į <jžjo mėnesį Anglijoj žuvo
botažą.
prastų, bet jų primygtinas
kitų “kritikavimas” kažkaip
jau net nebeskaniai kvepia.
Vertėtu tuo labiau susirū
pinti.

Hitleris, Mussolini ir Sta
linas — tai kažkokie dvide
šimtojo amžiaus piktieji de
monai, apie kuriuos galima
pasiskaityti arabų pasakose.
Tai trys asmenybės, ku
rios pasiryžusios užvaldyti
pasauli ir paversti ji didžią
ja tautų koncentracijos sto
vykla.

Telefonai nutraukti

3,793 civiliai gyventojai ir
5,044 sužeisti. Nuo pereitų
metų birželio mėnesio žuvo
23,081 civiliai gyventojai.

Šiuo metu vyksta Euro
poj įvairiausi diplomatų pa
sitarimai, o po jos sostines
nuolatos slankioja neaiškūs
ir baugūs gandai, nes neži
noma, kuri valstybė pirma
turės pajusti nacizmo, fašiz
mo ar komunizmo leteną. Vi
si trys jie vienodu siaubu
graso visam Europos konti
nentui.

P. Amerikos
Reikmenys
Vokietijai

ROMA, sausio 20 d. —
Netrukus Italijoj bus pra
dėta gaminti alkoholis, cu
krus Ir riebalai iš medžio
piflvenų ir kitų medžio lieka
CALI, Colombia, sausio 20 nų. Tuo būdu norima išly
d. — Beveik Panamos kana ginti dėl karo susidariusius
lo zonoje Vokietija tebegau- kai kuriuos trukumus.
na galimus karo reikmenis.
Jie gabenami orlaiviais ap
link Pietų Ameriką ir pas
kui per pietinį Atlantą.
Debesuota ir šilčiau. Lietus
šie reikmenys siučiami ne naktį. Pietų vėjai.
slapta, bet viešai paprastu
Saulė teka 7:13 vai., saulė
prekybos keliu.
leidžias 4:50 vai.

ORAS

LYONAS, Prancūzija, sau
šio 20 d. — Sorbonos fizi
kos profesorius Thibaud pa
reiškė, jog į du metus būsią
galima vartoti
atomines
bombas, kurios galinčios su
naikinti visą pasaulį.
Jis pabrėžė, jo iki to lai
ko mokslas surasiąs būdus
kaip subarstyti pasaulį į dul
kės. Tačiau jis įspėjo, jog
bet kuri valstybė, pasinau
dodama tomis bombomis ga
Ii sunaikinti ne tik priešą,
bet ir visą pasaulį.
“Aš reiškiu vilties, jog
žmonės pasinaudos šia neiš
matuojama jėga pasaulio
gerovei, bet ne milžiniškam
naikinimui”, baigė- profeso
rius.

Argentinos
Javai Rusijai
BUENOS AIRĖS, sausio
20 d. — Susidarius sunkiai
ekonominei padėčiai Argen
tina rengiasi savo javų per
teklių parduoti Rusijai. Šį
perteklių sudaro 6,000,000
tonų grūdų.
“Šiuo metu nebėra klausi
mo ar mes patenkinti komu
nizmu”, pareiškė artimi ag
rikultūros ministerijai šiuo
ganiai. “Klausimas kaip par
duoti javų perteklių kuris
graso Argentinos ekonomi
nei struktūrai, nebent atsi
rastų kur nors rinka”.

PREZIDENTO
ĮSPŪDINGA
KALBA

Londonas
Nenustebęs
Pasitarimais

WASHINGTONAS, sausio
20 d. — Šiandie Prezidentas
Rooseveltas,
priimdamas
prezidento priesaiką, pareiš
kė Amerikos žmonėms, jog
didžiausias tikslas yra “ap
saugoti ir įamžinti demokra
tijos visumą”.
Savo trumpoje inauguraci
nėj kalboje Prezidentas Roo
seveltas perbėgo demokrati
jos nuopelnus ir pabrėžė,
jog demokratija dar nemi
rus.

LONDONAS, sausio 20 d
— Visi žymesnieji Londono
stebėtojai įsitikinę, jog ašis
pasiryžusi
kuogreičiausia
pravesti Europoje
lemia
muosius žygius.
Tačiau jie pabrėžia, jog
Italija ir Vokietija turi tuos
žygius kaip galima greičiau
paskubinti, nes kitaip jie
turės netrukus sutikti labai
rimtą situaciją Anglijoj ir
Viduržemyje.
Žygiai Balkanuose

Demokratija negali mirti

Gerai informuoti diploma
tai tvirtai įsitikinę, jog pra
nešimai apie kariuomenių
koncentracijas Balkanuose
yra tik paprastas akių dū
mimas, kad tuo būdu susi!pnintų anglų budrumą. Įvy
kiai Viduržemyj tačiau ture
šią netrukus išsispręsti kur
nors tarp Sicilijos ir Afri
kos. Tai būsiąs pirmasis le
miamasis žygis.
Tačiau ir čia ašies valstybėms daug sunkiau ope
ruoti, nes vokiečiams norint ’
padėti Italijai bombanešiais
reikalinga ne tik bombane
šių, bet ir visų reikmenų ir
Negalime pasitraukti
“Svarbiausia mūsų dabar lakūnų, kurie turi gabena
čiai ir ateičiai yra šis demo mi kalnuotais Alpiais.
* ‘ t
kratijos pasireiškimas, ku Anglų padėtis
ris sėkmingai išsilaikė mūsų
Tuo tarpu anglams yra
naminio krizio metu; pašali
daug lengviau, nes jie kon
no daug blogio; sukūrė daug
troliuoja gerai organizuotą
patvarių reiškinių ir per vi
transportą, nors ir jiems
sa tai palaikė patį demokra
reikia dar daugiau bazių
tijos pasireiškimą.
negu Malta ir Kreta.
“Didžiųjų pavojų akyvaizUždarose jūrose, kaip Vi
doje, kurių mes pirmiau neduržemio jūros, svarbu su
pergyvenom, mūsų didysis
bendrinta oro ir laivyno pa
tikslas yra saugoti ir įam
žinti demokratijos visumą. jėga.
Tuo pačiu laiku anglų na
“Šiam tikslui mes ugdom
mų apsauga kas kartas vis
Amerikos dvasią ir Ameri
tobulėja ir vokiečiams kas
kos tikėjimą.
kart darosi sunkiau ir pavo
“Mes nesitraukiame. Mes
jingiau atakuoti Anglijos sa
negalime stovėti vietoje. Kai
po amerikiečiai mes žengia las
me pirmyn savo krašto tar
Donovan Lanko
nybai pagal Dievo norą”.
Prezidento inauguracijos Borisą
ceremonijų žiūrėjo žmonių
SOFIJA, sausio 20 d. —
minios. Policijos apskaičia Šiandie Sofijon atvyko Jun
vimu Prezidento inauguraci gtinių Valstybių karo stebė
joj prie Kapitoliaus dalyva tojas Col. William J. Dono
vo virš 75,000 minia.
van. Jis pasimatysiąs su ka

“Demokratija nėra mir
ties pavojuj”, kalbėjo Prezi
dentas. “Mes tai žinome, nes
matėme ją atgyjant ir kles
tint”.
“Mes žinome ją negalint
mirti, nes ji paremta atski
rais asmenimis — vyrais ir
moterimis — kurie susijun
gę bendrajam darbui —, kurį dirba laisvi žmonės lais
vu r oru ir pasireiškimu.
“Mes tai žinome, nes de
mokratija sukūrė neribotą
civilizaciją, kuri išvystė neaprėžiama progresą žmoni
jos gyvenime”.

Petain Susitaręs
Su Lavaliu
VICHY, sausio 20 d. —
Manoma, jog Prancūzijos
valstybės
galva maršalui
Petain ir buvusiam premje
rui Lavaliui susitarus bū
sią pradėti nauji pasitari
mai tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos, kurie buvo nutrū
kę pereitų’ metų gruodžio
mėnesį.

ralium Borisu.
Kai kurie sluogsniai pa
reiškia, jog nežiūrint Dono
van neoficialaus apsilanky
mo, pareiškimai karaliui ga
lį nusverti Bulgarijos nusis
tatymą Vokietijos linkui.
Vienas diplomatas pareiš
kė, jog Donovan vizitas esąs
reikšmingesnis, negu anks
čiau padarytas posekretoriaus Sumner Wells apsilan
kymas prieš Italijos įstoji
mą karan.
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Bend.-darbtams ir korespondentams raštų negažina,
*ei neprašoma tai padaryti Ir nepnsiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespoudencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rąžomąją mašinėlėj,
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų.
Pasenusios korespondenoljos
alkraštln nededamos.

nacių

šiol

nėj

jog

r. mingų gyvenimų.
apie

Lietuvos

Esu

mažumų,

ir

nes

laisvų

kalbėti

ir

ir

lai-

nedera

pačios

ma

žiausios tautos turi tokias pat teises kaip
ir didelės naudotis nepriklausomybe.
Mes čia Prezidento Roosevelto žodžius pa
kartojame tiaan, kuri dar kartų užakcentuoti
svarbų Lietuvai Gelbėti Tarybos žygį, pa
darytų praėjusiais metais, atsilankant pate
šio krašto vyriausybės galvų. Tai darome
dar ir dėl to, kad šiomis dienomis, gauna
momis žiniomis, dar labiau ryškėja, kad
Prezidento Roosevelto žodžiai nebuvo tuš
čiai pasakyti, kad, Europoje ypač santar
vininkų viršūnėse į juos kreipiama daug
ir rimto dėmesio.
Jau dabar tai šen tai ten ųiasirodo 'žinių,
kad, kalbant apie tebegriaunamos Europos
atstatymų ateityje, šalia Skandinavijos vaistybių atstatymo, aiškiai minimos ir Balti
jos valstybės. Jos minimom ta prasme, kad
ir jos turės būti atstatytos nepriklausomo
mis valstybėmis.

i
1
j
'

Jei tarptautinės politikos arenoje Lkituvo.< nepriklausomybės reikalas neskaitomas 1
beviltišku, tuo labiau mūsų pačių, lietuvių
tarpe neturi būti nė mažiausių abejonių apie Lietuvos išsilaisvinimo tikrumų.

Dėl to, meskime šalin abejones ir nm i- j
minimų, šviesesniomis akimis žiūrėkime į
savo senosios tėvynės ateitį, nes Lietuvos
nepriklausomybė tik laikinai atidėta į šalį!
Ir, žinoma, jei jau iš ko, tai iš mūsų pa
čių, lietuvių, yra reikalaujama daugiau dar
bų, ryžtingo daibo ir aukų, kad didžioji
kiūtos kova būtų greičiau laimėta, kad trum
pių u ir mažiau reiktų kentėti pavergtiesiems
mū«ų broliams ir sesutėms.

Jie

gali

karo

italų

uolų čia tiek daug, kad vie
tomis ir mūsų traukinys lėkė
uoloje iškirstu geležinkeliu.
Tatla pro langų švysteldavo
tetari akmens siena. Gražų įspūdį darė ir baltai dažyti
stočių, trobesiai su įvairiais
paveikslais ant sienų,
Baigiant važiuoti prie Por
tugalų sostinėj — Lisabonos,
šutei pažinau su jaunu baskų
karininku. Matyt nuoširdūs
žmonės. Jis ilgokai kraustėsi

Šiaip jau vaisiai čia pigūs,
pigūs kepti kaštanai, kuriuos
ant ugnies .spragina čia be
veik ant kiekvieno kampo.
Pragyvenimas Lisabonoje pi
gus — už vienų dolerį 'gali
lengvai gauti kambarį, tris
kartus pavalgyti ir dar liks
pinigo kokiems keturiems ka
rtams tramvajum, gatvėkariu
pavažiuoti. :

PO SVIETĄ
PASIDAIRIUS
f

Budapešte, ir beveik kiek
viename (Jngarijos didesnia
me. mieste gatvių kryžkelėse
ir žymesnėse vietose stovi
pasiuntiniai,
vadinamieji
hordar. Jei kam reikia pa
gelbėti nunešti, duoti žinią
ar šiaip ką, jie už mažus pi
nigus patarnauja.

Gražiai vilkintis žmogus
užkalbina vieną tokį tarną:
— Hordar, ar nori šian
dien per trumpą laiką už
sidirbti 10 kronų?

tekti

bet

taikų

tiktai

atlaikyti,

kariuomenėj

atstovams

nėra

ne

frontų

ir

lig

bet

visuome

malšinti.

pareiga

tvarkų,

merikos

lotynų Amerikos respubmažesnių valstybių
gyvena

jų

rovę.

žymiai

jos

užimtų

neramumus

kongreso

Jei kas beviltiškai žiūrėtų į Lietuvos atei
Vien tik dėl to, kad mūsų tauta yra ma
ža, įsidėmėkime ir tų Prezidento pareiškinio dalį; kurioj jisai lietuvių delegacijai pa
žymėjo, kad

tačiau

kariuomenei

italų

didėjančius

tį

ir

Matyti Portugalijoj yra
daug turtingų žmonių; par
duotuvių langai užgriauti vi
sokiausiomis prekėmis, dau
gybė pinigams keisti konto
rų. Tačiau yra nemažai ir va
rguomenės. Žiūrėk, prie na
mo kampo .bestovin)ti skur
džiai apsirengusi motina, vie
nų kūdikį luikydama ant ran
kų, o kitus du ar tris siuntinėdama iš praeivių išmaldos
paprašyti. Mačiau* kaip ne
turtingesni vaikai gatvėj, ri
nko alyvų pupeles, nukritusiate nuo čia pat augusio me
džio.

Klausimai Ir
Atsakymai
Pašenavots profesoriau!
Mūsų Ščestlyvos Kelionės
Į Stalino Rojų balšavikų sosaidė prašo prof. Kampinin
ko ištlumočyti vieną dalyką.
Nesenai Stalino gazieta, lei
džiama Bruklyne, užginčijo
Lietuvos
“prisijungimą”
prie Rusijos. Sako, “Lietu
va prisijungė ne prie Rusi
jos, bet prie Sov. Sąjungos,
kurios Rusija yra tik viena
dalis.” Ar tai šiur?
Sosaidės prez.

Atsakymas. Meluoja, drau
Reikia neužmiršti ir to, kad italų kariuo
ge prezidente. Ne Lietuva
menė nenori kariauti; jos dvasia yra nupul- po savo lagaminų (čemoda
— Taip, gerbiamas pone,
prisijungė prie .Rusijos, ale
dyta; italų visuomenė taip pat yra nusista,- nų), kol surado mažų portu
— atsakė hordaras, — kas
čiusi prieš Mussolinio imperialistinius u'žsi- galų kalbos vadovėlį ir jį man
Rusija prie Lietuvos. Da va
man reiks veikti?
mojimute. Dėl to — .
1 padovanojo. Lisabonos stoty
dų tam yra'daug. Priklodui,
— Beveik nieko.
Lietuvos ‘ 'balšavikai sako,
— vėl surpryzas — vote išli
j ■ i*
— ?
. ,
kad jų tėvynė dabar nuo
pęs iš traukinio sutinku lie-1 Tik jau portugalai mėgsta
1
f
— Aš esu žvėryno savi- Baltųjų marių iki Čainijos.
tuvį
» A. Daugirdų. Jis vyko- į karčius valjgiuis. „ Kad išvirs ninkas.
. « > ,
Jie net dainuoja šitaip:
Amerikų, bet bekeliaujant sriubų iš kokių karčių, žolių
__ ??
.Y'-'
Bet, kaip ten bus, parodys netolimi/ atei buvo- atšauktos laikinosios į- — valgyti negiadi. Išięiulpiam
Debesys pasieniais niūriai
tis. Yra ir tokių spėliojimų, kad netrukus važiaiviiuo vizos į U S A ir būdavo sunkų, palikdami tas
— Mano liūtas vakar ga
(slenka,
ir Hitleris taip “atkąs dantį”, kaip jau “at jis turėjo pasilikti Portuga žoles. Žiūrėk, kitų dienų šei lą gavo.
•
Kraštą gaubia tyluma rūškando” Mussolinis.
lijoje. Vienas būdamas sveti mininkė pristato vien tų kar '
???*'.
*
(čiai,
mame mieste jis kasdien ei čių skysčių — nori, mat, pa
Prie
aukštų
Amūro
upės
— Tu jį pavaduosi.
Tu
davo sutikti- is'T&panijos atei taikyti... Kai jai išaiškini, apsivilksi jo kailį ir visą
(krautų,
Taika Ir Gerove
nančio traukinio ir džiaugėsi juokomis prataria:
vlūs
tėvynę
saugoja
kariai.
dieną vaikščiosi po narvą
—
Taip,
taip,
jums
lietu

pagaliau
sulaukęs
lietuvį.
Bostono Arkivyskupas Kardinolas (BConvaidindamas liūtą.
viams kartūs valgiai netin
nell, neseniai pasakytoje kalboje, labai tei Moterys su žuvimis
Hordaras sutinka. Tą pa Po batalijos Bugimenų na
singai pasakė, kad
ka, reikės išvirti sriubų iš
ant galvos
čią dieną jis eina pareigas. muose, abu Bugimenai atsi
medaus...
w
Jei daugelyje Europos kra Pas kardinolų-patriarchų
Visą valandą jis vaikšto dūrė teisme. Teisėjas bando
štų žmonės, pasakytumei, pus
ramiai po savo narvą,
tik taikinti, pavartodamas net
Portugalijoje)
—
tikybinė
badžiu turi gyventi, tai Por
staiga įvyko kažkas netikė Šv. Raštą:
laisvė.
Katalikų
mokyklos,
tugalijoje sotus į gyvenimas —
ta, baisaus. Į tą patį narvą
— Gerbiamieji, gyvenkit
Aišku, kad kitaip ir negali būti. Kitaip, pilnos (parduotuvės visokiau organizacijos veikia nevaržo įslinko tigras. Hordaras _
sutikime, nes ženoti vyras
sių produktui; įmonės links mai. Spaudos laisvė taip pat.
atėmus labai mažais išimtis, ir nėr.
liūtas
iš
baimės
sustingsta.
ir
moteris yra vienas kūnas.
Gal tik katalikai nepanaudo
Kai čia bus gera tvarko, gerovė, vienin mi. Gatvėse dažniai išginsi
Mėgina
šaukti
....
Bet,
kas
— Laik fon, vienas kū
ja visų galimybių. Tik ke
gumas; be to, kai kraštas bus taigi sustipri skardų juokų. Apskritai Lisa
tai?.... Tigras prisiartina nas ! — atsakė Bugimienė. nęs savo saugumų, kad jokie pavojai nebus bonos gatvėse i daug triukš liaujamas po įvairius kraš- prie jo ir tyliai paslapčia Kai kiti jį saliune sumuša,
baisūs, jos vyriausybės balsas ir kitur tu mo. Ypatingai šaukia žuvų tute pastebėjau, kad Lietuvos sušnabžda į ausį:
tai man nei kiek neskauda.
rės vertingos, o gal ir lemiančios, reikšmės. pardavėjos. Jos į nueina į uos katalikai savo organizacine
Ale kai girtas parėjęs na
— Nebijok, drauge, ir aš
Nėra abejonės, ir kongreso, ir vyriausy tų, prisikrauna pintinę žuvų, •veikla, savo spaudos apašta
mo mane muša, tai man
bės nariai turi žinoti ir, be abejonės, žino. užsideda jų anit galvos, eina lavimu buvo pralenkę dauge esu hordaras.
skauda.
kad milžiniška Amerikos žmonių dauguma jos nelaikydamos, abiem ra- lio kraštų katalikus.
nori taikoo. Ir žinoma, toji pati. dangnnia
į/įauPortugalija laiminga dar
nori, kad visi daromi vvriausvbėte žingsniui , .
....
. ,
tuo, kad turi savo kardinolų
v-*,
j
• siekiant
• i • i 4taikos
-i
• geroves.
kia
pirkėjas.
butų daromi,
ir
. viliodamos
.
.
. Ke- — patriarchų. Paskatintas tų
liauna tiyp ,per visų įmestų.
Iš viso daugelis portugalių part. rūpesčių, kaip Ispanijoje,
•
i T>ra^°
Susilauksime į svečius dviejų veiklių ku rišuliue mėgsta nešti ant gal aplankiau patriarcho rūmus.
••VažhiOti su 5 ___ »AnoWa'
nigų: iš Pietų Amerikos kun. P. Ragažints- vos. Gal tas ir gerai — iš Pats patriarchas priėmė ir
Uoucertą. 3ona^ gausvo '
;
ko ir kun. K. Barausko iš Lietuvos. Netru
klauteinėjamas
apie
Portuga

moksta tiesiai vaikščioti, be
kus atvyksi iš Europos ir kun. A. Įkiksnys, |
prasideda
prasiae'"* 3“
veik nematyt žmonių sulin liją pasakojo:
būsiu pasiruošusi.
amerikiečio kun. A. Deksnio brolio sūnus.
—
Portugalijos
kabailikų
gy

kusių į kuprų.
venimas daro gerų pažangų.
Liteabonos gatvės kalnuotos Visa spauda nesiįektuoja baž
Vasario Iš-tą Dieną
ir trumpos, taigi gana klai nyčių, su simpatija apie ka
“Garsas” rašo:
džios. Užtat labui pigūs auto talikybę atsiliepia. Katalikai
Vasario 16-ta. artinasi. Šiemet vertėtų mobiliai — taksi. Jų čia be turi ir savų dienraščių ir sa
tų dienų švęsti dar iškilmingiau, negu ki galės. Pamatę pėsčių einantį
vaitraščių. Jaunimas organi
tais metais. Tegu p ma<to pasaulis, kad kitaip apsirengusį žinomų —
zuotas pagal prancūzų ir ita
laisvėje gyvenantys lietuviai brangina sa
užsienietį, jie vejasi, triūbija, lų katalikų juiun&tno organivo tautos laitevę ir nepriklausomybę, ku
rių pasalingas priešais jai išplėšė. Tegu pa siūlo su jais važiuoti. Kartais nacijų pavyzdį. 1910 metais
mato Stalino bernai, kad veltui jų, pas nupuola keli ir pykstui, jei ne Bažnyčiote nuosavybė buvo atinita, bet per 30 metų tikin
tangos įtikint pasaulį, kad lietuviai paten jį pasirinkau
Bet
ir
lįėsčiam
nenuobodu
kinti jo “saule”. Prispaustų savo brolių
tieji vėl sugebėjo atstatyti
vardu parodykime, kad. ta Stalino saulė eiti — namai gražūs, dnuge- seminarijas, klebonijas, tuo
visai jų nešviečia ir nešildo, o tik kuo lis via naujo stiliaus. Nuobo- parodydami savo energijų ir
brisiauteia slegia ir naikina.
džiauti neduoda bilietų par,- J prisirišimų prie bažnyčios,
davėjui, batų valytojai. Jei Taip, kad į katalikų BažnyJungtinėse Valstybėje yra apie 130 mili tik stabteli, tuojau prisistato čios ateitį Portugalijoje mes
jonų gyventojų. Pasirodo, kad iš tokio dide siūlydami loterijoje laimę iš
žiūrime su genomis viltimis.
lio skaičiaus nepiliečių vie dėlto, palyginti,
bandyti, siūlydami bntus nu Naujasis Portugalijos konko
nėra daug. Teisingumo departamento preli
blizginti. O kur įrengta pra rdatas su* Sv. Sostu gi daug
minarinėmis žiniomis, iper paėjusiais me
tais buvusių ateivių registracijų užteirašė mogų — šaudymų į taikinį ir' prisidės prie KaL Bažnyčios
virš keturių, milijonų nepiliečių. Tai nedaug. t.t., tai praeivį ir už rankos augimo Portugalijoje, — baiIr šis skaičius, atsižvelgiant į tarptautinę inia traukti į vidų — tik duok gė patriarkas.
kiek uždirbti.
1
(Tęsinys 6 pusi.)
padėtį, greitai ir žymiai mažės.
lio

Lietuvą,,

.tų akmenų. Tų akmenų

„.

Jei taip būtų, ar naciams vykte geriau
negu fašistams, sunku yra tuo tarpu (pasa
kyti. Triukšmo, aišku, bus daugiau. Bet rei
kliai neužmiršti, kad. ir anglai tame fronite
yra gerai įsistiprinę.

įsidėmėkime, kad šiuos džiuginan
čius žodžius pasakė ne bet kals, bet Jungti
nių Valstybių Prezidentas, kurio balsas pa
saukė : tarptautinėje politikoje šiandien yra
pktsai didžiausias. Ir tie žodžiai buvo paeįkyit ne taip sau, bet iš giliausio įteitikiminjo, išeina iš šio krašto vyriausybės nusi
statymo stovėti už demokratijų ir tautų ap
sisprendimo teises. Neabejojame, kad į Pre- ;
zidento žodžius, ifiasakytute lietuvių delega
cijai, rinito dėmesio, atkreipė visų kad ir
pačių didžiųjų valstybių vyriausybės.

už

,

sieks Suezo kanalo.

Tų vilčių pirmoje vietoje duoda Iktuvių
tautos ryžtingumui išsilaisvinti, šį mūsų
tautos nusistatymų, aiškiai parėmė Jungti
nių Amerikos. Valstybių vyriausybė. Patsai
Prezidentas Kooseveltas Lietuvai Gelbėti Ta
rybos delegacijai spalių mėn. 13 d. stipriai
pareiškė kad
yra klaida manyti, jog Lietuva prarado
nepriklausomybę. Ji neprarado savo ne
priklausomybės, bet tik laikinai ji buvo
.atidėta"į šalį. Ateis laikas, kuomet Lietu
j va vėl bus laisva. Ir tas laikas ateisiąs
greičiau, negu. mes manome.

į

.

\ įsai galimais dalykas, kad po šio pusitarimo, po visų Mussolinio pasiskundimų apie savo vargus, susidariusių situacijų Hit
leris “ims į 'savo lankus”, nors tai fašistų
vaidui ir nepatiks. Galimas dalykas, kad na
ciai savo karo jėgas pasuks kita kryptimi —
jie "gelbės fašistų’’ nemalonių padėtį ir

Mes ne viena karta esame nurodę, kad
laksvos ir nepriklausomos Lietuvos ateitis
nėra beviltiška. Ar anksčiau, ar vėliau,
Lietuva nusikratys bolševikų okupacijos
ir vėl bus nepriklausoma valstybė.

rasime

. , .

......

Lietuvos Viltys

pažvelgsime

patriarku. - Ir portugalai bijosi vokiečių
K. J. Prauskis

l>ė tvorų, padarytų iš sukrau-

graikais.

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 at
Chicago, Illinois, L'nder the Act of March 3, 1879.

likas,

_ Pasikalbėjimas gU

neturi kuo pasigirti, bet pasiskųsti dėl čiais. Laukuose augo alyvų
didelių nepa-sisekimų kare su anglais ir medžiai. Į akis metėsi duiugy-

— o —

jei

j*

Ligšiol po tų dviejų ponų pasitarimo vi
sada įvykdavo kokių netikėtumų: vienas iš Visų naktį bildėdamas trau
kinys nešė mus į vakarus. Puji
jų užpuldavo kurį nors savo kaimynų.
šiitus buvome jau Portugali
Seniau Mussolini tardavos su Hitleriu,
joje. Pro langius matėsi kal
kaipo “lyguis su lygiu’’. Šiuo kartu, reikia
nuotos, akmenuotos dirvos.
pasakyti,
Mussclinis jau daug mažesnis ponas, nes Vietomis kaimiečiai arė jau-
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K| MINIA KRIKSTAUJA NUTRAUKUS NACIŲ VĖLIAVĄ

Al. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas

O

Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)

— Dėl Dievo, Tamara, ką tu kalbi! — sušuko pro
fesorius, pagautas siaubo, ir vienu metu nutraukė jai
nuo veido skarą. Profesorius apstulbo iš nustebimo: iš
vydo tokią grožybę, apie kurią niekad nebuvo sapna
vęs. Tos net per didelės spindinčios akys, kupinos skaus
mo ir kančios, išblyškusiame madonos veide — tai bu
vo grožis, kurio vargšas žmogus šiame pasaulyje nega
li turėti.
1

Profesorius norėjo ją tvirtai apsikabinti, bet Tama
ra įsakančiu rankos judesiu jį sulaukė.
►
— Daktare, — tarė prašomu balsu, — prašau, ne
įsimylėkite manęs ir jūs, kaip visi kiti! Aš tesu tik jo
i rjam vienam tepriklausau — nors to iš tikro nieka
dos realybėje nebus. Verčiau mane iš čia kur nors išvežkite, o jam prašau pasakyti, kad aš išvykau toli, to
li; mečiau tapybą ir nutariau tapti šokėja. Juk aš dar
galėsiu šokti, ne tiesa, daktare? Prašau pažiūrėti ir įsi
tikinti — ne tiesa? Juk galima veidą nusidažyti, nusipruduoti, kad nepažintų — tiesa? Ir tada raukšlių ne
bus matyti!

>

,
Tardama tuos žodžius, Tamara rankomis ir visu
kūnu padarė keletą plastiškų judesių, kupinų švelnaus,
majestotiško iškilmingumo.

— Tiesa, daktare, galėsiu? — paklausė paskum,
įdėmiai į profesorių žiūrėdama. — Perėjusi dirbti į te
atrą, aš vaidinsiu Eunikos rolę — žinote, Eunikos iš
“Quo vadis?” Ar dar ją tebeatsimenate? Kaip ji, apsi
siautusi ilgu baltu palaidu apsiaustu, praslenka pro sa
vo viešpaties, kurrį ji myli, statulą? Ir kaip paskum su
stoja, ją pabučiuoja, o jis tuo tarpu viską mato ir gir
di? Ir aš, būdama artistė, visomis savo rolėmis stengsiuosi vaizduoti, kaip aš myliu Vitalių ir dievinu gro
žį.... Bet ko jūs, daktare, verkiate? Ką aš pasakiau —
ko jūs, iš tikro, verkiate?

i

i
ik' J
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jus XII kalba visada karš
tai, gyvai, aiškiu ir energin
Lapkričio mėn. 24 diena ra eilių palydovų, nė gvardi- gu balsu. Prie šitų ypatybių
Šv. Petro bazilikoj! Ji giliai jos. Viską.* taip paprastai, ši and km prisidėjo dar didis
įstrigo į širdis visiems, kurįe taip šeimyniškai. Jr dar: po- sielos skautams, gilus išgy
turėjo progą dalyvauti šv. Tė-įpiežias nenešainas ant Sedia venimas to, kų sako pasau
Į vo mišiose. Įspūdis tiesiog Gestatorini, nė it apsirėdęs liui. Žinom visi, kaip giliai
neišdildomas. Pamaldų tiks- švenčių rūb-iis. Eini jis lyg pamaldus yra Pijus XIT, kaip
1 lais, jų aplinka, šv. Tėvo kal- koks atgailotojas, < i na | .ė šventu ir prakilni yra jo sieH^n. 24 d.
( ha palintė giliausias tūkstnn- čias, nūs i žeminę.*, ir... skaus- a’
.........................
jo R""** j'» I^rolė yp*
I tinęs. minios,
reikėtų sakyti mo paliestu. Minia,
visata tikinčios žmonijos, .paties norą, nskolia ovaeiji,
‘iai’o nopapnust,.
sielos stygas. .Tei š*v. Petro (tai didelė auka italams!), o įspūdį. <1 ai i mas daiktas, kad
bazilikoj daugelio vidaus iš gieda Magnifieat, anų amži per radio nebuvo galima tat
atjausti. Bet viduje, bazilikoj
gyvenimai pasireiškė ašarų nų, giliausių Marijos malda
— tikriausiai. Kaip įsakmiai
ženklais, esu tikras, kad tat Aukščiausiam. Tr taip perei
jis aiškino apie nepavyku
ibnvo taiip pat įrodymas to, na Pijus XI[ bazilikų, laimi
kų visi ten jautė, kų jautė ndamas tūkstantines minias. sias jo taikinimo pastangas,
kaip savo gestai:*, baisu, vi
visa Bažnyčia, taip artimai Netrūku:* jis jau atsistojo
su kūnu išklostė visų skaus
susirišusi t*n visų Tėvu ypa prie popiežiaus altoriaus mi
mų, kurį jame ir pasauly pa
tingai ta nuotaikinga proga. šioms. Malda dar giliau ap
gimdė visos tos nelaimės, ku
Yra sakomai, ir tai tikra tei gaubė bazilikų. Visi it vienas rias neša žiaurus karai*, kaip
sybė, kad skausmas riša ge ipiriklaupė. Kai šv. Tėvas ėmė energingai pabrėžė anų atsariausiai, jis esąs giliausių kalbėti įžangines nokiąs, vi- .komybę, kuri krinta ant žmodraugysčių kūrėjas. Kadangi sa, bazilika jam it vienas žmo- |njų
padarytus darbus ir
visos pamaldos vyko skaus gus atsakinėjo (tat buvo ga-ųlž kuriuos reikės duoti tiks
mo, atgailos fone, tur būt, to linga padaryti naujai įrengtų J ,i}} apyskaitą Nepaprastai įdėl visi pasijuto taip arti vie- garsiakuilbių dėka.. Nuo alto- spūdinga buvo popiežiaus
nas kito, taip arti to, kuris -riaus buvo galima aiškiai gi,- malda, kuri, be to, užėmė ge
štai, stovi prie Apaštalų kar rriėti kiekvienas šv. Tėvo žo rų pamokslo dialį. Tai buvo
sto, po didinguoju Miebelan- delis. Ir tokiu būdu, kai tik tikras Pijau:* XTI sielos pa
gelo kupolu ir atnašauja au pasigirdo pirmi popiežiaus sireiškimas; sielos, kuri atkų už giliausius žmonijos pa- maldos žodžiai, tuoj visa ba jausdama pasaulio būklę ir
»
geidavimui* taip sunkiais lai zilika spontaniškai jam atsa
(Nukelta į 4 pusi.)
kais.
kinėjo). Koks gilus ryšys
Gal,'tik Benedikto XV lai tarp Tėvo ir vaiki] taip di
X.
kais, kai anas popiežius 1915 džioj Aukoj! Dar vienas pa
togumas
aktyviam
bendradar
m. vasario mėn. 7 d., taiip pat
‘ karo siaubo metu, dalyvavo biavimui: Vatikano spaustu
tylioj valandoj, mafldos ir vė paruošė .pamaldų progra
z.
\
atgailos valandoj, šv. Petro mų (savo turiniu laliai rim
bazilikos sienos matė pana tų), giesmes ir 1.1. Daugelis
šių dienų, kokia buvo lapkri dalyvavusių galėjo gauti po
čio mėn: 24 d. Koks skirtu egzempliorių ir tokiu būdu
/.
mas tarp anų didingųjų iš gražiai sekti mišias.

,

Laiškas Iš Romos

Po Evangelijos šv. Tėvas
kilmių kurias paprastai regi
šv. Petro bazilika įvairiomis 1 pasakė pamokslą Nepasiakoprogomis, kai ten atvyksta! siu jo, nes visais pasaulis jį
Po Draugo koncerto sma
šv.
Tėvas,
ir
štai,
šitų
pamal
girdėjo
per
radio.
Tik
papa

— Ak, kokia aš kvaila! Jūs visai neverkiate — tai
giai pasišoksim prie šaunios
dų!
Ir
žmonės
tą
dienų
trau

sakosiu
išorės
jo
vaizdų.
Pitik gatvėje krinta lietaus lašai!.... Norite, aš jums pa
Stan Metriko orkestros!
kė
į
baziliką
kažkaip
kitaip
deklamuosiu vieną eilėraštį? Gerai? Tik aš gerai ne
nusiteikę. Jų skaičius nieku
atsimenu, kas jį parašė, nes vos kartą perskaičiau, ir
j būdu nemažesnis, kaip didžių
taip jis man įstrigo visas į atmintį:
į iškilmių progomis. Minių mi
Užmikite, mirštančios nuvytusios gėlės,
nios trankė ten nuo pat ank
Jūs jau neišvysite grožio auštančio ryto,
styvo ryto; įvairaus plauko,
DISTRIBUTOR
Užmikite, Kūrėjo užmirštos, nes
įvairių tautybių ir profesijų
OF
Sutraiškytos nematomo rato ant kelio turite
"žmonės slinko į visuotinės
<
*■' i.
i
(mirti....
Bažnyčios šventovę. Bet visų
Daktare, kas jums yra? Dėl Dievo meilės, kodėl jūs
veidai kažkodėl rimti, apsi
("nraUKHS'' Aeiiie lelvpnuio)
man nieko neatsakote?
niaukę, prislėgti. Įeini į ba
BEERS
Viršutiniam vaizde rodoma iškelta nacių vėliava (:*wasti- ziliką, pirmas galingas įspū
Tamara atsidėjusi pažvelgė į profesorių, ir susyk ka) ant vokiečių konsulato San Eraneiseo miuiste. Apačioj
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
jos veido bruožuose pasirodė siaubas. Išplėtusi akis, pla susirinkusioji minia, nerimsta. Policija, jei aiškino, kad tarp dis: mirtina, tyla, gilus su-iir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
telkimas.
Kur
dingo
įprastas
čiai praverta burna, ne savo balsu sušuko:
tautiniais įstatymais leidžiama iškelti svetimos šalies vėlia
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG
vų be amerikoniškos vėliavos. Miniai ra? r imat ant namų džią- italų p’iepumas? Kur šventiš
— Vitalius!
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
Kur
vinitorius iškelia d ir ir amerikoniškų vėliavų. Netrukus vie ka, saulėta nuotaika?
šies produktų.
,
Paskum skubiai pagriebė skraistę, apsisuko ja gal nas drąsuolis, buvęs jūrininkas Harold Sturtievant (apatinio sokie skambesiai, *ginklų, barUrmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
vą, parkrito į lovą ir pradėjo pasikukčiodama verkti, vis vaizdo viršuje) įsilipa į stiebą, ir nutraukia žemyn swasti,ką škenimai? Nėra nė papuoša
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
ką, kas tik pateko po ranka, daužydama ir plėšydama į miniai krikštaujant. Apačioje (iš kairės pusė-") Duke Bose, lų, nė iliuminacijų. Rimtos ygreitą ir teisingą patarnavimą.
Jack
Josepbs,
Edurird
Lackvt,
Ha,roki
Sturtevant
ir
H.
Agabalėlius. Profesorius norėjo ją nuraminti, bet ji visai
ra bazilikos1 sienoi*, rimti žmo
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 0808
jo neklausė: priešingai, pradėjo dar garsiau šaukti. At sberin. Dėl šio incidento Vokietijos ambasadorius VVasbing- nės. Visur lyg didžių vidaus
toni? iškėlė protestų. Valstybės departamentas pareiškė Pini
bėgo persigandęs su žmona kurrpius. Susirinko kaimy gai lesta,vimą.
I išgyvenimų ženklai. Šiaip bū
nai, kažkas nubėgo pašaukti greitąją pagalbą. Praėjo 1
na, šveiearų ar pala t i mos gva
gerokai laiko, kol ji atvyko; visą tą laiką Tamara šau pradėjo karštai bučiuoti veidą, liftas.
Tania juto, rdijos žmonės tik sifrva ir
kė ir daužėsi, tartum netekusi proto.
KLAUSYKITE! — PATIKS!
kad yra žuvusi....
siuva; o dabar visi taip sam
lyg nerangiai stovinėja, lyg
Sanitarai paguldė ją ant neštuvų, tvirtai surišo ir
— Senia, o kas bus mūsų kūdikiui?.... Tai blogai
SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
nieko nebūtų. Dingo pirmyk
išvežė į psichinių ligų kliniką.
atsilieps į jį.... Senia, negerai, kad taip darai.... Kas
štis švenčių iškilmingumai*.
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
*
3/.
♦
bus su mūsų kūdikiu!
Svečiams neparuoštos tribū
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
Draugas Vladimirovas jau galėjo atsikelti. Tiesa,
— Ak, viskas nesąmonė, kvailybės! Vaikas! Gub- nos. Diplomatai, diduomenė
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
veidai dar tebebuvo įkaitę ir jis pats jautėsi gana silp zagsas! Aš esu išsiilgęs tavęs! Aš noriu tave matyti. Aš
be iškilmių uniformų. Tr kar
* Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė
nas, bet jau smarkiai dirbo ir net >manė netrukus eiti į noriu tave matyti kenčiančią! — kalbėjo dusdamas drau
dinolai, ir pralotai be purpu
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
biurą. Tačiau pirma turėjo užsukti į gubzagsą. Prieš ei gas. — Tave, tave! Tu turi, taip, turi kentėti! Turi! rų. Tokia nuotaika, tokia ap
* Albina Kaspariūtė ir Al James
dama į tarnybą, pas jį buvo užbėgusi Tania, ir jie abu Šiaip aš neištversiu!
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
linka tikrai išimtina šv. Pet
viską kaip reikiant apsvarstė. Įėjusi į kambarį, Tania
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Jis užspaudė jai lūpas, ir prasidėjo baisioji scena, ro bazilikai. Gal, kai laido* Juokų Karalius ‘Sank Lia Lujis’ ir Simas Bartkui*
rado jį rymantį prie lango ir susimąsčiusį žiūrint į tolį.
jom čia Pijų XI, teko maty
* Bartkų Šeimyna ir Liūliojančios Lietuvaitės «
kurią
ji
buvo
anksčiau
tik
neaiškiai
nujautusi.
Tania
Kambarys buvo taip prikūrintas, jog Tania nustebusi
ti
parnasų
susitelkimų,
didelį
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
pažvelgė į jį klausdama akimis. Šiaip, kai ji pas jį atei jau seniai instinktyviai juto, kad draugas Vladimirovas rimtumą.
Vanda Zabella ir kiti
davo, jis paprastai pašokdavo iš vietos ir ją sutikdavo turi kažkokią paslaptį, kurios negali parodyti žmonėms,
Truputį prieš 10 vai. į tą
išskėstomis rankomis, bet šiandien nepajudėjo nė vienu kad jo sielą graužia kažkoks kirminas, nuo kurio ir jis
šaltimieras Radio Advertisers
nuotaikingą Dievo namą įže
sąnariu, tik žiūrėjo įsmeigęs akis, kaip priešais baltuo pats kenčia....
6012 South Westem Avė.
Chicago, Illinois
ngė šv. Tėvas. Sidabro trimi
ja sniegas.
Tel.
Prospect
4050
tai nepranešė jo atvykimo,
— Senia, kas tau yra? — paklausė ji nusigandusi.
“TIIE LITHUANIAN HOUR”
(Bus daugiau.)
į Nė popiežiaus maršas neeuJis greitai atsisuko, tvirtai suėmė ją rankomis su
i skambėjo, kaip paprastai. Nėtokia jėga, kokios, rodos, joks ligonis negali turėti, ir

Ji ištiesė rankas ir švelniai
veidą.

palietė

profesoriaus

v

LEO NORKUS. Ir.

Audrosią & Ntctar

DRAUGAS
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ADM. LF-AHY SUSIEINA SU PRANCŪZŲ VADAIS

Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZĖ

Kas turi kolektuoti
mokesčius

mažina. Bet ir tas neišgaunama.

Tiesa, įstatymais nurody
Cooko apskrity ir Chica
ta, kad užtrauktus mokes
goj nuo 1928 metų daug mo
čius turi kolektuoti iždinin
kesčių (taksų) neiškolekkas. Bet praktikoje tas ne
tuota. Kai kas už tai kaltiįmanoma.
na buvusius apskrities iždi- j
ninkus, nes jų pareiga ne
PLATINKITE • DRAUGĄ”
kilnojamas arba personali
nes nuosavybes aprašyti ir
parduoti, jei mokestys ne
Sensacijos šįmet di
mokami.

Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas
— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

ma kaip “socialistiškoji,”
neįstengė pasipriešinti šiems
Iš kart prieš pramoninį ka
..
.....
.augantiems ir greitu laiku
pitalrzmo bloguma įskilo tik. .
.
1 tapusiais ne,pake. nelaimus ka
tai dalinis ir sporadiškas, pa
deliame Draugo kon
pitalizmo blogumams.
Vis
vienis protestas. Shin's pasi
Dabartinis
iždininkas
pa

certe!
Jaunimas dai
tik, žmonės dar abejojo at
priešinimams vienybės stigo,
nuos ir šoks! Pirkite
reiškia, kad lengva sakyti
mesti pasiūlytą pamainą
tikietus dabar!
ir jie susidarė iš įvairių teo
aprašyti ir parduoti. Tikre
prie pilnos pabaigos. 19-tojo
rijų, kurias rašytojai- siūlė.
nybėje nelengva tas padary
šimt. reformatoriai panaudo
Tie patys rašytojai buvo as
jo šiuos ir į juos panašus
ti. Susiduriama su įvairiau
menys, kurie niekadc's neda,
neaiškius išsireiškimus, kaip
siomis legalinėmis kliūti
lyvavo pramoniniuose išsivy
nuo kiekvieno pagal išga
mis. Tikslas neatsiekiamas
stymuose, kurie nebuvo nei
les ir kiekvienam pagal iš
ir su teismų pagalba. Nemo
kapitalistai, nui algpelniai,
galės. Jie žadėjo įsteigti vi
("Draugas” Acme telephoto)
kartais tiktai vidurinio luo
kantieji mokesčių pašaukia
suomenę, kurioje pasiliks
Admirolą
VVilIiam
1).
Lea.hy
(dešinėje)
na,u
valstybės
viršininkas
maršalas
llenrt
Petain
mo politikai, aklai begraibą
tiek pavienios
savasties, 'Vichy mii'ste pasitinka ir sveikina prancūzų, ją J. A. Valstybių embasadorių Prancūzijai mi į teismus, kurie dažniau
dėl kokių visai neįmanomų
sia nustatytas mokestis su
kiek patenkins lygiai neaiš- (centre) ir užs. reikalų ministras Pierre Flandin (kairėje).
gyduolių, arba piną kokius
kius jų klausytojų potrau- -----------------------------------neaiškius, jokiu praktiško
kius, ir jie bandė bent ko T A TČiV AC Tč DAJtinc ' ^ią maldą galima pav.din- prastas tuo, kad buvo >iliai
'
LIETUVIAI DAKTARAI
pritaiklumo neturinčius liteLA1SKA5 IS KUM1J5 ti Vyriausio Kunigo malda. universalus. Pastor Angelicus
Būkite
Malonus
kiame laipsnyje sujungti sa
tel. CANal 6963
ratinius išsireiškimus. Turi
Joj suneštos amžinos verto pasirodė tikrai visų tautų
(Tęsinys iš 3 pulsi.)
vasties dėsnį su priešingo
SAVO
AKIMS
me prancūzus k rašt utini uo,dėsnio painumais. Jie skelbė būdama giliai šventa, huma- *nybės, joj tetroškiama: kad Tėvas, kuris rūpinasi visais Tik viena pora akių visam gy
laiUs-ekstravagajitus su savo
venimui. Saugokit jas, leisdami
viešpatautų gražūs idealai, o ir Vatikano tyloj, kai ai;įlin išekiaminuoti
antagonizmą be kovos
ir
jas moderniškiausia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
niška, it vulkanus veržės į
smulkiaisiais pasekėjais; tu
mat oda, kuria regėjimo niokslaą
kai
girdėti
alarmai
ar
anuo

ne
jėga;
kad
visur
įsigalėtų
2155
VVest Cermak Road
aklai bąstėsi tarp daugelio Aukščiausį, iš Kurio Vieno
gali suteikti.
rime angliškuosius ištyrimus
32
METAI
PATYRIMO
OFISO
VALANDOS
panašių sau prieštaravimų. jis laukia pagalbos, malonės meilė ir sutarimas. O kas y- tų griausmai. Bclivka palin pririnkime akiniu, kurie pašalina
i
—
4
ir
6:30
— 8:30 vakare
(taip pat ir nepasisekimus)
visu akiu įtempimu.
ir pagal a atarti.
Šis neaiškus socializmas ir pasigailėjimo. Pridarvta ra meilė, jei ne pats Dievas, kėti, kad Aukščiausius išklau
kaip tai Huberto Owen sąjū
jei ne Pats pasaulio Kūrėjas, sytų visų maldų, kad popie Dr. John J. Smetana
dį; turime ir di^lesnio.e po ilgai negalėjo gyvuoti. Jė-| tiek |,|ogv|,ill; gd, nievaB pasaulio, kurio nevalia žmo žiaus pastangos žmonijos ir Dr. J. J. Smetana, Jr.
litiškose srityse stambesnius ga, kuri utrėjo jį pagiežiai ill[s bulBti žlnollKj> kurie ne. nėms daužyti, o yra pareiga humaniškumo labui nenueitų
OPTOM ETRl ŠTAI
FHYS1CIAN — SURGEON
sąjūdžius, kaip Čartistų są j šalį nustumti, jau buvo ,beginlaa nS s4Žinjbi ba|sl>i statyti pagal Apvaizdos surėi- veltui, nebūtų it “halsas ty
1801 So. Ashland Avenue
Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.
Kampas 18-tos
jūdį, tam tikras tolimo eko gimusi ir greitai brendo. nei Dievo nebebijo. Todėl ii dymą.
Telefonas CANAL 0523 — l’liIeago
Tel. CANal 2345
ruose
”
.
Mišku
Juozas
OFISO VALANDOS
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
nominio sukilimo priemaiša.-. Tai, kas turėjo sunaikinti popiežius, it aukos avinėlis,
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
socializmą, buvo ypatingas stovi prie Aukuro, maldauja
Res.: 7004 So. Fairfield
lieto dvasiškumo pamoks
Treč. ir Sešt: 9:00 a. m. iki
Bet tas daiktas dar neprisi
7:30 p. m.
Tel HHMlock 3150
Chicagoj
praplitusi
paskelbtas
daleidimas
—
pa

pasigailėti, nebausti, nors bū las bazilikoj buvo išklausy
ima jokio pavidalo bei kūno
Tel. YARds 3146
tas su didžiausiu atsidėjimu, adra
iki pat vidurio 1}) ši ink, ir vadinkime jį Dogma, kuri tų velia ir nupelnyta.
LIETUVIAI DAKTARAI
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
šimtmečius
įpusėjus
apsi

kada jis prisiima jau pavi
2 iki 4 ir 7 iki 9
Illinois
valstybėje
ir
Chiliudijo
dėka,
ir
visas
pasmupavida Savo maldoj Pijus XII nePirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
dalą, jis net ir tuomet save reiškė dvylypiame
Rezid. Tel.:
Šeštadieniais: II iki 12
materializmo užmiršo anų nelaimingųjų lis gildėjo brangius popie-icagoj šiemet adra (measles) Ofiso Tel.:
pasivadina dviprasmišku į; ei le; pilnasis
VIRginia
1886
PROspect
3534
žiaua
žodžius.
Jau
girdėti
nepaprastai
praplito.
Per
pir
kuriuos skaudžiai palietė ka
si vadini m u; įvairios teorijos mokslas.
ras: kurių šeimynų, neteku malonūs pasaulio spaudos at mąsias sausio dvi savaites
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iki kol kokia nors
nau sių sūnų, netekusių pastogės garsiai. Aišku, tat papildo buvo 2,084 susirgimai. Iš to
uižpuolanėiois savasties dėsnį,
Taipgi akinius pritaikau.
įvairios bendruomeninės val- jenybė žmonėse pilnai
iš- ar tėvynės. Maldauja heroia- mūs katalikų šeimyną dide- 1,681 susirgimas buvo Coo- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 8. Hatstvu Street
džios vedamosios politikos iš auga, paprastai, prabėga be mo tiems, kurie gina tėvynę liu pasididžiavimu. Be abejo, ko apskrity ir Chicagoj.
1853 VVest 35th Street
naudojančios šeimyninę
ir veik visas amžius. Senoji ir humaniškumą, gi herojams, vienur kitur tie atgarsiai te
1940 metais per pirmąsias LIGONIUS PRIIMA:
pavienio asmens laisvę tam- karta, kuri buvo išauklėta kritusiems kovos lauke, pra-j tm’ės taktikos ar naujų pac sausio dvi savaites visoj vai Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
DANTISTAS
pa “ socializmo’t pavadinimu skirtingose idėjose, turi iš šo amžino atilsio. Apskritai,1 siteisinimų pobūdį. Italai gi stybėj buvo tik 59 ta liga Trečiai!, ir Sekniad. tik Busitanus. 4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
žinomos.
mirti ir naujoji karta netik- ----------------------------------------Į maloniai sutiko popiežiaus susirgimai.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Telefonas: Hemlock 5849
Bendroji laikų nuotaiko tai turi užaugti, bet dar su- kuvo nč nušviečiantis
Penktadieniais.
nė 1 kalbą. Nenuostabu. Labai me4631 So. Ashland Avė.
visuomenės visumoj, siekiau bręsti ir rasti laiko save kūrybiškas mintytojas; nė tesi į akis gausingas kariškų
Tel. YARds 0994.
ti daug toliau už paprastų pažinti ir, pagaliau,
tapti vįenas įg jų nebuvo origina- tsluoksnių skaičius bazilikoj DR. KARI. NURKAT
Pirmadieniais, Trečiadieniais lc
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seštadianiais.
ekonominių pastangų ribų, godotinais seniais, kurių au lus; abu nepaprastai savo pamaldų metu. Ir be to, vie
(Nurkaitis)
6757
So.
Western
Avė.
yra palanki tokiai pažangai, toriteto kiti klausytų,
jei veikalus ištęsė ir abu buvo noj paskutinių audiencijų me
Ofiao Valandos:
kuri priešinasi žmogiškam norima įsteigti kokį nors prozaiški ir nuobodūs.
Po
piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
Jie tu buvo maty ti daug imi for
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmadieniais šului sutarties
kilnumui ir sveikam socia naujovinį mokslą, nežiūrint ir jų knygos šioje vietoje muotų karininkų, kareivių,
4729 So. Ashland Avė.
liniam gyvenimui, ypačgi ar jis bus blogas, arba ge- neprivalo būti
Atsakančiai
ir
prieinama
kai

kurie
popiežiui
kėlė
griaus

(2-tros lubos)
cituojami
Phone Cicero 4276
TeL
MIDway
2880
Chicago, 11L
šeimyniniam. Moterystės pa-i ras.
na pritaiko akinius.
kaip priežastys; jie neverti mingas ovacijas.
OFlšO VALANDOS:
stovumas buvo abejojamas,
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
Panašus dalykas įvyko su nė pusės to pagarbumo; bet Tokiu būdu Vatikanas vėl Kiekvieną dieną randasi:
vai. jKipiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
vaikų auklėjimas buvo atim
DIDŽIULĖJE
BUDRIKO
DANTISTAS
materializmu; jis virto Va jie buvo simptonai, ženklai. išėjo į viešumą, kaip papras
Sekmad. nuo fO isi 12 vai. ryto.
1446 S. 4yth Ct., Cicero, III.
tas iš tėvų nuožiūrčs ir to
KRAUTUVĖJE
Kad
jie
tiek
plačiai
pateko
karų pasaulio vedamoji fi
tai, savo įprasta linkme: kaip
kiu būdu tėvų stovis vaiku
3409 So. Halsted Street
Antradieniais, Ketvirtadieniais
madon
ir
tpkia
ilga
pasek

losofija, nežiūrint, ar ji bu
taikintojas,
įspėjėjas,
dvasinu- Penkludieniais
auklėjimo užduotyje vis la
Tel.
Yards
3089
vo pripažįstama, ar ne. Ji mių eilė jiems yra priskai- tojas. Šįkart jis buvo nepa-'
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
biau puolė žemyn. Ypatin
3147 S. Halsted St., Chicago
4631 5o. Ashland Avenue
pagamino savitą kosmogo tomai, įrodo, kaip jie priti
goje ekonomiškoje srityje
Tel. kAKda 0994
Pirmadieniais, Treciadieuiais
niją, savitą žmogaus pra- ko savo laikų gyviausiai AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir šeštadieniais
Rez. teL PLAza 3200
savasties teisės daugiau nc!eL YARds 5921.
Re*. 6958 So. Talman Ava.
Valandos: 3 — S popiet.
,
, .
xx. džios ir prigimties išaiški- dvasiai.
VALANDOS:
M.: KENwood 6107.
Res. TeL GROvehill 0617
buvo pamatuota ant zmo-, .
. . 7
,
Nuo
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
,.
....
i nimą, ir, tad, savitą ekonoTelefonas CAN ai 7329
Pneš septyniasdešimts me Office teL HEMlock 4848
Nedeliomi8 nuo 10 iki 12 vai. dienų
gaus prigimties ir kilnumo, iatl .. .
..
miškąjį ir visuomeniškąjį tų šis dalykas prasidėjo;
jo laisvos valios saugojime,
Tei. YARds 6567
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
planą.
šiandien mes gyvename jo (LYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiao
jo asmenybėje, bet jos tu-i
vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 VVest 35th Street
rėjo savo pagrindą ginčuo- i Atsižvelgianl į jos kosmo pilnais vaisiais.
2202 VVest Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
(Hviecinsaas)
se, kurie lietė vien bendruo-1 goniją, t. y., žmogiškos praOfiao tek VIRgima 0036
(Bus daugiau.)
Ketvirtad. ir Nedčiiomia ausitaraa.
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Reaidencijos tel.: BEVerly 8241
ir pugul sutartį.
menę. Tas yra neteisingas džios ir prigimties ir pasau1651 VVest 47th Street
2423 W. Marąuette Road
Į Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
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Isiais: Rūta, Rygos Kanklės, i veikalu “Kražių Skerdynės”.
| Apšvietus Draugija, Vilniaus 1896 m. mes jau randame ke
teatrai nebebuvo pajėgiami
letu vaidinimų ir Brooklyne.
Kanklės ir kt.
išlaikyti, tuosyk prasidėjo
; 11398 m. rūpesčiu J. Moliušio
Žaidimas žmogui yra įgim- šros” laikų. Tai buvo gryniai miestuose organizuotis vkšoAmerikos lietuvių tarps
ir J. Oiegzno organizuojama
tas dalykas. Iš pat mažens, lietuviškos sielos pasireiški-j jo pobūdžio teatrui. Vilniuje
Kai
Lietuvoje
teatras
vos
New
York, N. Y., “Teatrališvos tik kiek paūgėjęs, imasi mas.
ir gi nuo senų laikų toks tetik (pradėjo savo pirmuosius į kai Muzikališka Draugystė”
atras buvo susikūręs.
žaidimų, sujungtų su veido
žingsnius kluonuose, Ameri- su 94 nariais. Tai tik keletas
išraiškomits1, judesiais, kalbo
Kuomet
didžiūnų
rūmuose
kos lietuvių tarpe jau buvo pavyzdžių. Panašių draugijų
Aųiart liaudies vaidinimų,
mis, dainomis, šokiais ir kt.;
teatrus buvo ir perėjo į mies
daug Katro srityje nuveikta, buvo dc sėt kai sukurta. Kieknors dar viskas vaikiška, bet I Lietuvos ribose, buvo ir didžtų, kaime mažai kas pasikei
Juiu 1889 111., Plyniouth, Pa., viena šiek tiek didesnė koločia jau yru tikras vaidinimo • P°nianis skiltų vaidinimų.,
tė, tik tiek, kad buvę kokie
suvaidinta pirmutinis lietu- nija turėjo jų po keletu. Mo
pradas. Augant, žmogaus pro- kurie liaudžiai nebuvo supra
nors žemesnieji tarnautojai
viu vaidinimas, A. 1 urskio tyti judėjimas buvo^ jei 1914
tus bręstai, drauge su tuo vys- į n^u,n‘ *r
ne^uv0
pridvaruose ar mitotuotr.? nužiūveikalais: “Be Suiiinenės”.
Chicagoje, Br. Vargšas
tosi ir minėti žaislai: sukom-Uodžiami, lui būt, pirmuti.u.,,
ni's kunigaikštis Gediminas i re< av0
Publikos net apie 400 susi-: išleidžia vaidinimui skirtų
binuojania naujus, smikesnius,
pamesdavo j Ii udį kuri juos
sudėtingesnius. Visa tai pasi- }'ra parsikvretęs vaidylas iš
.. , A TnVii. įibuZ.;,,
rinko. 1890 111. organizuota žurnalų “\eidrodp ’ Turint
Vakarų Europos. Kai jis pr> persiimdavo.
okių
įkucių
reiškia kiekvienoje tautoje
“Lietuvių' Mokslo Draikys- °lnenyje, kas iki šiol ipasakymes dar turime ir šiandien.
dėjo
kviestis
į
Lietuvę,
įvai

savotiškomis formomis, savo
tės” sumanymu pirmutinė A- ^a’ apie Amerikos lietuvių
t
rvciue leivynuiO)
Lietuvoje, kt.: Trijų Karalių
rius
amatininkus,
tarpe
jų
bu

jei pridėti dar
tiškais judesiais, muzika, šo
nierikoje teatralė kuopa su vaidinimus,
vaikščiojimas,
vardadienių
aKaro
laivyno
departamento
sekretorius
Krank
Knox
juo

parapijų chorų vaidinimus,
kiais, žingsnis po žingsnio, vo ir vaidylų. Tokia tų, laikų peigos, kai kurie šokiai.
kauja per kongreso komiteto vykdomu; apkl lusinėjim is. Se 13 narių (Plyniouth, Pa.). aišku, kad veikalų buvo subuvo
mada
Vakarų
Europo

žaislas persiformuoja į vaidy
kretorius komitetui paraškė, kad Am. likos gyvas reika’as 1891 m.. Pljinoutli, Pa., per vaidinta> viatt krūvoje suS_
Užėmus Lietuvę caro
bų, sukuria savotiškumus, be je: didžiūnai savo rūmuose
gelbėti Anglijai. Anot jo, britų laivynas Ameriką sulaiko
L.et. Mokslo Draugystės seitūkstančius kartų. Amo
siskiriančius vienų tautų nuo laikydavo juokdarius, šokė sams, jie įsteigė didesniuose nuo įsikišimo karan.
mų,
nubarta
“
rengti
knygy

miestuose, teatrus
ir uoliai
_w
_______ ___________________________________
rikoje radosi dramaturgų ra
kitų. Tokia yra pradžia teat jus, griežikus, vaidylas.
nus ir teatrus”. 1892 m. Chi šytojų, o taip pat ir tų vei
juos
rėmė.
Didžiojo
Karo
me-patriotinio
turinio,
o
vien
tik
,
ti.
Reikėdavo
rusiškai
vertiro pas visas tautas: pas vie
tu nuo to neatsiliko ir vokie- (komedijėlės, daugiau verstos, nių patiekti, nurodyti kas val cagoje suvaidinta pirma di kalų leidėjų, kurie ir Lietu
nas tas pradas pasireiškė an
Jėzuitai įsikūrę Vilniuje čiai. Jie žino’o teatro reikšūkininkų
dina, kas režisuoja ir tai ne- desnė lietuvių drama: “Ko- voje, kuomet iš
ksčiau, pas kitas vėliau, pri
,Kaip
tai,
“
Velnias
spąstuo

1584 m. viešai mieste statė mę plačiausioms masėms.
va
po
Grumvaldu
”
.
Lošė
Jo-[
k
i
uonų
į
njestel
^
visadui leidimai buvo gaunaklausė nuo aplinkybių.
se
”
,
“
Nepadėjus
nėr
ko
ka

no
Grinius
rūpesniu
orgaui-1
niageshj
kleboni
.
misterijas, kuriose dalyvavo ■5
Bet nežiūrint į tai, vfo
Ilgai
mūsų
liaudies
teatras
sti
”
,
“
Živilė
”
,
“
Amerika
pi1,11
Kur ir kada pirma pasirei didelės minios su muzika,
dažniau buvo vaidinama Ry zuota Teatrališka Draugys-ri k,uonus> buvo p,aSiai var.
škė teatro pradai organizuo kiais, eisenomis, vadovaujant negalėjo išeiti viešumon iš rtyje” ir kt. Tai buvo, anot
goje, Maskvoje, Petrapilyje, tė”, kuri net pasiryžo važi- toj.uni
Pavydalo, kad pradė poeto E. Kiršofei žodžių “.au
tai viešumoje, mes nežinome. Jėzuitų Akademijos studens
Liepojuje, Kaune, Vilniuje. nėti su vaidinimais po Ame
tais.
Panašiai
buvo,
vėliau,
I
U
kurli
^vojo
teatro
forinas.
tinės
meilės
ir
prisikėlimo
Senąjaun Įstatyme ramiame
J. Žilevičius, L. M.
rikos lietuvių kolonijas. Taip
Tam
buvo
dvi
,
p
agrindinės
atras
”
.
Nors
spaudai
ir
buvo
Pradėjo
tuoj
kurtis
draugijos
aprašymų iškilmingo praneši- daroma Kaune, Kražiuose ir
pat po Kražių skerdynių, vaipriežastys:
uždraudimas
spau
(Bus daugiau)
leista,
bet
vaidinimam
leidi

nio Salaniono laikais Arkos I kt., kur tik Jėzuitai turėjo
teatro reikalams, kai kada j dinimų banga nuaidėjo plaį Jeruzalės šventnamį, kur, saVas mokyklas. Bet liaudžiai dos ir neturėjimas vaidinimui nius begalo sunku buvo gan įprisiderigduanos pašalpos oba-|čiai per lietuvių kolonijas su
šalę giedotojų, griežikų, buvę tos misterijos nebuvo tiksliai parengtų dalykėlių.
figūruotų šokių su savotiška supramtamos, nes buvo varto “Aušrai” pasirodžius
veido išraiška. Taip pat yra jama lotynų kalba, kai kur
“Aušrai” ipasirodžius, o vė
užsilikę žinių ir apie senojo lenkiška. Liaudis galėjo tik
liau
ir kitiems laikraščiams,
Aigipto papročius. Ten ran- optiniai jomis naudotis. Kradarne šokikių, atvaizduojan- j žiuose retkarčiais būdavo ir nors lietuviška spauda rusų
ir buvo draudžiama, pradėjo
čių įvairius paukščius, žvė- “žemaitiškai”.
kluonuose pas ūkininkus rei
ris. Graikų teatras mums yTaip pat matome pavienius
ra daugiau žinomas, kur net didžiūnus pasakiškose praba- kštis šiokie tokie vaidinimai.
ryškus dramos vaizdas reiš- ngose įgyvenusius ir feavo te Ypatingai tas pažengė pir
kiatei. Graikų teatras sutrau atrus užlaikiusius. Pav., Lie myn, kuomet pradėjo liaudies
kdavo begalines žmonių mi tuvos lietmanas, kunigaikštis tarpe rastis studentai. Stu- ,
demtija nors buvo stropiai
nias į vaidinimus.
Mykolas Oginskis savo gyve
žandarų sekama, vis tik dar
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Avenue, Chicago
namoje vietoje, kaipo Sloni
žinėse ar kluonuose sugebė
mo staroista, turėjo .puošnius
davo nors kokius veikaliukus
Koks buvo
— Dainuoja —
rūmus su 106 milžiniškais į
rw pas lietuvius, kuris būtų sajes
; savo artimiesiems suvaidinti.
ir
DE PAUL UNIVERSITETO GARSUS A CAPPELLA CHORAS
plačias mases nutraukęs ir ar apart to dar du rūmus teat Nuo tada prasideda kluono
toks yra buvęs, mes dar ne rui, kur buvo vaidinimai, ba teatrų laikotarpis. Tas tęsėsi
iki tol, kol nepasirodė (pirmas
žinome. Kad. buvo kas nors letas ir kt.
*•
vaidinimas viešai Petrapily
platesnio toje srityje, šiek
Panašiai (pasielgė apie 1775 je 1895 metais Kurliandijoje,
tiek už tai kalba mūsų tauto
saka ir kai kur užsilikę bai m. Lietuvos paiždininkas ir Palangos miestelyje buvo pir
gią nykti papročiai. Paimkim Gardino šlamšta, Antanas mas vaidinimas 1899 m.> tai,
kad ir Užgavėnių pasilinks Tyzenbaus. Jis, be įvairių 1110- galimai sakyti, pačioje Ženiaiminimus, kurie, aišku, yra ki kyklų, įtaisė gražų teatrų ir tijoje; nors tik administracibai panašūs pavienėms sce baletų Gardine. Kai ten teat jos tvarka Palangą skyrė nuo
noms, viduramžyje1 plačiai va ras ir baletas buvo likviduo kauniškių lietuvių, bet kau
rtojamų misterijų miestuose, ti, dalis persikėlė į Vilnių, o niškiai, toli gražių kaip ir
vienuolynuose,
Iražnyčiose. kita į Varšuvą. Persi kėlusis Vilniuje, negalėjo ilgai dar
Pav., apsirengiama žydo, vo baletas Varšuvoje sudarė pi viešų vaidinimų rengti. Nuo
kiečio, vengro ar velnio rū rmutinį branduolį lenkų ba tada prasideda dar smarkes
nis kluoninių vaidinimų vei
bais ir daroma visokius juo letui.
Teatrai
ilgų
laikų
buvo
ne
kimai Nevienas už tai pate
kui po kaimus: gatvėje, kie
plataus
pobūdžio,
bet
didžiū

ko į Sibirą, kiti į Ameriką
me, grįčioje. Taip pat apsi
nų
panegirikų
parodymui.
išdūmė.
rengiama meška, gerve, užsi
Todėl
jie
buvo
asmeninio
po

maunama kaukes, ir gi įdaro
ma jiems pritaikintus juokus. būdžio. Sakysim, atvaizduo
Kai lietuviška sątiuda buvo
davo kokio nors žyniaus diO kaip plačiai Žemaitijoje džifmo kariškus atsižymėji- leista, nuo 1904 m. prasideda
buvoo “Užgavėnių Morės” a- nmg> ^„.tadienių iškilas, ve jom viešumon teatras išeiti.
peigos atliekamos, kur sutrau stuvių apeigas ir pan.
Kaip kluonui, taip ir viešųjų
kdavo keleto kaimų jauni
Kuomet didžiūnai pradėjo vaidinimų veikalai nebuvo
LIETUVIŠKĄ KONCERTO DALĮ ATLIKS LIETU
mą kur nors į vienų vietų ir
VOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS IR
ten parodydavo įvairius ga
ŠOKĖJAI, VADOVAUJANT PROF. JUOZ. SAURIUI
bumus kiekvienas, kas tik ką
galėjo ir sugebėjo.
IR P-LEI GENOVAITEI SAURYTEI.

Musu Profesionalio Teatro Augimas
Ponų

pradėjo

išsigimti,

biednėti,

LAIVYNO SEKRETORIUS BRITŲ PUSĖJE

teatrai

^4

Jėzuitų

per

rakto

skylę

misterijos

šo

te

Pirmutinis

teatras

pirmutinis

teat-

Spaudų

grąžinus

Turtas Virž$5,500,ū00.00

Apie 1860 m. pan šūs dide
lių minių susirinkimai į ko
Apart Apsaugos, Mes Turime
kius tai vaidinimus būdavę
ATSARGOS FONDĄ Virš
Vabalninku, parapijoje nuo
Kalėdų iki Trijų Karalių lai-!
kotarpyje. Viskas buvę savo
I Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
tiškai daroma. Rūbus atsto
jo išversti kailiniai, kailio ga
balas, linų gabalai, šiaudų
kuokštas. Scenos reikmenis I
LOAN ASSOCIATION <4 Cbicugo
buvo: ratai, šlajos, spragilai, 1
JUSTIN MACKIEVVICH, Pjm.
grėblis ir kt. Tokios rūšies I
! 4192 Archer Avenue
vaidyba pas lietuvius buvo

Pradžia - 5-tą Valandą Popiet

$425.000.00

VIRginia t Ii t

buutipečjufc ir tęsėsi iki “Au-

CiftiiiiTiH

ų

Po Koncerto Šokiams Gros Stan Metrika Orkestrą
TIKIETŲ

KAINOS:

$1:00*—

75c

—

ir

50c.

VIEN

TIK

ŠOKIAMS

35c

DR.

ARTHUR

Choro

C.

BECKER

Vedėjas

DBAUOAH

e
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NELAIMĖ ANT GELEŽINKELIO; 2 SUŽEISTA

NAUJOS NEPII.IEČIAMS SUNKENYBES

A. -f" A.

A. I A.

Gyvenimas Amerikoje eina daryti. Paduodant prašymą
visu smarkumu. Tautinės, po dėl Kegistrv of an Alien”
VINCENTAS BAJORŪNAS
POVILAS STANCIKAS
litinės ir ekonominės sąlygos (aplikacijai
užrekorduojant
Mirė Sausio 20 d.. 1941 me
tais, 6:45 vai. ryto. aulaukęs 70
gvveno 2857 S. Emerald avė.
pagamino naują vairą mūsą įvažiavimą), pirmiau ivikėda
metų amžiaus.
Mirė Sausio 18 d.. 194 1 m.
Gimęs Lietuvoje. Kauno Gu
5 vai. vak . sulaukęs pusės
istorijoje.
Nepilieėius ir gi vo mokėti $10.00, o nuo saubernijoje, Tauragės apskrityje,
amžiaus.
Gaurės pur., Dvarviečių km.
Ijalietė tos bėgančio gyveni- šio 12 dienos pakelta iki
Gimė
Lietuvoje,
Panevėžio
Amerikoj išgyveno 4 9 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
apskr.
Kupiškio parap..
VImo funkcijos. Keli metai at- $18.00. Padavus prašymą pir
2 sūnus — Antanų Ir marčių
dugerio kuone
linzę,
Kazimierų
ir
murčių
Paliko dideliame nuliūdime
gal USA imigracijos įstatv- moms ar antroms popieroms,
Ituth; 3 dukteris — Slivegzpusbrolį Petrų Stankų ir jo
dienę
ir
žentų
Longinų.
Juo
šeimų ir daug kitų pažįsta
mai ir reikalavimai buvo la- federalė valdžia daro pi čią
zapatų VVastuk ir žentų An
mų ir prietelių.
driejų
ir
l'ršulę
Mikutis
su
bai silpnoje formoje tiems/ investigariją kiekvieno aidi-!
Velionis priklausė prięi’hižentu Walter ir jų šeinius; 2
eagos Lietuvių Draugijos.
brolius
—
Antanų
i>io
Sei

kurie norėjo tuipti piliečiais, kanto ir net būtinai reikamų ir Kazimierų, o Lietuvoje
Kūnas pašarvotas Mažeikos
patiko brolį Juozapų, 2 sesekoplyčioje, 3319 S. I.ituanlea
Šiandien įstatymai yra daug lauja, kad apykantas lankyres — nitų ir Marijonų ir daug
Avė.
kitų pažįstamų bei draugų.
labiau komp’ikuoti ir prooe- tą pilietybės klases ir gerolaidotuvės įvyks trečiadienį,
Kūnas puSarvotas nųmuose:
Sausio 22 d. Iš koplyčios 8
dūra labai įsunki visoje for kai susipažintų su A. .1. Val
1631 So. 491h Court, Cicero,
vai. ryto bus atlydėtas j Sv.
Illinois. Luidotuvės įvyks ket
Jurgio
parap.
bažnyčių.
ku
stybių valdžios vairu.
moje.
virtadienį. Sausio 23 d.. 1941
rioje įvyks gedulingos pamal
m. IS namų 8 vai. ryto bus
Paminėti faktai yra tiktai
dos už velionio sielų. Po pa
atlydėtas į šv. Antano par.
Praeitais metais buvo pri
maldų
ims
nulydėtas j šv.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
keli iš naują apsunkinimą.
Kazimiero kapines.
lingos pamaldos už velionio
imtas Ncpiliečią Registraci
sielų. I’o pamaldu bus nuly
Todėl šiandien tapti Ameri
Nuoširdžiai kviečiame visur
dėtas į šv. Kazimiero kap.
jos Aktas, kurį vadinam “de
gimines, draugus ii pažysta
Nuoširdžiai kviečiame visus
kos piliečiu yra gana sunku
mus dalyvauti laidotuvėse.
gimines, draugus ir pažįsta
fense nieusure.”
Šis aktas
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Pusbuolio. Giminės
■ir reikia daug pasišventimo
Nuliūdę:
Simai. Marčios,
apsunkino mpilicčią padėtį
("Uraugas" Avine teleuhotuj
ir Pažfstnmi.
Dukterys, lentai. Broliai, Se
sutikimui įvairių sunkenybių
ir Giminės.
Amerikoje. Kad pritaikinus
laiidot uvių I Mrektorius S. P.
Cliicaigo and Alton gultasis Ldeivinis tn ukinys netoli Lockport, 111., smogė į prekinio serys
laidotuvių direktorius
An
Mažiuku Tel. Yards 1138 and
arba įvairių įrodymu
tėvo traukinio paskutinį vagoną, traukiamą į pašalinius bėgius. Keleivinio traukinio garvežys
praktišką gyvenimą prie Ne
1139,
tanas Petkus, tel. Cicero 2109.
karakteriams, kad išpildžius nusirito nuo bėgiu. Sunkiai sužeisti inžinierius ir kurentojas.
paliečių Registracijas Akto,
dažnai matome naujai išleis kas reikalaujama. Aš seku____________________________________________________
per ljus įg kolonijas gyvenimo ar Nuotaikos Portugalijoj Pir,n- ^akižaras veiklus katatą procedūrą
nepiliečiams. •imigracijos įstatymus
.
j likas. Gyventoją jis mylimas,
Nuo sausio 14 dienos kiek ,kelis metus ir kiekvieną die- šiaip kokius nors įvykius.
ną sutinku naujus pakeiti- Visa tai yra gražu ir naudin
(Tęsinys IS - pusi.)
| nfts, kraštui daug nusipelnęs,
vienas nepilietis, *norėdamas
mus. Paturiu ticnus, kurie ga, skaitytojams ir laikraščio į Aplankęs prie vyriausybės | šiaip jau Portugalijoje laipaduoti aplikcciją, pirmoms,
rengiasi paduoti aplikacijas, i redakcijai. Tačiau reikia vi- sudarytąjį spaudos skyrių bu- svė, ne. kaip kituose diktaantroms ar “derivative” pi tinkamai
De**t look
prisinengti
prie sai aprašyti tvarkingai
ir vau apdovahotas knygomis a- tūros-kraštuose. Piliečiai nelietybės poperoms,
privalo kvalifikaciją, kurios yra įs- mandagiai. Kartais korespon pie Portugaliją, gavau ir ra- sibijo kalbėt ką nori.
priduoti 3 fotografija^, vie-j tatymu nustatytos,
dentai aprašo įvykius «ir ži tį konkordato tekstą. Iš jo
Portugalą ramybę kartais
P.
Kai.
toje 2 kaip, buvo priprasta
Adv. Charles
neles, užgaudami vieną ar metyti, kad. vyriausybė Baž
drumsčia tik viena mintis, akitą asmenį, o kartais jau net nyčią pripažįsta juridiniu as
than youryea
pie kurią iš daugelio girdė
Ifierdaug išgarbindami. Žino- meniu, garantuoja veikimo,
jau kalbant:
ma tai būna skaitytojams na- organizacijų laisvę ir 1.1. ĮdoWhybo your ogu? Look younger than your years wdth
— Kad tik vokiečiai neužClairoled hair . .. with hair that is soft colorfuL youthįdomu ir patys koresponden- mus XXI str.:
Bkel Those gray streaks can be so thoroughly erased
simanytą; per Ispaniją eiti į
s/ tai pyksta, jei jų straipsnesrtth ClairoL the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
Valstybės pravedamais j Gibraltarą. Tada Jie galėtą
treatment that cleanees as it reconditions as it TINTS.
liai ar k°I'MP«d«'«.i«> ’>«"» mokymas viešosiose mokyklo- nejpipnkti nė Portugalijos!
Jaunimui Ištikimybės ję prie krūtinės, dievotai grį- neta,Įpinamos.
See your hairdreeeee today and eay:
žo atgal į savo vietas ir passe bus atliekamas pagal krik Ir kai vienu metu iš LisaKryžiai
'kui, laikydami lankose kryPasltalko <1ar toki'» ko‘ ščioniškos doktrinos dėsnius
bonos uosto buvo laikinai paBayonne. N. J. - Prieš me- ė.i„s, atkalbėjo litaniją prie i
kurie net patys ir pagal krašte tradicinę
^šalinęs čia nuolat stoyjs a’ ler Iree booUet and (ree advic* on your balr problon le
tus kleb. kun. S. Stonis pa-!&v. Jėzaus Vardo, atnaujino -’r'a fiav0 “kromelj’ arba krikščionišką, dorovę.
|oaa Cicdr, Proaidonf. ClairoJ. Ine.. 130 W. 46th St., N»w York. N. 7.
Į nuerikiečiųi kreiseris, iportuigažadėjo 'visiems Šv. Vardo dr- savo įžadus. Viens apeigos ’avo .pažįstamuo, kurie visuoDėl to pradžios ir aukštes lai net juokais pradėjo bai
joa nariams, kurie per visus labai gilų įspūdį paliko žmo.,1™“1 niek»
mintis.
Skaitykite Katalikišką Spaudą
metus kas mėnesį eis “in co- nėms; 5 nauji nariai įsirašė | da, bet tai daromai tik dėl nėse mokyklose tikybos bus
Gaila
buvo
apleisti
sauilėmokomi visi vaikai, išskyrus
garbės.
,
į
rpore” prie Komunijos, duo/ į: Šv. Vardo draugiją.
> “Todėl rašykime tvarkin,- tuos, kurią tėvai prašys at- tąją Lisaboną, turinčią tokias Remkite tuos visus, kurie skelbiasi ‘‘Drauge’’
ti ištikimybės kryžių. Tokie
gai, mandagiai ir tiksliai, nieu leisti nuo tikybos painoką. ' gražias, kalnuotas pakrantes
buvo: J. Bagdonas, A. Šen- Žodis
ko neperdėdami ir ne per ii- Į Apskritai Portugalijoj nuo-1 prie Atlanto, pilrtą žydinčią
kus, J. Juiselis, C. Kalanta, v,
gai, ir mūsą korespondtnei-| taika katalikiška, pats min. igėlią ir žaliuojančią palmių, Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
J. Maceika, J. Bklevičins, s. | Korespondentams
Vanagas, S. Mockus, J. Am- “Darbininke” A. P. Krikš jos ar straipsneliai bus labai
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
šys, A. Mickevičius, A. Stra- ciūnias iš AVatierburv, Conn naudingi ir vertinami’
KELNER - PRUZIN
kiaiuskas ir V. Pocius. Tiems i taip rašoė
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
nariams ir buvo ištikimybės| ’ “Laikraščiu korespond.enPhone 9000
620 W. 15th Avė.
krvžiai išdalinti sausio 12 d. tai dažnai parašo ilgiausias
CONRAD
Iškilmingus mišparus
ir korespondencijas apie įvaiFotografas
gražą, įpritaikintą pamokslą riits koloniją gyvenimo įvv- Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
pasakė Maspetho kleb. kun. kius, kartais gal net peril- Į derniškomis
užlaido
mis Ir Hollywood
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
J. Valkūnais. Ypatingai dide-; gas, tačiau tai duodat skaity- šviesomis. Darbas
KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
Garantuotas.
lį įspūdį sudarė, kai vvnri p> tojams daug medžiagos ir reLAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
du prisiartino prie didžiojo mia lietuviškus laikraščius, 420 West 63rd Street
AIIDIII A M P C patarnavimas
altoriaus ir iš celebranto ra,- Kartais korespondentai para Tel. Biznio ENGlewood 5883
Res :
nką priėmė kryžią ir, prisidė- šo taip pat gražius straipsne-'
HITIDuLnllbLdieną ir naktį
ENGlewood 5840

OLDER

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis

DYKAI

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.“THAT LITTLE GAME” Inter-aat’i CartoosCo^ H.T.—By

B. Link

AMBULANCE

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ
V«ELL,

MY hanp?

HeY?

Pardom me,
jetiry,—

CONie 'ET2B,1 CatiN'T
ILL BE A SPNORT,Vuu SELl
VkL AkLOvO Yoo
■VhiHR Yodb
You
MY
Yo
S<AHD AL L
“ftE "Back
5HE Et>GlN‘ ON
*PAY
hakd
"
So Soon
TMY MlTT AND Vll
CMEAP.
t OidH'T
S Put THE Por
A
ll
Y
oo
HAFTA
T>EAL Y<X> <N»
UOITH YOO.-Do LS Look
SimPlB And
- 1F U/E uUiN
500R t F YOu’fiE lYE GOT A
•called:
•TNO- FLOSrt*

MEOcENAnY
Pops.
HERF JERRY,
Vll <SNE
You MM MANU

rr’s an
iNWiTATlOM
To DRAUJ
a*b»oor:

4605-07 So. Hermltage Avė.
TeL LAFAYETTE 0727
,4447 South Fairfield Avenue

DYKAI
KlMoarklt*

i

Aithmy B. Petkūs

koplyčios visose
Chicagos dalyse

3307 Litnanica Aro.

Phone YARds 4908

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

P. J. Ridikas

«ramo Antradlmte te
ii WHIP stotis* (1400 k.)

rytate 10:00

SlT Dottfrf
ANO SHOT U P,
Yoo UJERE
LEPT OOT OŠ
PoGPO5E.“
OONT WANT
YOU TO VTIN
Alt The Time •

Antanas M-Phflliiis

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Telefonas YAKda 1419

I
■ 2314 West 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULIman 1270

Ladiamicz ir Simai
PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

G

Venetiau Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Albert V. Petkus
1.1. Znlp
S. P. Mažeika
J. tirieričiis

4704 S. We«tern Avenue

Phone LAFayette 8024
PL646 West 46th Street

Phone YAKda 0781-0782
3319 Litnanica Avenue
Phone YAKda 1138-1139

<348 Se. Callfornia Ąve.
Pitone LAFayette 3873

>

DRAUGAS

«ausio 21, 1941

Trys Gražūs Ir
Sėkmingi Marijonų
Bendradarbių
Parengimai
Bridgeport. — Sausio 15 d
parapijos salėj Šv. Jurgio pa- j
r&pijcte garbingosios inotierėr
lės buvo surengę pramogų —
“bunco party”, kurio pelnas
buvo skiriamas Tėvų Mari
jonų Bendradarbių Dr-jos sei
mui kaipo dovana. Ištikrųjų,
reikia tik džiaugtis, kad uo
liosios Šv. Jurgio parapijos
moterys su Jo Malonybės pra
loto M. L. Krušo pritarimu,
pramoga buvo taip sėkmin
ga, ne vien kad susirinko
daug žmonių, bet kad ii- da
vė gražios naudos.
Už tai didelė ir nuoširdi
padėka priklauso renginio ko
misijai, visoms darbuotojoms,
kurios tiek daug aukojosi
platirudamos bilietus ir rink
damos dovanas. Šis bilietų
platinimo darbas buvo vienas
nedėkfnigiausiu, bet garbingo
sios Šv. Jurgio parapijos moterėLėSrveikėjos parodė tiek
nuoširdumo, nesigailėjo savo
brangaus laiko ir jėgų, dirbo
kiek tik aplinkybės leido, ir
už tai viršminėtų. dienų, susi
laukė daugybėm svečių ir nuo
širdžios paramos.
Nuoširdi padėka priklauso
visų pirma Jo Malonybei p-alotui Krušnų paskui visoms
ir visiems, kurie tik kokiu
būdu darbavosi ir prisidėjo
ii- ant galo visoms ir visiems,
kurie savo atsilankymu parė
mė kilnų darbų.

ari ........ i

kberims ir žentams, p-ndai Petkūnienei — vienu žodžiu vi1
Įsoms ir visiems kais tik dar
bavosi ir prisidėjo priiei šios
pramogos pasisekimo. Taip
pat visomis ir visiems susi
rinkusiems ir rengėjų pastan
gas parimusiems ir už gau
sias dovanas aukoj,usiems.
Susmilkusiųjų tarpe matė
si iš Cicero p-nia Mozeriene
su savo draugėmis, kurių va
idų neteko sužinoti.
Iš to viso sprendžiu, kad
pramoga visais žvilgsniais ge
riausiai pavyko ir nors prie
sunkių aplinkybių tas viskas
įvyko, bet reikia džiaugtis,
kad ir gražios naudos pada
rė.
Marąuette Park. — Trečias
ir paskutinis sausio 19 d. pa
rengimas, vienas gražiausių
ir įdomiausių, tai buvo para
pijos salėj 7 vai. vakare Ma
fiuuusius
Acme telephoto)
rijonų Bendradarbių 5 sky
Pirmoji ir antroji šios šalies ponios: prezidento Roosevelto ir viceprezidento AVallacė žmonos. Ponia lioosevclt yra riaus. Šiame vakare buvo vai
dešinėje. Abidvi atvykusios į‘ Josepli Davies namus, kur sek dinimas. Veikalų išpildyti at
madienio vakarų įvyko priėmimas suyykusiems į preziden vyko iš Dievo Apvaizdos pa
to inauguracijų gubernatoriams.
rapijos Rožių, Lelijų Klubas
ir choras. Vaidino “Karaliaus
Brighton Park. — Antrus sveikatų ir kantrybę, kuriom mirtis”, taip gražiai ir vykuiš eilės seka Marijonų Ben-panašiu įvykiu sunku įsivaiz- fcįaį, kad tiesiog susirinkusiedradarbių 35 skyriaus paren- j duoti. Tas didelis susikimši- jį negalėjo atsigerėti. Veikagirnas — “bunco party” ,p- mas, nepaprastais karštis, nes las neilgas ir nenuobodus. Įei
nų Navickų namuose sausio stoka oro, langų atidaryti ne- na ir dainos. Tiesiog sužavė19 d. 2 vai. po pietų. P-nų galinuai, nes baksiu kadi nesu- j0 žiūrovus. Didelė garbė priNavickų nameliu tiesiog užsi- sirgus, o kiek kitų trūkumų, klaiuso komisijai, kuri pa
kimšo; kojai vietos nebuvo, patys spręskite. Bet pasišven kvietė Rožių, Lelijų Klubų ir
Įsivaizduokite, brangieji, na timais, nuoširdus pasiaukoji chorų, nes šioj kolonijoj dar
pirmų kartų klūbįe^ėųi^ teko
muose kų tokio surengti, tai mas viskų nugali.
tiesiog reikia stebėtis. Vienu
Didelė ir nuoširdi garbė ir pasirodyti.
žędžiu visais žvilgsniais ne- įpiadėka priklauso visų pirma
Visų pirma nuoširdžiausia
patogu. Aš negaliu, nuprasti, p-niai Navickienei, namų šei- padėka priklauso gerb. kleboiš kur p-nia Navickienė ima į mininkei, jo's visai šeimai, du- nui kun. A. Baltučiui už vi

"THINGS THAT- NEVER HAPPEN

fHIHGS THAT NEVER HAPPEN”

sokeriopų jMiranių. Toliau ko- atvykti į Aušros Vartų para
miioijai ir visam skyriui už pijos (VVest Side) Marijonų
CLASSIFIED
didelį pasiaukojimų ir pasi Bendradarbių parengimų, ir,
darbavimų, ir ant galo vi tikiu, kad jas palinksmins
soms ir visiems, kurie taip dainomis.
CHARLES P. SEKOMS KIS & CO.
skaitlingai susirinko ir parė Komisija nuoširdžiai dėko Perkam . Parduodam - Mainom
ir Statom Visokius Namus
mė rengėjų vakarų.
ja, “Margučiui” ir Povilui
Klubo valdybų sudaro — Šaltimierui, radio valandų Bargenal Marąuette Pk. ir Apylinkėj
2 ttetų mūrinis namas, po 6 kam b.,
pirm. Barauskienė, vice pir- vedėjams, kurie garsino
ir garadžlus.
Kaina $6,800.
Mažas įmin. O. Lukošienė, sekr. St. tuomi daug prisidėjo.
mokėjimas.
Vidugiraitė, iždin. Stokiena
Į visus parengimus buvo 2-jų aukėtų medinis namas. Karėtu
vandeniu apšildomas. Kaina $8,500.
Lošimui vadovavo Barauskie nuvykęs dvatsios vadas, kun. įmokėti $500. Likusią skolą mokėti
nė ir Stckienė.
J. Dambrauskas, M.I.C., ku kaip randą..
•»21 S. W ESTERA AVĖ.
Chone dainavo —'St. Vidu ris pasakė gražias ir turinin 'l'el. OMice
Rei). 3713. Vak. Pra 0176
giraitė, O. Badžius, O. Ber gas kalbas, nuoširdžiai dėko
genas, O. Lukošienė, D. Žit- jo Tėvų Marijonų vardu už
kienė, pianu akompanavo biz- teikiamų paramų visoms ir vi REIKALINGOS DARBCM.\K£s
nerkos P. Ivanauskienės duk siems kolonijjųi skyriams ir Prityrusios motąrys sortuoti popie
rius. Pastovus darbas. Kreipkitės j:
FIBEK COMPANY
relė E. Ivanauskaitė. Dalyva darbuotojomis, taip pat ir su 3801GENERAL
South Karine Avė., Clik-ago.
vo ir daugiau klubo narių.
sirinkusiems, kurie taip gau
Bet mani labai gražų įspū siai paremia pamasins paren PLATINKITE “DRAUGĄ’
dį padarė jauna penios Luko gimus.
J. K.
šienės dukrelė, St. VidugiraiUNIVERSAL
tė, kuri taip sugabiai vado
Cooko apskrities iždinin
RESTAURANT
vauja chorui. Turiu pastebė kas John Toman įspėja ne
Važmėta. Krikštynom ir kito
ti, kad p-lė Vidugiraitė tu kilnojamų nuosavybių savi
kiem Bankletam Suteikiam Patarnavtiuą.
ri labai gražų ir malonų bal ninkus, kad jie iki vasario 1
linksmas Patarnavimai Visiems
sų. Garbė jos motinėlei p-niai dienos užsimokėtų 1939 me
Lukošienei už tokį gražų, iš tų mokesčių antrąją dalį. Ki
756 W. 31st Street
auklėjimų ir ta pačia proga taip gi gali būti jų nuosa
A. A. NORKUS, sav.
linkiu kaip Rožių, Lelijų klu vybės išstatytos viešąjam
Tel. Victory 9670
bui taip ir chorui, kad aug pardavimui.
tų nariais ir kas kart dar ge
riau tobulėtų. Garbė Dievo
Apvaizdos parapijai turint to
kių sugabių moterų, kurios
ne viiem kad linksmina savo
parapijų, bet dalyvauja ir ki
BLUE FLAME RANGE OIL
tose parapijose. Malonu pra
nešti, kad Rožių, Lelijų klu
VICTOR
YUKNES,
bo choras, jei tik aplinkybės
Savininkas
leis, pasižadėjo vasario 2 d.

MIDWEST 0ĮĘL OĮĮ SERVICE

VVOLk STLDIG

Fuel Aliejus

Range Aliejus

1945 Alesr 35* Street

2335 SOJ VVESTERN AVĖ.
ADVANCED . PHOTOGRA ’HY

%

LOWESl POS8IBLE »'KI( KS

24

VALANDŲ

PATARNAVIMAS

TELEFONO

PHONE LAr’AYET: E 'M?

Telefonai — CANaI 3764 — CANaI 3765

TYPEWR!TERS
A O J I U G

M t C 1 I N 55

— SMAIL MONTHLY FAYMENTS—
AU MAKIS

SOLO, RCNTED
AND REPAIRED
— I-II

•m

TU*. MMMAMa- '
c*m omi.via.

mmhm

4.CTAD
□ I Al.1%

mw.
.
typewriter

mačiui a abamtm

cOMPANY

IM W. MADISON ST.
Phone

D c A R 3 O R r4

P 4 44

ISTIMATiS— FREE“ OIMO.STHATIOM

,»

Ikinį&iĄTfONAL, CA4.T00H CO. v v.'

» N »**’*«1 » » /'ia'***''
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Remkite Lietuvišką

1

WHOLESME
FURNITURE
BROKER

pandom
FOtf

MUTUAL
L1QUOR
b
CO.

me

VOOP ViEW
MY HAT*

Sa/ITH

—
Wholesale
4707 So.

Halsted St
TeL Blvd
0014

'4.:,'.;.

'

1

ė
' -f

DINING ROOM SETS — FARLGK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REroUGERATPoas — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
AU Nationally Advcrtiaed Hemą.

ALEI ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

Žyduką

KATHAN
KANTO

« *

•' sfeSr/ii-į.
i
■;

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEG1NAT 2EM0S METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j
Sutaupysite Daug Pinigą.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kuro;
Mowmt»CKW0pL
CoAKROAftD
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
2.
Fiaaous hffutTnic B
3. Padidina namų vertę;
CaMmnnaCeMMsmM B
4. Taupo namų šilumą;
5srrWba»-90iM G F
5. Duoda gerų apsaugų nuo
M
VfeoMSvu Gu»«fi
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.]
oarm

ravm

nr irk i

Scblitz Alus.

V i šoki Girtina

PETE YOUNG
Smagi Užeiga
83rd ir KEANE AVENUE
Willow Springs, Illinois
(Priešais Tautiškų Kapinių
Vartų)
NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii
Chicagos Lietuvių, Dr-jos.
Cactoon Co n

r.

aro

HtAVYBmva
amnct CANcam. tvc.

M

.

Apskaičiavimas

Dykail

Parūpiname F.H.A. PaAkollnimiu
ar Umokėjlmua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir tiems
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CKCAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem ,Ave.
9401 So. Stony Uoad

Republic 6051|

Antradienis, snnsio 21, 194f
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PAULIEČIŲ KONCERTO PROGRAMA

IŠ GĖLIŲ PARODOS CHICAGOJ

TIKRAI BUS TURININGA IR ŽAVĖTINA
Žemiau telpa sąrašas giesmių ir dainų.

.Tei kurto muzikos mėgėjas
manė nedalyvauti šiam ‘Drau
go’ koncerte, dabar tikrai ne
galės pasilikti namie perskai
tęs tą programą. Visi lietu
viai galės gėrėtis programa:
miuziklai Tscliaikowskio “Che
rubim Song” ir “The Nightingale”, paprastieji žmonės
daina “The Gypsy” (Čigo
nė) ir “The Carol of Delis”,
pamaldieji
giesme
“The
Lord’s Praver” (Viešpaties
malda) ir “Christ AVhen a
Child” (Kristus Kūdikis),
jaunesnioji karta dainomis
“Night” kurią parašė Noble,
“O Susanna”, parašyta Foster-Kosetch, ir “Dabylon is
Falling” Caino. žodžiu, visi
busite patenkinti.
De Paul A Caipipella choras
tikrai patenkins kiekvieną.
De to, “Draugai” migiai ir
kitų, malonumi]) atsilankusiems Chicaigo lietuviams. Yra pakvietęs Lietuvos Vyčių
Chicago apskrities chorą iš
pildyti lietuviškąją koncerto
programos dalį. Vyčiai, be
to, atvaidins du trumpus vei
kalėlius, pilnus juoko ir dai
nų. Choristės šoks lietuviškus
šokius, vadovaujant Genovai
tei Saurytei. Šokiai ritmingi,
pilni lietuviškumo.
;
11
Pertraukos metu trumpai
kalbės kun. Prunskis, bilvu-

sis Lietuvos dienraščio “XX
Amžiaus ’ ’ mlakt ori us.
Po programos bus šokiai,
kūrimus grieš Stan Metrik
orkestrą.
Tikietų kiainos yra visiems
prieinamos. Geresnieji tikietai kainuoja po vieną dolerj;
kiti po 75 ir 50 centus, f) tikietai vieniems šokiams po
35 centus.
Štai, De Paul A Cappella
choro programa:
1. .Tesu Daleis Memoria —
Vittoria.
2. The Lord’s Praver —
solo dainuosi Connie Pasėli —
Gretclianioff.
3. Christ TVlien m Cliild —
Tseh'aikoįvsky.
4. Cherubim Song — Tscbai
kowskv.
5. Carol of the Delis — Leontovitcli.
6. Michaiel’s Day Carol —
Gaul.
7. The Nightingalc — solo
dainuos Edwa,rd. Short —
Tsehaiko\vsky.
8. Allen-A.-Pale — Pearsall.
9. The Gvpsv — Zoltrieff.
10. Night — Noble.
11. Oh Su'sanna. — FosterKosetcli.
12. Dabylon is Falling —
Oaint
Veikėjų Dėmesiui

Šalusio 22 d., 8 v. v. Da
riaus ir Girėno salėje įvykis
organizacijų atstovų pasitar
rimas dėl .bendro vasario 16
d. minėjimo. Tenai bus išren
kama reikiamos komisijos..
nustatoma minėjimo dieno
tvarkė. Prašome visus drau
gijų ir organizacijų atstovus
TdtaittingaU dalyvauti šiame
susirinkime.
Fed.

Chic.

Apskr.

APLINK MUS

Aušros Vartų parapijos
Sočiai Agencies” paskelbė,
Drafto boardai Chicagoj
kad Chicagos miestui trūk šiandien išsiunčia kareiviau vakarienė praeitų sekmadie
sta medikalinių klinikų var ti 201 vyrą daugiau. Jų tar nį pavyko visais atžvilgiui s.
Dar ir Lietuvos reikalams su
guomenės naudai, kur netur pe yra 126 savanoriai.
dėta $20.00.
tėliai gautų nemokamą pa
Tarp išsiunčiamųjų yra:
tarnavimą.
West Side savo metinę
John Yusevich, Walter GalNurodomas New Yorko kus, James Noreika,
Ed- kvotą ($85.00) Lietuvai Gel
miestas, kur gyventojų skai ward Skrodenis,
Stanley bėti Fondui jau baigia sukel
čius nėra kaip tik dukart Norkus, Robert Zelus, Char ti. Trūksta tik $14.00.
didesnis. Tenai gi klinikų les Skrabis, Alphonse Szamyra penkis kartus daugiau baris, Albert Budris, Tony
skrities choras gavo kvieti
kaip Chicagoj.
Donausky, Robert Pateju- mų iš Cleveland, O., gegužės
Toks pat skaičius klinikų nas, William Chathas, John
("Draugaji" Acme telephoto)
kaip Chicagoj yra Detroite, Šalis, Louis Simutis, Jr., mėnesį atvykti su koncertu.
Miss Julia Heatherly Lincoln parko gėlynt?'žavisi gėlėmis Milwaukee, arba Los Ange Charles Žostautas, Peter Pu
grį
orehidomis, kurias Chicago parkų distriktas išstatė parodon. les. Tie gi miestai yra ma
kis, Paul Markūnas, Antho žęs iš ligoninės, išvyko ilges
Galima lankyti nemokamai kasdien nuo 8:00 i-yto iki 5:00
žesni už Chicagą.
niam poilsiui.
ny Pūkis.
vakaro.
Chicagoj yra daug netur
A.
Jusčius,
žinomas
tėlių, kurie už medikalinius Mirė buvęs
ma,rketparkięti!%, šiomis die
DAUGIAU MOKES TŪKSTANČIAI
patarnavimus atsilyginti ne
nomis grįžo iš ligoninės.
ČIŲ UŽ PAJAMAS VAIKŲ QAUNA
gali. Negaudami patarnavi bankininkas
Life žurnalas (sausio 18
mų jie chroniškomis ligomis
International Revenue ko PIGIAI PIENO
Mirė Edward J. Prebis,
d.)
turi
įdėjęs atvaizdus pa
serga. Sau trumpina gyve buvęs Northvvestern Trust
lektorius Chicagoj Carter H.
Apie vienas šimtas tūk
Harrison pareiškia, kad šie stančių neturtėlių tėvų vai nimą ir kitus užkrečia.
and Savings banko preziden što ženklų Europos valstybių,
met toli daugiau chicagiečių kų, lankančių pradines mo
tas ir pasaulinio karo vete kurios yra diktatorių paigrobtos. Pirmoje vietoj įdėti
vyriausybei mokės mokes kyklas, vakar pradėjo
ranas.
pi Kalėdiniai plėšikai
čius už 1940 metų savo pa giai įsigyti pieno — tik už suimti
Laidotuvės įvyksta šian Lietuvos pašto ženkliai.
jamas.
vieną centą puspantei. Tuo
Sunkvežimių terminalinės dien su gedulo pamaldomis
Praeitais
metais
apie reikalu miesto mayoras p. stoties,
5967 West 65 gt., Šv. Pilypo Neri bažnyčioje. šį penktadienį, sausio 24 d.
8 v. v. Dievo Apvaizdos pia*600,000 individų mokėjo mo- Kelly sutarė su žemės ūkio Clearinge,
galva
H. G.
rapi.jos salėje (ant 18th St.
kesčius. C. Harrison spėja, departamento vadinama per Crooks praeitų Kalėdų die Pagarbos vaišės
ir Union Avė.) skaitys apie
kad šiemet tas individų skai viršio marketinimo (Surplus ną popiet iš stoties automo kunigui
dabartinį Lietuvos stovį pa
čius beveik pasidvigubins. Marketing) administracija. biliu leidosi atlankyti kitas
Ateinantį sekmadienį p- skaitą. Kun. J. Prunskis sa
Tai dėl to, kad šiemet tu
Mayoras pranešė, kad pra savo firmos šakas Chicagoj piet Stevens viešbuty rengia vo gražia iškalba sužavi vi
rės būt mokama už mažes eitais metais birželio mėne — darbininkams . išdalinti
mos vaišės pagerbti kun. sus klausytojus.
nes pajamas.
sį buvo išbandyta pigiai pie bonusus ir dovanas. Su savi James R. Keane, O.S.M., So
Iki pernai metų už paja nu aprūpinti apie 8,000 mo mi jis vežė 2,800 dol.
Žambį, šv. Jungi o
pūlingosios
Dievo
Motinos
mas mokesčių nereikėjo mo kyklinių vaikų. Ir tas pla
Harlem avė. važiuojant jį
parapijos choro solistą, pra
nuolatinės
novenos
įsteigė

kėti vedusiems, kurių meti nas pasisekė. Tad pigiai užpuolė keturi plėšikai ir
eitą penktadienį sunkiai su
ją
ir
buvusį
vedėją,
kuris
nės
pajamos
neprašoka pieno pardavimas dabar atėmė pinigus.
žeidė automobilius lipant į
dėl
nesveikumo
pasitraukia
2,500 dol. ir nevedusiems — praplėstas 117 viešųjų ir 2
Policija daug dirbo ir nie
gatvėkarį prie 29 ir Halsted.
iš
novenos
vedėjo
vietos.
1,000 dol.
Jis vyko į choro repeticiją.
parapijinių pradinių moky ku būdu negalėjo susekti
Spėjama,
kad
vaišėse
da

Šiemet gi tas išimtis su klų.
piktadarių. Pagaliau sugal
Nugabentas į Peoples ligoni
lyvaus
daugiau
vieno
tūk

mažinta vedusiems iki 2,000
vota “melavimo” instrumen
nę, prie W. Cermak ir Archer
Normaliai pUspantė pieno tą t mašiną) pavartoti termi stančio asmenų.
dol., o nevedusiems iki 800
Avė.
;
dol. Kas per metus turi pa parduodama tvaikams už 4 nalinės stoties darbinin
jamų viršaus tų sumų, tas centus vidurinėse mokyklo kams,, kurie be pa vykimo PLATINKITE “DRAUGĄ”
ir jo žmoną gražia
už turimą perviršį turės mo se ir už 3 centus -— pradi buvo apklausinėjami. Kai
balsę dainininkę praeitą sek
Nepaprastas Palengvinimas
keti numatytus laipsniuotus nėse mokyklose. Pieno pa- policija juos pašaukė pa
madienį aplankė garnys ir
Reumatiškų Skausmų
piginimui minėta perviršio duoti tai mašinai, Crookso
mokesčius.
Be to, kiekvienas tų mo- marketinimo administracija stenografas A. Rusnak, 26 .Nekentėkite bereikalingai raumenų paliko devynių ir pusės svarui
skaudėjimų.
Tūkstančiai
žmonių
sūnų. Motina guli Šv. Onos
pasiekė
nepaprastą
palengvinimą
kesčių mokėtojas priede tu iš pieno kompanijų nuperka m. amž., tai paneigė.
. reumatiškų skausmų, strėnų rąumenų
rės sumokėti 10 nuošimčių pieno perviršį ir .. paveda
Policija jį areštavo ir jis skaudėjimų, išsinarinimų ir Šiaip rau ligoninėj.
skaudėjimų vien išsitrindami su
mokesčių šalies saugumui. • Chicago Board o£~Bducation pagaliau išpažino, kad jo menų
Pain-Expelleriu. šis sensacingas liniUž pajamas mokesčiai tu po vieną centą už puspantę. sudarytu planu jo “bossas” menta? ūmai suteikia laukiamą pa
REMK1TE, PLATINKITB
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonri būti sumokėti iki kovo 15 Šis gi boardas nupirktą pie apiplėštas. Jis išdavė du sa kučiu jau išparduota. Todėl neati KATALIKIŠKĄ SLATJDĄ.
ną be jokio sau pelno par vo sėbrus. Tie areštuoti iš dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
dienos.
Pain-Expellerio. Reikalaukite PainExpellerio su inkaru ant dėžutės.
Daugumas žmonių per paš duoda neturtėlių vaikams.
davė kitus tris.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
LITHUANIAN 153
tą gauna mokesčių už paja
mas mokėjimo blankas, ku “Infantile Paralysis”
Kas yra didžiausias
J
rias išpildžius reikia grąžin fondui
Amerikos
priešas
ti su reikalaujama suma.
Walgreen kompanija pra
Illinoiso
gubernatorius
Negavusieji blankų, bet tu
NORTH SIDfiS
rį mokėti mokesčius, patys neša, kad pradėjus sausio Green sekmadienį kalbėda
turi jų gauti kolektoriaus 24 d. iki 30 dienai imtinai mas Chicagoj tarp kita pa ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE
Kuris Įvyks
visose šios kompanijos krau reiškė, kad didžiausias ša- Į
raštinėje.
Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.
tuvėse (vaistinėse) specia lies priešas šiandien yra ne
liai bus parduodama šalta- darbas, milijonams darbinin
Wicker Park Svet., 2040 West North Avė.
VEDYBOS
košės plytelės ir iš kiekvie kų darbo trūkumas.
Dalyvauja MARGUTIS SU VISU SAVO ŠTABU:
Gauti leidimai tuoktis:
Su Dėde Celestinu, Valerijonu, Jeronimu, Baltra
nos parduotos plytelės de
miejų, Dėdyte ir Tėtyte, dainininku J. Urbonu, dve
Stanley
Kirais,
Lucy šimtukas bus skiriamas “In
Policija ieško vandalų, ku
jais
Ispanijos artistais ir grakščia šokėja jaunute He
Montvidas, 46—46.
fantile Paralysis” fondui.
rie įsilaužė į Illinois Ortholen Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus
Joseph Urba, Ella Kozel,
Tas yra ryšium su prezi pedic kompanijos ofisą, 26
Chicagos ir apylinkė^ lietuvius į šį mūsų parengimą.
24—27.
dento gimtadienio minėjimu. No. Wells gt., ir sunaikino
Programo pradžia 7 v. v.
Šokiai prasideda 8:30 v. v.
jo vidų. Be to pagrobė 25
Įžanga — 40c su drabužių padėjimu
dolerius. Matyt, piktadariai
pašėlo neradę daugiau pini
X

Bus ir du nepaprasti solistai

.Tan gavom De Paul Uni
versiteto A Capipelln choro
dainų ir giesmių programų,
kuri bus išpildytai “Draugo”
metiniam koncerte, sausio 26
d., Sokol salėje. Sąrašą, pri
siuntė dr. Airthur C. Decker,
De Paul Muzikos mokyklos
direktorius. Programa tikrai
nepaprasta. Daliar žinome, ko
dėl tas choras taip aukštai
ynai iškilęs muzikos srityje.

CHICAGAI REIK A 1201 VYRAS DAULINGOS KLINIKOS GIAU EINA
Vadinamas “Council of KAREIVIAUTI

valdyba

1341 Refrigeiatmi lau Iškrauti
Dabar Perkant, Sutaupysit nuo $50. iki $70.

X
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X
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X
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Kun.

dr.

Jonas

Prunskis

t.

Ed.

žinomų

veikėjų

Jack

/

Juozaitį

Muzika, Dainos Juokai Kalbos Vaišes

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. BUDRIU, Incorporated
FURNIURE and RADIOS
3409 So. Halsted St.
Chicago, III.
Telefonas: YARDS 3088
W.C.F.I.., »7O kilo. Radijo valanda tranahtojnma
nuo 8;3O iki 6:30 P. M.
Paaiklansykll!

ncdMios

vakaro

gu ■
Ar bus šilta ar šalta atei
nantį sekmad., Sausio 26 d.,
— oras nesulaikys skaitlingus
Draugo prietelius nuo dalyva
vimo Draugo koncerte!

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

Būsi
turtin
gesnis Ir la.1ntliiRt'snls. —
Turėsi

RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVING
ind LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 3Į^% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

$ų000,000.00

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Uetnviją.
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mų valandų po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tų vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocycles)

r

