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TRUMPAI
P. T.

žinomas Amerikos katali
kų veikėjas, autorius ir pro
fesorius prelatas Fulton J. 
Sheen katalikų valandą per 
radiją pareiškė, kad Katali
kų Bažnyčia yra priešinga 
kraštutiniajam militarizmui. 
Bažnyčia yra lygiai priešin
ga ir kraštutiniajam paci- 
fizmui. Tradicinė katalikų 
pozicija yra vengti tų abie 
jų ^eraštutinimų. Bet Bažny
čia absoliučiai nesmerkia ka 
rų, tik jų neįvertina. Kai ku 
rie gali būti pakenčiami.

)

Kraštutinysis militariz- 
mas, sakė prelatas, yra ne
pakenčiamas ir smerkiamas, 
nes jis susijęs su bedievybe, 
yra badieviškojo pobūdžio. 
Šio militarizmo vadai nepri
pažįsta Dievo, tad ir nesi 
jaučia turį bet kokią atsa
komybę už savo darbus. 
Kraštutinysis militarizmas 
užsiima žudymais, visko nai 
kinimais, plėšimais, vagystė 
mis. Kai kuriose šalyse su
kelti vadinami “liaudies 
frontai” yra šio bedieviško
jo militarizmo padariniai. 
Šie “frontai”, prisidengę de
mokratijos skraiste milijo
nus žmonių apvylė.

CIO ir AFL organizato
riai neseniai pasišovė į uni
jas suorganizuoti Allegheny 
apskrity (Pennsylvanijoj) 
ligoninių slauges ir tarnau
tojus, taip pat katalikų se
seris vienuoles katalikiškose 
ligoninėse. Jie kreipėsi į 
valstybės darbo santykių 
boardą paskirti ligoninėse 
balsavimus, kad slaugės, tar 
nautojai ir seserys pasisaky 
tų, kuriai organizacijai nori 
priklausyti. Šis klausimas į- 
teiktas vyriausiam valsty
bės teismui. Dabar teismas 
nusprendė, kad ligoninės ne
gali pripažinti jokių unijų. 
Anot teismo, ligoninės yra 
įstaigos, kuriose neturtė
liams nemokamai patarnau
ja. Jų daugumas išlaikoma 
ne pelno, bet gailestingumo 
ir žmogiškumo sumetimais. 
Niekais nuėjo visos organi
zatorių pastangos.

Tennessee valstybė yra Į- 
domus J. A. Valstybių atei
tas. Tenai piliečiai balsuoto
jai turi mokėti valstybė mo 
kesčius. Jei sveikas per rin
kimus eini balsuoti, turi į 
mokėti 2 dolerius kaipo pa
galvę. Kas neturi dviejų do 
lerių, arba nenori mokėti, 
tas negali balsuoti. Valsty
bės administracija tuo kebu 
nori įsigyti fondą viešųjų 
mokyklų išlaikymui. Kadan
gi iš piliečių nesurenkama 
reikalinga suma, tad pasku
tinėmis dienomis iškeltas su 
manymas apkrauti mokes
čiais laikraščius ir radijo 
stotis. Laikraščių leidėjai 
yra nuomonės, kad siekiama 
suvaržyti spaudą ir žodį Su

ROMUNIJOJE KARTOJASI SUKILIMAI
Japonija
Įspėja
Ameriką

TOKIJO, sausio 21 d. — 
Užsienio reikalų ministeris 
Yosuke Matsuoka šiandie 
pareiškė “nuoširdų troški
mą”, kad Jungtinės Valsty
bės rimtai persvarstytų sa
vo nusistatymą dėl Japoni
jos siekių Rytų Azijoj, nes 
tai esą svarbu norint palai
kyti taiką “Ramiajam van
denyne ir taiką visam pa
saulyje.”

Anot ministerio, Jungtinės 
Valstybės įsigalvojusios, jog 
jų “valstybės apsaugos pir
moji linija yra... ne tik ry
tiniam Ramiajam vandeny
ne, bet Kinijoj ir Pietų jū
rose”.

Užsienio reikalų ministe 
ris ragino Jungtines Valsty
bes “suprasti atsakingumą’ 
taikos palaikyme ir giliai 
pažvelgti į savo nusistaty
mus nuoširdžiai prisimenant 
pareigas Dievui... ir dėti di
džiausias pastangas pašalin
ti kylanfeį ’crvilizacijai pavo
jų”-

Kalbėdamas apie Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos są
jungą Matsuoka pareiškė e 
sąs įsitikinęs, jog šioji są
junga pasieks šviesių laimė
jimų. Ir kartu jis įspėja, jog 
Amerikai įsivėlus į Europos 
karą ir Japonijai išstojus 
prieš Ameriką, pasėkos bū 
tų civilizacijos žlugimas. 
Rusijos sutartis

Ministeris aiškiai davė su 
prasti, jog Japonija pasiry
žus ir toliau tęsti Azijos 
“stabilizaciją”.

Tam darbui palengvinti 
Japonija deda pastangas 
pertvarkyti “diplomatinius 
santykius su Rusija”. Trijų 
valstybių sąjunga nesanti 
nukreipta prieš Rusiją.

Toliau jis pareiškė, jog vy 
riausybė ieškanti būdų grei
tai baigti Kinijos klausimą

prantama, kova prasidės tei 
smuose.

1939 metais Pennsylvania 
valstybėje išleistas įstaty
mas ne tik visus toj valsty
bėj svetimšalius nepiliečius| 
suregistruoti, bet dar ir dau 
giau juos suvaržyti. Tačiau 
šovinistams šis žygis nepa
sisekė. Atsirado nepiliečių 
bičiulių ir jie kreipėsi vy- 
riausiajin J. A. Valstybių 
teisman. Praeitą pirmadienį 
šis teismas sugriovė Penn- 
sylvanijos įstatymą. Pažy
mėjo, kad nepiliečių regis 
tracijos reikalas priklauso 
išimtinai federalinei vyriau
sybei, bet ne atskiroms vai 
stybėms.

U. S. Prezidentas Prisiekia

("Draugas” Acme teleDhoto)
Vyriausiojo teismo teisėjas pirmininkas Charles Evans Hughes (kairėje) prisaikdina 

prezidentą Rooseveltą trečiojo termino tarnybai. Tcirp jų stovi Elmore Croįpley, vyriausio
jo teismo klerkas, kurs laiko Bibliją, ir Thomas Qualters, asmeninis prez. Roosevelto sargais

Japonijos- 
Rusijos .
Sutartis

MASKVA, sausio 21 d. — 
Po vieno mėnesio pasitari
mų vakar naktį pasirašyta 
Rusijos-Japonijos žuvinin
kystės sutartis, ši sutartis 
pasirašyta vieneriems me
tams.

Pereitų metų gruodžio 31 
dieną išsibaigė anksčiau pa
sirašytoji vienerių metų su
tartis ir Japonija reiškė Vil
čių, jog būsią galima suda
ryti sutartį bent penke- 
riems metams. Tačiau Japo
nijos viltys nuėjo niekais, 
nors šioj paskutiniojoj su- 
tartyj pažymėta, jog speci 
alioji Rusijos-Japonijos ko
misija svarstys galimumus 
sudaryti sutartį ilgesniam 
terminui.

Lemiamos 
Tobruko Atakos

KAIRO, sausio 21 d. — 
Po smarkių aviacijos atakų 
šiandie anglų kariuomenė 
pradėjo didįjį Tobruko puo
limą. Tobruke apsupta 30.- 
000 italų kareivių.

Anglų karo vadovybės ko
munikatas sako, jog “anksti 
šį rytą pradėta ataka ant 
Tobruko ir žygis tebevyks
ta patenkinamai”.
' Tuo tarpu kiti anglų bom 
banešiai sunaikino septynis 
orlaivius atakoje ant Cata- 
nijos, Sicilijoj ir Valonoj, 
Albanijoj, pravesta viena 
smarkiausių atakų.

Žinių Santrauka
-------------------- —'

VICllY, sausio 21 d. — 
Čia skleidžiamos nepatvir
tintos žinios, jog po pasita
rimų su Mussolini .Hitleris 
ruošiasi konferencijoms su 
Ispanijos gen. Francisco 
Franco.

HONGKONGAS, sausio 21 
d. — Pranešama apie nau
jas kiniečių-japonų kovas, 
ypač netoli Yangtse upės uo 
sto Ichang, Hupeh provinci
joj, kur kiniečiai atmušę ja
ponų ataką. Kovose žuvę 1,- 
900 japonų.

TOKIJO, sausio 21 d. — 
Patikimi sluogsniai praneša, 
jog Anglijos konsulatas ofi
cialiai patarė kai kuriems 
anglams išsikraustyti iš Ja
ponijos, kol dar didėjąs sau 
tykių įtempimas tarp Ame
rikos ir Japonijos nepasiekė 
aukščiausio laipsnio.

LONDONAS, sausio 21 d. 
— Turkijos radio patiekia 
žinią, gautą iš Sofijos, jog 
“Komunijos komunistai” mė 
ginę nuversti dabartinę Bu
karešto vyriausybę, šiose 
pastangose žuvęs didelis 
skaičius vokiečių.

ORAS
Lietus ir po pietų galima 

sniego, šalčiau, šiaurvaka
rių vėjai.

Saulė teka 7:12 vai., saulė 
leidžias 4:51 vai.

Moterys
Užgęsino
Gaisrą

LONDONAS, sausio 21 d.
— Šiandie Londono šeimi
ninkės, palikusios virtuves 
užgęsino gaisrą Londono 
priemiestyje. Gaisras kilo, 
kai vienas vokiečių bombane 
šis numetė padegamųjų bom 
bų. Daugiau bombanešių 
virš sostinės nepasirodė.

Tuo tarpu admiralitetas 
praneša, jog per vieną savai 
tę žuvo devyni Anglijos pre 
kybiniai laivai, kurie sudarė 
viso 30,226 tonas. Tai žy- 
miai mažiau negu karo pra
džioje.

Laivyno admirolas, lordas 
Chatfield pareiškė, jog lai
vyno situacija kaskart gerė
ja ir Anglija stattanti virs 
100 naujų laivų.

Tebepuola
Maltą

BERLYNAS, sausio 21 d.
— Vokietijos karo vadovy
bė praneša, jog vakar vo
kiečių kovos orlaiviai vėl a- 
takavo Maltos tvirtoves, Vi
duržemio jūroj.

Nežiūrint blogų oro sąly
gų, Anglijos salose pravesta 
žvalgybiniai skraidymai ir 
keletas menkesnių atakų.

Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog vokiečių oriai 
viai apmėtę bombomis tris 
anglų prekybinius laivus į 
šiaurryčius nuo Airijos. Lai 
vų tonažas siekiąs 17,500 to-

n* ______ lt*

VOKIEČIŲ IR 
KOMUNISTŲ 
SUSIRĖMIMAI

SOFIJA, sausio 21 d. — 
Šiandie Sofijos, Belgrado ir 
Budapešto diplomatai gau
na pranešimus apie plačius 
sukilimus Romunijoj, ku
buose įvyksta susirėmimų 
tarp civilių gyventojų. Bu
karešte ir kituose miestuo
se gatvėse susišaudė vokie
čių kareiviai su komunistais.

Kai kurie šaltiniai kitose 
Balkanų sostinėse sako, jog 
šie sukilimai vyksta dėl aš
trių nesutikimų tarp Gele
žinės Sargybos konservato
rių ir ekstremistų.

Tačiau kiti šaltiniai pabrė 
žia, jog šiuos sukilimus iš
šaukęs nepasitenkinimas kas 
diena didėjančiu vokiečių; 
skaičiumi ir gen. lon Anto-j 
nescu režimu. >
Karalio sąmokslas

Taip yra ir tokių prane - 
mų, kurie pažymi, jog suki
limai yra dalis kairiųjų pa
stangų, kurie nori grąžinti 
Romunijon buvusį karalių 
Karolį.

Šiuos sukilimų praneši
mus patvirtina atšaukimas 
vokiečių kariuomenės iš 
Giurgiu (Romunijoj) apylin 
kės. Jie pasiųsta Bukareštan 
ir į kitus Romnijos miestus, 
kur sukilimai labiau išsiplė
tę.

Belgrado diplomatų žinio
mis, jog Bukarešto radio 
programą staiga nutraukė! 
vienas kalbėtojas, kuris pa
reiškė, jog gen. Antonescu 
pardavęs Romuniją vokie
čiams.
Daug žuvusių

Iš Belgrado ir Budapešto 
pranešama, jog susirėmi
muose tarp vokiečių karei
vių ir kai kurių ’ Geležinės 
Sargybos narių esą daug 
žuvusių.

Tačiau šių paskutiniųjų 
pranešimų nebuvę galima 
patikrinti, nes visas telefo
ninis susisiekimas su Buka- I
reštu nutrauktas. Pagal 
šiuos pranešimus, suirutė 
kilusi, nes kraštutinieji Ge
ležinės Sargybos nariai esą 
nepatenkinti gen. Antonescu 
ir vicepremjero Horia Simą 
vedamąją politika.

ATfcNAI, sausio 21 d. — 
Graikijos šaltiniai praneša, 
jog graikų kariuomenė atmu 
šusi vieną smarkiausių ir ge 
riausiai suplanuotų italų kon 
tratakų. ši italų kontrataka 
įvyko Tepelini apylinkėj.

Kennedy 
Už Teisių 
Aprūbežiavimą

WASHINGTONAS, sausio 
21 d. — Šiandie ambasado
rius Kennedy pranešė Kon
gresui, jog kai kurie Angli
jos aukštieji pareigūnai įsi
tikinę, kad Amerika turinti 
stoti karan prieš Vokietiją, 
nors kai kurie esą tam prie
šingi.

Tie, kurie laukia Ameri
kos įstojimo karan esą įsiti
kinę, anot Kennedy, jog A- 
merika surastų būdus laimė 
ti. Tačiau tie, kurie priešin
gi Amerikos įstojimui ka
ran įsitikinę, jog Jungti
nėms Valstybėms išstojus į 
karą sustotų karo reikmenų 
siuntimas Anglijon.
Už teisių aprūbežiavimą

Kennedy, kuris 13 mėne
sių išbuvo Anglijoj po karo 
paskelbimo, padarė pareiški 
mus Kongreso užsienio rei
kalų komisijai.

Savo pareiškimuose jis 
sutiko su kai kurių komisi
jos narių sumanymais apru- 
bežiuoti Prezidento Roose
velto teises teikiant Angli
jai paramą, kurių viena 
draustų Prezidentui panau
doti Amerikos karo laivus 
konvojais, nebent Kongre
sas sutiktų.

Kennedy manymu, naudo
jimas karo laivų lydimai
siais laivais labai lengvai į- 
trauktų Amerika į karą, 
nes, pavyzdžiui, nuskendus 
vienam karo laivui, pasėkos 
būtų karo paskelbimas. 
Nežino tikslo

Paklaustas ar jis žinąs 
Anglijos karo tikslą, Kenne
dy griežtai pareiškė nežinąs.

Toliau jis pabrėžė, jog An 
glijos situacija susidarysian 
ti labai rimta, jei laivyno 
nuostoliai ir toliau nesuma
žės. Kennedy pakartotinai 
pabrėžė esąs už galimai di
džiausią paramą Anglijai, 
bet jis esąs prieš Amerikos 
įvėlimą karan, nes tai ne
sąs Amerikos karas ir Jun
gtinės Valstybės turinčios 
stovėti nuošaliai.

Tačiau “visa, ką Kongre
sas nubalsuos ir Prezidentas 
patvirtins aš pilnai priim
siu”, baigė Kennedy.

Surašinėja 
Darbo Pajėgas

LONDONAS, sausio 21 d. 
— House of Commons posė
dyje darbo ministeris Ernest 
Bevin pranešė, jog vyriau
sybė nutarusi suregistruoti 
Anglijos darbo vyrus ir mo
teris, kurie vėliau bus šau
kiami dirbti karo reikmenų 
dirbtuvėse.
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Istoriškas Įvykis
Praėjusį pirmadienį Vašingtone buvusios 

Prezidento inauguracijos iškilmės buvo isto
riškos keliais atžvilgiais:

1. Pirmas prezidentas Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse pradėjo trečią terminą.

2. Tą terminą pradėjo karo ir suirimą 

metais.

3. Trečiojo termino Prezidento pareigos 

šiais laikais ypač numatomos labai1 sun

kios, nefc ir šis kraštas yra karo pavojuje.

4. Kai visur kitur yra triuškinama de

mokratija, Amerikoj inauguruojamas tei

sėtai, demokratišku būdu išrinktas prezi

dentas.

Prieš svarbiuosius rinkinius praėjusiais 
metais buvo labai daug triukšmo prieš tai, 
kad, prezidentas F. D. Rooseveltas užsima
nė kandidatuoti trečiam terminui. Net pa
čioje demokratų partijoje įvyko skilimas. 
Gana daug .žymių demokratų pasisakė prieš 
p, Roosevelto kandidatūrą, nes manė, kad 
sulaužymas nusistovejusiij tradicijiį nėra 
sveikas dalykas. Mat, ligšiol nė vienas Jung
tinių Valstybių prezidentas nebuvo išdrįsęs 
kandidatuoti trečiam terminlui.

'Tačiau prez. Rooseveltas ir jo šalininkai 
kitaip manė: tradicija savo keliu, bet,

jei tai nesipriešina valstybių konstitucijos 
dės niauta, kodėl nekandidatuoti.
Krašto piliečių dauguma, balsuodama už

F. D. Rooseveltą, taip pat aiškiai pasisakė, 
kad nesipriešina apsiknkimui su ta tradi
cija. i į . i

f . D. Rooseveltas trečiu kartu (pradeda 
prezidentauti laibai sunkiu laiku, kuomet ke
li pasaulio kontinentai yra karo liepsrAj api
mti, kuomet ir pačioms Jungtinėms Valsty
bėms tenka susidurti su dideliais karo pa- 
vojais. Dabar yra aiškiai jaučiama, jog

Prezidentui Rooseveltui šiame kare teks 
net svarbJmį vaidmenį suvaidinti, negu 
kad prez. Wibonas Suvaidino Pasaulinia
me Kare 1917-1918 metais.
Anais laikais Amerikai negręsė karo pa

kopai. Prez. VVilsonas išvedė Jungtines Val

stybes į karą, iškeldamas šūkį:
demokratija, mažąją tautą apsisprendimo 
teisė ir pastovi taika pasaulyje.
Bet šiais laikais prie šią tikslų, dėl ku

rią Wilsono laikais kariauta, prisideda ir 
(pačią Jungtinių Amerikos Valstybių sau
gumo reikalai. Iš vienos pusės reikia teikti 
pagalba Europos demokratijoms, kovoj'n- 
Čiortis su visokiais tarptautines ir žmoniš
kumui- teises mindžiojanČiais diktatoriais, iš 
kitos-— i

visais frontais reikia ginkluotis ir stip
rinti krašto saugumą, kad atremti prie
šus, jei jie išdrįstų Ameriką užpulti.
Iš to gulima suprasti, kiek daug rūpesčių

ir darbo per bflsimuosius metelius turės 
Prezidentas Rooseveltas, kuriam visas kraš
tas linki sveikatos ir geriausio pasisekimo.

zidento nusistatymas išblaško beviltiškumą, 
kuriuo pradeda užsikrėsti visuomenė ir A- 
meriką padam lyg kokia

demokratijos oaza šilų laiką karų, nera
mumą tyruose, kuriuose gyventojai yra 
ištroškę taikos, ramybės, laisvės ir gero
vės.
Kai žmogus pagalvoji apie tai, kas deda

si Europoj; kai žinai, kad tenl diktatoriai — 
Stalinas, Hitleris ir Mutesolini, triuškina de
mokratiją, mažesniųjų tautų nepriklausomy
bę ir visokią žmonių laisvę, tikrai negalima 
nesidžiaugti, kad dar yra liktųsi pasaulyje 
•viena didelė ir galinga vaistyki, kurios de
mokratiškai ir teisėtai išrinktas (prezidentas 

taip drąsiai gina demokratiją, taip drą
siai užstoja pavergtas tautais, taip drąsiai 
kalba už prislėgto, persekiojamo žmogaus
teises!
Pažymėjęs, kad Amerika buvo naujafc pa

saulis visokių tautybių ir kalbų žmonėms, 
kurie čia rado laisvę ir naują gyvenimu 
Prezidentas sakė, kad nesustabdomai reikia 
žengti pirmyn, apsišarvuojant ne vien tik 
medžiaginiais, bet ir dvasiniais turtais, nes 
tauta ba dvasinsi, be tikėjimo negali gyven
ti, negali išsilaikyti. Negalimai neatsiliepti 
ir į balsą iš už jūrų, kur šaukiamasi laisvės.

Atsižvelgiant į didelius pavojus, kokių 
niekuomet šiam kraštui dar nėra buvę,

“mūsų svarbus tikslais yra apsaugoti ir 
išlaikyti demokratijos pilnumą’'.
Ir, kaip sako Prezidentas, Amerika nuo

savo užsimojimų nepasitrauks, Diievui pade
dant, ji žengs pirmyn.

Bendradarbiai
Džiaugiasi redakcija, tuo labiau džiaugia

si mūsų dienraščio skaitytojai, kad dabar 
gyvenąs Chicagoj kun. Juozas Prunskis, bu
vęs Lietuvos katalikų dienraščio “XX Am
žiaus” vyriausias redaktorius, gyvai ir j- 
doniiai rašo savo kelionės įspūdžius. Džiu
gu yra pranešti mūsų maloniems ‘skaityto
jams, kad

gerb. kun. J. Prunskis ir ateity rašys mū
sų dienraščiui.
Šio gabaus ir pasižymėjusio Lietuvos žur

nalisto straipsnius patys skaitykime ir ki
tiems apie juos pasakykime.

Pažadėjo rašyti “Draugui” ir rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, kuris dabar mokyto
jauja Marianapolio Kolegijoj. Jisai žada pa
rašyti gražių. beletristikos kūrinėlių.

Prof. K. Pakštas, prieš dvidešimtį metų 
buvęs “Draugo” redaktorius, jau nuo se
niau mums bendradarbiauja.

Be čia suminėtųjų, mūsų dienraščiui jau 
nuo seniau rašo visa eilė kitų žymių žurna
listų, rašytojų, mokslininkų ir visuomenės 
vadų.

Dėl to, ir priminti, berods, nereikia, kad 
dienraštį “Draugą” reikia ne tik skaityti, 
remti, bet ir platinti.

Dar Apie Biznierius
Brocklyno lietuvių laikraščiai ir vėl griež

tai, bet teisingai rašo apie tuos lietuvius 
biznierius, kurie vis dar tebesigaiteina bolše
vikiškuose šlamštuose.

Atlikime Savo Tautinę Pareigą

Philadelpfiijos rajonas savo kvotą išpildė. 
Kiti rajonai nepasiduos. Lietuvai Gelbėti 
Fondui ligšiol sukelta netoli trijų tūkstančių 
dolerių. Nenurimsim, kol dešimtį tūkstančių 
nesukelsime! Organizuojasi Federacijos ir 
L. G. F. skyriai. Veikimas išsijudina.

*
Mūsų visuomenės veikėjai liaus pirmininkas koltui. A. 

ir patys stengiasi savo tauti-1 Aleksis dvejais atvejais pri-
nę (pareigą atlikti ir kitus sa
vo tautiečius prio to raginiai 
Dėl to kolonijose veikimas 
išsijudina, Lietuvai Gelbėti 
Fondo vajus pradedama ves
ti didesniu įtedtempimu ir sis- 
tematingumu. Ligšiol Lietu
vos reikalams sukelta netoli 
trijų tūkstančių dolerių, duo
dant vilties, kad- ir užsimota 
suma dešimtį tūkstančių do

siuntė $210.00 pastebėdamas, 
ked dar tik pradžia. Be to, 
Onos Norbutiienės surinkta ir 
prisiųsta $5.00. Girdime, kad 
ir kituose Conn. apskr. mie
stuose eina darbas, tik kol 
kas dar aukų fondo centras 
iš ten nėra gavęs.

Didysis New Yorko rąjoneis
tuo tarpu įgania išlengvo’ ju
da. Prie pirmiau paskelbtų

lerių bus sukelta ŠB, proga Amher-
dz.UBu TBbrėzt,, kad v.sas „ y Lj
mūsų veikimai gražiai išsi
judina: atsigaivina Federaci
jos skyriai, organizuojasi Lie
tuvai Gelbėti Fondo skyriai.

Gražų pavyzdį parodė Phi- 
ladelphia, Pa., rajonas, kuris 
pirmutinis šiame Lietuvai 
Gelbėti Fondo vajuje jam pa
skirtą kvotą išpildė. Jam bu
vo paskirta $425.03, bet jau 
sukėlė $505.17 ir dar žada 
varyti darbą pirmyn, nes va
jaus laikais dar nėra užsibai
gęs. Didelių nuopelnų šiame 
darbe turi to rajono gerb. 
klebonai: kttn. Ig. Valančiū- 
nas, kun. Ig. Zįmblys, kun. 
J. Čepukaitis ir kun. E. Pauk
štis. Praėjusią savaitę iš Phi- 
hadelphijos atęjo šios aukos: 
Sv. Andriejaus par. $100.05; 
Sv. Kazimiero parap. $54.25; 
Sv. Jurgio parap. $23.80. čia, 
žinoma, neįskaitoma pirmiau 
.prisiųstosios aūkos.

Pažymėtinas laiškas gautais 
iš kun. Pr. Vasiliaiūsko, šv. 
Kazimiero Seserų kapeliono, 
Newtown, Pa., kuriame1 rašo
ma:

“Lietuvai Gelbėti Fon
dui pasižadu aukoti kas 
mėnesį $1.00, iki Fondas 
gyVUos, ar bus reikalingas. 
Pirmajam 1941 metui pus 
mečiui siunčiu čekiu $6.” 
Berods, ir priminti nėra rei 

kalo, kaip įgražus tai yra pa
vyzdys ir kad jį turėtų pai- 
sekti kiekvienas sąmoningas 
lietuvis, trokštąs Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Daugiau tokių pavyzdžių!

Bostono rajonas vajuje vei
kia visu frontu. Per trejetą 
savaičių beveik kasdien ten

tas

P,

Inauguracine Kalba
Prezidento F. D. Roosevelto inauguracinė 

kalba buvo trumpa, bet graži ir reikšminga. 
Kai kurie laikraščiai teisingai pastebėjo, kad

tai buvo graži malda už pasaulio demo- 
kratiją.
Džiugu buvo klausytis PrezideUto kalbos, 

kurioj jisai taip ryškiai pabrėžė demokra
tijos išlaikymo svarbą ir tuo pačiu kartu 
primindamas h'? tik šio krašto, bet viso pa
saulio žmonėms, kad

demokratija nėra dar mirusi, kad ji yra 

gyva kiekvieno doro žmogaus širdyje ir 

ji laimės!

Toks garbingąją Jungtinių Valstybių Pre

“Amerika”, “Vienybė?’, “Tėvynė” jau 
keliais atvejais 'ėiiškiai yra pasisakiusi prieš 
tokius biznierius: “V-be” rašo, kad ir 

“Lietuvių visuomenėje dviejų nuomonių
dėl to nėra. Tik gaila, kad tie patys laik
raščiai vieną dieną pateisako prieš bolševi
kų spaudą remiančius biznierius, o kitą įvyksta prakalbos, kurias sa- 
dieną deda ilgiausias panegirikas tų pačių ko Stasys GabaJiauskas. Rin- 
biznierių šeimos ar biznio jubiliejų proga, kliava Fondui gana gerai še- 
Bolševikų gazieto}e Brooklyne matyti net kasi. Savo kvotas kolonijos 
penkios laidotuvių direktorių pavardės, y,^ užsimojusios išpildyti su 
Jei jau niekas tų biznierių ant gero ke- kaupu. Visas rajonas jau tū
lio negali atvesti, tai gal klebonai dėl to'rį surirjkęs jei pri.
'galėtų savo žodį tarti”.
Šio žodžiai reikia taikinti ne vienos ku

rios kolonijos biznieriams, bet visų.

teto aukas, prisiųstas per Sta
sę Kisieliūtę — $50.00 ir iš 
E. White Plains, N. Y., per 
3. DaAlydėną $10.00, New Yo
rko rajone turime $120.00. g. 
Kisieliūtė savo laiške rašo, 
kad iš Amsterdamo prisiųs
tos aukos Lietuvai Gelbėti 
Fondui dar tik pradžia... 
“stengsite pasidarbuoti daug 
daugiau ir rengti įvairių pra
mogų, kad pakelti šį fondą 
daug aukščiau...” S. Dailydė- 
nas gi iš E. White Plainis ra
šo, ' kad prisiųstoji dešimkė 
buvo surinkta pas jį per Kū
čias. Pagirtina, kad atgaivi
nama anų laikų lietuvių pa
protys kiekviena proga pa
rinkti aukų Lietuvos reikat- 
lams.

šenandorio (Shemandtaah, 
Fa.) rajonas, kuriam paskir
ta sukelti $850.00, darbą jau 
pradėjo. Šaunią pradžią, kaip 
praėjusią savaitę buvo pa
skelbta, padarė patsai Šena- 
doris, per savo gerb. kleboną 
kun. J. Karalių prisiųsdamas 
$92.00 Lietuvai Gelbėti Fon
dui ir $18.00 į Federaciją. L. 
G. F. aukojo: kun. J. Kara
lius $25.00; Moterų Sąjungos 
ir L. Vyčių kuopos po $10.00; 
LRKSA 59 kp., Apaštalystės 
.Maldos Di’-ja, Ražančiaus Dr- 
ja po $5.00; kun. Batutis ir 
kun. Degutis po $1.00; Šv. 
Vincento Labdarybės Dr-ja 
$25.00. Susiorganizavęs čia, 
Shenandoah, Federacijos sky
rius, kaip. matome, pradėjo 
veikti. Malonu girdėti, kad 
draugijos taip gausiomis su
momis savo tautos reikalus 
remia. Reikia tikėtis, kad še- 
hadoriečių pavyzdį paseks ir 
kitų miestų lietuvių draugi- j 
jos. |

PO SVIETĄ .J 
PASIDAIRIUS

Dabar kai ateina kokia 
gromata iš Lietuvos, tai rei 
kia didelio eksperto, kad ją( 
perskaityti ir suprasti, kas 
rašoma. Mat, “darbininkų 
rojuj” viskas kitaip. Nese
nai vienoj gazietoj buvo net 
pikčeris gromatos iš Lietu
vos, rašytos heroglifiškora, 
ar kitokiom literom, kurios, 
beeinu, iki šiol <&r niekas 
neperskaitė ir nežino, kas 
joj rašoma.

Vakar ir aš gavau gro- 
matą. Rašo labai linksmas 
naujienas. Bytina net Lietu
vos balšavikų oficiozą “Ta
rybų Lietuvą.” Priklodui, 
“Tarybų Lietuvoj” dažnai 
rašoma, kad prekių Storuo
se trrūksta, o šiūšius, tai 
net Stalinas turi aukoti, gi 
gromatoj rašo, kad prekių, 
ypač šiušių, ir medžiagų rū
bams yra plenti. “Tarybų 
Lietuvoj,” nei Amerikos lie
tuviškų Stalino popų gazie- 
tose, nematyt, kad būtų šne
kama, jog Lietuvoj jau rub
liai gyvuoja, o gromatoj 
taip džiaugiamasi: “Turime 
jau rūblius.” “

Ant galo gromatoj rašo:
“Mes čia gyvenam link

smai, mokamės rusų kalbos

Iš Pottsville, Fa., per uolų 
neikėĮją Jurgį Klimą gautai 
$18.00. Aukos surinktos Mi-
nersville, Pa.;

Pittsburgh, Pa., rajonas pa
augino savo kvotą;, kai kun. 1. Vasiliauskas, Homestead, 
Pa., liet. parap. klebonas, pri
siimta to miesto lietuvių au
kas $44.00. Viso tas rajonas 
dabar jau turi $176.82. Šio 
rajonlo kvota — $720.00.

Chicagos rajonas daro pa
žangą, bet vis dar nepakan
kamą. Jam reikia teurinkti 
$2,230.00. Ligšiol surinkta 
$539.39. Dair trūksta $1,660.- 
61. Dar teks gerokai padir
bėti, kad savo dalį atlikti. 
Šiomis dienomis iš Sv. Jurgio 
parap. Federacijos skyriaus 
iždininkas komp. A. Pocius 
prisiuntė fondui $36.80. Ona 
Aleliūnienė pridavė žinomo 
biznieriaus Juozo Budriko

ir dainų. Ir dažnai dainuo
jam: Ii- -?

“šyraka strana moja rod- 
’ (naja,

“Mnoga v niej polei, le- 
(sov i riek;

“Ja drugoj tako] stranu 
(nėznaju,

“Gdie tak volno dišit če- 
(lovek.”

Lietuviškai bus taip:
“Plati šalis mano gimtoji,
“Daug joj laukų, miškų 

(ir upių, 
Aš nežinau kitos tokios 

(šalies,
“Kur taip liuosai kvepuoj’ 

(žmogus?
Iki šiol jokie žinomi ge

rumai, saldumai, malonu- 
mai, . šviesiausia n* šilčiau
sia StahnO.įisąulė, jo demo
kratiškiausia konstitucija, 
nei Stalino tėviškumas dar
bininkams nevilioja Ameri
kos lietuviškų balšavikų va
žiuoti į tą “rojų?’ Gal. nors
toji daina pavilios, juk jiems 
čia taip šiaura, taip trošku 
kapitalistiniam sviete....

M
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Priklodai
Vyras be pačios, tai kaip 

balšavikai be melo.
Kad pilvas pilnas, tai gal

va tuščia, u

Kas tavo akyse apie kitus 
pliotkauja, kitų akyse pliot- 
kaus ir apie tave.

auką $25.00. Aušros Varvą
parapijos dar surinkta ir cen
trui priduota $53.00. Be to, 
kun. A. Deksnis, pats Lietu
vos pabėgėlis, aukojo $5.00. 
Sv. Antano Draugija, Cicero, 
iŠ iždo paskyrė ir fondo cen
trui pridavė $5.00.

Iš Clevriando, Detroito ir 
WyoMing Klonio rajonų tuo
tarpu aukų į L. G. F. centrą 
negauta, tačiau turime žinių, 
kad teh eina dideli prisiren
gimai ir, kai darbas bus pra
dėtas, lf kitus rajonus gali 
pralenkti. Jie savo kvotas teu 
dideliu kaupu žada išpildyti. 
Geriausio pasisekimo ir jiems 
ir visiems kitiems rajonams!

Darbuokimės, nes tauta lau 
kia iš mūsų darbų ir aukų! 

Leonardas šimutis,
ALRKF sekr.

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois

(

skaityti gausiąją kun. Augu
stino Petraičio,, šv. Kazimie
ro parap., Worocteter, Mass., 
klebono, auką —- $400.00 kvo- 

“ Sandara” praneša, kad — ta su kaupu jau būtų išpil-
Pasikalbėjime su laikraštininkais prez. dyta — rajonas jau turėtų 

Rooseveltas priminė, jog Suvienytos Vai $1,241.91. Iš Cambridge, Mass. 
stijos gins me tik Angliją, bet ir visų ma- per gerb. kleboną kun. Pr. 
žesnių ar didesnių tautų laisvę. Tuomet Južkaitį Fbndui prisiųsta $78.
vienas reporteris paklausė: Viktorra Tarbokienė iš Rox

“Ponas prezidonte -- ar Amerika yra foodoį
pasirengusi reikalauti, kad ir Baltute vab w r
stvbės būtų atstatytos kaipo neprikišu- J“1* ^-Mazgelis, Boston,
somos šalys? Į™8 ’ $10°-

“Taip. Lietuva, DM v i jo, Estija turi at- ! Connecticut rajone dar tik
gauti nepriklausomybę”, pareiškė fltz. Waterburio centras tėra 
Rooseveltas. gavęs aukų. Federacijos sky-

&
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Al. Raclimanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Miko Profesionalui Teatro Augimas
m. Laikas Lietuvoje tuo me
tu buvo finansiniai begalo 
sunkus; valdininkai ištit-ns 

| Padarę nors trumpę npžva- J mėnesius negaudavo algų ir 
lgą Amerikos lietuviškųjų vai maitinosi gaunamomis iš kai

mo (pašalpomis. Vaidylos, li
kę be darbo, ilgai nelamkda-

(Tęsinys)

Grįžkim į Lietuvę,

~diniinų, grįžkime į Lietuvę.
Spaudų atgavus, Lietuvoje

irgi pradeda rastis rašytojai (mi A. Sutkaus1 vadovaujami 
vaidinimui skirtų veikalų. Su išvažiavo į Ruvalki.-ą ir kitas 
leidėjais buvo sunku. Veika-1 pafrontės vietas vaidinti. Be 

vaidinimų šiaip žmonėms, dy
kai vaidindavo ir savano
riams kareiviams. Tarp dau
gelio veikalų vaidindavo ii 
“Pilėnių Kunigaikštį”. Ta3

lai buvo daugiausiai vaidina^- 
mi iš rankraščių. 1905 m. y-

(Tęsinys)
Tania pabudo. Skaudėjo visą kūną. Su drebančia iš 

nerimo širdimi pradėjo klausytis, kaip viduje virpa bu
simasis žmogus. Kas būtų, jei draugas būtų jį nužudęs. .
Ir ką reikės dabar daryti? Turės visai nuo jo pasitraukti?
Amžinai? Bet lyg ką tuo būdu pabaidys? Jei jis pabėgs,
jo priepuoliai vis tiek neišnyks, tik jis ims ieškotis kitų! ra mūsų teatro istorijoje ln- 
aukų ir užpuls savo belaisvius.... Vėl ims juos kvos-jkai svarbūs. Tais metais pra - 
damas kankinti, kaip kankindavo ligi šiol.... Tania jau įsideda lyg ir įžanga į daibar-
seniai buvo girdėjusi, kad per tardymą draugas estih*n? Lietuvos Valstybinę Dra.-' veikalas patriotiniai nusista- 
baisiai žiaurus, tik tuo vis nenorėjo tikėti. Bet dabar 
pati patyrė, kad viskas — tiesa. Tačiau verčiau pati
viską iškentės, nekaip turės nukęsti kiti, nieku nekalti, 
žmonės!.... Ą'

Bet kas bus su kūdikiu?
Į kambarį įčiuožė sutemos, po aukštinį pradėjo švil

pauti vėjas, o iš gretimo kambario pro skystą sieną at-

stangomis, suvaidinta kome<- 
dija “Velnias Spąstuose”. 
Vaičkus studentaudamas Pet
rapilyje turėjo laimės sueiti 
į (pažintį su įtakingai:? žmonė
mis į valdžios asmenis, kurių 

e , ... ------- . m . .. . ... dėkai gauna rekomendacijų į
i Kauno gubernatorių, o šis. .. 

Draugas lauke, kada ji pradės jį plūsti, grasinti, reika- (jU(Mja y „v.]<uį hendn leidi 
lauš pasiaiškinti ir amžinai mes, nenorėdama daugiau 1
matyti jo į akis, bet Tania netikėtai apsikabino ranko
mis jo galvą ir pradėjo tyliai verkti. Ašaros sujudino jo 
sielą. Ji vis stipriau prie jo spaudėsi, ašaros ėmė vilgyti 
jo skruostus, įsisunkė į burną — nuo jų liko kažkoks 
keistas sūrus skonis. Ir draugas suprato, kad ji nie
kados nepaliks jo vieno, kad atleis jam viską, kas tik 
slepiasi jo viduje, ir kad tik Tania galės jį išgelbėti....

Draugas ėmė bučiuoti jos rankas ir šnibždomis tarė:
— Ak, Tania, kad tu žinotum!.... Tai prasidėjo per 

karą. Aš jau taip apsipratau su žmonių kentėjimais. Ži
nai, jei visuomet regi, kaip kiti kenčia, tai paskum, ro
dos, be tų kentėjimų negali gyventi; kai pamatai ką 
kenčiant, rodos, net geriau pasidaro....

mų, kitaip tariant į Profesio-1 čiusią kariuomenę davesdavo 
nalį Lietuvių Teatrų. Tais iki tokio ūpo pakėlimo, kad 
metais birželio 29 d. Petrąpi-■ karininkams buvo bėdos ka
lyje a. a. Juozo Vaičkaus pa- reivius sulaikyti nuo netvar-
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skambėjo internacijonalo dūžiai, 
rankų daužomi klavišiais.

nevikriai neįgudusių

Pabudo ir draugas Vladimirovas. Buvo piktas ir pa

šis iš

leidi
mų vaidinti po Kauno guber
nijos tam tikras vietas. Vaič
kus organizavo vaidylų būre
lį ir tokiu būdu po Lietuvų 
pradeda važinėti jo skrajoja
ntis teatras. Jis su viešais 
vaidinimais persikelia į ug
niagesių pašiūres ir kleboni
jų kluoųus.

Turėjau laimės ir aš 1908

kaus priešo puolimo, nes jie 
norėjo būriais užsilikusius 
vokiečius ar šiaip lenkus 
skersti. Tų matydama Karo 
vadovybė uždraudė tų veika
lų statyti, nes bijojosi nepa
jėgsianti suvaldyti kareivių 
dar visiškai nediseiplinuotų. 
Vėliau tas teatrais (grupė) į- 
steigė linksmaus turinio, bet 
liečiantį einamuosius reika
lus “Vilkolaikį”, kuris su
traukdavo labai daug .publi
kos mėgstančios realiai į silp
nybes žiūrėti.
Menininkai buriasi

1920 m. pradžioje įsikuria 
Kaune “Lietuvių Meno Kū-

m. su Vaičkaus koncertine j rėjų Draugija”. Ji suburia 
grupe važinėti po kai kuriuos ' visų rūšių menininkus, kurie 
miestus. Mačiau savo akimis,, pasidalina sulig sęeeialybė- 
kaip jis uredninkams, kai ka- mis į sekcijas. Sekcijų tarpe

tik
Paskum atėjo revoliucija. Pirmiausia, man rūpėjo 
vienas dalykas — kaip išnaikinti mūsų priešus —,

dai žandarams, penkrublines 
teikdavo, nors ir Leidimų ture

bet paskiau ta galia valdyti svetimus kūnus ir daryti jo. Jis darbą tęt?ė su mažom 
su jais, ką nori, pradėjo kažkaip svaiginti. Ak, kaip ma- pertraukom tai Petrapily, tai
lonu matyti priešais save drebantį kūną, žiūrėti, kaip 
jis su mirties siaubu akyse seka kiekvieną tavo krus
telėjimą! Aš suimtųjų tardyti eidavau kaip į kokį po
kylį! Aš stengdavausi išspausti iš savo aukų kiek ga
lėdamas daugiau skausmo; taip, buvau žiaurus, žvėriš
kai žiaurus; iš anksto apsvarstydavau kiekvieną detalę, 
ką suimtajam sakysiu, kaip elgsiuosi, kad tik daugiau 
įvaryčiau jam baimės ir galėčiau jo kentėjimais pasi
džiaugti. Kaip mėgau tas priešmirtines minutes! Žinai, 
kaip Dostojevskis sako: “Dažnai kalbama apie žvėrišką 
žmonių * žiaurumą, bet tai yra didžiausias, kokį tik ga
lima įsivaizduoti, žvėries įžeidimas: žvėris niekados ne
bus toks genijaliai, toks, jei taip galima pasakyti, me
niškai tobulai žiaurus, kaip žmogus. Tigras, pagavęs sa- J^iką mėnesių, dėl lėšų sto
vo auką, ją paprasčiausiai sudrasko, suėda, ir viskas.! kos, susilikviduoja ir tokiu

Lietuvoje ir, galų gale, įstei
gia Petrapilyje vaidybos stu
diją. Lietuvos kūrimosi laiko
tarpy jpt jis (Vilniuje savo stu
diją taipgi organizuoja ir 
vaidina. Kuomet lenkai uži
ma Vilnių, Vaičkus persike
lia Kaunan. Šalę jo veikė A. 
Sutkaus vedama grupė vaidy
lų vardu “Tautos Teatras” 
Kaune. Tas teatras pirmuti
nės Lietuvos valdžios buvo 
palaikomas. Išsilaikęs vos ke-

Bet žmogui to per maža: tigrui niekados neateis į gal
vą mintis prikalti žmogų už ausų prie sienos, jei jis ir 
turėtų protą, galėtų mąstyti....

Ak, Tania, ar, tu manai, galima žmogų nebaustą kan 
kinti? Jei žudai jo kūną, drauge kažką naikini ir savo 
sieloj. Pas mus, GPU, kažin ar berasi nors vieną svei
ką žmogų! Mūsų visų sielos yra mirtinai sužalotos! Mes 
patys stengiamės įsikalti sau į galvą, kad žmones kan
kiname dėl idėjos, bet tai iš tikro bjaurus melas! Dėl 
idėjos kankinimai buvo pradėti, bet baigiami sadizmu! 
Prieš pradėdami kvosti, mes beveik visuomet nusigeria
me, ligi netenkame proto, o paskum tariamės įžengę į 
nežinomą fantastinį pasaulį, kurio esame visateisiai vieš
pačiai .... Bet galop išaušta rytas. Tada mes imame 
savo aukų neapkęsti dėl to, kad jas buvome kankinę, 
mes neapkenčiame ir patys savęs, kadangi mes jas kan
kinome. Imame neapkęsti viso pasaulio. Kurį laiką sten
giamės nuo tų klaikių minčių gydyti darbu, stengiamės 
svaigintis mintimi, kad užtat padarėme gerą darbą savo 
idėjai ir kad tuo būdu, per tokias aukas, išvesime žmo
niją į laimę. ...

Bet paskum mus pradeda persekioti mūsų aukų 
priešmirtinis klyksmas. Mes girdime juos kiekviename 
žingsnyje, jos sekioja paskui mus kaip kokios šmėklos. 
Man ne kartą naktį ima vaidintis iškreipti veidai, ma
tau, kaip teka kraujas, girdžiu sužeistųjų dejavimus. 
Tada aš sau sakau: jei mūsų idėjos yra tikros, tai ne
baisios nė tokios aukos — kito kelio nėra. Bet ar tik
rai dėl idėjos mes juos kankiname? Ar idėjai reikia tiek 
daug ir tokių kankinimų? Ar tai ne sukilęs rodo visą

būdu pirmutinis Lietuvos val
džios teatras užsidaro 1919

buvo ir vaidybos sekcija. Tuo 
'syk LMKD iš miesto valdy
bos išuomuoja teatrą ir pa
kviečia mane jį tvarkyti, ša
lę to, LMKD organizuoja, Te
atro Tarybą iš šių asmenų: 
J. Baltrušaičio (pirmininkas), 
J. Vaičkaus (vice pirminin
kas), J. Žilevičiaus (sekreto
rius) ir A. Sutkaus, A. Var
no (tapytojas), B. Sruogos 
(literatas), A. Olekos (reži
sierius). Vėliau kviečiamas 
St. Šilingas (literatas, teisi
ninkas), K. Glinskis (režisie
rius). Šie asmenys poisėdži a ir
davo ištisus vakarus kol iš
dirbo statutę, taisykles, stu
dijai projektus ir kt.

Šia proga neprošalį bus pa
aiškinti, kas tie asmeny.? bo

PRADĖJUS TREČIĄJĮ TARNYBOS TERMINĄ

("Draugas'' Acme telephoto)

Prezidento Roosevelto blaivi veido išraiška,, kai jii? aplei
do Baltuosius Rūmus vykti į trečiųjų savo irliiuguraciją.

vo ir jų nuopelnai.
Baltrušaitis cariškoje Rusimo
ji buvo skaitomas žymiausiu 
poetu ir dideliu autoritetu 
teatrinio meno srityje. Jo vei- ^d

Jurgis

galią mumyse žvėris, ar tai ne bestija, kuri negali nu
stygti vietoje pamačiusi kraują? Visi padorūs žmonės 
stengiasi ją sutramdyti ir sukaustyti geležimis, tik mes 
vieni duodame jai visišką laisvę ir tai apšaukiame "tei
sėtu, būtinu, visiškai pateisinamu dalyku....

Pagaliau, jei ir taip būtų, jei viskas pridengiama' 
gražia idėja, tai ir tuo atveju kokią turime teisę kankin
ti taip žmones? Ne, ne, mes neturime teisės kankint? ir 
žudyti nieko! Ne, tūkstantį kartų ne! Tania, o kad ži
notum, kai paskum ateina valandos, kada aš pats viską 
aiškiai pamatau ir pripažįstu, kad viskas yra tiesa, tada 
ir pats pradedu kentėti.... Nežinau, kas man darosi.... 
Ak, Tania, kad tu žinotum, kiek aš dėl to jau prisi
kankinau!

Draugas Vladimirovas nuleido galvą ant Tanios pe
čių ir tyliai tarė:

— O tu; Tania, tu manęs ne tik neatstumi, bet dar 
apkabini, leidi man priglausti prie savo krūtinės galvą 
ir mane glostai, nors aš jau tiek tave prikankinau. At
leidi man iš visos širdies ir gaiviniesi viltimi, kad, rasi, 
imsiu kada nors ir surasiu tikrąjį kelią pats į save, pa- 

1 sitaisysiu.... Taip, kaip ir Rusija.... Rusija žiūri į 
mus savo liūdnomis didelėmis akimis ir leidžia viską 
daryti, ką tik nori — ką tik jai daro.... Tu ir Rusija, 
jūs abi vertos be galo didelės meilės bet užtat abi tu
rite be galo ir kentėti....

(Bus daugiau.)

kalai buvo pritaikinti Dailės 
Teatro vaidinimams. Tais 
laikais šis Maskvos teatras 
buvo vienas •žymiausių visam 
pasauly.

J. Vaičkus buvo baigęs A- 
leksandro Teatro Dramos Mo
kyklą ir jau turįs didelę pra
ktiką scenos .darbe.

Antanas Sutkus buvęs Ma
skvos Komisarževskos Teatro 
taip pat žymus vandvla.

Andrius Oleka buvęs pir
mojo ansambliaus Maskvos 
Dailės Teatro vaidyla.

Konstantas Glinskis buvęs 
Mažojo Petrapilio Teatro re
žisūros narys. Tai vis žymūs 
teatro žmonės, kurie) tiesė pir
muosius pamatus nepriklau
somos Lietuvos savai Dramai. 
Mes, įvairių specialybių žmo
nės, buvome kaipo ekspertai 
savo sričių, be kurių Drama 
neįmanoma: muzika, tapyba, 
literatūra. Tai|pi besidarbuo-

i rium, todėl tenka prisiminti, 
kokiame stovyje buvo teatro 
rūmai, kuriuose užmazgą ųiras 
dėjo garbingos mūsų įstaigos: 
Drama ir Opera. Rūmai bu
vo kiaurais langais, kėdės su
lūžusios, durys neužtsddaro, 
laike vaidinimų žydukai vi
dun lįsdavo per stogą, apšil
dymus visiškai primityviškas, 
dekoracijų taipgi nebuvo,, o 
kur viena, kita buvo, tai kiau
ros, suplyšusios; apsirengimui 
kambariai taipgi nepakenčia
mi. Viskai? atrodė lig blogo 
ūkininko apleistas kluonas. 
Pirm karo tas teatras atrodė 
kitaip, ls-t kuomet jį naudo
jo rusų ir vokiečių okupaci
nės kariuomenės šokiams ir 
kitiems dalykams, o jo tai
symu nieks nesirūpino, su
prantama. kitokiu ir būti ne
galėjo. O čia nėra pinigų, kad 
kų nors pataisius, nei rūbų, 
nei scenai prietaisų; pradžio
je Dramos ir Operos vaidy
los atsinešdavo su savim kas 
buvo reikalinga, net lovai31, 
(pagalves ir k t.

Dabar kai matom teatro 
puošnius rūmus, į kuriuos jan 
milionaii litų pataisymui ir 
praplėtimui sudėta, jais džiau 
giamės. Bet mažai kas žino,

------------------------------------- į kiek ten vargo vargta ir kiek
jaut, Vaičkus perdueda LM į darbo įdėtai. Apie tai palik- 
KD 'sekcijai savo vaidybas, sim ateičiai.
ko trūko paimama iŠ A. Sut
kaus ir 1920 m. gruodžio 19 

įvyksta pirmas oficialus
sekcijos vardu
Sudermano

vaidinimas
“Joninės’

Reikia pužvmėti, kad ir o- 
kupacijoj mūsų Drama buvo 
labai aukštai vertinama sve
timtaučių: savo pastatymais

Šalę. ir vaidinimais svetimtaučius
stebino. Dnaima buto Lietu
vos kultūros pažangos paži-

to, A. Sutkus perduoda sek
cijai savo vaidybos studiją.
Tokiu būdu, Vaičkaus moki-j ba. Mūsų vaidylas buvo ga
niai tsudarė lyg ir pagrindą' Įima užtikti vaidinančius kai- 
sudarydami didžiumą pirmą- po svečius Latvijoje, Į&tijo- 
jai dramai ir kadangi jis nuo' je ir kt. Drama ir Opera pir- 
1905 m., kaip tai matėm© pi r-1 mieji pradėjo kultūriniai bem
iniau, vis tęsė savo darbą, už 
tai jis šiandien yra vadina
mas lietuviško teatro tėvu.

dradarbiauti su kaimyninė
mis valstybėmis. Kaipo revi
zitą mūsų vaidyloms, atva- 

Nuo 1921 m. pradžios valdžia žinodavo svetimtaučių ne
pradeda per LMKD teikti \ riausi vai<W ir tokiu būdu 
paramą, Operai ir Dramai, o
vėliau abi šias įstaigas peri
ma iš LMKD valdžiai savo 
žinion. Tokiu būdu mūsų Dra
mai gruodžio 19 d. 1940 m.

suėjo 20 m. veikimo.
Kokie buvo Kauno 
teatro rūmai

Man teko būti pirmr.oju 
kaip teatro rūmų, taip Drar 

Imcta ir Operos administrato-

šis kultūrinis bendradarbia
vimas atkreipė dėmesio val
džios ir diplomatų ir buvo 
jau matomas Baltijos valsty
bių oficialus bendravimas.

Iki šio laiko, t. y. per 20 
metų, veikimo Drama (pasta
tė 150 premijierų, kurių tar
pe apie 50 savųjų, grynai lie
tuviškų, veikalų, kiti verti
mai. Turi daug įsitaisiusi de- 

(Nukelta į 4 pusi.)

WILLKIE VEŽA PREZIDENTO SVEIKINIMĄ CHURCHILLIUI

("Drauraa” Acme telephoto)

Wendell L. Willkie (kairėje), buvęs respublikonų prezidentinis kandidatine, kalbasi su 
valstybės sekretorium Cordell liuli. Paskiau prez. Rooseveltas jį pusvalandžiui priėmė Bal
tuose Rūmuose. Willkie vyksta į Angliję. Prezidentas per jį siunčia sveikinimą Anglijos 
ministrui pirmininkui Churchilliui.
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Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZĖ
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

%

— Vertė v"
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys) į Sakykime tam tikroje
Karolius Darvinas buvo; yl’atin?oje Pauks{iVuP*- 

žmogus, kuris šeimos pa vėl- 
dėjimo dėka buvo savo gal
voje prikrovęs sąvokų masę, 
kurios įrodymui jis buvo su
rinkęs daug medžiagos, ku
rią klaidingai buvo pritaiki
nęs. Jis bandė pritaikinti 
dvi visai atskiras propozici
jas: pirma, kad buvo užtek
tinai įrodymų, kad gyvoje

rodo plėvių pradmenys; k’i- 
matui sudregnėjus ši ypa
tybė laimingiesiems savinin
kams suteikė atgaivinimo 
(survival) pirmystę ir jų 
veislė dabar džiaugiasi žy
mesnėmis naudomis; gi iš 
kitos pusės tie, kurie ta ypa 
tybe nesidžiaugia, jų gyvas
ties užtikrinimas nesidžiau-gamtoje įvyksta pakeitimai

w gia atgaivinimo ypatybe,iš vieno pavidalo kitan, tai\ . &’ 4 O a 1 v n .J »-v . 1 Irti 1 »• /-vr »-»

DRAUGAS

PRINCESĖ NESYKLOMIS PRISTATOMA BIURAN IŠ POLITIKOS LAUKO

, . , , . ...... . taip kad po ilgo laikotar-kad labiausiai skirtingi pa-l 1 . ,.... .. ..... . pio, po visai ilgo laikotar-vidalai gali paeiti iš vienas r °

("Draugus" Acme tciephulu)

Vokiečių princesė Stefanie Hohenlohe Rišyklomis pristatyta imigracijos biuran jų ap- 
3 pio^ naujos veislės paukštis klausinėti. Autoritetai ryžosi jų deportuoti. Bet ji staiga sufciiigv. Kadangi apklausinėji- 

J mo nenorėta didėti, ji nunešta biuran, Los Angeles, Cal.bendros šaknies, protėvio; , . , , ..... ... c su pilnomis plėv-pedomis at-antra, kad sis pavidalo for- r r
.... , siras.mos skirtingumas vyko evo-

Tai ir sudarė šios teori •

13 Wardo Lietuvių 
Demokratų Veikla

Sausio I!) <1. parapijos sa
lėje* įvyko 13 \v. lietuvių de
mokratų klūbo gausus susi- 
riukiinas. Pirma buvo pri sta
tydinta naujoji klūbo valdy
ba, kuri pravedė susirinkimų. 
Siusi rinkiniui (( irmininkavo 

'Jiacka ir sekretoriavo A. Ski
lius.

Gražias kalbas pasakė Al. 
Kumskis ir adv. Chas Kai. Į 
klubų įstojo daug naujų na
rių ir senieji atnaujino kor
teles. Kitame t-usirinkiuie nu
matoma paruošti progivmėlj 
ir vaišes. Lietuviai demokra
tai visus politinius ir ūkiš
kus klausimus svarsto labai 
planingai ir griežtai, nenori 
įsileisti savo tarpan tuščių 
politikierių, daug pažadėtojų,

o nieko neištesi.-uHčiii.
Šiuits metais klubas pasiry

žęs dauig planingiau ir aktin- 
giuu veikti. Visų lietuvių pra 
šome sekti mūsų pranešimų 
apie kitų susirinkimų ir skai
tlingai į jį atvykti. Nesigai
lėkite įstoję į klubų, nes ši .is 
laikais tik su organizuota ir 
vieninga pajėga toiskaitoma.

AS.

Balsuoja streiko 

klausimu
International Harvester 

Co. CIO Farm Eąuipment 
VVorkers unija balsuoja, ar 
jiems sukelti streiką.

Matyt, šalies vyriausybė 
įsikiš į streiko klausimą, 
nes International Harvester 
Co. turi daug užsakymų ia 
karo departamento.

Č

sakykime, vienas iš šimto Mūsų Profesionalinio 
Teatro Augimas

(Atkelta iš 3 pusi.;

parodys šią mažutę origina- 
jos, kurios buvo tvirtai ir j lę viršenybę, sekančioje kar 
darbingai laikomasi, esmę,

buciniu mažų atmainų pro
ceso keliu, kurio kumuluty- 
vinė -sankrovinė pasekmė 
buvo pastebima tiktai po Ii- į būtent: joks gyvuli.) prigim

.bai ilgų laikotarpių, nes tas potraukis-instinktas, juo 
kiekvienas žingsnis yra ak- mažiau koks nustatytas pla- 
lo, grynai mechaniško pro , nas arba valia, kuri visą
ceso rezultatas-išdava, ku
riame joks pastebimas va-

valdė, tos atmainos neįvyk 
dė; visas dalykas vyko ne

lios aktas, ar tai bus kūrė- chanišku būdu, be nustaty- 
jo ar kūrinio, negali būti at-' to plano.

toje tiktai vienas iš dešim
ties tūkstančių džiaugsis šia
nauda, jau nekalbant apie Loiacijų, lubų ir kitų scenai
jos pagerėjimą; gi trečioje 
kartoje, tiktai vienas iš mi
lijono džiaugsis šia ypaty
be. Iškasenų ginčo taip pat 
ir nepaisyta. Jei ši teorija 
būtų buvus teisinga, mes tu-

randamas. Tad ir jo knygos Kadangi knyga buvo'rėturaėme prieš savo akis
pavadinimas yra ne “Veis pavidalinis tų laikų dvasios nepabaigtai didelį skaičių

LIETUVIAI DAKTARAI 

FeL CANai 5969

DR. VVALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2153 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

DR. F, G. W1NSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd.
TeL CANai 2345 

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

Tel HEMlock 3150

meną pareiškiant jam savo 
solidarumų vienu ar kitu bū- 

j du. Kai bežiūrint Opera su
silaukia garbingų, dainininkų, 
kai kurie ir šiandien dur te- 
bedžiugina klausytojus. l’a v., 
Marijona Rakauskaitė, Anta
nas Sodeika, a. a. Ona l’ocie-1 
nė, Justas Kudirka, J. Būtė | 
nas, Ona Rutkauskaitė, Km. 
Mickūnaitę, kiti tik šiaip at
važiavo pasižiūrėti ir laimės 
joje paragauti: Nora tįugic- 
nė, O. Kubilienė, Kriaučiū
nas, Pr. Rimkui ir kt. (Vis tai 
jaunoji išeivijos karta, kuri 

menkos lietuvių pagalbos. labai buvo svarbi jaunam te- 
Kuomet 1920 m. susikūrusi 'atrui, jauna, medžiaga. Kaip 
Lietuvių Meno Kūrėjų Drau-' ™atome Opera daug laimėjo, 
gija išplėtė savo darbų, nes: tik gaila, Drama kodėl tai 
ji, apart Dramos, organizavo n<ū vieno nesusilaukė — ar

reikalingų dalykų. Turėjo sa
vo (skyrių didesniuose mies
tuose. Taip pat susilaukė jau 
tikrai kvalifikuotų žymių vai- 
įdylų. Iš senųjų beliko vos tik 
keli žmonės, kurie švenčia šį 
jubiliejų.
Amerikols lietuvių pagalba

lių Pradžia,” bet “Veislių pavyzdys> j, suiaukė ūmausi tarPininkiškl* PavidalU- Tie Nebūčiau pasakęs viso, jei 
Pradžia Prigimtosios Air a n į populiarisko pasisekimo- i r kurie šią teoriJ4 gYnė> nepaminėčiau šiame darbe A-

kadangi knygos teorija’bn-|kad mes nePaty.ržme šiu0R “ ‘kos Būdu.’
Pirmoji iš šių hypotėzių vo pražūtingai paprasta, ji pavidalus, nes išsivystymas

buvo perdaug lėtas; kada 
šiems kurie tą teoriją gy
nė buvo prikištas iškasenų 
priparodymas, t. y., nepa

yra vadinama “Transforiz i visiems patiko. Nes ji paša- 
mu,” kuri nors neįrodytiua, lino Kūrėjo reikalingumą, 
bet yra galima ir įmanoma i tad ir atsakomybę pačiam 
Antroji, 'kuri vadinama Kūrėjui. Veltui buvo stato-
“Prigimtoji Atranka,” kuri mi ginčai sugriauną Dar-', baigtai ilga_ tabpininkiškų 
sudaro viso ginčo esmę, via vino neįrodytą teigimą, k v- pavidalų eilė, kurioje vystė-
įrodytinai neteisinga. ris buvo siūlomas nuo Quat-, s* nuolatinis pavidalų riti-į lietuvius apie tai pranešda

Darw.no stambiosios kny- reIaS«s ir l°lia“ raS^«i “^'tikrai^tu^u^''""'.T*, * 
gos esmę, kurioje ištisa sta- eilėsnon. Toji visagalingoji Renoat,kr“ 11,0 P"“« lutaltl beauganti

dija leidžiasi į struktūros

Operą, muzikos mokyklų, ta
pybos studijų, parodas, kon
certus — kreipėsi į Amerikos

bai kalbos dalykai baidė ar 
nebuvo dar prisi ruošusių. Kų 
mūsų garbingai profesionalei 
Dramai žada rytojus — pa
rodys ateitis.

J. Žilevičius, L. M.
jėga taip vadinamoji mada,

panašumo pavyzdžius, kurie I isimct« žmonėse ir net pa- 
nurodo bendras daiktų pra-l4iai aritmel ikal nebuv0 tl’ 
džias, nesudaro “evoliuci-1 k^ma-
joa” klausimą. Žodis evoliu-j Pakrypimas vien į aritme- 
cija reiškia tiktai augimą ir, tišką ginčą užimtų per daug

čą, jei mes turėtumėme už 
tektiną tų užkasenų skai
čių. Iki šiam laikui mes tų 
iškasenų turime iki sočiai, 
ir mes žinome kad tokio id- 
timosi niekados nebuvo, nes 
įrodymų jam trūksta. Mes

rai nebuvo, ir jis buvo sta
tomas kaip asmuo, įrodąs DR. KARL NURKAT

tas pats žodis gali reikšti | vietos; trumpai jis panašiai žinome kad jau nuo anksty- 
bet ką arba visai nieką. Šios skamba: nepaprastas pro 
knygos esmę sudaro šis dūktas dviejų nepaprastai 
mokslas, būtent: gyvi orga-Į apdovanotų galvų — kaip 
nizmai-kūnai kintasi algai-j gaidžio ir vištos, kurie turi
vinimo pasėkos dėka tarp tų' kai kuriame laipsnyje plė- į ^ykiėf’ir visai lėtas išsivys- 
daiktų, kurie geriausiai ati- vepčdžias — kiekvienai kar- 
tinka kuriai nors naujai są- toje praėjus sumažėja geo- 
lygai, gi likusieji žūva. * metriškoje proporcijoje. Jei,

biausių laikų nustatytas-nu- 
fiksuotas pavidalas (dažnai 
išduodąs kitus nustatytus 
pavidalus) yra pastovi tai-

LIFE IN THE ROAR ZyKANE

tymas-evoliucija Prigimtos 
Atrankos keliu neturi jokių 
įrodymų.

Bet aš pakartoju, kad ma
da savo už viešpatavimo lai
kotarpiu yra visagalinga; 
Darvinas buvo laikomas įžy 
miu asmenimi, kuris, nežiū
rint kuo jis buvo, įžymiu tik

dalykus, kuriuos jis tikrai 
nebuvo įrodęs. Bet nežiūrint 
ką jis nuveikė, jis bent tiek 
padarė, kad parūpino me
džiagos pergaliančiai mate
rializmo pažangai, kuri vi
sur įsivyravo biologijos sri
tyje ir viską kas liečia bio
logiją, įskaitant žmogaus 
pradžią ir prigimtį.

(Bus daugiau.)

(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko' akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089
įss.ra

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4348

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis su.sitaras.

2423 W. Marąuette Road

TeL YARds 5921.
: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo ti:30-8:3l
756 VVest 35th Street

NELAUKITE KOL 
PRITRUKSITE ! 
UŽSISAKYKITE 

ŠIANDIEN

RoseM M Co.
343 W. 107th Place

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav.

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Go- 
riaušina rūšies anglys ui 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni

OR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Residcųcijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal su tartį.

T< OANal 6198

DR. BIEZIS
•TDTTOJAS n CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
▼alandoai 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDKNCUA •
6631 S. California Avė.UIRUkM_ _ _

TaL OANal 0267
Res. tol.: PROspect 666t

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

Reaidendja: 6600 Bo. Artesian A*<
VALANDOS: U ▼. ryto iki I 

* iki S vai. •aka.*

Dienraščio “Draugo” Metinis

Koncertas
— įvyks —

Sekmad., Sausio 26 d., 1941 
SOKOL HALL

Rezervuokit tą dieną — 
“DBAUUŲI”.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
išekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie itašalina 
visų akių (tempimų.

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

01*1051 ETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0323 — ChleaKO 
OFISO VALANDOS

Kasdien S*:00 a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir ŠeSt: 9:00 a. m. iki 

7:30 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest 35th Street

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

Telefonas: Hemlock 5849

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

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

Sekmadieniais suLm sutarties

Tei. YARds 3146
Valandos: nūo u iki 12,

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

Šeštadieniais: U iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halsui Street

OR. V. Ė. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniam, Ketvirtadieniam U
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Treėiadieniais u 
šeštadioniaia.

/

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
D A NTT A Q

1446 S. 49th C t, Cicero, 111.

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
gydytojas ir chirurgas 

2202 VVest Cermak Kuad

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

Sekmadieniais taipgi pagul sutartį. 
Res. telefonas HEEiey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6737 
Namų telefouaa VlR^uua 2121

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, 11L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nu<> tu iai 12 vai. ryto.

DR. MAUKICt KAHN
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAza 3200

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

Tel. YARds 6557

DR, FRANK C. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

_________ ir pagal eutartp_________

DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofieo — ,WENtwoith 1612.

> Rsa. - YARda 3š:>6.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Tai. YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pa<al sut&rtp

)

Darw.no
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DEMOKRATIJOS KILMĖi
Dažnai kalbama ir daug ra- ba tiesioginėj formoj, arba

Soma apie demokratijų, apie 
demokratijos krizę, apie jos 
vadovybės netobulumus, apie 
nukrypimų nuo demokratinių 
principų j kraštutinumų ir, 
kad ši valdymo forma esanti 
atgyvenusi savo dienas.

.Jei taip dėl įdomumo žvel
gtume j tolimų istorinę p:i> 
eitį ir- ne tik į Prancūzijos 
revoliucijos laikmetį, kuris 
laikomas kaipo d. mokratinių 
idėjų formavimosi periodu, 
bet į senovės pasaulį, sutik
sime demokratijos sųvokų jau 
pas Atėnų miesto gyventoja 
Aristotelį. .Jau daug aiškiau 
tais principas reiškiasi pas 
Graikijos įstatymų leidėjų 
Kolonų ir jo sukurtoje Atėnų 

y konstitucijoje. Tačiau heleni
stiniame pasaulyje demokra
tija neprigijo, bet, priešingai, 
greitai išsivystė į anarchijų.

Komos imperijoje užtinka
me demokratines reformas 
Sorvijuius Tulijaus laikais ir 
yra užsilikusių žymių net li
gi 1 amžiaus prieš Kristų. J 

| tai jau buvo atkreipęs dėme
sio romietis Cicero, kad.: lai
svė negali reikštis jokioje 
valdymo formoje, jei žiųonių 
valdžia nėra aukščiausia.

Būdingas arbui pagrindinis 
senovės demokratijos pažy
mys buvo vien tik dalyvavi- 
malsi valdyme. Jokiu būdu ne
buvo įpripažįstama jokia as- 
mens laisvė. Taip pait denio- 
kratija anais laikais nereiškė 
lygybės principo, nes tais lai
kais labiausiai žydėjo vergi
ja.

Viduriniais amžiais drūto
je k,raitijos idėja aiškiau nepaisi-

‘ reiškė. Tik pačioje pradžioje
naujųjų laikų vakarų, Euro
poje bręsta naujieji demokra
tijos judėjimo židiniai. Tik 
dabar jau vietoj demokrati
nės valstybės formos, atsiran
da demokratinės idėjos ir pri
ncipai, į kuriuos gali atsire- 
luti demokratijos santvarka.

Žymiausi demokratinių idė
jų žadintojai laikomi Locke, 
Montesquieu, Kousseau ir ki
ti. Jų naujųjų minčių įtako
je demokratija prancūzų re 
voliucijos metu susiformavo 

4 į taip vadinamų, reprezenta
cinę demokratijų, o jau vė
lesniais laikais ir į lygaus 
balsavimo demokratinę srovę. 
Kousseau, pavyzdžiui, demo
kratijas idealu laikė surasti 
tokių formų bendfluomenei, 
kuri gintų ir saugotų iš vi
sos jėgos i"tsmenį ir kiekvieno 
nario turtus ir kurioje kiek, 
vienas, susi jungdamas su vi
sais, teklausytų tik tavęs ir 
liktų, laisVas, kaip ir anks
čiau buvęs.

Pri eš demokratijų paminta 
A daugumos principu marksiz

mas stato socialinę demokra
tijų, t. y. tokių socialinę or- Į 
ganizaeijų, kuri garantuoti} 
individams ne tik lygybę vie- 
šie.-iems reikalams vykdyti, 
liet ir lygų kiekį turto. Bet 

I šie reikalavimai išeina iš už
•demokratijos ribų, nes demo
kratijos sųvokon įeina tik for
malinė laisvės lygybė ir po
litinių teisių lygybė.

Naujųjų laikų demokratija 
remiasi trimis |fngrir.dinini.« 
principais: laisve, lygybe ir i 
tautos suverenumu. Jos san
tvarka biaųdi6» reibkiasį ar-

reprezentacinėj. Tiesioginė 
demokratijų naudame kai ku
riuose Šveicarijos kantonuo
se, liet daugiausiai yra išsi
platinusi reprezentacinė su 
parlamentine atstovybe, nes 
parhun nitais yra geriausia 
priemonė deinokraitijos idėjai 
realizuoti, suprantant jiarla 
mentų kaipo išrinktų tautos 
visuotinių ir lygiu halsavi- 
mu.

Demokratija visuomet pa
siliks viena iš tobuliausių val
dymų formų, individurdistinė 
santvarka, pagrįsta lygybe, 
kurioje visi individai naudo
jasi vienodomis politinėmis 
teisėmis.

Tie, kurie dažniausiai kal
ba, kad demokratija atgyve
nusi savo dienas, nesupran
ta, kad čia kaltas na demo
kratizmo principas, bet demo
kratinės valstybės netobulu
mai. A. T. Vienuolis

Komunijoj 
Nužudė Nacių 
Karininką

BELGRADAS, sausio 20 
d. — Pranešimai Belgrade 
sako, jog Bukarešte šian
die nužudytas Vokietijos ge 
neralinio štabo karininkas 
ir jog jo nžudymu kaltina
mas buvęs profesionalus bo
ksininkas “graikų kilmės”.

Sakoma, jog į karininką 
paleista penki šūviai. Sis i n 
cidentas įvykęs apie du blo
kus nuo karališkųjų rūmų, 
kuriuos dabar vartoja Vo
kietijos generalinis štabas 
Romunijoj.

žuvęs karininkas esąs 
maj. Doring, kuris užėmęs 
aukštą vietą taip vadinamo-f 
joj vokiečių ekspedicinėj ka 
riuomenė j Romunijoj.

HITLERIN STEBI ANGLIJOS PAKRANTES

• ("Draugas" Acme telepltuloj
Iš didžiulėm patrankos priedangos Prancūzijos pakrantė e diktatorius Hitleris stebi An

glijos pakrantes. Taip tvirtin nacių cenzorius, kurs šį vaizdų leido viešumon paduoti. 
Sakoma, patranka atgabenta iš prancūzų Maginėto tvirtovių.

r

ŽINIOS 1$ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS
V; ' . , '
Ūkininkai —
Burlioku Žaislas*• *

Lietuvos komunistų parti
ja sugalvojo naujų triukų: 
paliepia ūkininkams pasikin 
kyti arklį, įsidėti į vežimų 
maišelį javų, o paskum susi
rinkti jpaskirton vieton. To
kiu būdu iš visos apylinkės 
sudaromos vadinamos raudo
nosios gurguolės, kurios su 
raudonomis vėliavomis vyk- 

i sta į kooperatyvus parduoti 
į žemės ūkio gerybių. Šitas 
, triukas, kuris propaguoja
mas, kaipo “valstiečių prisi
rišimo prie sovietų valdžios” 
įrodymas, dabar taikomas vi
soje okupuotoje Lietuvoje. Iš 
komunistų partijos organo 
“Tiesos” sužinome, kas to
kias raudonąsias gurguoles

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virž

$425,000.00
-•Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų =

AVINGS1
LOAN ASSOClATlONoFCkicafo 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 11 ii

Jnder U. S Go»l. Su«e »

I H 0/ ON SAVINOS

Carrc ii Pole*20/ ON SAVINOS 
/O £ INVESTMENTS

Shoie Atcounts

immtinniii

THINGS THAT NEVER HAPPEN

y

3=^
organizuoja. Troškūnuos?, i kams paliepė įvykdyti) šios 
Panevėžio apskrityje, tokių T apskrities kom. partijos in-
gurguolę suorganizavo (ki
tais žodžiais tariant, ūkinin-

struktorius 
feris....

“draugas” šor-

Instrukcijos Iš 
Maskvos

Lietuvos profesinių sų nu
gų centro biuro pirmininkus 
Stimburys grįžo iš Maskvos. 
Jis papasakojo, kad jį pri
ėmė sov. Rusijos lĮBof. sų- 
jungų centro sekretorius 
“draugas” Šventikas, kuris 
jam tlavė nurodymus, kaip 

i jis turi organizuoti profesi
nes sujungus sovietų Li.ta
voje. Prieš “draugui” Stim- 

; buriu: išvykstant į Kusijų, 
, buvo paskelbta, kad jis bfl- 
1 siųs vedžiojamas po visų 

bet rusai nelaikė rei-
kalinga duoti šiam “drau- 
gai’’ progos pasivažinėti. Pa 
buvojęs 2 dienas Maskvoje ir 
gavęs instrukcijų, jis buvo 
išsiųstas atgal į Kaunu.

Procedūros Miško 
Medžiagai Pirkti

Sovietų Lietuvoje paskelb
ta, kad panaikinamos varžy
tynės miško medžiagai pirk-, 
ti. Bet dabar šią medžiagą 
galima bus gauti tiktai per 
valsčių vykdomuosius komi
tetus, kurie sudalys specian 
linius gyventojų sųrašus.

jŠiuos sųrašus svarstys dar 
! yputingos komisijos, kurios 
į vadovausis vyriausiosios ka
ro valdybos nurodymais. Vi
sa ši procedūra, esant bolše
vikiškai betvarkei, truks mė
nesių mėnesius.

Sovietų Lietuvos maisto 
pramonės komisariato už
darbio skyriaus viršininku 
Ijaskirtas “draugas” Is-M. 

Kaneliušnikov.

Sovietų, Lietuvos švietimo 
komisariatas apsigyveno Vil
niuje buv. kunigaikščių Rad
vilų rūmuose, statytuose 17 
amžiuje. Taip pat sveikatos 
komisariatas jau veikia Vil
niuje.

Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WHIP

1480 kilocydes 
(First Station on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

>SS*>SS<*SS*>SS<

DRAUGO’’ KONCERTE
Sekmadienį, Sausio-January 26,1941

SOKOL SVETAINĖJE 2345 South Kedzie Avenue, Chicago 
— Dainuoja —

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS

Pirmoj eilėj sėdi (iš kairės į dešinę): S. Maženis, E. Baltakis, J. Pikturna, A. Alekna, A. Csas, vedėjas 
J. Sauris, G, Sauris, H. Lukas, P. Pečiukas, J Balčiūnas, S. Lukošius.
Antroj eilėj: A. Lewis, M. Daugirda, A. Pikturna, R. Kabialis, I. Pakeltis, A. Masiliūnas, V. Petraitis, 
J. Jakubs, C. Kvictkus, V. Pumputis, A. Alekna, A. Valaitis, A. Rudis, B. Catiics. P- Kass, J. Sanauskas. 
Trečioj eilėj: P. Latvėnas, P. Jocius, J. Vilkanskas, J. Dauginas, C. Boguslovas, P Beliūnas, K. Zaroms- 
kiR, R. Baliauskas, E. Anderson, A. Uksas, E. Sut-kus, J. Povilauskas.
Ketvirtoj eilėj: S. Šimulis, A. Kunickas, J. Lindžius, J. Kraujalis, A. Baltakis, V. Jankauskas, A. Linkus.

i

a

i

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

Pradžia — Lygiai 5:30 Vai. Popiet!!

Po Koncerto Šokiams Gros Stan Metrik’s Orkestrą

$1:00 — 75c — ir 50c. VIEN TIK 60KIAMS — 35c. Prof JUOZAS SAURIS 
Vyčių Choro Vedėjas

•v
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
4

Visi Į “Draugo” 
Koncertą

Vasario 16 d. 
Reikalu

So. Chicago. — Visiems ži- šaukiamas susirinkimas tre- 
noma, kad “Draugo” kon-( čiadienį, sausio 22 d., lygiai 
certaisi Liu beveik čia, pat — 8 vai. vakare Dariaus Girėno 
sekmadienį, sausio 26 d., So- salėje.
kol salėj, 2345 S. Kedzie av. 
Pradžia 5 vai. vak. Visuome
nei žinoma veikėja Anastazi- 

88tli

Draugiją, klubų, kuopą, ir 
visu kitu kokktvvą ak-tovai 

, bei valdybos kviečiami susi- 
dalvvauti ir prisidė-

prie suruošimo reikšiuin-
ja Snarskienė, 610 E. oo„. rinkil|M)
St., sparčiai platinai tikietus, .
nes ji stojo tikietų platinimo1 1Jeluvos neprik,auso.
kontestan. Jai padeda veikė- jnvbi,s p^lin^jilno 
jos ir parapijos tnudisas Sta-j Neuimirškite — susirinld- 
naitis ir varg. Gaubis. \ isi mas trečiadienį, Da-
prasomi įsigyti tikietus is !,’lJ į rįaus^^jįrįno saieje, o pami-
veikėją, nėjimas VEbario 16 d., 32 W.

Taigi, pasimntysime “Drau

DRAUGAS

PARADAS PER PRFZIDENTO INAUGURACIJĄ

A. + A. A.

go” koncerte.
“Draugo” skaitytojas

Papildymas Ir 
Širdingiausias Ačiū

Bridgeport. ,— “I )riaiuge ’ ’ 
jau buvo pranešta, kad “bu- 
nco party”, kurią rer.igė Šv. 
Jurgio parapijos moterų bū
relis, gražiai pavyko, bet rei
kalauja truputį papildyti.

Žaidimas įvyko sausio 15 
<1. Šv. Jurgio parap. salėj, Tė
vą Marijoną naudai. Prie šio 
]wengiino išgarsinimo ir p> 
sisekimo prisidėjo lietuviu ra
dio valandų leidėjai — Mar
gutis, Jos. F. Budrikas, Šal

Randolph St. Auditorijoje.

Iš Seserų Pranciškiečių 
Rėmėjų Susirinkimo

(“Draugas” Acme telephoto)

Dvyliktojo infanterį.os pulko iš Fort M-nde, Md., kareivių dalinys su plieno šalmais 
paraduoja i; ro Baltuosius Rūmis prezidento i n ugu racijos dieną. Prezidentais su kariuo
menės ir laivyno viršininkais priima paradą.

Šaunios Krikštynos Labdarių Bankietas i 
Town of Lake. — Žinomą! Town of Lake. — Labda- 1

visuomenės veikėją Mykolo rią Sąjungos 1 kuopa rengia- 
ir Onos Vazniąi dukrelės Ko-i si prie iškilmingo bamkieto

Town of Lake. — šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėją 
3 skyr. skaitlingam sus-mas 
įvyko sausio 19 d., parapijos
svetainėj. Šiam sus-me įsira- žės ir žento Lemirdo Petro- p gerbimui amžiną naną, 

šią įvyko šaunios sūnaus kri- kurią iki šiol yra gauta apie 
kštynos. Kūmais buvo biznie- 10. Bankietam įvyks sekina-1 
rkat Ona Viskantienė ir Bru- dienį, vasario 2 d., 6 vai. va-'

šė nuii/ai narė Barbora Pauk
štienė.

Pirm. M. Sudeikienė pra
nešė, kad. nuo įvykusio vaka
ro liko gražaus pelno.

Skaitytas kvietimas į Ma
rijoną Biendradarbią, seimą. 
Atstovais apsiėmė: M. Švei
kauskas ir P. Dorša, žinomi 
rėmėjai kilnią darbą. Abu

timieras, S. Bartkus ir Prog- nuo savęs aukojo $5.00, ku- 
rese Furniture Co. Už tai riuos įteiks seimui skyriaus 
jiems reiškiame viešą padėką, vardu. Labai jiems ačiū.

Nutarta nupirkti akademi
jai mašiną indams plauti. M.Toliau prie pasisekimo pri

sidėjo daugelio bridgeportie- 
čių (pialiankumas Tėvams Ma
rijonams. Taip yrai ypač dėl 
to.„ kad Tėvai Marijonai Šv. 
Jurgio parapijoj dažnai lan
kosi su dvasine pagalba.

ALL M AKIS - NIW.„. REIUILT

TYPEWRITERS
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no Puznek. Puotoj dalyvavo' kare, parapijos svetainėj. Į-
daug žymią svečią ir ąbieją 
Petrošių tėvai.

Linikime naujam piliečiui 
mveikani užaugti ir pasekti 
tėvą pėdomis.

Marijonų. Bendradarbių ,8 
skyr. rengia “buneo party” 
sausio 26 dT 2 vai. popiet 
parapijos salėj. Visi .kviečia 
mi atsilankyti ir paremti pra

žanga 50c. Be geros vakarie
nės, bus turtinga programai.

Komisiją sudaro: pirm. M. 
Sudeikienė, M. Martušienė, O. 
Martušienė, O. Vazniienė, P. 
Dorša, P. Mikutienė, A. Nor- 
butienė, O. Sriubienė, K. Ple- 
kaitė, J. Aitutienė, A. Pili- 
tauskienė ir O. Landiemė.

Visi kviečiami at'siLnkvti

— SMAll MONTHIY RAYMENTS —

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— URMAI TIAM-M AUOVAMCl —

ova šimuti cauv •mi.vias miw-macnini maiantn

TYPEWRITER 
OMPAN Y

KOM1T C. OOIMIATT, Manaf.r 
1(9 W. MADISON ST.

*STAR r
Phone DEAR3ORN P444

istimates-FREE—dimonstmation

VINCENTAS BAJORINAS
Mirė Sausio 20 d., 1941 me

tais, 6:45 vai. ryto. sulaukęs 70 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kauno Gu
bernijoje, Tauragės apskrityje, 
Gaurės par.. Dvarviečių km.

Amerikoj išgyveno 4 9 met.
Palike dideliuine nuliūdime: 

2 sūnus — Antanų ir marčių 
Įtūžę, Kazimiera ir marčių 
ituth; 3 dukteris Onų Shvegz- 
dienę ir žentų Long.nų, Juo- 
capatų Wastak ir žentų An
driejų ir i’ršulę Mikutis Ir 
žentų VValter ir jų šeimas: 2 
brolius — Antanų !>• io šei
mų ir Kazimierų, o Lietuvoje 
pa.iko lirolj Juozapų. 2 sese- 
res — Onų ir Marijonų ir daug 
kitų pažįstamų bei draugų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1631 So, 49th Court, Cicero. 
Illinois, luiidotuvės Įvyks ket
virtadieni, Sausio 23 d., 1941
m. Iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Antano par. 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtus Į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Kūnai. Marčios,
Dukterys, lentai. Broliai, Se
serys ir Giminės.

laidotuvių direktorius An
tanas Petkus, tel. Cicero 2109.

^Itchin?La. CerP euer
MsF*stWių

_____  ____ -orMonryBack
Forųuick relief from itehing of eezema. pmiples. 
athlete’s foot, seabies. rashes and other ex- 
temally caused skin troublet, ūse world (arnous. 
cooling, antiseptic, liųuid D. D. D. Presciiption. 
Greaseless, stainless. Soothes trritation a sl 
ųuiekly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask vour 
druggist today for D. D. D. Pkescription.

t

URŠULE TAKAŽAUSKIENft
(n> tėvais Rutcllonlfitė)

Mirė sausio 21, 1941. 3 vai. 
ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje, Vilkaviškio 
mieste ir parapijoje. Amerikoje 
išgyveno 33 įlietus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Juozapų: 3 dukteris l'r- 
ftulę, Elenų Guintoli ir ttnų: 
žentų Raymoud ir 2 antikų 
Ilona'd ir Raylene; 4 seseris 
Katarina Lazilauskienę. jos vy
rų Antanų ir jtt šeima; Kons
tancija Radotnskienę, jos vyra 
Jurgi ir jų šeimų: Mari'onų 
Stunišauskienę. jos vyra Anta
nų ir jų šeimų; Petronėlę V3- 
balaitienę, jas vyrų Albinų ir 
jų šeimų; brolį Vincų Rutelio- 
ni. gyvenanti Pietų Amerikoj; 
2 pusbroliu Ignacų ir Juozų 
Janis ir jų šeimas; pusseserę 
Onų Janushų ir jos šeimų ir 
daug kitų giminių, draugu ir 
pažįstamų; o Lietuvoje paliko 
tėvų Antaną Ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Keis
tučio Pašalpas Kliūbo.

Kūnas bus pašarvotas po 2 
vai. popiet, trečiai!, namuose: 
1336 48th Court. Cicero, III.

Laidotuvės Įvyks šeštad., saus. 
25 d. Iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Antano par. bųž- 
nyčių. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velianės siela. Po 
pamaldų ims nulydėtu j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vsus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vjrrtrt, Dukterys.
Žentas. Anūkai, Seserys, Bro
lis, švogeriai, P.isbroPal, I’iis- 
••svierė. Tėvas ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas 
B. Petkus tel. Cicero 2109.

(

Don*t look

OLDER
ikan

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

WhTb. your og«? Look younger than your yean vrttb 
Clairoled hedr ... with hair that is sofl colorful. youth- 
Bkel Thoss gray streaks can b« so thoroughly erassd 
viih ClcdroL ths famous Sbampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
tosatmsnt that cisansos as ii reconditions as it TINTS. 
Sos your hairdrossM today and say:

mogą kilniam tikslui. Pramo- į vakarą. Kas gali tapti am
žinais nariais, prašomi tapti 
dabar, mes vardai bus įam
žinti senelių prieglaudoj. Da-

Šveikauskas teikiai vilties, . , _ . . , .’ goj turėsime ir garbingi) sve-
k:id tapsi amžiniu nariu. Per-, v- , • , , • , >.. cių, kaip apskr. dvasios vadą
nai jis įmokėjo $25.C0. Žade-', T ta „.k ,i •‘ ... kun. J. Dambrauskų ir žino
jo išmokėti visų šimtą. Jis 
savo pažadus visuomet išpil-
da K» sako, ti) ir padaro. J k.uiskiJ_ "Skonėkite 
J,s yra brangus asmuo visuo- J;u susiirinfctL ,,o

mų visuomenės veikėjų ir lig- rbas jau pradėtas. Visuome
nės pagalba labai reikalinga.

Radio valandų leidėjams, 
dovanų aukotojams, atšilau-i menei.
kusiems į parengimą, ir ki-1 Skaitytas laiškas ir niuo 
tiems prie parengimo prisi- J seklią. Dėkoja visoms rėmė- 
dėjusiems pasisekimo, taria- joms ir rėmėjams už gražų 
me širdingiausią ačiū. ! pasidarbavimų praeitais me-

Priimename, kad pirmų do- tais. Rėmėja
vanų gavo V. Gaižauske®, 723

laikinį apskr. rašt. J. Kuli- 
visi lai- 
“bunco”

* 9visi važiuosime į “Draugo’ 
koncertų Sokol svetainėn, 
2345 So. Kedzie. Avė. Visi 
būtinai turime dalyvauti ko- 
nicerte. Rėmėjas

, antrų — A. (li-West 21 St 
lienė, 3131 So. Emirrald A v.,

“Draugo” koncerte, sausio 
28 d., 1941 m., dalyvaus gar-

trečių — Helen Martin, 936 , susis De Paul A Cappella cho
ras ir rinktinės lietuvių menoW. 33rd St.

n I? * „ Pelieve

Forųuick rciie a;n i .cū-i.: <. 
athletc’s fc- c.liies, i lytu 
tcrnally cau? d »!,iii i roi

piGipies, 
nd other ex- 
.« >1 H-tė ,110113, 

cooling. antiseptic, Jiųu .1 o. L>. L). Prtjcnpiion. 
Greaseless, sta«:.!ess. SooC cs <rritation and 
<ju:ckly stops intense itehir.g. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist todjy for O. D. D. i HESCR1M .ON.Rengimo Komisija j jėgos.

i

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

Res.: - ENGlevvood 5840
Vrfte sov fer <r«« booUsT and frw advice on your hair prohioa te 

Clair, Pr»*id«nt. Clairol. Ine.. 130 W. 46lh St., New York. N. Y. J

/

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•oriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Skaitykite Katalikiška Spauda

DIREKTORIAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

■pv y V“ A T koplyčios visose 
Lz I > 1 Chicagos dalyse

Klausykite ntteti radio programo Antradieni* Ir 
Mtadlento rytate 10:00 valandų, U WH1P stotlaa (1400 k.) 

■n Portto Oaltlmiera.

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

laukite Tel. — SEELEY 6103

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C PATARNAVIMASHITIDULHIIul dieną ir naktį

D V V A T KOPLYČIOS visose 
I Ks 1 miesto dalyse

Altanas M. Phillips 3307 Lituanica Ars. 

Phone YARds 4908

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

P. J. Ridi S354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419

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

Albert V. Petkus 4704 S. Westeni Avenue 

Phone LAFayette 8024

1.1. Zūlp 1646 Weat 4Gth Street 
■phone YARds 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 

Phone YARds 1138-1139

I. Ltatevičins 4348 Be. California įAve. 

LAFayette 3573



oo

Lietuvai Gelbėti Fondo Vajus 
Chieagos Rajone

Chieagos rajonas, į kurį į-; ta $85.00). 
eina kelios vakarinės valsty- į Gary, Ind. $12.20 (kvota
bėS, Lietuvai Gelbėti Fondo 

* vajuje užsimojo surinkti $2,-
200.00. Ligšiol (jau yra surin
kta $539.39. Dar reikia su
rinkti $1,660.61.

Kai kurios parapijos ir ko
lonijos jau darbą, yra pradė
jusios, o kai kurioms jaiu nkv 
daug betrūksta iki pasirink
tos kvotos užbaigimo.

I

k

i N

, • <•»

$60.00). >.

Cicero. III. — $5.00.
Sioux City, Iowa $10.00.

St. Louis, Mo. — $3.00. 
Milwaukee, Wifc. — $2.00 
Rockford, III. — $1.00. 
Kitos Chieagotsi rajone esa

nčios parapijos ir kolonijos 
prie vajaius tebesirengia, bet 
vis tik žada savo kvotas iš-

Pirmoje vietoje, kaip ir pri-i Palyti. Štai, Dievo Apvaiz
da ra, stovi Bridgeportas (gv. dos FaraP-» Chicagoj., naujo
Jurgio parap.). Čia darbuo
jasi Federacijos 26 skyrius ir 
Lietuvai Gelbėti Fondo sky-

jo kbebtaf® gerb. kun. A. Ma 
rtinkaus rūpesčiu šios savai
tės penktadienio vakare ren-

riu& Sudėjus kartu abiejų su-'^‘a' Pial<a^jas svečiui iš Lie-
rinktas ir centrui jau priduo
tas aukas, turime

$144.97 ir darbas varomas 
pirmyn, pasitikint net dvi
gubai daugiau surinkti, ne
gu, buvo paskirta. Buvo pa
skirta tik $160.00.

Antroje vietoje tuo tarpu 
stovi Šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parap., Brighton 
Park. Per dvejas prakalbas 
surinkta $109.00 ir jau .centrui 
priduota. Šios kolonijos ryž
tingieji veikėjai

nusistatė kvota ($160.00) . 
nepasitenkinti, bet stengtis 
surinkti didiesiems tautos 
reilrid&Įnfs iki $500.00.- . 
Trečioje vietoje yra Aušros 

Vartų parapija, West Side, 
kuriai paskirta surinkti $85, 
bert jau turi $71.00 ir netru
kus mano savo kvotą užbai
gti. Bet anot klebono kun. dr. 
J. Vaško, *t**-

kiekviena lietuvių šeima 
tautos reikalams bent vie
ną dolerį į metus turėtų 
skirti.

Tuo būdu ir iš Aušros Vai
rių parap. galima laukti daug 
daugiau aukų.

Ketvirtoje vietoje yra Šv. 
Petro* ir Povilo parap., Ke 
noshA, Wis. Joj surinkta $26.- 
32. Kvota $85.00. Kad ji bus 
su kaupu išpildyta, abejo
nėms, berods, vietos būti ne 
gali.

Kitos kolonijos toliau dar 
stovi nuo išpildymo kvotos 
ir tori surinkusios aukų:

Melrose Park $20.10 (kvo, 
ta $60.00).

tuvos žurnalistui kunl J. 
Prunskiui. Girdisi, kad ir ki
tur gerb. Svečias bus pakvie
stas.

Įsidėmėkime, kad L. G. F. 
vajaus reikalais reikia kreip
tis į Federacijots apskrities 
valdybą, 2334 S. Oakley Av., 
Chicago.

Kun. J. Prunskio 
Paskaita

Jau turėjo progos išgirsti 
įdomių kun. J. Prunskio kal
bi] Brighton Parko, Bridge
porto, West Sidės lietuviai. 
Šią savaitę kun. kleb. Martin- 
kaūs ir J*ecl. l'§* skyriaus pir- 
min. G rišlaus kviečiamas kun. 
J. Prunskis vyksta su pa
skaita į Dievo Apvaizdos pa
rapiją (18 ir Union gatvių 
kampas).

Paskaita jvyĮts didžiulėje
ir gražioje salėje, todėl būtų 
patogu ten nuvažiuoti ir West 
Sidės ir Bridgeporto lietu
viams, kuriems laikas neleido 
kun. J. Prunskio gražių įspū
džių (pasiklausyti, kai jų pa
rapijose buvo suruoštos prai- 
kalbos.

Kun. J. Prunskis turi įdo
mių žirnių iš Europos ir mū
sų brangios tėvynės gyveni
mo. Atvykime ir išgirskime 
jo žodžių. Pradžia 8 v. vaka
ro. Įėjimas neapmokamas.

Lietuvai Gelbėti
Fondo Nariai 1941 m.

West Side. — Per metinę 
parapijos vakarienę Lietuvai
Gelbėti Fondo nariais 1941
m. įsirašė šokantieji: B. Ka- 

West Pullman $16.00 (kvo-\ zanauskas, sekr. Mutual Fe-

DRAFGAS

Linksmai nusiteikę jaunuoliai lenktynėmis skubinasi į “Draugo” Koncertą, nes gir
dėjo, kad šįmet programas prasidės lygiai 5:30 valandą popiet. Mat, nori išgirsti gar
siojo De Paul Choro Pirmą Numerį.

dieral Savings and Loan Asso
ciation, aukojo $5.00. R. Ba
li ai lakos. .$2-00 (anksčiau yra 
aukojęs $1.00, taigi viso $3). 
Po $1.00: D. Kiaurakis, P. 
Skirmuntas, Wm. Duoba, J. 
Stumbris, S. Vienažindis, Id. 
Urbon, Ai Stankus, M. Peo- 
raitė, M. Jasnauskienė, S. 
Budaitis, J. Nausėda, P. Šlio
gerienė, P. Žebrauskais.

Ant rytojaus narystės mo
kestį $1.00 įteikė dar A. Kro- 
tkaitė. Viso $21.00.

West Side kvota nustatyta 
$85.00. Iki šioj jau sukelta 
$71.00. Trūksta tiktai $14.00. 
kuriuos tikimasi netrukus su
rinkti ir kolonija, bu's atlikus 
savo tautinę pareigą.

Aš labai retai ištraukiau 
savo kardą. Aš laimėjau ko
vas atviromis akimis, o ne
kardu. Napoleonas

Padėka
Bridgeport. — Sausio 3 d. 

ARD 2 lakynuš birvo suren
gęs “pantry party” vietos 
seserų naudai. Gausiai suneš
ta valgomųjų daiktų. Iš prar 
džių žaista katiliukais. Kiek
vienam staleliui buvo* įteikta 
po dovaną. Po žaidimo dar 
komisijai: Sofija Rudman ir 
Marijona Kareiva susirinku
sias pavaišino. Prie “pantry 
party” prisidėjo: S. Rudman, 
AI. Kareiva, M. Samoška, A. 
Kazlauskaitė, Zilvitienė, Ki- 
sulis, Piliponis, Skeris, Nor
kus, Gttmbanagiene, Jonaitis, 
Šimaitienė, Stanevicz, Nausė
dienė, Wotxlinanienė, Wood- 
nianiaitė, Jencevičienė, Oko- 
nienė, Petrauskienė, Urbienė, 
Rudienė, Mažeika, Martinkie- 
nė, I. Ežerski, Gedvile, Stat
kus, Rasmanskienė, Joe. Mat-

LIFE IN THE ROAR arkane į LIFE IN THE ROAR /7kA\E
i i S

<?UIE.T
'fUT.'

">OU'LL BE OUT (N Av/ęEK-NGUHM 
BEtSriMNINCr To LOCK hAUCU BETTER AlPEADV"

SL

* SHALL 1 TUCK Vou IM?"

širdingai dėkojam visiems, 
kurie tik kokiu būdu prisi
dėjo prie choro šokių vakaro 
ir “Sniego Karalaitės kontes- 
to”, taip gi visiems biznio, 
riams, ypatingai Wm. Lewis 
už “Fur Fashion Show” ir 
už furftotį pirmai dovanai, J. 
Budrikui už radio antrai do
vanai ir J. Bfepailtui už gar-* 
sinimo lapelius (pluggers). 
Dėkojam visų parapijų cho
rams t> skaitlingą atsilanky
mą. Choro korespondentė

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.

WOLK 5TLDIO
Wes 1 i** Street I

MODEKN /C,
COMPI.E1 E

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OWEST POSSIBI.E PRH ES 

PHONE LAFAYETTE 2M3

CLASSIFIED

CHARLES P. SVROM8KIS A CO.

Perkam > Parduodam - Mainom 
Ir Statom Visokius Namus

Bargt*nai Marąuette Pk. tr Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžlus. Kaina $6,800. Mažas J- 
mokėjlmas.
2-jų . aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
{mokėti $500. Likusią skolą mokėti 
kaip randą.

0021 S. U'ESTERN AVĖ.
Tel. Office Res. Stl3. Vak. l»ro. 017B

REIKALINGOS DARBININKES
Prityrusios moterys sortuoti popie
rius. Pastovus darbas. Kreipkitės J: 

GENERAL FIBER COMPANY
3801 South Racthe Avė., Chicago.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS 

OFISE
Reikalingas Jaunas lietuvis abelnam 
ofiso darbui. Turi mokėti gerai 
kalbėti ir rašyti lietuviškai ir an
gliškai, vartoti rašomąją mašinėlę. 
Pastovus darbas. Gera alga. šau- ' 
kits: CANal 8011.

kis, Milašiui?, Aleliūnas, Raz- 
badauskienė, Giržaitienė, U. 
Gudienė, J. Mačeikiienė, Čiu
rlenę, Rudzinskienė. Pinigais 
aukojo1: Vaicekauskienė, M. 
Vainauskienė, Seskauskienė, 
Kantelienė, konip. A. Pocius, 
Antukauskaitė, Bandauskie- 
nė, Runelienė, Dimšienė. Vi
so $6.25. Laimėjimas davė 
pelno $1.80. Iš viso pinigais 
seserims įteikta $8.05. Komi
sija) nuoširdžiai dėkoja vi
siems.

M. Kareiva 
S. Rudom

Brighton Park. — Mes, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos choro nariai,

Remkite Lietuvišką 
Žyduku

-------- rw hathan
KANTO

MUTUAL 

J LIQUOR 

CO.

I
| Wbole*sale

4T07 So.

Halsted St
TeL Blvd 

0014

Schlitz Alna. Visokį (Hriffii

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KRANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vaftų)

NARYS:
Dariaus Girėno Posto 271 ir
Chieagos Lietuvių Dt-jos.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Banktetam Šateikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

MIDWEST FUEL OĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES, 

„.^.„..Savininkas

Range Aliejus Fuel Aliejus

2335~SO. VVESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DIN1NG ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — WASRERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaUonaUy Advertlsed ltenaa.

• »
I•i »

. » • į- ; •

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTAflVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma]

Apskaičiavimas Dykai I

ne F.H.A. PaakoHntmus 
.r ttmokAfmiM.

noNf»« DOCK WOQL

FtWOU» hSAATIIto 

CMmsmCMMsniM Bsami
3arrWMa-XX»»wCuwrT

HaM*W-4St3i R> Ome Pt

Mes taip pat parduodame visokiausi^ stogų ir aienųj 
dengimo medžiagų.

ALCX ALESAUSKAS
CHICAGO KEPKESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
W*rehonM: 9401 8o. Stony Island Ata. tai.
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FINANSINE KRIZĖ 
GRESIA ILLINOIS

Žiniomis iš Springfieldo, 
netolimoj ateityje Illinois 
valstybės respublikonų ad
ministracija gali susidurti 
su rimta finansine krize — 
gali pritrūkti valstybės ve
dimui fondų. To sėkmėje 
gali būt sulaukta tokio lai
ko, kada nebus kuo apmokė
ti valdininkus ir tarnauto
jus, nekalbant jau apie ki
tas būtinas išlaidas.

Grįžęs iš Chicago guber
natorius Green tuojau pasi
kvietė valstybės iždininką 
Warren Wright ir su juo il
goką, laiką svarstė valstybės 
finansinį stovį. Be to, jis 
pakvietė valstybės statisti- 
kus pagaminti mažesnių iš
laidų ir algų programą. Įsa
kė auditoriams parūpinti pa 
jamų ir išlaidų sąskaitas ir 
iki tas bus atlikta, neišmo
kėti jokių sąskaitų, kurių 
susidarė jau keleto milijo
nų dolerių suma.

Rimčiausioji finansinė 
problema iškilo, kai praeitą 
savaitę legislatūra pravedė 
nepritekliaus bilių 30 mili
jonų dol. sumai ir kurį gu
bernatorius pasirašė. Šios 
išlaidos skiriamos pensijoms 
senatvėje ir neregių šelpi
mui.

Dabar pasirodo, kad netu
rima kur gauti tų paskirtų 
nepritekliaus milijonų. Le
gislatūra pravedė bilių ne
atsižvelgdama, ar valstybė 
turės šaltinių, iš kurių bū
tų galima gauti reikalingų 
pajamų.

Aiškėja, respublikonų ad
ministracija susidurs su rim 
tais nesmagumais.

ĮVERTINAMA
KENNEDY KALBA.« *

Buvęs U. S. ambasadorius 
Anglijai Joseph P. Kennedy 
šeštadienio vakarą per ra
diją vaizdžiai atkirto tiems, 
kurie J. A. Valstybes stu
mia karan. Kennedy nurodė, 
kad jis yra griežtai priešin
gas įsikišti karan. Jis sakė, 
Anglijai reikia padėti, bet 
pirmiausia reikia rūpintis 
nuosavia ateitimi ir apsau
ga.

Kennedy nemato jokio pa
vojaus Amerikai, nors Ang
lija ir pralaimėtų karą Nei 
Hitleris, nei kitas kuris Eu
ropos diktatorius dėl tolio 
negali užpulti Amerikos.

“America First” komiteto 
Chicagos skyriaus pirminin
kas gen. Thomas S. Ham- 
mond giliai įvertina p. Kon- 
nedy sakytą kalbą ir jo nu
sistatymą šio karo žvilgiu.

garneris išeina is politikos

L

Priimti 134 nauji

Federaliniam teisme teisė
jui Campbell pirmininkau
jant pirmadienį prisaikinti 
134 nauji piliečiai, priklau
santieji įvairioms tauty
bėms.

Teisėjas Campbell nau
jiems piliečiams nurodė pi
lietybės pareigas, linkėda
mas jiems laimės naujoj lais 
voj šaly.

Tūkstančiai nepiliečių yra 
padavę prašymus būti pi
liečiais. Teisėjas nusprendė 
per penkias savaitės dienas 
turėti sesijas iki kovo mė
nesio kol daugumas kandi-

AUTOISTAI RAGI- 
NAMI ĮSIGYTI 
“LAISNIUS”

Illinois valstybės sekreto
rius E. J. Hughes praneša, 
kad šiemet autoistai nesisku 
bina įsigyti savo automobi
liams valstybinių “laisnių.” 
Tad jis ragina visus auto
mobilių ir trokų savininkus, 
kad tas būtų atlikta be ma
žiausio delsimo, šį sausio 
mėnesį visi automobiliai ir 
trokai turi būti aprūpinti 
1941 metų “laisniais.”

1940 metais Illinoise bu
vo įregistruota 1,725,000 ke
leivinių automobilių ir apie 
220,000 trokų (sunkveži-

APLINK MUS
—1

Tautiškurnąs yra kurianh 
čios tautos teigiamas reiški
nys, jis dega tautos ir tėvy
nės meile ir nori ją jiasfnfyfr

X Šiandie šv. Anastazo.

Nedaug turime nušiupančią 
šio švenitojo vardą. Bet turi
me vieną žymų veikėją — 
Anastazą Valančių, taįp put 
ir jo sūnų, kun. Anastazą, vi
karą Šv. Kryžiaus parap. 
Sveikinam! Ilgiausių metų!

X Irenai šukytei, dukrelei 
žinomų Town of Lake gyven
toją šukių, 4737 So. Honone 
St., Šv. Kryžiaus ligoninėj 
padaryta sunki operacija.

X Metinės mišios už sielą 
L. Lileikienės bus sausio 23 
d., Šv. Kryžiams bažnyčioj, 

18:30 vai. ryto. Velionė buvo 
tretininkė. Tretininkių parei
ga dalyvauti mišiose.

X Cicero Lietuvių Karei
vių dr-jos uniformos skyrius 
platina bilietus savo vakaro 
sausio 25 d., Joe Shameto sa
lėj, 1500 So. 49 Avė. Karei
viai turi visą eilę stambių lė
mėjų, pav., K. Andrijauskas, 
J. Skirias, F. Zajauskas, Sau
lis, Mikutis, Danauskis, Slia- 
nuetas., Tamoliūnas, Jaškūnas 
ir kit.

X Bronei Laučiūtei, gvv. 
3207 S. Lowe Avė., praeitą 
šeštadienį S. Mažeikienės rū
pesčiui buvo (suruošta šaiuni 
“shower party”. Vestuvių 
varpai jai su M. Motuzu su
skambės vasario 1 d. AL Mo- 
tflzas yra vienas brolių filmi- 
ninkų.

X Bridgeporto CYO šokių

(

Trys nuteisti kalėti
Praeitais metais liepos 

mėnesį plėšikai užpuolė dien 
raščio Chicago Tribūne sar
gą, vežantį iš banko 9,174 
dol. darbininkus apmokėti. 
Sargą sunkiai pašovė ir pi
nigus atėmė.

Piktadariai susekti. Šį 

pirmadienį jiems plėšikavi
mo karjera teisme uždary
ta. Plėšime dalyvavo keturi 
individai. Visi prisipažino 
kalti.

Peter Allegretti ir Tony 
Lullo, abu 32 m. amž., nu
teisti kalėti nuo vienerių 
metų iki gyvos galvos; Neal 
Rizzo, 29 m. amž. — nuo 1 
iki 10 metų kalėti. Ketvirta
sis — Walter J. Smith, 26 
m. amž., nubaustas dviejų 
metų probacijai.

(“Draugas" Acme telephoto) 

Rooseveltas pą-Po savo inauguraicinės kalbos prezidentą 
silenkęs ką tai kalba buvushtm viceprezidentui Garnbriui, 
kurs išeina iš politikos. Naujas viceprezidentas Henry Wal- 
lace (dešinėĮ’e) juokiasi.

Nepasisekė vykti į 
“atostogas”

Policija suėmė Stanley 
Feldman, 22 m., kurs pa
vogė automobilį ir apkraus- 
tė vieną butą, iš kurio pa
vogė porą brangių moteriš
kų kailinių ir daugiau kaip 
vieno tūkstančio dol. vertės 
brangenybių.

Suimtasis išpažino, kad 
jis tomis dienomis rengėsi 
vykti į Floridą “atostogo
ms” su dviem jaunom mer
ginom. Policija suardė jam 
visus planus.

Rooseveltas nėra 
diktatorius

Bertrand Russell, britas 
filosofas, tvirtina, kad prez. 
Rooseveltas nėra linkęs dik- 
tatoriauti, jei jis stengiasi 
padėti Anglijai kariauti 
prieš nacius.

Be to, jis sako, kad taika 
neįmanoma iki bus visiškai
nugalėtas Hitleris ir sutriul1 ™karas Pracit» “tadienį ge-
, . . .. „ Į rai pavvko. Dabar ši veikliųkintas nacnzmas. . .

( jaunuolių grupė planuoja pa- 
------------------ -— į sikviesti L. Vyčių 36 kp. sce

nos ratelį, kuxl atvaidintų 
veikalą.

X Povilas ir Paulina Bal

tučiai praeitą šeštadienį šve
ntė sidabrinį vedybinio gy
venimo jubiliejų. Jubiliatus 
sveikino brolis kun. A. Bal
tutis, giminės ir draugai. Ju
biliatei, jaunystei žydint, bu
vo žymūs Chicago lietuvių 
veikėjai, ypač Vyčių dr-joj. 
P. Baltutis yra buvęs net ke
liais atvejais centro valdybo
je. Po karo vedė plačią lai
vakorčių agentūrą. Išaugino 
dvi dukteris.

X Buvusi B. Barzdaitė da

bar jau Strumskienė. Pavar
dės pakeitimas įvyko praeitą 
šeštadienį Gimimo Panelės 
Šv. bažnyčioj, kuomet jos gi
minaitis kun. P. Cinikas, M. 
I.C., surišo rankeles ir sumai
nė žiedelius su Vladu Strum- 
skiu. Šaunios vestuvės įvyko 
Vengeiiausko salėj, kur daly
vavo daug giminių, draugi], 
prietelių.

datų į piliečius bus išekza- mių). Vieni ir kiti iki no
minuoti. liai turėjo būti aprūpinti

naujais “laisniais.” Deja, 
iki dabar apie vienas milijo
nas keleivinių automobilių 
ir apie 125,000 trokų dar ne
turi “laisnių.”

Valstybės statutais nuro
doma, kad po sausio 1 d. vi
si automobiliai ir trokai tu
ri būti aprūpinti valstybės 
“laisniais.”

Cecil Sullivan, 31 m. amž., 
sunkiai apdegė Stately vieš
bučio, 6150 Greenwood avė., 
kambary užsnūdęs su degan 
čiu eigaretu rankoje.

Jis yra vaistinės, 6325aukščiausiame kultūros Jąip 
snyje. Vladas PiAvys Kenwood avė., manadžeris.

S

1941 Refrigeratoriai lau Iškrauti
Dabar Perkant, Sutaupysit nuo $50. iki $70.

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!

IOSEPH F. BUDRIK, Incorporated
FURNIURE and RADIOS

3409 So. Halsted St. Chicago, III.
Telefonas: YARDS 3088

W.C.F.I,., #70 kilo. Radijo valanda I raustuoju ma nedėlios vakare 
nno 5:80 iki 6:30 P. M. Pa^iklansjkllI

■4*

Bylų nagrinėjimas
kitam teisėjui

Cooko apskrities teisėjo 
Jareckio nuteisti 6 asmenys 
už suktybes balsavimuose 
1938 m. balandžio mėnesį 
apeliavo ir apeliacijos teis
mas nusprendė, kad jų by
los būtų pernagrinėtos pir 
mininkaujant kitam kokiam 
teisėjui.

Apeliacinis teismas nu
sprendė, kad teisėjas Jarec- 
kis nėra kvalifikuotas juos 
teisti, nes jis patsai per 
tuos rinkimus buvo kandi
datu ir su jo kandidatūra 
tas viskas tampriai surišta. 
Tos rūšies bylų nagrinėji
mo gali klausyti tik kiti pa
šaliniai teisėjai.

Sumuštas bartenderis
Lawrence gatvėje, ties 

Clark gt., trys nežinomi už
puolikai nutvėrė einantį na
mo taverno, 4812 No. Clark 
gat., bartenderį Thomas Mo 
ran, 30 m. amž., 4748 Mag- 
nolia avė., ir skaudžiai ap
mušė. Jam tačiau pavyko 
įšokti į Lawrence gat. gat- 
vėkarį, kur jis dar į koją 
pašautas.

Piktadariai paspruko au
tomobiliu. Mačiusieji įvykį 
padavė policijai piktadarių 
automobilio “laisnių” nume 
rį. Pasirodė, kad paduotas 
“laisnių” adresas pramany
tas.

Sužeistas Moran sakosi jis 
nežinąs užpuolimo priežas 
ties. Bet policija patyrė, 
kad Moran buvo veiklus bar 
tenderių unijoje ir kovojo 
prieš kai kuriuos unijos va
dus.

Sulaikomas drafto 
vyrų šaukimas

Pranešta, kad Illinoise kai
f. . -»•»

kurį laiką sulaikomas draf
to keliu vyrų šaukimas ka
reiviauti, kadangi vyriausy
bė nesuspėja pašauktiesiems 
parūpintų reikalingų patal
pų (kareivinių), kurios sku
botai statomos. Matyt, sau
sio trūkstanti vyrų kvota 
bus pašaukta vasario mėne
sį-

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:
Joseph Smuk, Helen Lan

kauskas, 21—20. ’
Ludvik Rauba, Rose Sbe- 

reivis, 57—51.
Sam Manos, Anna Jasai

tis, 54—41.

r

t

TAUPYK! Būsi turtln- 
Kosnls Ir laJ- 
nilngcsnls. — 
Turfcsl

VfcTIKRINT^ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6 
anfl LOAN ASSOCIATI0N

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
■ Canal 8887

Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.

^1,000,000.00

Traukinio užmuštas
Ties 55 gt. ir Central avė 

Grand Trunk linijos trauki
nys suvažinėjo automobilį, 
kuriuo važiavo John Bent- 
son, 72 m. amž., iš Aurora, 
Bentson Manufacturing Co. 
dirbtuvės savininkas.

Traukiniu buvo vežami 
, 125 kariniai draftininkai iš 
į Chicagos.

Genovaitė Saurytė, ‘Drau
go’ koncerte vadovauja Vy
čių šokėjų grupei.

Muzika, Dainos Juokai Kalbos Vaišes
IHARGUTIT

RADIO LAIKRAŠČIO 9-TI METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocycles)

NORTH SIDftS
ŠV. VARDO VYRŲ D-JOS RENGIAMAME VAKARE 

Kuris Įvyks
Šeštadienį, Sausio-Jan. 25 d., 1941 m.

Wieker 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 He
len Bertuliute. šokiams gros garsioji George Victor 
Radio orchestra. Kuoširdingiausiai kviečiame visus 
Chicagos ir apylinkės lietuvius į šį mūsų parengimą. 
Programo pradžia 7 v. v. šokiai prasideda 8:30 v. v. 

Įžanga — 40c su drabužių padėjimu
J.


